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یندم قوقح 
: هدنسیون

یماما نسح 

: یپاچ رشان 

هیمالسا

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

یندم 138قوقح 

باتک 138تاصخشم 

لوا 138دلج 

138همدقم

[ یندم قوقح  ةرابرد  یتایلک  ]138

139هراشا

قوقح ۀفلتخم  140تاهج 

140هراشا

یخیرات تهج  زا  - 1140

- یقوقح تهج  زا  - 2141

- یقیبطت تهج  زا  - 3141

- یفسلف تهج  زا  - 4142

- یئاضق تهج  زا  - 5142

142هراشا

نییعادتم نیب  فالتخا  دروم  صیخشت  143لوا -

يروشک ۀعوضوم  نیناوق  قبط  فالتخا  دروم  مکح  نتفای  143مود -

يوعد ۀلداب  یگدیسر  143موس -

يواعد رد  هاگداد  143مکح 

143هراشا

: دوشیم هجاوم  لیذ  هناگراهچ  روص  زا  یکیب  سرداد  دشاب  هدرکن  نایب  ًاتحارص  نوناق  ار  نییعادتم  نیب  فالتخا  دروم  مکح  هک  یتروص  144رد 

دشابن لماک  نوناق  - 1144

- دشابن حیرص  نوناق  - 2145
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- دشاب ضقانتم  نوناق  - 3145

145هراشا

محازت 145لوا -

ضراعت 145مود -

- دشاب هتشادن  دوجو  نوناق  هحورطم  هیضق  رد  - 4147

دشاب هتشادن  دوجو  هحورطم  ۀیضق  رد  ینوناق  الصا  ای  دشاب  ضقانتم  ای  هدوبن و  حیرص  ای  لماک  يروشک  نوناق  هک  يدروم  رد  مکح  نتفای  147قیرط 

147هراشا

هعوضوم نیناوق  دافم  حور و  لوا - 147رما 

- ملسم تداع  فرع و  مود - 148رما 

هدنسیون 148شور 

یلک روطب  تیکلام  لاوما و  رد  لوا  149باتک 

لاوما عاونا  نایب  رد  لوا - 149باب 

149هراشا

: دوشیم مسقنم  ریز  ماسقاب  149لاوما 

يدام ریغ  لاوما  يدام و  لاوما  - 1149

یمیق یلثم و  لاوما  - 2150

عفانم نایعا و  - 3150

دنامیمن یقاب  نیع  نآ  زا  عافتنا  اب  هک  یلاوما  دنامیم و  یقاب  نیع  نآ  زا  عافتنا  اب  هک  یلاوما  - 4150

لوقنم ریغ  لاوما  لوقنم و  لاوما  - 5151

لوقنم ریغ  لاوما  رد  لوا  151لصف 

151هراشا

دنتسه لوقنم  ریغ  ًاتاذ  هک  یلاوما  152فلا -

. دنتسه لوقنم  ریغ  ناسنا  لمع  هطساوب  هک  یلاوما  152ب -

دنشابیم لوقنم  ریغ  مکح  رد  هک  یلاوما  153ج -
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دنتسه لوقنم  ریغ  عبات  هک  یلاوما  154د -

هلوقنم لاوما  رد  مود  154لصف 

: تسا مسق  ود  رب  لوقنم  154لاوما 

154هراشا

دنلوقنم ًاتاذ  هک  یلاوما  - 1154

دنشابیم لوقنم  لاوما  مکح  رد  هک  یلاوما  - 2155

هیماما قوقح  رد  لاوما  156ماسقا 

156هراشا

نیع - 1156

تعفنم - 2156

نید - 3156

یلام قح  - 4156

لمع - 5157

درادن صاخ  کلام  هک  یلاوما  رد  موس  158لصف 

158هراشا

یمومع تاکرتشم  - 1158

158هراشا

دارفا هلیسوب  کیلمت  158فلا -

يراصحنا ةدافتسا  158ب -

. تاحابم - 2159

کلاملا لوهجم  لاوما  - 3160

160هراشا

کلاملا لوهجم  لاوما  160فلا -

مکاح 160ب -
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ارقف 160ج -

دوشیم لصاح  لاوماب  تبسن  صاخشا  يارب  هک  هفلتخم  قوقح  رد  مود  161باب 

161هراشا

( تعفنم ای  نیع  زا  معا   ) تیکلام رد  لوا  161لصف 

161هراشا

- تیکلام قح  ندوب  162قلطم 

- تیکلام قح  ندوب  162يراصحنا 

- تیکلام قح  ندوب  162یمئاد 

: ددرگیم لحنم  ریز  قح  هسب  تیکلام  قح  هک  دننآ  رب  یمور  162نیفلؤم 

162هراشا

لامعتسا قح  - 1162

رامعتسا قح  - 2162

تیکلم زا  جارخا  قح  - 3163

: دیامنیم تیارس  لیذ  روماب  لاوما  رد  تیکلام  163قح 

. دیآیم تسدب  ای  دوشیم و  دیلوت  کلم  زا  هک  یلاوما  - 1163

نیمز رارق  اضف و  - 2164

یمومع عراوش  رارق  اضف و  165هرصبت 1 -

کلام تافرصت  دودح و  165هرصبت 2 -

( معا ینعمب   ) عافتنا قح  رد  مود  169لصف 

169هراشا

عافتنا قح  ماکحا  رد  170همدقم -

، ددرگیم رارق  رب  دقع  هلیسوب  عافتنا  قح  170فلا -

، لوقنم ریغ  ای  دشاب  لوقنم  دشاب ، نکمم  نیع  ءاقب  اب  نآ  زا  ةدافتسا  هک  دشاب  یلام  دیاب  عافتنا  قح  دروم  170ب -

دوشیم لقتنم  واب  عافتنا  قح  هک  یسک  170ج -
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، دشاب یناجم  دیاب  عافتنا  قح  170د -

. تسا عافتنا  قح  تحص  طرش  ضبق  171ه -

( صاخ ینعمب   ) عافتنا قح  لوا  171ثحبم 

171هراشا

. ینکس یبقر - يرمع - دبؤم ، سبح  قلطم ، سبح  تسا : مسق  جنپ  رب  صاخ  ینعمب  عافتنا  172قح 

قلطم سبح  - 1172

دبؤم سبح  - 2172

يرمع - 3172

یبقر - 4173

ینکس - 5173

عافتنا قح  دقع  173طیارش 

کلام 173فیلاکت 

عفتنم 174فیلاکت 

174هراشا

؟ دیامن راذگاو  يرگیدب  ار  دوخ  قح  دناوتیم  عفتنم  175ایآ 

عافتنا قح  176لاوز 

فقو رد  مود  177ثحبم 

177هراشا

فقو 177دقع 

هفوقوم 178ضبق 

178هراشا

؟ دیامنیم ضبق  ار  هفوقوم  یسک  178هچ 

فقو 179دروم 

180فقاو

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


هیلع 181فوقوم 

181هراشا

. دشاب دوجوم  دقع  نیح  رد  دیاب  هیلع  فوقوم  - 1181

، دشاب نیعم  دیاب  هیلع  فوقوم  - 2182

، دیامن کلمت  دناوتب  هک  دشاب  یسک  دیاب  هیلع  فوقوم  - 3182

تسا لطاب  عورشم  ریغ  دصاقم  رب  فقو  - 4182

، دشابیم لطاب  سفن  رب  فقو  - 5182

هفوقوم روما  184ةرادا 

یلوتم - 1184

- رظان - 2186

186هراشا

یعالطا تراظن  - 1186

- یباوصتسا تراظن  - 2186

- هراظنلا قح  و  هیلوتلا - قح  - 3187

هفوقوم هرادا  زرط  - 4187

- هفوقوم هراجا  - 5188

- فقو شورف  دراوم  - 6189

- هفوقوم نیع  میسقت  - 7192

هعفشب ذخا  - 8192

دوشیم یمومع  تایرب  فرص  هماع  تافوقوم  عفانم  هک  193يدراوم 

تاحابم زا  عافتنا  قح  رد  موس  194ثحبم 

رواجم كالماب  تبسن  كالما  راثآ  ماکحا و  رد  ریغ و  کلمب  تبسن  قافترا  قح  رد  موس  194لصف 

ریغ کلمب  تبسن  قافترا  قح  رد  لوا  194ثحبم 

194هراشا
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- دوشیم رارقرب  دقع  ۀلیسوب  قافترا  194قح 

- قافترا قح  رد  195فرصت 

- قافترا زا  هدافتسا  رد  195نذا 

- کلام 197فیلاکت 

- قافترا قح  بحاص  197فیلاکت 

کلم لاقتنا  دروم  رد  قافترا  199قح 

کلم میسقت  دروم  رد  قافترا  200قح 

رواجم كالماب  تبسن  كالما  راثآ  ماکحا و  رد  مود  200ثحبم 

200هراشا

: تسا لیذ  رارق  زا  دناسریم  ار  لصاف  راوید  ندوب  یصاصتخا  هک  ینف  201نئارق 

- فیصرت روطب  انب  - 1201

ریترس - 2201

- فر هچقاط و  - 3201

امن - 4201

نامتخاس کی  تاقبط  204تیکلام 

كالما میرح  رد  موس  207ثحبم 

کلمت بابسا  رد  مود  208باتک 

208هراشا

؟ تسیچ قح  208همدقم 

هحابم ءایشا  تزایح  تاوم و  یضارا  ءایحا  رد  لوا  211تمسق 

هحابم تاوم و  یضارا  ءایحا  رد  لوا  211باب 

211هراشا

212ریجحت

تاحابم تزایح  رد  مود  214باب 
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نداعم رد  موس  216باب 

هلاض تاناویح  هدش و  ادیپ  ءایشا  رد  مراهچ  217باب 

217هراشا

هدش ادیپ  ءایشا  رد  لوا  219لصف 

219هراشا

هدش ادیپ  ءایشا  فیرعت  - 1219

- فیرعت تدم  ءاضقنا  زا  سپ  هدننکادیپ  فیلکت  - 2220

220هراشا

- هدش ادیپ  لام  220عفانم 

- هدش ادیپ  لام  يرادهگن  فیرعت و  يارب  مزال  221ياههنیزه 

هلاض تاناویح  رد  مود  222لصف 

222هراشا

هلاض ناویح  ةدننک  ادیپ  222فیلکت 

هنیفد رد  مجنپ  224باب 

224هراشا

: تسا مسق  هس  رب  دوشیم  تفای  نآ  رد  هنیفد  هک  224ینیمز 

حابم ياهنیمز  - 1224

تسا ریغ  کلم  هک  ینیمز  - 2224

دوش تفای  جرختسم  یضارا  رد  هک  هنیفد  - 3225

. دیامنیم نایب  هنیفد  باب  لیذ  رد  یندم  نوناق  ار  عوضوم  هس  225هرصبت -

دوشیم جارختسا  ایرد  زا  هک  يرهاوج  225لوا -

دزادنایم لحاسب  بآ  هچنآ  225مود -

تسا هدش  قرغ  ایرد  رد  هک  یلام  225موس -

راکش رد  مشش  225باب 
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226هراشا

: دومن کلمت  ار  کلام  نودب  ناویح  ناوتیم  لیذ  قیرط  زا  226یکیب 

226هراشا

نآ ندروآ  تسدب  - 1226

دیص تالآ  رد  نداتفا  - 2226

دزیرگب دناوتن  هک  يروطب  ناویح  ندومن  صقان  - 3227

تامازلا تالماعم و  دوقع و  رد  مود  227تمسق 

227هراشا

: تسا لیذ  رارق  زا  هدومن و  لامعتسا  الاب  هناگهس  نیوانع  رد  نوناق  هک  یتاحالطصا  227یناعم 

دوقع - 1227

هلماعم - 2227

تامازلا - 3228

تادهعت - 4228

دادرارق - 5228

یلک روطب  تادهعت  دوقع و  رد  لوا  228باب 

228هراشا

- دقع 228فیرعت 

تسا عاقیا  دقع  لباقم  229رد 

تالماعم دوقع و  ماسقا  رد  لوا  229لصف 

229هراشا

مزال دقع  - 1229

زئاج دقع  - 2229

يرایخ دقع  - 3230

زجنم دقع  - 4231
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قلعم دقع  - 5231

231هراشا

: دومن ناوتیم  ضرف  هس  يدش ، لئان  سناسیل  ملپید  نتفرگ  هب  رگا  مدیشخب  وتب  ار  ماهناخ  دیوگب : دوخ  رسپ  هب  یسک  رگا  یقوقح  لیلحت  رظن  زا 

فشک هجو  رب  رخأتم  طرش  تروصب  232لوا -

طورشم بجاو  تروصب  232مود -

- قلعم بجاو  تروصب  232موس 

: دریگیم رارق  ثحب  دروم  رما  ود  قلعم  دقع  ءاشنا  ناکما  تابثا  زا  232سپ 

- یندم نوناق  رظن  زا  قلعم  دقع  232لوا 

هسنارف یندم  قوقح  رد  قلعم  دقع  مود ] ]235

ضوعم دقع  - 6235

ضوعم ریغ  دقع  - 7236

یکیلمت دقع  - 8236

يدهع دقع  - 9236

قلطم دقع  - 10237

طورشم دقع  - 11237

یتافیرشت دقع  - 12237

یتافیرشت ریغ  دقع  - 13238

هلماعم تحص  يارب  یساسا  طئارش  رد  مود  238لصف 

238هراشا

لطاب 238دقع 

ذفان ریغ  239دقع 

خسف لباق  239دقع 

239هراشا

زئاج دقع  239فلا -
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خسف لباق  مزال  دقع  239ب -

اهنآ ياضر  نیفرط و  دصق  رد  لوا  240ثحبم 

یلقع لیلحت  رظن  زا  اضر  دصق و  - 1240

اضر دصق و  زا  فشاک  - 2241

241هراشا

. عاقیا دقع و  تسا : مسق  ود  رب  یئاضق  243دنس 

هلماعم نیفرط  دصق  قفاوت  - 3244

244هراشا

هلماعم عون  رد  244فلا -

- هلماعم دروم  رد  245ب -

لوبق باجیا و  - 4245

245هراشا

- لوبق رب  باجیا  مدقت  245فلا -

- لوبق باجیا و  نیب  یلاوت  246ب -

247هارکا

247هراشا

: تسا مزال  طرش  هس  هارکا  ققحت  247يارب 

اضر دصقب و  طوبرم  لئاسم  250ضعب 

250هراشا

دیامنیم تقباطم  اهنآ  یقیقح  ةدارا  اب  دراد و  قفاوت  رگیدکی  اب  دقع  نیفرط  یئاشنا  ةدارا  250لوا -

، تسا دصق  دقاف  هلماعم  نیفرط  زا  یکی  250مود -

، درادن هلماعم  ماجناب  لماک  تیاضر  هلماعم  نیفرط  زا  یکی  250موس -

تسین دوجوم  دقع  نیفرط  هدارا  رد  قفاوت  250مراهچ -

تسا هدش  هلماعم  فرط  صخش  رد  هابتشا  251مجنپ -
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، تسا دقع  تلع  رد  هابتشا  251مشش -

. تسا هلماعم  دروم  تیهام  رد  هابتشا  252متفه -

دیامن تقباطم  یقیقح  ةدارا  اب  نیفرط  یئاشنا  ةدارا  هک  یتروص  رد  252متشه -

: دشابیمن ءاشنا  دصق  دروم  دوشیم  هدیمهف  دقع  زا  هچنآ  253مهن -

. ینوناق ۀلیح  254مهد -

هلماعم نیفرط  تیلها  رد  مود  254ثحبم 

254هراشا

«. نیناجم دیشر 3 - ریغ  صاخشا  راغص 2 - دنتسه 1 - عونمم  دوخ  یلام  قوقح  لاوما و  رد  فرصت  زا  روجحم و  لیذ  صاخشا  »255

راغص - 1255

دیشر ریغ  - 2255

نیناجم - 3256

هلماعم دروم  رد  موس  257ثحبم 

257هراشا

دشاب هتشاد  تیلام  - 1258

دشاب یئالقع  تعفنم  نمضتم  - 2258

دشاب عورشم  نآ  تعفنم  - 3258

دشاب رودقم  نآ  میلست  - 4259

دشابن مهبم  دیاب  هلماعم  دروم  - 5260

دشاب نیعم  دیاب  هلماعم  دروم  - 6260

دشاب لاقتنا  لباق  دیاب  هلماعم  دروم  - 7260

دشاب دوجوم  دقع  نیح  رد  دیاب  هلماعم  دروم  - 8261

هلماعم تهج  تیعورشم  رد  مراهچ  261ثحبم 

261هراشا

هسنارف یندم  قوقح  رد  263تلع 
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؟ تسیچ 263تلع 

263هراشا

: ضوعم ياهدادرارق  رد  تلع  263لوا -

: ضوعم ریغ  ياهدادرارق  رد  تلع  264مود -

؟ تسیچ 265تهج 

265هراشا

: تسا مسق  ود  رب  هلماعم  265تهج 

هیماما هقف  رد  هلماعم  266تهج 

نید زا  رارف  دصقب  268هلماعم 

تالماعم رثا  رد  موس  269لصف 

269هراشا

نیلماعتمب تبسن  دوقع  رثا  یمومع و  دعاوق  رد  لوا  269ثحبم 

موزل لصا  - 1269

دقع یفرع  یلقع و  مزاول  - 2270

دنس دافمب  عجار  فالتخا  - 3271

هلماعم تحص  یقوقح  لصا  - 4271

قبس امب  نوناق  فطع  مدع  - 5271

هنامرحم دنس  - 6272

نیلماعتم ماقم  مئاقب  تبسن  دوقع  272راثآ 

272هراشا

ثراو - 1272

هیلا لقتنم  - 2273

راکبلط - 3273

تادهعت يارجا  مدع  زا  ۀلصاح  تاراسخ  رد  مود  274ثحبم 
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274هراشا

دعاوم 274ماسقا 

275تاراسخ

روشک ینونک  ۀعوضوم  نیناوق  رد  هیدأت  ریخأت  280تراسخ 

ثلاث صاخشاب  تبسن  دوقع  رثا  رد  موس  282ثحبم 

282هراشا

ثلاث صخش  ررضب  دهعت  285هرصبت 1 

تلاکو یگدنیامن و  286ةرصبت 2 

دوشیم دقع  نمض  رد  هک  یطئارش  نایب  رد  مراهچ  289لصف 

289هراشا

طرش ماسقا  رد  لوا  292ثحبم 

292هراشا

هلطاب طورش  - 1293

293هراشا

دشابیمن دقع  دسفم  هک  یلطاب  طورش  لوا  293تمسق 

دشابیم دقع  دسفم  هک  یلطاب  طورش  مود  296تمسق 

هحیحص طورش  - 2298

نآ راثآ  حیحص و  طورش  298ماسقا 

. نماض ای  نهر  نداد  طرش  302هرصبت 1 -

ثلاث صخش  ررض  ای  عفنب  طرش  303هرصبت 2 -

طرش 304طاقسا 

طورشم ۀلماعم  خسف  305هلاقا و 

یلوضف تالماعم  ای  تسا  ریغ  لام  نآ  عوضوم  هک  یتالماعم  رد  مجنپ  307لصف 

307هراشا
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- یقوقح لیلحت  رظن  زا  یلوضف  307ۀلماعم 

. یکیلمت يدهع ، تسا  عون  ود  رب  یلوضف  308دقع 

یلوضف يدهع  دقع  - 1308

یلوضف یکیلمت  دقع  - 2308

: تسا مسق  ود  رب  ریغ  لام  رب  308ۀلماعم 

هزاجا 310رثا 

311هراشا

لقن 311فلا -

یقیقح فشک  311ب -

یمکح فشک  311ج -

: یلوضف دقع  نیح  رد  هدنهد  هزاجا  یقوقح  313تالاح 

، تسا ۀلماعم  دروم  لام  لعفلاب  کلام  دقع  نیح  رد  هدنهد ، هزاجا  - 1313

، دشابیم ۀلماعم  دروم  لام  ةوقلاب  کلام  دقع  نیح  رد  هدنهد ، هزاجا  - 2313

دراد نآب  تبسن  ینیع  قح  یلو  دشابیمن ، ۀلماعم  دروم  کلام  دقع  نیح  رد  هدنهد ، هزاجا  - 3313

، دشابیم واب  لاقتنا  ضرعم  رد  لام  نآ  یلو  درادن  ۀلماعم  درومب  تبسن  دقع  نیح  رد  ۀقالع  قح و  هنوگچیه  هدنهد  هزاجا  - 4313

، دشابیمن زین  واب  لاقتنا  ضرعم  رد  لام  نآ  درادن و  ۀلماعم  درومب  تبسن  دقع  نیح  رد  هقالع  قح و  هنوگچیه  هدنهد  هزاجا  - 5313

- یلوضف ۀلماعم  دروم  لام  نداد  313فرصت 

- یلوضف لماعم  ۀلیسوب  نمث  314ذخا 

- یلوضف ۀلماعم  در  تروص  رد  لماعتم  315تاراسخ 

تادهعت طوقس  رد  مشش  315لصف 

316هراشا

دهعب ءافو  رد  - 1316

316هراشا

دوشیم ثحب  تمسق  راهچ  رد  دهعب  317يافو 
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317هراشا

؟ دیامن دهعت  ءافیا  دیاب  یسک  هچ  لوا - 318تمسق 

؟ ددرگ هیدأت  دیاب  زیچ  هچ  مود - 318تمسق 

؟ ددرگ هیدأت  یسک  هچب  دیاب  دهعت  دروم  موس - 322تمسق 

؟ تسیک ةدهعب  نآ  ۀنیزه  ددرگ و  هیدأت  دیاب  دهعت  دروم  لحم  مادک  رد  نامز و  هچ  رد  مراهچ - 323تمسق 

هلاقا رد  - 2324

324هراشا

- هلاقا 325راثآ 

- ۀلماعم دروم  326تائامن 

- 327هرصبت

ءاربا رد  - 3327

دهعت لیدبت  - 4328

328هراشا

- دهعت لیدبت  329ماسقا 

- دهعت لیدبت  332راثآ 

رتاهت رد  - 5333

333هراشا

- يرهق رتاهت  - 1333

- يدادرارق رتاهت  - 2336

یئاضق رتاهت  - 3336

همذلا یف  ام  تیکلام  رد  - 6336

دهعت عوضوم  يرهق  فلت  رد  - 7337

دوشیم لصاح  دادرارق  نودب  هک  یتامازلا  رد  مود  339باب 

339هراشا
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تایلک رد  لوا  339لصف 

339هراشا

: زا تسا  ترابع  هنالداع  ریغ  ندش  اراد  ةدعاق  340طئارش 

ندش اراد  - 1340

دشاب يرگید  نایز  زا  ندش  اراد  - 2340

دشاب ینوناق  زوجم  نودب  دیاب  يرگید  نایز  زا  صخش  ندش  اراد  - 3340

: زا تسا  ترابع  تلع  نودب  ندش  اراد  340دراوم 

، هابتشا رثا  رد  لام  تفایرد  340فلا -

لطاب یضواعم  دقع  رثا  رد  لام  تفایرد  340ب -

يرگید لام  ای  لمع  زا  عفانم  ءافیتسا  341ج -

341هراشا

اوران 341ءافیا 

: تسا ریز  حرشب  کلام  هدننکهرادا و  343فیلاکت 

دهدب کلامب  ار  دوخ  يدصت  نامز  باسح  دیاب  هدننکهرادا  343لوا -

، تسا هدش  وا  لاوما  ةرادا  يارب  هک  يرورض  جراخم  تسا  مزلم  کلام  344مود -

يرهق نامض  مود  344لصف 

344هراشا

بصغ رد  لوا  344ثحبم 

344هراشا

. ریغ قح  رب  - 3 ناودع - وحنب  ءالیتسا 2 - - 1 زا : تسا  ترابع  بصغ  ققحت  طئارش  الاب  فیرعت  345ربانب 

ءالیتسا 345لوا -

ناودع وحنب  - 2345

ریغ قح  رب  - 3346

. 346بوصغم
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بصغ 347ماکحا 

347هراشا

یفیلکت مکح  347لوا -

- یعضو مکح  347مود -

بصغ دروم  رد  هبقاعتم  يدایا  352تیلوئسم 

نیبصاغ اب  کلام  ۀطبار  - 1352

- رگیدکی اب  نیبصاغ  هطبار  - 2354

- بوصغم لام  رب  355هلماعم 

355هراشا

يرتشم عیاب و  اب  کلام  ۀطبار  - 1356

- عیاب اب  يرتشم  ۀطبار  - 2356

- عیب زا  ریغ  يرگید  ۀلماعمب  بوصغم  لام  رب  يدایا  359بترت 

- بصاغ لمع  رثا  رد  بوصغم  لام  تمیق  ندش  359دایز 

359هراشا

، ددرگ هدوزفا  نآ  رب  ةدام  هکنآ  نودب  هدش  ادیپ  لام  تروص  رد  يرییغت  بصاغ  لمع  رثا  رد  - 1359

، تسا هدش  لصاح  بوصغم  لام  رد  يدام  يدایز  بصاغ  لمع  رثا  رد  - 2360

، تسا هدش  لصاح  بوصغم  لام  رد  هدامب  هیبش  يدایز  بصاغ  لمع  رثا  رد  - 3360

- جازتما 361طالتخا و 

مرج هبش  مرج و  زا  یشان  تیلوئسم  مود  361ثحبم 

361هراشا

 ( L'idee de faute ریصقت (- ۀیرظن  - 1361

361هراشا

 ( Imputabilite تیلوئسم ( تیلباق  361لوا -

 ( Culpabilite ریصقت (- 362مود -
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 ( Systeme de La responsabilite objective تیلوئسم (- ۀیرظن  - 2362

362هراشا

362فالتا

363بیبست

بیبست فالتا و  نیب  363قرف 

. تسا هدومن  نایب  هناگادج  ثحبم  رد  ار  بیبست  فالتا و  زا  کی  ره  یندم  نوناق  الاب  رد  روکذم  تاهجب  364رظن 

ءافیتسا موس  375ثحبم 

375هراشا

- ریغ لمع  زا  ءافیتسا  375لوا -

375هراشا

. دشاب یترجا  لمع  نآ  يارب  ًافرع  هک  ریغ  لمع  زا  ءافیتسا  - 1375

دریگب ضوع  لباقم  رد  هک  هدومن  نآ  ماجنا  يایهم  ار  دوخ  وا  یلو  درادن  ترجا  لمع  نآ  ًافرع  هک  ریغ  لمع  زا  ءافیتسا  - 2376

- ریغ لام  زا  ءافیتسا  376مود -

هفلتخم هنیعم  دوقع  رد  موس  377باب 

377هراشا

عیب رد  لوا - 377لصف 

عیب ماکحا  رد  لوا - 377ثحبم 

377هراشا

- عیب 379دقع 

- 380تاطاعم

- یلوضف 381عیب 

هلماعم نیفرط  رد  مود  381ثحبم 

381هراشا

هلماعم يارب  ینوناق  تیلها  لوا - 381تمسق 
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فرصت تیلها  مود - 381تمسق 

عیبم رد  موس  382ثحبم 

382هراشا

- دریگ رارق  عیبم  دناوتیم  هک  382یلام 

382هراشا

- یجراخ نیع  - 1383

- یلک - 2383

- دریگ رارق  نمث  دناوتیم  هک  383یلام 

- عیبم 383طیارش 

383هراشا

- دشاب هتشاد  تیلام  - 1383

- دشابن عونمم  ًانوناق  نآ  شورفودیرخ  - 2384

- دشاب هتشاد  یئالقع  تعفنم  - 3384

- دشاب هتشاد  نآ  میلست  رب  تردق  عیاب  - 4384

دشاب نیعم  - 5386

دشابن مهبم  - 6386

- دشاب دوجوم  دیاب  عیبم  - 7392

- دشاب عورشم  دیاب  عیب  تهج  - 8393

- عیبم 393عباوت 

عیب راثآ  رد  مراهچ  394ثحبم 

394هراشا

نمث عیبم و  تیکلم  رد  لوا  394ةرقف 

394هراشا

- خسف رایخ  دوجو  - 1395
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نمث ۀیدأت  ای  عیبم  میلست  يارب  لجا  دوجو  - 2395

عیبم میلست  رد  مود  397ةرقف 

397هراشا

- میلست 398دعوم 

- نمث عیبم و  میلست  دعوم  رابتعاب  عیب  399ماسقا 

هناعیب 400هرصبت 

- نآ جراخم  عیبم و  میلست  401لحم 

سبح ای  عانتما  402قح 

- ضبق زا  لبق  عیبم  403فلت 

- عیبم فلت  404راثآ 

ضبق زا  لبق  عیبم  405صقن 

ضبق زا  لبق  عیبم  406بیع 

نمثب تبسن  ضبق  زا  لبق  عیبم  فلت  ةدعاق  407نایرج 

عیب دقع  ندوب  یکیلمت  ای  فلت  ةدعاق  یفانت  407حرش 

ضبق زا  لبق  ءامن  408فلت 

كرد نامض  رد  موس  408ةرقف 

: دریگیم رارق  ثحب  دروم  رما  ود  همتاخ  410رد 

410هراشا

- عیاب تیلوئسم  دیدشت  - 1410

- تیلوئسم عفر  ای  فیفخت  - 2410

ناب ۀعجار  ماکحا  تارایخ و  رد  مجنپ  411ثحبم 

تارایخ رد  لوا  411ةرقف 

411هراشا

. كرتشم تارایخ  مود - صتخم . تارایخ  لوا - دنمسق : ود  رب  412تارایخ 
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یلک روطب  تارایخ  ماکحا  رد  مود  443ةرقف 

دیآیم دوجوب  دقع  رثا  رد  رایخ  - 1443

. دنیآ دوجوب  دقع  کی  رد  تسا  نکمم  فلتخم  تارایخ  - 2443

. دوشیمن دقع  هلیسوب  عیبم  کیلمت  زا  عنام  عیب ، رد  طرش  رایخ  دوجو  - 3444

لاقتنا لباق  یلام و  تسا  یقح  رایخ  - 4444

رایخ قح  طاقسا  دقع و  ءاضما  - 5448

دقع رد  رایخ  طوقس  طرش  - 6450

رایخ ندوب  يروف  - 7450

خسف رایخ  يوعد  رد  نامز  رورم  - 8452

دقع خسف  - 9452

. رایخ نامز  رد  عیبم  بیع  صقن و  فلت و  - 10457

طرش عیب  رد  مود  461لصف 

461هراشا

: دوشیم رکذتم  لیذ  رد  ار  دنچ  یتاکن  رما  حیضوت  461يارب 

461هراشا

- نمث در  یقوقح  تیعضو  461لوا -

- نمث در  462مود -

طرش عیب  لالحنا  462موس -

طرش عیب  راثآ  463مراهچ -

463هراشا

« عیاب يارب  رایخ  دیق  اب  دوشیم  يرتشم  کلم  عیبم  دقع ، درجمب  طرش  عیب  رد  - » 1463

(. یندم نوناق  « 459  » هدام  ) درادن یئارقهق  رثا  تسا و  خسف  نامز  زا  خسف  رثا  - 2463

.« دیامنب هریغ  لاقتنا و  لقن و  لیبق  زا  دشاب  عیاب  رایخ  اب  یفانم  هک  یفرصت  عیبم  رد  دناوتیمن  يرتشم  طرش  عیب  رد  - » 3463

دوشیم لقتنم  هثروب  یفوتم  رگید  لاوما  دننام  طرش  رایخ  قح  - 4465
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ضارقتسا دصقب  طرش  465عیب 

ناریا نیناوق  رد  طرش  عیب  466روطت 

- نهر دادرتسا و  قح  اب  تالماعم  نیب  468قرف 

468هراشا

دیامن خسف  ار  نآ  دناوتیمن  دشابیم و  وا  یهدب  ۀقیثو  کلم  هتخادرپن  ار  دوخ  نید  هکیمادام  تسا و  مزال  نهارب  تبسن  نهار  دقع  - 1468

تسا دقع  تحص  طرش  نهر  رد  ضبق  - 2468

دشابیم نآ  رب  هقیثو  قح  ياراد  نهترم  تسا و  نهارب  قلعتم  هنوهرم  نیع  نهر ، رد  - 3469

، ددرگیمن هیدأت  ریخأت  تراسخب  مزلم  نویدم  دشاب ، هدشن  نیعم  نید  تدم  ءاضقنا  زا  سپ  يارب  هیدأت  ریخأت  تراسخ  دقع ، نمض  رد  هک  یتروص  رد  نهر  رد  - 4

- بلط ءافیتسا  469ۀقیرط 

469هراشا

470همتاخ

- هضواعم رد  موس  471لصف 

مود 473دلج 

مود دلج  473همدقم 

473همدقم

473هراشا

یقوقح 473ۀلئسم 

473هراشا

عوضوم - 1473

473هراشا

دارفا يدارا  ریغ  ای  يدارا و  لاعفا  473فلا -

، دنریگیم رارق  ینوناق  مکح  عوضوم  دنراد  جراخ  رد  هک  یتیعضو  تیعقوم و  رابتعاب  روما  زا  یضعب  474ب -

مکح - 2474

474هراشا
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یفیلکت 474مکح 

یعضو 475مکح 

475هراشا

475تیببس

475تیطرش

475تیعنام

475تیلع

476تحص

476داسف

ذفان 476ریغ 

- یقوقح 476هدعاق 

- یلوصا 477ةدعاق 

نوناق 477قیبطت 

477هراشا

. ددرگیم لیذ  روص  زا  یکی  اب  هجاوم  نوناق ، قیبطت  لمع  رد  جراخ ، دروم  صیخشت  زا  سپ  478سرداد 

دنکیم نایب  ار  جراخ  دروم  مکح  هک  دوشیم  تفای  نوناق  رد  یحیرص  هدام  478لوا -

تسناد ار  جراخ  دروم  مکح  ناوتب  نآ  قوطنم  هلیسوب  هک  دوشیمن  تفای  نوناق  رد  یحیرص  هدام  479مود -

، ددرگ ریسفت  دیاب  تسا  دوجوم  اهنآ  نیب  هک  یمحازت  رثا  رد  یلو  دوشیم  تفای  جراخ  دروم  مکحب  عجار  يروشک  هعوضوم  نوناق  رد  يداوم  موس -

دشاب هتشاد  ضقانت  رگیدکی  اب  هک  دوش  تفای  تسا  نکمم  نوناق  رد  يداوم  480مراهچ -

تسناد ار  هیضق  مکح  ناوتب  نآ  موهفم  ای  قوطنم  زا  هک  دوشیمن  تفای  هحورطم  هیضقب  عجار  نوناق  رد  يداوم  ای  هدام  480مجنپ -

ریسفت 480موزل 

ریسفت 481شور 

ریسفت 481ماسقا 

481هراشا
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ینوناق ریسفت  - 1482

یئاضق ریسفت  - 2482

- ریسفت 483قرط 

483هراشا

- یبدا ریسفت  - 1483

یقطنم ریسفت  - 2483

- یخیرات ریسفت  - 3484

- یلوصا ریسفت  - 4485

485هراشا

. هیلقع ۀلدا  ثحبم  ظافلا ، ثحبم  تسا : ثحبم  ود  ياراد  لوصا  485ملع 

- ظافلا ثحبم  485فلا 

- هیلقع هلدا  ثحبم  485ب -

: دنک یئامنهار  ار  ام  دناوتیم  ینوناق  داوم  زا  ماکحا  طابنتسا  رد  هک  یتاعوضوم  485کنیا 

- صاخ ماع و  - 1485

- ماع 485فلا -

صاخ 486ب -

- دیقم قلطم و  - 2488

- قلطم 488فلا -

- دیقم 489ب -

- نیبم لمجم و  - 3489

- لمجم 489فلا -

- نیبم 490ب -

: موهفم قوطنم و  - 4490

- قوطنم 490فلا -
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- موهفم 491ب -

- تجح - 5492

492هراشا

- سایق سایق - 492فلا -

- ءارقتسا 493ب -

- لیثمت 493ج -

نوناق حور  - 6495

- ملسم تداع  فرع و  - 7495

- هیلمع لوصا  - 8495

495هراشا

- تئارب لصا  - 1496

باحصتسا - 2497

- طایتحا - 3503

- رییخت - 4503

[ فلؤم نخس  ]504

[ کلمت بابسا  رد  مود  باتک  ۀمتت  ]504

[ تامازلا تالماعم و  دوقع و  رد  مود  تمسق  ۀمتت  ]504

[ هفلتخم هنیعم  دوقع  رد  موس  باب  ۀمتت  ]504

504هراشا

هراجا رد  مراهچ  504لصف 

- هراجا فیرعت  - 1504

504هراشا

. دنتسه نیضوع  هک  دشابیم  دروم  ود  فرط و  ود  ياراد  ضوعم و  تسا  يدقع  505هراجا 

- دقع نیفرط  - 1505
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- دقع دروم  ود  ای  نیضوع  - 2506

هراجا دقع  ماکحا  راثآ و  - 2518

، دوشیم لقتنم  رجأتسمب  دقع  ۀلیسوب  هراجا  دروم  تعفنم  یکیلمت و  تسیدقع  هراجا  دشاب  یجراخ  نیع  هراجا  دروم  هک  یتروص  رد  ددرگیم ، مولعم  م . ق . « 466  » ةدام زا  هکنانچ  - 1

- هراجا دقع  - 2519

519هراشا

519هرصبت 1

520هرصبت 2

، دیآ دراو  یتاراسخ  رجأتسمب  نآ  رثا  رد  هک  دشاب  یبیع  هرجأتسم  نیع  رد  هک  یتروص  رد  - 3520

رجوم فیلاکت  - 3520

دیامن میلست  رجأتسمب  ار  هرجأتسم  نیع  دیاب  رجوم  م . ق . « 476  » ةدام روتسدب  - 1520

520هراشا

: ثلاث صخش  تمحازم  تروص  رد  رجأتسم  يارب  خسف  قح  شیادیپ  521طیارش 

522هرصبت

دشابیم نآ  کلام  ةدهعب  تسا  مزال  هرجأتسم  نیع  ءاقب  يارب  هک  یجراخم  هیلک  - 2523

تسا کلام  ةدهعب  تسا  مزال  نآ  زا  عافتنا  ناکما  يارب  هرجأتسم  نیع  رد  هک  یجراخم  هیلک  تاریمعت و  .: » م ق . « 486  » ةدام قبط  - 3523

«. دشاب راجیتسا  زا  رجأتسم  دوصقم  یفانم  هک  دهد  يرییغت  هرجأتسم  نیع  رد  هراجا  تدم  رد  دناوتیمن  رجوم  . » م ق . « 484  » ةدام روتسدب  - 4

، دهد لاقتنا  دهاوخب  سک  رهب  ار  هرجأتسم  نیع  دناوتیم  رجوم  - 5524

: رجأتسم فیلاکت  - 4524

دنک هیدأت  تسا  ررقم  نیفرط  نیب  هک  يدعاوم  رد  ار  هراجالا  لام  : » م ق . « 490  » ةدام موس  قش  قبط  دیاب  رجأتسم  - 1524

«. دیامن لامعتسا  دوشیم  طابنتسا  لاوحا  عاضوا و  زا  هک  هدوصقم  عفانم  رد  نییعت  مدع  تروص  رد  هدش و  ررقم  هراجا  رد  هک  یفرصم  نامه  يارب  ار  هرجأتسم  نیع  م ...« :. ق . « 490  » ةدام مود  قش  قبط  دیاب  رجأتسم  - 2

. تسا تناما  رجأتسم  تسد  رد  هرجأتسم  نیع  م . ق . « 631  » ةدام قبط  - 3526

526هراشا

527عورف

، دنک يریگولج  دشابن  يراذگاو  تعفنم  اب  یفانم  هک  هرجأتسم  نیع  رد  رجوم  تافرصت  زا  دناوتیمن  رجأتسم  - 4529

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 31 

http://www.ghaemiyeh.com


«. دشاب هدش  طرش  رگید  روط  هراجا  دقع  رد  هکنیا  رگم  تسا  رجأتسم  ةدهعب  دشاب  هک  لیبق  ره  زا  تعارز  تفآ  راقع  هراجا  رد  : » م ق . « 506  » ةدام قبط  - 5

هراجا خسف  - 5530

530هراشا

- طرش فلخت  رایخ  - 1530

- بیع رایخ  - 2531

531هراشا

دقع نیح  رد  هرجأتسم  نیع  ندوب  بویعم  531فلا -

ضبق زا  لبق  دقع و  زا  دعب  هرجأتسم  نیع  ندش  بیعم  532ب -

هراجا تدم  ءانثا  رد  هرجأتسم  نیع  ندش  بیعم  533ج -

- یمسملا ترجا  رد  بیع  533هرصبت 

- هقفص ضعبت  رایخ  - 3533

طرش رایخ  - 4534

- خسف 534راثآ 

هراجا نالطب  - 6535

هلماعم تحص  يارب  یساسا  طیارش  زا  یکی  نادقف  - 1535

میلست زا  سپ  هلصافالب  ای  ضبق  زا  لبق  هرجأتسم  نیع  ندش  فلت  - 2536

تسا هدمآ  لمعب  نآ  يارب  هراجا  هک  يرما  ءافتنا  - 3536

هراجا تدم  ءانثا  رد  هرجأتسم  نیع  فلت  - 4536

عافتنا تیلباق  زا  هرجأتسم  نیع  ندش  جراخ  - 5537

538هرصبت 1

538هرصبت 2

هراجا تدم  ءاضقنا  - 7538

دوشیم فرط  رب  تدم  ءاضقنا  ضحمب  هراجا  دقع  .: » م ق . « 494  » ةدام - 1538

538هراشا
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: تسا تمسق  راهچ  ياراد  روبزم  539ةدام 

، دهدب نماض  رجأتسم  هراجالا  لام  هیدأت  يارب  هک  یتروص  رد  - 2540

دشاب هراجا  دروم  نیمز  رد  سرغ  ای  انب  رد  زاجم  هراجا  دقع  بجومب  رجأتسم  هک  یتروص  رد  - 3541

، دهد هراجا  يرگیدب  دیآیم  تسدب  لوصحم  اتعیبط  تدم  نآ  رد  هک  ینیعم  تدمب  تشک  يارب  ار  ياهعرزم  یسک  هک  یتروص  رد  - 4541

ناسنا ةراجا  542همتاخ -

542هراشا

- صاخ ریجا  - 1542

- ماع ریجا  - 2544

تاقاسم هعرازم و  رد  مجنپ  545لصف 

هعرازم رد  لوا  545ثحبم 

545هراشا

هعرازم دقع  545طیارش 

- دوش هداد  عرازم  فرط  زا  دیاب  تعارز  يارب  نیمز  - 1545

- تسا عرازم  لماع و  زا  کی  مادک  هدهعب  تشک  يارب  همزال  لماوع  هک  دوش  نییعت  دیاب  هعرازم  دقع  رد  - 2546

- دوش نییعت  عاشم  روطب  دیاب  نیمز  لوصحم  زا  لماع  مهس  - 3547

- دوش نییعت  نامزب  دیاب  هعرازم  تدم  - 4548

- دشاب مولعم  دوشیم  تشک  هک  یعرز  عون  دیاب  هعرازم  دقع  رد  - 5549

هعرازم دقع  ماکحا  549راثآ و 

- تسا همزال  دوقع  زا  هعرازم  دقع  - 1549

: زا دنترابع  اهنآ  و  عرازم - قوقح  فیلاکت و  - 2549

: زا دنترابع  اهنآ  و  لماع - قوقح  فیلاکت و  - 3550

- خاسفنا - 4556

نالطب - 5556

هعرازم تدم  ءاضقنا  - 6557
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تاقاسم رد  مود  558ثحبم 

558هراشا

تاقاسم دقع  559طیارش 

: دنریگ رارق  هرمثم  ناتخرد  دیاب  تاقاسم  دروم  - 1559

- دشاب نیعم  دیاب  تدم  تاقاسم  دقع  رد  - 2559

- ددرگ نآ  رادهدهع  لماع  هک  دشاب  مزال  ناتخرد  يارب  یلامعا  هرمث ، ندروآ  تسدب  يارب  - 3560

- ددرگ نییعت  ناتخرد  ةرمث  زا  عاشم  روطب  دیاب  لماع  مهس  - 4561

.؟. دوشیم هرمث  زا  دوخ  مهس  کلام  ینامز  هچ  زا  561لماع 

- تاقاسم رد  هعرازم  تاررقم  562يارجا 

563هرصبت

هبراضم رد  مشش  563لصف 

- هبراضم 563فیرعت 

. دوس لمع و  هیامرس ، دریگیم : رارق  ثحب  دروم  رما  هس  هبراضم  564رد 

- هیامرس - 1564

564هراشا

« دشاب دقن  هجو  دیاب  هیامرس  .: » م ق . « 547  » ةدام قبط  564فلا -

. دشابن مهبم  هدوب و  نیعم  دیاب  هیامرس  565ب -

لمع - 2565

دوس - 3565

هبراضم دقع  ماکحا  567راثآ و 

. براضم کلام و  زا  کی  ره  569فیلاکت 

- کلام فیلاکت  - 1569

- براضم فیلاکت  - 2569

569هراشا
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دیامنب یجراخ  یلخاد و  زا  ار  یتراجت  عون  هچ  براضم  هک  ددرگ  نیعم  هبراضم  دقع  رد  هک  یتروص  رد  569فلا -

دروآ اجب  تسا  نامز  دلب و  لومعم  فراعتم و  تراجت  عون  يارب  هک  ار  یلامعا  دیاب  براضم  .، » م ق . « 555  » ةدام قبط  570ب -

تسا نیما  مکح  رد  دراد  تسد  رد  هبراضمب  طوبرم  سنج  دقن و  زا  هچنآب  تبسن  براضم  م . ق . « 556  » ةدام قبط  570ج -

، کلام حیرص  ةزاجا  اب  رگم  دیامن  جوزمم  دراد  تسد  رد  هک  يرگید  لام  ای  دوخ  لام  اب  ار  هیامرس  دناوتیمن  براضم  571د -

دیامن راذگاو  ریغب  ار  نآ  ای  دنک  هبراضم  يرگید  اب  هیامرس  نامهب  تبسن  دناوتیمن  براضم  .: » م ق . « 554  » ةدام قبط  571ه -

. هبراضم دقع  572خاسفنا 

573هراشا

- نیفرط دحا  هتفس  ای  نونج  ای  توم  تروص  رد  - 1573

- کلام ندش  سلفم  تروص  رد  - 2573

- حبر هیامرس و  مامت  ندش  فلت  تروص  رد  - 3573

- تسا هدوب  هبراضم  دقع  رد  نیفرط  دوصقم  هک  یتراجت  ناکما  مدع  تروص  رد  - 4574

هبراضم دقع  خاسفنا  خسف و  574راثآ 

ددرگ خسفنم  تاهج  زا  یتهجب  ای  دوش و  خسف  کلام  ای  براضم  ۀلیسوب  هبراضم  دقع  هک  یتروص  رد  - 1574

دشاب لمعب  عورش  زا  لبق  خسف  هک  یتروص  رد  - 2574

. دوشیم هدراذگ  رانک  هیامرس  دشاب ، هبراضم  لام  ندش  دقن  يراجت و  تایلمع  متخ  زا  سپ  خسف  هک  یتروص  رد  - 3574

: دوشیم راتفر  لیذ  قیرطب  دشاب  يراجت  تایلمع  نایرج  ءانثا  رد  خسف  هک  یتروص  رد  - 4574

تشاد دهاوخن  کلام  رب  یقح  هنوگچیه  براضم  دشاب ، هدشن  لصاح  لالحنا  نامز  ات  يدوس  هنوگچیه  يراجت  تایلمع  ۀجیتن  رد  هاگره  فلا -

دشاب هدش  لصاح  زین  دوس  هدمآ و  رد  الاک  تروصب  هبراضم  لام  یمامت  ای  یتمسق  هاگره  575ب -

. هبراضم دقع  575نالطب 

575همتاخ

575هراشا

- 576ضارت

هلاعج رد  متفه  577لصف 

577هراشا
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هلماعم نیفرط  - 1577

دشاب ینیعم  صخش  تسا  نکمم  لماع  577فلا -

، دشاب نیعم  ریغ  تسا  نکمم  لماع  578ب -

578هراشا

- 578تّیلها

نیضوع - 2578

لمع 578فلا -

لعج 579ب -

هلاعج ماکحا  579راثآ و 

 ...« دننک عوجر  دنناوتیم  نیفرط  زا  کی  ره  تسا  هدیسرن  مامتاب  لمع  هکیمادام  زئاج و  تسا  يدهعت  هلاعج  .: » م ق . « 565  » ةدام قبط  - 1

دیامن ءاضتقا  ار  نآ  فالخ  لحم  فرع  هکنآ  رگم  دشابیم  لماع  ةدهعب  تسا  مزال  هلاعج  لمع  ماجنا  يارب  هک  یئاههنیزه  - 2580

« تسا تناما  وا  تسد  رد  دنک  در  لعاجب  ات  دسریم  لماع  تسدب  هک  یتقو  زا  تسا  هدش  عقاو  نآ  يارب  هلاعج  هک  یلام  . » م ق . « 569  » ةدام قبط  - 3

« دشاب هداد  ماجنا  ای  هدرک  میلست  ار  هلاعج  قلعتم  هک  ددرگیم  لعج  قحتسم  یتقو  لماع  .: » م ق . « 567  » ةدام قبط  - 4580

- هلاعج 580خسف 

هلاعج دقع  581نالطب 

تکرش رد  متشه  581لصف 

. يدقع تکرش  يدقع و  ریغ  تکرش  تسا : مسق  ود  رب  582تکرش 

يدقع ریغ  تکرش  582لوا -

582هراشا

يرهق يرایتخا و  تسا . مسق  ود  رب  بابسا  نآ  دوشیم و  لصاح  هنیعم  بابسا  زا  یببس  شیادیپ  رثا  رد  582تکرش 

تکرش 583ماکحا 

كرتشم لام  585ةرادا 

تکرش 587لالحنا 

يدقع تکرش  587مود -

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


: دناهدومن نایب  ار  تکرش  مسق  راهچ  تکرش  باتک  رد  هیماما  ياهقف  588هرصبت 

- يدقع تکرش  - 1588

- نادبا تکرش  - 2588

- هوجو تکرش  - 3588

- هضوافم تکرش  - 4588

تکرش لاوما  589میسقت 

میسقت 589ماسقا 

589هراشا

- یضارتب میسقت  - 1590

- يرابجا میسقت  - 2590

هاگداد ۀلیسوب  میسقت  لمع  590ماسقا 

591هراشا

زارفا میسقت  591فلا -

- لیدعت میسقت  591ب -

- درب میسقت  591ج -

میسقت 592بیترت 

592هراشا

- ماهس لیدعت  - 1592

عارقتسا - 2593

593هراشا

، دننکیم يراذگهرامش  ًامومع  دنراذگیم و  تمالع  هشقن  يور  ای  جراخ  رد  ار  هنیعم  ياههصح  زا  کی  ره  دشاب ، يواسم  ءاکرش  هصح  هک  یتروص  رد  فلا -

: دوشیم تروص  ود  زا  یکی  اب  هجاوم  هاگداد  مهس  نیرتکچوکب  كرتشم  لام  میسقت  زا  سپ  دشاب  توافتم  ءاکرش  هصح  هک  یتروص  رد  ب -

كرتشم لام  يرابجا  594شورف 

هفلتخم 594لئاسم 
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میسقت 597رثا 

میسقت نالطب  598دراوم 

598هراشا

599هرصبت

هعیدو رد  مهن  601لصف 

تایلک رد  لوا  601ثحبم 

601هراشا

هعیدو دقع  ماکحا  602راثآ و 

نیما ای  عدوتسم  تادهعت  رد  مود  603ثحبم 

، دنک ظفح  هدومن  ررقم  کلام  هک  يروطب  ار  هعیدو  لام  م . ق . « 612  » ةدام روتسدب  دیاب  نیما  - 1603

«. طیرفت ای  يدعت  تروص  رد  رگم  دشابیمن ، تسا  هدش  هدرپس  واب  هک  یلام  ناصقن  ای  فلت  نماض  نیما  .: » م ق . « 614  » ةدام قبط  - 2604

604هراشا

. هناکلام تناما  ینوناق ، تناما  تسا : مسق  ود  رب  604تناما 

- نیما تیلوئسم  605مدع 

- طیرفت 605يدعت و 

- موسلاب 606ذوخأم 

« دیامن در  تسا  هدرک  تفایرد  هک  ار  یلام  نیع  دیاب  نیما  .: » م ق . « 619  » ةدام قبط  - 3608

، دنک در  عدومب  ار  یعدو  لام  ناکما  تقو  نیلوا  رد  دیاب  وا  ثراو  دوشیم و  خسفنم  هعیدو  دقع  دنک  توف  نیما  هک  یتروص  رد  - 4608

608هراشا

؟ دوش درتسم  دیاب  سک  هچب  یعدو  609لام 

راذگتناما تادهعت  رد  موس  610ثحبم 

610هراشا

هدعاق فالخ  رب  611تناما 

هیراع رد  مهد  611لصف 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


611هراشا

هلماعم 611نیفرط 

هیراع 612دروم 

612هراشا

هیراع دروم  612طئارش 

« ددرگ هیراع  دقع  عوضوم  دناوتیم  دش  عفتنم  نآ  زا  شلصا  ءاقب  اب  ناوتب  هک  يزیچ  ره  : » م ق . « 637  » ةدام قبط  - 1612

« دشاب عورشم  یئالقع  تعفنم  نمضتم  هتشاد و  تیلام  دیاب  هلماعم  دروم  : » م ق . « 215  » ةدام قبط  - 2613

. دشاب نیعم  دیاب  هلماعم  عوضوم  م . ق . « 190  » ةدام قبط  دشاب - نیعم  دیاب  هیراع  دروم  - 3613

دشاب مولعم  دیاب  هیراع  دروم  تعفنم  - 4613

هیراع دقع  ماکحا  613راثآ و 

يدهع تسا  يدقع  هیراع  - 1613

. زئاج تسا  يدقع  م . ق . « 638  » ةدام قبط  هیراع  دقع  - 2614

614هراشا

، دومن هیراع  ياهدرم  نفد  يارب  ار  ینیمز  ناوتیم  لوا  614عرف 

، دهد نهرب  ثلاث  صخشب  ار  نآ  و  دیامن ، هیراع  ندراذگ  نهر  يارب  يرگید  زا  ار  یلام  یسک  هک  یتروص  رد  مود  615عرف 

، دوش هداد  هیراعب  تعارز  يراکتخرد و  ای  ءانب  يارب  ینیمز  هک  یتروص  رد  موس  615عرف 

ضوعم ریغ  یناجم و  تسا  يدقع  هیراع  - 3616

ریعم 616فیلاکت 

دهدب عافتنا  يارب  هدنریگهیراع  ضبقب  ار  هیراع  دروم  لام  دناوتیم  ریعم  دقع ، زا  سپ  - 1616

 ...«. دوب دهاوخن  هدراو  تاراسخ  لوئسم  ریعم  دنک ، یتراسخ  دیلوت  ریعتسم  يارب  هک  دشاب  یبویع  ياراد  هیراع  لام  هاگره  .: » م ق . « 639  » ةدام قبط  - 2

تسا تداع  فرع و  عبات  م . ق . « 646  » ةدام لیذ  قبط  هیراع  لام  يرادهاگن  جراخم  - 3617

ریعتسم 617فیلاکت 

، دیامن تظافح  دش ، هتفگ  هعیدو  دروم  رد  هکنانچ  ار  هیراع  لام  دیاب  هدنریگهیراع  - 1617

، ددرگ دنمهرهب  فراعتم  دودح  رد  هدش  هداد  واب  نآ  ةزاجا  هک  یعافتنا  زا  دناوتیم  هدنریگهیراع  - 2617
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دهد ریغ  فرصتب  يوحن  چیه  هب  ار  هیراع  لام  دناوتیمن  ریعتسم  م . ق . « 647  » ةدام قبط  - 3617

، تسا ریعتسم  ةدهع  رب  م . ق . « 646  » ةدام قبط  هیراع  دروم  زا  عافتنا  يارب  همزال  جراخم  - 4618

«. يدعت ای  طیرفت  تروص  رد  رگم  دشابیمن  هیراع  لام  ناصقن  ای  فلت  نماض  ریعتسم  .: » م ق . « 640  » ةدام قبط  - 5618

 ...«. تسین هیراع  لام  لامعتسا  زا  یشان  تصقنم  لوئسم  ریعتسم  . » م ق . « 641  » ةدام قبط  - 6619

دنک در  واب  تسا  دوجوم  هک  یعضو  نامهب  دهاوخب  ریعم  هک  نامز  ره  ار  هیراع  لام  دیاب  ریعتسم  م . ق . « 620  » هدام زا  دافتسم  ربانب  - 7619

مهدزای 620لصف 

620هراشا

ضرق رد  لوا  620ثحبم 

620هراشا

دقع 620نیفرط 

ضرق 620دروم 

620هراشا

، دریگ رارق  بلط  لمع و  تعفنم ، دناوتیم  ضرق  دروم  م . ق . « 648  » ةدام زا  دافتسم  621ربانب 

ضرق دقع  ماکحا  622راثآ و 

622هراشا

622ضبق

ضرق دقع  623موزل 

ضرق دروم  صقن  624فلت و 

ضرتقم 625فیلاکت 

625هراشا

625هرصبت

626همتاخ 1

626هراشا

- یضارتب 626دادرارق 
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- یقیقح 626دادرارق 

نید رد  مود  627ثحبم 

627هراشا

: دوشیم لیدبت  ینیع  قح  هب  ینید  قح  ریز  دراوم  628رد 

- نویدم توف  - 1628

- سلفم - 2628

- لاوما تشادزاب  - 3628

- نید زا  رارف  دصقب  هلماعم  - 4629

629عرف

629هرصبت 1

630هرصبت 2

يدنبورگ رامق و  رد  مهدزاود  630لصف 

دنیامنب یصوصخم  يزاب  هک  رفن  دنچ  ای  ود  نیب  تسا  يدادرارق  زا  ترابع  رامق  - 1630

دیامنیم یفن  يرگید  تابثا و  ار  ینیعم  رما  یکی  هک  فرط  ود  نیب  تسا  يدادرارق  يدنبورگ  - 2630

یئامزآتخب ای  يرتول  - 3631

631هراشا

. درادن يریثأت  هجیتن  ندروآ  تسدب  رد  دیآیم ، لمعب  یشکهعرق  هجیتن  رد  هک  قافتا  هفدص و  زج  يرما  چیه  یئامزآتخب  رد  631فلا -

دنیامن تکرش  نآ  رد  يدایز  ةدع  دیاب  دوشیمن و  ققحم  رفن  ود  نیب  یئامزآتخب  631ب -

تلاکو رد  مهدزیس  632لصف 

تایلک رد  لوا  632ثحبم 

632هراشا

- یلوضف 633تلاکو 

تلاکو دقع  633نیفرط 

633هراشا
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- دنشاب هلماعم  يارب  تیلها  ياراد  دیاب  دقع  634نیفرط 

تلاکو 635دروم 

635هراشا

دهد ماجنا  ار  رما  نآ  ًانوناق  دناوتب  لکوم  635فلا -

دشابن ماجنا  رد  نیعم  صخش  ترشابم  نوناق ، ضرغ  635ب -

تلاکو 636دودح 

لیکو تادهعت  رد  مود  638ثحبم 

دنک لمع  يزوسلد  لامک  اب  دوخب  طوبرم  لامعا  دننام  یتلاکو  فیاظو  ماجنا  رد  دیاب  لیکو  - 1638

دیامن تاعارم  ار  لکوم  تحلصم  دوخ ، تامادقا  تافرصت و  رد  دیاب  لیکو  .: » م ق . « 667  » ةدام قبط  - 2638

«. دهد ماجنا  تسا  جراخ  وا  تلاکو  دودح  زا  هک  ار  یلمع  دناوتیمن  لیکو  .: » م ق . « 663  » ةدام قبط  - 3639

ددرگ بوسحم  نآ  ببسم  لیکو  ًافرع  هک  دوش  هجوتم  لکومب  یتراسخ  تلاکو  رما  رد  لیکو  ریصقت  رثا  رد  هک  یتروص  رد  - 4639

دشاب هدومنن  تلاکو  رما  ماجنا  رد  ریصقت  لیکو  هک  یتروص  رد  - 5639

دوشیم هدرپس  لیکوب  یتلاکو  روما  ماجنا  يارب  هک  لکوم  ءایشا  لاوما و  - 6639

دهدب لکومب  ار  دوخ  تلاکو  تدم  باسح  دیاب  لیکو  .: » م ق . « 668  » ةدام قبط  - 7639

« دشاب لیکوت  رد  لیکو  نئارق  تلالدب  ای  ًاحیرص  هکنیا  رگم  دهد  تلاکو  يرگیدب  رما  نآ  يارب  دناوتیمن  يرما  رد  لیکو  : » یندم نوناق  « 672  » ةدام قبط  - 8

لکوم تادهعت  رد  موس  641ثحبم 

دوشیم عقاو  لکوم  يارب  ًامیقتسم  دهدیم  ماجنا  لکوم  زا  یگدنیامنب  لیکو  هک  ار  یتالماعم  تادهعت و  - 1641

: دیاب م . ق . « 675  » ةدام قبط  لکوم  - 2641

دهدب هدوبن  یناجم  تلاکو  هک  یتروص  رد  ار  لیکو  ترجا  641فلا -

هدومن تلاکو  رما  ماجنا  يارب  لیکو  هک  ار  یجراخم  مامت  642ب -

، ددرگیم لیکو  هجوتم  تلاکو  رما  ماجنا  رثا  رد  هک  یتاراسخ  642ج -

تلاکو ءاضقنا  هفلتخم  قرط  رد  مراهچ  642ثحبم 

642هراشا

: دوشیم عفترم  ریز  قیرطب  م . ق . « 678  » ةدام قبط  642تلاکو 
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642هراشا

- لکوم لزعب  - 1642

- لیکو يافعتساب  - 2647

- لکوم ای  لیکو  توفب  - 3647

- لکوم ای  لیکو  نونجب  - 4648

لکوم ای  لیکو  تیروجحمب  - 5648

تلاکو دروم  نتفر  نیب  زا  هب  - 6649

دشاب لیکو  تلاکو  اب  یفانم  هک  لکوم  فرط  زا  یلمع  ماجناب  - 7650

تلاکو نالطب  ای  لالحنا  دروم  رد  لیکو  ترجا  رد  650همتاخ :

- تلاکو دقع  ءانثا  رد  650خسف 

تلاکو دقع  650نالطب 

دهعت لاقتنا  رد  651همدقم 

يدقع نامض  رد  مهدراهچ  655لصف 

تایلک رد  لوا  655ثحبم 

655هراشا

تسا نید  لاقتنا  رب  ینتبم  655نامض 

دشابیم يدهع  دوقع  زا  656نامض 

دشابیم نامض  دقع  تحص  طرش  657زیجنت 

نامض فارطا  657طئارش 

657هراشا

نماض 657لوا -

هل نومضم  658مود -

هنع نومضم  658موس -

نامض 659دروم 
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659هراشا

- دشاب لام  دیاب  نامض  دروم  - 1659

دشاب همذ  رد  دیاب  نامض  دروم  - 2659

دشاب نیعم  دیاب  نامض  دروم  - 3663

تسا یفاک  نامض  درومب  یلامجا  ملع  - 4664

دشابیم حیحص  لاح  نید  زا  لجؤم  نامض  - 5664

- دشابیم حیحص  نید  زا  رتشیب  ای  رتمکب  نامض  - 6664

- دشابیم حیحص  نید  سنج  ریغب  نامض  - 7665

نامض ماکحا  665راثآ و 

، ددرگیم يرب  هنع  نومضم  دوشیم و  لقتنم  نماض  همذب  هنع  نومضم  همذ  زا  نید  م . ق . « 698  » ةدام قبط  دیدرگ  دقعنم  نامض  دقع  هکنآ  زا  سپ  لوا -

دیامنب تقفاوم  هنع  نومضم  هچ  رگا  دنک  خسف  ار  نآ  دناوتیمن  هل  نومضم  نماض و  زا  کیچیه  مزال و  تسیدقع  نامض  م . ق . « 701  » ةدام قبط  مود -

: دومن خسف  م . ق . « 701  » ةدام روتسدب  ناوتیم  ار  نامض  دقع  ریز  دراوم  665رد 

: دنچ 666یلئاسم 

، دومن هجیتن  طرش  ای  لعف  طرش  ناوتیم  نامض  دقع  نمض  666فلا -

، دیامن هیدأت  نیعم  لام  زا  ار  هب  نومضم  نماض  هک  دومن  طرش  ناوتیم  نامض  دقع  رد  666ب -

. ددرگ نهر  ءاقب  مدعب  حیرصت  نامض  رد  هکنآ  رگم  دوشیمن  کف  نهر  نامض  رثا  رد  دشاب ، هتشاد  نهر  یلصا  نید  هک  یتروص  رد  666ج -

، ددرگیم طقاس  نامض  زا  یشان  نید  دوش ، لحنم  تاهج  زا  یتهجب  هدوب  یلصا  نید  شیادیپ  ببس  هک  يدقع  هاگره  667د -

هل نومضم  نماض و  نیب  نامض  رثا  رد  مود  667ثحبم 

«. دوشیم لوغشم  هل  نومضمب  نماض  ۀمذ  يرب و  هنع  نومضم  ۀمذ  دش ، عقاو  حیحص  روطب  نامض  هکنیا  زا  دعب  : » م ق . « 698  » ةدام قبط  - 1

دیامن هیدأت  هل  نومضمب  تسا  ررقم  نامض  دقع  رد  هک  يدعوم  رد  ار  دوخ  نید  دیاب  نماض  - 2667

، تسا هدوب  لجؤم  هک  دوش  مولعم  نئارقب  هکنیا  رگم  تسا  لاحب  لومحم  م . ق . « 704  » هدام قبط  قلطم  نامض  - 3668

«. دوشیم لاح  نماض  توفب  لجؤم  نامض  : » م ق . « 705  » هدام قبط  - 4668

 ...« دوشیمن يرب  نماض  دنک  يرب  ار  هنع  نومضم  ۀمذ  هل  نومضم  رگا  : » م ق . « 707  » هدام قبط  - 5668

هنع نومضم  نماض و  نیب  نامض  رثا  رد  موس  669ثحبم 
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دوشیم نویدم  نماضب  هنع  نومضم  نامض ، رثا  669رد 

669هراشا

669عرف

نماضب نید  هیدأت  نامز  - 1670

: هل نومضمب  نید  ۀیدأت  - 2671

، دیآیم لمعب  دراد  وا  فرط  زا  ار  نآ  ذخا  قح  هک  یسکب  ای  هل و  نومضمب  ًامیقتسم  نماض  فرط  زا  نید  ءافیا  671فلا -

تسا هدرک  ادا  ار  نید  هک  تسا  نآ  لثم  دیامن  لوبق  صخش  نآ  دهدب و  ار  نید  هک  یسکب  دنک  هلاوح  هل  نومضم  تیاضر  اب  نماض  رگا  .: » م ق . « 710  » ةدام قبط  ب -

«. دراد هنع  نومضمب  عوجر  قح  دشاب  وا  ثراو  نماض  دوش و  توف  هل  نومضم  هاگره  .: » م ق . « 712  » ةدام قبط  671ج -

، دزادرپب ًایناث  ار  نآ  هنع  نومضم  دنک و  هیدأت  ار  نید  نماض  رگا  .: » م ق . « 711  » ةدام قبط  671د -

؟ ددرگیم طقاس  نماضب  هنع  نومضم  نید  ایآ  دهدب ، نماضب  ددرگ  هیدأت  هل  نومضمب  دیاب  هچنآ  رادقمب  هنع  نومضم  دوش ، هیدأت  هل  نومضمب  نامضلا  لام  نماض  فرط  زا  هکنآ  زا  لبق  هاگره  ه -

. دهدب نماضب  هل  نومضم  دیاب  هک  يرادقم  - 3672

672هراشا

دنک هبلاطم  نویدم  زا  دناوتیمن  هداد  هچنآ  رب  هدایز  دشاب ، هداد  نید  زا  رتمک  هل  نومضمب  نماض  رگا  .: » م ق . « 713  » ةدام قبط  فلا -

« دشاب هداد  هنع  نومضم  نذاب  هک  یتروص  رد  رگم  درادن ، هدایزب  عوجر  قح  دهدب  نئادب  نید  زا  رتدایز  نماض  رگا  . » م ق . « 714  » ةدام قبط  ب -

« درادن هنع  نومضمب  عوجر  قح  نماض  دهدب  ار  نید  ًاناجم  يریگدای  دنک  ءاربا  ار  نماض  هل  نومضم  هاگره  .: » م ق . « 719  » ةدام قبط  ج -

نینماض نیب  نامض  رثا  رد  مراهچ  673ثحبم 

، دنشاب هدرک  تنامض  میهست  وحنب  ضرق  کی  يارب  صخش و  کی  زا  ددعتم  صاخشا  هاگره  : » م ق . « 721  » ةدام قبط  - 1673

، دوشیم يرب  لوا  نماض  مود  تنامض  ققحت  زا  سپ  و  درک » تنامض  نماض  زا  تسا  نکمم  : » م ق . « 688  » ةدام قبط  - 2674

. دوش مزتلم  يرگید  نید  ۀیدأتب  یمزال  دقع  نمض  رد  یسک  تسا  نکمم  : » دیوگیم م  ق . « 723  » ةدام - 3674

هلاوح رد  مهدزناپ  675لصف 

675هراشا

هلاوح ققحت  675طیارش 

675هراشا

- لاتحمب لیحم  ندوب  نویدم  - 1675
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- دشاب لیحمب  نویدم  هیلع  لاحم  تسین  مزال  - 2675

یقوقح لیلحت  رظن  زا  675هلاوح 

، دشاب لیحم  نویدم  هیلع  لاحم  هک  یتروص  رد  676فلا -

، دشابن لیحمب  نویدم  هیلع  لاحم  هک  یتروص  رد  676ب -

هلاوح 676دقع 

- هلاوح رد  هیلع  لاحم  ياضر  677ریثأت 

677هراشا

. دشابیم توافتم  کی  ره  رد  هیلع  لاحم  شقن  تسا و  تروص  ود  ياراد  677هلاوح 

- دشاب لیحم  نویدم  هیلع  لاحم  677فلا -

- دشابن لیحم  نویدم  هیلع  لاحم  677ب -

هلاوح دقع  678فارطا 

هلاوح 678دروم 

678هراشا

، لزلزتم ای  دشاب  رقتسم  هاوخ  دشاب  تباث  لیحم  همذ  رد  دیاب  هلاوح  دروم  نید  - 1678

، لیحم ۀمذ  رد  دشاب  یلام  دیاب  نامض  دروم  دننام  هلاوح  دروم  - 2678

( لاتحم لیحم و   ) دقع نیفرط  دزن  دیاب  هلاوح  دروم  - 3678

( لاتحم لیحم و   ) دقع نیفرط  دزن  دقع  نیح  رد  دیاب  هلاوح  دروم  - 4679

دشاب سنجلا  دحتم  دیاب  هلاوح  دروم  نید و  - 5679

هلاوح دقع  ماکحا  680راثآ و 

680هراشا

« دوشیم لوغشم  هیلع  لاحم  ۀمذ  يرب و  هداد  هلاوح  هک  ینید  زا  لیحم  ۀمذ  هلاوح  ققحت  زا  سپ  : » م ق . « 730  » ةدام قبط  - 1680

: لیذ دراوم  رد  رگم  دنک  خسف  ار  نآ  دناوتیمن  هیلع  لاحم  لاتحم و  لیحم و  زا  کیچیه  م . ق . « 732  » ةدام قبط  مزال و  تسا  يدقع  هلاوح  - 2

680هراشا

، دشاب وا  راسعاب  لهاج  لاتحم  هدوب و  رسعم  هیلع  لاحم  هلاوح  تقو  رد  هاگره  . » م ق . « 729  » ةدام قبط  تشذگ  نامض  رد  هکنانچ  فلا -
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، دشاب هدش  خسف  طرش  هلاوح  دقع  رد  هک  یتروص  رد  681ب -

دشاب هدش  ثلاث  صخش  هیلع و  لاحم  ای  دقع  نیفرط  زا  یکی  عفنب  لعف  طرش  هلاوح  دقع  نمض  رد  هک  یتروص  رد  681ج -

دوش هیلع  لاحم  لیحم و  زا  یکی  عفنب  هجیتن  طرش  هلاوح  دقع  نمض  رد  هک  یتروص  رد  681د -

، دوشیمن کف  نهر  يرگیدب ، نآ  هلاوح  رثا  رد  دشاب  نهر  ياراد  یلصا  نید  هک  یتروص  رد  - 3682

، دهد هلاوح  يرگیدب  ار  دوخ  نید  دناوتیم  یلوبق  زا  سپ  هیلع  لاحم  - 4682

هیلع لاحم  لیحم و  نیب  هلاوح  682رثا 

682هراشا

دیامن ءاربا ، هلاوح  دروم  نید  زا  ار  هیلع  لاحم  لاتحم ، هک  یتروص  رد  682فلا -

، دهدب لاتحمب  هلاوح  دروم  زا  رتمک  هیلع  لاحم  هک  یتروص  رد  682ب -

دیامن راذگاو  هیلع  لاحمب  ار  دوخ  بلط  لاتحم  هک  یتروص  رد  683ج -

دیامن راذگاو  لاتحمب  دراد  لیحم  دزن  هک  ار  دوخ  قح  نید ، ءادا  زا  سپ  هیلع  لاحم  هک  یتروص  رد  683د -

تسا لاتحمب  هلاوح  دروم  ءادا  زا  سپ  لیحم  زا  هیلع  لاحم  ۀبلاطم  دعوم  683ه -

، دنک لوبق  صخش  نآ  دهدب و  هک  یسکب  دنک  هلاوح  ار  نید  هیلع  لاحم  رگا  دومن  طابنتسا  ناوتیم  كالم  تدحو  رظن  زا  م . ق . « 710  » ةدام زا  هکنانچ  و -

، دیامن هلاوح  ثلاث  یصخشب  وا  دنک و  هلاوح  يرگیدب  ار  نید  هیلع  لاحم  هکنانچ  هلاوح  یمارت  رد  683ز -

دشاب هتفریذپ  ار  هلاوح  عربت  دصقب  هیلع  لاحم  هک  یتروص  رد  683ح -

هلاوح 684نالطب 

684هراشا

: تسا هدومن  ضرف  تروص  ود  رد  ار  هلاوح  نالطب  الاب  684ةدام 

، دهدب ثلاث  صخشب  ار  نمث  يرتشم  هک  دشاب  هداد  هلاوح  عیاب  هک  یتروص  رد  684فلا -

. دریگب یسک  زا  ار  نمث  عیاب  هک  دشاب  هداد  هلاوح  يرتشم  هک  یتروص  رد  684ب -

: دوش هداد  حرش  دیاب  هک  تسا  هلمج  ود  م . ق . « 733  » ةدام لیذ  685رد 

 ...« يرب هیلع  لاحم  نکیل  ۀلمج ...«  حرش  - 1685

 ...« دنک عوجر  رگیدکیب  دناوتیم  يرتشم  ای  عیاب و  و  ۀلمج ...«  - 2685

نیعم نیع  686ۀلاوح 
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تلافک رد  مهدزناش  686لصف 

687هراشا

تلافک دقع  687نیفرط 

687لوفکم

تلافک 688دروم 

688هراشا

688هرصبت

لیفک 689فیلاکت 

دیامن رضاح  تسا  هدرک  دهعت  هک  یناکم  نامز و  رد  ار  لوفکم  دیاب  لیفک  : » م ق . « 740  » ةدام قبط  - 1689

689هراشا

میلست نامز  689فلا -

میلست ناکم  689ب -

دیامن رضاح  زور  نآ  رد  ار  وا  دیاب  دشاب  هدومن  نیعم  زور  رد  لوفکم  راضحاب  دهعت  لیفک  هک  یتروص  رد  - 2689

، دنک میلست  دناهدرک  هک  یطئارش  فالخ  رب  ای  ررقم  ناکم  نامز و  ریغ  رد  ار  لوفکم  لیفک  رگا  : » م ق . « 744  » ةدام قبط  - 3690

«. دوشیم يرب  مکاحب  هعجارم  ای  داهشا  اب  لیفک  دیامن  عانتما  وا  میلست  زا  هل  لوفکم  دنک و  رضاح  هررقم  طئارش  قباطم  ار  لوفکم  لیفک  هاگره  : » م ق . « 747  » ةدام قبط  - 4

دنکن رضاح  هررقم  طئارش  قباطم  ار  لوفکم  لیفک  هک  یتروص  رد  - 5690

لوفکم لیفک و  نیب  تلافک  691رثا 

. دیامن رضاح  ار  لوفکم  هررقم  طئارش  دودح  رد  هک  دوشیم  دهعتم  لیفک  تلافک  دقع  رثا  رد  - 1691

دیآ رب  دوشیم  تباث  لوفکم  رب  هک  یقح  ةدهع  زا  دیاب  دیامنن  رضاح  هررقم  طئارش  قباطم  ار  لوفکم  لیفک  هک  یتروص  رد  م  ق - « 740  » ةدام لیذ  قبط  - 2

691هراشا

. دیامن ادا  تسا  لوفکم  ةدهعب  هک  ار  یقح  وا  راضحا  زا  نکمت  مدع  اب  لیفک  هدوب و  لوفکم  نذاب  تلافک  هاگره  691فلا -

دیامنب ادا  تسا  وا  ةدهع  رب  هک  ار  یقح  لوفکم  نذاب  لیفک  691ب -

: دوشیم يرب  لیفک  لیذ  دراوم  رد  : » م ق . « 746  » ةدام قبط  - 3692

. دومن رفن  دنچ  لباقم  رد  ار  وا  تلافک  ناوتیم  درک ، تلافک  يرگید  لباقم  رد  یسک  زا  ناوتیم  هک  ینانچمه  - 4694

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 48 

http://www.ghaemiyeh.com


، دننک رضاح  ررقم  دعوم  رد  ار  لوفکم  هک  دندرگ  لیفک  رفن  هس  هکنانچ  دنوش ، رفن  کی  لیفک  رفن  دنچ  هک  یتروص  رد  - 5694

دوشب وا  لیفک  دناوتیم  يرگید  دشاب ، هدش  لیفک  یسک  هک  یتروص  رد  م . ق . « 738  » ةدام قبط  - 6694

حلص رد  مهدفه  694لصف 

694هراشا

: يودب حلص  يوعد و  رب  حلص  تسا : مسق  ود  رب  694حلص 

يوعد رب  حلص  - 1694

694هراشا

، تسا زیاج  زین  يوعد  راکنا  اب  حلص  : » م ق . « 755  » ةدام قبط  - 1695

دنشاب هداد  همتاخ  حلصب  ار  دوخ  هیضرف  هیعقاو و  يواعد  یمامت  یلک  روطب  نیفرط  هک  یتروص  رد  - 2696

«. تسا حیحص  هلماعم  نالطب  زا  یشان  يوعد  حلص  یلو  تسا ، لطاب  هلطاب  هلماعم  رب  ینتبم  يوعد  حلص  : » م ق . « 765  » ةدام - 3696

يودب حلص  - 2697

حلص دقع  ماکحا  698طیارش و 

، دشاب م . ق . « 190  » ةدام رد  هروکذم  تحص  طئارش  ياراد  رگید  دوقع  دننام  دیاب  يودب ، ای  دشاب  عزانت  ماقم  رد  هاوخ  حلص ، - 1698

«. هلاقا ای  رایخب  خسف  دراوم  رد  رگم  دروخیمن  مه  رب  دشاب و  هدش  عقاو  هزئاج  دوقع  ماقم  رد  هچ  رگا  تسا  مزال  دقع  حلص  .: » م ق . « 760  » ةدام قبط  - 2

: دروخیم مه  رب  ریز  دراوم  رد  م . ق . « 760  » ةدام قبط  حلص  699دقع 

- رایخب خسف  699لوا -

هلاقا 699مود -

هلماعم 700نیفرط 

حلص 700دروم 

700هراشا

: دوش دقعنم  تروص  ودب  تسا  نکمم  ضوعم  حلص  - 1700

دشاب نیع  تسا  نکمم  حلص  دروم  - 2701

« دوش عقاو  یلامتحا ...  عزانت  زا  يریگولج  ای  دوجوم و  عزانت  عفر  دروم  رد  ای  تسا  نکمم  حلص  : » دیوگیم هک  م . ق . « 752  » ةدام زا  هکنانچ  - 3

، دشاب نیعم  دیاب  حلص  دروم  - 4702
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«. دشاب عورشم  ریغ  هک  يرما  رب  حلص  زج  تسا  ذفان  حلص  ره  : » م ق . « 754  » ةدام قبط  - 5702

نهر رد  مهدجیه  704لصف 

704هراشا

- دومن هلماعم  دنچ  ناوتیم  دقع  کی  704هلیسوب 

- دشابیم نهر  تحص  طرش  704ماود 

- دشابیم نهر  ققحت  طرش  705ضبق 

- نهر دقع  707نیفرط 

نهر 707دروم 

707هراشا

دشاب نیعم  دیاب  م . ق . « 774  » ةدام حیرص  قبط  نهر  دروم  707فلا -

دشاب نیع  دیاب  نهر  دروم  707ب -

دشاب لاقتنا  لقن و  لباق  دیاب  نوهرم  لام  708ج -

708هراشا

- دشابیم ریغ  قح  قلعتم  هک  یلام  نهر  709هرصبت 1 

ریغ لام  نهر  712هرصبت 2 

نهر درومب  طوبرم  714لئاسم 

« دوب دهاوخ  لخاد  زین  نهر  رد  دوشیم  بوسحم  عیبم  ءزج  تاقلعتم ، ناونعب  حیرص  دیق  نودب  عیب  دقع  رد  هک  يزیچ  ره  . » م ق . « 785  » ةدام قبط  - 1

دوب دهاوخ  نهر  وزج  دشاب  لصتم  هک  یتروص  رد  دوش  لصاح  نآ  رد  تسا  نکمم  هک  یتدایز  نهر و  ةرمث  : » م ق . « 786  » ةدام قبط  - 2

، دوش فلت  يرگید  صخش  ای  نهار  لمع  ۀطساوب  هنوهرم  نیع  هک  یتروص  رد  - 3715

، ددرگیم دساف  لجا  دیسررس  زا  لبق  هک  دشاب  یلاوما  زا  هدش  هدراذگ  نهر  رد  هک  یلام  دشاب و  لجؤم  نید  هک  یتروص  رد  - 4715

دشاب هداد  تلاکو  ثلاث  صخش  ای  نهترمب و  يرگید  ةدحیلع  دقع  ای  نهر و  دقع  نمض  نهار  م . ق . « 777  » ةدام قبط  هک  یتروص  رد  - 5

« تسا زیاج  نیفرط  یضارتب  رگید  لامب  نهر  لیدبت  .: » ق « 874  » ةدام قبط  - 6716

داد رارق  نهر  نآ  لباقم  رد  ناوتیم  هک  716یقح 

716هراشا
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- دشاب لام  - 1716

- دشاب همذ  رد  - 2717

- دشاب تباث  نویدم  ۀمذ  رد  - 3717

- دومن ءافیتسا  نوهرم  لام  شورف  نمث  زا  ناوتب  هک  دشاب  يروط  دیاب  نید  - 4718

نهر دقع  ماکحا  718راثآ و 

. دیامنب ار  دوخ  بلط  ءافیتسا  نآ  شورف  نمث  زا  دناوتب  نئاد  نید ، ءافیا  مدع  تروص  رد  ات  دهدیم  نئادب  هقیثو  يارب  ار  یلام  نویدم  نآ  بجومب  هک  تسا  يدقع  نهر  - 1

یعبت تسا  يدقع  ددرگیم ، مولعم  دهدیم ) نئادب  هقیثو  يارب  ار  یلام  نویدم   ) دیوگیم هک  م . ق . « 771  » ةدام زا  هکنانچ  نهر ، - 2718

. دشابیم نید  ءازجا  زا  یئزج  ره  ۀقیثو  نوهرم  لام  یمامت  - 3718

718هراشا

، تسا نید  ءازجا  زا  یئزج  ره  ۀقیثو  نوهرم  لام  یمامت  718فلا -

تسا هقیثو  نید  ءازجا  زا  یئزج  ره  لباقم  رد  نوهرم  لام  ءازجا  زا  یئزج  ره  719ب -

دریگیم رارق  نید  عومجم  لباقم  رد  نوهرم  لام  عومجم  719ج -

دنشاب نویدم  یسکب  رفن  دنچ  ای  ود  هک  یتروص  رد  - 4719

، دراذگ نهر  نانآ  دزن  ار  یلام  دقع  کی  ۀلیسوب  دشاب و  نویدم  رفن  دنچ  ای  ودب  یسک  هک  یتروص  رد  - 5720

، دزادرپب ثروم  نید  زا  دوخ  مهس  رادقمب  هثرو  زا  یضعب  دشاب و  ثراو  دنچ  ياراد  دریمب و  نهار  هک  یتروص  رد  - 6720

تسا مزال  نهارب  تبسن  زیاج و  نهترمب  تبسن  نهر  دقع  : » م ق . « 787  » ةدام قبط  - 7720

دشاب هتشاد  ياهقیثو  نویدم  هک  تسنآ  نهر  دقع  زا  نیفرط  دوصقم  - 8721

دنک لیکو  ار  نهترم  نهار ، تسا  نکمم  هدحیلع  دقع  بجومب  ای  نهر  دقع  نمض  رد  : » م ق . « 777  » ةدام قبط  - 9722

722هراشا

- دوخ بلط  يافیتسا  رد  نهترمب  نهار  نداد  تلاکو  722فلا -

- تلاکو دروم  722ب -

- نوهرم لام  شورف  رد  نهترم  يارب  تلاکو  طرش  722ج -

- داد رارق  وا  هثرو  اب  نهترم  توف  زا  سپ  ار  هنوهرم  نیع  شورف  رد  تلاکو  ناوتیم  724د -

- ثلاث صخش  ۀثرو  يارب  تلاکو  طرش  725ه -
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- هنوهرم نیع  ندوب  هعیدو  طرش  725و -

، ددرگن رضاح  نید  ءادا  نآ و  شورف  يارب  مه  نهار  دشاب و  هتشادن  تلاکو  هنوهرم  نیع  شورف  يارب  نهترم  هاگره  . » م ق . « 779  » ةدام - 10

«. تشاد دهاوخ  ناحجر  يرگید  راکبلط  ره  رب  نهترم  نهر  تمیق  زا  دوخ  بلط  ءافیتسا  يارب  . » م ق . « 780  » ةدام - 11727

نهار قوقح  727فیلاکت و 

نهترم قوقح  728فیلاکت و 

«. ریصقت تروص  رد  رگم  دوب  دهاوخن  نآ  ندش  صقان  ای  فلت  لوئسم  نهترم  نیاربانب  تسا و  بوسحم  تناما  نهترم  دیرد  نهر  : » م ق . « 789  » ةدام قبط  - 1

، دوش عفتنم  هنوهرم  نیع  زا  نهار  ةزاجا  نودب  دناوتیمن  نهترم  تهج  نیدب  تسا و  نهارب  قلعتم  هنوهرم  نیع  عفانم  - 2729

، دنامیم یقاب  دوخ  لاحب  نهر  تروص  نیا  رد  دهد ، لاقتنا  يرگیدب  ءاحنا  زا  يوحنب  نهار  زا  ار  دوخ  بلط  دناوتیم  نهترم  - 3729

دیامن در  ای  لوبق  ار  نآ  دناوتیم  نهار  دشابیم و  ریغ  لام  لاقتنا  اریز  تسا  یلوضف  هلماعم  دشورفب  ار  هنوهرم  نیع  نهترم  هک  یتروص  رد  - 4

729هراشا

729هرصبت

هبه رد  مهدزون  730لصف 

730هراشا

- معا ینعمب  730هبه 

730هراشا

- هیده - 1730

- هزیاج - 2730

- هلحن - 3730

- هقدص - 4730

- فقو - 5730

- صخا ینعمب  731هبه 

- 731زیجنت

- 731یناجم

- 732ضبق
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- دشابیمن ضبق  رد  طرش  735تیروف 

735هراشا

736عرف

- هبه دقع  736نیفرط 

736هراشا

- 736بهاو

- 736بهتم

736هراشا

- هبوهوم نیع  - 1737

- تسا حیحص  یلوضف  ۀبه  - 2738

- دشاب نیعم  دیاب  هبه  دروم  - 3739

- دشاب مولعم  دیاب  هبه  دروم  - 4739

- ضوعم 739ۀبه 

- تسا زیاج  هبه  741دقع 

741هراشا

: ددرگیم نایب  اًلیذ  هک  یندم  نوناق  « 803  » ةدام رد  روکذم  ۀنیعم  دراوم  رد  رگم  دیامن  عوجر  هبه  زا  دناوتیم  بهتم  دننام  زین  بهاو  742و 

742هراشا

- دشاب بهاو  دالوا  ای  ردام و  ای  ردپ  بهتم  هک  یتروص  رد  - 1742

- دشاب هدش  هداد  مه  ضوع  هدوب و  ضوعم  هبه  هک  یتروص  رد  - 2743

- دشاب هدش  جراخ  بهتم  تیکلم  زا  هبوهوم  نیع  هک  یتروص  رد  - 3744

- دوش عقاو  ریغ  قح  قلعتم  هبوهوم  نیع  هک  یتروص  رد  - 4744

- دوش لصاح  يرییغت  هبوهوم  نیع  رد  هک  یتروص  رد  - 5745

746عوجر

746هراشا
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عوجر 747راثآ 

درادن بهتم  تیاضر  لوبقب و  جایتحا  تسا و  عاقیا  خسف  دننام  عوجر  - 1747

دشابیم قح  هک  خسف  فالخ  رب  تسا  مکح  عوجر  - 2747

، دنکن عوجر  نآ  زا  هک  دوش  مزتلم  مزال  دقع  نمض  دناوتیم  دیامن ، عوجر  هبه  زا  دناوتیم  بهاو  هک  يدراوم  رد  دسریم  رظنب  - 3747

تسا بهاو  نآ  زا  عوجر ، زا  سپ  ناتخرد  دومن  ناویح و  یقاچ  دننام  دشاب  لصتم  رگا  هبوهوم  نیع  تائامن  م . ق . « 804  » هدام قبط  - 4

درادیم درتسم  بهتم  زا  دبایب  هک  یتیعضو  رهب  ار  هبوهوم  نیع  دنک ، عوجر  هبهب  هاگره  دراد  ار  هبه  زا  عوجر  قح  بهاو  هک  يدراوم  رد  - 5

- 749هقدص

، دشابیمن هبوهوم  نیع  ضبقب  رارقا  هبهب  رارقا  749هرصبت 1 

، دیامن ضبق  ار  نآ  دوخ  هک  دهد  نذا  ای  دنک و  هبه  يرگیدب  ار  یلام  یسک  هک  یتروص  رد  750هرصبت 2 

دیامن عوجر  نآ  زا  بهاو  هبه  ققحت  زا  سپ  هک  یتروص  رد  750ةرصبت 3 

. تسا هدوب  لطاب  تاهج  زا  یتهجب  هبه  هک  دوش  فشک  وا  دزن  نآ  فلت  بهتمب و  هبوهوم  نیع  نداد  ضبق  زا  سپ  هک  یتروص  رد  751هرصبت 4 

، دشابیم ریغلل  قحتسم  روبزم  لام  هک  دوش  فشک  بهتمب  هبوهوم  نیع  ضبق  زا  سپ  هک  یتروص  رد   5 751هرصبت -

موس 752دلج 

752هراشا

752همدقم

752هراشا

کلمت 753بابسا 

753هراشا

دنرادن کلام  هک  یئایشا  کلمت  ببس  753لوا -

دنراد کلام  هک  یئایشا  کلمت  ببس  753مود -

: دوب دهاوخ  نکمم  ریز  قرط  زا  یکیب  يرگیدب  یصخش  زا  تیکلام  753لاقتنا 

نیفرط ةدارا  قفاوتب  753فلا -

753هراشا

هنیعم دوقع  754لوا -
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هنیعم ریغ  دوقع  754مود -

کلام ةداراب  754ب -

- هیلا لقتنم  ةداراب  754ج -

نیفرط ةدارا  نودب  755د -

[ کلمت بابسا  رد  مود  باتک  ۀمتت  ]755

755هراشا

هعفشب ذخا  رد  موس  755تمسق 

755هراشا

هعفش 755فیرعت 

هعفشب ذخا  طئارش  لوا  756لصف 

756هراشا

لام ندوب  لوقنم  ریغ  - 1756

756هراشا

756هرصبت

لوقنم ریغ  لام  ندوب  عاشم  - 2757

757هراشا

757هرصبت

لوقنم ریغ  لام  ندوب  میسقت  لباق  - 3757

ءاکرش ندوب  رفن  ود  - 4758

758هراشا

، دشورفب دقع  کی  رد  رفن  دنچب  ار  دوخ  مهس  ود ، نآ  زا  یکی  دشاب و  كرتشم  رفن  ود  نیب  لوقنم  ریغ  لام  هک  یتروص  رد  758هلأسم 1 -

دور شورفب  قلط  ۀصح  دشاب و  قلط  فقو و  نیب  كرتشم  لوقنم ، ریغ  لام  هک  یتروص  رد  759هلأسم 2 -

دشاب عیب  ۀلیسوب  كرتشم  مهس  لاقتنا  - 5759

759هراشا
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760هرصبت

- دهد لاقتنا  ار  دوخ  ۀصح  مامت  کیرش  - 6760

760هراشا

دشورفب یسکب  ار  دوخ  مهس  زا  یتمسق  کیرش  هک  یتروص  رد  760هلأسم 1 -

، دشورفب يرگیدب  ار  رگید  تمسق  یسکب و  ار  دوخ  مهس  زا  یتمسق  کیرش  هک  یتروص  رد  761هلأسم 2 -

دریگ رارق  عیبم  كرتشم  مهس  - 7761

- نمث ۀیدأت  رب  عیفش  تردق  - 8761

761هراشا

761هرصبت

، تسا هتفرگ  شرا  يرتشم  هدوب و  بویعم  عیب  نیح  رد  عیبم  هک  دوش  مولعم  هاگره  : » م ق . « 820  » ةدام قبط  762هلأسم -

عیفش مود - 763لصف 

763هراشا

، دیامنب هعفشب  ذخا  دوخ  يارب  دناوتیم  یلو  دشورفب ، يرگیدب  دشابیم  کیرش  وا  دوخ  اب  هک  ار  هیلع  ّیلوم  مهس  يردپ ) دج  ای  ردپ   ) یلو هک  یتروص  رد  هلأسم -

هعفشب ذخا  تیروف  موس - 764لصف 

764هراشا

نآ تیروف  ای  هعفش و  قحب  عیفش  لهج  رد  765عرف -

766هراشا

هعفش قحب  عیفش  لهج  - 1766

- هعفش ذخأ  تیروفب  عیفش  لهج  - 2766

هعفشب ذخا  قیرط  مراهچ - 767لصف 

767هراشا

: تسا هلحرم  ود  ياراد  هعفشب  767ذخا 

. دوشیم ققحم  دیامن  نآ  رب  تلالد  هک  يزیچب  ندوب  نورقم  طرشب  ءاشنا  دصق  ۀلیسوب  تسا و  یغامد  لمع  هک  عاشم  عیبم  کلمت  767لوا -

. تسا يدام  لمع  هک  يرتشمب  نمث  ۀیدأت  767مود -
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نآ راثآ  هعفش و  قح  مجنپ - 769لصف 

تسا حیحص  عیب  راثآ  زا  هعفش  قح  - 1769

تسا عاقیا  هعفشب  ذخا  - 2769

دوشیم لقتنم  عیفشب  عیبم  عبتب  هلصتم  دشابیم و  يرتشمب  قلعتم  هلصفنم  تائامن  - 3769

- دشابیمن ضعبت  لباق  هعفش  قح  - 4769

769هراشا

770هرصبت

تسیلام قح  هعفش  قح  - 5771

تسا ینیع  قوقح  زا  هعفش  قح  - 6771

دوشیمن ریغب  لقتنم  هلماعم  رد  هعفش  قح  - 7771

ددرگیم لقتنم  هثروب  هعفش  قح  - 8772

772هراشا

، دشابیم ثرا  ةدعاق  رب  ینتبم  هثروب  هعفش  قح  لاقتنا  هک  هیماما  ياهقف  لوق  ربانب  - 1 772هلأسم -

، دنیامن ضّعبت  هعفش  قح  رد  دنناوتیمن  دنشاب  ددعتم  هثرو  هک  یتروص  رد  - 2 772هلأسم -

- تسا طاقسا  لباق  هعفش  قح  - 9773

773هراشا

دنک در  ار  نآ  وا  دیامن و  داهن  شیپ  رگید  کیرشب  شورف  يارب  ار  دوخ  عاشم  مهس  کیرش  ود  زا  یکی  هک  یتروص  رد  - 1 773هلأسم -

دوشب يرتشم  دزن  عیبم  كرد  نماض  رگید  کیرش  دشورفب و  ثلاث  صخشب  ار  دوخ  مهس  کیرش  ود  زا  یکی  هک  یتروص  رد  - 2 773هلأسم -

، دیامنب رگید  کیرش  يارب  خسف  رایخ  طرش  نآ  رد  دشورفب و  ثلاث  صخشب  ار  دوخ  مهس  کیرش  ود  زا  یکی  هک  یتروص  رد  - 3 774هلأسم -

، دراد هعفش  قح  وا  هتخورف و  ار  دوخ  مهس  شکیرش  هکنآب  لهج  اب  عیفش  هک  یتروص  رد  - 4 774هلأسم -

دیامن هلاقا  عیفش  اب  دناوتیمن  عیاب  - 10774

هعفش قح  ماکحا  راثآ و  مشش - 775لصف 

- تالماعم رد  هعفشب  ذخا  ریثأت  775فلا -

هلاقا زا  سپ  هعفشب  ذخا  775ب -

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 57 

http://www.ghaemiyeh.com


775هراشا

دنک راذگاو  يرگیدب  یتدم  يارب  ار  عیبم  تعفنم  هضواعم ، حلص و  دننام  رگید  ءاحنا  زا  يوحنب  ای  هراجاب  يرتشم  هک  یتروص  رد  775هلأسم -

هعفشب ذخا  تارایخ و  776ج -

776هراشا

، دیآیم دوجوب  دقع  زا  سپ  نآ  ببس  هک  یتارایخ  776لوا -

دشابیم دوجوم  دقع  نیح  رد  نآ  ببس  هک  یتارایخ  776مود -

776هراشا

بیع رایخ  776کی -

- رگید تارایخ  777ود -

طرش رایخ  778هس -

هعفش دروم  رد  كرد  نامض  779د -

ثلاث صخشب  يرتشم  فرط  زا  عیبم  شورف  780ه -

عیبم رد  يرتشم  يدام  تافرصت  780و -

780هراشا

: دنلوق هس  ياراد  هّیماما  781نییقوقح 

، دشاب هتشاد  عیفش  زا  شرا  ۀبلاطم  قح  هکنآ  نودب  دنکب ، ار  ناتخرد  بارخ و  ار  انب  هک  دوشیم  رابجا  يرتشم  لوا - 781لوق 

. دیامنب ناتخرد  ندنک  انب و  بیرختب  مازلا  ار  يرتشم  شرا  نداد  اب  دناوتیم  عیفش  مود - 782لوق 

دنک انب  بیرخت  تخرد و  علقب  مازلا  ار  يرتشم  شرا  نداد  اب  دناوتیم  عیفش  موس - 782لوق 

هعفش دروم  فلت  بیع و  متفه - 782لصف 

782هراشا

- عیب نامز  رد  عیبم  ندوب  بویعم  - 1783

783هراشا

، دناهدوب هاگآ  بیع  دوجو  زا  هعفشب  ذخأ  نیح  رد  عیفش  عیب و  دقع  نیح  رد  يرتشم  هاگره  783فلا -

هتسنادیم ار  نآ  عیب  نیح  رد  يرتشم  یلو  هدوب ، بیعب  لهاج  هعفشب  ذخأ  نیح  رد  عیفش  هاگره  783ب -
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، تسا هدوب  نآب  لهاج  عیب  نیح  رد  يرتشم  یلو  دشاب  بیعب  ملاع  هعفشب  ذخأ  نیح  رد  عیفش  هاگره  783ج -

، دنشاب بیعب  لهاج  عیب  نیح  رد  يرتشم  هعفشب و  ذخأ  نیح  رد  عیفش  هاگره  784د -

- يرتشم دزن  هعفش  دروم  فلت  بیع و  - 2784

784هراشا

هعفشب ذخأ  زا  لبق  هعفش  دروم  بیع  784فلا -

هعفشب ذخا  زا  لبق  هعفش  دروم  فلت  784ب -

هعفشب ذخا  زا  لبق  هعفش  دروم  صقن  785ج -

- نآ میلست  ۀبلاطم  هعفشب و  ذخأ  زا  دعب  عیبم  بیع  فلت و  - 3785

- نآ میلست  ۀبلاطم  زا  لبق  هعفشب و  ذخأ  زا  سپ  عیبم  بیع  فلت و  - 4785

هعفشب ذخأ  زا  سپ  عیبم  رد  يرتشم  طیرفت  يدعت و  - 5786

عیاب میلست  زا  لبق  هعفش  دروم  بیع  فلت و  - 6786

ثراو ایاصو  رد  مراهچ  786تمسق 

786هراشا

ایاصو رد  لوا  786باب 

786هراشا

یکیلمت تیصو  لوا  787لصف 

787هراشا

تیصو دقع  لوا - 787ثحبم 

تسا دقع  یکیلمت  تیصو  - 1787

تیصو باجیا  - 2788

788هراشا

یلوضف تیصو  نالطب  789هرصبت -

تیصو لوبق  - 3789

789هراشا
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یصوم تایح  نامز  رد  هل  یصوم  لوبق  790فلا -

یصوم توف  زا  سپ  هل  یصوم  لوبق  791ب -

تیصو در  - 4792

792هراشا

- یصوم توف  زا  لبق  هل  یصوم  در  792فلا -

یصوم توف  زا  دعب  هل  یصوم  در  792ب -

دنچ 792یلئاسم 

لوبق ای  در  تیروف  مدع  - 5794

تیصو رد  یصوم  توف  ریثأت  - 6794

تیصو رد  هب  یصوم  ضبق  ریثأت  - 7794

تسا یناجم  تیصو  - 8796

796هراشا

- هب یصوم  رد  هثرو  فرصت  زاوج  796مدع 

یصوم رد  مود - 797ثحبم 

797هراشا

- دشاب ینوناق  تیلها  ياراد  دیاب  یصوم  - 1797

دشاب دصق  ياراد  دیاب  یصوم  - 2798

- دشاب اضر  ياراد  دیاب  یصوم  - 3798

- تسا تیصو  ذوفن  مدع  بجوم  هل  یصوم  صخش  رد  هابتشا  - 4798

798هراشا

، ددرگ بکترم  تسا  تکاله  بجوم  هک  لیبق  نیا  زا  يرگید  لامعا  ای  دنک  مومسم  ای  حورجم  ار  دوخ  دیاب  یصوم  798فلا -

. دوشب بکترم  یشکدوخ  دصقب  ار  روبزم  لمع  یصوم  799ب -

دوش عقاو  لمع  باکترا  زا  سپ  تّیصو  799ج -

دوش وا  توفب  یهتنم  یصوم  لمع  799د -
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تسا لطاب  هدومن  مومسم  ای  حورجم  ار  دوخ  یشکدوخ  دصقب  هک  یسک  تیصو  - 5800

هل یصوم  رد  موس - 800ثحبم 

800هراشا

- دشاب دوجوم  تیصو  نیح  رد  دیاب  هل  یصوم  - 1800

- دوش رادروخرب  تیصو  زا  دناوتیم  لمح  - 2801

801هراشا

 ...«. دشاب هتشادن  یصو  ای  یلو  نینج  هک  یتروص  رد  دریگ  قلعت  نینج  هب  یفوتم  هکرت  زا  تسا  نکمم  هک  یثرالا  مهس  ةرادا  يارب  - 1

نینج طقس  - 3803

ددعتم هل  یصوم  - 4804

هب یصوم  مراهچ - 804ثحبم 

804هراشا

: دشاب ریز  طیارش  ياراد  دیاب  هب  805یصوم 

- دشاب هتشاد  عورشم  یئالقع  تعفنم  تیلام و  - 1805

- دشاب هتشاد  ار  لاقتنا  لقن و  تیلباق  - 2805

- دشاب یصوم  کلم  - 3805

- دشابن ثلاث  صخش  قح  قلعتم  دیاب  تیصو  دروم  - 4806

: زا تسا  ترابع  دریگ  رارق  تّیصو  دروم  دناوتیم  هک  807یلاوما 

- نیع 807فلا -

تعفنم 807ب -

- یلام قح  808ج -

- نویدم ءاربا  808د -

کلم کف  808ه -

- دشاب عاشم  ای  زورفم  تسا  نکمم  هب  یصوم  808و -

- دشاب یلک  تسا  نکمم  هب  یصوم  809ز -
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- دشاب لوهجم  تاهجلا  عیمج  نم  تسا  نکمم  هب  یصوم  810ح -

- دشاب ددرم  تسا  نکمم  هب  یصوم  810ط -

هب یصوم  عباوت  810ي -

تسا ذفان  هکرت  ثلث  ات  تیصو  مجنپ - 811ثحبم 

811هراشا

، دوش باستحا  وا  ثلث  زا  هب  یصوم  هک  دیامن  دصق  یصوم  تسین  مزال  تیصو  رد  812هلأسم 1 -

. دوب دهاوخ  حیحص  ثلث  رب  داز  امب  تبسن  تّیصو  دنک ، تّیصو  ار  دوخ  یئاراد  یمامت  و  دشاب ، هتشاد  یبسن  یببس و  ثراو  یصوم  هاگره  هک  دننآ  رب  ءاهقف  زا  یضعب  هلأسم 2 -

دشابیم هثرو  هزاجاب  طونم  هکرت  ثلث  رب  دئاز  هب  تیصو  - 1813

813هراشا

- دشابیم یفاک  یصوم  تایح  نامز  رد  هثرو  ةزاجا  813فلا -

تسا رثا  الب  یصوم  تایح  نامز  رد  هثرو  در  814ب -

هدنهد هزاجا  طئارش  814ج -

- دوشیم نیعم  تافو  نیح  رد  یصوم  یئاراد  رابتعاب  ثلث  نازیم  - 2815

815هراشا

، دیآ دوجوب  یلام  یصوم  توف  زا  سپ  هک  یتروص  رد  816هلأسم -

- هکرتب تبسن  هب  یصوم  شجنس  817قیرط 

دوب دهاوخ  کیرش  هثرو  اب  هل  یصوم  دشاب  عاشم  مهس  هب  یصوم  هک  یتروص  رد  - 3818

تیصو باستحا  هکرت و  هیفصت  مشش - 818ثحبم 

818هراشا

هثرو فرط  زا  هزاجا  نالطب  يوعد  821عرف 1 -

ثرا زا  هثرو  ندومن  مورحم  822عرف 2 -

گرزب رسپ  زا  ریغب  هوبح  تیصو  823هلأسم 1 -

تسا ثرا  زا  نز  تیمورحم  نآ  ۀجیتن  هک  یتیصو  823هلأسم 2 -

يدهع تیصو  مود  824لصف 
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824هراشا

تیصو دقع  لوا - 824ثحبم 

824هراشا

تیاصو 824در 

یصو رد  مود - 825ثحبم 

825هراشا

- یصو طیارش  - 1825

- ءایصوا ددعت  - 2829

ددعتم ءایصوا  فیاظو  - 3829

: دهد ماجنا  ار  تیاصو  روما  اًلقتسم  دناوتیم  کی  ره  هک  يددعتم  ءایصوا  829فلا -

. دنهد ماجنا  ار  تیاصو  روما  دیاب  ًاعمتجم  هک  يددعتم  ءایصوا  830ب -

بیترت روطب  تیاصو  - 3831

- یصو باختناب  تیاصو  - 4832

- یصو فیلاکت  تارایتخا و  - 5832

- دنک ضیوفت  يرگیدب  ار  تیاصو  دناوتیمن  یصو  - 6832

دشابیم نیما  دراد  رایتخا  رد  هک  یلاوماب  تبسن  یصو  - 7833

تیاصو ماسقا  موس - 833ثحبم 

833هراشا

. صاخشا رب  تیاصو  لوا - 833مسق 

833هراشا

. وا لاوما  ةرادا  رب  تیاصو  هیلع . ّیلوم  تیبرت  يرادهاگن و  تسا : مسق  ود  رب  صاخشا  رب  836تیاصو 

: لاوما رب  تیاصو  مود - 837مسق 

837هراشا

: دشابیم ترابع  دوشیم  هدراذگ  یصو  ةدهعب  تیصو  ۀلیسوب  هک  يروما  - 1837
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- نوید ءادا  رب  یصو  - 2838

- تسا لطاب  عورشم  ریغ  رما  رد  لام  فرصب  تیصو  - 3839

یصو تارایتخا  دودح  - 4839

- یصو همحزلاقح  - 5840

رظان مراهچ - 840ثحبم 

840هراشا

- یعالطا رظان  - 1841

- یباوصتسا رظان  - 2841

تیصو دقع  یقوقح  تیعضو  مجنپ - 842ثحبم 

842هراشا

- یصوم فرط  زا  تیصو  دقع  یقوقح  تیعضو  - 1842

هل یصوم  فرط  زا  تیصو  دقع  یقوقح  تیعضو  - 2842

- یصو فرط  زا  تیصو  دقع  یقوقح  تیعضو  - 3843

تیصو زا  عوجر  مشش - 843ثحبم 

همانتیصو میظنت  زرط  844همتاخ -

844هراشا

يداع دراوم  رد  تیصو  لوا  845ثحبم 

845هراشا

یمسر همانتیصو  - 1845

- تشون دوخ  ۀمانتیصو  - 2846

- يرس ۀمانتیصو  - 3846

846هراشا

، دشاب یبتک  دیاب  همانتیصو  - 1846

یصوم هاگتماقا  تبث  هرادا  رد  تسا  هدیدرگ  رّرقم  تبث  نوناق  رد  دانسا  تناما  يارب  هک  یبیترتب  دیاب  همانتّیصو  - 2847

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 64 

http://www.ghaemiyeh.com


( يداع ریغ   ) هداعلاقوف دراوم  رد  تیصو  مود  848ثحبم 

848هراشا

: دناهتسد ود  رب  دنیامنب  هداعلاقوف  تّیصو  دنناوتیم  هک  848یناسک 

. دنشاب روصحم  ای  ینادنز و  یّلحم  رد  ای  هتشاد و  یگنج  تیرومأم  هک  یتروص  رد  دنراد  راکب  لاغتشا  شترا  رد  هک  یصاخشا  نایماظن و  - 1

: زا دنترابع  اهنآ  رگید و  صاخشا  - 2848

: زا تسا  ترابع  درامشیم  یبسح  روما  نوناق  « 283  » ةدام هک  دراوم  849ریاس 

- يروف گرم  رطخ  849کی -

هیراس ضارما  849ود -

- ایرد ترفاسم  849هس -

. يداع ریغ  تیصو  رابتعا  - 1849

: تسا نانآ  دزن  همانتیصو  هک  یناسک  فیلاکت  - 2850

ثرا رد  مود  851باب 

851هراشا

ثارو ۀفلتخم  تاقبط  ثرا و  تابجوم  رد  لوا  851لصف 

851هراشا

بسن لوا - 852ثحبم 

852هراشا

: تسا مسق  ود  رب  بسن  فیرعت  852نیاربانب 

- میقتسم طخب  بسن  - 1852

- فارطا طخب  بسن  - 2852

ثرا تاقبط  لوا  853باب 

853هراشا

« دالوا دالوا  دالوا و  ردام و  ردپ و  - 1»853

« اهنآ دالوا  رهاوخ و  ردارب و  دادجا و  - 2»853
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« اهنآ دالوا  تالاخ و  لاوخا و  تامع و  مامعا و  - 3»853

ببس مود - 854ثحبم 

854هراشا

. ءالو تیجوز و  دناهقبط : ود  دنربیم  ثرا  ببس ، بجومب  هک  یناسک  مالسا  قوقح  رد  854هرکذت 

تیجوز 854لوا -

ءالو 854مود -

هددعتم تابجوم  عامتجا  موس - 856ثحبم 

856هراشا

: تسا مسق  ود  رب  ثرا  ةدیدع  تابجوم  856عامتجا 

یبسن يدنواشیوخ  دنچ  عامتجا  - 1856

یبسن یببس و  يدنواشیوخ  عامتجا  - 2856

ثرا طئارش  رد  مود  857لصف 

857هراشا

ثروم توم  لوا - 857ثحبم 

857هراشا

یقیقح توم  - 1857

یضرف توم  - 2858

ثراو دوجو  مود - 861ثحبم 

861هراشا

: دریگ رارق  رظن  دروم  دیاب  عوضوم  هس  تمسق  نیا  861رد 

لمح 861کی -

- دنربیم ثرا  رگیدکی  زا  هک  یصاخشا  توف  865ود -

تسا رثالا  دوقفم  بیاغ  هک  یثراو  867هس -

یفوتم يارب  هکرت  دوجو  موس - 868ثحبم 
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ثرا عناوم  رد  موس  869لصف 

869هراشا

لتق لوا - 869ثحبم 

869هراشا

، دربیمن ثرا  نانآ  زا  دشکب  ار  اهنآ  دنیبب و  یبنجا  درم  اب  ار  دوخ  ۀجوز  هک  یسک  871هلأسم -

، دربیمن ثرا  نینج  زا  دوش  نینج  طقس  بجوم  ثراو  هک  یتروص  رد  871عرف -

ناعل مود - 872ثحبم 

872هراشا

: دیآیم لمعب  لیذ  دروم  ود  رد  872ناعل 

. دنک ار  نآ  هدهاشم  يوعد  دهد و  تبسن  انزب  تسا  هدومن  یکیدزن  وا  اب  دشابیمن و  لال  هک  ار  دوخ  ۀمئاد  ۀجوز  جوز ، هک  يدروم  رد  لوا -

، دیامنب یفن  دوخ  زا  تسا  هدش  ّدلوتم  وا  شارف  رد  هک  ار  يدنزرف  رهوش  هک  يدروم  رد  872مود -

ناعل 872تیفیک 

: دیآیم دوجوب  ریز  راثآ  ناعل  ماجنا  زا  873سپ 

نز زا  انز  دح  رهوش و  زا  فذق  دح  طوقس  873لوا -

873مود

. تسا هدومن  ناعل  هک  دوخ  رهوش  اب  نز  نآ  ددجم  حاکن  دبؤم  میرحت  873موس -

ردپ زا  دنزرف  باستنا  بلس  873مراهچ -

رفک موس - 874ثحبم 

874هراشا

: دشاب یعبت  یمکح و  تسا  نکمم  و  یقیقح ، لقتسم و  تسا  نکمم  رفاک  ناملسم و  زا  کی  874ره 

: تسا هتسد  ود  رب  ناملسم  ناملسم - - 1874

- یقیقح لقتسم و  ناملسم  874لوا -

یعبت یمکح و  ناملسم  874مود -

: تسا هتسد  ود  رب  زین  رفاک  رفاک - - 2875
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یقیقح لقتسم و  رفاک  875لوا -

یعبت یمکح و  رفاک  875مود -

: دترم یلصا و  تسا : مسق  ود  رب  یقیقح  لقتسم و  875رفاک 

ناملسم ثروم  875هلأسم 1 -

رفاک ثروم  876هلأسم 2 -

دترم ثروم  876ۀلئسم 3 -

انز زا  تدالو  مراهچ - 877ثحبم 

یفوتم نوید  هکرت و  رد  مراهچ  879لصف 

هکرتب تبسن  هثرو  تیکلام  لوا  879ثحبم 

هکرت لاقتنا  رد  لوبق  در و  ریثأت  مدع  مود  880ثحبم 

دریگیم قلعت  هکرتب  یفوتم  نوید  موس  880ثحبم 

دوشیم لاح  نویدم  تومب  لجؤم  نوید  مراهچ  880ثحبم 

دریگیم قلعت  هکرتب  هک  ینوید  قوقح و  مجنپ  880ثحبم 

881هراشا

تیم رگید  تازیهجت  نفد و  نفک و  هنیزه  881فلا -

881هراشا

- 881عرف

دنشابیم هقیثو  ياراد  هک  ینوید  882ب -

یلام تابجاو  هقیثو و  نودب  نوید  882ج -

یفوتم نویدب  تبسن  هکرت  یقوقح  تیعضو  882د -

- رگید ضعب  رب  ناراکبلط  ضعب  مدقت  883ه -

883هراشا

لوا 883ۀقبط 

مود 884ۀقبط 
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موس 884ۀقبط 

مراهچ 884ۀقبط 

مجنپ 884ۀقبط 

- تیم رب  قح  يوعد  884و -

یفوتم يایاصو  885ز -

ثارو هفلتخم  تاقبط  ثرالا  مهس  رد  مجنپ  885لصف 

885همدقم

بجح رد  لوا - 886باب 

886هراشا

لصا زا  بجح  لوا - 886مسق 

886هراشا

یلوا هقبط  ۀثرو  - 1887

887هراشا

ردام ردپ و  لوا - 887ۀتسد 

دالوا دالوا  دالوا و  مود - 887ۀتسد 

مود هقبط  ۀثرو  - 2887

887هراشا

دادجا لوا - 888ۀتسد 

اهنآ دالوا  رهاوخ و  ردارب و  مود - 888ۀتسد 

موس هقبط  ۀثرو  - 3888

ضعب زا  بجح  مود - 889مسق 

889هراشا

دشاب هتشاد  دالوا  دالوا  ای  دالوا  یفوتم  هاگره  ردام  ردپ و  - 1889

- دشاب هتشاد  دالوا  یفوتم  هاگره  نیجوز  زا  کی  ره  - 2890
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دشاب هتشاد  رهاوخ  ای  ردارب  یفوتم  هاگره  ردام  - 3890

تبارق ضرف و  نابحاص  رد  مود - 891باب 

891هراشا

ضرف نابحاص  892لوا -

892هراشا

فصن - 1892

892هراشا

- جوز 892فلا -

رتخدکی 892ب -

- رهاوخ کی  893ج -

عبر - 2893

893هراشا

- جوز 893فلا -

هجوز 893ب -

نمث - 3893

ثلث ود  - 4893

893هراشا

رتشیب ای  رتخد  ود  894فلا -

رتشیب ای  رهاوخ  ود  894ب -

ثلث - 5894

894هراشا

ردام 894فلا -

یما هلالک  دنچ  894ب -

سدس - 6895
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895هراشا

- ردپ 895فلا -

- ردام 895ب -

- یما هلالک  کی  895ج -

تبارق نابحاص  895مود -

. دنربیم ثرا  تبارقب  رگید  هاگ  ضرفب و  هاگ  هک  یناسک  895موس -

895هراشا

ردپ - 1896

رتخد کی  - 2896

- رتخد دنچ  - 3896

- یبا ای  ینیوبا  رهاوخ  کی  - 4896

یبا ای  ینیوبا  رهاوخ  دنچ  - 5896

- دحاو یما  ۀلالک  - 6896

- ددعتم یما  ۀلالک  - 7897

در رد  موس  897باب 

897هراشا

لوا 898ثحبم 

لوا هقبط  ۀثرو  رد  لوا  898باب 

لوا هقبط  ۀثرو  ماهس  رد  مود  899باب 

هوبح مجنپ - 906باب 

مود 909ثحبم 

مود هقبط  ۀثرو  رد  لوا  909باب 

مود ۀقبط  ۀثرو  ماهس  رد  مود  910باب 

مود هقبط  ۀثرو  اب  نیجوز  ثرالا  مهس  موس  915باب 
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موس 916ثحبم 

موس ۀقبط  ۀثرو  رد  لوا  916باب 

موس ۀقبط  ۀثرو  ماهس  رد  مود  919باب 

موس ۀقبط  ۀثرو  اب  نیجوز  موس  923باب 

یثنخ ثرالا  مهس  رد  مراهچ  924ثحبم 

924هراشا

: تسا مسق  ود  رب  924یثنخ 

مجنپ 925ثحبم 

نیجوز ثراوت  رد  لوا  925باب 

نیجوز ثرالا  مهس  رد  مود  928باب 

دنربیم ثرا  نآ  زا  نیجوز  هک  یلاوما  رد  موس  930باب 

ثراو الب  یفوتم  هکرت  رد  مشش  933ثحبم 

تسا هدومن  تیاعر  ثرا  رد  یندم  نوناق  هک  يدعاوق  رد  متفه  934ثحبم 

934هراشا

یفوتمب تیبرقا  - 1934

- نز رب  درم  يرترب  - 2936

- يردپ نادنواشیوخ  رب  يردام  نادنواشیوخ  يرترب  - 3937

938همتاخ

938هراشا

تثارو راصحنا  قیدصت  رد  لوا - 938لصف 

تثارو راصحنا  تساوخردب  یگدیسر  رد  لوا  938باب 

939هراشا

: دوشیم نایب  تمسق  دنچ  رد  تثارو  راصحنا  939یهاوگ 

دنیامنب تثارو  راصحنا  یهاوگ  تساوخرد  دنناوتیم  هک  یناسک  لوا - 939تمسق 
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تثارو راصحنا  یهاوگ  تساوخرد  لوبق  يارب  رادتّیحالص  عجرم  مود - 939تمسق 

تثارو راصحنا  یهاوگ  تساوخرد  موس - 939تمسق 

هاگداد یگدیسر  مراهچ - 940تمسق 

تثارو راصحنا  یهاوگب  ضارتعا  مود  943باب 

944هراشا

- 944هرصبت

تثارو راصحنا  یهاوگ  راثآ  موس  944باب 

- نآ هدنهد  تئارب  هثروب و  یفوتم  لام  نید و  هیدأت  - 1944

944هراشا

- یهاوگ رد  روکذم  هثروب  یفوتم  لام  نداد  نید و  ۀیدأت  945فلا -

- دناهدرک لمع  تثارو  راصحنا  قبط  هک  نیما  نویدم و  ندش  يرب  945ب -

كالما رتفد  رد  هثروب  یفوتم  کلم  لاقتنا  تبث  - 2945

945هراشا

946هرصبت

تثارو راصحنا  نوناق  يرفیک  داوم  مراهچ  946باب 

هجراخ روشک  زا  رداص  تثارو  راصحنا  یهاوگ  مجنپ  946باب 

هکرتب عجار  روما  رد  مود  947لصف 

947هراشا

دنشابیم ثراو  ياراد  هک  ناریا  عابتا  ۀکرتب  عجار  روما  رد  لوا  947ثحبم 

947هراشا

: ددرگیم نایب  تمسق  ود  رد  هکرت  روما  949ةرادا 

949هراشا

هکرت يرادهاگن  لوا  949تمسق 

هکرت هیفصت  مود  961تمسق 
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ثراو الب  يافوتم  هکرتب  عجار  روما  رد  مود  968ثحبم 

هجراخ عابتا  ۀکرتب  عجار  روما  رد  موس  970ثحبم 

هکرت میسقت  رد  موس  973لصف 

مراهچ 976دلج 

977هراشا

قوقح ملع  تایلک  رد  977همدقم -

977فیرعت

يدرف قوقح  رد  لوا - 977لصف 

977هراشا

یلیلحت رظن  زا  قح  رد  لوا - 977تمسق 

977هراشا

قح ماسقا  رد  لوا - 978باب 

یلام شزرا  رابتعاب  قح  میسقت  - 1978

978هراشا

. یلام ریغ  قح  یلام ، قح  تسا : عون  ود  رب  قح  - 1978

- یلام قح  978لوا -

- یلام ریغ  قح  978مود -

. ینید قح  ینیع ، قح  تسا : مسق  ود  رب  یلام  979قح 

- ینیع قح  979فلا -

- ینید قح  979ب -

تعسو ةریاد  رابتعاب  قح  میسقت  - 2979

980هراشا

- قلطم قح  980لوا -

یبسن قح  980مود -
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شیادیپ نامز  رابتعاب  قح  میسقت  - 3980

980هراشا

- زجنم قح  980لوا -

قلعم قح  980مود -

تدم رابتعاب  قح  میسقت  - 4981

981هراشا

- تقوم قح  981لوا -

مئاد قح  981مود -

ءارجا نامز  رابتعاب  قح  میسقت  - 5981

981هراشا

- لاح قح  981لوا -

- لجؤم قح  981مود -

لاوز تیلباق  رابتعاب  قح  میسقت  - 6982

982هراشا

- تباث قح  982لوا -

- لزلزتم قح  982مود -

قح ناکرا  رد  مود - 982باب 

982هراشا

: دشابیم نکر  راهچ  ياراد  قح  982نیاربانب 

982هراشا

. ددرگیم رکذتم  تسا  ینیع  قح  نیرتلماک  هک  ار  تیکلام  قح  ینیع  قح  لاثم  يارب  982لوا -

982هراشا

- قح ةدنراد  ای  کلام  - 1983

- قح عوضوم  ای  کلم  - 2983
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- یقوقح ۀطبار  - 3983

ءازج - 4983

میریگیم رظن  رد  يرگید  زا  ار  صخش  بلط  ینید  قح  لاثم  يارب  983مود -

983هراشا

- قح ةدنراد  ای  هل  دهعتم  - 1983

- قح عوضوم  ای  دهعت  دروم  - 2983

- یقوقح ۀطبار  ای  دهعت  - 3984

ءازج - 4984

فیلکت 984هرصبت -

- فیلکت 985ماسقا 

985هراشا

- تبثم فیلکت  985فلا -

- یفنم فیلکت  985ب -

- فیلکت 985ناکرا 

985هراشا

- فلکم - 1985

- فیلکت دروم  - 2985

- یقوقح ۀطبار  - 3985

- ءازج - 4985

يدرف قوقح  شیادیپ  بابسا  رد  مود - 986تمسق 

986هراشا

تسا مسق  جنپ  رب  دشابیم  قح  شیادیپ  بابسا  زا  هک  986يروما 

986هراشا

Le contrat دقع - - 1986
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Le quasi contrat دقع - هبش  - 2986

Le delit مرج - - 3986

Le quasi delit مرج - هبش   4987

La loi نوناق - - 5987

. دشابیم یئاضق  لامعا  یئاضق و  عیاقو  هب  میسقت  دومن ، يدرف  قوقح  شیادیپ  بابسا  زا  ناوتیم  هک  یمیسقت  نیرتهداس  هک  دسریم  987رظنب 

La faite juridique یئاضق - عیاقو  - 1987

L acte juridique یئاضق لامعا  - 3987

987هراشا

- 987رایتخا

988هدارا

988هراشا

هدارا 989يدازآ 

يدرف ياهیدازآ  989ماسقا 

989هراشا

صاخ ینعمب  يدرف  ياهیدازآ  - 1989

يدرف تیکلامب  مارتحا  - 2990

- لزانمب مارتحا  - 3990

تعنص راک ، تراجت ، يدازآ  - 4990

etnolovaL 991هدارا -

991هراشا

هیقیقح ةدارا  لوا - 991مسق 

991هراشا

هدارا 991تیمکاح 

993تیاضر
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993هارکا

993هراشا

: تسا مزال  طرش  هس  هارکا  ققحت  993يارب 

دشابیم هدارا  ریثأت  طرش  ررضتم  ای  عفتنم  996تیاضر 

جراخ اب  یقیقح  ةدارا  عوضوم  ندوب  997دحتم 

برغ قوقح  رد  هدارا  رد  هابتشا  997ریثأت 

997هراشا

هابتشا 997لوا -

سیلدت 1001مود -

هارکا 1001موس -

نبغ 1002مراهچ -

مالسا قوقح  رد  هدارا  رد  هابتشا  1002ریثأت 

1002هراشا

هابتشا 1002لوا -

سیلدت 1004مود -

هارکا 1004موس -

نبغ 1005مراهچ -

ناریا یندم  قوقح  رد  هدارا  رد  هابتشا  1005ریثأت 

1005هراشا

فرط صخش  رد  هابتشا  هلماعم و  عوضوم  تیهام  رد  هابتشا  1005لوا -

سیلدت 1007مود -

نبغ 1007موس -

هیئاشنا ةدارا  مود - 1007مسق 

1007هراشا
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- دقع رد  یئاشنا  هدارا  شقن  1008فلا -

- عاقیا رد  یئاشنا  هدارا  شقن  1008ب -

هدارا ریثأت  یساسا  1008طئارش 

1009هراشا

- اهنآ ياضر  نیفرط و  دصق  - 11009

- هلماعم نیفرط  تیلها  - 21009

1009هراشا

- عتمت تیلها  1009فلا -

- ءافیتسا تیلها  1009ب -

- دشاب هلماعم  دروم  هک  نیعم  عوضوم  - 31010

- هلماعم تهج  تیعورشم  - 41010

دوقع 1010ماسقا 

1010هراشا

- هنیعم دوقع  1010فلا -

هنیعم ریغ  دوقع  1010ب -

هنیعم ریغ  دوقع  1011طیارش 

1011هراشا

دشاب هلماعم  تحص  يارب  یساسا  طیارش  ياراد  دیاب  دادرارق  - 11011

- دشابن نوناق  حیرص  فلاخم  دیاب  دادرارق  - 21011

- دشابن هنسح  قالخا  اب  فلاخم  دیاب  دادرارق  - 31011

- دشابن یمومع  مظن  اب  فلاخم  دیاب  دادرارق  - 41012

داسف تحص و  رابتعاب  دقع  1012ماسقا 

- حیحص دقع  - 11012

- حیحص ریغ  دقع  - 21012
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1012هراشا

- ذفان ریغ  دقع  1013فلا -

1013هراشا

- یلوضف دقع  1013کی 

- دشابیم هابتشا  رب  ینتبم  هک  يدقع  1013ود -

- هرکم دقع  1013هس -

- لطاب دقع  1013ب -

- خسف لباق  دقع  - 31014

1014هراشا

زیاج دقع  1014فلا -

خسف لباق  مزال  دقع  1014ب -

هسنارف یندم  قوقح  رد  حیحص  ریغ  دقع  1014هرصبت -

1015هراشا

- یتاذ نالطب  1015فلا -

- یبسن نالطب  1015ب -

tnatsixenni etca, l دوجوم - ریغ  دقع  1015ج -

هحیحص دوقع  1015ماسقا 

1015هراشا

زئاج دقع  مزال و  دقع  - 11016

1016هراشا

- مزال دقع  1016فلا -

زئاج دقع  1016ب -

1016هراشا

يرایخ دقع  1017هرصبت -
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- قلعم دقع  زجنم و  دقع  - 21017

1017هراشا

زجنم دقع  1017فلا -

- قلعم دقع  1017ب -

- ضوعم ریغ  دقع  ضوعم و  دقع  - 31018

1018هراشا

- ضوعم دقع  1018فلا -

1018هراشا

Le contrat commutatif صاخ ) ینعمب   ) ضوعم دقع  1018لوا -

Le contrat aleatoire یقافتا - دقع  1018مود -

- ضوعم ریغ  دقع  1019ب -

يدهع دقع  یکیلمت و  دقع  - 41019

1019هراشا

- یکیلمت دقع  1019فلا -

- يدهع دقع  1020ب -

طورشم دقع  قلطم و  دقع  - 51020

1020هراشا

- قلطم دقع  1020فلا -

- طورشم دقع  1020ب -

یتافیرشت ریغ  دقع  یتافیرشت و  دقع  - 61020

1020هراشا

- یتافیرشت دقع  1021فلا -

- یتافیرشت ریغ  دقع  1021ب -

یعامتجا دقع  يراجت و  دقع  - 71021
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1021هراشا

- يراجت دقع  1021فلا -

- یعامتجا دقع  1021ب -

تسنآ ققحت  طرش  ضبق  هک  يدقع  ددرگیم و  ققحم  ضبق  نودب  هک  يدقع  - 81022

- ددرگیم ققحم  ضبق  نودب  هک  يدقع  1022فلا -

تسنآ ققحت  طرش  ضبق  هک  يدقع  1022ب -

قح لاوز  تابجوم  موس - 1022تمسق 

1022هراشا

- یلام ریغ  قوقح  - 11022

- یلام قوقح  - 21022

1023هراشا

- یلام قوقح  1023ماسقا 

1023هراشا

- ینیع قح  1023فلا -

1023هراشا

- ضارعا 1023کی -

- لاقتنا 1023ود -

- ینید قح  1023ب -

1023هراشا

- ءافیا 1023کی -

- ءاربا 1024ود -

قوقح رد  مود - 1024لصف 

لوا 1024باب 

قوقح فیرعت  - 11024
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1024هراشا

قالخا بهذم و  قوقح ، نیب  1025قرف 

قوقح شیادیپ  - 21026

همکاح ةوق  - 31027

1027هراشا

: تسا مسق  ود  رب  هننقم  1028هوق 

1028هراشا

- هداعلا قوف  هننقم  ةوق  1028لوا -

- يداع هننقم  ةوق  1029مود -

1029هراشا

- یعیبط 1029قوقح 

: زا دنترابع  تسا  مزال  نوناق  عضو  رد  اهنآ  تیاعر  هننقم  هوق  رب  هک  1030يروما 

- یموق تاداع  1030فلا -

یبهذم تاروتسد  1030ب -

- یقالخا دعاوق  1031ج -

يداصتقا تیعضو  1031د -

نوناق راشتنا  - 41032

1032هراشا

- نیناوق ندوب  ارجالا  مزال  1032نامز 

نوناق ریسفت  - 51033

1033هراشا

- ینوناق ریسفت  1033فلا -

- یئاضق ریسفت  1034ب -

- یصخش ریسفت  1034رکذت -
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نوناقب لهج  1035هرصبت -

1035هراشا

. یفیلکت ماکحا  یعضو ، ماکحا  دنمسق : ود  رب  دروم  رابتعاب  ماکحا  یندم  قوقح  1036رد 

- یفیلکت مکح  - 11036

- یعضو مکح  - 21037

- یناگمه لهج  1039رکذت -

قوقح ماسقا  مود - 1039باب 

1039هراشا

یلم ای  یلخاد  قوقح  1039لوا -

1039هراشا

- یصوصخ قوقح  - 11039

1039هراشا

- یندم قوقح  1040فلا -

- یندم یسرداد  نیئآ  قوقح  1040ب -

1040هراشا

- تراجت قوقح  1040کی -

- يزرواشک قوقح  1040ود -

- یتعنص قوقح  1041هس -

- راک قوقح  1041راهچ -

- یمومع قوقح  - 21041

1041هراشا

- یساسا قوقح  1041فلا -

- يرادا قوقح  1041ب -

1041هراشا
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يرفیک 1041قوقح 

یجراخ ای  یللملا  نیب  قوقح  1041مود -

1041هراشا

- یمومع للملا  نیب  قوقح  1042فلا -

- یصوصخ للملا  نیب  قوقح  1042ب -

نیناوق یقوقح  راثآ  موس - 1042باب 

1042هراشا

نامز رد  نوناق  تموکح  دودح  - 11042

1042هراشا

- نوناق عضو  1042فلا -

- نوناق خسن  1042ب -

1043هراشا

: ینمض حیرص و  تسا : مسق  ود  رب  1043خسن 

- حیرص خسن  1043کی -

- ینمض خسن  1043ود -

- لبق ام  رد  نوناق  ریثأت  مدع  1044ةدعاق 

هبستکم 1044قوقح 

ناکم رد  نوناق  تموکح  دودح  - 21045

1045هراشا

La territorialite du droit نوناق یلحم  تموکح  1045فلا -

La personnalite du droit نوناق یصخش  تموکح  1045ب -

1046هراشا

. دناهدراذگ قرف  رگیدکی  اب  ار  نیناوق  زا  هتسد  ود  یطسو  نورق  1046نییقوقح 

Ies status persoanelds ینیع نیناوق  1046کی -
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les status personnels یصخش - نیناوق  1046ود -

. دناهدرک قیفلت  نیناوق  ندوب  یلحم  ندوب و  یصخش  هدعاق  ود  نیب  دنتسه و  قفاوم   status هیرظن اب  دوشیم  هدید  الیذ  هکنانچ  ناریا  نیننقم 

نیناوق ندوب  یلحم  1046فلا -

نیناوق ندوب  یصخش  1054ب -

حاکن دقع  ءارجا  رد  هجراخ  لود  نیرومأم  فئاظو  1055هرصبت -

دنتسه نوناق  مکح  رد  هک  یتاررقم  1056همتاخ -

یلیلحت رظن  زا  قوقح  مراهچ - 1056باب 

1057هراشا

یقوقح 1057ةدعاق 

1057هراشا

- تبثم 1057لاثم 

- یفنم 1057لاثم 

یقوقح 1058هلأسم 

1058ءازج

1058هراشا

- ءازج 1059ماسقا 

1059هراشا

- یندم 1059ءازج 

1059هراشا

- رابجا 1059فلا -

- هیلوا تیعضو  نداد  تدوع  1059ب -

- يرادا يرفیک و  دراوم  رد  1059ءازج 

نیناوق ماسقا  مجنپ - 1060باب 

- عوضوم رابتعاب  نیناوق  میسقت  1060لوا -
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1060هراشا

عارتخا فینصت و  ای  فیلأت  قحب  عجار  نیناوق  تادهعتب ، عجار  نیناوق  لاوماب ، عجار  نیناوق  هیصخش ، لاوحاب  عجار  نیناوقب  نیناوق ، میسقت  - 1

یلکش نیناوق  يوهام و  نیناوقب  نیناوق  میسقت  - 21060

مکح رابتعاب  نیناوق  میسقت  1060مود -

: دناهتسد هس  رب  مکح  عون  رابتعاب  1060نیناوق 

- يرما نیناوق  - 11060

- يرایتخا نیناوق  - 21061

- ییهن نیناوق  - 31061

. يریسفت يرما - دنمسق : ود  رب  رگید  رظن  زا  مکح  رابتعاب  1061نیناوق 

- يرما نیناوق  - 11061

- يریسفت نیناوق  - 21061

قوقح هفلتخم  تاهج  مشش - 1062باب 

1062هراشا

- یخیرات تهج  - 11062

- یقوقح تهج  - 21063

- یقیبطت تهج  - 31064

- یفسلف تهج  - 41064

- یئاضق تهج  - 51064

1065هراشا

تسا مزال  یئاضق  یقوقح و  یسررب  رد  نآ  نتسناد  هک  1065يروما 

- نابز روتسدب  یئانشآ  یسراف و  نابز  - 11065

- یقوقح نابز  - 21065

- یندم قوقح  خیرات  - 31065

- یسایس داصتقا  - 41066
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- عامتجا ملع  - 51066

- قوقح ملع  لوصا  تایلک و  - 61066

1066یسرداد

1067هراشا

La question de faite هیضق عوضوم  - 11067

La question de droit یقوقح عوضوم  - 21067

1067هراشا

- هیضق مکح  نتفای  1068لوا -

1068هراشا

: ریز دروم  ود  رد  رگم  ددرگیم  ارجا  دنتسه  ناریا  رد  هک  یناسک  یمامت  هب  تبسن  ناریا  یندم  نوناق  1068نیاربانب 

- يروشک هعوضوم  نیناوق  قبط  1072لمع 

- يأر رودص  1080مود -

یندم نوناق  مود  دلج  1080حرش 

تیصخش رد  لوا - 1080باتک 

1081هراشا

یعیبط صخش  لوا - 1081لصف 

1081هراشا

عتمت تیلها  - 11081

1081هراشا

- نینج رد  عتمت  1082تیلها 

- ءافیتسا تیلها  - 21083

- تیصخش زا  تیامح  - 31084

تیعبات رد  مود - 1086باتک 

1086تایلک
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تیعبات فیرعت  - 11086

تیعبات یساسا  لوصا  - 21087

ناریا رد  تیعبات  1088تاررقم 

ناریا تیعباتب  هجراخ  ۀعبت  1091لوبق 

یعبت 1092تیعبات 

- دیامنیم جاودزا  یناریا  اب  هک  یجراخ  نز  1093تیعبات 

دنکیم جاودزا  هجراخ  هعبت  اب  هک  یناریا  نز  1093تیعبات 

دناهدمآ رد  ناریا  تیعباتب  هک  یناسک  ضعب  زا  تیعبات  1094بلس 

دنمورحم لیذ  قوقح  زا  دنیآیم  رد  ناریا  تیعباتب  هک  1094یئاهیجراخ 

ناریا تیعبات  تساوخرد  1095قیرط 

ناریا تیعبات  1095كرت 

لاوحا لجس  دانسا  رد  موس - 1096باتک 

1096فیرعت

- لاوحا لجس  1096رتافد 

1096همانسانش

هناگراهچ عیاقو  تبثب  عجار  تاررقم  رد  لوا - 1097باب 

1097هراشا

دلوت تبث  رد  لوا - 1097لصف 

تدالو مالعا  1097تدم 

دنیامن مالعا  ار  تدالو  دیاب  هک  1097یناسک 

- هدش ادیپ  1098لفط 

- نآ تبث  دلوت و  مالعا  1098تافیرشت 

- دیلاوم 1098رتفد 

- همانراهظا 1099رتفد 
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- یلجس دانسا  رد  لفط  1099مان 

1100هراشا

یصخش مان  1100لوا -

یگداوناخ مان  1100مود -

- تسا هدش  دلوتم  لفط  هک  ياهزوح  ریغ  رد  دلوت  1100تبث 

- یتشک رد  لفط  تدالو  1100تبث 

تاهد رد  لفط  تدالو  1101تبث 

- دوشیم دلوتم  هدرم  هک  1101یلفط 

1101هراشا

- 1101هرصبت

- دشابیم میقب  جاتحم  هک  یلفط  نداد  عالطاب  تبث  رومأم  1101فیلکت 

تافو تبث  رد  مود - 1101لصف 

1101هراشا

توف مالعا  1101تدم 

- دنراد مالعا  ار  توف  دیاب  هک  1102یناسک 

- تایفوتم رتفد  رد  توف  1104تبث 

قالط جاودزا و  تبث  رد  موس - 1105لصف 

هجراخ نیمیقم  ناریا  عابتاب  عجار  تاررقم  مراهچ  1105لصف 

ناریا نیمیقم  هجراخ  عابتاب  عجار  تاررقم  مجنپ  1105لصف 

1105هراشا

1106دلوت

قالط 1106جاودزا و 

- 1107توف

دیامنیم جاودزا  هجراخ  هعبت  درم  اب  هک  ناریا  هعبت  نزب  عجار  تاررقم  1107هرصبت -
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یلجس دانسا  میظنت  رد  مود - 1107باب 

همانسانش رودص  همانراهظا و  میظنت  لوا - 1107لصف 

یگداوناخ مان  مود - 1108لصف 

1108هراشا

یگداوناخ مان  تیکلام  - 11108

یگداوناخ مان  رییغت  - 21110

1110هراشا

دنتسه تیالو  تحت  هک  ینادالوا  نز و  یگداوناخ  1111مان 

یئوشانز نارود  رد  یگداوناخ  1111مان 

حاکن لالحنا  زا  سپ  نز  يارب  رهوش  یگداوناخ  1112مان 

یگداوناخ مان  یقوقح  1112تیعضو 

یصخش 1113مان 

یلجس دانسا  رابتعا  رد  موس - 1113لصف 

1113هراشا

- تسا ثلاث  صاخشا  هدننکمالعا و  هب  تبسن  نآ  رابتعا  هک  یلجس  دانسا  1114فلا -

- تسا هدننکمالعا  هب  تبسن  نآ  رابتعا  هک  یلجس  دانسا  1114ب -

- یلجس دانسا  تشون  ور  رابتعا  1115رکذت -

یلجس دانسا  حیحصت  رد  مراهچ - 1115لصف 

1115هراشا

دشاب هدننکمالعا  راهظا  زا  یشان  هک  یتاهابتشا  - 11115

لاوحا تبث  نیرومأم  تاهابتشا  - 21116

رفیک رد  مجنپ - 1117لصف 

- دنیامنن مالعا  ار  توف  دلوت و  عیاقو  هک  یناسک  رفیک  - 11117

- دنهد ماجنا  ار  لاوحا  تبث  هب  هطوبرم  فیاظو  هک  ینیرومام  رفیک  - 21117
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- دنریگب ررکم  ۀمانسانش  هک  یناسک  رفیک  - 31117

1118همتاخ

هاگتماقا رد  مراهچ - 1118باتک 

1118هراشا

- تنوکس 1119لحم 

تسا هاگتماقا  کی  ياراد  صخش  1119ره 

- هاگتماقا 1119رییغت 

- هاگتماقا 1120ماسقا 

1120هراشا

یقیقح ای  يرایتخا  هاگتماقا  - 11120

يرابجا هاگتماقا  - 21120

1120هراشا

- رادرهوش نز  هاگتماقا  1120فلا -

- نیروجحم هاگتماقا  1121ب -

- تلود نیرومأم  هاگتماقا  1121ج -

1121هراشا

- تباث نیرومأم  1121کی -

- رایس نیرومأم  1122ود -

- همدخ هاگتماقا  1122هس -

يدادرارق ای  یباختنا  هاگتماقا  - 31122

رثالا دوقفم  بیاغ  رد  مجنپ - 1123باتک 

1123هراشا

رثالا دوقفم  بیاغ  یئاراد  تیعضو  لوا - 1123تمسق 

1123هراشا
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نیما نییعت  لوا - 1124ثحبم 

1124هراشا

نیما نییعت  يارب  حلاص  هاگداد  - 11124

نیما نییعت  هدننکتساوخرد  - 21125

1125هراشا

- نیما نییعت  زا  لبق  بیاغ  یئاراد  يرادهاگن  1125هرصبت -

نیما نییعت  تساوخرد  قیرط  - 31125

هاگداد فئاظو  - 41126

دوشیم بوصنم  تناما  تمسب  هک  یسک  - 51126

1126هراشا

- رظان 1127نییعت 

- رظان نیدنچ  نیما و  نیدنچ  1127نییعت 

روشک زا  جراخ  رد  یلوسنک  نیرومأم  ۀفیظو  - 61127

بیاغ لاوما  میلست  نیما و  فرط  زا  لوبق  - 71128

نیما زا  نماض  ياضاقت  - 81128

نیما فیاظو  - 91128

1128هراشا

- یندش عیاض  لاوما  1129شورف 

- بیاغ لوقنم  لاوما  1129شورف 

بیاغ براقا  هجوز و  هقفن  نوید و  1129نداد 

- لوقنم ریغ  لاوما  نهر  شورف و  1130عنم 

- يواعد رد  بئاغ  فرط  زا  نیما  1130یگدنیامن 

نیما ۀمحزلا  قح  - 101130

نیما لزع  - 111130
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نیما تمس  نایاپ  - 121130

بیاغ لاوما  رد  هثرو  تقوم  فرصت  مود - 1131ثحبم 

1131هراشا

بیاغ لاوما  نداد  فرصتب  هثرو  تساوخرد  - 11131

هاگداد فئاظو  - 21131

هثرو زا  نماض  ياضاقت  - 31132

هثرو فیاظو  - 41133

1133هراشا

- یندش عیاض  لاوما  1133شورف 

- بئاغ لوقنم  لاوما  1133شورف 

- هقفنلا بجاو  صاخشا  ۀقفن  نوید و  1134نداد 

- لوقنم ریغ  لاوما  نهر  شورف و  1134عنم 

- بیاغ فرط  زا  يواعد  رد  هثرو  1134یگدنیامن 

لاوما يرادهاگن  يارب  هثرو  ۀمحزلا  قح  - 51134

یضرف توم  مکح  رد  موس - 1134ثحبم 

1135هراشا

دنیامنیم یضرف  توم  مکح  تساوخرد  هک  یناسک  - 11135

یضرف توم  مکح  تساوخرد  قیرط  - 21135

هاگداد فئاظو  - 31135

1135هراشا

- دوشیم رداص  یضرف  توم  مکح  نآ  نتشذگ  زا  سپ  هک  1136یئاهتدم 

1136هراشا

هاگداد 1137مکح 

یضرف توم  مکح  راثآ  - 41138
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بیاغ تایح  ای  توف و  ندش  مولعم  - 51138

1138هراشا

بیاغ تایح  1138کی -

- بیاغ یقیقح  توف  1139ود -

رثالا دوقفم  بیاغ  نز  تیعضو  مود - 1140تمسق 

1140هراشا

تبیغ تدم  رد  نز  ۀقفن  لوا - 1140باب 

بیاغ نز  تیجوز  تیعضو  مود - 1141باب 

1141هراشا

یضرف توم  مکح  رودص  - 11141

هاگداد هلیسوب  قالط  - 21142

1142هراشا

- هیماما قوقح  رد  رثالا  دوقفم  بیاغ  نز  1142تیعضو 

- یندم قوقح  رد  هاگداد  زا  بیاغ  نز  قالط  1142تساوخرد 

یقوقح صخش  رد  مود - 1145لصف 

یقوقح صخش  فیرعت  - 11145

یقوقح صخش  ماسقا  - 21145

1145هراشا

- یمومع قوقح  رد  یقوقح  صاخشا  1145فلا -

1145هراشا

- تلود - 11145

- اهیرادرهش تایالو و  تالایا ، - 21146

- یتلود تاسسؤم  - 31146

- یصوصخ قوقح  رد  یقوقح  صاخشا  1146ب -
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1146هراشا

- يراجت ياهتکرش  - 11146

- يراجت ریغ  تاسسؤم  - 21147

یقوقح صخش  هاگتماقا  فیلاکت و  قوقح و  - 31147

- یقوقح صخش  فیلاکت  قوقح و  1147فلا -

- یقوقح صخش  هاگتماقا  1147ب -

- یقوقح صخش  تیعبات  1147ج -

تبارق رد  مشش - 1148باتک 

1148هراشا

یبسن تبارق  - 11148

1148هراشا

- تبارق 1149تاقبط 

- تبارق 1149تاجرد 

1149هراشا

- دیدج قوقح  رد  تبارق  تاجرد  1149هرصبت -

1149هراشا

- يدومع طخ  رد  يدنواشیوخ  تاجرد  1150فلا -

- فارطا طخ  رد  يدنواشیوخ  تاجرد  1150ب -

یببس تبارق  - 21150

یعاضر تبارق  - 31151

1151هراشا

: دناهتسد جنپ  رب  تبارق  1151ماکحا 

1151هراشا

- ثراوت - 11151
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- حاکن عناوم  - 21151

- قافنا - 31152

- تیعبات - 41152

- یگداوناخ مان  - 51152

نآ لالحنا  حاکن و  رد  متفه - 1152باتک 

حاکن 1152فیرعت 

قالط مئاد و  حاکن  لوا - 1153باب 

1153هراشا

مئاد حاکن  رد  لوا - 1153ثحبم 

1153هراشا

يراگتساوخ رد  1153همدقم -

1153هراشا

يدزمان - 11154

- نآ راثآ  يدزمان و  ندز  مه  رب  - 21154

- يدزمان ندز  مه  رب  زا  هیشان  تاراسخ  - 31154

1154هراشا

دراد یهجوم  تلع  تلصو  زا  دزمان  عانتما  1155فلا -

درادن یهجوم  تلع  تلصو  زا  دزمان  عانتما  1155ب -

- دنشابیم ریگاو  ياهیرامیب  ياراد  هک  یناسک  تلصو  زا  يریگولج  1157همتاخ -

حاکن یساسا  طئارش  رد  لوا - 1158تمسق 

1158هراشا

- نیجوز طیارش  - 11158

1158هراشا

تبثم طئارش  - 11158
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- یفنم طئارش  - 21165

حاکن دقع  طئارش  - 21202

1202هراشا

حاکن ءاشنا  دصق  1202فلا -

حاکن دقع  هغیص  1203ب -

رهم رد  مود - 1219تمسق 

1219هراشا

تسا هدش  هداد  رارق  رهم  نآ  رد  هک  یحاکن  لوا - 1220مسق 

1220هراشا

یمسملا رهم  طئارش  - 11220

یمسملا رهم  رادقم  - 21223

نآ راثآ  رهم و  نالطب  رد  - 31223

تسا رهوش  ةدهعب  نز  رهم  - 41225

ددرگیم رهم  کلام  حاکن  دقع  ۀلیسوب  نز  - 51226

. دیامنب میلست  نزب  ار  نآ  ات  تسا  رهم  نماض  رهوش  - 61228

سبح قح  - 71230

قالط دروم  رد  یمسملا  1233رهم 

حاکن خسف  دروم  رد  یمسملا  1242رهم 

توف دروم  رد  یمسملا  1245رهم 

ضوفم حاکن  ای  هدشن  هداد  رارق  رهم  نآ  رد  هک  یحاکن  مود - 1245مسق 

1245هراشا

عضبلا ۀضوفم  حاکن  - 11245

- رهملا ۀضوفم  حاکن  - 21248

رگیدکیب تبسن  نیجوز  فیلاکت  قوقح و  رد  موس - 1252تمسق 
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1252هراشا

رگیدکیب تبسن  نیجوز  كرتشم  فیلاکت  لوا - 1253هتسد 

1253هراشا

رگیدکیب تبسن  نیجوز  ترشاعم  نسح  - 11253

هداوناخ ینابم  دییشت  رد  نیجوز  تدضاعم  - 21253

دالوا تیبرت  رد  نیجوز  تدضاعم  - 31254

نیجوز زا  کی  ره  صتخم  فیلاکت  قوقح و  مود - 1254ۀتسد 

1254هراشا

نزب تبسن  رهوش  فیلاکت  1255فلا -

رهوشب تبسن  نز  صتخم  فیلاکت  1264ب -

نیجوز زا  کی  ره  فیلاکت  ءارجا  تنامض  1267همتاخ -

1267هراشا

- رهوش فیلاکت  یئارجا  تنامض  - 11268

- نز فیلاکت  یئارجا  تنامض  - 21268

دوخ یئاراد  رد  نز  لالقتسا  مراهچ - 1270تمسق 

1270هراشا

- 1270هیزیهج

مئاد حاکن  خسف  رد  مجنپ - 1271تمسق 

1271هراشا

بیع 1271لوا -

1271هراشا

كرتشم بویع  - 11272

صتخم بویع  - 21273

سیلدت 1277مود -
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1277هراشا

- تبثم لمع  - 11278

- یفنم لمع  - 21278

تفص طرش  1279موس -

1279هراشا

دشاب اراد  تاهج  زا  یتهجب  ار  حاکن  خسف  قح  نیجوز  زا  کی  ره  هک  یتروص  رد  - 1 1279عرف -

، تفای یهاگآ  رگید  فرط  بیع  رب  نئاب  قالط  هدع  تدم  رد  نیجوز  زا  یکی  هاگره  1280عرف 2 -

، دیامن ءاضتقا  هیلع  یلوم  تحلصم  هچنانچ  دشاب  رغص  نامزب  لصتم  شنونج  هک  ینونجم  یلو  میق و  1280عرف 3 -

خسف رایخ  1280تیروف 

خسف رایخ  1280طوقس 

نآ تیروفب  لهج  رایخ و  مکحب  1281لهج 

تسا عاقیا  1282خسف 

دشابیمن قالط  حاکن  1282خسف 

مجنپ 1283دلج 

نآ لالحنا  حاکن و  رد  متفه  باتک  1283ۀمتت 

قالط مئاد و  حاکن  لوا  باب  1283ۀمتت 

1283هراشا

قالط رد  مود - 1283ثحبم 

1283همدقم

1283هراشا

قالط رد  هفلتخم  1283دیاقع 

اسیلک 1283قوقح 

هسنارف 1284قوقح 

ایلاتیا 1284قوقح 
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ایناپسا 1284قوقح 

ناملآ 1284قوقح 

ناتسلگنا 1284قوقح 

يوروش 1284قوقح 

ناریا یندم  نوناق  رد  قالط  1285حرش 

قالط فیرعت  لوا - 1285باب 

قالط تحص  طیارش  مود - 1286باب 

هدنهد قالط  طیارش  لوا - 1286لصف 

1286هراشا

لقع غولب و  تسا : هداد  رارق  رما  ود  الاب  ةدام  ار  هدنهد  قالط  1286طئارش 

- غولب - 11286

لقع - 21287

قالط رد  1288تلاکو 

هقلطم طیارش  مود  1289لصف 

1289هراشا

دهد قالط  ار  اهنآ  لاح  ره  رد  دناوتیم  رهوش  هک  ینانز  - 11289

1289هراشا

تسا هدومنن  یکیدزن  وا  اب  رهوش  هک  ینز  1290فلا -

هسئای نز  1290ب -

لماح نز  1290ج -

دوش هتفرگ  رظن  رد  نانآ  یجازم  تیعضو  دیاب  قالط  نامز  رد  هک  ینانز  - 21291

1291هراشا

دننیبیم یگنانز  تداع  هک  ینانز  لوا - 1291هتسد 

دننیبیمن یگنانز  تداع  هک  ینانز  مود - 1294ۀتسد 
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قالط هغیص  موس  1294لصف 

1294هراشا

: قالط تحص  1294طئارش 

1295هراشا

: دشاب دصق  ياراد  هدنهد  قالط  - 11295

: دشاب نیعم  نز  دیاب  یئاهر ، دصق  دروم  - 21295

: دشاب اضر  ياراد  دیاب  هدنهد  قالط  - 31295

دشاب قالط  ۀغیصب  دیاب  قالط  - 41296

دشاب زجنم  دیاب  قالط  ءاشنا  - 51297

قالط ۀغیص  رد  نز  نییعت  - 61298

دیشخب یئاهر  قالط  هغیص  کی  ۀلیسوب  ار  نز  دنچ  ای  ود  ناوتیم  1298عرف -

دهاش ود  روضح  مراهچ  1298لصف 

1298هراشا

دهاش ود  روضح  رد  قالط  ۀغیص  يارجا  - 11298

دهاش ود  ندوب  درم  - 21299

دهاش ود  ندوب  لداع  - 31299

دنسانشب ار  رهوش  نز و  دیاب  دهاش  ود  - 41299

دیامنب قالط  تساوخرد  دناوتیم  نز  هک  يدراوم  موس - 1300باب 

1300هراشا

رثالا دوقفم  بیاغ  دروم  رد  - 11300

هقفن نداد  زا  وا  تردق  مدع  ای  رهوش و  فاکنتسا  دروم  رد  - 21300

1300هراشا

هقفن ندادن  رثا  رد  قالط  تساوخرد  1301قیرط 

رهوش فرط  زا  هبجاو  قوقح  ریاس  ءافیا  مدع  دروم  رد  - 31302
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رهوش ترشاعم  ءوس  دروم  رد  - 41303

دشاب جالعلا  بعص  يرسم  يرامیبب  التبم  رهوش  هک  يدروم  رد  - 51303

1303هراشا

1 1304رکذت -

2 1304رکذت -

قالط رد  نز  تلاکو  طرش  1304عرف -

1304هراشا

: دوش عقاو  تسا  نکمم  ریز  مسق  هس  زا  یکیب  نآ  و  دهدب ) دوخ  نزب  قالط  رد  تلاکو  دناوتیم  رهوش  هک  روهشم  لوق  زا  يوریپب  )1305

. دهد قالط  ار  دوخ  دهاوخب  تقو  ره  هک  دوش  هداد  نزب  رهوش  فرط  زا  قلطم  روطب  یتدم  يارب  تلاکو  1305فلا -

، دهد قالط  ار  دوخ  دناوتب  جراخ  رد  يرما  ققحت  تروص  رد  هک  دوش  هداد  نزب  رهوش  فرط  زا  تلاکو  1305ب -

. دیامن هقلطم  ار  دوخ  هاگداد  رد  نآ  تابثا  جراخ و  رد  ینیعم  رما  ققحت  تروص  رد  هک  دوش  هداد  نزب  رهوش  فرط  زا  تلاکو  1305ج -

1306رکذت 1

1306رکذت 2

1306رکذت 3

قالط ماسقا  رد  مراهچ  1307باب 

1307هراشا

نئاب قالط  لوا - 1307مسق 

1307هراشا

دوش عقاو  یکیدزن  زا  لبق  هک  یقالط  - 11307

هسئای قالط  - 21308

تارابم علخ و  قالط  - 31308

1308هراشا

علخ قالط  1308فلا -

تارابم قالط  1310ب -
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تارابم علخ و  قالط  كرتشم  ماکحا  طئارش و  1311ج -

قالط نیموس  - 41316

1316هراشا

. تسا هدش  هداد  قالط  هبترم  هس  هک  ینز  اب  رهوش  ددجم  حاکن  تمرح  - 11316

رگید درم  اب  جاودزا  زا  سپ  قالط ، هسب  ۀقلطم  اب  رهوش  ددجم  حاکن  زاوج  - 21317

ددرگیم نآب  رابجا  رهوش  هک  یقالط  - 51320

دهدیم ار  دوخ  تلاکو  طرش  رثا  رد  نز  هک  یقالط  - 61320

یعجر قالط  مود - 1321مسق 

1321هراشا

1322عوجر

1322هراشا

عوجر ندوب  قح  1323هلأسم 1 -

هاوگ ندوبن  مزال  1323هلأسم 2 -

عوجر رد  تلاکو  1323هلأسم 3 -

هدع رد  موس - 1324ثحبم 

هدع تدم  رد  لوا - 1324لصف 

1324هراشا

مئاد حاکن  هدع  رد  لوا - 1324باب -

1324هراشا

هدع 1325ماسقا 

1325هراشا

حاکن خسف  قالط و  هدع  لوا - 1325تمسق 

تافو ةدع  مود - 1330تمسق 

ههبشب یطو  ةدع  رد  مود - 1332باب 
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1332هراشا

ههبشب یکیدزن  رد  هدع  يرادهاگن  موزل  لوا - 1332تمسق 

ههبشب یکیدزن  رد  نز  هدع  تدم  مود - 1333تمسق 

1333هراشا

دنچ 1333یلئاسم 

انزب یکیدزن  رد  هدع  موس - 1335باب 

هدع ماکحا  رد  مود  1336لصف 

1336هراشا

هدع تدم  رد  هیعجر  هقلطم  ماکحا  - 11336

1336هراشا

تسا هدع  تدم  ۀقفن  قحتسم  نز  1336فلا -

دنامیم یقاب  هدع  تدم  رد  هدوب  رادهدهع  یعجر  قالط  زا  لبق  نز  هک  یفیلاکت  1336ب -

دربیم ثرا  وا  زا  يرگید  دنک  توف  هدع  تدم  رد  هک  رهوش  نز و  زا  کی  ره  1337ج -

هدع تدم  رد  هنئاب  ۀقلطم  ماکحا  - 21337

تارابم علخب و  هقلطم  ماکحا  - 31337

1337هراشا

رهوش توم  ضرم  رد  قالط  1338هرصبت -

تافو ةدع  رد  نز  ماکحا  - 41338

1338هراشا

تافو ةدع  تدم  رد  لماح  نز  ۀقفن  1339عرف -

1339هراشا

: دشاب لمح  يارب  هنئاب  هقلطم  هقفن  هک  یتروص  رد  1339فلا -

: دشاب لماح  يارب  هنئاب  هقلطم  هقفن  هک  یتروص  رد  1339ب -

نآ لالحنا  عطقنم و  حاکن  مود - 1340باب 
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1340هراشا

عطقنم حاکن  رد  لوا - 1340ثحبم 

فیرعت - 11340

دریگب هعطقنم  نز  نیدنچ  دناوتیم  درم  - 21340

عطقنم حاکن  طیارش  لوا  1341لصف 

1341هراشا

تدم نییعت  1341لوا -

1341هراشا

1342هلأسم

رهم نییعت  1342مود -

1342هراشا

ددرگیم دوخ  رهم  کلام  حاکن  دقع  هلیسوب  نز  - 11343

دراد تفایرد  ار  دوخ  رهم  ات  دیامن  عانتما  نیکمت  زا  عطقنم  حاکن  رد  دناوتیم  نز  - 21343

- دوب دهاوخن  رهم  قحتسم  دیامنن  نیکمت  عطقنم  نز  هک  یتروص  رد  - 31344

عطقنم حاکن  رد  نیجوز  فیلاکت  مود  1344لصف 

ترشاعم نسح  - 11344

دالوا تیبرت  یگداوناخ و  ینابم  دییشت  - 21344

هداوناخ تسایر  - 31344

هقفن - 41345

ثراوت - 51345

عطقنم حاکن  دقع  نمض  طورش  موس  1346لصف 

1346هراشا

. هجیتن طرش  لعف و  طرش  - 3 تفص - طرش  خسف 2 - رایخ  طرش  - 1 دشابیم : هتسد  هس  رب  عطقنم  حاکن  دقع  نمض  1346طورش 

خسف رایخ  طرش  - 11346
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1346هراشا

1346هرصبت

تفص طرش  - 21346

هجیتن طرش  ای  لعف  طرش  - 31347

دوخ تدم  لذب  رد  نز  تلاکو  1347هرصبت -

- نامز رورم  1348عرف -

نآ ماکحا  عطقنم و  حاکن  لالحنا  رد  مود  1348ثحبم 

1348هراشا

عطقنم حاکن  لالحنا  دراوم  لوا - 1348لصف 

1349هراشا

حاکن خسف  - 11349

1349هراشا

بیع رایخ  1349لوا -

درم بویع  1349فلا -

نز بویع  1350ب -

سیلدت رایخ  1350مود -

فصو فلخت  رایخ  1350موس -

تدم ءاضقنا  - 21351

تدم لذب  - 31351

توف - 41352

عطقنم حاکن  لالحنا  دروم  رد  رهم  مود  1352لصف 

خسف دروم  رد  رهم  - 11352

تدم ياضقنا  دروم  رد  رهم  - 21352

تدم لذب  دروم  رد  رهم  - 31353
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1353هراشا

یکیدزن زا  لبق  تدم  مامت  لذب  دروم  رد  رهم  1353فلا -

یکیدزن زا  سپ  تدم  لذب  دروم  رد  رهم  1353ب -

توف دروم  رد  رهم  - 41353

هاگداد زا  تدم  لذب  تساوخرد  1353هرصبت -

1354هراشا

رثالا دوقفم  بیاغ  دروم  رد  1354فلا -

هقفن نداد  زا  رهوش  فاکنتسا  دروم  رد  1354ب -

رهوش فرط  زا  هبجاو  قوقح  ریاس  ءافو  مدع  دروم  رد  1355ج -

ترشاعم ءوس  دروم  رد  1355د -

دشاب جالعلا  بعص  يرسم  يرامیبب  التبم  رهوش  هک  يدروم  رد  1355ه -

عطقنم حاکن  رد  هدع  موس  1356لصف 

1356هراشا

دنرادن هدع  هک  ینانز  - 11356

دنرادیم هگن  هدع  هک  ینانز  - 21356

1356هراشا

نآ ءاضقنا  تدم و  لذب  حاکن و  خسف  هدع  1356لوا -

1357هراشا

( لماح ریغ   ) لئاح نز  هدع  - 11357

لماح نز  ةدع  - 21358

تافو ةدع  1358مود -

1358هراشا

1358هرصبت 1

1359هرصبت 2
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1359هرصبت 3

1359همتاخ

1359هراشا

قالط حاکن و  يرابجا  تبث  لوا  1359لصف 

1359هراشا

. قالط جاودزا و  تبث  هب  عجار  نیناوق  1359کنیا 

قالط جاودزا و  تبث  حرش  1361کنیا 

قالط جاودزا و  تبث  رتفد  1362ۀمانماظن 

1362هراشا

لوا 1362ةدام 

1362هراشا

1362هرصبت

-: مود 1362هدام 

: موس 1362هدام 

مراهچ 1363هدام 

: مجنپ 1363هدام 

: مشش 1363هدام 

-: متفه 1363هدام 

: متشه 1363ةدام 

مهن 1363ةدام 

: مهد 1364ةدام 

: مهدزای 1364ةدام 

مهدزاود 1364ةدام 

: مهدزیس 1364هدام 
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-: مهدراهچ 1364هدام 

1364هراشا

تجوازم دقع  يارب  1364فلا -

قالط يارب  1365ب -

-: مهدزناپ 1365هدام 

-: مهدزناش 1365هدام 

-: مهدفه 1365هدام 

جاودزا عوقو  زا  لبق  کشزپ  همانیهاوگ  هئارا  موزل  - 1 1365رکذت -

هناگیب هعبت  اب  یناریا  نز  جاودزاب  طوبرم  تاررقم  - 2 1366رکذت -

هناگیب ۀعبت  اب  یناریا  ناوناب  یئوشانز  1366ۀماننیئآ 

«: 1  » 1366هدام

«-: 2  » 1366هدام

«-: 3  » 1366هدام

-: 1367هدام 4

-: 1367هدام 5

-: 1367هدام 6

-: 1368هدام 7

-: 1368هدام 8

-: 1368هدام 9

قالط حاکن و  لصاب  عجار  يواعد  مود  1368لصف 

1368هراشا

عرش مکاحم  لیکشت  - 11369

-: 1369هدام 1

-: 1369هدام 2
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-: 1369هدام 3

-: 1369هدام 4

-: 1369هدام 5

-: 1369هدام 6

عرشب عوجر  دراوم  - 21370

-: 1370هدام 7

یعرش مکح  غالبا  رودص  - 31370

-: 1370هدام 8

یعرش مکاحم  ماکحا  رد  رظن  دیدجت  - 41370

-: 1370هدام 9

-: 1370هدام 10

-: 1370هدام 11

-: 1371هدام 12

-: 1371هدام 13

-: 1371هدام 14

-: 1371هدام 15

-: 1371هدام 16

هقرفتم داوم  - 51371

-: 1371هدام 17

-: 1372هدام 18

-: 1372هدام 19

-: 1372هدام 20

-: 1372هدام 21

دالوا رد  متشه  1372باتک 
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1372هراشا

بسن رد  لوا - 1373باب 

1373هراشا

. دوشیم تردابم  نآ  حرشب  اًلیذ  هک  ددرگیم  يردپ  بسن  ای  يردام و  بسن  تابثا  رب  ینتبم  الاب  دراوم  زا  یکی  ره  رد  يدنواشیوخ  1373تابثا 

يردام بسن  1373لوا -

يردپ بسن  1373مود -

بسن 1374ماسقا 

1374هراشا

ینوناق بسن  لوا  1374لصف 

1374تایلک

ینوناق بسن  تابثا  لوا  1374ثحبم 

1374هراشا

درم نز و  نیب  حیحص  حاکن  ندوب  - 11374

تیجوز نامز  رد  لفط  ۀفطن  داقعنا  - 21375

1375هراشا

شارف ةراما  ۀلیسوب  1375کی -

رگید ۀلدا  ۀلیسوب  1385ود -

ینوناق بسن  راثآ  مود  1386ثحبم 

ههبش زا  یشان  بسن  مود  1386لصف 

تایلک لوا - 1386ثحبم 

1386هراشا

هیمکح ههبش  1386فلا -

هیعوضوم ههبش  1386ب -

1386هراشا
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ههبش رد  شارف  ةراما  ءارجا  - 11387

دلو یفن  يوعد  نتفریذپ  - 21388

رارقا زا  سپ  دلو  یفن  يوعد  لوبق  مدع  - 31388

دلو یفن  يوعد  نامز  رورم  - 41388

ههبش زا  یشان  بسن  راثآ  مود  1389ثحبم 

انز زا  یشان  بسن  موس  1389لصف 

تایلک لوا - 1389ثحبم 

انز زا  یشان  بسن  راثآ  مود  1390ثحبم 

1390هراشا

حاکن تمرح  - 11390

تناضح تیالو و  قح  - 21391

هقفن - 31391

1391هراشا

، دشاب انز  يرگیدب  تبسن  ههبش و  ردام  ای  ردپ و  زا  یکیب  تبسن  لفط  هک  یتروص  رد  1391عرف 1 -

، درادن دوخ  یعیبط  ردام  ردپب و  تبسن  براقا  ۀقفن  ناونعب  هقفن  ۀبلاطم  قح  انز  زا  دلوتم  لفط  تشذگ  هکنانچ  1391عرف 2 -

ثراوت - 41392

یعونصم حاقل  زا  یشان  بسن  1392همتاخ -

1392هراشا

رهوش ینم  یعونصم  حاقل  زا  دلوتم  لفط  - 11392

یبنجا درم  ینم  یعونصم  حاقل  زا  دلوتم  لفط  - 21393

1393هراشا

حاقل لمعب  درم  نز و  لهج  تروص  رد  1393لوا -

حاقل لمعب  درم  نز و  ملع  تروص  رد  1393مود -

لافطا تیبرت  يرادهاگن و  رد  مود  1394باب 
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1394هراشا

لفط 1394فیرعت 

: دوشیم نایب  تمسق  تفه  رد  مود  1394باب 

1394هراشا

لفط تیبرت  يرادهاگن و  فیرعت  - 11394

لفط يرادهاگن  1394فلا -

1394هراشا

لفط نداد  1395ریش 

لفط تیبرت  1396ب -

تسا وا  ردام  ردپ و  اب  لفط  تناضح  - 21396

تسا نیوبا  فیلکت  قح و  تناضح  - 31397

تناضح ءارجا  تنامض  - 41398

نیوبا یئادج  دروم  رد  لفط  تناضح  - 51398

تناضح قح  طوقس  دراوم  - 61399

1399هراشا

نونج دروم  رد  1399فلا -

دنک يرگید  رهوش  ردام  هک  يدروم  رد  1399ب -

رفک دروم  رد  1400ج -

لفط تبظاوم  مدع  دروم  رد  1400د -

يرسم يرامیب  دروم  رد  1401ه -

نیوبا توف  تروص  رد  لفط  تناضح  - 71401

لفط فیلاکت  1402همتاخ -

1402هراشا

نیوبا زا  لفط  تعاطا  - 11402
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نیوباب لفط  مارتحا  - 21402

لفط هیبنت  رد  نیوبا  قح  1403هرصبت -

يردپ دج  ردپ و  يرهق  تیالو  رد  موس  1403باب 

یلو رد  لوا - 1403لصف 

1403هراشا

ماع یلو  - 11403

صاخ یلو  - 21403

1403هراشا

يرهق یلو  1404فلا -

یصو 1404ب -

1404هراشا

یصو 1405طرش 

میق 1405هرصبت -

هیلع یلوم  رد  مود  1405لصف 

1405هراشا

ریغص - 11406

1406هراشا

هیماما 1407قوقح 

1407هراشا

یبهذم فیلاکت  رظن  زا  - 11407

تیروجحم زا  جورخ  رظن  زا  - 21407

نینج رب  تیالو  1408عرف -

دشاب رغصب  لصتم  وا  نونج  هک  ینونجم  - 21408

دشاب رغصب  لصتم  وا  هفس  هک  یهیفس  - 31408
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صاخ یلو  قوقح  فیاظو و  موس  1409لصف 

1409هراشا

يرهق یلو  قوقح  فئاظو و  لوا  1409ثحبم 

یلو تارایتخا  - 11409

یلو تارایتخا  دودح  - 21409

دشابیم هیلع  یلوم  ینوناق  ةدنیامن  یلو  - 31410

1410هراشا

ینوناق ةدنیامن  1410فلا -

يدادرارق ةدنیامن  1411ب -

یلو دزن  هیلع  یلوم  لاوما  ندوب  تناما  - 41411

یلو ۀمحزلا  قح  - 51411

یصو قوقح  فئاظو و  مود  1411ثحبم 

نیما مض  تیالو و  قح  طوقس  دراوم  مراهچ  1412لصف 

1412هراشا

تیالو قح  طوقس  دراوم  لوا - 1412ثحبم 

یلوب نیما  مض  مود  1413ثحبم 

1413هراشا

نیما مض  دراوم  لوا - 1413تمسق 

1413هراشا

یلو تقایل  مدع  - 11413

یلو فرط  زا  لیم  فیح و  باکترا  - 21413

یلو يرامیب  ای  نس  ربک  - 31413

یلو تناما  مدع  - 41414

یلو ندوب  سبح  ای  تبیغ  - 51414
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نیما نییعت  قیرط  مود - 1414تمسق 

نیما مض  1414تساوخرد 

یلو ندوب  اب  میق  نییعت  1415هرصبت -

1415هراشا

دوش روجحم  رصحنم  يرهق  یلو  هک  يدروم  رد  - 11415

یقافتا میق  - 21415

یلو تیالو  نایاپ  مجنپ  1415لصف 

قافناب مازلا  رد  مهن - 1416باتک 

1416هراشا

هجوز ۀقفن  لوا - 1416ثحبم 

براقا ۀقفن  مود - 1416ثحبم 

1416هراشا

دنرگیدکی قافناب  مزلم  هک  ینادنواشیوخ  لوا  1417باب 

1417هراشا

دالوا ۀقفن  لوا - 1417تمسق 

1417هراشا

تسا ردپ  ةدهع  رب  دالوا  ۀقفن  - 11418

تسا يردپ  دادجا  ةدهعب  ۀقفن  وا  تردق  مدع  ای  ردپ  ندوبن  رد  - 21418

تسا ردام  ةدهعب  هقفن  اهنآ  تردق  مدع  ای  يردپ  دادجا  ردپ و  ندوبن  رد  - 31418

دشابیم يردپ  تادج  يردام و  تادج  دادجا و  ةدهعب  هقفن  وا  تردق  مدع  ای  ردام  ندوبن  رد  - 41418

دادجا نیوبا و  ۀقفن  مود - 1418تمسق 

1419هراشا

هیلع قفنم  ددعت  ای  قفنم  ددعت  دروم  رد  1419هرصبت 1 -

قفنم ددعت  - 11419
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1419هراشا

طخ کی  رد  ناگدننک  قافنا  ددعت  1419فلا -

یلوزن يدوعص و  طخ  ود  رد  ناگدننک  قافنا  ددعت  1419ب -

هیلع قفنم  ددعت  - 21420

تسا هجوز  ۀقفن  رب  مدقم  صخش  دوخ  ۀقفن  1420هرصبت 2 -

تسا براقا  ۀقفن  رب  مدقم  همئاد  ۀجوز  ۀقفن  1420هرصبت 3 -

قفنم هیلع و  قفنم  طئارش  رد  مود  1421باب 

هیلع قفنم  طئارش  - 11421

1421هراشا

دشاب رادن  1421فلا -

دزاس مهارف  ار  دوخ  تشیعم  ۀلیسو  راکب  لاغتشا  ۀلیسوب  دناوتن  1421ب -

1421هراشا

دشاب جاودزا  يارب  یحص  تیلباق  ياراد  يرتخد  هک  یتروص  رد  1422هلأسم -

قفنم طیارش  - 21422

1422هراشا

قفنم تادهعت  1423فلا -

یعامتجا تیعضو  1423ب -

براقا ۀقفن  رادقم  موس  1423باب 

1423هراشا

، دنراد ار  نآ  زا  عافتنا  قح  دندرگیمن و  کلام  اهنآ  دوشیم  هداد  براقاب  هقفن  تباب  زا  هچنآ  1424ةرصبت 1 -

دنیامن هبلاطم  ار  هتشذگ  ۀقفن  دنناوتیمن  براقا  1425هرصبت 2 -

تمومیق رجح و  رد  مهد - 1425باتک 

رجح رد  لوا - 1426لصف 

نانآ تیلوئسم  نیروجحم و  فیرعت  لوا - 1426باب 
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1426هراشا

راغص لوا  1426ثحبم 

ریغص فیرعت  لوا - 1426تمسق 

1426هراشا

هیماما قوقح  رد  ریغص  1427هرصبت -

غولب 1427لوا -

دشر 1427مود -

، دشاب هیفس  نونجم و  رغص  نارود  رد  ریغص  تسا  نکمم  1428هرصبت 1 -

، تسا هدراذگن  ثانا  روکذ و  نیب  یقرف  دشر  نس  رد  یندم  نوناق  1428هرصبت 2 -

یگلاس زا 18  لبق  رجح  زا  ریغص  1428جورخ 

راغص لاعفا  راثآ  مود - 1429تمسق 

1429هراشا

یئاضق لاعفا  لوا - 1429مسق 

1429هراشا

؟ تسا یئاضق  لاعفا  دلوم  هدارا  مادک  لوا - 1430رما 

؟ دشاب یئاضق  لاعفا  دلوم  دناوتیم  ریغص  ةدارا  ایآ  مود - 1431رما 

يدام لامعا  مود - 1432مسق 

1432هراشا

زیمم ریغ  ریغص  1432فلا -

زیمم ریغص  1433ب -

دیشر ریغ  صاخشا  مود  1434ثحبم 

دیشر ریغ  فیرعت  لوا - 1434تمسق 

دیشر ریغ  لاعفا  راثآ  مود - 1434تمسق 

1434هراشا
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یئاضق لاعفا  لوا - 1435مسق 

يدام لاعفا  مود - 1436مسق 

نیناجم موس  1436ثحبم 

نونجم فیرعت  لوا - 1436تمسق 

نیناجم لاعفا  راثآ  مود - 1437تمسق 

1437هراشا

یئاضق لاعفا  لوا - 1437مسق 

يدام لاعفا  مود - 1438مسق 

؟ دنوشیم هتخانش  هنوگچ  نیروجحم  1439هرصبت -

1439هراشا

یعیبط نیروجحم  - 11439

یضرع نیروجحم  - 21439

میق نییعت  زا  لبق  نیروجحم  لاوما  ظفح  رد  مود  1440باب 

1440هراشا

هام 1316 دادرم  بوصم 13  هکرت  ریرحت  نیروجحم و  روما  رتفد  1440ۀمانماظن 

-: 1440هدام 1

-: 1440هدام 2

-: 1441ةدام 3

-: 1441هدام 4

-: 1441هدام 5

-: 1441هدام 6

-: 1441هدام 7

-: 1441هدام 8

-: 1441هدام 9

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 120 

http://www.ghaemiyeh.com


-: 1442هدام 10

-: 1442هدام 11

-: 1442هدام 12

-: 1442هدام 13

-: 1442هدام 14

-: 1442هدام 15

-: 1442هدام 16

-: 1443هدام 17

-: 1443هدام 18

-: 1443هدام 19

-: 1443هدام 20

رجحب یگدیسر  موس  1443باب 

1443هراشا

روجحم دوجو  زا  ناتسدادب  نداد  عالطا  لوا - 1444تمسق 

1444هراشا

روجحم نیوبا  زا  کی  ره  - 11444

روجحم يابرقا  - 21444

روجحم رهوش  ای  نز  - 31444

ریغص میق  - 41445

يرادرهش ینابرهش و  - 51445

هاگداد - 61445

ناتسداد فرط  زا  رجح  مکح  تساوخرد  مود - 1446تمسق 

رجحب یگدیسر  حلاص و  هاگداد  موس - 1446تمسق 

1446هراشا
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هاگداد فرط  زا  تقوم  نیما  نییعت  - 11448

هاگداد میمصت  ندوب  شهوژپ  لباق  - 21448

هاگداد مکح  ءارجا  - 31449

رجح رثا  مراهچ - 1449تمسق 

نآ نالعا  نیروجحم و  مان  تبث  مجنپ - 1449تمسق 

دقع نالطب  يوعدب  یگدیسر  نایرج  رد  نیدقاعتم  زا  یکی  رجحب  یگدیسر  1449هرصبت -

1450هراشا

رجح مکح  خیرات  زا  لبق  نیلماعتم  زا  یکی  تیلها  تابثا  1450فلا -

رجح عفر  مکح  خیرات  زا  سپ  نیلماعتم  زا  یکی  رجح  تابثا  1450ب -

تمومیق رد  مود  1451لصف 

1451هراشا

یلو - 11451

یصو - 21451

میق - 31452

1452هراشا

دوشیم میق  بصن  اهنآ  يارب  هک  ینیروجحم  لوا  1452باب 

میق بصن  حلاص و  هاگداد  مود - 1452باب 

1452هراشا

: دوشیم نایب  تمسق  شش  رد  میق  نییعت  حلاص و  1453هاگداد 

میق بصن  يارب  حلاص  هاگداد  - 11453

ناتسداد هلیسوب  میق  بصن  تساوخرد  - 21454

هاگداد هلیسوب  رظان  میق و  بصن  - 31454

دومن نیعم  تمومیق  تمسب  ناوتیم  هک  ار  یسک  - 41455

ناتسداد میقب و  تمومیق  مکح  غالبا  - 51456
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میق زا  نیمضت  ذخا  - 61456

ناریا زا  جراخ  نایناریا  يارب  تقوم  میق  1456هرصبت -

میق تارایتخا  فیلاکت و  موس  1457باب 

1457هراشا

هیلع یلوم  تیبرت  تبظاوم و  - 11457

هیلع یلوم  یلام  قوقح  لاوما و  ةرادا  - 21458

1458هراشا

هیلع یلوم  لاوما  زا  يرادربتروص  - 11458

روجحم ثروم  هکرت  موم  رهم و  تساوخرد  - 21458

روجحم ۀنیزه  - 31458

لاوما يرادهاگن  - 41459

یندش عیاض  لاوما  شورف  - 51459

مزال ریغ  لوقنم  لاوما  شورف  - 61459

نآ نهر  ای  لوقنم و  ریغ  لاوما  شورف  - 71460

روجحم اب  میق  هلماعم  - 81460

روجحم جایتحا  رب  دئاز  هوجو  - 91460

میق ۀلیسوب  يوعد  حلص  - 101461

روجحمب لاغتشا  ةزاجا  - 111461

روجحمب لاوما  زا  یضعب  ةرادا  هزاجا  - 121461

روجحم نز  قالط  جاودزا و  - 131461

روجحم روما  ةرادا  ۀنیزه  - 141462

هبترم کی  یلاس  نداد  باسح  - 151462

یئاهن باسح  تروص  نداد  - 161463

میق لامعا  رد  ناتسداد  تراظن  مراهچ  1463باب 
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میق تیلوئسم  مجنپ  1463باب 

1463هراشا

ناتسدادب میق  زا  روجحم  1464تیاکش 

میق لزع  مشش  1464باب 

میق لزع  يارب  حلاص  هاگداد  1465فلا -

میق لزع  دراوم  1465ب -

نآب یگدیسر  هاگداد و  زا  میق  لزع  تساوخرد  1466ج -

تیروجحم ةرود  نایاپ  موس - 1467لصف 

1467هراشا

رغص نایاپ  1467فلا -

هفس ای  نونج  نارود  نایاپ  1467ب -

نیما نییعت  رد  1468همتاخ 

نیما نییعت  دراوم  لوا - 1468ثحبم 

1468هراشا

یلوتم تنایخ  دروم  رد  نیما  - 11468

نینج نیما  - 21469

یمومع فراصم  دروم  لاوما  يارب  نیما  - 31470

دشابیم دوخ  لاوما  ةرادا  زا  زجاع  هک  یسک  لاوما  هرادا  يارب  نیما  - 41470

رثالا دوقفم  بئاغ  نیما  - 51471

ناتسداد ۀفیظو  مود - 1471ثحبم 

نیما نییعت  حلاص و  هاگداد  موس - 1471ثحبم 

نیما تیلوئسم  تارایتخا و  فئاظو و  مراهچ - 1472ثحبم 

1472هراشا

فقو دروم  رد  نیما  - 11472
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نینج نیما  - 21473

تسا هدش  هداد  صاصتخا  یمومع  فراصمب  هک  یلاوما  يارب  نیما  - 31473

نآ ةرادا  زا  زجاع  لاوما  ةرادا  يارب  نیما  - 41473

رثالا دوقفم  بیاغ  لاوما  ةرادا  يارب  نیما  - 51473

نیما لزع  مجنپ - 1474ثحبم 

مشش 1474دلج 

1474هراشا

يوعد تابثا  هلدا  رد  یندم  نوناق  موس  1474دلج 

تایلک رد  1474همدقم 

1474هراشا

يوعد تابثا  ۀلدا  فیرعت  - 11474

1474هراشا

یندم یسرداد  نیئآ  رظن  زا  هلدا  1475فلا -

یندم قوقح  رظن  زا  هلدا  1475ب -

. قح تابثا  هلحرم  قح - توبث  ۀلحرم  - 21477

. سرداد یفرطیب  - 31477

. يوعد عوضوم  تابثا  - 41478

1478هراشا

- هناگیب روشک  نوناق  1479فلا -

- هعیش ریغ  نایناریا  یمسر  بهذم  ۀملسم  تاداع  دعاوق و  1479ب -

- يدادرارق فرع  1479ج -

. يوعد تابثا  قیرط  - 51480

1480هراشا

- يدام عیاقو  1480فلا -
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- یقوقح لامعا  1480ب -

میقتسم ریغ  ۀلدا  میقتسم ، ۀلدا  - 61481

ینوناق ۀلدا  یقالخا و  ۀلدا  - 71481

1481هراشا

- یقالخا ۀلدا  1481فلا -

- ینوناق ۀلدا  1482ب -

یمدع رما  تابثا  - 81482

هلداب یگدیسر  - 91483

يوعد ۀماقا  قح  - 101483

لیلد لمحت  - 111484

؟ تسیک یعدم  - 121484

يوعد بالقنا  - 131485

يوعد تابثا  ۀلدا  عاونا  - 141486

1486هراشا

يوعد نیفرط  مالعا  - 11486

1486هراشا

رارقا 1486فلا -

- دنگوس 1486ب -

ثلاث صخش  مالعا  - 21486

یضاق تادهاشم  - 31487

ینوناق تاراما  - 41487

يوعد تابثا  ۀلدا  1487ماسقا 

1487هراشا

رارقا رد  لوا - 1487باتک 
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رارقا طیارش  رد  لوا - 1487باب 

فیرعت - 11488

1488هراشا

- رابخا 1488فلا -

- قح 1488ب -

- ریغ يارب  1488ج -

- دوخ ررض  رب  1488د -

رارقا رابتعا  يانبم  - 21489

رارقا تحص  طیارش  - 31489

1490هراشا

دیامن رارقا  رب  تلالد  هک  جراخ  رد  يرما  دوجو  1490فلا -

- دشاب زجنم  1490ب -

- دشابیمن رارقا  تحص  طرش  هل  رقم  قیدصت  1491رکذت 1 -

- رارقا ببس  رد  هل  رقم  رقم و  فالتخا  1491رکذت 2 -

رقم طئارش  - 41492

1492هراشا

- غولب 1492فلا -

- لقع 1492ب -

- دشر 1493ج -

- دصق 1493د -

- رایتخا 1493ه -

هل رقم  طئارش  - 51494

1494هراشا

- دشاب دوجوم  1494فلا -
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- دشاب عتمت  تیلها  ياراد  1494ب -

- دشاب مولعم  1495ج -

هب رقم  طیارش  - 61495

1495هراشا

- دشاب نکمم  ًاتداع  ای  القع  1495فلا -

- دشاب حیحص  نوناق  بسح  رب  1496ب -

- دشابن لوهجم  یلکب  1496ج -

- دشابن ثلاث  صخش  نایزب  1496د -

بسن هب  رارقا  رد  مود  1497باب 

1497هراشا

هیماما قوقح  رد  بسن  هب  رارقا  رد  لوا  1497لصف 

1497هراشا

يدنزرف بسن  هب  رارقا  رد  لوا - 1497ثحبم 

1497هراشا

ریغص يدنزرفب  رارقا  - 11498

ریبک يدنزرفب  رارقا  - 21499

يدنواشیوخ بسن  هب  رارقا  رد  مود - 1500ثحبم 

یندم نوناق  رد  بسن  هب  رارقا  رد  مود  1501لصف 

رارقا ماسقا  رد  موس  1502باب 

1502هراشا

هاگداد رد  رارقا  - 11502

هاگداد زا  جراخ  رد  رارقا  - 21503

1503هراشا

- یهافش رارقا  1503فلا -
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- یبتک رارقا  1503ب -

رارقا راثآ  رد  مراهچ  1504باب 

. رارقا رابتعا  - 11504

. رارقا زا  دعب  راکنا  - 21504

. رارقا يرابتعایب  تابثا  - 31504

1504هراشا

- رارقا ندوب  دساف  - 11505

- رارقا ندوب  هابتشا  رب  ینبم  - 21505

1505هراشا

- یعوضوم هابتشا  1505فلا -

- یمکح هابتشا  1505ب -

- رارقا ندوب  طلغ  رب  ینتبم  - 31506

- هجوم رذع  - 41506

. رارقا رابتعا  دودح  - 41506

1506هراشا

هدعاق 1507حرش 

. رارقا ندوب  هیزجت  لباق  ریغ  - 51507

1507هراشا

- هداس رارقا  - 11508

- دیقم رارقا  - 21508

- بکرم رارقا  - 31509

1509هراشا

- طبترم بکرم  رارقا  1510کی -

- طبترم ریغ  بکرم  رارقا  1511ود -
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. رارقا ندوب  لیکوت  لباق  - 61512

دانسا رد  مود - 1512باتک 

1512تایلک

یمسر دانسا  لوا - 1513لصف 

یمسر دانسا  طئارش  لوا - 1513ثحبم 

1513فیرعت

. یمسر رومأم  ۀلیسوب  دنس  میظنت  - 11513

. دنس میظنت  رد  رومأم  تیحالص  - 21513

1514هراشا

رومأم یتاذ  1514تیحالص 

- رومأم یبسن  1514تیحالص 

. دنس میظنت  رد  ینوناق  تاررقم  تیاعر  - 31514

1514هراشا

- تسا مزال  یمسر  دانسا  میظنت  رد  نآ  تیاعر  هک  1514یتافیرشت 

یمسر دانسا  راثآ  رد  مود - 1515ثحبم 

1515هراشا

یمسر دنس  تایوتحم  رابتعا  لوا - 1515تمسق 

یمسر دنس  تاجردنم  رابتعا  مود - 1516تمسق 

1516هراشا

. یمسر رومأم  تایمالعا  - 11516

. دارفا تایمالعا  - 21518

یمسر دنس  تاجردنم  فالخ  رب  يوعد  موس - 1519تمسق 

یمسر دنس  رابتعا  دودح  مراهچ - 1519تمسق 

1520هراشا
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- تسا ربتعم  نانآ  ماقم  مئاق  هلماعم و  نیفرطب  تبسن  هک  يدانسا  1520فلا -

- تسا ربتعم  ثلاث  صاخشاب  تبسن  هک  يدانسا  1521ب -

یمسر دنس  یئارجا  هوق  مجنپ - 1522تمسق 

یمسر رتافد  رد  موس - 1523ثحبم 

1523هراشا

یمسر دانسا  رتفد  رد  یمیظنت  دنس  لوا  1523باب 

1523هراشا

دشابیم يرابجا  اهنآ  تبث  هک  يدانسا  لوا - 1523تمسق 

یمسر دانسا  رتفد  رد  یمیظنت  دنس  طئارش  مود - 1526تمسق 

قالط جاودزا و  یمسر  دنس  مود  1531باب 

. قالط جاودزا و  تبث  ندوب  يرابجا  - 11531

. نارادرتفد رس  فئاظو  قالط و  جاودزا و  رتفد  - 21532

. قالط جاودزا و  دنس  - 31533

تسا هدش  ءاضما  یهاوگ  هک  يدنس  موس  1534باب 

ءاضما یهاوگ  رتفد  - 11534

ءاضما یهاوگ  طرش  - 21534

تسا هدش  ءاضما  یهاوگ  هک  يدنس  رابتعا  - 31534

كالما رتفد  تبث  مراهچ  1535باب 

1535هراشا

کلم یئادتبا  تبث  لوا - 1535ثحبم 

كالما رتفد  تاجردنم  رییغت  مود - 1548ثحبم 

كالما رتفد  تاجردنم  رابتعا  موس - 1551ثحبم 

كالما رتفد  حیحصت  مراهچ - 1554ثحبم 

هدش تبث  کلمب  عجار  يواعد  مجنپ - 1555ثحبم 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 131 

http://www.ghaemiyeh.com


سیوس نوناق  رد  كالما  رتفد  رابتعا  رد  1565همتاخ -

1565هراشا

نیلماعتم نیب  تافالتخاب  یگدیسر  - 11565

كالما رتفد  ندز  طخ  ندرک و  حیحصت  - 21566

يداع دانسا  مود  1568لصف 

1568فیرعت

يداع دانسا  1569ماسقا 

1569هراشا

دناهدومن ءاضما  دارفا  هک  يدانسا  لوا - 1569ثحبم 

1569هراشا

دناهدومن ءاضما  دارفا  هک  يدنس  رابتعا  طیارش  لوا  1569باب 

دراد ار  یمسر  دانسا  رابتعا  هک  يداع  دانسا  لباقم  رد  عافد  مود  1571باب 

يراجت رتافد  مود - 1573ثحبم 

يراجت رتافد  فیرعت  لوا - 1573تمسق 

يراجت رتافد  تاجردنم  رابتعا  مود - 1575تمسق 

یصوصخ ياههمان  رد  موس - 1577ثحبم 

هجراخ ياهروشک  رد  یمیظنت  دانسا  رد  مراهچ - 1578ثحبم 

1578هراشا

هجراخ ياهروشک  رد  یمیظنت  دانسا  نتفریذپ  1578طیارش 

تداهش رد  موس - 1581باتک 

تداهش 1581فیرعت 

. دوشیم نایب  باب  تفه  رد  تداهش  1581ماکحا 

1581هراشا

تداهش دراوم  رد  لوا - 1582باب 
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دهاش طیارش  رد  مود - 1583باب 

1583هراشا

تیلها - 11583

لقع - 21584

دشاب هدشن  یئانج  تازاجمب  موکحم  - 31584

دشاب هدومن  مورحم  مکاحم  رد  نداد  تداهش  قح  زا  ار  اهنآ  دوخ  مکح  رد  همکحم  هک  دشابن  هحنج  رماب  موکحم  - 41585

دشاب هدادن  رارق  دوخ  لغش  ار  يدکت  يدرگلو و  - 51585

دشابن قالخا  داسفب  فورعم  - 61585

دشاب هتشادن  يوعد  رد  یصخش  عفن  - 71585

1585هراشا

هاوگ حرج  1585هرصبت -

تداهش طیارش  رد  موس - 1586باب 

دشاب نیقی  عطق و  يور  زا  دیاب  تداهش  - 11586

دشاب يوعد  اب  قباطم  دیاب  تداهش  - 21586

دشاب هتشاد  قفاوت  ینعم  رد  دیاب  دوهش  تداهش  - 31587

تداهش رب  تداهش  مراهچ - 1587باب 

تداهش شزرا  مجنپ - 1587باب 

تداهش زا  عوجر  رد  مشش - 1588باب 

غورد تداهش  تازاجم  رد  متفه - 1589باب 

هراما مراهچ - 1589باتک 

1589تایلک

تاراما 1590ماسقا 

1590هراشا

ینوناق هراما  لوا - 1590لصف 
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تایلک لوا - 1590باب 

ینوناق ةراما  رابتعا  دودح  مود  1591باب 

1591هراشا

 ( La persomption relative یبسن ( تاراما  لوا - 1592ثحبم 

 ( La presomption absolue قلطم ( تاراما  مود - 1592ثحبم 

 ( La presomption du fait ou de l' homme یئاضق ( ةراما  مود - 1595لصف 

تایلک لوا  1595باب 

یئاضق ةراما  رابتعا  دودح  مود  1595باب 

یئاضق ةراما  فالخ  تابثا  موس  1596باب 

1596هراشا

ینف سانشراکب  عوجر  1596هرصبت 1 -

رگدکی اب  تاراما  ضراعت  1597هرصبت 2 -

مسق رد  مجنپ - 1597باتک 

مسق فیرعت  لوا - 1597ثحبم 

مسق هغیص  مود - 1598ثحبم 

مسق ماسقا  موس - 1598ثحبم 

1599هراشا

دقعلا نیمی  - 11599

1599هراشا

نیسلجم ناگدنیامن  دنگوس  1599فلا -

هاوگ دنگوس  1599ب -

یئاضق مسق  - 21599

1599هراشا

یئاضق مسق  1600ماسقا 
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یتب مسق  1600لوا -

يراهظتسا مسق  1603مود -

مسق عوضوم  مراهچ - 1603ثحبم 

1603هراشا

ینیعم رما  دوجو  - 11604

ینیعم رما  مدع  - 21604

ملعلا یفن  - 31604

دریگ رارق  لیلد  دناوتیمن  مسق  هک  يدراوم  مجنپ - 1604ثحبم 

دنک دای  دنگوس  هاگداد  رد  دناوتیم  هک  یسک  طیارش  مشش - 1605ثحبم 

1605هراشا

دشاب غلاب  1605فلا -

دشاب لقاع  1605ب -

دشاب دیشر  1606ج -

دشاب دصاق  1606د -

دشاب راتخم  1606ه -

دشاب واب  بستنم  عوضوم  ای  لمع  دیاب  دیامنیم  دای  دنگوس  هک  یسک  1606و -

1606هراشا

تسین لیکوت  لباق  ندرک  دای  مسق  1606هرصبت 1 -

تسا لیکوت  لباق  مسق  ياضاقت  1607هرصبت 2 -

مسق راثآ  متفه - 1607ثحبم 

1607هراشا

تسا يوعد  عطاق  مسق  - 11607

دیامنیم یفتنم  ار  نآ  رثا  دنگوس  بیذکت  - 21607

تسا رثؤم  اهنآ  ماقم  مئاق  يوعد و  نیفرطب  تبسن  مسق  - 31608
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غورد مسق  تازاجم  متشه - 1608ثحبم 

یلحم قیقحت  مشش - 1608باتک 

یلحم ۀنیاعم  رد  متفه - 1609باتک 

یسانشراک رد  متشه - 1610باتک 

هیلمع لوصا  رد  مهن - 1610باتک 

1610فیرعت

: دوشیم هجاوم  تیعضو  هس  زا  یکیب  سرداد  شواک  نیا  1610رد 

دوشیم تباث  مکح  رودص  نامز  رد  قح  دوجو  هدنورپ  تایوتحم  زا  - 11610

ددرگیم تباث  يوعد  ۀماقا  زا  لبق  قح  دوجو  هدنورپ  تایوتحم  زا  - 21611

1611هراشا

باحصتسا 1611رد 

1611هراشا

. دریگ رارق  مکح  عوضوم  تسا  نکمم  دشاب و  مکح  تسا  نکمم  دنیوگ  ءاح ) حتفب   ) بحصتسم ار  نآ  هک  باحصتسا  1612دروم 

باحصتسا 1613طئارش 

. یمدع باحصتسا  يدوجو و  باحصتسا  تسا  مسق  ود  رب  یعوضوم  1614باحصتسا 

باحصتسا ود  1615ضراعت 

ثداح رخأت  1616لصا 

دوشیمن تباث  قح  دوجو  هدنورپ  تایوتحم  زا  - 31616

1617هراشا

مدع 1617لصا 

تئارب 1617لصا 

1617هراشا

هیمکح ههبش  1618فلا -

هیعوضوم ههبش  1618ب -
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لصا رب  هراما  مدقت  1618همتاخ -

1618هراشا

باحصتسا رب  ینوناق  هراما  مدقت  1619فلا -

باحصتسا رب  یئاضق  هراما  مدقت  1619ب -

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  1619هرابرد 
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یندم قوقح 

باتک تاصخشم 

1358  - 1283 نسح ، یماما ، هسانشرس : 
. یماما نسح  فلوم  یندم / قوقح  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

-1340 هیمالسا ، یشورفباتک  نارهت : رشن :  تاصخشم 
6ج. يرهاظ :  تاصخشم 

56000 :964-481-023-6 ؛  مهدـجه پاچ  2و3 ، :ج . لاـیر  45000 ج.1:964-481-022-8 ؛  :X-097-481-964 ؛  هرود کـباش : 
( موس پاچ  ج.1 ،  (:) بوکرزدلج ) لایر 180 يزیموش ؛ ) دلج  ) لایر 150 X-018-481-964 ؛ : مهدجه پاچ  :ج.4 ، لایر

(. 1384 مهدجه : پاچ   ) 2و4 ج . تشاددای : 
(. 1347 موس : پاچ   ) ج.1 تشاددای : 

. همانباتک تشاددای : 
، هعفش رد  . 3 ج .  .- هبه نهر و  تاقاسم ... هعرازم  هراـجا  رد  . 2 ج .  .- هضواعم عیب و  عافتنا ... قح  تیکلاـم ، لاوما ، رد  . 1 ج . تاجردنم : 

... . تداهش دانسا ، رارقا ، يوعد ، تابثا  هلدا  رد  . 6 ج . . .- 5 ج . ... .- لاوحا لجس  دانسا  تیعبات ، تیصخش ، رد  . 4 ج . ثرا -.  ایاصو ،
. ناریا یندم --  قوقح  عوضوم : 

8ح7 1340 فلا /KMH502/4 هرگنک :  يدنب  هدر 
346/55 ییوید :  يدنب  هدر 

م4192-50 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

لوا دلج 

همدقم

تصرف یلو  دوب  هدش  هیهت  تمسق  نآ  زا  یئاهتشاددای  رورمب  قوقح ، ةدکـشناد  رد  یندم  نوناق  زا  یتمـسق  سیردت  هرود  نیدنچ  زا  سپ 
دمآ شیپ  روشک  زا  جراخ  ترفاـسم  هک  ود  یـس و  دصیـس و  رازه و  لاـس  رد  هکنآ  اـت  مروآ  رد  ۀـعومجم  تروصب  ار  اـهنآ  هک  دوبن  نآ 

نایوجـشناد نایاقآ  سر  تسد  رد  هک  ۀعومجم  تروصب  دوش و  عقاو  رظن  دیدجت  هعلاطم و  دروم  اهتـشاددای  نآ  هک  داتفا  تسدـب  یتصرف 
یئاضق يدصت  ةرود  رد  اهنآ  زا  یضعب  هب  دیآیم و  شیپ  لمع  رد  هک  ار  یتاعورف  ات  مدومن  یعس  هعومجم  نیا  نتـشون  رد  دیآ . رد  تسا 

ةدکـشناد سناـسیل  ةرود  نایوجـشناد  ةوق  تیاـعر  باـتک  نیا  رد  نوچ  منک . ادـیپ  اـهنآ  يارب  یلح  هار  مسیونب و  ماهدومن  دروخرب  دوـخ 
. دیدرگ يراددوخ  نییقوقح  ۀفلتخم  دیاقع  نایب  یملع و  تاقیقحت  زا  موزل  دراوم  رد  زج  تسا ، هدش  قوقح 

يارب ددجم  ۀعلاطم  رثا  رد  دیامنب . نآ  رد  يرظن  دیدجت  هک  تشاد  نآ  رب  ار  هدنراگن  یندم  قوقح  لوا  دلج  باتک  ددـجم  عبط  هب  جایتحا 
. دیدرگ حیحصت  دوب  رودقم  هک  یئاجنآ  ات  نآ  طالغا  هدش و  هداد  نآ  تارابع  یضعب  رد  يرصتخم  تارییغت  نایوجشناد  مهف  لیهست 

هاميد 1334  یماما  نسح  دیس 
3 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

[ یندم قوقح  ةرابرد  یتایلک  ]
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هراشا

ِمیِحَّرلا ِن�مْحَّرلا  ّللا 
�

ِه ِمِْسب 
. درگنیم مارتحا  رظنب  اهنآب  هعماج  هک  تسا  راوتسا  يدعاوق  تاررقم و  رب  هراومه  عامتجا  رد  دارفا  نیب  طباور 

رارکت رثا  رد  هتفرگ و  رارق  لمع  دروم  يدامتم  راودا  رد  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  تسا  یعامتجا  ةدیدع  لماوع  دولوم  دـعاوق ، تاررقم و  نآ 
. دننادیم مزال  ار  نآ  مارتحا  تیاعر  هدومن و  ادیپ  سنا  نآب  دارفا  لمع ،

نآ شیادیپ  بجوم  هک  دـشابیم  یلماع  ریثأت  ةوق  اب  بسانتم  دراذـگیم  یعامتجا  دـعاوق  تاررقم و  زا  کی  رهب  هعماج  هک  یمارتحا  ۀـجرد 
. تسا هدش 

. قالخا بهذم و  تاداع ، دناهتسد : هس  رب  روبزم  یعامتجا  لماوع  دولوم 
نآ زا  دارفا  فلخت  تروص  رد  هک  هدـش  نآ  شیادـیپ  بجوم  هک  یلماع  اب  بسانتم  تسا  یئازج  رفیک و  ياراد  اهنآ  زا  کـی  ره  تاررقم 

دارفا تاساسحا  نآ  زا  فلخت  هک  تسا  ینادـجو  ءازج  ياراد  قالخا  تاداـع و  تاررقم  هکناـنچ  دـندرگیم  روبزم  رفیک  راـچد  تاررقم ،
يویند يازج  یبهذم  ياهتموکح  رد  هک  تسا  يورخا  يویند و  ءازج  ياراد  یبهذـم  تاررقم  دزیگنایم و  رب  فلختم  هیلع  رب  ار  هعماج 

حور یئاـمنهارب  بهاذـم  ناوریپ  تسا و  هدـنام  كورتـم  ینید  تارادـتقا  ندوبن  رثا  رد  ینونک  یـسایس  ياـههعماج  رد  دوشیم و  ارجا  نآ 
. دنیامنیم ار  تاررقم  نآ  تیاعر  يورخا  تازاجم  زا  میب  نامیا و 

ددرگیم نیعم  یندم  ای  يرفیک  ءازج  نآ  زا  نیفلختم  يارب  دوشیم و  عضو  یتاررقم  یعامتجا  مظن  يرارقرب  روظنمب  یـسایس  ياههعماج  رد 
، دوخ ياهتموکح  کمکب  و 

 4 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
هعوضوم نیناوق  رد  اهنآ  ریثأت  دـنریگیم و  بهذـم  قالخا و  تاداع و  زا  تامومع  ار  دوخ  ۀمـشچرس  نیناوق  هنوگنیا  دـننکیم . ارجا  ار  نآ 

لماوع ناماد  هدـش  تیبرت  دوخ  نیننقم  اریز  دـنوشیمن ، قفوم  دـنراد  رود  اـهنآ  ریثأـت  زا  ار  دوخ  دـنهاوخب  هچ  ره  نیننقم  دـشابیم و  یمتح 
. تسا هتفرگ  وخ  اهنآب  هدش و  عقاو  ریثأت  تحت  هاوخان  هاوخ  ناشراکفا  دنتسه و  طیحم 

عـضو بجوم  تاجایتحا  هرخالاب  يراجت و  یـسایس ، یتشادـهب ، يداصتقا ، لماوع  دـننام  يرگید  یعاـمتجا  لـماوع  يرایـسب  يدراوم  رد 
تیاعر زا  ار  نیننقم  هک  تسا  نادـنچ  هاگنآ  ریثأـت  دـشابیم و  نیننقم  ياـمنهار  یقوقح  یملع  تاـیرظن  دراوم  یماـمت  رد  ددرگیم . نیناوق 
نیناوق نآ  قبط  ات  دوشیم  هدراذگ  دارفا  سرتسد  رد  هدمآ و  رد  یئاههعومجم  تروصب  هبوصم  نیناوق  درادیمزاب . یعامتجا  هملسم  لوصا 

. دنیامنب لصف  لح و  ار  يواعد  نآ ، قبط  دارفا  نیب  فالتخا  زورب  دروم  رد  ناسرداد  دننک و  لمع 
نیناوق ياراد  يرادا  يراـجت و  يرفیک ، یندـم ، یـساسا ، قوـقح  زا  هفلتخم  ياهتمـسق  رد  رگید  یـسایس  ياـههعماج  دـننام  ناریا  روـشک 

. تسا هدش  تیاعر  اهنآ  عضو  رد  یقوقح  یملع  تایرظن  نینچمه  بهذم و  قالخا و  تاداع و  هک  دشابیم  دوخب  صتخم 
نانآ نیب  زین  يدوهی  یحیـسم و  یتشدرز و  تنـس و  لها  زا  یبهذـم  ياـهتیلقا  دنـشابیم و  يرـشع  ینثا  يرفعج  بهذـم  ياراد  ناـیناریا 

: دیوگیم یساسا  نوناق  ممتم  مود  لصا  تهج  نیدب  دننکیم ، یناگدنز 
مالسا هاشنهاش  ترـضح  العا  تمحرم  لذب  هجرف و  یلاعت  هّللا  لجع  رـصع  ماما  ترـضح  دییأت  هجوتب و  هک  یلم  ياروش  سدقم  سلجم  »

داوم راصعا  زا  يرـصع  چیه  رد  دیاب  تسا  هدش  سیـسأت  ناریا  تلم  هماع  مهلاثما و  هّللا  رثک  هیمالـسا  جـجح  تبقارم  هناطلـس و  هّللا  دـلخ 
رد و  دشاب »...  هتـشادن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  مانالا  ریخ  ترـضح  هعوضوم  نیناوق  مالـسا و  ۀسدقم  دعاوق  اب  یتفلاخم  نآ  ۀـینوناق 

: دوشیم هیزجت  هبعش  هس  هب  تکلمم  ياوق  : » دیوگیم یساسا  نوناق  ممتم  متفه  تسیب و  لصا 
یلم و ياروش  سلجم  یهاشنهاش و  ترـضح  العا  زا  دوشیم  یـشان  هوق  نیا  نیناوق و  بیذهت  عضوب و  تسا  صوصخم  هک  هننقم  هوق  لوا 
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هس  نیا  زا  کی  ره  انس و  سلجم 
 5 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

هحـصب حیـشوت  نیـسلجم و  بیوصت  هیعرـش و  نیزاوم  اب  تفلاخم  مدـعب  تسا  فوقوم  نآ  رارقتـسا  یلو  دراد  ار  نوناق  ءاـشنا  قح  أـشنم ،
ینویامه »... 

تالماعم رد  لوا  دلج  یندم  نوناق  هعومجم  لاس 1307  رد  هدش و  تیاعر  صوصخب  یندم  نوناق  عضو  رد  الاب  ةدربمان  لصا  ود  روتـسد 
ینثا هیرفعج  ۀقح  ۀقیرط  مالسا و  قوقح  ۀیاپ  رب  يوعد  تابثا  هلدا  رد  موس  دلج  هیصخش و  لاوحا  رد  مود  دلج  لاس 1313 و 1314  رد  و 

هسنارف یندم  نیناوق  زا  هک  یئاهتمـسق  تسا و  هدش  هدراذگ  دشابیم  ناریا  یمـسر  بهذم  یـساسا  نوناق  ممتم  لوا  لصا  قبط  هک  يرـشع 
. تسا هدیدرگ  قیبطت  يرفعج  قوقح  دعاوق  لوصا و  اب  تادهعت  لصف  دننام  هدش  سابتقا 

یملع و تاـیرظن  رب  هک  دـشابیم  دوجوم  یفلتخم  يواـتف  ءارآ و  دـنمانیم ، زین  هیماـما  بهذـم  ار  نآ  اـهقف  هک  يرفعج  بهذـم  قوقح  رد 
داوم حرـش  رد  هک  يردان  دراوم  رد  رگم  تسا  هدومن  روهـشم  لاوقا  زا  يوریپ  دوخ  تایرظن  رد  یندم  نوناق  تسا . راوتـسا  یقوقح  ینابم 

. دش دهاوخ  هداد  رکذت  عقومب 

قوقح ۀفلتخم  تاهج 

هراشا

، یخیراـت زا : دـنترابع  تاـهج  نآ  تسا . هتفرگ  رارق  نییقوقح  ۀـعلاطم  دروم  یفلتخم  تاـهج  زا  قوقح  رگید  ماـسقا  دـننام  یندـم  قوقح 
هعلاطم دروم  لاثم  روطب  ار  یندـم  قوقح  لئاسم  زا  یکی  فلتخم  تاهج  نیب  قرف  ندـش  نشور  يارب  یئاضق ، یفـسلف ، یقیبطت ، یقوقح ،

: دهدیم رارق 
. جوز توف  قالط و  دروم  رد  هجوز  يارب  هدع  نتشادهاگن  موزل  هلأسم 

نیا رد  هک  دـنیبن  یگناـنز  تداـع  نس ، ياـضتقاب  نز  هکنیا  رگم  تسا  رهط  هس  حاـکن  خـسف  قـالط و  هدـع  : » یندـم نوناـق  « 1151  » هدام
«. تسا هام  هس  وا  ةدع  تروص 

«. تسا لمح  عضو  ات  ۀلماح  نز  دروم  رد  نآ  ءاضقنا  تدم و  لذب  حاکن و  خسف  ةدع  قالط و  ةدع  : » یندم نوناق  « 1153  » هدام
هک دشاب  هلماح  نز  هکنآ  رگم  تسا  زور  هد  هام و  راهچ  لاح  ره  رد  عطقنم  رد  هچ  مئاد و  رد  هچ  تافو  ةدع  : » یندـم نوناق  « 1154  » هدام

هام  راهچ  زا  لمح  عضو  جوز و  توف  نیب  هلصاف  هکنیا  رب  طورشم  تسا ، لمح  عضو  عقوم  ات  تافو  ةدع  تروص  نیا  رد 
 6 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

«. دوب دهاوخ  زور  هد  هام و  راهچ  نامه  تدم  الا  دشاب و  رتشیب  زور  هد  و 
خـسف ةدـع  هن  دراد و  قالط  ةدـع  هن  هسئای  نز  نینچمه  هدـشن و  عقاو  یکیدزن  دوخ  رهوش  وا و  نیب  هک  ینز   » یندـم نوناـق  « 1155  » هدام

«. دوش تیاعر  دیاب  دروم  ود  ره  رد  تافو  ةدع  یلو  حاکن 

یخیرات تهج  زا  - 1

. دوشیم وگتفگ  تسا  هدش  عقاو  رثؤم  نآ  شیادیپ  رد  هک  یلماوع  هعوضوم و  قوقح  لماکت  ریس  شیادیپ و  أشنم  زا  قوقح  ملع  خیرات  رد 
ذاختا يرییغت  هنوگچیه  نودـب  هیماما )  ) يرفعج قوقح  زا  ار  دوخ  همـشچرس  الاب  رد  روکذـم  داوم  هک  دوش  هتفگ  دـیاب  یخیرات  تهج  زا 

وحن نیدب  هکنآ  ای  هدومن  سیـسأت  ار  نآ  مالـسا  تسا ، هدوب  تروص  هچب  هدع  مالـسا  زا  لبق  هک  دومن  قیقحت  دـیاب  سپـس  تسا و  هدومن 
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؟ تسا هدوب  تروص  هچب  نآ  زا  لبق  تسا  نینچ  هاگره  تسا و  هدرک  ءاضما  ار  نآ  مالسا  هدوب و  دوجوم 
تـسد رد  یخیرات  یفاک  تاعالطا  اریز  دیـسر ، نآ  أشنمب  ات  دومن  یئارقهق  یخیرات  ریـس  ناوتیمن  روبزم  دروم  دننام  دراوم  زا  يرایـسب  رد 

. دش کیدزن  تقیقحب  دیامنب  یئارای  سدح  هک  یئاجنآ  ات  تساوخ و  يرای  عامتجا  ملع  زا  سدح  روطب  ناوتیم  یلو  تسین 
هداوناخ زا  هاگره  هدوب و  هداوناخ  سیئرب  قلعتم  دوخ و  ةداوناخ  ءزج  ینز  ره  همیدـق  راودا  رد  هک  دز  سدـح  ناوتیم  عاـمتجا  ملع  رظن  زا 

مود رهوش  هلـصاف  الب  یئاهر  زا  سپ  هتـسناوتیم  نز  هک  تسا  دوهـشم  یمور  قوقح  رد  نآ  راثآ  هکنانچ  تسا  هتـشادن  هدع  هدشیم  جارخا 
رد تسا و  هدرکیمن  رهوش  یتدم  هدومنیم  يرادازع  هدشیم و  هودنا  نزح و  راچد  نز  هکنآ  رثا  رد  جوز  تافو  دروم  رد  یلو  دـنک . رایتخا 
دز سدح  ناوتیم  لالدتـسا  نیدب  تسا . یقاب  بارعا  رد  فرع  تروصب  رما  نیا  زونه  هکنانچ  دـنامیم  هویب  ار  رمع  یمامت  مه  للم  یـضعب 

idnegu l ار ( روـبزم  تدــم  هاـم  ود  تسوـگا  نوناـق  رد  یمور  قوـقح  رد  هکناـنچ  تفاـی  شیادــیپ  يرادازع  يارب  تاـفو  ةدــع  هـک 
. تسا هدوب  هام  قالط 12  تافو و  هدع  يروطارپما  ةرود  رد  دنمان . نتسیرگ  تدم   ( supmet

دزن  اریز  درادرب ، رد  ار  يرایسب  تالاکشا  للم  زا  کی  ره  قوقح  رد  یخیرات  ثحب 
 7 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

عیاقو رکذب  هکلب  دنوش ، روآدای  دنـسیونیم  ار  نآ  خیرات  هک  یتلم  یقوقح  تیعـضو  دوخ  تاجتـشون  رد  هک  هدوبن  لومعم  ناسیونخـیرات 
دوخ یملع  تاقیقحت  رد  نیـشیپ  نانادـقوقح  و  دومن ، دروخرب  یقوقح  تاـکنب  روبزم  عیاـقو  رد  ناوتیم  تردـنب  دـندومنیم و  اـفتکا  مهم 
هچنآ فالخ  رب  دـندومنیم ، ثحب  لیلحت و  یقوقح  یفـسلف و  یعامتجا و  رظن  زا  ار  یقوقح  تاـعوضوم  دنتـشادن و  قوقح  خـیراتب  هجوت 
ۀتسد تسا و  هتفرگ  رارق  اهروشک  قوقح  ياههدکشناد  زا  يرایسب  رد  سیردت  ياههتـشر  زا  یکی  قوقح  خیرات  هک  تسا  لوادتم  نونکا 

. دناهداد رارق  قوقح  خیرات  رب  ار  دوخ  یقوقح  یملع  تاقیقحت  نانادقوقح  زا 
یمور قوقح  دـنک  ناـیب  ار  همهم  تارییغت  نرق  هدزیـس  دودـح  رد  دـناوتیم  تسا و  شزرا  ياراد  نونکا  یخیراـت  رظن  زا  هک  یقوـقح  اـهنت 

. تسا

- یقوقح تهج  زا  - 2

. دشابیم راوتسا  نآ  رب  هعوضوم  نیناوق  هک  يدعاوق  لوصا و  رد  قیقحت  زا  تسا  ترابع  یقوقح  تهج  زا  هعلاطم 
ناوتیم روبزم  قوقح  رد  اریز  تسناد ، دریگیم  همـشچرس  نآ  زا  هعوضوم  نیناوق  هک  ار  یتلم  قوقح  دیاب  راچان  هعوضوم  نیناوق  مهف  يارب 

ار هیماما )  ) يرفعج هقف  دـیاب  ناریا  یندـم  نوناق  مهف  يارب  هکنانچ  تشگ ، هاگآ  هتفرگ  رارق  هعوضوم  نیناوق  هیاپ  هک  یلوصا  دـعاوق و  زا 
قوقح ردام  هک  ار  یمور  قوقح  هسنارف و  یندـم  قوقح  هدـش ، يوریپ  هسنارف  قوقح  زا  هک  تادـهعت  تمـسق  رد  داد و  رارق  هعلاطم  دروم 
هعلاطم نیا  رد  نیننقم  تسا . يراذـگنوناق  ماـقم  رد  یقوقح ، تهج  زا  قوقح  هعلاـطم  میقتـسم  ةدـئاف  دومن . هعلاـطم  تسا  هسنارف  یندـم 
. دنرادیمن رود  رظن  زا  ار  نانآ  نیب  ضراعت  هدیدع و  لماوع  دراوت  ریثأت و  ۀجرد  دنریگیم و  رظن  رد  ار  دوخ  طیحم  یعامتجا  لماوع 

- یقیبطت تهج  زا  - 3

هباـشت و دراوم  نییعت  اـهنآ و  نیب  شجنـس  هفلتخم و  ياـهروشک  هعوضوم  نیناوق  رد  قـیقحت  هعلاـطم و  زا  تسا  تراـبع  یقیبـطت  قوـقح 
رظن زا  هدوب  لاثم  دروم  رد  هک  ار  هجوز  ةدـع  الثم  دـیامنب ، نیمأت  ار  یعامتجا  عفاـنم  دـناوتیم  رتشیب  هک  ینوناـق  نتـسناد  روظنمب  فـالتخا 

: میجنسیم هسنارف  نوناق  اب  یقیبطت 
زا  سپ  هک  دهدیم  هزاجا  هویب  نزب  هسنارف  یندم  نوناق  « 296  » هدام و  « 228  » هدام
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. دیامنب رگید  رهوش  حاکن ، لالحنا  خیرات  زا  زور  دصیس 

هدـع تروص  نیا  رد  هک  دـیامن  لمح  عضو  نز  رهوش ، توف  زا  سپ  هکنآ  رگم  دـشابیم ، زور  دصیـس  تسا  هدرم  وا  رهوش  هک  ینز  ةدـع 
(. ربماسد 1922 مهن  نوناق  قباس و  هدام 228 و 296  زا  دافتسم   ) دوشیم یضتقم 

ربماسد 1922) مهن  نوناق  هدام 296 و  زا  دافتسم   ) تسا زور  دصیـس  زین  دشاب  هدش  لصاح  نادبا  ۀقرفت  نودب  هک  یتروص  رد  قالط  ةدع 
دناوتیم نز  هلـصافالب  نادبا ) ۀـقرفت  تدـم  لاس  هس  نتـشذگ  زا  سپ  ینعی   ) دوش لصاح  نادـبا  ۀـقرفت  زا  سپ  قالط  هک  یتروص  رد  یلو 

(. هسنارف یندم  نوناق  هدام 310 و 297   ) دیامنب مود  رهوش 
یبجوم نیاربانب  دشابیمن ، هلماح  هک  دوشیم  مولعم  درذگب  وا  زا  رهط  ود  دـنیبب و  یگنانز  تداع  نز  هک  یتروص  رد  ناریا  یندـم  نوناق  رد 

دـشاب نتـسبآ  هقلطم  نز  هاگره  هام  هس  نتـشذگ  اب  دنیبن  یگنانز  تداع  هک  یتروص  رد  درادن و  رهط  هس  زا  شیب  هدع  نتـشاد  هاگن  يارب 
تـشاد دهاوخن  زور  دصیـس  ات  هدع  يرادهاگن  يارب  یبجوم  دـشابن  هلماح  هاگره  و  دراد ، هاگن  هدـع  لمح  عضو  ات  دـیاب  دوشیم و  مولعم 

هک دشاب  هسئای  نز  ای  هدشن و  لصاح  یکیدزن  رهوش  نز و  نیب  هک  یتروص  رد  نینچمه  و  تسا . هدومن  ررقم  هسنارف  یندم  نوناق  هکنانچ 
. تسین دوجوم  هدع  يرادهاگن  يارب  یبجوم  تسین ، نکمم  شندش  هلماح  یعیبط  رظن  زا 

نوناق رد  یلو  دوشیم ، لصاح  روظنم  الاب  رد  روکذم  قیرطب  دـشابیم و  بسن  طالتخا  مدـع  رظن  زا  طقف  هدـع  نتـشادهاگن  ناریا  نوناق  رد 
مارتحا بسن ، فالتخا  زا  يریگولج  رب  هوالع  تسا  هدش  هتفرگ  رظن  رد  زور ) دصیـس   ) لمح تدم  رثکا  دح  هدـع  يارب  هک  هسنارف  یندـم 

. دسریم تباث  رظنب  ناریا  یندم  نوناق  يرترب  الاب  نوناق  ود  هفسلفب  هجوت  اب  دوشیم . تیاعر  زین  قباس  حاکن 
یفوتم جوز  مارتحا  يارب  ناریا  یعامتجا  تاداع  رظن  زا  تسا  هدـش  نییعت  زور  هد  هام و  راهچ  ناریا  یندـم  نوناـق  رد  هک  تاـفو  ةّدـع  اـما 

درادیم  هاگن  هدع  لمح  عضو  ات  دوشیم و  مولعم  زین  تدم  نیا  رد  دشاب  نتسبآ  یفوتم  ۀجوز  هک  یتروص  رد  دشابیم و  یفاک 
 9 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

رب یلیمحت  تدم ، نآ  زا  شیب  لمحت  تسین و  دوجوم  روبزم  تدم  زا  شیب  هدع  نتشادهاگن  يارب  یبجوم  دشابن  هلماح  هک  یتروص  رد  و 
. دوب دهاوخ  نز 

- یفسلف تهج  زا  - 4

ندرک ادیپ  نآ و  یعامتجا  نایز  دوس و  شجنس  هعوضوم و  نیناوق  عضو  تلع  رد  قیقحت  زا  تسا  ترابع  یفسلف  تهج  زا  قوقح  هعلاطم 
. دیامنب نیمأت  ار  دارفا  یعامتجا  عفانم  دناوتب  رتشیب  هک  يرتهب  حرط 

- یئاضق تهج  زا  - 5

هراشا

يروشک ۀعوضوم  رد  نیناوق  هک  یلوصا  دعاوق و  نتـسناد  ینوناق و  داوم  یناعم  ندـیمهف  زا  تسا  ترابع  یئاضق  تهج  زا  قوقح  هعلاطم 
ۀتـشر نآ  دروآ و  تسدـب  دـیآیم  شیپ  یعامتجا  طباور  رد  هک  یقوقح  یلئاسم  مکح  هلیـسو  نیدـب  ناوتب  هکنآ  ات  دـشابیم  نآ  رب  ینتبم 

. دنربیم راکب  یئاضق  یگدیسر  رد  هک  دشابیم  ناسرداد  يرتسگداد و  يالکو  یصصخت 
: تسا هلحرم  هس  ياراد  دشابیم و  قوقح  ملع  ینف  ۀبنج  یئاضق  یگدیسر 
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نییعادتم نیب  فالتخا  دروم  صیخشت  لوا -

مادام دهدیم و  صیخـشت  ار  نییعادتم  نیب  عازن  أشنم  فالتخا و  دروم  هدناوخ ، خساپ  ناهاوخ و  هتـساوخ  تساوخدادب و  هجوت  اب  سرداد 
يوعد یگدیچیپ  بلاطم و  لیصفت  رثا  رد  هک  دتفایم  قافتا  بلغا  دوب و  دهاوخن  نکمم  یضتقم  میمـصت  ذاختا  دوشن  هداد  صیخـشت  هک 

. دشابیم لکشم  فالتخا  دروم  صیخشت 

يروشک ۀعوضوم  نیناوق  قبط  فالتخا  دروم  مکح  نتفای  مود -

. دبایب تسا  لمع  دروم  هک  يروشک  ۀعوضوم  نیناوق  رد  ار  نآ  مکح  دیاب  سرداد  فالتخا  دروم  صیخشت  زا  سپ 

يوعد ۀلداب  یگدیسر  موس -

تحـص ضرف  رب  هیـضق  مکح  هک  یتروص  رد  يروشک ، ۀـعوضوم  نیناوق  رد  نآ  مکح  نتفای  فالتخا و  دروم  صیخـشت  زا  سپ  سرداد 
وا عفن  هب  ینوناق  مکح  ناهاوخ ، يوعد  تحـص  ضرف  رب  هاگره  ـالا  دـیامنیم و  ناـهاوخ  ۀـلداب  یگدیـسر  دـشاب ، وا  عفنب  ناـهاوخ  يوعد 

. دیامنیم رداص  ناهاوخ  یقحیب  هب  مکح  سرداد  هدوبن و  مزال  هلداب  یگدیسر  دشابن ،
10 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

يواعد رد  هاگداد  مکح 

هراشا

مومع و روطب  دیابن  دیامنیم و  نییعت  ار  نآ  مکح  هدرک و  قیبطت  نوناق  اب  ار  يوعد  ره  هاگداد  : » یندم یـسرداد  نیئآ  نوناق  « 5  » ةدام قبط 
زا یکی  اـب  یندـم  يواـعد  رد  مکح  رودـص  رد  ار  ناـنآ  هدوـمن  نـیعم  ناـسرداد  يارب  نوناـق  هـک  ار  یـشور  دـهدب » مـکح  یلک  ةدـعاق 

تدـم نیا  رد  هتفرگ و  رارق  لمع  دروم  یندـم  نوناق  ۀـعومجم  هک  هتـشذگن  ینامز  رید  اریز  دـنکیم ، وربور  یئاـضق  فئاـظو  نیرتلکـشم 
و ددرگ ، قیبطت  نوناق  داوم  اب  دوش و  ذاـختا  یئاـضق  تامیمـصت  ضورف  لـئاسم و  زا  ةدـمع  تمـسق  رد  هک  هدوبن  نادـنچ  یندـم  يواـعد 

ءالکو ناسرداد و  دناوتب  ات  تسا ، هدـشن  رـشتنم  يروآعمج و  هدـیدرگ و  مالعا  نونکات  یندـم  ياههاگداد  فرط  زا  هک  مه  یتامیمـصت 
. دوش امنهار  ار  يرتسگداد 

دناوتیمن سرداد  نآ  نودب  و  دشابیم ، حیحص  تواضق  ساسا  نیناوق ، زا  نآ  طابنتسا  رب  تردق  ۀیـضق و  ره  مکح  طابنتـسا  قیرط  نتـسناد 
: دیوگیم دهدیم و  رکذت  ار  مکح  نتفای  قیرط  دوخ  « 3  » ةدام رد  یندم  یسرداد  نیئآ  نوناق  دروآ . تسدب  ار  هیضق  مکح 

هعوضوم نیناوق  هک  یتروص  رد  و  دنیامن . لصیف  ای  هداد  مکح  هدرک  یگدیـسر  نیناوق  قفاوم  يواعدـب  دـنفلکم  يرتسگداد  ياههاگداد  »
دیاب يرتسگداد  ياههاگداد  دشاب ، هتـشادن  دوجو  هحورطم  ۀیـضق  رد  ینوناق  الـصا  ای  دشاب  ضقانتم  ای  هدوبن و  حیرـص  ای  لماک  يروشک 

«. دیامن لصف  عطق و  ار  هیضق  ملسم  تداع  فرع و  هعوضوم و  نیناوق  دافم  حور و  قفاوم 
: دوشیم ریز  تالاح  زا  یکی  اب  هجاوم  فالتخا  دروم  مکح  ندرک  ادیپ  رد  سرداد  هدش  رکذتم  الاب  ةدام  رد  هکنانچ 

. تسا هدش  حیرصت  يروشک  ۀعوضوم  نیناوق  رد  فالتخا  دروم  مکح  فلا -
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رد هدیسر و  ینویامه  ترضح  العا  ۀحـصب  بیوصت و  ار  نآ  ناریا  روشک  هننقم  ةوق  هک  تسا  ینیناوق  يروشک  ۀعوضوم  نیناوق  زا  روظنم 

. دشاب هدش  پاچ  یمسر  همانزور 
روشک رد  هروبزم  نیناوق  اریز  دهد ، رارق  دانتـسا  دروم  ار  رگید  للم  نیناوق  هدومن و  زواجت  يروشک  ۀـعوضوم  نیناوق  زا  دـناوتیمن  سرداد 

. دنرادن ار  ینوناق  ةوق  ناریا 
: تسا هجوت  لباق  هتکن  ود  رما  نیا  رد 

ةدام دوشیم  تیاعر  نانآ  عوبتم  ياهروشک  تاررقم  نیناوق و  هناگیب  عابتا  هیثرا  قوقح  تیلها و  هیـصخش و  لاوحاب  هطوبرم  لئاسم  رد  - 1
: دیوگیم یندم  نوناق  « 7»

دودـح رد  هیثرا  قوقح  ثیح  زا  نینچمه  دوخ و  تیلها  هیـصخش و  لاوحاب  ۀـطوبرم  لئاسم  ثیح  زا  ناریا  كاخ  رد  میقم  هجراخ  عاـبتا  »
داوم 973- قبط  روبزم  دراوم  رد  سرداد  هجراـخ  نیناوق  يارجا  رد  دوب » دـنهاوخ  دوخ  عوبتم  تلود  تاررقم  نیناوـق و  عـیطم  تادـهاعم 

. دیامنیم لمع  ناریا  یندم  نوناق   975
دـعاوق و هدـش ، هتخانـش  تیمـسرب  نانآ  بهذـم  هک  هعیـش  ریغ  نایناریا  تیـصو ، هیثرا و  قوقح  هیـصخش و  لاوحاب  طوبرم  لئاسم  رد  - 2

ریت بوصم 31  مکاحم  رد  هعیش  ریغ  نایناریا  هیصخش  لاوحا  تیاعر  ةزاجا  نوناق  دوشیم . تیاعر  نانآ  بهذم  رد  ۀلوادتم  ۀملـسم  تاداع 
هام 1312.

دیاب مکاحم  هدش  هتخانش  تیمـسرب  نانآ  بهذم  هک  هعیـش  ریغ  نایناریا  تیـصو  هیثرا و  قوقح  هیـصخش و  لاوحاب  تبـسن  هدحاو :» ةدام  »
لیذ قیرطب  دـشاب  یمومع  تاـماظتنا  هب  عجار  نوناـق  تاررقم  هک  يدراوم  رد  زج  ار  ناـنآ  بهذـم  رد  ۀـلوادتم  ۀملـسم  تاداـع  دـعاوق و 

. دنیامن تیاعر 
. تسا نآ  وریپ  رهوش  هک  یبهذم  رد  ۀلوادتم  هملسم  دعاوق  تاداع و  قالط ، حاکنب و  ۀطوبرم  لئاسم  رد  - 1

. یفوتم بهذم  رد  ۀلوادتم  ۀملسم  دعاوق  تاداع و  تیصو  ثراب و  ۀطوبرم  لئاسم  رد  - 2
رد  ۀلوادتم  ۀملسم  دعاوق  تاداع و  یگدناوخدنزرف ، هب  ۀطوبرم  لئاسم  رد  - 3
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«. تسا نآ  وریپ  هدناوخ  ردام  ای  هدناوخ  ردپ  هک  یبهذم 

رب ای  یقوقح و  یملع  دعاوق  لوصا و  فالخ  رب  نوناق  وا  رظنب  هچ  رگا  دـیامنب  زواجت  يروشک  ۀـعوضوم  نیناوق  دافم  زا  دـناوتیمن  سرداد 
. دشاب یئاضق  تلادع  فاصنا و  فالخ 

نینچمه یقوقح و  دـعاوق  لوصا و  تیاعر  هدرک  هدافتـسا  داوم  ریـسفت  زا  دراد  ار  ریـسفت  بات  ینوناـق  داوم  هک  یئاـجنآ  اـت  دـناوتیم  یلو 
. دیامنب ار  یئاضق  تلادع  فاصنا و 

تامیمـصت نانادـقوقح و  یملع  تاـیرظن  رگید و  لـلم  قوقح  زا  نآ ، ریـسفت  يروشک و  ۀـعوضوم  نیناوـق  مهف  يارب  دـنناوتیم  ناـسرداد 
. دنیوجب دادمتسا  هناگیب  ياهروشک  ياههاگداد  یئاضق 

. دشاب هتشادن  دوجو  هحورطم  ۀیضق  رد  ینوناق  الصا  ای  دشاب و  ضقانتم  ای  هدوبن و  حیرص  ای  لماک  يروشک  ۀعوضوم  نیناوق  ب -

: دوشیم هجاوم  لیذ  هناگراهچ  روص  زا  یکیب  سرداد  دشاب  هدرکن  نایب  ًاتحارص  نوناق  ار  نییعادتم  نیب  فالتخا  دروم  مکح  هک  یتروص  رد 

دشابن لماک  نوناق  - 1
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یندم نوناق  الثم  تسا . هدرک  رازگرب  توکسب  ار  رگید  تمسق  هدومن و  نایب  ار  مکح  زا  یتمسق  نوناق  هک  دیآیم  شیپ  يدروم  رد  نآ  و 
رد ناریا  طیحم  رد  هک  ناعل  نینچمه  لتق و  روبزم  لصف  رد  ثرا » عناوم  زا  ۀلمج  طیارش و  رد  موس  لصف  : » دیوگیم ثرا  رد  مود  باب  رد 

نآب هجوت  ننقم  هک  ددرگیم  مولعم  روبزم  لصف  ناونع  زا  تسا . هدراذـگ  توکـسم  ار  رفک  درامـشیم و  ثرا  عناوم  زا  دـیآیمن  شیپ  لـمع 
هبلاـطم هثرو  ۀـیقب  زا  ار  دوخ  ثرا  تثارو ، ناونعب  یـسک  هک  یتروـص  رد  تسا . هدرکن  ناـیب  تاـهج  زا  یتـهجب  ار  نآ  مکح  یلو  هتـشاد 

ار فالتخا  دروم  مکح  هک  دباییمن  یحیرـص  ةدام  سرداد  دـننادن ، ثرا  رد  قحیذ  ار  وا  تسا  رفاک  ناهاوخ  هکنآ  دانتـساب  نانآ  دـیامنب و 
. دیامن رداص  نآ  قبط 

- دشابن حیرص  نوناق  - 2

فالخ رب  ظافلا  هنوگنیا  ۀلیـسوب  مکح  نایب  دـیامن . نایب  ار  یمکح  لمجم  مهبم و  یظافلا  ۀلیـسوب  نوناق  ةداـم  هک  تسا  يدروم  رد  نآ  و 
رد  ات  دوشیم  عضو  روشک  دارفا  مومع  يارب  نیناوق  اریز  تسا ، يراذگنوناق  شور 

 13 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
نوناق یـصوصخم  تهجب  ای  هجوت و  نودب  هک  دتفایم  قافتا  هاگ  یلو  دشاب ، دوصقم  ةدـننامهف  حیرـص و  دـیاب  راچان  دـنربب و  راکب  لمع 

. دوشیم عضو  ماهبا  لامجا و  روطب 
فلت نیلماعتم  ای  عیاب  رایخ  نامز  رد  میلست و  زا  دعب  عیبم  رگا  طرش  ناویح و  سلجم و  رایخ  رد  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 453  » هدام لاثم -

ًاحیرـص روبزم  ةدام  رد  نوناق  تسا .» عیاب  ةدـهعب  صقن  ای  فلت  دـشاب  يرتشم  صتخم  رایخ  رگا  تسا و  يرتشم  ةدـهع  رب  دوش  صقاـن  اـی 
لوا تروص  رد  يرتشم  ةدهعب  صقن  فلت و  ندوب  زا  شروظنم  دشابیمن  مولعم  تسا و  هدومن  افتکا  ةدهعب )  ) ۀملکب هدرکن و  نایب  ار  مکح 

؟ تسیچ مود  تروص  رد  عیاب  ةدهعب  و 

- دشاب ضقانتم  نوناق  - 3

هراشا

: تسا مسق  ود  رب  نآ  دشابیمن و  رودقم  ود  نآب  لمع  هک  تسا  دوجوم  داضتم  مکح  ود  فالتخا ، درومب  تبسن  هک  دتفایم  قافتا  هاگ 

محازت لوا -

هکنانچ دوش . عمج  لمع  رد  دحاو  دروم  رد  دـشابیم  یـصوصخم  مکح  ياراد  کی  ره  هک  فلتخم  ناونع  ود  هک  تسا  یتروص  رد  نآ  و 
. ددرگیم ریت  رس  بحاصب  تراسخ  هجوت  بجوم  نآ  عفر  هک  تسا  هیاسمه  یصاصتخا  راوید  رب  ریت  رـس  ندراذگب  نذا  زا  عوجر  دروم  رد 

نذا زا  نامز  ره  دـناوتیم  هدـنهد  نذا  اریز  هیاسمه ، راوید  زا  ریت  رـس  عفر  موزل  یکی  تسا ، هدـش  عمج  لـمع  رد  مکح  ود  روبزم  دروم  رد 
، ریت رـس  عفر  زاوج  مدع  رگید  دـشابیم و  ینوناق  زوجم  نودـب  ریغ  لام  رد  فرـصت  نذا ، زا  عوجر  زا  سپ  نآ  ءاقب  و  دـیامنب ، عوجر  دوخ 

. دوشیم ریترس  بحاصب  رارضا  بجوم  نآ  عفر  هدوب و  راوید  کلام  ةزاجاب  نآ  عضو  اریز 

ضراعت مود -
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ار نآ  یندم  یـسرداد  نیئآ  نوناق  « 3  » ةدام هک  دنـشاب  هتـشاد  داضت  فالتخا و  دافم  رد  رگیدـکی  اب  نوناق  ود  هک  تسا  یتروص  رد  نآ  و 
. تسا هدیمان  ضقانت 

: هک دیآیم  شیپ  یتروص  رد  مکح  ود  نیب  ضراعت 
قافتا یتروص  رد  نآ  دشاب و  هدومنن  خسن  ار  يرگید  ًانمـض  ای  ًاحیرـص  کیچـیه  ینعی  دنـشاب ، ینوناق  هوق  ياراد  ود  ره  نوناق  ود  کی -

رد  ضراعتم  نوناق  ود  هک  دتفایم 
 14 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

. دتفایم قافتا  تردنب  رما  نیا  دوش و  بیوصت  هینینقت  هسلج  کی  رد  دنشاب و  هحیال  کی 
. دنشابن صاخ  ماع و  ود -

. دنشابن نیبم  لمجم و  هس -
. دنشابن دیقم  قلطم و  راهچ -

. دشابن دورو  تموکح و  ود  نآ  نیب  جنپ -
یغلم ار  نآ  تشاد و  مدقم  يرگید  رب  ار  کیچیه  ناوتیمن  زین  و  دومن ، لمع  ود  رهب  ناوتیمن  نوچ  رگیدکی  اب  نوناق  ود  ضراعت  دروم  رد 

هک دوب  دهاوخ  نآ  دـننام  دـنوشیم و  طقاس  نوناق  ود  ره  راچان  دنـشابیم ، ینوناق  ةوق  ياراد  رگیدـکی  ضرع  رد  ود  ره  اریز  تسناد ، رثالا 
. تسا هدرکن  عضو  ینوناق  هدومنن و  نایب  یمکح  روبزم  درومب  تبسن  راذگنوناق 

دـشاب يداع  نوناق  یـساسا و  نوناق  نیب  ضقانت  هاگره  الا  دـشاب و  يداع  نیناوق  نیب  ضقانت  هک  تسیتروص  رد  دـش  هتفگ  هچنآ  هرـصبت -
زا یـساسا  نوناق  اریز  تسناد ، طقاس  ار  ود  ره  دومن و  راتفر  يداع  نیناوق  نیب  ضقانت  دننام  ناوتیمن  دنتـسین  فیدر  کی  رد  ود  نآ  نوچ 

يداع نیناوق  هدـش و و  عضو  تسا  یلم  ةوق  نیرتالاب  هک  ناسـسؤم  سلجم  ۀلیـسوب  روشک و  تالیکـشت  ساسا  هیاپ و  یقوقح ، شزرا  رظن 
هداد یـساسا  نوناق  دودح  رد  تلم  فرط  زا  سلجم  ود  نآ  ناگدـنیامنب  تارایتخا  هک  ددرگیم  عضو  انـس  یلم و  ياروش  سلجم  ۀلیـسوب 

نوناق اب  ار  هعوضوم  نیناوق  قابطنا  تیاـعر  ـالماک  دوخ  نیناوق  عضو  رد  نیـسلجم  دـیاب  نیارباـنب  دـننک ، زواـجت  نآ  زا  دـنناوتیمن  هدـش و 
زواجت دوخ  دودح  زا  يداع  ۀننقم  ةوق  هاگره  هک  تسنآ  دریگ  رارق  دناوتیم  ثحب  دروم  هچنآ  دشابیم و  ملـسم  روبزم  رما  دنیامنب . یـساسا 

نوناق فالخ  رب  يداع  نوناق  هکنآ  دانتساب  دناوتیم  سرداد  هیئاضق و  ةوق  ایآ  درک ، عضو  یـساسا  نوناق  فالخ  رب  ینوناق  ًاهابتـشا  دومن و 
.؟ دنک لمع  يداع  نوناق  قبط  دیاب  هدشن و  هداد  واب  یقح  نینچ  هکنآ  ای  دنادب ، رثالا  یغلم  ار  يداع  نوناق  تسا  یساسا 

فلتخم  شور  ود  تسا و  هتفرگ  رارق  نییقوقح  ۀعلاطم  ثحب و  دروم  عوضوم  نیا 
 15 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

: دوشیم لمع  هجراخ  ياهروشک  رد 
نوناق فالخ  رب  ناشرظنب  هک  ار  يداع  نوناق  دنناوتیم  ناسرداد  روبزم  شور  رد  یساسا - نوناق  اب  يداع  نیناوق  تقباطم  رد  تراظن  لوا -

siol sed etil anoitutitsnoc al snad ار ( نآ  هک  دـنهد  يرترب  ار  یـساسا  نوناق  ینعی  دـننادب ، وغل  لـطاب و  دـسریم  یـساسا 
یسایس تردق  هک  تسا  نآ  روبزم  شور  زا  يوریپ  رطخ  تسا . هدومن  روبزم  رظن  زا  يوریپ  اکیرمآ  ةدحتم  لود  دنمان .  ( elortnoc eL

دنکیم زاب  تاضق  يارب  یهار  رگید  فرط  زا  دیامنیم و  جلف  دشابیم  مزال  روشک  یمومع  روما  ةرادا  رد  هک  يروما  صیخـشت  رد  ار  تلود 
هیئاضق ةوق  تراظن  لامعا  روبزم  شور  ددرگ . تاجتسد  فالتخا  بجوم  تسا  نکمم  رما  نیا  دنهد و  رارق  دوخ  شوختسد  ار  نیناوق  هک 

. دومن يوریپ  نآ  زا  ناوتیمن  ناریا  رد  یساسا  نوناق  ةزاجا  نودب  دشابیم و  اوق  کیکفت  لصا  فالخ  رب  تسا و  هننقم  ةوق  رب 
نوناق اب  لاردف  نیناوق  نیب  ضقانت  دروم  رد  دنناوتیمن  ناسرداد  هک  دوشیم  يوریپ  سیوس  رد  روبزم  شور  يداع - نیناوق  زا  تعباتم  مود -
سیوس روشک  رد  یـساسا  نوناق  زا  هننقم  ةوق  تیاعر  مدع  نیاربانب  دننکن ، لمع  نآ  قبط  هتـسناد و  رثالا  یغلم  ار  لاردـف  نیناوق  یـساسا ،
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تیاعر مدـع  زا  نوتناک  ۀـحلاص  تاماقم  ۀلیـسوب  یـسک  هچنانچ  دوشیم و  يوریپ  لوا  شور  اـهنوتناک  نیناوق  رد  تسا . هدـنام  ازج  نودـب 
. دیامن تیاکش  لاردف  هاگدادب  دناوتیم  دوش  ررضتم  نوتناک  یساسا  نوناق 

نیا رد  یـساسا  نوناق  مهف  تسا و  هننقم  ةوق  فئاظو  زا  یـساسا  نوناق  اب  يداع  نیناوق  تقباطم  صیخـشت  هک  دننآ  رب  روبزم  شور  ناوریپ 
. تسا نوناق  حیرصتب  جاتحم  هیئاضق  ةوق  ۀلیسوب  هننقم  ةوق  لامعا  رد  تراظن  رگید  فرط  زا  تسوا ، ةدهعب  رما 

- دشاب هتشادن  دوجو  نوناق  هحورطم  هیضق  رد  - 4

دراوم تسا  نکمم  تهج  نیدب  دریگب ، رظن  رد  ینوناق  رصتخم  ۀعومجم  رد  دیآیم  شیپ  لمع  رد  هک  یعورف  یمامت  دناوتیمن  هننقم  هوق 
مالعا تساوخرد  دهدب و  هاگدادب  تساوخداد  جوز  هکنانچ  دـشاب ، هدـشن  ینیبشیپ  نوناق  رد  نآ  مکح  هک  دـتفا  قافتا  لمع  رد  هدـیدع 

حاکن  نالطب 
 16 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

هکنآ اب  دوشیمن ، هدید  ةدام  عوضوم  نیاب  عجار  ناریا  یندم  نوناق  رد  دـیامنب  تسا  هکرـشم )  ) هیباتک ریغ  ةرفاک  وا  هجوز  هکنآ  دانتـساب  ار 
. دشابیم لطاب  مالسا  قوقح  رظن  زا  تسا و  عونمم  هیباتک  ریغ  اب  حاکن  دیجم ، نآرق  حیرص  صن  قبط  مالسا  ياهقف  عامجاب 

دشاب هتشادن  دوجو  هحورطم  ۀیضق  رد  ینوناق  الصا  ای  دشاب  ضقانتم  ای  هدوبن و  حیرص  ای  لماک  يروشک  نوناق  هک  يدروم  رد  مکح  نتفای  قیرط 

هراشا

ناسرداد « 3  » ةدام لیذ  رد  یندم  یسرداد  نیئآ  نوناق  دروآ  تسدب  ینوناق  داوم  زا  ًامیقتـسم  ناوتیمن  ار  الاب  هناگراهچ  دراوم  مکح  نوچ 
لصف عطق و  ار  هیضق  ملـسم  تداع  فرع و  هعوضوم و  نیناوق  دافم  حور و  قفاوم  دیاب  هاگداد  دیوگیم ...« : هدومن و  یئامنهار  رما  ودب  ار 

« دیامن

هعوضوم نیناوق  دافم  حور و  لوا - رما 

هتفرگ رارق  روبزم  نیناوق  يانبم  هک  دـشابیم  یملع  ياههیرظن  نینچمه  یقوقح و  دـعاوق  لوصا و  هعوضوم  نیناوق  حور  زا  هداـم  زا  روظنم 
. فلاخم قفاوم و  موهفم  دننام  تسا  اهنآ  موهفم  هعوضوم  نیناوق  دافم  زا  روظنم  و  تسا ،

ذاختا یعامتجا  ملـسم  لوصا  تیاعر  یملع و  یفـسلف و  ياهتقد  اب  ار  اهنآ  قوقح  نادنمـشناد  هک  تسا  ینتبم  يدعاوق  لوصا و  رب  نیناوق 
اسب هچ  اریز  هدومن ، يوریپ  کی  ره  هک  تسا  یفلتخم  دعاوق  لوصا و  زا  یشان  تسا  دوهشم  اهروشک  نیناوق  نیب  هک  یتافالتخا  دناهدومن .

رد یقوقح  دعاوق  لوصا و  فالتخا  دریذپیمن . ار  نآ  رگید  روشک  هک  دنکیم  تیاعر  دوخ  نیناوق  عضو  رد  يروشک  ار  يدـعاوق  لوصا و 
نیناوق الثم  دـشابیم ، راوتـسا  اهنآ  رب  اهروشک  نیناوق  هک  تسا  یفلتخم  یقوقح  ياههمـشچرس  یملع و  تایرظن  زا  یـشان  اهروشک  نیناوق 

هدش يوریپ  نآ  زا  یمور  قوقح  رد  هک  تسا  راوتـسا  يدعاوق  لوصا و  رب  دریگیم  یمور  قوقح  زا  ار  دوخ  ۀمـشچرس  نوچ  هسنارف  یندم 
نآ زا  هیماـما )  ) يرفعج هقف  هک  هدـش  يوریپ  يدـعاوق  لوصا و  ناریا  یندـم  نیناوق  رد  و  قوقح ، نادنمـشناد  تاـیرظن  نتفرگ  رظن  رد  اـب 

قوقح رد  تسا و  رایخب  ذخا  نامز  زا  ناریا  قوقح  رد  خـسف  رثا  اًلثم  دـناهدومن ، نایب  دوخ  تافلؤم  رد  ار  نآ  ءاهقف  تسا و  هدرک  تعباتم 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 147 

http://www.ghaemiyeh.com


نوچ  هیماما  ياهقف  تسا . خسف  نامز  زا  هک  هراجا  حاکن و  دروم  رد  رگم  دشابیم ، نالطب  دننام  دیامنیم و  یئارقهق  رثا  هسنارف 
 17 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

يردان رایسب  دراوم  رد  رگم  تسا  هدرک  رایتخا  هلأسم  ره  رد  ار  روهـشم  لوق  یندم  نوناق  دنـشابیم ، یفلتخم  ءارآ  یملع و  تایرظن  ياراد 
. دوشیم هداد  رکذت  دوخ  لحم  رد  هدومن و  زواجت  نآ  زا  هک 

مهف يارب  هک  یئزج  تاـعالطا  ۀلیـسوب  اریز  تسا ، مزـال  یقوقح  یفاـک  تاـعالطا  هعوـضوم ، نیناوـق  داـفم  حور و  ندروآ  تسدـب  يارب 
تواضق طرش  ار  طابنتـسا  ةوق  مالـسا  هک  تسا  تهج  نیدب  تفای و  تسد  نیناوق  دافم  حورب و  ناوتیمن  دوریم ، راکب  ینوناق  داوم  یحطس 

رد دـیامنب و  لصف  عطق و  نوناق  دودـح  رد  ار  يواعد  ـالاب  هناـگراهچ  داوم  رد  دـناوتیمن  سرداد  روبزم  ةوق  نتـشاد  نودـب  هچ  درامـشیم ،
. دوب دهاوخ  لوئسم  لجخ و  دوخ  نادجو  نامیا و  لباقم 

- ملسم تداع  فرع و  مود - رما 

نآب دارفا  رارکت ، ۀـجیتن  رد  هک  يرماب  تسا  هعماج  تداع  فرع و  یندـم ، یـسرداد  نیئآ  « 3  » ةدام رد  روکذـم  تداـع  فرع و  زا  روظنم 
هنوگ نیا  دیامنیم ، رادهحیرج  تدشب  ار  دارفا  تاساسحا  هک  دـهدیم  هولج  رکنم  نادـنچ  فالخ ، رب  لمع  هک  دـناهدومن  ادـیپ  طرفم  سنا 

. دراد یبهذم  ۀمشچرس  بلغا  تاداع 
نیدب هک  یتداع  فرع و  یلو  هتسناد ، مزال  ار  نآ  تیاعر  هدرمـش و  مرتحم  ار  تداع  فرع و  هعماج ، شمارآ  مظن و  ظفح  رظن  زا  نیناوق 

هدام هک  تسا  نیا  ددرگیمن  مظن  لالخا  بجوم  نآ  زا  فلخت  اریز  هدرمشن ، مرتحم  ار  نآ  نوناق  دشابن ، ملسم  ای  هدیـسرن و  ریثأت  زا  هجرد 
. تسا هدومن  دیقم  ملسم  ۀملک  اب  ار  تداع  فرع و 

لـصف عطق و  ار  هیـضق  ملـسم  تداع  فرع و  هعوضوم و  نیناوق  دافم  حور و  قفاوم  الاب  هناگراهچ  دراوم  رد  هاگداد  تشذـگ  هچنآ  رباـنب 
فرع قفاوم  دیاب  سرداد  هک  دسریم  رظنب  دشاب ، نیناوق  دافم  حور و  فالخ  رب  ملسم  تداع  فرع و  هحورطم  ۀیضق  رد  هاگره  و  دیامنیم ،

. دیامن رداص  يأر  ملسم  تداع  و 

هدنسیون شور 

داوم دننام  ینوناق  داوم  ینعی  دشابیم ، لیلحت  هیزجت و  شور  هدش ، ذاختا  یقوقح  يایاضق  ضورف و  لح  يارب  رـصتخم  نیا  رد  هک  یـشور 
هیزجت و  یملع  راوتاربال  رد  یعیبط 

 18 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
دناوتیم هک  یـشور  اهنت  دسریم  رظنب  دوشیم . جارختـسا  هتفرگ ، رارق  اهنآ  يانبم  هک  یملع  تایرظن  یقوقح و  دعاوق  لوصا و  هدش و  لیلحت 
فلتخم ياههتـشر  رد  یملع  تاـقیقحت  رد  هزورما  هک  تسا  لـیلحت  هیزجت و  شور  دـنادرگ ، نشور  ار  یقوقح  لـئاسم  یئاـضق  تهج  زا 

ءاهقف داتسا  بساکم  باتک  تاجردنم  رما  تسا  نیا  هاوگ  تسا . هدوب  مالـسا  ءاهقف  زا  یـضعب  شور  ینامز  رید  زا  دشابیم و  لوادتم  مولع 
لیلحت هیزجت و  شور  ۀلیـسوب  یقوقح  لئاسم  تاعورف و  رد  ار  دوخ  یملع  تاـقیقحت  هک  دـشابیم  يراـصنا  یـضترم  خیـش  رـضاح  رـصع 

. تسا هدیناسر  هجرد  اهتنمب 
لاح نیع  رد  و  دریگ ، رارق  قیقحت  هعلاطم و  دروم  یقوقح  ۀـفلتخم  تاهج  زا  ینوناـق  داوم  هک  درادـن  ار  نآ  شیاـجنگ  رـصتخم  نیا  نوچ 
اذل تسا ، هدش  هتشون  دندرگیم  رادهدهع  ار  یسرداد  ماقم  بلغا  لیـصحت  نایاپ  زا  سپ  هک  قوقح  هدکـشناد  نایوجـشناد  یئامنهار  يارب 
مکح دـیآ و  شیپ  دوب  نکمم  لمع  رد  هک  مه  يدراوم  دوش و  هعلاطم  قیقحت و  یئاضق  رظن  زا  رتشیب  داوم ، ات  تفر  راکب  ناوارف  شـشوک 
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مکح يروشک  هعوضوم  نیناوق  دافم  حور و  قفاوم  درادن ، دوجو  ینوناق  الـصا  ای  دـشابیمن و  حیرـص  ای  لماک و  دراوم  نآ  ةراب  رد  نوناق 
. ددرگ نایب  نآ 

مهف زا  رود  لوادتم و  تاغل  دوش و  هداد  حرش  هداس  نایب  اب  رودقملا  یتح  یملع  بلاطم  هک  هدمآ  لمعب  ششوک  رـصتخم  نیا  نتـشون  رد 
نآ مهف  هک  یملع  تاحالطـصا  نوماریپ  هدرب و  راکب  هداـس  تاـغل  تاراـبع و  دوب  نکمم  هک  یئاـجنآ  اـت  ددرگن و  لامعتـسا  نایوجـشناد 

. تسا هتشگن  دراد  قیمع  یملع  تاعالطاب  جایتحا 
 19 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

نیعتسن هب  ِمیِحَّرلا و  ِن�مْحَّرلا  ّللا 
�

ِه ِمِْسب 

یلک روطب  تیکلام  لاوما و  رد  لوا  باتک 

لاوما عاونا  نایب  رد  لوا - باب 

هراشا

رظن زا  دریگ و  رارق  دتسوداد  دروم  دناوتب  هک  دوشیم  هتفگ  يزیچب  یقوقح  حالطصا  رد  لام  دشابیم . لام  عمج  یبرع و  تسیا  هملک  لاوما 
. دشاب هتشاد  ار  هلدابم  شزرا  يداصتقا 

: دوشیم مسقنم  ریز  ماسقاب  لاوما 

يدام ریغ  لاوما  يدام و  لاوما  - 1

. تسا هدش  سابتقا  یمور  قوقح  زا  نآ  هدومن و  نایب  هسنارف  یندم  نوناق  ار  روبزم  میسقت 
رد يدام  دوجو  هک  دنتـسه  یلاوما  يدام  ریغ  لاوما  هناخ . یلدنـص  زیم ، دـننام : دومن  سمل  ار  اهنآ  ناوتیم  هک  دنتـسه  یلاوما  يدام  لاوما 

. عارتخا قح  فینصت ، قح  فیلأت ، قح  دننام  تسا  هتخانش  ار  نآ  مه  نوناق  هدومن و  رابتعا  ار  نآ  دوجو  هعماج  یلو  درادن ، جراخ 
 20 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

قح زا  ریغ   ) ینیع قوقح  ۀـیلک  نیارباـنب  دناهتـسناد ، نآ  دارفا  زا  ار  یلاـم  قح  عون  ره  هداد و  هعـسوت  ار  يداـم  ریغ  لاوـما  ةرئاد  نییقوـقح 
مولعم الاب  فیرعت  زا  هکناـنچ  دوریم . رامـشب  يداـم  ریغ  لاوما  زا  بلط )  ) ینید قح  نینچمه  عاـفتنا و  قح  قاـفترا ، قح  دـننام  تیکلاـم )
لاوما زا  زور  یئانـشور  اوه ، دـننام : دنـشابن  روبزم  شزرا  ياراد  هاگره  دنـشاب و  هلداـبم  شزرا  ياراد  هک  دنتـسه  یئایـشا  لاوما  دـیدرگ 
لاوما رد  کلام  نتـشادن  دشابن . مه  یکلام  ياراد  هچ  رگا  تسا  اهنآ  يداصتقا  تیعـضوب  هتـسب  ءایـشا  تیلام  نیاربانب  دـنوریمن . رامـشب 

( تیکلام زا  ریغ   ) ینیع قح  دـننام  يدام  ریغ  لاوما  رد  یلو  ایرد ) رد  دـیراورم  تاوم و  یـضارا   ) تاحابم دـننام  تسا  ریذـپناکما  يداـم 
تـسا نینچمه  دیآیمن . رامـشب  لاوما  فیدر  رد  دشاب  بحاص  نودب  هک  مادام  تسین ، نکمم  قح  بحاص  روصت  نودـب  قح  روصت  نوچ 

. تسین روصتم  ینید  قح  تسا ، دهعت  ماجناب  فلکم  هک  نویدم  دشابیم و  قح  بحاص  هک  نئاد  دوجو  نودب  هک  ینید ، قح  دروم  رد 
دیاب هکلب  دنوشیمن ، هدـیمان  لاوما  دنـشاب  هتـشاد  ار  دتـسوداد  تیلباق  هچ  رگا  دوخ  يدوخب  ءایـشا  هک  دـننآ  رب  هسنارف  نییقوقح  زا  یـضعب 

بجوم هک  ینید  قوقح  دننام  میقتسم  ریغ  هاوخ  ینیع و  قوقح  دننام  میقتسم  هاوخ  دنک ، قدص  اهنآ  رب  لاوما  ات  دنریگ  رارق  قح  عوضوم 
. ددرگیم ینیع  قوقح  ندروآ  تسدب 
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یکی فرع  رد  دـشاب  کلم  هک  دوخ  عوضوم  اب  دراد  رب  رد  ار  لام  يداصتقا  عفانم  یمامت  تسا و  ینیع  قح  نیرتلماک  نوچ  تیکلاـم  قح 
بسا و رب  تیکلام  قح  ياراد  نم  دـیوگب  هکنآ  ياجب  نم  ۀـناخ  نم و  بسا  دـیوگیم : هناـخ  بسا و  کـلام  هک  يروطب  دوشیم ، هتخاـنش 

يدام ریغ  لاوما  فیدر  رد  ار  تیکلام  قح  لاـم ، تامیـسقت  رد  دـیدج  نییقوقح  نینچمه  یمور و  نییقوقح  تهج  نیدـب  متـسه و  هناـخ 
عافتنا  قح  دننام : رگید  ینیع  قوقح  یلو  دشابیم ، يدام  ریغ  لاوما  زا  تیکلام  قح  هکنآ  اب  دناهدرواین  رامشب 

 21 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
هابتـشا هدـشن و  هتخانـش  یکی  قح  دروم  لام  اب  فرع  رظن  رد  دوشیمن ، قح  دروم  لاـم  يداـصتقا  عفاـنم  یماـمت  لـماش  هک  قاـفترا  قح  و 

قح تسا  نینچمه  و  مراد ، قافترا  قح  نالف  ۀناخ  رد  نم  دیوگیم : هکلب  نم  ۀـناخ  دـیوگیمن  هناخ  رد  قافترا  قح  بحاص  الثم  ددرگیمن ،
. تسا هدشن  هتخانش  یکی  دوشیم  لصاح  ًادعب  دهعت  ءافیا  تروص  رد  هک  نآ  دروم  لام  اب  فرع  رظن  رد  ینعی  ینید ،

سکعلاب یلو  تسا ، هدربن  یمان  نآ  زا  ناریا  یندم  نوناق  تهج  نیدـب  تسین و  یملع  رثا  ياراد  نونکا  يدام  ریغ  يدامب و  لاوما  میـسقت 
لاوما میسقت  هدوب ، کلمت  لباق   Tradition ضابقا ضبق و  ۀلیـسوب  هتـشاد و  ار  فرـصت  تیلباق  طقف  يدام  لاوما  هک  یمور  قوقح  رد 

. تسا هدمآ  لمعب  يدام  ریغ  يدامب و 

یمیق یلثم و  لاوما  - 2

تهج نیدب  تسا و  هدرک  لامعتـسا  ار  یمیق  یلثم و  ۀملک  فالتا  بیبست و  بصغ و  ثحبم  رد  ًاصوصخم  هدیدع  دراوم  رد  یندـم  نوناق 
نآ رئاظن  هابشا و  هک  تسا  یلام  زا  ترابع  هدش  رکذ  نوناق  نیا  رد  هک  یلثم  : » دیوگیم هدومن و  فیرعت  ار  حالطـصا  ود  نآ  ةدام 950  رد 

تامیـسقت دـشابیم » فرع  اب  ینعم  نیا  صیخـشت  کلذ  عم  تسا و  نآ  لباقم  یمیق  نآ و  وحن  تابوبح و  دـننام  دـشاب ، عیاش  دایز و  ًاعون 
عافتنا اب  هک  یلاوما  دنامیم و  یقاب  نیع  نآ  زا  عافتنا  اب  هک  یلاوما  عفانم ، نایعا و  دننام  دوشیم ، هدهاشم  یندم  نوناق  رد  زین  يرگید  یعرف 

. دشابیم مزال  کی  ره  يانعم  نتسناد  هک  دنامیمن  یقاب  نیع  نآ  زا 

عفانم نایعا و  - 3

. نآ لاثما  غاب و  هناخ ، دننام : دومن  سمل  ار  اهنآ  ناوتیم  هسمال  سح  ۀلیسوب  دشابیم و  دوجوم  جراخ  رد  هک  تسیدام  لاوما  نآ  و  نایعا -
امیقتسم  ددرگیم و  لصاح  جیردتب  هدافتسا و  نایعا  زا  هک  تسیزیچ  نآ ، و  عفانم -

 22 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
: دننام دیآرد  نایعا  تروصب  يدراوم  رد  تسا  نکمم  هچ  رگا  دشابیمن ، سمل  لباق 

. تاناویح جاتن  هرمث و  تائامن و 
. تعفنم کیلمت  هراجا  تسا و  نیع  کیلمت  عیب  هچ  دوریم ، راکب  هراجا  عیب و  دروم  رد  روبزم  میسقت 

دنامیمن یقاب  نیع  نآ  زا  عافتنا  اب  هک  یلاوما  دنامیم و  یقاب  نیع  نآ  زا  عافتنا  اب  هک  یلاوما  - 4

لامعتسا رثا  رد  جیردتب  هکنآ  ول  و  دشابیمن ، نآ  ندش  دوبانب  نآ  زا  هدافتسا  هک  دنتسه  یلاوما  دنامیم  یقاب  نیع  نآ  زا  عافتنا  اب  هک  یلاوما 
. نآ لاثما  سابل و  شفک ، لگ ، دننام  دتفیب  عافتنا  زا  هدش و  هنهک  عافتنا  و 
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هک اهیندیماشآ  اهیکاروخ و  دننام  تسا ، نآ  ندومن  دوبانب  نآ  زا  ةدافتسا  هک  دنتسه  یلاوما  دنامیمن  یقاب  نیع  نآ  زا  عافتنا  اب  هک  یلاوما 
هشیش تشپ  رد  هکنانچ  ددرگ ، دوبان  هکنآ  نودب  دوشب  اهنآ  زا  يرگید  هدافتسا  هاگره  و  تسا . اهنآ  ندیماشآ  ندروخ و  اهنآ  زا  ةدافتـسا 
دروم ردان  زرطب  هکنآ  هن  دـشابیم ، فراعتم  عافتنا  عافتنا  زا  روظنم  اریز  دوشیمن ، جراخ  ریخا  ۀتـسد  زا  دـنراذگب  نیرباـع  هجوت  بلج  يارب 

قح هیراع و  هراجا و  دروم  ناوتیم  ار  یلاوما  طقف  اریز  دوریم  راکب  عافتنا  قح  هیراـع ، هراـجا ، دروم  رد  روبزم  میـسقت  دریگ . رارق  هدافتـسا 
. تسا لطاب  نآ  عافتنا  قح  هیراع و  هراجا و  الا  دنامب و  یقاب  نیع  نآ  زا  عافتنا  اب  هک  داد  رارق  عافتنا 

لوقنم ریغ  لاوما  لوقنم و  لاوما  - 5

یلحم زا  هک  دنتـسه  یئایـشا  لوقنم  ریغ  لاوما  سکعلاب  دـشاب و  نکمم  رگید  لحم  هب  یلحم  زا  نآ  لقن  هک  دنتـسه  یئایـشا  لوقنم  لاوما 
. دومن لقن  ناوتن  رگید  لحمب 

یلمع  مهم  رثا  نوچ  یلو  دوشیم ، هدید  همیدق  للم  ضعب  نیناوق  رد  میسقت  نیا 
 23 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

. تسا هتفرگن  رارق  رگید  همیدق  نیناوق  هجوت  دروم  هتشادن 
میسقت  Res nec mancip و  Res mancipi هب ار  لاوما  هک  هدوب  دوـجوم  ـالاب  میـسقت  دـننام  يرگید  میـسقت  یمور  قوـقح  رد 

هدوب لاقتنا  لـقن و  لـباق   mancipation ۀلیـسوب هک  دنتـسه  یلاوما  ( Gaius Res mancipi (11، 21 سویئاک رظنب  دـناهدومن .
Res nec mancipi ۀتسد زا  رگید  لاوما  يراوس . تاناویح  هدرب و  هناخ ، تسا  نینچمه  نآب و  ۀقلعتم  قوقح  ایلاطیا و  یـضارا  دننام 

هدوب یمور  هناگهدزاود  حاولا  نامز  زا  مر  قوقح  رد  روبزم  قرف  نآ . لاثما  دنفـسوگ و  لثم  کچوک  یلها  تاناویح  لوپ ، دننام : دـشابیم 
. تسا

رد الاب  میـسقت  تهج  نیدب  دشابیمن ، مالـسا  نوناق  رد  تسا  دوجوم  لوقنم  ریغ  لوقنم و  لاوما  نیب  نونکا  هک  یقوقح  ماکحا  راثآ و  قرف 
رد هرکذـت  رد  همالع  هکنانچ  دـناهدراذگ  لوقنم  ریغ  لوقنم و  لاوما  نیب  قرف  عیبم ، ضبق  دـننام  هفلتخم  دراوم  رد  یلو  دوشیمن  هدـید  نآ 

خیش نینچمه  تسا و  يرتشمب  نداد  فرصت  هیلختب و  نآ  ضبق  هناخ  یضارا و  دننام  دشاب  لوقنم  ریغ  عیبم  هاگره  تسا : هتفگ  ضبق  باب 
تیاـفک نآ  هیلخت  هک  دـنقفتم  لوقنم  ریغ  رد  یلو  دـناهدرک  فـالتخا  لوـقنم  ضبق  تیهاـم  رد  ءاـهقف  تسا : هتفگ  بساـکم  رد  يراـصنا 

. دیامنیم
لوقنم ریغ  لوقنمب و  ار  لاوما  هدراذـگ و  قرف  لوقنم  ریغ  لوقنم و  لاوما  نیب  هدومن و  هسنارف  یندـم  نوناـق  زا  يوریپ  ناریا  یندـم  نوناـق 

. تسا هدومن  همجرت  ار  هسنارف  یندم  نوناق  داوم  یمک  تارییغت  اب  هدرک و  میسقت 
24 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

لوقنم ریغ  لاوما  رد  لوا  لصف 

هراشا

: تسا هدومن  میسقت  هتسد  راهچب  ار  لوقنم  ریغ  لاوما  یندم  نوناق 
. دنتسه لوقنم  ریغ  ًاتاذ  هک  یلاوما  فلا -
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. دنتسه لوقنم  ریغ  ناسنا  لمع  هطساوب  هک  یلاوما  ب -
. دنتسه لوقنم  ریغ  مکح  رد  هک  یلاوما  ج -

. دنتسه لوقنم  ریغ  عبات  هک  یلاوما  د -

دنتسه لوقنم  ریغ  ًاتاذ  هک  یلاوما  فلا -

لوا رد  و  دومن »...  لقن  ناوتن  رگید  لحمب  یلحم  زا  هک  تسنآ  لوقنم  ریغ  لاـم  : » دـیوگیم دوخ  لوا  تمـسق  رد  یندـم  نوناـق  « 12  » هدام
زا ینیمز  ریز  ياهتمسق  یمامت  لماش  نآ  دشابیم و  یتاذ  لوقنم  ریغ  درف  اهنت  یضارا  تسا . هدرک  رکذ  نآ  يارب  لاثم  ار  یضارا  « 13  » ةدام

. تسا نآ  یعیبط  لوقنم ، ریغ  تفص  هچ  دشابیم ، لوقنم  ریغ  ماسقا  نیرتلماک  یتاذ  لوقنم  ریغ  دوشیم . كاخ  گنس و  نداعم و 

. دنتسه لوقنم  ریغ  ناسنا  لمع  هطساوب  هک  یلاوما  ب -

نآ لحم  ای  لام  دوخ  صقن  ای  یبارخ  مزلتسم  نآ  لقن  هک  يوحنب  ناسنا  لمع  ۀطـساوب  ای  دیوگیم ...«  یندم  نوناق  « 12  » هدام ریخا  تمسق 
. تسا هدش  لوقنم  ریغ  ناسنا  لمع  هطساوب  هدوب و  لوقنم  البق  هک  هدومن  ار  یلوقنم  ریغ  فیرعت  روبزم  هدام  دوش »

: هدیدرگ رکذ  نآ  هتسجرب  دارفا  یندم  نوناق  13 و 14 »  » هدام رد  دیاین  شیپ  نآ  صیخشت  رد  یهابتشا  هنوگچیه  هکنآ  يارب 
 25 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

تـسا نینچمه  تسا و  لوقنم  ریغ  دوشیم  بوسحم  اـنب  ءزج  ًاـفرع  بوصنم و  رداـنب  رد  هک  هچ  ره  ایـسآ و  هینبا و  یـضارا و  -: » 13 هدام -
«. دشاب هدش  هدیشک  انب  ای  نیمز  رد  رگید  دصاقم  ای  بآ  نایرج  يارب  هک  اههلول 

صقن بجوم  نآ  لقن  هک  يروطب  دشاب ، هتفر  راکب  نیمز  ای  انب  رد  هک  یتروص  رد  اهنآ  لاثما  همسجم و  یـشاقن و  ةدرپ  هنیئآ و   » 14 هدام -
«. تسا لوقنم  ریغ  دوشب  نآ  لحم  ای  نآ  دوخ  یبارخ  ای 

. تسا لوقنم  ریغ  ددرگ  نآ  لحم  یبارخ  بجوم  شندنک  رگا  هدش  هدیبوک  راویدب  هک  یخیم  نیاربانب 
طرـش هس  ياراد  دـندرگیم  لوقنم  ریغ  ناـسنا  لـمع  ۀطـساوب  هک  یلوقنم  لاوما  دوشیم ، هدـیمهف  « 12  » هداـم ریخا  تمـسق  و  « 14  » هداـم زا 

. دنشابیم
. دشاب لوقنم  ًاتاذ  لوا -

. دشاب هتفر  راکب  نامتخاس  ای  نیمز  رد  مود -
. دوشب ادیپ  نآ  لحم  رد  یبارخ  صقن و  ای  ددرگ و  صقان  ای  بارخ  دنیامن  ادج  نامتخاس  ای  نیمز  زا  ار  لام  نآ  دنهاوخب  هاگره  موس -
ادـج یلو  هتفر  راکب  انب  رد  ای  و  دـنراذگب ، هچقاط  رد  هک  هنیئآ  دـننام  دـشاب ، هتفرن  راکب  انب  ای  نیمز  رد  یتاذ  لوقنم  لاـم  هاـگره  نیارباـنب 

ریغ هدش ، هتخیوآ  راویدب  خیم  ۀلیـسوب  هک  یئاههدرپ  ای  قرب و  روتنک  ای  يراوید و  نفلت  دـننام ، دوشن  شلحم  ای  نآ  یبارخ  ثعاب  شندرک 
. دنشابیمن لوقنم 

دنتـسه لصتم  انب  ای  نیمزب و  هک  مادام  لاوما  هنوگنیا  هک  تسا  نیا  دشابیمن ، اهنآ  یتاذ  الاب  رد  روکذـم  لاوما  رد  لوقنم  ریغ  تفـص  نوچ 
ادـیپ نآ  لحم  رد  ای  نآ  رد  یبارخ  صقن و  ندرک  ادـج  رثا  رد  هچ  رگا  دـیدرگ ، ادـج  نیمز  ای  اـنب  زا  هکنآ  زا  سپ  دنـشابیم و  لوقنم  ریغ 

رد لوقنم  تروصب  الومعم  هک  یلوقنم  ریغ  ءایـشا  یندـم  نوناق  15 و 16 »  » هدام ود  رد  رما  نیاـب  نداد  هجوت  يارب  دـنوشیم . لوقنم  دوش ،
. تسا هدش  نایب  دنیآیم 
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 26 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
تمـسق نآ  اهنت  هدش  ورد  ای  هدیچ  نآ  زا  یتمـسق  رگا  تسا  لوقنم  ریغ  تسا  هدشن  ورد  ای  هدـیچ و  هک  مادام  لصاح  هرمث و  - » 15 هدام -

«. تسا لوقنم 
«. تسا لوقنم  ریغ  تسا  هدشن  هدنک  ای  هدیرب  هک  مادام  هملق  لاهن و  نآ و  ياههخاش  راجشا و  قلطم  - » هدام 16

هدـش و نامتخاس  ءزج  انب  رد  نتفر  راکب  رثا  رد  هدوب و  لوقنم  نامتخاس  زا  لبق  هک  ینانچمه  دوریم و  راکب  اـنب  رد  هک  یحلاـصم  نیارباـنب 
، لوقنم ریغ  لوقنمب و  لاوما  میـسقت  یلمع  ةدیاف  دوشیم . لوقنم  حلاصم  نآ  ددرگ  بارخ  نامتخاس  هاگره  رگید  راب  هدـیدرگ ، لوقنم  ریغ 

. ددرگیم نایب  الیذ  هک  تسا  دوجوم  اهنآ  زا  کی  ره  يارب  ناریا  نوناق  رد  هک  تسا  یماکحا  فالتخا 
هام دادرخ  بوصم 16  نوناق  قبط  هکلب  دنـشاب ، اراد  دودـحم  ریغ  روطب  لوقنم  ریغ  لاوما  ناریا ، عابتا  دـننام  دـنناوتیمن  هناـگیب  عاـبتا  لوا -

. دنراد یئاهتیدودحم   1310
هک یلاوما  ددرگ و  تبث  دـیاب  هدـش ، تبث  كالماب  عجار  تالماعم  دوقع و  هیلک  كالما  دانـسا و  تبث  نوناق  46 و 47 »  » هدام قبط  مود -

. دنشابیم لوقنم  ریغ  لاوما  دندرگیم ، تبث 
یسرداد نیئآ  هدام 23   ) تسا عقاو  نآ  ةزوح  رد  لوقنم  ریغ  لام  هک  دوشیم  هماقا  یهاـگداد  رد  لوقنم  ریغ  لاوماـب  هعجار  يواـعد  موس -

(. یندم
لوصا نوناق  زا  دـعبب  « 663  » داوم  ) دوش تیاعر  دـیاب  هک  تسا  یـصوصخم  بیترت  ياراد  لوقنم  ریغ  لاوما  هدـیازم  تشادزاب و  مراـهچ -

(. یقوقح تامکاحم 
هدام  ) تسا لاس  هد  لوقنم  لاوما  رد  تسا و  لاس  تسیب  لوقنم  ریغ  لاوماب  تبـسن  تیفقو  تیکلم و  ياوعد  رد  نامز  رورم  تدـم  مجنپ -

(. یندم یسرداد  نیئآ  «737 و 738 »

دنشابیم لوقنم  ریغ  مکح  رد  هک  یلاوما  ج -

نرق  لئاوا  رد  یگدنز  لئاسو  دیلوت  رد  نآ  مهم  ریثأت  يزرواشک و  هعسوت  رثا  رد 
 27 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

دننام دنتـسه  لوقنم  ًاتاذ  دوریم و  راکب  يزرواشک  روما  رد  هک  یلاوما  نآ ، تفرـشیپ  هب  کـمک  يارب  هک  دـنداتفا  رکفب  نییقوقح  مهدزون 
تـشادزاب اههاگداد و  تیحالـص  ثیح  زا  تسا ، دوجوم  یعورزم  کلم  اهنآ و  نیب  هک  یکیدزن  ۀـطبار  رظن  زا  دوک ، رذـب ، مخـش ، واگ ،

«17  » هدام رد  مه  ناریا  یندـم  نوناق  هدـیدرگ و  رکذ  دـییأت و  نیناوق  ياـههعومجم  رد  رظن  نیا  دوش . هتخانـش  لوقنم  ریغ  مکح  رد  اـهنآ 
واگ لیبق  زا  دشاب  هداد  صاصتخا  تعارز  لمع  يارب  ار  نآ  کلام  هک  یئایشا  تاناویح و  : » دیوگیم هسنارف  یندم  نوناق  زا  يوریپ  هب  دوخ 

و مزال ، تعارز  لمع  زا  هدافتـسا  يارب  هک  لوقنم  لاـم  ره  یلک  روطب  هریغ و  مخت و  تعارز و  تاودا  بابـسا و  نیـشام و  شیمواـگ و  و 
لوقنم ریغ  لام  مکح  رد  بوسحم و  کلم  ءزج  لاوما ، فیقوت  مکاحم و  تیحالص  تهج  زا  دشاب  هداد  صیـصخت  رما  نیاب  ار  نآ  کلام 

«. تسا هدش  هداد  صاصتخا  غاب  هناخ و  ای  تعارز  يرایبآ  يارب  هک  يرگید  ناویح  ای  واگ و  هبملت و  تسا  نینچمه  تسا و 
هدام مکح  ناوتیمن  تهج  نیدب  دشابیم و  هدعاق  زا  ءانثتـسا  هدـیدرگ  رکذ  الاب  هدام  رد  هک  یـصوصخم  دراوم  رد  لوقنم  ریغ  مکح  نایرج 

. تسناد لوقنم  ریغ  زا  ار  اهنآ  داد و  تیارس  دوریم  راکب  تاجناخراک  یتعنص و  روما  رد  هک  یلوقنم  لاوماب  تبسن  ار  روبزم 
. ددرگ عضو  نآ  يارب  دیاب  يدیدج  هدام  دیامنب ، ار  یئاضتقا  نینچ  يداصتقا  تیعضو  هاگره  نیاربانب 
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دنتسه لوقنم  ریغ  عبات  هک  یلاوما  د -

يواعد نینچمه  قافترا و  قح  عافتنا ، قح  دـننام  دـشابیم  لوقنم  ریغ  لاـم  نآ  عوضوم  هک  ینیع  قوقح  « 18  » ةدام رد  ناریا  یندـم  نوناق 
. تسا هداد  رارق  لوقنم  ریغ  لاوما  عبات  ياههاگداد  تیحالص  رظن  زا  ار  لوقنم  ریغ  لاوماب  هعجار 

قح روبعلا و  قح  لیبق  زا  ریغ ، کلمب  تبـسن  قافترا  قح  نینچمه  ینکـس و  يرمع و  قح  لثم  هلوقنم  ریغ  ءایـشا  زا  عافتنا  قح  : » هدام 18
تسا » لوقنم  ریغ  لاوما  عبات  نآ  لاثما  دی و  علخ  اضاقت ، لیبق  زا  هلوقنم  ریغ  لاوماب  هعجار  يواعد  يرجملا و 

 28 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
قوقح ریاس  تیکلام و  يواعد  زا  معا  لوقنم  ریغب  هعجار  يواعد  : » دـیوگیم هدومن  هراشا  رما  نیاـب  زین  یندـم  یـسرداد  نیئآ  « 23  » هدام و 

میقم هزوح  نآ  رد  مه  هیلع  یعدـم  یعدـم و  هچ  رگا  تسا  عقاو  نآ  ةزوح  رد  لوقنم  ریغ  لام  هک  دوشیم  هماقا  یهاگداد  رد  نآـب  ۀـعجار 
دنشابن ».

: زا دنترابع  دنشابیم  لوقنم  ریغ  لاوما  عبات  هک  یلاوما  دیدرگ  رکذ  الاب  رد  هچنآ  ربانب 
. دنشابیم لوقنم  لاوما  زا  عافتنا  قح  یلو  ینکس ، یبقر و  يرمع و  دننام  لوقنم  ریغ  لاوما  زا  عافتنا  قح  لوا -

قافترا  قح  زا  رگید  ماسقا  يرجملا و  قح  روبعلا ، قح  دننام : قافترا  قح  مود -
. میرح قح  موس -

. تاوم نیمز  رد  ریجحت  قح  مراهچ -
قح دـننام  يدادرارق  ای  لوقنم ، ریغ  لاوما  تشادزاـب  زا  یـشان  قح  دـننام  دـشاب  یئاـضق  هاوخ  لوقنم ، ریغ  لاـمب  تبـسن  هقیثو  قح  مجنپ -

. دادرتسا قح  اب  تالماعم  دروم  رد  هیلا  لقتنم  ای  نهترم 
. دشابیم لوقنم  ریغ  عبات  لوقنم  ریغ  لاوما  رب  ینیع  قوقح  هیلک  ددرگیم ، مولعم  الاب  رد  روکذم  داوم  زا  هکنانچ 

ۀبلاـطم يوعد  تسا  نینچمه  یناودـع و  فرـصت  تمحازم ، عفر  دـی ، علخ  ياـضاقت  لـیبق  زا  لوـقنم ، ریغ  لاوماـب  هعجار  يواـعد  مشش -
یلو تسا ، لوقنم  نآ  عوضوم  تاراـسخ و  ۀـبلاطم  هچ  رگا  روبزم  يواـعد  اریز  نآ ، لـثملا  ترجا  لوـقنم و  ریغ  لاـمب  هجوـتم  تاراـسخ 

رثا رد  اریز  تسا ، لوقنم  یندـم  نوناق  « 20  » هدام حیرـص  قبط  هک  لوقنم  ریغ  لام  هراجالا  لام  فالخب  دـشابیم ، لوقنم  ریغ  لاـم  هب  عجار 
ۀلماعم زا  لصاح  هچ  رگا  نیدب  عجار  يوعد  هک  تسا  تهج  نیدـب  ددرگیم ، داجیا  هراجالا  لام  ندادـب  دـهعت  رجأتـسم  يارب  هراجا  دـقع 

. دشابیمن لوقنم  ریغب  عجار  يوعد  هناخ ، عیب  نمث  دننام  دشاب  لوقنم  ریغ 
29 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

هلوقنم لاوما  رد  مود  لصف 

: تسا مسق  ود  رب  لوقنم  لاوما 

هراشا

. دنلوقنم ًاتاذ  هک  یلاوما  - 1
. دنشابیم لوقنم  لاوما  مکح  رد  هک  یلاوما  - 2

دنلوقنم ًاتاذ  هک  یلاوما  - 1
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دراو یبارخ  نآ  لحم  ای  دوخب  هکنیا  نودب  دشاب  نکمم  رگید  لحمب  یلحم  زا  نآ  لقن  هک  یئایـشا  : » دـیوگیم « 19  » هدام رد  یندم  نوناق 
: تسا مزال  طرش  ود  دشاب  لوقنم  لام  هکنآ  يارب  دوشیم  مولعم  هدومن  یندم  نوناق  هک  یفیرعت  زا  تسا » لوقنم  دیآ 

. دشاب نکمم  رگید  لحم  هب  یلحم  زا  نآ  لقن  فلا -
. دوشن نآ  لحم  ای  لام و  دوخ  یبارخ  بجوم  نآ  لقن  ب -

دـش هدرب  راکب  ای  هدـیدرگ و  بصن  نیمز  ای  انب  رد  روبزم  لام  هچناـنچ  تسا و  لوقنم  دـشاب  ـالاب  طرـش  ود  ياراد  یلاـم  هاـگره  نیارباـنب 
لمع ۀلیسوب  هک  دوب  دهاوخ  یلوقنم  ریغ  ماسقا  زا  و  دوشیم ، لوقنم  ریغ  ددرگ  نآ  لحم  ای  لام  یبارخ  بجوم  نآ  ندومن  لقن  هک  يروطب 
يارب هک  هریغ  رجآ و  گنـس و  لیبق  زا  یئانب  حـلاصم  : » دـیوگیم « 22  » ةدام رد  یندـم  نوناق  هک  تسا  نیا  تسا ، هدـش  لوقنم  ریغ  ناـسنا 

«. تسا لوقنم  رد  لخاد  هتفرن  راکب  انب  رد  هک  مادام  هدش  ادج  انب  زا  یبارخ  هطساوب  ای  هدش و  هیهت  یئانب 
دوب نکمم  اهنآ  لاثما  هدـش و  هتخاس  ایرد  ای  هناـخدور  رد  هک  یئاـهمامح  اـهیتشک و  دـننام  لوقنم  لاوما  زا  یـضعب  تشادزاـب  يارب  نوچ 

لاوما  تاررقمب  هیبش  یتاررقم 
 30 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

، مهافت ءوس  عفر  يارب  ناریا  یندم  نوناق  « 21  » هدام دنوش ، هتخانش  لوقنم  ریغ  اهنآ  هک  دیدرگیم  بجوم  رما  نیا  و  دوش ، عضو  لوقنم  ریغ 
اههناخدور و يور  رد  هک  یئاهمامح  اهایـسآ و  اهقیاق و  گرزب و  کچوک و  ياهیتشک  عاونا  : » دـیوگیم هسنارف  یندـم  نوناق  زا  يوریپ  هب 
رد لخاد  دـشابن  یترامع  ياـنب  وزج  ناـمتخاس  زرطب  رظن  هک  یئاـههناخراک  هیلک  داد و  تکرح  ار  اـهنآ  ناوتیم  دوشیم و  هتخاـس  اـهایرد 

«. دیآ لمعب  هصاخ  تابیترت  قفاوم  اهنآ  تیمهاب  رظن  تسا  نکمم  هروبزم  ءایشا  زا  یضعب  فیقوت  یلو  تسا  تالوقنم 

دنشابیم لوقنم  لاوما  مکح  رد  هک  یلاوما  - 2

نمث ضرق و  لیبق  زا  نوید  هیلک  : » دیوگیم « 20  » هدام رد  طقف  هدومنن و  یفیرعت  دنتـسه  لوقنم  لاوما  مکح  رد  هک  یلاوما  زا  یندم  نوناق 
هلوقنم ریغ  لاوما  زا  هرجأتسم  نیع  ای  عیبم  هکنیا  ول  تسا و  لوقنم  مکح  رد  مکاحم  تیحالص  ثیح  زا  هرجأتـسم  نیع  هراجالا  لام  عیبم و 

تـسدب لوقنم  لام  نآ ، ءارجا  ۀجیتن  رد  ینعی  تسا ، لوقنم  ًاتاذ  هک  دشاب  یلاوما  نآ  عوضوم  هک  تسیتادهعت  هیلک  نوید  زا  روظنم  دشاب »
. تسا هدز  نآ  ةزاجا  ای  هناخ  شورف  زا  لصاح  نیدب  ار  لاثم  هدام  هک  تسا  نیا  دشاب  لوقنم  ریغ  لام  لاقتنا  زا  یشان  دهعت  هچ  رگا  دیآ ،

. تسا هدومنن  رکذ  لوقنم  لاوما  فیدر  رد  هدربن و  مان  دنشابیم  لوقنم  هکنآ  اب  ار  ریز  لاوما  ناریا  یندم  نوناق 
. لوقنم لاوما  زا  عافتنا  قح  فلا -

دروم رد  هیلا  لقتنم  ای  نهترم  قح  دننام  يدادرارق ، ای  تشادزاب و  زا  یـشان  قح  دننام  دشاب ، یئاضق  هاوخ  لوقنم ، لاوما  رب  هقیثو  قح  ب -
. دادرتسا قح  اب  تالماعم 

. دوشب نآ  دادرتسا  ۀبلاطم  هاوخ  دشاب و  رگید  ینیع  قح  ای  تیکلام و  تابثا  نآ  عوضوم  هاوخ  لوقنم ، لاوماب  هعجار  يواعد  ج -
. تسا هدومن  فینصت  ای  فیلأت  هچنآب  تبسن  فنصم  فلؤم و  دوخ و  عارتخاب  تبسن  عرتخم  قح  د -

 31 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
يرگیدـب ینیعم  ۀـیحان  رد  یعورزم  نیمز  عبرم  رتم  رازه  هد  هک  دـیامن  دـهعت  یـسک  هکناـنچ  دـشاب ، لوقنم  ریغ  نآ  عوضوم  هک  ینید  ه -

. دهد لاقتنا 
رد ءاکرش  قح  یلو  فرصم . دیلوت و  ینواعت  ای  یبسن ، ای  یماهس ، ای  دشاب ، ینماضت  تکرش  هاوخ  يراجت ، ياهتکرـش  رد  ءاکرـش  قح  و -

لوقنم ریغ  نآ  هیامرـس  هاگره  دنـشابیم و  هیامرـس  کلام  ًاعاشم  ءاکرـش  درادن  یقوقح  تیـصخش  تکرـش  هکنآ  رظن  زا  یندـم  ياهتکرش 
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. تسا لوقنم  نانآ  مهس  دشاب  لوقنم  هاگره  لوقنم و  ریغ  کی  ره  مهس  دشاب 
مه یئاهلاثم  هدرک و  نایب  ار  نوید  طقف  روبزم  ةدام  اریز  تسناد ، الاب  رد  روکذـم  لوقنم  لاوما  لـماش  ار  یندـم  نوناـق  « 20  » هدام ناوتیمن 

ـالاب و ةداـم  زا  ناوتیم  یلو  دوشیمن ، قـالطا  نوید  ه )  ) دـنب زج  ـالاب  روما  زا  کـی  چـیه  هب  یقوـقح  حالطـصا  رد  تسا و  هدز  نوـید  يارب 
. تسناد لوقنم  لاوما  مکح  رد  ار  روبزم  لاوما  لوقنم ) ریغ  لاوما  رد   ) لوا لصف  رد  روکذم  داوم  عومجم 

ار دوخ  لوقنم  ریغ  ای  یئاهنت  هب  ار  دوخ  لوقنم  یئاراد  یسک  هاگره  هک  تسا  نآ  لوقنم  ریغ  لاوما  لوقنم و  لاوما  نیب  قرف  نتـسناد  ةدئاف 
. داد صیخشت  ار  تیصو  ای  حلص  دروم  ناوتیم  تلوهسب  دهد  رارق  تیصو  ای  حلص  دروم  یئاهنت  هب 

هیماما قوقح  رد  لاوما  ماسقا 

هراشا

: دوشیم مسقنم  ریز  ماسقاب  لاوما  هیماما  قوقح  رد 

نیع - 1

. نیمز یلدنص ، زیم ، دننام  دشاب : سمل  لباق  هک  يدام  یئیش  زا  تسا  ترابع  نآ  و 

تعفنم - 2

مودعم دوش  لصاح  هک  تعفنم  زا  ینآ  ره  هکنآ  هاوخ  دوشیم ، لصاح  يدام  یئیش  زا  هک  لوصحلا  یجیردت  تسا  يزیچ  زا  ترابع  نآ  و 
مکارتم  تعفنم  تانآ  هکنآ  ای  و  بسا ، يراوس  هناخ ، تنوکس  دننام : دیآ  دوجوب  رگید  نآ  ات  ددرگ 
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. تخرد ةویم  دننام  دیآ  رد  نیع  تروصب  و  هدش ،

نید - 3

، دـنمان بلط  راکبلط  رابتعاب  دـنیوگ و  زین  همذـلا  یف  ام  ار  نآ  هک  دـشابیم  ءافیاب  مزتلم  هک  یـسک  ةدـهع  رد  تسا  يزیچ  زا  تراـبع  نآ  و 
. دنیوگ نید  تسا ، نویدم  ۀمذ  رد  هک  ناموت  دصیس  دشاب ، راکهدب  ناموت  دصیس  يرگیدب  یسک  هکنانچ 

یلام قح  - 4

هک دشاب  شزرا  ياراد  ًامیقتـسم  تسا  نکمم  قح  يرما ، ماجنا  مدع  ماجنا و  رد  یـسک  يارب  هک  تسا  يرادتقا  تنطلـس و  زا  ترابع  قح 
یلام ریغ  قح  ار  نآ  هک  تیجوز  قح  توبا ، قح  دـننام  دـشابن  شزرا  ياراد  تسا  نکمم  و  ینیع ، قوقح  دـننام  دـنیوگ  یلام  قح  ار  نآ 

قح رد  براقا  ۀقفن  دننام  دنکیم  یلام  قح  داجیا  ینعی  دنشابیم  شزرا  ياراد  میقتـسم  ریغ  هک  دنتـسه  یلام  ریغ  قوقح  زا  یـضعب  دنیوگ .
. تیجوز قح  رد  همئاد  ۀجوز  ۀقفن  ای  توبا 

: تسا مسق  ود  رب  یلام  قح 
کلام تارادتقا  هک  تیکلام  قح  دنمان . ینیع  قح  نآ ، رابتعاب  دراد و  یجراخ  نیعب  تبسن  یسک  هک  تسا  یقح  نآ  و  ینیع - قح  فلا -
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هتخانـش یکی  تیکلام  ناونع  اب  فرع  رظن  رد  دـیامنب ، دوخ  کلم  رد  ار  فرـصت  هنوگ  همه  دـناوتیم  رابتعا  نیاـب  دـشابیم و  قلطم  نآ  رد 
هعیفش قح  ریجحت ، قح  هقیثو ، قح  عافتنا ، قح  قافترا ، قح  دننام  ینیع  قوقح  دیآیمن . رامـشب  ینیع  قوقح  ماسقا  زا  ًاحالطـصا  دوشیم و 

. دشابیم
نیلماـعتم يارب  نآ  تسا و  دـقع  ندز  مهرب  رد  طلـست  راـیخ ، قح  اریز  تسا ، ینیع  ریغ  یلاـم  قح  راـیخ  قح  ینیع - ریغ  یلاـم  قـح  ب -

اریز دشابیم ، طاقسا  لباق  نآ  بحاص  فرط  زا  یلام  قوقح  هیلک  نیع . ای  دشاب  نید  نآ  دروم  هک  دیامنیمن  یقرف  رما  نیا  رد  دراد . شزرا 
کلم و زا  دـناوتیم  سک  ره  هکنانچمه  تسا ، تافرـصت  نآ  زا  یکی  طاقـسا  دـیامنب و  یفرـصت  هنوگ  ره  دوخ  لاـم  رد  دـناوتیم  سک  ره 

. دیامن رظن  فرص  ضارعا و  دوخ  ینیع  قوقح 
هـضواعم شزرا  ياراد  ینعی  دریگ  رارق  دتـسوداد  دروم  دـناوتب  هک  دـنیوگ  ار  يزیچ  لام  دنـشابیم . لاقتنا  لقن و  لباق  یلام  قوقح  یمامت 

يزیچ  زا  عافتنا  سک  ره  دشاب .
 33 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

شزرا نیب  یمات  یگتسب  نیاربانب  دهدب ، ار  نآ  دشاب  مزال  یلام  نداد  رما  نیا  يارب  هاگره  دروآ و  تسدب  ار  نآ  دنکیم  یعس  دهاوخیم  ار 
رابتعاب نآ  ماسقا  زا  یـضعب  هکلب  درادـن  يدرف  ره  يارب  ار  عافتنا  شزرا  تیلباق  یلام  قوقح  ماسقا  یمامت  تسا . هضواـعم  شزرا  عاـفتنا و 

وذ طقف  هک  رایخ  قح  دننام  دـنوش ، عفتنم  نآ  زا  دـنناوتیم  طقف  نانآ  دراد ، دارفا  زا  ۀتـسدب  تبـسن  هک  يراصحنا  راثآ  صوصخم و  ۀـطبار 
ره نتشگرب  نآ  يرهق  ۀجیتن  تسا و  هلماعم  لالحنا  رایخ  ءارجا  رثا  اریز  درب ، عفن  دناوتیم  ددرگیم  ررضتم  نآ  ءارجا  زا  هک  یـسک  رایخلا و 

عفتنم و نآ  بحاص  فرط  زا  رایخ  طاقسا  ای  رایخب و  ذخا  زا  هجو  چیه  هب  ثلاث  صاخـشا  دشابیم و  دقع  زا  لبق  کلامب  نیـضوع  زا  کی 
دوشیم و رضاح  تسا  ررضتم  خسف  زا  هک  رایخلا  هیلع  نم  طقف  نیاربانب  تسا . ثلاث  صخش  عفنب  رایخ  طرش  رد  هکنانچ  دندرگیمن  ررضتم 

دیامنب طقاس  ار  نآ  ای  دنک و  خسف  ار  هلماعم  دناوتیم  دوخب ، لقان  دننام  رایخ  تیکلام  زا  سپ  دیامنب و  لام  لذـب  نآ ، ندـش  اراد  لباقم  رد 
قح دـننام  رگید  قوقح  یلو  دوشیم . طـقاس  روبزم  دروم  رد  دومن و  راذـگاو  يرتشمب  ناوتیم  طـقف  هک  هعفـشب  ذـخا  قح  تسا  نینچمه  و 

. ددرگ عفتنم  نآ  زا  دناوتیم  يدرف  ره  اریز  داد ، لاقتنا  ناوتیم  سک  رهب  تسا و  لاقتنا  لباق  قلطم  روطب  نآ  لاثما  ریجحت و  قح  عافتنا ،
رد تنوکـس  ای  یلم و  ياهغاب  رد  نتـسشن  رباعم ، رد  روبع  قح  دـننام  تسا  یمومع  تاـکرتشمب  تبـسن  دارفا  قح  قوقح ، ماـسقا  زا  یکی 

. تسین لاقتنا  لقن و  لباق  تهج  نیدب  دنشابیم و  يواسم  یمومع  تاکرتشمب  تبسن  هعماج  دارفا  یمامت  همیدق . سرادم  تارجح 

لمع - 5

. نآ لاثما  باتک و  نتشون  ای  سابل و  تطایخ  دننام  تسا  لعف  ماجنا  نآ  و 
. تسا هیامرس  همشچرس  لمع  يداصتقا  رظن  زا  ددرگیم . نییعت  ترجا  ۀلیسوب  نآ  شزرا  تسا و  هضواعم  شزرا  ياراد  لمع 

. یعضو یفیلکت - دشابیم : مسق  ود  رب  نآ  تسا و  هدش  عضو  یعامتجا  مظن  ظفح  رظن  زا  هک  تسا  یتاررقم  زا  ترابع  مکح -
. دشابیم نآ  كرت  ای  رما  ماجناب  مازلا  زا  ترابع  تسا  مولعم  نآ  مان  زا  هکنانچ  یفیلکت - مکح 
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تـسا مسق  جـنپ  رب  یفیلکت  ماکحا  مالـسا ، قوقح  رد  نیارباـنب  دناهدرمـش . یفیلکت  ماـکحا  زا  زین  ار  نآ  كرت  اـی  رما و  ماـجنا  رد  هزاـجا 

. حابم هورکم ، بحتسم ، مارح ، بجاو ،
رما قوقح  ملاع  رد  روبزم  ریثأت  تلع . طرـش ، عنام ، ببـس ، دـننام : دـشابیم  رگید  یئیـش  رد  یئیـش  ریثأـت  زا  تراـبع  نآ  و  یعـضو - مکح 

يریگولج نآ  ریثأت  زا  هک  دـهدیمن  هزاجا  دارفاـب  تسا و  هدومن  راـبتعا  یعاـمتجا  طـباور  مظن  رظن  زا  ار  نآ  راذـگنوناق  تسا و  يراـبتعا 
. دشابیمن لاقتنا  لقن و  طاقسا و  لباق  تهج  نیدب  دنیامنب و 
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درادن صاخ  کلام  هک  یلاوما  رد  موس  لصف 

هراشا

. ددرگ فیرعت  تیکلام  تسا  مزال  دوش ، هداد  درادن  صاخ  کلام  هک  یلاوما  حرش  هکنآ  زا  لبق 
رگم دربب ، نآ  زا  عافتنا  هنوگ  ره  دیامنب و  نآ  رد  فرصت  هنوگ  همه  دناوتیم  دراد و  یجراخ  نیعب  تبسن  صخش  هک  تسا  یقح  تیکلام 

( یندم نوناق  هدام 30   ) دشاب هدومن  ءانثتسا  نوناق  هکنآ 
نایب نآ  حرـش  تیکلام  لصف  رد  هکنانچ  دشاب ، اراد  ار  نآ  دـناوتیم  هعماج  دارفا  زا  کی  ره  هک  تسا  يدرف  تیکلام  فیرعت  فیرعت ، نیا 

. دوشیم
: تسا مسق  هس  رب  نآ  درادن و  صاخ  کلام  هک  دنتسه  یلاوما  دنریگیم ، رارق  يدرف  تیکلام  عوضوم  هک  یلاوما  لباقم  رد 

یمومع تاکرتشم  - 1

هراشا

اهنآ زا  هدافتسا  یندم  نوناق  « 23  » هدام قبط  و  دـشابیم ، مومعب  قلعتم  هک  تسا  یلاوما  دوشیم  مولعم  نآ  مان  زا  هکنانچ  یمومع  تاـکرتشم 
نآ زا  نارگید  هک  دـیامن  یفرـصت  لاوما  هنوگنیا  رد  دـناوتیمن  دارفا  زا  کـی  چـیه  دوب . دـهاوخ  اـهنآب  هطوبرم  نیناوـق  قباـطم  دارفا  يارب 

: تسا وحن  ود  رب  نآ  دندرگ و  مورحم  نآ  ةدافتسا 

دارفا هلیسوب  کیلمت  فلا -

. تسا هدومن  عنم  ًاتحارص  24 و 25 »  » هدام رد  یندم  نوناق  ار  رما  نیا 
کلمت تسین  دودسم  اهنآ  رخآ  هک  ار  یئاههچوک  هماع و  عراوش  قرط و  دناوتیمن  سک  چیه  : » دیوگیم لاثم  روطب  یندم  نوناق  « 24  » هدام

یفرصت  هنوگ  ره  نآ  رد  دنناوتیم  اهنآ  دشاب  دارفا  کلم  هاگره  تسا  دودسم  اهنآ  رخآ  هک  یئاههچوک  یلو  دیامن »
 36 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

هچوک کـلام  دـنراد ، روبع  قح  نآ  رد  رگید  ياـههناخ  تسا و  رواـجم  ياـههناخ  زا  یکیب  قلعتم  یتسبنب  ۀـچوک  هاـگره  اًـلثم  دـنیامنب ،
هنوگ ره  دناوتیم  کلام  دشاب  هتشادن  هچوک  نآ  رد  برد  قح  یـسک  هاگره  دیامنب و  دوخ  ۀناخ  ءزج  ار  نآ  نارگید  رظن  قفاوت  اب  دناوتیم 

هک تسا  یئاههچوک  دـننام  دـشابن  دارفا  کلم  تسبنب  ۀـچوک  هاگره  تسین  مزال  نارگید  تقفاوم  دـنکب و  نآ  رد  دـهاوخب  هک  یفرـصت 
. دشابیم یمومع  تاکرتشم  زا  تسین و  دودسم  اهنآ  رخآ 

بآ اهارـسناوراک و  اهلپ و  لیبق  زا  درادـن  صاخ  کلام  تسا و  مومع  ةدافتـسا  دروم  هک  ار  یلاوما  دـناوتیمن  سکچـیه  : » م هدام 25 ق .
مومع ةدافتـسا  دروم  هک  یئاههاچ  تاونق و  تسا  نینچمه  دـنک . کـلمت  یمومع ، ياههاگنادـیم  همیدـق و  سرادـم  یمومع و  ياـهرابنا 

« تسا

يراصحنا ةدافتسا  ب -
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يراصحنا ةدافتسا  ب -

یصاصتخا ةدافتسا  دروم  ار  نآ  دارفا  ضعب  هکنآ  دننام  دشابیم ، عونمم  دوش  کلمت  هکنآ  نودب  یمومع  تاکرتشم  زا  يراصحنا  ةدافتسا 
ماع عراش  شورفتـسد  ةدع  هکنانچ  دنربب ، تسا  نآ  يایهم  روبزم  لام  هک  ار  یعافتنا  دنناوتن  رگید  دارفا  المع  هک  يروطب  دنهد  رارق  دوخ 

لیبموتا مئاهب و  روبع  لحم  عراش  هاگره  هکنآ  ای  دشابیم و  دازآ  روطب  نارگید  روبع  زا  عنام  رما  نیا  اریز  دنهد ، رارق  دوخ  فقوت  لحم  ار 
ای همیدـق  سرادـم  هاـگره  تسا  نینچ  مه  و  دـنرذگب . دـنناوتن  لـیبموتا  مئاـهب و  هک  دـنهد  رارق  نآ  يولج  رد  يرگید  عناـم  اـی  ریت  تسا 

. دننک يراجت  رابنا  یصاصتخا و  لزنم  ار  دجاسم 
نوناق 24 و 25 »  » هدام زا  رما  نیا  یلو  درادن ، یمومع  تاکرتشم  زا  يراصحنا  ةدافتسا  زا  دارفا  عنم  رد  یصوصخم  هدام  ناریا  یندم  نوناق 

طابنتـسا دشاب  تافوقوم  زا  یمومع  تاکرتشم  هک  يدروم  رد  تسا  تافوقوم  زا  عافتنا  ةوحن  رییغت  زاوج  مدعب  طوبرم  هک  يداوم  یندم و 
. دومن طابنتسا  ار  رما  نیا  ناوتیم  كالم  تدحو  زا  رگید  دراوم  رد  ددرگیم و 

رد  یمومع  تاعافتنا  ای  حلاصم  يارب  تلود  هک  یلاوما  دورن  روصت  هکنآ  يارب 
 37 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

لاوما : » دیوگیم هدومن و  رما  نیاب  حیرصت  « 26  » هدام رد  یندم  نوناق  تسا ، يدرف  کلمت  لباق  جراخ و  یمومع  تاکرتشم  زا  دراد  تسد 
هحلـسا و هناخروق و  یماظن و  ياهزیرکاخ  اهقدنخ و  عالق و  تاماکحتـسا و  لثم  یمومع  تاعافتنا  ای  حلاصم  يارب  تسا  دـعم  هک  یتلود 

یمومع ياههناخباتک  اههزوم و  یتلود و  یفارگلت  ياهمیس  یتلود و  تارامع  یتنطلـس و  هینبا  هیثاثا و  نینچمه  یگنج و  نئافـس  هریخذ و 
تحت یلم  عفاـنم  یمومع و  حـلاصم  ناونعب  تلود  هک  هلوقنم  ریغ  هلوقنم و  لاوـما  زا  هک  هچنآ  هلمجلاـب  اـهنآ و  لاـثما  یخیراـت و  راـثآ  و 
يرهـش ای  هیحان  اـی  تیـالو  اـی  تلاـیاب  یمومع  حـلاصم  قفاوم  هک  یلاوما  تسا  نینچمه  تسین و  یـصوصخ  کـلمت  لـباق  دراد  فرـصت 
رازگرب دارفاب  هراجا  يارب  دـشابیم و  یئاراد  ترازو  رایتخا  تحت  هک  یکالما  تاجـصلاخ و  تسا  لیبق  نیا  زا  و  دـشاب .» هتفاـی  صاـصتخا 

. دوشیم
هدـش هداد  صاصتخا  رهـش  ای  هیحان  ای  تیالو  ای  تلایاب و  دـیامنیم  ءاضتقا  یمومع  حـلاصم  هک  تاهج  زا  یتهجب  یمومع  لاوما  زا  یـضعب 

رد دـنکیم ، جراخ  یمومع  تاکرتشم  زا  ار  اهنآ  رهـش  ای  هیحان  ای  تیالو  ای  تلایاب  اهنآ  نتفاـی  صاـصتخا  دوشن  روصت  هکنآ  يارب  تسا و 
. تسین کلمت  لباق  زین  لاوما  هنوگنیا  هک  هدش  حیرصت  یندم  نوناق  « 26  » هدام رخآ 

عبات دارفا ، هلیـسوب  نآ  کلمت  لاقتنا و  داد  لاـقتنا  ناوتیم  ار  یمومع  تاـکرتشم  زا  یـضعب  دـیامن  اـضتقا  یمومع  حـلاصم  هک  يدراوم  رد 
. رباعم ۀعسوت  نوناق  دننام  دهدب  يرادرهش  ای  تلودب  ار  قح  نیا  ًاتحارص  هک  تسا  یصوصخم  نیناوق 

. تاحابم - 2

تاررقم قباطم  ار  اهنآ  دنناوتیم  دارفا  و  دنشابیمن ، صاخشا  کلم  هک  دنتسه  یلاوما  درادیم  ررقم  یندم  نوناق  « 27  » هدام هکنانچ  تاحابم 
لثم دـنیامن . هدافتـسا  اهنآ  زا  ای  هدرک و  کلمت  اهنآ ، هفلتخم  ماـسقا  زا  کـی  رهب  ۀـطوبرم  هصوصخم  نیناوق  یندـم و  نوناـق  رد  هجردـنم 

تشک و  يدابآ و  هداتفا و  لطعم  هک  یئاهنیمز  ینعی  تاوم  یضارا 
 38 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

سک ره  : » دـیوگیم هدرک و  دـیکأت  ار  رما  نیا  زین  دوـخ  « 92  » هدام رد  هدومنن و  اـفتکا  « 27  » هدام نایبب  یندـم  نوناق  دـشابن . اهنآ  رد  عرز 
دیامن » هدافتسا  اهنآ  زا  تاحابم  زا  کی  رهب  هعجار  تاماظن  نیناوق و  تیاعر  اب  دناوتیم 

نیع ای  دهد  لاقتنا  يرگیدب  هکنآ  نودب  ینعی  هدومن ، ضارعا  نآ  زا  کلام  یلو  هتشاد  کلام  اًلبق  هک  دوشیم  یلاوما  لماش  تاحابم  مکح 
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نیا یلاها  بارخ و  لیـس  ای  هلزلز  رثا  رد  يرهـش  ای  هیرق  ياـههناخ  هکناـنچ  تسا ، هدرک  رظن  فرـص  نآ  تیکلاـم  زا  دـیامن  سبح  ار  نآ 
رایتخا تنوکـس  هتفر  رگید  رهـشب  دنیامن و  عطق  نآ  نایعا  يایاقب  هصرع و  زا  ار  دوخ  تیکلام  ۀـقالع  هشیمه  يارب  هدراذـگ و  ار  اههبارخ 

. دنیوگ ضراعلاب  تاوم  ار  لاوما  هنوگ  نیا  دننک .

کلاملا لوهجم  لاوما  - 3

هراشا

«. دسریم ارقف  فراصمب  وا  لبق  زا  نوذأم  ای  مکاح  نذا  اب  کلاملا  لوهجم  لاوما  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 28  » هدام
؟ دنناسک هچ  ارقف  تسیک ؟ مکاح  تسا ؟ مادک  کلاملا  لوهجم  لاوما  دریگ : رارق  وگتفگ  دروم  دیاب  رما  هس  روبزم  هدام  رد 

کلاملا لوهجم  لاوما  فلا -

یتهجب یلو  دشابیم ، ققحم  اهنآ  زا  ضارعا  مدع  ای  تسین و  ملسم  اهنآ  زا  ضارعا  هدوب و  صاخشا  تیکلم  رد  البق  هک  تسا  یلاوما  نآ  و 
مدرم دریگیم و  رارق  نمـشد  ۀـلمح  دروم  يرهـش  هک  دـیآیم  شیپ  گنج  عقاوم  رد  بلغا  رما  نیا  دوشیمن ، هتخانـش  نآ  کلام  تاهج  زا 

. دنوریم دنراذگیم و  ار  دوخ  هیثاثا  هتفگ  كرت  ار  رهش 
. دشابیم صوصخم  تاررقم  عبات  یلو  تسا  کلاملا  لوهجم  لاوما  ماسقا  زا  هچ  رگا  هدش  ادیپ  ءایشا 

مکاح ب -

نودب تسا ، هدراذـگ  وا  ةدـهعب  یفیلاکت  هدرب و  ار  مکاح  مان  مالـسا  نوناق  تعباتمب  رگید  نیناوق  ضعب  یندـم و  نوناق  هدـیدع  دراوم  رد 
نایب  هکنآ 

 39 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
دوجوم دـشاب  قلطم  تارایتخا  ياراد  هتـشاد و  ررقم  مالـسا  هکنانچ  عرـش  مکاـح  يرتسگداد  تالیکـشت  لوصا  رد  تسیک  مکاـح  دـیامن 

مکح دننام  تسا  هدراذگ  تیادب  مکاح  ةدـهعب  هفلتخم  نیناوق  ار  عرـش  مکاح  فیلاکت  زا  يرایـسب  یلو  دـشاب ، نآب  رظان  نیناوق  ات  تسین 
سیئر ار  مکاـح  دـیاب  دـیامنیمن ، نییعت  ار  مکاـح  هک  يدراوـم  رد  نوناـق  نیارباـنب  نیما . مض  نآ و  لزع  میق و  نـییعت  نآ ، عـفر  رجح و 

مکاحب لوحم  نوناق  هک  ار  يروما  دراوم  یـضعب  رد  هچ  رگا  ددرگیم  واب  فرـصنم  قـالطا  روطب  مکاـح  اریز  تسناد ، ناتـسرهش  هاـگداد 
. تسا هدراذگ  ناتسداد  هدهعب  اصوصخم  تاررقم  هلیسوب  هدومن 

ارقف ج -

رب ار  دوخ  ۀـقفنلا  بجاو  لاـیع  دوخ و  لاـس  توق  هک  تسیـسک  ریقف  روبزم  قوقح  رد  تسا . مالـسا  نییقوقح  حالطـصا  روبزم  حالطـصا 
نیعراز دننام  دسرن  واب  بسک  راک و  هلیسوب  مه ، لاس  ضرع  رد  هک  ینعم  نیدب  هوقلاب  هن  العف و  هن  دشاب ، هتشادن  یعامتجا  نوئش  بسح 

. دیآیم تسدب  عرز  تشک و  زا  اهنآ  لاس  توق  هک  نازرواشک  و 
يارب هک  یئاراد  ءزج  تسا و  جراخ  یعامتجا  نوئـش  بسح  رب  دـشاب  یلمجت  هچ  رگا  هیثاثا  سابل و  بوکرم و  لزنم و  زا  نید  تاینثتـسم 

ریقف دـشاب  هتـشادن  ار  لاس  توق  هچ  رگا  دـیامنیم  ندرک  راک  زا  یلبنت  لامها و  هک  رگتعنـص  رگراک و  دوشیمن . بوسحم  تسا  لاس  توق 
. دوشیمن هتخانش 
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. دوشیمن هتخانش 
40 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

دوشیم لصاح  لاوماب  تبسن  صاخشا  يارب  هک  هفلتخم  قوقح  رد  مود  باب 

هراشا

هدام رد  یندم  نوناق  دنمان ، ینیع  قوقح  ار  اهنآ  هک  دنشاب  یقوقح  ياراد  تسا  دوجوم  جراخ  رد  هک  یلاوماب  تبـسن  دنناوتیم  صاخـشا 
. دیامنیم نایب  ار  نآ  زا  مسق  هس  « 29»

. عافتنا قح  - 2 تعفنم ) ای  نیع  زا  معا   ) تیکلام - 1
. قافترا قح  - 3

دوخ داوم  نمض  رگید  نیناوق  یندم و  نوناق  هک  تسا  دوجوم  زین  يرگید  ینیع  قوقح  الاب ، ةدام  رد  روکذم  ینیع  قوقح  مسق  هس  زا  ریغ 
: دوشیم نایب  الیذ  اهنآ  ةدمع  هک  هدومن  رکذ  ار  اهنآ  مکح  هدرب و  مان  اهنآ  زا 

. دادرتسا قح  اب  تالماعم  نهر و  دروم  رد  هقیثو  قح  - 1
دـصقب لام  لاقتنا  هک  يدروم  رد  تسا  نینچمه  لاوما و  تشادزاب  ای  یگتـسکشرو و  دروم  رد  نویدـم  لاوماب  تبـسن  راـکبلط  قح  - 2

. دشاب ناید  ررض 
. تاوم یضارا  تزایح  دروم  رد  ریجحت  قح  - 3

دناوتیم دـیامنب و  ار  دوخ  قح  ءافیتسا  قح  دروم  لاـم  زا  نوناـق  دودـح  رد  امیقتـسم  دـناوتیم  قح  بحاـص  هک  تسا  نآ  ینیع  قح  راـثآ 
. دهاوخب ار  نآ  دشاب  سک  ره  تسد  رد  ینعی  دنکب  زین  ار  نآ  بیقعت 

یلو دـیامنب ، ار  روبزم  لام  بیقعت  دـناوتیمن  نآ  بحاـص  و  دـشابیم ، تادـهعت  ماـسقا  زا  هک  تسا  دوجوم  ینیع  قحب  هیبش  يرگید  قوقح 
روبزم  قح  عییضت  رثا  رد  هاگره 

 41 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
: دننام دهاوخب  ار  نآ  ناربج  هدش  تراسخ  هجوت  ببس  هک  یسک  زا  دناوتیم  وا  دوش و  هجوتم  نآ  بحاصب  یتراسخ 

. یمومع تاکرتشم  رد  مدقت  قح  - 1
نآ تیاعر  کلام  هاگره  تسا ، هدش  هتخانش  هراجالا  لام  لیدعت  نوناق  ۀلیسوب  هک  هرجأتسم  نیع  هراجا  دیدجت  رد  رجأتسم  مدقت  قح  - 2

. دنک راذگاو  هراجاب  يرگیدب  دیامنن و  ار 
. دهد لاقتنا  هل  دهعتم  ریغب  ای  دیامن و  فلت  ار  نآ  کلام  هاگره  يرگیدب ، نیعم  لام  لاقتنا  رد  کلام  دهعت  - 3

42 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

( تعفنم ای  نیع  زا  معا   ) تیکلام رد  لوا  لصف 

هراشا

تاعافتنا هک  دهدیم  قح  کلامب  هتخانش و  ربتعم  ار  نآ  نوناق  هدش و  روصت  يدام  زیچ  صخـش و  نیب  هک  تسا  ۀطبار  زا  ترابع  تیکلام 
هتفگ هکنانچ  هدش ، لامعتسا  يرتعیسو  ینعم  رد  زین  تیکلم  مالـسا  قوقح  رد  دنک . يریگولج  وا  زا  دناوتن  یـسک  دربب و  نآ  زا  ار  هنکمم 

، قح ةدـنراد  رابتعاب  ار  تیکلم  ۀـطبار  نآ . لاثما  عاـفتنا و  قح  تیکلم  راـیخ ، قح  تیکلم  همذـلا ، یف  اـم  تیکلم  تعفنم ، تیکلم  دوشیم 
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. دنیوگ تیکولمم  نآ ، عوضوم  رابتعاب  تیکلام و 
نآ يداصتقا  عفانم  یمامت  زا  هک  دـهدیم  هزاجا  واـب  دراد و  یلاـمب  تبـسن  صخـش  هک  دـشابیم  یمئاد  يراـصحنا و  قلطم  یقح  تیکلاـم 

. ددرگ دنمهرهب 

- تیکلام قح  ندوب  قلطم 

. دنیوگ قلطم  ار  نآ  دربب  دوخ  کلم  زا  ار  یعافتنا  هنوگره  دناوتیم  کلام  هکنآ  رظن  زا 

- تیکلام قح  ندوب  يراصحنا 

يراصحنا ار  نآ  دـنیامنن ، زواجت  وا  قحب  ینعی  دنرامـشب  مرتحم  ار  نآ  دـیاب  دارفا  یمامت  دراد و  کـلامب  راـصحنا  روبزم  قح  هکنآ  يارب 
. دناهتفگ

- تیکلام قح  ندوب  یمئاد 

هاگره هک  دوشن  داریا  دنیوگیم . یمئاد  ار  نآ  تسا ، ینیعم  تدـم  ياراد  هراجا  هکنانچ  دـشابیمن ، یتدـمب  دـیقم  تیکلام  قح  هکنآ  يارب 
کلم دـناوتیم  کلام  هکنآ  لاح  دوشن و  لقتنم  وا  هثروب  توف  رثا  رد  دـهد و  لاقتنا  ریغب  ار  نآ  دـناوتن  کلام  دـیاب  دـشاب  یمئاد  تیکلاـم 

هثرو و  تیکلام  هک  دوشیم  هتفگ  اریز  ددرگیم ، لقتنم  وا  هثروب  کلم  ثروم  توف  رثا  رد  دیامن و  لقتنم  يرگیدب  ار  دوخ 
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. دشاب هدش  داجیا  ًاددجم  ات  هدشن  عطق  تیکلام  و  تسا ، ثروم  لقان و  قباس  تیکلام  ۀمادا  هیلا  لقتنم 

: ددرگیم لحنم  ریز  قح  هسب  تیکلام  قح  هک  دننآ  رب  یمور  نیفلؤم 

هراشا

Jus abutendi تیکلم زا  جارخا  قح   Jus Fruendi- 3 رامثتسا قح   Jus utendi- 2 لامعتسا قح  - 1

لامعتسا قح  - 1

نیمز و رد  ندومن  نامتخاس  بسا و  ندـش  راوس  دـننام ، ددرگ  عفتنم  دوخ  کلم  نیع  زا  دـناوتیم  کـلام  نآ  رثا  رد  هک  تسا  یقح  نآ  و 
. سابل ندیشوپ 

رامعتسا قح  - 2

یضارا تشک  لوصحم و  زا  هدافتسا  دننام  دیامن  هدافتسا  دوخ  کلم  لوصحم  هرمث و  زا  دناوتیم  کلام  نآ  رثا  رد  هک  تسا  یقح  نآ  و 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 162 

http://www.ghaemiyeh.com


. تاناویح جاتن  ناتخرد و  ياههویم  ای  و 

تیکلم زا  جارخا  قح  - 3

نآ زا  هکنانچ  دـیامن ، جراـخ  دوخ  تیکلم  زا  ءاـحنا  زا  يوحنب  اـی  فلت و  ار  دوخ  کـلم  دـناوتیم  کـلام  نآ  رثا  رد  هک  تسا  یقح  نآ  و 
رگید هاگ  دـشورفب و  ار  دوخ  کلم  زا  یتمـسق  ای  یمامت و  کلام  هکنانچ  تسا  لماک  یهاگ  لاقتنا  دـهد . لاـقتنا  يرگیدـب  اـی  ضارعا و 
نهر هلیـسوب  هقیثو  قح  تسا  نینچ  مه  يرگیدب و  کلام  فرط  زا  یتدم  عفانم  ای  قافترا ، قح  عافتنا ، قح  يراذـگاو  دـننام  تسا  صقان 

. لام ندراذگ 
تیکلام قح  ءازجا  رگید  ینیع  قوقح  هیقب  دـشاب و  هتـشاد  یلاـمب  تبـسن  دـناوتیم  صخـش  هک  تسا  ینیع  قح  نیرتلـماک  تیکلاـم  قح 

. تسا تیکلام  قح  فیعض  بتارم  ینیع  قوقح  رگید  نایبب  دشابیم و 
رد ار  فرـصت  هنوگ  همه  هک  دـهدیم  قح  کلامب  دـیامنیم  تیاکح  مهلاوما ) یلع  نوطلـسم  سانلا   ) يوبن ثیدـح  هکنانچ  مالـسا  نوناق 

. دیامنب دوخ  کلم 
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ره زا  ار  نارگید  ًایفن  دیامنب و  دوخ  کلم  رد  ار  یفرـصت  هنوگ  ره  اتابثا  هک  دهدیم  هزاجا  کلامب  تیکلام  قح  دنیوگیم : دیدج  نیرـسفم 
. دنک عنم  نآ  رد  یفرصت  هنوگ 

«30  » هدام رد  ار  نآ  تبثم  تمـسق  تسا . هدرک  يوریپ  نآ  زا  ناریا  یندـم  نوناق  هک  تسا  ماـکحا  راـثآب و  تیکلم  فیرعت  روبزم  فیرعت 
یفنم تمـسق  و  دشاب » هدرک  ءانثتـسا  نوناق  هک  يدراوم  رد  رگم  دراد  عافتنا  فرـصت و  هنوگ  همه  قح  دوخ  کلمی  امب  تبـسن  یکلام  ره 

« نوناق مکحب  رگم  درک  نوریب  ناوتیمن  نآ  بحاص  فرـصت  زا  ار  یلام  چـیه   » تسا یـساسا  نوناق  ( 15  ) لصا دافم  هک  ( 31  ) رد ار  نآ 
. تسا هدومن  نایب 

: دیامنیم تیارس  لیذ  روماب  لاوما  رد  تیکلام  قح 

. دیآیم تسدب  ای  دوشیم و  دیلوت  کلم  زا  هک  یلاوما  - 1

دشاب یعیبط  هاوخ  دیامنیم ، تیارس  دوش  دیلوت  نآ  زا  هچره  هب  تبسن  لاوما  تیکلام  دنمان . یعبت  تیکلام  ار  روبزم  لاوماب  تبسن  تیکلام 
یلوصحم رذب ، تشک  هجیتن  رد  هکنانچ  دوش ، لصاح  یناسنا  لمع  ۀجیتن  رد  یعونـصم و  هاوخ  دیوریم و  نیمز  زا  هک  نمچ  ای  هتوب  دـننام 

. دیورب نیمز  زا 
، دـشاب هدـش  لصاح  یلمع  هجیتن  رد  ای  ًاعبط  هک  هلوقنم  ریغ  هلوقنم و  لاوما  تاقلعتم  تارمث و  مامت  : » دـیوگیم « 32  » هدام رد  یندم  نوناق 

تسا » هروبزم  لاوما  کلام  لام  عبتلاب 
. دیوریم نیمز  رد  ریغ  ۀبح  هلصا و  زا  هک  تسا  یلوصحم  مکح  نآ  دیامنیم و  نایب  ار  یعرف  یعبت  تیکلام  رکذ  زا  سپ  یندم  نوناق 

. دومن ناوتیم  ضرف  هس  الاب  عوضوم  لح  يارب 
نیاربانب دوشیم ، هتخانش  نآ  فالتا  بجوم  هتـشاک  ار  نآ  هک  یـسک  تسا و  بوسحم  هدش  فلت  دیوریم  ریغ  نیمز  رد  هک  ياهبح  فلا -

ار دوخ  هبح  کلام  هاگره  و  دهدب ، هبح  کلامب  ار  نآ  لثم  دیاب  دـشاب  هتـشاک  دوخ  نیمز  رد  هدومن و  بصغ  ار  هبح  نیمز  کلام  هاگره 
هلیسوب  هاگره  و  تسا ، هدومن  فلت  ار  دوخ  لام  دشاب  هتشاک  ریغ  نیمز  رد 
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. دشاب هدش  فلت  دوخ  يدوخب  هبح  هک  تسا  نآ  دننام  دیورب  هدش و  لقتنم  ریغ  نیمزب  هبح  نآ  ناویح  ای  بآ  ای  داب  دننام  ناسنا  ریغ  لمع 
يرگید نیمز  رد  یتدـم  ءاـقب  رثا  رد  هک  یئاذـغ  داوـم  ریغ و  ۀـبح  تسا ، رما  ود  ۀلیـسوب  دـیآیم  تسدـب  ریغ  ۀـبح  زا  هک  یلوـصحم  ب -

. تسا هدمآ  رد  لوصحم  تروصب 
نآ کـلامب  ار  هبح  لدـب  دـیاب  نیمز  کـلام  دوشیم و  هداد  نیمز  کـلامب  لوصحم  نیمز ، کـلام  هبح و  کـلام  نیب  فـالتخا  عـفر  يارب 

. دزادرپب
رد تروص  نیدب  نیمز  زا  هیذغت  یتدـم  زا  سپ  هک  دـشابیم  یلوا  هبح  نامه  دـیوریم ، يرگید  نیمز  رد  ریغ  ۀـبح  زا  هک  یلوصحم  ج -

هتفریذپ و ار  ریخا  ضرف  « 33  » هدام رد  ناریا  یندم  نوناق  تسا . هدوب  وا  لام  هبح  هک  دوب  دـهاوخ  یـسکب  قلعتم  لوصحم  نیاربانب  هدـمآ ،
یقرف نیاربانب  دـشاب . هدـش  هتـشاک  نیمز  بحاص  ياـضر  نودـب  هچ  رگا  دـنادیم  هلـصاو  هبح  بحاـص  لاـم  ار  لوصحم  هرمث و  تخرد و 

هدومن و بصغ  ار  ریغ  هبح  هلصا و  نیمز ، بحاص  سکعلاب  ای  دشاب و  هتـشاک  ریغ  نیمز  رد  ار  نآ  هک  هلـصاو  هبح  بحاص  هک  دیامنیمن 
اما دشاب . هدمآ  لمعب  وا  یلبق  نذا  اب  ای  دشاب  رگید  فرط  نذا  نودـب  تشک  هک  دـیامنیمن  یقرف  هکنانچمه  دـشاب ، هتـشاک  دوخ  نیمز  رد 

دیاب تسا  هدومن  تشک  نآ  رد  کلام  ةزاجاب  ای  هدرک و  بصغ  ار  نیمز  هاوخ  هبح  بحاـص  تسا ، هدـش  نیمز  زا  هک  ياهدافتـسا  هب  عجار 
ترجاـب یقح  تسا  هتـشاک  دوخ  نیمز  رد  هدومن و  بصغ  ار  هبح  نیمز  کـلام  هاـگره  یلو  دزادرپب ، نیمز  کـلامب  ار  نآ  لـثملا  ترجا 

(. دوش هظحالم  بصغ  تمسق  رد   ) تشاد دهاوخن  لثملا 
دـیامن و تیارـس  تسا  هدـمآ  تسدـب  يرگید  ۀلـصاو  هبح  ۀلیـسوب  هک  یئامن  لوصحم و  رد  تسناوتن  نیمز  تیکلام  نوچ  ـالاب  ضرف  رد 
رن ناویح  هاگره  هک  تسنیا  نآ  و  دـهدیم ، رارق  يرگید  شـسرپ  لباقم  رد  ار  ام  دـنام ، یقاب  هلـصاو  هبح  کـلام  تیکلمب  اـمن  لوصحم و 

؟ دوب دهاوخ  کی  مادکب  قلعتم  جاتن  ایآ  ددرگ ، هلماح  نآ  دنک و  یکیدزن  تسیرگیدب  قلعتم  هک  ةدام  ناویح  اب  یسک 
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تعباتم مود  يروئت  زا  هکلب  هدومنن ، لح  تسا  هدش  يوریپ  هلـصاو  هبح  دروم  رد  هک  موس  يروئت  ۀلیـسوب  ار  روبزم  عرف  ناریا  یندم  نوناق 
دهاوخ مه  نآ  جاتن  کلام  هدش  ردام  کلام  سک  ره  تسا و  ردام  عبات  تیکلم ، رد  تاناویح  جاتن  . » دیوگیم « 34  » هدام رد  تسا و  هدرک 

دوب »
هک هنوگنآ  هدام  اریز  دوب ) دـهاوخ  مه  جاتن  کلام  تسا  ردام  کلام  سک  ره  و  . ) ددرگ میظنت  نینچ  ـالاب  هداـم  دوب  بساـنم  یبدا  رظن  زا 

«33  » هدام زا  هکنانچ  تسا ، تیکلام  قح  تیارس  زا  نخـس  هکنآ  لاح  دشابیم و  ریغب  ردام  لاقتنا  دروم  رد  جاتن  تیعبات  مهوم  هدش  هتـشون 
لاقتنا دروم  رد  جاتن  تیعبات  نایب  ماقم  رد  هک  یتروص  رد  « 34  » هدام هکنآ  رب  هوالع  دشابیم . ادیوه  تسا  هدام  نیا  زا  لبق  هک  یندم  نوناق 

رگم دوشیمن ، يرتشمب  قلعتم  ناویح  عیب  رد  لمح  : » دیوگیم هک  دوب  دـهاوخ  یندـم  نوناق  « 358  » هدام ریخا  تمـسق  دافم  اب  فلاخم  دشاب 
«. دوش هدرمش  عباوت  زا  فرع  بسح  رب  ای  هک  دشاب  هدش  حیرصت  هکنیا 

نیمز رارق  اضف و  - 2

ریزب تبـسن  تسا  نینچمه  دور و  الاب  اجکره  ات  تسا  نآ  يذاحم  ياضف  تیکلام  مزلتـسم  نیمز  تیکلام  : » یندـم نوناـق  « 38  » ةدام قبط 
دشاب ». هدرک  ءانثتسا  نوناق  هک  ار  هچنآ  رگم  دراد  رارق  اوه و  رد  فرصت  هنوگ  همه  قح  کلام  هلمجلاب  نیمز و 

هچ ره  نآ  رواجم  ياضف  اوه و  تیکلام  مزلتسم  هکلب  دشابیمن ، نیمز  نآ  حطسب  دودحم  وا  تیکلام  تسا  نیمز  کلام  هک  یسک  نیاربانب 
هک هقبط  دـنچ  ره  دوـخ  نیمز  رد  دـناوتیم  کـلام  اذـل  دـشابیم ، دورب  نیئاـپ  هک  هچ  ره  نیمز  ریز  ياهتمـسق  نـینچمه  دور و  ـالاب  هـک 

تاررقم قـبط  دـشابیم  نیمز  رد  هچنآ  نداـعم و  دـنکب و  قـیمع  ياـههاچ  دوـخ  نـیمز  رد  دـناوتیم  نـینچ  مـه  دـیامن و  اـنب  دـهاوخیم 
رد ای  وا  نیمز  ياضف  رد  هک  دهدب  قح  ای  هزاجا  يرگیدب  دناوتیم  کلام  دـیامن . جارختـسا  تسا  نداعم  جارختـسا  يارب  هک  یـصوصخم 
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دنک انب  وا  نیمز  ریز  ینیعم  قمع  رد  هک  دهد  قح  ای  هزاجا  يرگیدب  دناوتیم  هک  ینانچمه  دـیامن ، انب  ینیعم  عافتراب  وا  يانب  يور  ياضف 
جارختسا  ار  وا  نداعم  ای 
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. دهدب ار  قح  نیا  هطوبرم  نیناوق  هکنآ  رگم  دشکب ، وا  نیمز  يور  زا  قرب  ای  نفلت  میس  کلام  ةزاجا  نودب  دناوتیمن  یسک  دیامن و 
ياضفب دوخ  هناخ  زا  درادن  قح  یـسک  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 130  » ةدام دـشابیم ، نآ  رارق  اضف و  تیکلام  مزلتـسم  نیمز  تیکلام  نوچ 

نوناق « 131  » هدام قبط  نینچمه  و  دوب » دهاوخ  نآ  عفرب  مزلم  دهدب  یجورخ  نذا  نودب  رگا  دهدب و  یجورخ  وا  نذا  نودـب  هیاسمه  هناخ 
نآ دناوتیم  هیاسمه  درکن  رگا  دنک و  فطع  اجنآ  زا  دیاب  دوش  هیاسمه  نیمز  ای  هناخ  ياضف  رد  لخاد  یـسک  تخرد  هخاش  رگا   » یندـم

«. دوشیم ریغ  کلم  لخاد  هک  تخرد  ياههشیر  مکح  تسا  نینچمه  دنک و  عطق  دوخ  هناخ  دح  زا  دشن  رگا  فطع و  ار 
: هک دنکیم  حیرصت  یندم  نوناق  « 133  » هدام دیدرگ  رکذ  الاب  رد  هک  یتهجب 

یصتخم راوید  زا  دناوتیم  نکیل  دشاب  وا  یصتخم  کلم  راوید  هچ  رگا  دنک  زاب  رد  هیاسمه  ۀناخب  دوخ  هناخ  راوید  زا  دناوتیمن  هک  یسک  »
دزیوایب هدرپ  ای  دشکب و  راوید  هکبش ، هنزور و  ولج  دناوتیم  مه  هیاسمه  یلو  درادن  ار  وا  عنم  قح  هیاسمه  دنک و  زاب  هکبـش  ای  هنزور  دوخ 

قوذ و قباطم  هک  تسا  ینف  ناسانشراک  هربخ و  ةدهعب  نآ  صیخـشت  هدشن و  نیعم  نوناق  رد  هنزور  هکبـش و  رادقم  دوش » تیؤر  عنام  هک 
مزلتـسم هدوب و  مولعم  رد  ندومن  زاـب  زاوج  مدـع  اریز  روبع ، رد  هن  تسا  گرزب  ياـههرجنپ  رد ، زا  روـظنم  دـنیامنیم . نیعم  لـحم  فرع 

. دشابیم رواجم  نیمز  رد  میقتسم  فرصت  روبع و 
ای دزاسب  راوید  نآ  يولج  دـناوتیم  هیاسمه  هکنآ  رب  هوالع  دـیامن  زاب  هیاسمه  هناخب  رد  دوخ  یـصاصتخا  راوید  زا  یـسک  هاگره  نیارباـنب 

. دیامن هعجارم  نآ  ندومن  دودسم  يارب  حلاص  هاگدادب  دناوتیم  دزیوایب ، هدرپ 
یقوقح يانبم  اب  دـیامنیم ، عنم  هیاسمه  هناخب  دوخ  یـصاصتخا  راوید  زا  رد  ندومن  زاب  زا  ار  کلام  هک  یندـم  نوناق  « 133  » هدام كالم 

هناخ دوخ و  هناخ  نیب  راوید  هک  دهدیم  هزاجا  هناخ  کلامب  ًانمـض  ریخا  ةدام  هچ  دراد ، تافانم  تسا  هدش  هدراذـگ  نآ  رب  « 123  » هدام هک 
راوید  زا  یتمسق  نتخاسن  زج  رد ، يرامعم  ینف  رظن  زا  دشکن و  هیاسمه 
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ررض یقوقح ال  لصا  رظن  زا  هک  دسریم  هیاسمه  هب  نآ  رثا  رد  هک  تسیررـض  هیاسمه ، هناخب  رد  ندومن  زاب  عنم  تلع  تسین . يرگید  زیچ 

. دشابیم عونمم 

یمومع عراوش  رارق  اضف و  هرصبت 1 -

عافتنا اب  محازم  یفانم و  هک  یتافرصت  اذل  دشاب  رورم  روبع و  هک  تسا  یصوصخم  عافتنا  يارب  ایهم  دعم و  یمومع و  تاکرتشم  زا  عراوش 
یعنام تسا  موسرم  هکنانچ  ورهدایپ ، ریز  رد  رابنا  بآ  ندنک  ای  تخرد و  ياههخاش  ندش  لخاد  یجورخ و  نتخاس  دـننام  دـشابن ، روبزم 
یفانم هک  یتایلمع  یلو  دوب ، دهاوخ  تاررقم  نآ  عبات  الا  و  دشاب ، هدشن  عضو  یـصوصخم  تاررقم  هک  تسا  یمادام  رما  نیا  یلو  درادن ،

دشابیم عونمم  ربعم  رد  دزیریم  نیرباع  رـس  رب  نآ  بآ  هک  نادوان  هلپ و  ندراذگ  اپ  ربعم و  دس  دننام  دشاب ، عراش  زا  عافتنا  اب  محازم  ای  و 
. دنک کیرات  ار  نآ  دوش و  رون  اوه و  زا  عنام  هک  رواجم  نیکلام  ۀلیسوب  نآ  فقس  ندناشوپ  تسا  نینچمه  و 

کلام تافرصت  دودح و  هرصبت 2 -
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زا یعافتنا  ره  دیامنب و  فرصت  هنوگ  همه  دوخ  کلمب  تبسن  یندم  نوناق  « 30  » هدام قبط  دناوتیم  یکلام  ره  قلطم و  تسا  یقح  تیکلام 
قالطا تسا . هدومن  عنم  ددرگ  هیاسمه  ررض  بجوم  هک  یتافرـصت  قلطم  روطب  الاب  ةدام  ددرگن  هیاسمه  ررـضت  بجوم  هک  مادام  دربب  نآ 

. هتشگ دودحم  هدام 132  ۀلیسوب  روبزم 
فراعتم و ردقب  هک  یفرصت  رگم  دوش  هیاسمه  ررضت  مزلتـسم  هک  دنک  یفرـصت  دوخ  کلم  رد  دناوتیمن  یـسک  : » یندم نوناق  « 132  » هدام

دشاب » دوخ  زا  ررض  عفر  ای  تجاح  عفر  يارب 
هجیتن مالـسا  قوقح  رد  روبزم  مکح  تسا . هدومن  مالـسا  قوقح  زا  يوریپ  دوخ  کلم  رد  کـلام  تافرـصت  دودـح  نییعت  رد  روبزم  ةداـم 

. دشابیم طیلست  ررض و  ةدعاق ال  ود  لامعا 
 49 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

ینعی دشابیم . مهلاوما ) یلع  نوطلسم  سانلا   ) روهشم يوبن  ثیدح  رب  ینبم  هدومن ، يوریپ  نآ  زا  یندم  نوناق  « 30  » هدام هک  طیلست  ةدعاق 
نآ زا  دهاوخب  هک  ار  یعافتنا  فرـصت و  هنوگ  ره  دناوتیم  کلام  تنطلـس  نیا  ۀلیـسوب  دـنراد . دوخ  لاوما  رب  ار  تنطلـس  هنوگ  همه  مدرم 

. دربب
هب ینایز  مالسا  ینعی  دشابیم ، مالسالا ) یف  رارض  ررض و ال  ال   ) هلآ هیلع و  هّللا  یلص  يوبن  ثیدح  و  یلقع ، هدعاق  رب  ینبم  ررـض  ةدعاق ال 

. دنزب يررض  يرگیدب  یسک  دیابن  دروآیمن و  دراو  یسک 
: زا ترابع  دیآیم  شیپ  لمع  رد  هک  يدراوم 

یعفترم رایـسب  ترامع  دوخ  عیـسو  نیمز  رد  کلام  هکنانچ  درواین . دراو  هیاسمه  هب  ینایز  ررـض و  دوخ  کـلم  رد  کـلام  تافرـصت  - 1
رد دیامن و  زواجت  لحم  نآ  رد  فراعتم  ردق  زا  هچ  رگا  دزورفیب ، شتآ  ای  درادهگن و  ار  يرایـسب  تاناویح  ای  دنکب  یقیمع  هاچ  ای  دزاسب 

ادیپ ررض  هدعاق ال  اب  یکاکطـصا  هکنآ  نودب  دراد ، تموکح  طیلـست  هدعاق  ًارـصحنم  روبزم  ضرف  رد  دشابن . لومعم  موسرم و  رهـش  نآ 
. دوشیمن ناگیاسمه  هجوتم  يررض  هک  تسا  نآ  ضرف  اریز  دیامن ،

: دیآیم شیپ  عرف  ود  ضرف  نیا  رد  دوش . هیاسمه  نایز  بجوم  دوخ  کلم  رد  کلام  تافرصت  - 2
دوخ کلم  رد  کلام  یلو  دنزاسب  هقبط  هد  ترامع  هک  تسین  فراعتم  يرهـش  رد  هکنانچ  دشاب - فراعتم  دـح  زا  شیب  تافرـصت  فلا -

ضراعت طیلـست  هدـعاق  اب  ررـض  هدـعاق ال  دروم  نیا  رد  دـنکیم . مورحم  باتفآ  رون  اوه و  زا  ار  هیاسمه  هناخ  دزاـسیم و  هقبط  هد  تراـمع 
عفر يارب  هچ  رگا  دیامنب  ار  فراعتم  ریغ  نامتخاس  نیا  هک  دوشیمن  هداد  هزاجا  کلامب  ینعی  دوب ، دهاوخ  مدقم  ررـض  ةدعاق ال  دیامنیم و 

. دشاب ررض  عفر  ای  تجاح و 
کلام هاگره  دوشن و  هیاسمه  ررـضت  بجوم  هک  دیامن  فرـصت  دوخ  کلم  رد  فراعتم  دح  زا  شیب  دـناوتیم  یتروص  رد  کلام  نیاربانب 

فرصت  دوخ  کلم  رد  رما  نیا  تیاعر  نودب 
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. دوب دهاوخ  زین  هیاسمه  رب  هدراو  تاراسخ  لوئسم  و  دیآیم ، لمعب  يریگولج  کلام  دئاز  تافرصت  زا  هاگداد  ۀلیسوب  دنک ،
طرـش ود  زا  یکیب  ددرگ  هیاسمه  نایز  بجوم  هک  یتروص  رد  دشاب  فراعتم  ردـقب  هک  یتافرـصت  دـشاب - فراعتم  ردـقب  تافرـصت  ب -

: دوشیم هداد  هزاجا 
هکنآ دـننام  دـیامنیم ، ار  نآ  ءاضتقا  کلام  تیعـضو  هک  تسا  یجایتحا  تجاـح  زا  روظنم  دـشاب ، تجاـح  عفر  يارب  فرـصت  هکنآ  لوا -
لحم رد  هک  يزاسمرچ  ۀناخ  راک  يارب  هکنانچ  دنک ، باجیا  ار  نآ  کلام  یـصخش  تجاح  ای  دـشاب و  هتـشاد  حارتسم  هاچب  جایتحا  هناخ 

. دوش ناگیاسمه  تمحز  بجوم  رما  نآ  دهد و  رارق  یغابد  لحم  ار  دوخ  هناخ  دیامن  ادیپ  جایتحا  نآ  کلام  تسا  يرگید 
رد یتایلمعب  جاتحم  نآ  عفر  تسا و  هدش  کلم  هجوتم  هک  تسا  يررض  روظنم  دشاب . دوخ  زا  ررض  عفر  يارب  کلام  فرصت  هکنآ  مود -
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کلام دتفا ، نآ  رد  تسا  يرگیدب  قلعتم  هک  يدنفـسوگ  هلگ  ای  دوش و  نس  ای  خـلم و  موجه  دروم  ۀـعرزم  هکنانچ  دـشابیم ، روبزم  کلم 
دنفـسوگ هلگ  اـی  خـلم  نس و  زا  هک  یناـیز  لوئـسم  و  دـنارب ، دوخ  ۀـعرزم  زا  ار  اـهنآ  يرتـشیب  ناـیز  زا  يریگولج  يارب  دـناوتیم  هعرزم 

. دشابیمن دیآ  دراو  رواجم  ياههعرزمب 
نیمز فرطب  دوشن و  وا  نیمز  هجوتم  لیـس  ات  ددنبب  دـس  ار  دوخ  نیمز  يولج  یـسک  هکنانچ  ررـض ، زا  يریگولج  عفد و  تسا  نینچمه  و 

نکمم دوشن  ناـگیاسمه  ناـیز  بجوم  هک  يرگید  قیرطب  لیـس  زا  يریگولج  هک  تسا  زئاـج  یتروص  رد  رما  نیا  ددرگ . يراـج  رواـجم 
. دیامنب دوخ  زا  ررض  عفر  رگید  قیرطب  کلام  دیاب  الا  دشابن و 

بجوم دنک  فرصت  هاگره  و  دوشیم ، ررـضتم  دیامنن  فرـصت  دوخ  کلم  رد  کلام  هاگره  هک  تسیتروص  رد  الاب  رد  روکذم  دروم  ود 
دوب و دهاوخ  امرفمکح  طیلـست  هدعاق  و  دوشیم ، طقاس  هدومن  ضراعت  رگیدکی  اب  ررـض  ود  تروص  نیا  رد  اریز  ددرگیم ، هیاسمه  ررض 

. دوش هیاسمه  ررض  بجوم  هکنآ  ول  دیامنب و  دوخ  کلم  رد  ار  تافرصت  هنوگنیا  هک  دهدیم  هزاجا  کلامب 
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. دراد ریغ  هطـساوب  ای  میقتـسم  یلام  رب  صخـش  هک  تسا  يدام  رادتقا  هطلـس و  زا  ترابع  دوشیم  ریبعت  دـیب  نآ  زا  هک  فرـصت  فرـصت -
رب تسا  نکمم  هکنانچمه  دـشاب ، هتـشاد  فرـصت  رد  ار  نآ  کلام  ةزاـجاب  اـی  هدوب و  نآ  کـلام  تقیقح  رد  تسا  نکمم  لاـم  فرـصتم 

. دشاب هتشاد  دوخ  ۀنابصاغ  فرصت  رد  هدومن و  ادیپ  هطلس  نآ  رب  کلام  تیاضر  فالخ 
فرع رد  دشاب  تیکلام  یعدم  نآب  تبسن  هاگره  دیامنیم  لمع  نآ  رد  دهاوخب  هک  هنوگ  ره  دراد و  فرصت  رد  ار  یلام  هک  یـسک  ًامومع 

ًانلع ار  يرگید  لام  تیکلام  ناونعب  دـناوتیمن  یـسک  مظنم  ۀـعماج  رد  اریز  ددرگ ، تباث  نآ  فـالخ  اـت  دوشیم  هتخانـش  کـلام  نوناـق  و 
رظن زا  یقوقح  ضرف  نیا  دنکن . هعجارم  یئاضق  عجارمب  هدرک و  رایتخا  توکـس  مه  کلام  و  دـیامنب ، ار  تافرـصت  ءاحنا  هدـش  فرـصتم 
ۀماقا فرـصتم  هیلع  رب  عوجر و  هاگدادـب  دـناوتیم  دراد ، يرگید  فرـصت  دروم  لامب  تبـسن  یئاعدا  سک  ره  تسا و  هعماج  مظن  ظـفح 

. دیامن يوعد 
هک تسا  یجراخ  رادتقا  هطلـس و  نآ  يدام و  یکی  دـننادیم ، نکر  ود  ياراد  ار  نآ  دـنیوگ و   Possessio فرـصتب یمور  قوقح  رد 
ای دشاب  عقاو  اب  قبطنم  هاوخ   ) تیکلام قح  ًاصوصخم  تسا ، نآب  تبسن  قح  نتشاد  روصت  هک  یغامد  یحور و  يرگید  دنمان و   sorpus

هک  Corpus ياراد دنراد  فرصت  رد  ار  ریغ  لام  هک  لیکو  عفتنم و  عدوتـسم ، رجأتـسم ، نیاربانب  دنیوگ .  Animus ار نآ  هک  دشابن )
نآ زا  لام  هکنآب  داقتعا  اب  نانیا  اریز  دندقاف ، دشاب   Animus هک تیکلام  قح  ندوب  اراد  روصت  دنشابیم و  تسا  یجراخ  رادتقا  هطلس و 

. دننادیم ریغ  لام  رادهگن  ار  دوخ  دنراد و  فرصت  رد  تسا  يرگید 
نتشاد  دصقب  يدام  لمع  زا  ترابع  فرصت  یمور ، قوقح  رد  تشذگ  هچنآ  ربانب 
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تیکلام و نیب  یقرف  هکنآ  نودب  قح ، لامعا  يارب  تسا  يدام  لمع  فرـصت ، هک  ینونک  رظن  فالخب  دشابیم ، تیکلام ) ًاصوصخم   ) قح
Quasi فرـصت هبـش  دـیامنیم  لاـمعا  ار  نآ  دـشاب و  قاـفترا  قـح  ياراد  هـک  یــسکب  یمور  قوـقح  رد  ًادـعب  دوـش . هدراذـگ  نآ  ریغ 

. دنک روبع  زین  جایتحا  عقاوم  رد  نآ  زا  تسیاهناخ و  رد  روبعلا  قح  ياراد  یسک  هکنانچ  دنتفگیم   possessionems

بلط و هب  هکنانچمه  دنیوگیم ، فرصت  زین  فرصت  هبش  هب  دیق  نودب  هدرک و  ادیپ  هعسوت  فرـصت  هملک  لامعتـسا  ةرئاد  هسنارف  قوقح  رد 
. دنیوگیم  Possession دنزرف ای  نیجوز  تیعضو 

تباث نآ  فالخ  هکنیا  رگم  تسا  تیکلام  لیلد  تیکلام  ناونعب  فرصت  : » دیوگیم « 35  » هدام رد  یندم  نوناق  تشذگ  الاب  رد  هچنآ  ربانب 
دهاوخب هک  ار  یعافتنا  هنوگره  دشاب و  هتشاد  دوخ  يدام  فرصت  رد  ار  یلام  یـسک  هک  تسنآ  تیکلام  ناونعب  فرـصت  زا  روظنم  دوش ».

. دنکیم تیکلام  يوعد  زین  نآب  تبسن  و  دربیم ،
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هعجارم حلاص  هاگدادـب  دـناوتیم  تسا  نآ  تیکلام  یعدـم  سک  ره  دـیامنیم و  تیامح  نآ  زا  هدرمـش و  مرتحم  ار  روبزم  فرـصت  نوناق ،
رد روکذم  یقوقح  ضرف  دنک . جراخ  فرـصتم  فرـصت  زا  ار  نآ  دوخ  یـصخش  هوق  ۀلیـسوب  دیابن  دیامن و  تباث  ار  دوخ  يوعد  هدومن و 

روبزم یقوقح  ضرف  یندم  نوناق  رگید ، ینیع  قوقح  دراوم  رد  تسا . نیعب  تبـسن  دوشیم  هدـیمهف  تیکلام  ۀـملک  زا  هکنانچ  « 35  » هدام
ۀناخ ای  نیمز  هاگره  دیوگیم -« : « 95  » هدام ناراب ، بآ  ای  بآ  لضاف  يارجم  قافترا  قح  دروم  رد  تسا . هدومن  يراج  هداد و  هعـسوت  ار 
رگم دـنک  نآ  زا  يریگولج  دـناوتیمن  نیمز  ای  هناخ  نآ  بحاص  تسا ، هدوب  يرگید  هناخ  ای  نیمز  ناراب  بآ  ای  بآ  لضاف  يارجم  یـسک 

هاگره : » دیوگیم « 97  » هداـم رگید  یقاـفترا  قوقح  روبعلا و  قح  بآ و  يارجم  دروم  رد  دوش .» مولعم  وا  قاقحتـسا  مدـع  هک  یتروص  رد 
ای ندرب  بآ  عنام  دناوتیمن  کلم  ای  هناخ  بحاص  هتـشاد  رورم  قح  ای  دوخ  کلمب  بآ  يارجم  يرگید  کلم  ای  هناخ  رد  میدق  زا  یـسک 

قح  نادوان و  هکبش و  رد و  نتشاد  قح  لیبق  زا  قوقح  ریاس  ای  تسا  نینچمه  دوش و  دوخ  کلم  زا  وا  روبع 
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ینعمب قح  هن  تسا  رورم  لعف  روظنم  تسا و  هدشن  لامعتسا  دوخ  ینعم  رد  الاب  هدام  رد  روکذم  رورم ) قح   ) رد قح  هملک  هریغ .» برش و 
یـصتخم راوید  يور  یترامع  ریترـس  میدق  زا  رگا  : » دیوگیم یندـم  نوناق  « 124  » هدام لوا  تمسق  ریترـس  دروم  رد  یقوقح . یحالطـصا 

دنامب »...  یقاب  قباس  لاحب  دیاب  دشابن  مولعم  فرصت  نیا  هقباس  هدوب و  هیاسمه 
هاگره نینچمه  دوشیم ، هتخانـش  نآ  کلام  دراد  تسد  رد  تیکلام  ناونعب  ار  یلام  یـسک  هاـگره  هکناـنچمه  دـیدرگ  ناـیب  هچنآ  رباـنب 

. دوشیم هتخانش  قح  نآ  بحاص  دیامنب ، نآ  زا  هدافتسا  هتشاد و  نآ  رب  ءالیتسا  المع  ینعی  دشاب  ینیع  قح  رد  فرصتم  یسک 
یعدم هاگره  الا  دشاب و  هدـشن  تباث  هاگداد  رد  نآ  فالخ  هک  تسا  یمادام  رگید  ینیع  قوقح  ای  نیعب  تبـسن  فرـصتم  تیکلام  ضرف 

کلم رب  ءالیتسا  هیرهق  ةوق  ۀلیسوب  ینونک  فرصتم  دنهد  یهاوگ  هک  دنک  هماقا  دوهـش  هکنانچ  تسا  هنابـصاغ  وا  فرـصت  هک  دیامن  تباث 
تیکلام تابثا  يارب  یفاک  رما  نیا  یلو  دریگ ، رارق  فرصتم  تیکلام  رب  لیلد  دناوتیمن  ددرگیم و  لزلزتم  وا  فرـصت  تسا ، هتفای  روبزم 

نآ دنک و  تابثا  زین  ار  دوخ  یلعف  تیکلام  دیاب  یعدم  هکلب  دشابیمن ، وا  تیکلام  مزلتسم  فرصتم ، تیکلام  در  اریز  دوب ، دهاوخن  یعدم 
: دوب دهاوخ  نکمم  لیذ  قیرط  زا  یکیب 

بلقت هلیحب و  ای  هیرهق  ةوق  ۀلیسوب  فرـصتم  ًادعب  هدوب و  وا  فرـصت  رد  لام  البق  هک  دیامن  تباث  رگید  ۀلدا  ای  ناهاوگ  ۀلیـسوب  یعدم  - 1
. تسا هدومن  فرصت  بصغ و  ار  نآ 

فرـصتم تسد  رد  وا  فرط  زا  رگید  ینوناق  نیوانع  زا  یکیب  ای  هراجا و  هیراع ، هعیدو ، تلاکو ، ناونعب  لام  هک  دـیامن  تباـث  یعدـم  - 2
. تسا هدوب 

. تسا هدش  هداد  لاقتنا  واب  فرصتم  فرط  زا  لام  هک  دیامن  تباث  یعدم  - 3
خـسف ای  لطاب و  تاهج  زا  یتهجب  لاقتنا  نآ  و  هدوب ، هدش  هداد  لاقتنا  ینونک  فرـصتمب  لام  وا  فرط  زا  لام  هک  دـیامن  تباث  یعدـم  - 4

هدوبن  ینوناق  لقان  ای  کلمم  ببس  زا  یشان  دوش  تباث  هک  یفرصت  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 36  » هدام هک  تسا  نیا  تسا ، هدش 
 54 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

«. دوب دهاوخن  ربتعم 
هناکلام تافرـصت  هک  تسا  یفاک  دیوجیم ، کمک  روبزم  ینوناق  ةراما  زا  دیامنیم و  فرـصتب  دانتـسا  دوخ  تیکلام  تابثا  يارب  هک  یـسک 
دهاوخب هاگداد  زا  دناوتیمن  تیکلام  یعدم  تهج  نیدب  دشاب ، مولعم  وا  فرـصت  أدبم  أشنم و  هک  تسین  مزال  دیامن و  تباث  ار  دوخ  یلعف 

. دیامن نایب  ار  دوخ  فرصت  ءدبم  أشنم و  فرصتم  هک 
، دیامن تباث  ار  نآ  دناوتیم  دشاب ، بصغ  هکنانچ  دنادیم  لقان  کلمم و  ریغ  ببس  ار  فرط  فرصت  أشنم  تیکلام ، یعدم  هک  یتروص  رد 

ةراما اریز  دـیامنب ، فرط  قباس  تیکلامب  رارقا  دـیابن  تلاکو  نف  رظن  زا  دـنک  نایب  ار  دوخ  فرـصت  أـشنم  دـهاوخب  فرـصتم  هاـگره  یلو 
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تـسد زا  ار  دوخ  راثآ  فرـصت  الا  و  ددرگن ، یعدـم  قباس  تیکلام  رب  رارقاـب  تسویپ  هک  تسا  ءاـکتا  لـباق  یتروص  رد  فرـصت  ینوناـق 
رد و  تسا ، هدوب  وا  یعدم  لام  ًاقباس  کلم  هک  دنک  رارقا  یلعف  فرصتم  رگا  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 37  » هدام هک  تسا  نیا  داد ، دهاوخ 

کلم هک  دـیامن  تباث  هکنیا  رگم  دـنک ، دانتـسا  دوخ  فرـصتب  روبزم  صخـش  تیکلام  ياعدا  در  يارب  دـناوتیمن  هیلا  راـشم  تروص  نیا 
«. تسا هدش  لقتنم  واب  حیحص  لقانب 

قباس تیکلامب  فرـصتم  رارقا  هک  تسنیا  نآ  دـشابیم و  لاکـشا  وگتفگ و  لباق  یقوقح  رظن  زا  یندـم  نوناق  « 37  » هدام رد  روکذـم  مکح 
دوخ فرط  زا  قباس  تیکلام  تابثا  دننام  یعدم  قباس  تیکلامب  فرصتم  رارقا  و  درادن ، دوجو  ضراعت  فرـصتم  یلعف  تیکلام  یعدم و 

رارقاب سایق  ار  نآ  ناوتیمن  تسا و  هتـسنادن  فرـصت  ینوناق  ةراما  لزلزت  بجوم  ار  ریخا  رما  یندـم  نوناـق  هکنآ  لاـح  و  دـشابیم ، یعدـم 
مالـسا نوناق  زا  يوریپ  و 46 »  35  » هدام الاب و  هداـم  تسناد  رثاـالب  ار  روبزم  فرـصت  نوناـق  « 37  » هدام كالم  دانتـساب  و  دومن ، فرـصتم 

. تسا هدومن 
وا  یعدم  هکنآب  دیامن  رارقا  فرصتم  هک  يدروم  نیب  هیماما  نییقوقح  زا  یضعب 

 55 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
ملـسم و یفاکـسا  خیـش و  دـناهدراذگ . قرف  دـیامن ، هاوگ  ۀـماقا  دوخ  قباس  تیکلام  رب  یعدـم  هک  يدروم  نیب  تسا و  هدوب  کـلام  ـالبق 

يوعد دیامن ، نآ  رب  هاوگ  هماقا  هدوب و  کلام  وا  اقباس  تسا  يرگید  فرصت  رد  هک  یکلم  دنک  اعدا  یسک  هاگره  هک  دناهتسناد  یعامجا 
لمتحم لیلد  هلیـسوب  رما  نیا  و  دشابیم ، وا  یلعف  تیکلام  رب  لیلد  فرـصتم ، یلعف  هناکلام  فرـصت  اریز  دوشیمن ، هتفریذپ  یعدم  زا  روبزم 
فرصت ۀلیسوب  باحصتسا  هکلب  دوشیمن ، باحصتسا  دشاب  قباس  تیکلام  هک  هنیب  دروم  فرـصت ، ةراما  ندوب  اب  اریز  دوریمن ، نیب  زا  رگید 

نیا رد  هک  تسا  هدوب  وا  یعدـم  کلم  ـالبق  لاـم  هک  دـیامن  رارقا  فرـصتم  هک  يدروم  فـالخ  رب  ددرگیم ، عطق  تسا  ینوناـق  ةراـما  هک 
مدع لصا  دوجو  لقان و  ببـس  تابثا  مدع  و  دوخ ، یعدـم  قباس  تیکلامب  فرـصتم  رارقا  اب  اریز  دوشیم ، هتخانـش  قحیذ  یعدـم  تروص 

زا یقرف  دننادیم و  دراو  ار  الاب  رد  روکذم  لاکشا  هیماما  نییقوقح  زا  رگید  یضعب  تخانش . کلام  ار  فرـصتم  ناوتیمن  ثداح ، ثودح 
. دنراذگیمن ضرف  ود  نیب  دشاب  فرصت  هک  ینوناق  ةراما  اب  باحصتسا  ضراعت  رظن 

56 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

( معا ینعمب   ) عافتنا قح  رد  مود  لصف 

هراشا

يرگید کلم  نآ  نیع  هک  یلام  زا  دناوتیم  یـصخش  نآ  بجومب  هک  تسا  یقح  زا  ترابع  عافتنا  قح  : » دـیوگیم یندـم  نوناق  « 40  » هدام
«. دنک هدافتسا  درادن  یصاخ  کلام  ای  تسا 

زین صاـخ  ینعمب  عاـفتنا  قح  هک  ینکـس  یبقر و  يرمع ، لوا - هداد : رارق  ثحب  دروم  ار  عوضوم  هس  عاـفتنا  قح  لـصف  رد  یندـم  نوناـق 
. فقو مود - دوشیم . هدیمان 

. تاحابم زا  عافتنا  قح  موس -
نایب روبزم  ماکحا  عافتنا ، قح  ماکحا  رد  ناونع  تحت  همدقم  رد  دـشابیم و  كرتشم  ماکحا  ياراد  فقو  صاخ و  ینعمب  عافتنا  قح  نوچ 

. دوشیم
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عافتنا قح  ماکحا  رد  همدقم -

، ددرگیم رارق  رب  دقع  هلیسوب  عافتنا  قح  فلا -

هدام 41 و 56)  ) دوش راذگاو  يرگیدب  دقع  هلیسوب  دیاب  تسا و  کلام  نآ  زا  نیع  عبتب  عافتنا  قح  اریز 

، لوقنم ریغ  ای  دشاب  لوقنم  دشاب ، نکمم  نیع  ءاقب  اب  نآ  زا  ةدافتسا  هک  دشاب  یلام  دیاب  عافتنا  قح  دروم  ب -

نیع تسا  هدش  هداد  واب  عافتنا  قح  هک  یـسک  فرط  زا  عفانم  ءافیتسا  زا  سپ  هک  تسنآ  ضرف  اریز  هدام 46 و 58 )  ) عاشم ای  دشاب  زورفم 
هک تسا  نآ  روظنم  هکلب  نیمز ، دننام  دشابن  كالهتـسا  لباق  لام  هک  تسین  نآ  عفانم ، ءافیتسا  اب  نیع  ندـنام  یقاب  زا  روظنم  دـنامب . یقاب 

ندروخ و نآ  زا  ةدافتسا  هک  ینیریش  نان و  دننام  دشابن ، نآ  نیع  ندرک  فرـصمب  طونم  نآ  زا  ةدافتـسا  ددرگن و  مودعم  هدافتـسا  نیلواب 
ةدافتسا  دروم  هک  یتدم  زا  سپ  هک  يزیچ  الا  تسا و  ندومن  فرصم 

 57 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
دروم رد  زین  روبزم  طرش  دوش ، عقاو  عافتنا  قح  دروم  دناوتیم  نآ  لاثما  باتک و  سابل ، دننام  ددرگیم ، عافتنا  لباق  ریغ  نآ  نیع  دریگ  رارق 

. دشابیم يراج  هیراع  هراجا و 

دوشیم لقتنم  واب  عافتنا  قح  هک  یسک  ج -

عافتنا قح  دـیدرگ  نایب  هکنانچ  اریز  دـشاب ، دوجوم  دـقع  نیح  رد  دـیاب  فقو ) دروم  رد  هیلع  فوقوم  عافتنا و  قح  دروم  رد  عفتنم  ینعی  )
یلو هیلع ، فوقوم  عفتنم و  يرگید  کـلام و  فقاو و  فرط  کـی  دوـشیم ، دـقعنم  فرط  ود  نیب  دـقع  دـباییم و  شیادـیپ  دـقع  ۀلیـسوب 

تدحوب رظن  « 70  » و « 69  » و « 45  » هداـم  ) تسا دوجوم  دـقع  فرط  اریز  دومن ، رارقرب  عاـفتنا  قح  زین  نیمودـعم  يارب  دوجوم  عبتب  ناوتیم 
دوجوم دقع  نیح  رد  لمح  نوچ  تسا  حیحص  لمح  رب  فقو  عافتنا و  قح  نداد  رارق  تیـصو ، دروم  رد  یندم  نوناق  « 851  » هدام كالم 
. دراذگ ناوتیمن  فقو  تیصو و  نیب  قرف  یلقع  لیلحت  رظن  زا  اریز  دوش ، دلوتم  هدنز  هکنآ  رب  تسا  طونم  نآ  کلمت  نکیل  دشابیم ،

، دشاب یناجم  دیاب  عافتنا  قح  د -

دقع نمـض  رد  طرـش  تروصب  هچ  رگا  دراد ، ضوع  نتفرگ  اب  تافانم  نآ  تسا و  هیریخ  روماب  کمک  عافتنا  قح  يرارقرب  زا  ضرغ  اریز 
دزن روهـشم  فقو  رد  دوشب و  نآ  رد  تبرق  دـصق  رگم  دـننادیمن ، مزال  ار  صاخ  عافتنا  قح  مالـسا  ياهقف  زا  یـضعب  تهج  نیدـب  دـشاب .

دهد و رارق  ضوع  روبزم  قح  يراذگرب  لباقم  رد  کلام  هک  دراد  نآ  اب  تافانم  برقت  دصق  تسا و  تبرق  دصق  ندوب  طرش  هیماما  ءاهقف 
فرط ای  دوخ  يارب  عافتنا  قح  دـقع  رد  خـسف  قح  دـناوتیمن  کلام  هک  تسا  تهج  نیدـب  دزاس . دـقعنم  هضواعم  يراـجت و  رظن  زا  ار  نآ 
تـسا نکمم  همزال  تالماعم  عیمج  رد  رایخ  عاونا  مامت  : » دـیوگیم هک  یندـم  نوناـق  « 456  » هدام دـیامن و  هلاقا  ار  نآ  اـی  دراذـگب و  دوخ 

عافتنا و قح  اریز  دوشیمن ، فقو  عاـفتنا و  قح  لـماش  تسا » عیب  صوصخم  هک  نمث  ریخأـت  ناویح و  سلجم و  راـیخ  رگم  دـشاب  دوجوم 
فقو اریز  تسا ، حیحـص  فقوب  تبـسن  یئاضق  رظن  زا  روبزم  لالدتـسا  یندـم  نوناق  داومب  هجوت  اب  دنتـسین  صاخ  ياـنعمب  هلماـعم  فقو 

ار عفانم  دـنکیم و  جراخ  دوخ  کلم  زا  ار  لام  نیع  کلام  تسا و  تعفنم  لیبست  نیع و  سبح  دـیوگیم ، یندـم  نوناق  « 55  » هدام هکنانچ 
اذل  دیامنیم ، لیبست 

 58 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
ینعمب عافتنا  قح  فالخب  دراد ، لیبست  جارخا و  اب  تافانم  زین  هلاقا  و  تسا ، روبزم  دـقع  ياضتقم  فـالخ  رب  ضوع  طرـش  خـسف و  طرش 
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رب خـسف  طرـش  ضوع و  طرـش  اـت  تسا  هیریخ  روما  زا  فقو  دـننام  هک  دوشیمن ، طابنتـسا  نآـب  هطوبرم  داوم  زا  کیچـیه  زا  هک  صاـخ 
، یندم نوناق  « 10  » هدام دـقع و  نمـض  طورـشب  طوبرم  داومب  هجوت  اب  نیاربانب  تسا ، یناجم  ًامومع  هچ  رگا  دـشاب ، نآ  ياضتقم  فـالخ 

. دنیامن هلاقا  ار  نآ  دنناوتیم  زین  نیفرط  دشابیم و  حیحص  نآ  رد  خسف  طرش  ضوع و  طرش  جرد 

. تسا عافتنا  قح  تحص  طرش  ضبق  ه -

عیبم دقع ، هلیـسوب  هک  عیب  دننام  درادن  يرگید  رماب  جایتحا  دیآیم و  دوجوب  نآب  صتخم  رثا  ددرگ  دقعنم  هکنآ  زا  سپ  دوقع  زا  يرایـسب 
يرگید دوقع  یلو  دـهدب ، عیابب  ار  نمث  دـیاب  يرتشم  دـیامن و  میلـست  يرتشمب  ار  عیبم  دـیاب  عیاب  دوشیم و  لقتنم  کـلامب  نمث  يرتشمب و 

رد تهج  نیدـب  دوب . دـهاوخن  بترتـم  دـقع  رب  يرثا  ضبق  نودـب  دـشابیم و  فرطب  دـقع  دروم  نداد  ضبقب  طوـنم  نآ  ریثأـت  هک  دنتـسه 
م) هدام 47 و 59 ق .  ) دشاب ضابقا  ضبق و  لباق  هک  دریگ  رارق  دقع  دروم  دناوتیم  يزیچ  دوقع  هنوگنیا 

روبزم ةدیقع  زا  يوریپ  مه  ناریا  یندم  نوناق  دناهتسناد و  دقع  تحص  طرش  ار  ضبق  ةدع  دناهتـسد ، ود  رب  هیماما  نییقوقح  ضبق  ریثأت  رد 
هداد ضبق  هک  مادام  یلو  درادن ، ضبقب  جایتحا  شریثأت  رد  دقع  هک  دننآ  رب  هتـسناد و  دقع  موزل  طرـش  ار  نآ  رگید  ةدـع  و  تسا ، هدومن 

ار نآ  ناوتیمن  رگید  ددرگیم و  مزال  دقع  ضبق  زا  سپ  یلو  دنک ، لحنم  ار  نآ  دیامن و  خسف  ار  دقع  دناوتیم  نامز  ره  کلام  تسا  هدـشن 
دیامنیم حیرصت  ناریا  یندم  نوناق  هکنانچ  دشاب ، دقع  تحـص  طرـش  ضبق  هاگره  هک  تسا  نآ  روبزم  هیرظن  ود  یلمع  هجیتن  دز . مه  رب 

فالخ رب  تسا ، کلامب  قلعتم  نآ  زا  لبق  عفانم  هیلع و  فوقوم  عفتنمب و  قلعتم  نامز  نآ  زا  عفانم  دوشیم و  لصاح  ضبق  ناـمز  زا  لاـقتنا 
دقع نامز  زا  لاقتنا  اریز  دشابیم ، هیلع  فوقوم  عفتنمب و  قلعتم  دقع  نامز  زا  عفانم  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  دـقع  موزل  طرـش  ضبق  هکنآ 

. تسا هدش  لصاح 
 59 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

کلم رد  وا  ماقم  مئاق  ای  کلام و  هزاجا  نودـب  دـناوتیمن  تسا  هدـش  لقتنم  واب  عفانم  هک  یـسک  دـشاب  دـقع  تحـص  طرـش  ضبق  هاگره 
رد ددرگیم و  لطاب  دـقع  دریمب  ضبق  زا  لبق  کلام  هاگره  هک  تسا  تهج  نیدـب  دـشابیم ، ریغ  کـلم  رد  فرـصت  اریز  دـیامنب ، فرـصت 

ضبق نودب  یلو  تسین ، ریغ  کلم  رد  فرـصت  عافتنا  قح  دروم  رد  هیلع  فوقوم  ای  عفتنم  تافرـصت  دشاب ، موزل  طرـش  ضبق  هک  یتروص 
. ددرگیم خسفنم  رگید  هزئاج  دوقع  دننام  دقع  دریمب ، ضبق  زا  لبق  کلام  هک  یتروص  رد  دوشیمن و  مزال  دقع  کلام  فرط  زا  نداد 

. دش دهاوخ  مامت  دـقع  دـهدب ، ضبق  ار  لام  نیع  تقو  ره  هدومنن  عوجر  عافتنا  قح  زا  کلام  هک  مادام  و  تسین ، طرـش  تیروف  ضبق  رد 
تیروفب حیرـصت  نوچ  تسا و  تکاس  نوناق  عافتنا  قح  دروم  رد  دـیامنیم و  حیرـصت  ار  رما  نیا  فقو  دروم  رد  یندـم  نوناـق  « 60  » هدام

لیلدـب جاتحم  تیروف  موزل  اریز  دـشابیمن ، مزال  تیروف  زین  صاخ  ینعمب  عافتنا  قح  رد  « 60  » هدام كالم  تدـحوب  هجوت  اب  تسا  هدومنن 
. تسا

( صاخ ینعمب   ) عافتنا قح  لوا  ثحبم 

هراشا

. دنیوگیم زین  سبح  دوشیم  مولعم  م . ق . « 47  » هدام زا  هکنانچ  ار  صاخ  ینعمب  عافتنا  قح 
. دنک جراخ  دوخ  تیکلم  زا  ار  نآ  نیع  هکنآ  نودب  دیامن  راذگاو  يرگیدب  ار  دوخ  کلم  زا  عافتنا  قح  دقع ، بجومب  دناوتیم  کلام 

. دنفسوگ جاتن  ای  غاب  ةویم  زا  هدافتسا  دننام  رامثتسا  قح  لیبموتا و  ندش  راوس  دننام  لامعتسا  قح  تسا : مسق  ود  رب  عافتنا  قح 
دیدرگ و دهاوخ  روبزم  قح  کلام  عفتنم ، عافتنا ، قح  يراذـگاو  زا  سپ  هکنآ  هچ  تسا ، عافتنا  ةزاجا  نداد  زا  ریغ  عافتنا  قح  يراذـگاو 
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قحب زواجت  عونمم و  ندرب  عافتنا  ینعی  دوشیم ، حابم  وا  رب  ندرب  عافتنا  هکلب  دـیامنیمن ، ادـیپ  عافتنا  رب  قح  عفتنم  عافتنا ، ةزاـجا  دروم  رد 
لزنمب  ار  يرگید  یسک  هاگره  هکنانچ  دوب ، دهاوخن  ریغ 

 60 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
اهیندیماشآ اهیندروخ و  رب  یقح  یلو  دروخب ، اهنآ  زا  دربب و  عافتنا  دـننکیم  رـضاح  وا  يارب  هچنآ  زا  دـناوتیم  نامهیم  دـیامن ، توعد  دوخ 

. دوشیمن اهنآ  زا  عافتنا  کلام  دیامنیمن و  ادیپ 
رد رجأتـسم  تیکلم  رد  دـقع  رثا  رد  هراـجا  تدـم  عفاـنم  ریخا  دروم  رد  هک  تسا  نآ  هراـجا  دروم  رد  عفاـنم  تیکلاـم  اـب  عاـفتنا  قح  قرف 
قح عفتنم  و  دوشیم ، لصاح  نیع  کلام  کلم  رد  عفاـنم  عاـفتنا  قح  رد  یلو  ددرگیم ، دـیلوت  رجأتـسم  تیکلم  رد  عفاـنم  تارذ  دـیآیم و 

. دراد ار  نآ  زا  يرادربهرهب  يراصحنا 

. ینکس یبقر - يرمع - دبؤم ، سبح  قلطم ، سبح  تسا : مسق  جنپ  رب  صاخ  ینعمب  عافتنا  قح 

قلطم سبح  - 1

زا عافتنا  قح  دناوتیم  کلام  اذل  تسا ، هراجا  دقع  رد  هچنآ  فالخ  رب  دشابیمن ، عافتنا  قح  دـقع  تحـص  یـساسا  طیارـش  زا  تدـم  نییعت 
تسا و زئاج  روبزم  دقع  دنیوگ . قلطم  سبح  ار  دقع  نیا  دیامن ، راذگاو  يرگیدب  دنک  نیعم  نآ  يارب  یتدـم  هکنآ  نودـب  ار  دوخ  کلم 

کلام زا  کی  ره  نونج  توفب و  رگید  زئاج  دوقع  دننام  دیامن و  خسف  ار  دـقع  هدومن  عوجر  نامز  ره  دـناوتیم  کلام  عفتنم و  زا  کی  ره 
نیعم یتدم  عافتنا  قح  يارب  کلام  هک  یتروص  رد  : » دیوگیم یندـم  نوناق  « 44  » هدام هک  تسا  نیا  ددرگیم . لحنم  روبزم  دـقع  عفتنم ، و 
ءاهقف زا  یضعب  دنک .» عوجر  دوخ  توف  زا  لبق  کلام  هکنیا  رگم  دوب ، دهاوخ  کلام  توف  ات  روبزم  قح  هدوب و  قلطم  سبح  دشاب  هدرکن 
عافتنا قح  دقع  رد  هک  یتروص  رد  دوشیم و  لحنم  دقع  وا  توفب  دـشابیم و  مزال  تسا  هدـنز  کلام  هک  مادام  روبزم  دـقع  دـننآ  رب  هیماما 

. دوب دهاوخ  مزال  دقع  نآ  دوش  هدراذگ  تدم 

دبؤم سبح  - 2

دشابیم و فقو  دننام  دبؤم  سبح  دنیوگ : دبؤم  ار  نآ  تهج  نیدب  دشاب  هدش  دـیق  ماود ، نآ  دـقع  رد  هک  تسا  یعافتنا  قح  دـبؤم  سبح 
دوب  دهاوخ  عفتنم  نآ  زا  عفانم  تسا  یقاب  نیع  هک  مادام 

 61 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
فاقوا نوناق  یلو  تسا  هدربن  دبؤم  سبح  زا  یمان  یندم  نوناق  داد . رارق  خسف  قح  ای  دومن و  ضوع  طرـش  نآ  رد  ناوتیمن  تهج  نیدب  و 

. تسا هدیدرگ  رکذتم  « 3  » هدام رد 

يرمع - 3

ای دوخ  رمع  تدمب  صخش  يارب  کلام  فرط  زا  يدقع  بجومب  هک  تسا  یعافتنا  قح  يرمع  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 41  » هدام هکنانچ 
ار نآ  دشابیم  ثلاث  صخش  ای  نیفرط  زا  یکی  رمع  يرمع ، رد  عافتنا  قح  تدم  نوچ  دشاب .» هدش  رارقرب  یثلاث  صخـش  رمع  ای  عفتنم  رمع 
ار نآ  یـضارتب  دنناوتیم  یلو  دیامن ، خسف  ار  نآ  دناوتیمن  نیدقاعتم  زا  کیچیه  تدم ، ءاضقنا  ات  تسا و  مزال  يرمع  دقع  دنیوگ . يرمع 

. دننک خسافت  هلاقا و 
: تسا مسق  هس  رب  يرمع 

رگید یلام  قوقح  دـننام  روبزم  قح  دـیامن  توف  تدـم  ءاضقنا  زا  لبق  عفتنم  هاـگره  تروص  نیا  رد  کـلام - رمع  تدـمب  يرمع  فلا -
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. دنامیم یقاب  کلام ، رمع  ءاضقنا  ات  دش و  دهاوخ  لقتنم  وا  ۀثروب 
ءاضقنا ات  دوخ  لاحب  عافتنا  قح  دوشیم و  لقتنم  وا  ۀثروب  کلم  نیع  دریمب  کلام  هاگره  تروص  نیا  رد  عفتنم - رمع  تدـمب  يرمع  ب -

. دوب دهاوخ  یقاب  عفتنم  رمع  تدم 
رد دشاب ، هناگیب  صخش  تسا  نکمم  دشاب و  نیدقاعتم  زا  یکی  دالوا  تسا  نکمم  ثلاث  صخـش  ثلاث - صخـش  رمع  تدمب  يرمع  ج -

مئاق ۀثرو  دریمب ، عفتنم  ای  کلام  ثلاث  صخش  رمع  تدم  رد  هاگره  تشاد و  دهاوخ  همادا  ثلاث  صخـش  توف  ات  عافتنا  قح  تروص  نیا 
. دوب دنهاوخ  اهنآ  ماقم 

یبقر - 4

روبزم دـقع  ددرگیم .» رارقرب  ینیعم  تدـم  يارب  کلام  فرط  زا  هک  تسا  یعافتنا  قح  یبقر  : » دـیوگیم یندـم  نوناـق  « 42  » هدام هکنانچ 
دوخ کلم  زا  ات  دشکیم  ار  تدم  ءاضقنا  راظتنا  کلام  اریز  تسا ، هدمآ  راظتنا  ینعمب  باقترا  زا  یبقر  ۀـملک  دـشابیم . مزال  يرمع  دـننام 

هدافتـسا نآ  زا  ات  دوشیم  هداد  عفتنم  ضبقب  کلم  ۀبقر  اریز  دناهدیمان  یبقر  ار  روبزم  قح  کلم ، ۀـبقر  رابتعاب  هک  هدـش  هتفگ  ددرگ . عفتنم 
دوشیم و  نآ  رد  تدم  نتشذگ  راظتنا  تبقارم و  هک  تسا  نآ  تهج  زا  یبقرب  روبزم  دقع  ندیمان  هک  دسریم  رظنب  دیامن .

 62 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
درادیم درتسم  ار  دوخ  کلم  کلام  هک  درذگیم  تدم  تقو  هچ  هک  دنبقرتم  رظتنم و  نیلماعتم 

ینکس - 5

قح نیا  دوشیم و  هدیمان  ینکـس  قح  ای  ینکـس  دشاب  ینکـسم  رد  تنوکـس  زا  ترابع  عافتنا  قح  رگا  : » دـیوگیم یندـم  نوناق  « 43  » هدام
نوچ دوـش . هداد  رارق  دـبؤم  اـی  قـلطم  روـطب  ینکـس  تسا  نکمم  نینچمه  و  دوـش .» رارقرب  یبـقر  قـیرطب  اـب  يرمع  قـیرطب  تسا  نکمم 

. تسا هدش  هداهن  نآ  رب  صوصخم  مان  نوناق  رد  دریگیم  رارق  عافتنا  قح  دروم  رتشیب  هناخ  رد  تنوکس 

عافتنا قح  دقع  طیارش 

قح اریز  دوش ، تیاعر  هدـش  نایب  یندـم  نوناق  « 190  » هدام رد  هک  هلماعم  تحـص  يارب  یـساسا  طیارـش  یمامت  دـیاب  عافتنا  قح  دـقع  رد 
. دشابیم ماع  ینعمب  هلماعم  ماسقا  زا  زین  عافتنا 

، دـشاب هلماـعم  دروم  هک  ینیعم  عوـضوم  نیفرط ، تیلها  اـهنآ ، ياـضر  نیفرط و  دـصق  زا : دـنترابع  هلماـعم  تحـص  يارب  یـساسا  طـیارش 
. دمآ دهاوخ  ًادعب  کی  ره  حرش  هک  هلماعم ، تهج  تیعورشم 

: دشاب اراد  زین  رگید  طرش  ود  دیاب  عافتنا  قح  دقع  هلماعم ، تحص  يارب  یساسا  طیارشب  هوالع 
. دنامب یقاب  نیع  نآ  زا  ةدافتسا  اب  هک  دشاب  يزیچ  دیاب  هلماعم  دروم  لوا -

. دیدرگ نایب  البق  ود  نآ  حرش  هک  تسا ، روبزم  دقع  تحص  طرش  ضبق  مود -
ره فیلاکت  دودـح و  هک  عفتنم  قح  يرگید  کـلام و  قح  یکی  دوشیم ، عمج  قح  ود  یقوقح  لـیلحت  رظن  زا  عاـفتنا  قح  دروم  کـلم  رد 

. ددرگیم نایب  هناگادج  کی 

کلام فیلاکت 

اب ار  دوخ  کلم  دناوتیم  کلام  نیاربانب  دیامنب ، دوخ  کلم  نیع  رد  دشاب  هتشادن  عافتنا  قح  اب  تافانم  هک  یفرصت  هنوگ  ره  دناوتیم  کلام 
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. دیامن راذگاو  هراجاب  یبقر ) رد   ) عافتنا قح  تدم  ءاضقنا  زا  سپ  يارب  ار  نآ  ای  دشورفب و  عفتنم  قح  تیاعر 
دوخ  لاحب  عفتنم  قح  دوشیم و  کلام  ماقم  مئاق  هیلا  لقتنم  نیع ، لاقتنا  تروص  رد 

 63 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
یتباث قح  ياراد  عفتنم  عافتنا ، قح  دـقع  ۀلیـسوب  هچ  دروآـیمن ، دراو  ثلاـث  صاخـشا  ۀـتباث  قوقحب  یللخ  نیع  لاـقتنا  اریز  دـنامیم ، یقاـب 
عافتنا قح  نالطب  بجوم  دهد و  رییغت  ار  قباس  تباث  قح  تیعضو  دناوتیمن  قحال  دقع  دوش  هداد  لاقتنا  ًادعب  کلم  نیع  هاگره  ددرگیم و 

لهاج هیلا  لقتنم  رگا  یلو  دوشیمن  عافتنا  قح  نالطب  بجوم  ریغب ، کـلام  فرط  زا  نیع  لاـقتنا  : » دـیوگیم یندـم  نوناـق  « 53  » هدام دوش 
رد ددرگ ، راذگاو  عفتنمب  زین  کلام  نیع  هک  یتروص  رد  تشاد » دهاوخ  ار  هلماعم  خسف  رایتخا  تسا  يرگیدب  قلعتم  عافتنا  قح  هک  دشاب 

راذـگاو نیع  کلامب  ار  دوخ  عافتنا  قح  عفتنم  هاگره  هکنانچمه  دوشیم ، یفتنم  عافتنا  قح  نیع ، تیکلاـم  قح  عاـفتنا و  قح  طـالتخا  رثا 
رد هک  يدام  تافرـصت  دـیامنب و  دوخ  کلم  رد  ددرگن  عفتنم  عفانم  ندـش  مک  اـی  لاـم  فلت  بجوم  هک  یتافرـصت  دـناوتیم  کـلام  دـنک .

. ددرگن عفتنم  قح  لیطعت  ای  عییضت  بجوم  هک  دشاب  يروط  دیاب  دوشیم  هداد  کلم  ینامتخاس  ای  یعیبط  تیعضو 
موهفم دوب  دـهاوخ  نآ  کلام  ةدـهعب  یکلم  ره  ۀـنیزه  اریز  تسا ، کلام  ةدـهعب  عافتنا  قح  دروم  لام  ءاقب  ظفح و  يارب  مزال  ياـههنیزه 

ةدهع رب  تسا  عافتنا  قح  عوضوم  هک  یلام  يرادهگن  يارب  همزال  جراخم  : » دـیوگیم دـیامنیم و  دـییأت  ار  رما  نیا  یندـم  نوناق  « 49  » هدام
اجب ار  نآ  دیاب  هیلع  طورـشم  یندـم  نوناق  « 237  » هداـم قبط  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب » هدـش  طرـش  نآ  فـالخ  هکنیا  رگم  تسین  عفتنم 

. دروایب
فالخ طرـش  هاگره  دوش  تخادرپ  دـیاب  کلم  دوخ  عفانم  زا  نیع  ءاقب  ظفح و  يارب  مزال  ياـههنیزه  فقو  دـننام  دـبؤم  سبح  دروم  رد 

. دشاب هدشن 

عفتنم فیلاکت 

هراشا

توکـسم دقع  رد  هک  یتروص  رد  تسا و  هدش  حیرـصت  عافتنا  قح  دـقع  رد  هک  تسا  نآ  کلم  زا  وا  ةدافتـسا  ةرئاد  عفتنم و  قح  دودـح 
«54  » ةدام هک  تسا  نیا  دومن . دـهاوخ  هدافتـسا  کلم  نآ  زا  فراـعتم  روطب  عفتنم  ددرگ ، رکذ  ماـهبا  لاـمجا و  روطب  اـی  دوش و  هدراذـگ 

«. دیامن اضتقا  تداع  فرع و  ای  هداد  رارق  کلام  هک  دوب  دهاوخ  يوحنب  يرگید  لام  زا  عافتنا  تایفیک  ریاس  : » دیوگیم یندم  نوناق 
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عفتنم فرصتب  لام  نیع  دیاب  اذل  دوش  دنمهرهب  دوخ  قح  زا  عفتنم و  نآ  زا  دناوتیمن  دشاب  هتشاد  فرـصت  رد  ار  لام  نیع  هکنآ  نودب  عفتنم 
هک یلام  زا  دـیاب  عفتنم  : » دـیوگیم یندـم  نوناق  « 48  » هداـم تهج  نیدـب  دوب ، دـهاوخ  تناـما  وا  تسد  رد  تدـم  یماـمت  رد  دوش و  هداد 

«. دیامنن طیرفت  ای  يدعت  نآ  تظافح  رد  هدرکن و  هدافتسا  ءوس  تسا  عافتنا  قح  عوضوم 
زا روظنم  هدرکن »...  هدافتـسا  ءوس  تسا  عاـفتنا  قح  عوضوم  هک  یلاوما  زا  دـیاب  عفتنم   » لوا تمـسق  تسا : تمـسق  ود  ياراد  روبزم  ةداـم 
قح یسک  هک  یتروص  رد  الثم  دنک . هدافتـسا  هدش  هداد  واب  ءافیتسا  قح  هک  یعافتنا  رادقم  زا  شیب  عفتنم  هک  تسنآ  عفتنم ، هدافتـسا  ءوس 

نییعت هاگره  و  دیامن ، هدافتـسا  هدش  نییعت  کلام  فرط  زا  ًاحیرـص  هک  يوحنب  غاب  زا  دیاب  عفتنم  دومن ، راذـگاو  يرگیدـب  ار  یغاب  عافتنا 
دنمهرهب نآ  ياهلگ  اههویم و  زا  دـیامن و  حـیرفت  غاـب  رد  دـناوتیم  عفتنم  نیارباـنب  درب ، عاـفتنا  لـحم  لومعم  فراـعتم و  روطب  تسا  هدـشن 

روطب غاب  رد  واگ  دنفـسوگ و  دناوتیمن  یلو  دیامن ، عطق  ای  هراظن و  ار  نآ  ياهلگ  دـشورفب و  دـنکب و  ار  نآ  ياههویم  هکنآ  دـننام  ددرگ ،
قح عوضوم  هک  یتروص  رد  تسا . هدومن  هدافتـسا  ءوس  دـیامنب  یلمع  نینچ  هاگره  تسین و  نآ  ناراد  غاـب  لومعم  اریز  دـنک ، اـهر  دازآ 
دهد ياج  نآ  رد  دراد  هاگره  تفلک  رکون و  هچب و  نز و  دیامن ، تنوکس  نآ  رد  فراعتم  روطب  دناوتیم  عفتنم  دشاب ، هناخ  ینکـس  عافتنا 
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دشاب و نآ  رب  لحم  لومعم  رگم  درادـهگن ، نآ  رد  یلها  تاناویح  ای  دـهد و  هراجا  هناگادـج  راوناخ  کیب  ار  نآ  قاطا  ره  دـناوتیمن  یلو 
لماش ینکس  اریز  ددرگ ، عفتنم  نآ  ياههویم  زا  دناوتیمن  هدش  هداد  واب  ینکس  قح  هک  یـسک  تسا ، هچغاب  تروصب  هناخ  هک  یتروص  رد 

. دشاب نآ  فالخ  رب  لحم  فرع  رگم  دوشیمن  نآ 
951 و  » هدام رد  یندم  نوناق  هک  دنتسه  یقوقح  حالطصا  ود  طیرفت  يدعت و  دیامنن » طیرفت  يدعت و  نآ  تظافح  رد  و  مود ...« : تمـسق 
ای لامب  تبسن  تسا  فراعتم  ای  ندا  دودح  زا  ندومن  زواجت  يدعت  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 951  » هدام تسا . هدومن  فیرعت  ار  اهنآ  « 952

فراعتم  هدش و  هداد  رارق  عافتنا  قح  دروم  یغاب  هاگره  اًلثم  يرگید ، قح 
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. دزاس يراج  غاب  ياهرهن  رد  مئاد  ار  بآ  ای  دهدب و  بآ  ار  اهنآ  زور  ره  عفتنم  تسا ، هبترم  کی  هتفه  ره  رد  ناتخرد  ندومن  بورشم 
الثم تسا .» مزال  ریغ  لام  يارب  فراعتم  ای  دادرارق  بجومب  هک  یلمع  كرت  زا  تسا  ترابع  طیرفت  : » دـیوگیم یندـم  نوناـق  « 952  » هدام

نآ تظافح  رد  تسا  لـحم  فراـعتم  اـی  هدـش و  رکذ  داد  رارق  رد  هک  هنوگنآ  دـیاب  عفتنم  دـش ، هدز  نآـب  لاـثم  ـالاب  رد  هک  غاـب  دروم  رد 
ضوح تسا  هناخ  هاگره  دننکـشن و  ار  نآ  ناتخرد  ياههخاش  ناگدـنرذگ  هک  ددـنبب  ار  نآ  برد  دراد ، برد  هاگره  هکنانچ  دـشوکب ،

. دنکشن ات  دناشوپب  ناتسمز  رد  ار  نآ 
تظافح رد  ای  دـنک و  هدافتـسا  ءوس  قح  دروم  لام  زا  هچنانچ  دراد  تسد  رد  دوخ  عافتنا  يارب  ار  يرگید  لاـم  هک  ینیما  ره  دـننام  عفتنم 

ناربج ار  نآ  دـیاب  دوش ، ادـیپ  لام  رد  یبارخ  ای  کلام و  هجوتم  یتراسخ  نآ  رثا  رد  هاگره  تسا و  نماـض  دـیامنب  طـیرفت  اـی  يدـعت  نآ 
. دیامنب

.: م ق . هدام 52 » . » دیامنیم نایب  « 52  » ةدام ۀلیسوب  ار  عفتنم  تیلوئسم  یندم  نوناق 
: تسا کلام  تاررضت  نماض  عفتنم  لیذ  دراوم  رد  »

. دنک هدافتسا  ءوس  عافتنا  عوضوم  لام  زا  عفتنم  هک  یتروص  رد  - 1
«. دشاب عافتنا  قح  عوضوم  رب  یتراسخ  بجوم  تیاعر  مدع  نیا  دیامنن و  تیاعر  ار  کلام  فرط  زا  هررقم  طئارش  هک  یتروص  رد  - 2
نماض رگید  نیما  ره  دـننام  عفتنم  دوش  فلت  ای  صقاـن  عفتنم  فرط  زا  طـیرفت  يدـعت و  نودـب  عاـفتنا ، قح  عوضوم  لاـم  هک  یتروص  رد 

طیرفت ای  يدعت  نودب  تسا  عافتنا  قح  عوضوم  هک  یلام  رگا  : » دیوگیم دـنکیم و  رما  نیاب  حیرـصت  یندـم  نوناق  « 50  » هدام دوب . دهاوخن 
«. دوب دهاوخن  نآ  لوئسم  هیلا  راشم  دوش  فلت  عفتنم 

دننام تسا ، عفتنم  ةدـهعب  دـشابیم  عافتنا  لامک  بجوم  هک  یئاههنیزه  نینچمه  تسا و  نآ  رب  طونم  کلم  زا  ندرب  عافتنا  هک  یئاـههنیزه 
مزال ۀنیزه  دشابیم و  عافتنا  قح  کلام  عفتنم  اریز  غاب ، فلع  ندـنک و  نداد و  دوک  ندز و  لیب  ای  هناخ و  ندومن  هزیکاپ  ندرک و  بوراج 

. دوشیم عفتنم  هک  تسا  یسک  ةدهعب  یقح  کلم و  ره  زا  يرادربهرهب  يارب 
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؟ دیامن راذگاو  يرگیدب  ار  دوخ  قح  دناوتیم  عفتنم  ایآ 

لاقتنا يرگیدب  ار  نآ  دناوتیم  عفتنم  دـشاب ، هدـشن  دـقع  ریغب  لاقتنا  قح  مدـع  دـقع  رد  هک  یتروص  رد  تسا و  یلام  قوقح  زا  عافتنا  قح 
ترـشابم دیق  هک  یتروص  رد  اما  دشابیم . عفتنم  کلم  عافتنا ، قح  دیامنب و  دوخ  کلم  رد  یفرـصت  هنوگ  ره  دناوتیم  یکلام  ره  اریز  دهد ،

. دیامن هدافتسا  نآ  زا  دوخ  هکنآ  طرش  اب  دهد  لاقتنا  ریغب  ار  نآ  دناوتیم  عفتنم  دشاب ، هدش  عافتنا  قح  رد 
طقف عفتنم  هک  دشاب  هدش  دیق  دقع  رد  هک  تسا  نآ  دننام  دشابیم و  دقع  رد  رظن  دروم  عفتنم  تنوکس  هک  دومن  راهظتسا  ناوتیم  ینکس  رد 

. دنک تنوکس  دوخ  دناوتیم 
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رما نیا  رب  هنیرق  هاگره  هک  دسریم  رظنب  یلو  دنیامنیمن ، زیوجت  ینکس  رد  ار  عافتنا  قح  يراذگاو  ءاهقف  زا  يرایـسب  هک  تسا  تهج  نیدب 
طرـش اب  عفتنم  فرط  زا  ینکـس  قح  يراذگاو  دشاب  نینچ  ضرف  رب  دیامنیمن و  باجیا  ار  نکاس  ترـشابم  دوخ  يدوخب  تنوکـس  دـشابن 

قح هکنآ  نودب  تسا  هدومن  راذگاو  عفتنمب  دشاب  لامعتسا  قح  هک  ار  ینکس  قح  طقف  کلام  ینکـس  رد  درادن . یلاکـشا  دوخ  ترـشابم 
. ددرگ دنمهرهب  نآ  ياههویم  زا  دناوتیمن  عفتنم  دشاب  غاب  ینکس  دروم  هاگره  نیاربانب  دشاب ، هداد  واب  ار  نآ  رامثتسا 

هراجا اریز  دوب ، دـهاوخن  نکمم  یحالطـصا  ینعمب  عفتنم  فرط  زا  عاـفتنا  قح  نداد  هراـجا  دـش ، رکذ  عاـفتنا  قح  فیرعت  رد  هچنآ  رباـنب 
زا نآ  رثا  رد  هک  تسا  یقح  ياراد  وا  هکلب  دـهد ، لاقتنا  يرگیدـب  دـناوتب  ار  نآ  ات  دـشابیمن  عفانم  کـلام  عفتنم  تسا و  تعفنم  کـیلمت 

نیاربانب دیامن . راذگاو  دهاوخب  سک  رهب  رگید  یلام  قوقح  دـننام  ار  قح  نیا  دـناوتیم  ددرگیم و  دـنمهرهب  عافتنا  قح  عوضوم  لام  عفانم 
. تسا ریبعت  رد  ۀحماسم  عفتنم ، فرط  زا  هراجا 

ای یبقر و  روطب  عافتنا  قح  هاگره  هکنانچ  دنک ، راذگاو  يرگیدب  دشابیم ، اراد  دوخ  هک  یتدم  زا  شیب  يارب  ار  عافتنا  قح  دـناوتیمن  عفتنم 
راذگاو  يرگیدب  ار  دوخ  عافتنا  قح  لاس  هد  تدم  يارب  عفتنم  دشاب و  هدش  رارقرب  عفتنم  رمع  رادقمب  يرمع 
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يراذگاو تدم  هیقب  هب  تبـسن  دـنک ، توف  عفتنم  لاس  هد  زا  لبق  تسا  يرمع  هک  یتروص  رد  دـشاب و  نآ  زا  رتمک  یبقر  تدـم  دـیامنب و 

. تسا کلام  ةزاجاب  طونم  نآ  ذوفن  دشابیم و  یلوضف 
راذگاو يرگیدـب  دوخ  تایح  تدـم  زا  شیب  ار  عافتنا  قح  دـنناوتیمن  مهل  سوبحم  زا  قباس  ۀـقبط  ینعی  دـبؤم ، سبح  رد  تسا  نینچمه 

تدـم رد  دـنیامن و  راذـگاو  ار  نآ  دوخ  تایح  نامز  زا  شیب  تدـم  يارب  هاگره  تسا و  تاـیح  ناـمزب  دودـحم  ناـنآ  قح  اریز  دـنیامن ،
ۀقبط توف  تسا و  مهل  سوبحم  زا  قحال  ۀقبط  هزاجاب  طونم  دشابیم و  یلوضف  تسین و  ذفان  دقع  يراذگاو  تدم ، ۀـیقبب  تبـسن  دـنریمب ،

. تسا هدوب  حیحص  نامز  نآ  ات  يراذگاو  تدم  هک  دنکیم  فشک  قباس 
درک و سایق  کلام  دروم  اب  ناوتیمن  ار  روبزم  دروم  م ) هدام 497 ق . . ) دوب دهاوخ  لطاب  روبزم  يراذگاو  دهدن  هزاجا  قحال  ۀقبط  هاگره 

تدم فرظ  رد  هچ  رگا  تسا  حیحـص  هراجا  دهد و  هراجاب  دوخ  تایح  زا  شیب  تدم  يارب  ار  دوخ  کلم  دـناوتیم  کلام  هکنانچ  تفگ :
تدـم مامت  عفانم  کلام  دروم  رد  اریز  دـیامن ، راذـگاو  دوخ  تایح  تدـم  زا  شیب  ار  کلم  عافتنا  قح  دـناوتیم  زین  عفتنم  نینچمه  دریمب ،
هراجاب ار  نآ  یتدم  ره  يارب  دـناوتیم  دـنک ، راذـگاو  ار  کلم  نیع  دـناوتیم  کلام  هکنانچمه  تسا و  کلامب  قلعتم  نیع  عبتب  لام ، دوجو 

عافتنا قح  توف ، زا  سپ  هدومن و  راذـگاو  واب  ار  عفتنم  تایح  تدـم  عافتنا  قح  طقف  نیع  کـلام  هک  دـبؤم  سبح  دروم  فـالخب  دـهدب .
. تسا هدش  راذگاو  وا  زا  دعب  ۀقبطب 

عافتنا قح  لاوز 

: دوشیم لئاز  لیذ  دراوم  رد  عافتنا  قح  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 51  » هدام
رمعب عافتنا  قح  هک  یـسک  توف  ددرگ و  یـضقنم  یبقر  دروم  رد  دقع  رد  هنیعم  تدم  هکنآ  زا  سپ  ینعی  تدـم » ءاضقنا  تروص  رد  - 1»
يارب تدم  ءاضقنا  زا  لبق  ار  نآ  دناوتیم  کلام  هک  تسا  تهج  نیدب  دـیامنیم و  ادـیپ  همتاخ  عافتنا  قح  دـسرب ، يرمع  رد  هدـش  دـیقم  وا 

. دیامن راذگاو  هراجاب  ءاضقنا  زا  دعب  تدم 
دقع  رد  تدم  هک  قلطم  سبح  رد  و  تسا ، یبقر  يرمع و  دروم  رد  روبزم  رما 
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دناوتیم نامز  ره  رد  کلام  تسا  زئاج  قلطم ، سبح  دقع  نوچ  یلو  تسا ، نیع  ءاقبب  یقاب  عافتنا  قح  دبؤم ، سبح  دـننام  هدـیدرگن ، رکذ 

. تشذگ « 44  » ةدام رد  هچنانچ  دیامن  عوجر 
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قیرح راچد  هدـش  راذـگاو  يرگیدـب  نآ  زا  عافتنا  قح  هک  یلیبموتا  هکنانچ  تسا » عاـفتنا  عوضوم  هک  یلاـم  ندـش  فلت  تروص  رد  - 2»
اب تسا و  کلم  نیع  دوجو  عباـت  عاـفتنا  اریز  دوشیم ، یفتنم  عاـفتنا  قح  دریمب ، هتفرگ  رارق  عاـفتنا  قح  دروم  هک  یبسا  اـی  دزوسب و  دوش و 

. ددرگیم لئاز  قح  نآ  فلت 
در کلامب  تمیق  اب  لثم  زا  ار  نآ  لدب  سپـس  ددرگ و  نآ  فلت  ببـسب  ای  دـنک و  فلت  ار  عافتنا  قح  عوضوم  لام  یـسک  هک  یتروص  رد 

هاگره دوشیم و  رارقرب  نآ  رب  عافتنا  قح  دـشاب  لثم  لدـب  هاگره  هک  دـسریم  رظنب  نیارباـنب  تسا . تعفنم  نیع و  لدـب  روبزم  لدـب  دـیامن ،
تسا  کیرش  تمیق  رد  هدش ، تیوقت  عافتنا  قح  شزراب  تبسن  عفتنم  دشاب  تمیق 

هکیمادام دـنیاین ، دوجوب  اـهنآ  دوش و  رارقرب  دوجوم  عبتب  هدـماین  دوجوب  دـقع  نیح  رد  هک  یناـسک  يارب  عاـفتنا  قح  هک  یتروص  رد  - 3
( یندم نوناق  « 45  » هدام . ) دوشیم لئاز  اهنآ  ضارقنا  زا  دعب  یقاب و  روبزم  قح  دنتسه  دوجوم  عافتنا  قح  نابحاص 

هقبط کی  هکنآ  ای  درواین ، يدالوا  سک  نآ  داد و  رارق  وا  دالوا  يارب  وا  زا  سپ  یـسک و  يارب  ار  یلام  عافتنا  قح  یـسک  هاـگره  هکناـنچ 
. دوشیم لئاز  عافتنا  قح  عفتنم  ندوبن  رثا  رد  عاطقنا  خیرات  زا  دیدرگ ، عوطقم  ًادعب  یلو  دمآ  دوجوب 

فقو رد  مود  ثحبم 

هراشا

نوناق « 55  » هدام هکنانچ  تسا ، هدومن  يوریپ  هیماما  قوقح  زا  صاخ  يانعمب  عافتنا  قح  ثحبم  دـننام  ار  روبزم  ثحبم  ناریا  یندـم  نوناق 
نتـشادهاگن لام ، نیع  ندومن  سبح  زا  روظنم  دوش .» لیبست  نآ  عفاـنم  سبح و  لاـم  نیع  هکنیا  زا  تسا  تراـبع  فقو  : » دـیوگیم یندـم 

ددرگ  نیع  فلت  بجوم  هک  تسیتافرصت  زا  نینچمه  لاقتنا و  لقن و  زا  لام  نیع 
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رد فقو  ۀـملک  هچ  دـناهتفگ ، فقو  ار  نآ  مه  تهج  نیدـب  تسا و  هفوقوم  لام  زا  مهیلع  فوقوم  یگـشیمه  عافتنا  فقو  زا  دوصقم  اریز 
. دشابیم یعامتجا ، هیریخ  روما  دنوادخ و  هار  رد  عفانم  يراذگاو  عفانم  لیبست  زا  روظنم  تسا . نتشادهگن  نداتسیا و  یسراف 

فقو دقع 

لوا ۀقبط  لوبق  دنک و  نآ  ینعم  رب  تلالد  ًاتحارص  هک  یظفل  رهب  فقاو  فرط  زا  باجیاب  دوشیم  عقاو  فقو  ، » یندم نوناق  « 56  » هدام قبط 
دوجوم هک  لوا  هقبط  دالوا  نوچ  دـالوا »...  رب  فقو  لـثم  دنـشاب ، روصحم  هک  یتروص  رد  اـهنآ  ینوناـق  ماـقم  مئاـق  اـی  مهیلع  فوقوم  زا 
فوقوم رگا  و   » دوب دـهاوخ  یفاک  فقو  داقعنا  رد  هدـش  لقتنم  اهنآب  عاـفتنا  قح  هک  اـهنآ  ندومن  لوبق  دنـشابیم ، نیعم  دودـحم و  دنتـسه 

یئانـشور دننام  دـشاب » هماع  حـلاصم  رب  فقو  ای   » اهنآ و لاثما  نایوجـشناد و  نارامیب ، ءارقف ، رب  فقو  دـننام  دنـشاب ، روصحم » ریغ  مهیلع 
رب فقو  تافوقوم  هنوگنیا  اریز  تسا » طرش  مکاح  لوبق  تروص  نیا  رد   » اهنآ لاثما  رهـش و  ياههناخ  ندومن  بورـشم  رباعم و  دجاسم و 

نایب رگید  دراوم  دـننام  دروم  نیا  رد  یندـم  نوناـق  دـیامنیم . لوبق  مومع  فرط  زا  یگدـنیامن  تمـسب  مکاـح  تسا و  ۀـعماج  دارفا  مومع 
؟ تسیک مکاح  زا  شدوصقم  هک  هدومنن 

مزـال نآ  داـقعنا  يارب  ار  لوبق  دـننادیم و  دـقع  ار  فقو  هک  یئاـهقف  تسا و  هیماـما  قوقح  زا  يوریپ  روـبزم  دروـم  رد  مکاـح  ۀـملک  رکذ 
. دننادیم مزال  ار  عرش  مکاح  لوبق  روصحم  ریغ  تافوقوم  دروم  رد  دنرامشیم ،

یـساسا طئارـش  ياراد  دیاب  رگید  دوقع  دننام  روبزم  دقع  هک  تسا  مولعم  یلو  هدومنن ، نایب  ار  فقو  دـقع  تحـص  طئارـش  یندـم ، نوناق 
. دشاب هدیدرگ  نایب  یندم  نوناق  « 190  » هدام رد  هک  هلماعم  تحص  يارب 
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لوبقب جاتحم  هتـسناد و  دقع  صاخ ، فقو  ای  دـشاب  ماع  فقو  هاوخ  ًاقلطم  ار  فقو  هیماما  ءاهقف ، زا  ۀتـسد  ةدـیقع  زا  يوریپب  یندـم  نوناق 
دقع  يرگید  و  قلطم ، روطب  فقو  ندوب  عاقیا  یکی  هک  تسا  دوجوم  هیماما  ءاهقف  نیب  رگید  رظن  ود  یلو  دنادیم ،
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. دشابیم ماع  فقو  ندوب  عاقیا  صاخ و  فقو  ندوب 

هنوگچیه فقو  ققحت  زا  سپ  یلو  دیامنب  فقو  ار  نآ  دهاوخب  وحن  رهب  دناوتیم  دشابیم و  هفوقوم  نیع  قلطم  کلام  دـقع  زا  لبق  ات  فقاو 
هک تسا  تهج  نیدب  ددرگیم ، عطق  لام  زا  وا  هطبار  جراخ و  فقاو  تیکلم  زا  هفوقوم  دقع ، ۀلیـسوب  اریز  دهدب ، دـناوتیمن  نآ  رد  يرییغت 
ای دنک  عوجر  نآ  زا  دناوتیمن  فقاو  تسا و  مزال  ضبق  لوصح  تحـص و  وحنب  نآ  عوقو  زا  دعب  فقو  : » دیوگیم یندـم  نوناق  « 61  » هدام
ای دنک ، کیرـش  اهنآ  اب  ای  دیامن ، مهیلع  فوقوم  رد  لخاد  ار  یـسک  ای  دنک ، جراخ  ار  یـسک  مهیلع  فوقوم  زا  ای  دـهدب ، يرییغت  نآ  رد 

«. دنک تلاخد  تیلوت  ناونعب  دوخ  ای  دهد ، رارق  یلوتم  نآ  زا  دعب  هدرکن  نیعم  یلوتم  دقع  نمض  رد  رگا 
ار نآ  ای  دادرارق و  خسف  رایخ  ای  دومن و  ضوع  طرـش  ناوتیمن  فقو  دـقع  رد  ددرگیم ، مولعم  یندـم  نوناق  « 55  » هدام فیرعت  زا  هکنانچ 

ياضتقم فالخ  طرش  و  تشاد ، دهاوخ  تسا  عفانم  لیبست  هک  دقع  ياضتقم  اب  تافانم  هلاقا  خسف و  رایخ  ضوع و  طرـش  اریز  درک ، هلاقا 
يرگید ماود و  یکی  دیامنیم : هفاضا  فقو  دقع  رد  طرـش  ود  هیماما  قوقح  تسا  دـقع  لطبم  لطاب و  یندـم  نوناق  « 233  » هدام قبط  دقع 

. زیجنت
. دراد فقو  اب  دـبؤم ) سبح  دروم  رد  زج   ) صاخ ینعمب  عاـفتنا  قح  هک  دـشابیم  یقرف  اـهنت  تسا  یگـشیمه  دـصق  هک  ماود  ماود - فلا -
. دنوشیم ضرقنم  ًابلاغ  هک  دیامن  فقو  یناسک  يارب  ار  یلام  یسک  هچنانچ  نیاربانب  تسا . هدومنن  ماود  ندوب  طرشب  حیرـصت  یندم  نوناق 
، دشابیم حیحـص  فقو  دیامنن  نیعم  ار  اهنآ  ضارقنا  زا  سپ  فرـصم  دـنک و  نطب  کی  رب  افتکا  دـیامن و  دوخ  دالوا  رب  فقو  هکنآ  دـننام 

ندوب سبح  یکی  تسا  دوجوم  رگید  لوق  ود  تسا . هیماما  ياهقف  دزن  روهشم  روبزم  لوق  تسین . دوجوم  ماود  ندوب  طرـش  رب  یلیلد  اریز 
هک دننآ  رب  هیماما  ءاهقف  روهشم  مهیلع  فوقوم  ضارقنا  زا  سپ  دشاب  حیحـص  الاب  قیرطب  فقو  هکنآ  ربانب  نآ . نالطب  رگید  روبزم و  دقع 

رظنب  دوشیم  فرصم  یمومع  نایرب  رد  نآ  عفانم  هک  دندقتعم  یضعب  دسریم . وا  ۀثرو  ای  فقاوب  هفوقوم  نیع 
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. ددرگیم فرصتم  یمومع  تایرب  رد  هفوقوم  دئاوع  م ،. ق . « 91  » هدام زا  طبنتسم  ربانب  دنوش  ضرقنم  مهیلع  فوقوم  نوچ  هک  دسریم 
فقو دقع  رد  زیجنت  هک  دسریم  رظنب  نیاربانب  تسا . هدومن  رایتخا  توکـس  فقو  دـقع  رد  زیجنت  ندوب  طرـش  رد  یندـم  نوناق  زیجنت  ب -

. دمآ دهاوخ  نآ  حرش  هک  دشابیم  رگید  دوقع  رد  زیجنت  دننام 

هفوقوم ضبق 

هراشا

ققحت فقو  داد  ضبقب  تقو  ره  دوشیمن و  ققحم  فقو  دهدن  فقو  فرصتب  ار  هفوقوم  نیع  فقاو  رگا  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 59  » ةدام
دیدرگ نایب  عافتنا  قح  رد  نآ  لیصفت  دنکیم » ادیپ 

؟ دیامنیم ضبق  ار  هفوقوم  یسک  هچ 

هک تسا  نیا  دشاب ، اراد  ار  وا  فرط  زا  یگدنیامن  تمس  هک  یسک  ای  هدیدرگ ، لقتنم  واب  عافتنا  قح  هک  دوشیم  هداد  یسک  ضبقب  هفوقوم 
: دیوگیم یندم  نوناق  « 62  » ةدام

دقع داـقعنا  ناـمز  رد  اریز  تسا »...  یفاـک  یلوا  ۀـقبط  ضبق  دـننکیم و  ضبق  اـهنآ  دوخ  دنـشاب  روصحم  مهیلع  فوقوم  هک  یتروص  رد  »
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اهنآ زا  یکی  هاگره  تسا . مزال  اهنآ  یمامت  ضبق  دنـشاب ، رفن  دـنچ  یلوا  ۀـقبط  هاگره  دنـشابیم و  عافتنا  قح  بحاـص  یلوا  ۀـقبط  فقو ،
، دوشن هداد  ضبق  نارگیدب  هک  یتروص  رد  دراد و  ددجم  ضبقب  جایتحا  نارگید  مهسب  تبسن  تسا و  حیحص  وا  مهسب  تبسن  دیامن  ضبق 

. ددرگیمن ققحم  فقو  اهنآ  مهسب  تبسن 
هدـش مامت  ققحم و  البق  فقو  اریز  دوب ، دـهاوخن  مزال  وا  ضبق  دوش  دـلوتم  يرگید  دـالوا  یلوا ، هقبط  یماـمت  ضبق  زا  سپ  هاـگره  یلو 

رب فقو  ای  روصحم  ریغ  مهیلع  فوقوم  رگا  و  ددرگیم ...«  زین  وا  لماش  دالوا  هملک  اریز  دوشیم ، بوسحم  مهیلع  فوقوم  زا  زین  وا  تسا و 
يارب فقاو  فرط  زا  هک  تسا  یـسک  دش  دـهاوخ  هتفگ  ًادـعب  هکنانچ  یلوتم  دـنکیم » ضبق  مکاح  الا  فقو و  یلوتم  دـشاب  هماع  حـلاصم 
تسا یلالقتسا  تیحالـص  ضبق ، رد  یلوتم  تیحالـص  تهج  نیدب  دشاب ، وا  فرـصت  رد  هفوقوم  دیاب  ددرگیم و  نیعم  هفوقوم  روما  ةرادا 

مومع  فرط  زا  یگدنیامن  تمسب  هک  مکاح  فالخب 
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یلوتم مان  « 56  » هدام یلو  داد ، یلوتم  ضبقب  ار  هفوقوم  ناوتیم  هک  تسا  هداد  هزاجا  « 62  » هدام رد  یندم  نوناق  هکنآ  تلع  دیامنیم . ضبق 
یتمـس یلوتم  دـقع  نامز  رد  هک  تسنآ  هدربن ، دـنیامن  لوبق  ار  دـقع  دـنریگ و  رارق  فقو  دـقع  فرط  دـنناوتیم  هک  یناـسک  فیدر  رد  ار 

. دیامن ضبق  ار  هفوقوم  دناوتیم  یلو  دوش  عقاو  لوبق  فرط  دناوتیمن  اذل  ددرگیم و  دوجوم  دقع  داقعنا  زا  سپ  وا  تیلوت  تمس  درادن و 
دوخ يارب  ار  تیلوت  فقاو  دوخ  رگا  دننکیم و  ضبق  ار  هفوقوم  اهنآ  بناج  زا  نیروجحم  یـصو  یلو و  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 63  » هدام

«. دنکیم تیافک  دوخ  ضبق  دشاب  هداد  رارق 
دنکیم و تیافک  ضبق  نامه  دوش ، هداد  ضبق  واب  دـیاب  هک  دـشاب  یـسک  دـی  رد  ًابـصغ  ول  نیوانع و  زا  یکیب  البق  هفوقوم  هک  یتروص  رد 
ای هیلع  فوقوم  ناونعب  بصاغ  فرـصت  ۀمادا  هک  دشاب  هتـشاد  ار  نآ  دصق  تین و  فقاو  دـیاب  یلو  تشاد  دـهاوخن  دـیدج  ضبقب  جایتحا 

. درادن تیقیرط  ضبق  تسنآ  تحص  طرش  ضبق  هک  يدوقع  رد  اریز  تسا ، یلوتم 
یلو دوشیمن  ققحم  تسا ، رثؤم  هک  یـضبق  دـنک  فرـصت  ار  نآ  فقاو  هزاجا  نودـب  هیلع  فوقوم  ای  یلوتم  هاگره  هک  تسا  تهج  نیدـب 

فرصت رد  ار  لام  ًابـصغ  هک  یلوتم  ای  هیلع  فوقوم  هاگره  نیاربانب  تشاد  دهاوخن  يریثأت  هنوگچیه  دوخ  فرـصت  همادا  رد  بصاغ  تین 
. دوب دهاوخ  حیحص  فقو  دنادب  کلام  ار  دوخ  دراد 

________________________________________

ه ق ناریا ، نارهت -  ۀیمالسا ، تاراشتنا  دلج ،  6 یماما ،)  ) یندم قوقح  نسح ، دیس  یماما ،
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فقو دروم 

، زورفم ای  دـشاب  عاشم  لوقنم ، ریغ  ای  دـشاب  لوقنم  هکنیا  زا  معا  تشگ ، عفتنم  نآ  زا  ناوتب  نیع  ءاقب  اـب  هک  دـشاب  یلاـم  دـیاب  فقو  دروم 
زورفم تروصب  لوقنم  ریغ  ًامومع  نوچ  هک  تسنآ  يارب  هدام  رد  عاشم  لوقنم و  دـیق  دـیامنیم . حیرـصت  رما  نیاب  یندـم  نوناق  « 58  » هدام

هک تسا  نیا  دریگ ، رارق  فقو  دروم  دناوتیم  زورفم  تروصب  لوقنم  ریغ  ًارصحنم  هک  دیامن  ههبش  داجیا  رما  نیا  دوب  نکمم  دوشیم ، فقو 
هکنانچ ضبق  اریز  دشاب ، ضبق  لباق  دیاب  فقو  دروم  تشذگ ) عافتنا  قح  همدقم  رد  نآ  حرـش   ) تسا هدید  حیرـصتب  راچان  ار  دوخ  نوناق 

تحص  طرش  تشذگ 
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« تسا لطاب  نآ  فقو  تسین  نکمم  نآ  ضابقا  ضبق و  هک  یلام  : » دـیوگیم یندـم  نوناق  « 67  » هدام هک  تسا  تهج  نیدب  دـشابیم ، فقو 
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هراجا لاس  هد  تدـم  يارب  ار  ۀـناخ  یـسک  هکنانچ  تعفنم  تسا  نینچمه  عافتنا و  قح  بلط و  دـننام  دـشاب  يدام  ریغ  ًاـتعیبط  هکنآ  هاوخ 
تسین ءاقب  لباق  دشابیمن  ضبق  لباق  هکنآ  رب  هوالع  تعفنم  دیامن . فقو  تسوا  کلم  هک  ار  هلاسهد  عفانم  دهاوخب  رجأتـسم  دشاب و  هدومن 
بـصغ قرغ و  دـننام  یجراخ  عناوم  ۀطـساوب  یلو  دـشاب ، ضبق  لباق  يدام و  ًاـتعیبط  هکنآ  هاوخ  و  تسنآ ، ندرک  دوباـن  نآ  زا  ةدافتـسا  و 

دـشاب ذخا  رب  رداق  هیلع  فوقوم  دشابن و  نآ  ضابقا  ذخا و  رب  رداق  اهنت  فقاو  رگا  نکیل   » دهد مهیلع  فوقوم  ضبقب  ار  نآ  فقاو  دـناوتن 
رداق هیلع  فوقوم  یلو  دـشابیمن  نآ  رد  فرـصتب  رداق  فقاو  هک  تسا  یناسک  تسد  رد  فقو  دروم  لام  هاـگره  هکناـنچ  تسا » حـیحص 
طرـش هک  ضابقا  ضبق و  دـیامن  فرـصت  ار  نآ  فقاو  ةزاجا  اب  هیلع  فوقوم  هاـگره  تروص  نیا  رد  دریگب ، فرـصتم  زا  ار  نآ  هک  تسا 
تـشاد دهاوخن  دیدج  ضبقب  جایتحا  دشاب  فرـصتم  بصاغ و  دوخ  هیلع  فوقوم  هاگره  هکنانچمه  ددرگیم ، لصاح  تسا  فقو  تحص 

ار هدارا  نیمه  مه  بصاغ  هک  تسین  مزال  دوب و  دهاوخ  یفاک  تسا  هفوقوم  رد  فرصت  ناونعب  بصاغ  فرصت  ۀمادا  هکنآب  فقاو  ةدارا  و 
. تسا رما  نیا  زا  یفاک  ناونع  رییغت  اریز  دشاب ، هتشاد 

اهنآ هلماعم  ًانوناق  هک  یلاوما  یمومع و  تاکرتشم  دننام  دنتسین  لاقتنا  لقن و  لباق  هک  یلاوما  نیاربانب  دشاب ، کیلمت  لباق  دیاب  فقو  دروم 
. نایماظن دننام  دنربب  عافتنا  نآ  زا  دنناوتیم  هک  یناسک  يارب  رگم  دریگ ، رارق  فقو  دروم  دناوتیمن  یگنج ، هحلسا  دننام  تسا  عونمم 

هاگره هکلب  دومن ، فقو  ناوتیمن  تسین  تعفنم  ياراد  دـقع  نیح  رد  هک  یلام  دورن  روصت  تسا ، تعفنم  لیبست  نیع و  سبح  فقو  نوچ 
رد لاس  ود  هک  هناخ  دننام  درک ، فقو  ار  نآ  ناوتیم  دنک  ادیپ  تعفنم  ًادـعب  دـشابن و  تعفنم  ياراد  دـقع  نیح  رد  تاهج  زا  یتهجب  یلام 

تـسا نیا  درادن . ار  ندش  راوس  عافتنا و  تیلباق  زونه  هک  یبسا  هرک  ای  دراد و  عافتنا  قح  نآ  رد  لاس  ود  يرگید  ای  تسا ، يرگید  ةراجا 
هک  ار  یلام  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 64  » هدام هک 
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فقو نینچمه  دومن و  فقو  ناوتیم   » رگید صخـش  ای  دـشاب  عفانم  نآ  کـلام  هیلع  فوقوم  هاوخ  تسا » يرگیدـب  قلعتم  ًاـتقوم  نآ  عفاـنم 

قافترا قح  ظفح  اب  روبزم  کـلم  اریز  دـیآ » دراو  یللخ  روبزم  قحب  هکنآ  نودـب  تسا  زئاـج  تسا  دوجوم  قاـفترا  قح  نآ  رد  هک  یکلم 
. دوشیم فقو  هتفرگ ، رارق  یتدم  يارب  عافتنا  قح  دروم  هک  یکلم  دننام  يرگید ، يارب 

هک یلام  ای  تسا و  يرگید  طرـش  عیب  ای  نهر  رد  هک  یلام  دـننام  دـشاب  هتفرگن  رارق  يرگید  قح  قلعتم  هک  دـشاب  یلاـم  دـیاب  فقو  دروم 
هک دیامنیم  باجیا  وا  یئاراد  رد  هتسکشرو  ناراکبلط  طرـش و  عیب  رد  هیلا  لقتنم  نهترم و  قوقح  اریز  تسا ، هدش  تسکـشرو  نآ  کلام 

عفتنم نآ  زا  مهیلع  فوـقوم  اـت  دـنامب  سبح  دـیاب  فـقو  نیع  هکنآ  لاـحب  ددرگ و  تخادرپ  ناـنآ  بلط  شورف  نمث  زا  هـتخورف و  ار  نآ 
. دنوش

تـسا تهج  نیمهب  دنـشابیم و  قحیذ  نآ  رد  هک  تسا  یناسک  ةزاجاب  طونم  نآ  تحـص  دشابیمن و  ذفان  قوف  رد  روکذم  دراوم  رد  فقو 
رظن زا  اریز  تسا » ناید  هزاجاب  طونم  دشاب  هدش  عقاو  فقاو  ناید  رارـضا  تلعب  هک  یفقو  تحـص  : » دـیوگیم یندـم  نوناق  « 65  » هدام هک 

هدشن و لاح  زونه  دـشاب و  لجؤم  نوید  هچ  رگا  تسا  ناراکناتـسب  بلط  یمومع  هقیثو  وا و  رابتعا  هناوتـشپ  نویدـم  لاوما  یقوقح  لیلحت 
تیلباق دشاب  حیحـص  دنراد  قح  نآب  تبـسن  هک  یناسک  ةزاجا  نودب  لاوما  هنوگنیا  فقو  هاگره  تسا و  هدیـسرن  مه  نآ  تخادرپ  دـعوم 
یلوضف ۀـلماعم  دـننام  نوناق  ار  روبزم  ۀـلماعم  هک  تسا  نیا  ددرگیم ، نانآ  قح  ءافیتسا  مدـع  بجوم  ًاتجیتن  تفر و  دـهاوخ  نیب  زا  شورف 

. تسا هدومن  ناراکبلط  ةزاجاب  طونم 
هکنیا رگم  تسا ، فقو  رد  لخاد  دوش  بوسحم  هفوقوم  نیع  تاقلعتم  عباوت و  زا  ای  ءزج  تداع  فرع و  بسح  رب  اـی  ًاـعبط  هک  يزیچ  ره 

(: یندم نوناق  ةدام 68   ) تسا روکذم  عیب  لصف  رد  هک  يوحنب  دنک  انثتسا  ار  نآ  فقاو 

فقاو
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ربتعم تالماعم  رد  هک  دـشاب  یتیلها  ياراد  هوالعب  دـنکیم و  فقو  هک  دـشاب  یلام  کلام  دـیاب  فقاو  : » دـیوگیم یندـم  نوناـق  « 57  » ةدام
فقاو  فقو ، رثا  رد  نوچ  تسا »
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تالماعم رد  هک  تسا  یتیلها  نامه  نآ  تسا و  هدومن  طرـش  فقاو  رد  ار  تیلها  الاب  هدام  هک  تسا  نیا  دیامنیم ، فرـصت  دوخ  لاوما  رد 

نایب فقاو  يارب  نوناق  هک  يرگید  طرـش  دمآ . دهاوخ  ًادعب  نآ  حرـش  هک  هدش  نایب  یندـم  نوناق  210 و 213 »  » هدام رد  دـشابیم و  مزال 
ار یلوضف  فقو  تحـص  مدع  هتـساوخ  رما  نیا  رکذ  رد  یندم  نوناق  هک  دورن  روصت  دشاب ، فقو  دروم  کلام  دیاب  هک  تسا  نآ  دـیامنیم 
ار حیحص  فقو  طئارش  هتشادن و  رما  نیاب  رظن  یندم  نوناق  تسا  نکمم  اریز  دناهدیقع ، نیا  رب  مالـسا  ياهقف  زا  يرایـسب  هکنانچ  دناسرب ،

یندـم نوناق  هکنآ  اب  دـشاب ، عیبم  کلام  دـیاب  عیاب  : » دـنیوگیم عیب  دروم  رد  تهج  نیدـب  تسا  ناسیونقوقح  لومعم  هکنانچ  هدومن  ناـیب 
دوب و دهاوخ  زئاج  یلوضف  فقو  نیاربانب  دناسریم ، ار  نآ  تحـص  ًانمـض  الاب  رد  روکذم  « 65  » هدام دـهدیم و  هزاجا  ار  یلوضف  تالماعم 
تسا و حیحـص  دـقع  كولمم  هب  تبـسن  دوش  فقو  كولمم  ریغ  كولمم و  دـقع  کی  رد  هاگره  تسا . کلام  ةزاـجاب  طونم  نآ  ذـیفنت 

دقع هک  تسنآ  رما  نیا  تلع  دـشابیم ، لطاب  نآب  تبـسن  فقو  دـقع  هزاجا  مدـع  تروص  رد  کلام و  هزاجاب  جاتحم  كولمم  ریغب  تبـسن 
تـسا كولمم  ریغ  يرگید  كولمم و  یکی  یئیـش ، ود  نآ  دروم  هک  فقو  دقع  ددرگیم و  لحنم  هددعتم  دوقعب  دروم  ددعت  رابتعاب  دحاو 

. تسا یلوضف  كولمم  ریغب  تبسن  حیحص و  كولممب  تبسن  دقع  دشابیم ، دقع  ود  تقیقح  رد 

هیلع فوقوم 

هراشا

. تسا هدش  راذگاو  واب  هفوقوم  عفانم  ءافیتسا  قح  فقاو  فرط  زا  هک  تسا  یسک  هیلع  فوقوم 
: ددرگیم نایب  الیذ  هیلع  فوقوم  طیارش 

. دشاب دوجوم  دقع  نیح  رد  دیاب  هیلع  فوقوم  - 1

دومن دـیز  رب  فقو  ار  یکلم  یـسک  هاگره  نیاربانب  تسا ، هیماما  ءاهقف  قافتا  دروم  دالوا  رب  فقو  دـننام  صاخ  فقو  رد  طرـش  نیا  موزل 
دـشاب هدومنن  ادیپ  دوجو  هیلع  فوقوم  زونه  هاگره  تسا  نینچمه  تسا و  لطاب  فقو  هدوب  هدرم  دـیز  دـقع  نیح  رد  هک  دـش  مولعم  دـعب 

. درادن يدالوا  زونه  هکنآ  لاح  دیامن و  فقو  دوخ  دالوا  يارب  ار  یکلم  یسک  هکنآ  دننام 
تیصو  دربیم و  ثرا  هکنانچ  دشابیم ، حیحص  وا  رب  فقو  دوشیم و  هتخانش  دوجوم  لمح 
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ةدع دوش .» دلوتم  هدنز  هکنیا  رب  طورـشم  دوشیم  عتمتم  یندم  قوقح  زا  لمح  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 957  » هدام دومن . ناوتیم  واب  تبسن 
مکح رد  کلمت و  تیلباق  دقاف  لمح  تسا و  کیلمت  فقو  هکتـس  نیا  نانآ  لیلد  دـننادیمن و  حیحـص  ار  لمح  رب  فقو  مالـسا  ياهقف  زا 

. دومن تیصو  ثرا و  رب  سایق  ار  فقو  ناوتیمن  تسا و  هدعاق  فالخ  رب  یئانثتسا و  تیصو  ثرا و  دروم  دشابیم و  مودعم 
: دیوگیم یندم  نوناق  « 69  » هدام دومن . فقو  دوجوم  عبتب  مودعم  يارب  ناوتیم 

یتروص رد  دیامن  فقو  وا  دالوا  يارب  وا  زا  دعب  دیز و  يارب  ار  یلام  یـسک  هکنانچ  دوجوم » عبت  هب  رگم  تسین  حیحـص  مودـعم  رب  فقو  »
. درادن یلالقتسا  ۀبنج  هتفرگ و  رارق  لوط  روطب  عافتنا  رد  دنتسه و  دیز  عبات  دیز  دالوا  اریز  دشاب ، هتشادن  دالوا  زونه  دیز  هک 

فقاو دالوا  نوچ  دیامنب ، دوخ  مودعم  دالوا  دوخ و  ردارب  رب  فقو  یـسک  ار  یلام  الثم  دوشب ، مودـعم  دوجوم و  رب  فقو  هک  یتروص  رد 
حیحص و دشابیم  فصن  هک  ردارب  مهسب  تبسن  فقو  دناهتفرگ  رارق  رگیدکی  ضرع  رد  درادن و  عافتنا  رد  فقاو  رداربب  تبسن  یعبت  ۀبنج 
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رمع دیز و  دوخ  ردارب  ود  رب  دیامن  فقو  ار  یلام  یسک  هاگره  تسا  نینچمه  و  دشابیم . لطاب  تسا  رگید  فصن  هک  دالوا  مهـسب  تبـسن 
. تسا لطاب  ورمع  فصنب  تبسن  حیحص و  دیز  فصنب  تبسن  دقع  تسا  هدوب  هدرم  دقع  نیح  رد  ورمع  هک  دوش  مولعم  ًادعب  و 

مهـسب تبـسن  حیحـص و  دوجوم  مهـسب  تبـسن  دوش  عقاو  ًاعم  مودعم  دوجوم و  رب  فقو  رگا  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 70  » هدام هک  تسنیا 
ضعب فقو  نالطب  ددرگ . عقاو  رگیدکی  ضرع  رد  مودعم  دوجوم و  رب  فقو  هک  تسنآ  هدام  رد  ًاعم  ۀملک  زا  روظنم  تسا .» لطاب  مودعم 
دوخب صتخم  مکح  ياراد  کی  ره  دوشیم و  هددـعتم  دوقعب  لحنم  دروم  رابتعاب  دـحاو  دـقع  اریز  دـیامنیمن ، رگید  ضعبب  تبـسن  تیارس 

. دشابیم
«69  » ةدام رد  روکذم  تسین » حیحص  مودعم  رب  فقو   » ترابع هک  اریز  دشابیم ، طرـش  دقع  نیح  رد  هیلع  فوقوم  دوجو  زین  ماع  فقو  رد 

يرهش  ةدکشناد  نایوجشناد  ای  هیرق  ءارقف  رب  ار  یلام  یسک  هاگره  نیاربانب  ددرگیم ، ماع  صاخ و  فقو  لماش  تسا و  قلطم 
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ۀیرظن تسین . حیحص  فقو  نآ  دشاب  هدشن  سیسأت  زونه  رهش  رد  ةدکشناد  ای  هتـشادن و  ریقف  فقو  دقع  نیح  رد  هیرق  نآ  دیامنب و  فقو 
نیح رد  ار  هیلع  فوقوم  دوجو  دناهدراذگ و  قرف  ماع  فقو  صاخ و  فقو  نیب  رگید  هدع  یلو  تسا  یمالسا  ءاهقف  زا  ةدع  ةدیقع  روبزم 

. دننادیم یفاک  دقع  زا  سپ  نامز  رد  ار  نآ  شیادیپ  ناکما  هتسنادن و  ماع  فقو  رد  دناهتسناد و  تحص  طرش  صاخ  فقو  رد  دقع 

، دشاب نیعم  دیاب  هیلع  فوقوم  - 2

داد صیخشت  ار  وا  ناوتب  هک  دشاب  هدشن  رکذ  دقع  رد  هیلع  فوقوم  تایـصوصخ  فصو و  مسا و  هک  یتروص  رد  الثم  دشابن ، مهبم  ینعی 
اریز تسا ، لطاب  روبزم  فقو  دـنک  فقو  دجـسم  ود  زا  یکی  رب  اـی  دـیامن ، فقو  نییعت  نودـب  رفن  ود  زا  یکی  رب  یلاـم  یـسک  هکنآ  اـی  و 

ود زا  یکیب  ای  لوهجم و  صخشب  دومن و  کیلمت  ناوتیم  مولعم  نیعم و  صخـشب  تسا و  مهیلع  فوقومب  تعفنم  کیلمت  مکح  رد  فقو 
دننام لوهجم  نیعم و  رب  فقو  تسین » حیحص  لوهجم  رب  فقو  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 71  » هدام هک  تسا  نیا  درک ، کیلمت  ناوتیمن  رفن 

. تسا مودعم  دوجوم و  رب  فقو 

، دیامن کلمت  دناوتب  هک  دشاب  یسک  دیاب  هیلع  فوقوم  - 3

، نوناـق قبط  هاـگره  نیارباـنب  دـشابیم ، نآ  تحـص  يارب  یلقع  طرـش  هیلع  فوقوم  کـلمت  تیلباـق  تسا و  کـیلمت  مکح  رد  فقو  اریز 
. دوب دنهاوخن  زئاج  نانآ  رب  روبزم  فقو  دنوش ، لوقنم  ریغ  کلام  ًاقلطم  ناریا  رد  دنناوتن  ناگناگیب 

دـجاسم و ياـنب  رب  فقو  هن  تسا  مومع  رب  فقو  ینعی  تسا ، هیریخ  روما  رب  فقو  رباـقم ، هفرـشم و  دـهاشم  دـباعم و  دـجاسم و  رب  فـقو 
. اهنآ لاثما  دباعم و 

تسا لطاب  عورشم  ریغ  دصاقم  رب  فقو  - 4

فالخ رب  رما  نیا  تسنآ و  تفرـشیپ  رد  جـیورت  روما  نیا  رب  فقو  اریز  نآ ، لاثما  اههناخ و  هشحاف  ناـیغای و  نویبـالقنا و  رب  فقو  دـننام 
دیامنیم حیرصت  رما  نیاب  یندم  نوناق  « 66  » هدام تسا . هتسناد  مرج  هدومن و  عنم  ار  روما  نیا  يریگولج  يارب  هک  تسا  راذگنوناق  روظنم 

. دشاب هتخانش  مرج  ار  نآ  نوناق  هک  تسا  یلمع  عورشم  ریغ  ۀملک  زا  روظنم  تسا » لطاب  عورشم  ریغ  دصاقم  رب  فقو  : » دیوگیم و 
78 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

، دشابیم لطاب  سفن  رب  فقو  - 5
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رگید قیرطب  وا  تیکلم  رد  نآ  لاـخدا  فـقاو و  تیکلم  زا  لاـم  جارخا  سفن ، رب  فـقو  ۀـجیتن  تسا و  تیکلم  زا  لاـم  جارخا  فـقو  اریز 
. تسا

نوناق « 72  » هدام هکتـس  نیا  دیامن . کیلمت  دوخب  ار  دوخ  لام  یـسک  تسین  لوقعم  دـشابیم و  سفن  رب  کیلمت  سفن  رب  فقو  رگید  ریبعتب 
مدوخ هک  ار  هناخ  نیا  مدومن  فقو  دیوگب  هکنانچ  دهد  رارق  هیلع » فوقوم  ار  دوخ  فقاو  هک  ینعم  نیاب  سفن  رب  فقو  : » دیوگیم یندـم 
ناونع رد  لخاد  دوخ  هاگـشناد و  ناداتـسا  رب  مدومن  فقو  دـیوگب  فقاو  هکنانچ  دـیامن » مهیلع  فوقوم  ءزج  ای   » میاـمن تنوکـس  نآ  رد 

تخادرپ ای   » تسا دارفا  یمامت  رب  عیزوت  یفقو  نینچ  رد  رهاظ  اریز  دـیامنب ، جراخ  ار  دوخ  دـیاب  هکلب  دوش  لـخاد  ًادـعب  اـی  دـشاب و  روبزم 
نآ تادیاع  دیوگب : فقاو  هکنانچ  دـشاب » تایح  لاحب  عجار  هکنیا  زا  معا  تسا  لطاب  دـهد  رارق  هفوقوم  زا  ار  دوخ  جراخم  ریاس  ای  نوید 

جرخ اب  دـنریگب  وا  يارب  هزور  زامن و  توف  زا  سپ  هک  دـیامن  فقو  ار  یکلم  هکنانچ  توف » زا  دـعب  ای   » دوشب نم  لیـصحت  ساـبل و  جرخ 
تبـسن ینعی  تسا . دوجوم  مودـعم و  رب  فقو  دـننام  ریغ  سفن و  رب  فقو  تسا . هعیـش  ياهقف  یعامجا  ۀلئـسم  نیا  دـننک . وا  نفک  نفد و 

. دشابیم حیحص  دقع  ریغب  تبسن  لطاب و  دقع  سفنب 
حیرصت « 73  » هدام رد  یندم  نوناق  دـشابیم ، سفن  رب  فقو  اهنآ  لاثما  نیدراو و  همدـخ و  ماوقا و  دالوا و  رب  فقو  دورن  روصت  هکنآ  يارب 

لمح دوخ  هیفرع  یناعم  رب  تاملک  دنتـسه و  فقاو  زا  ریغ  جراخ و  فرع  رظن  رد  صاخـشا  نیا  اریز  تسا  هدومن  اـهنآ  رب  فقو  تحـصب 
. دیامن فرصنم  دوخ  یناعم  زا  ار  نآ  هک  دشاب  دوجوم  هنیرق  هکنآ  رگم  دندرگیم 

ةون نیاربانب  دوشیم ، هتفگ  رتخد  زا  هاوخ  دشاب و  رـسپ  زا  هاوخ  دـنراد  صخـش  اب  یلوزن  یبسن  تبارق  هک  یناسک  یمامت  رب  فرع  رد  دالوا 
فقاو هکنآ  رگم  دوب ، دنهاوخ  کیرـش  لوا  هقبط  ای  مود  هقبط  دوش  دالوا  رب  فقو  هک  یتروص  رد  و  دوشیم ، هتخانـش  دالوا  زا  زین  يرتخد 
میهـس هفوقوم  عفانم  زا  لوا  هقبط  ندوب  اب  دالوا  زا  مود  هقبط  تروص  نیا  رد  هک  دوشب  تیاعر  مهیلع  فوقوم  رد  بیترت  هک  دنک  حیرـصت 

. دشابیمن
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. تسا فرع  رظنب  نآ  ۀجرد  نییعت  دنشاب و  هتشاد  صخش  اب  یبسن  یببس و  تبارق  هک  دوشیم  هتفگ  یناسک  رب  فرع  رد  ماوقا 
یناسکب فرع  رد  نیدراو  و  دـننک ، راک  یناجم  اـی  دنـشاب  رودزم  هاوخ  هدوب ، صخـش  تمدـخ  رد  هک  دـنیوگ  یناـسکب  فرع  رد  همدـخ 

. دنیایب توعد  نودب  ای  دنشاب  هدش  توعد  هاوخ  دنیآیم  صخش  نیدب  هک  دنیوگ 
رگید دوشیم و  اهنآ  تئالم  بجوم  اهنآ  رب  فقو  اریز  تسا  هقفنلا  بجاو  براقا  ۀقفن  رب  فقو  تحص  رد  دوشب  تسا  نکمم  هک  یلاکشا 

رد هچ  رگا  روبزم  لاکـشا  تسا . سفن  رب  فقو  نآ  ۀجیتن  هتخادرپ و  ار  اهنآ  ۀقفن  قیرط  نیدـب  فقاو  دوب و  دـنهاوخن  قافنا  قحتـسم  اهنآ 
هقفن قحتسم  رقف  رثا  رد  دنتسه  فقاو  ۀقفنلا  بجاو  هک  براقا  زا  یناسک  اریز  تسا ، در  لباق  يرتشیب  تقد  اب  یلو  دسریم  رظنب  دراو  رهاظ 
فقو ات  تسا  هدش  هداد  فقاوب  هکنآ  هن  دیامنیم  عفر  ار  اهنآ  قاقحتـسا  دشاب  اهنآ  ۀشاعا  يارب  یفاک  هک  يردـقب  اهنآ  رب  فقو  دـناهدش و 

رد تیجوز  ۀقفن  ناونعب  فقاو  هاگره  دشاب ، هدش  هقفن  طرـش  دقع  رد  هک  هعطقنم  ۀجوز  ای  همئاد  ۀجوز  ۀقفن  رد  فقو  اما  دـشاب . سفن  رب 
ینوناق رظن  زا  هک  ار  هچنآ  فقاو  اریز  دشابیمن ، حیحـص  فقو  نآ  دـیامن  فقو  ار  یلام  هعتم ، دـقع  رد  طرـش  دروم  ۀـقفن  ای  مئاد و  دروم 

ۀقفن يارب  قلطم  روطب  ار  یلام  فقاو  هک  یتروص  رد  یلو  دشابیم ، سفن  رب  فقو  نآ  ۀجیتن  تسا و  هدومن  فقو  هدوب  نآ  تخادرپب  مزتلم 
دیاع هفوقوم  زا  هچنآ  رب  هوالع  تسا و  حیحـص  فقو  هعتم  رد  طرـش  دروم  ۀقفن  ای  مئاد ، رد  تیجوز  ۀقفن  ناونعب  هن  دیامن  فقو  دوخ  نز 

. دهدب مئاد  رد  ار  تیجوز  ۀقفن  هعتم و  رد  ار  طرش  دروم  هقفن  دیاب  جوز  دوشیم  هجوز 
رب فقو  رد  : » دیوگیم « 74  » هدام رد  تسا ، سفن  رب  فقو  دریگ  رارق  مهیلع  فوقوم  قادـصم  فقاو  هاـگره  هکنآ  مهوت  عفر  يارب  نوناـق 

لیبق زا  هیریخ  روما  هماع و  حلاصم  رب  فقو  رد  ددرگ .» عفتنم  دناوتیم  دوش  عقاو  مهیلع  فوقوم  قادصم  زین  فقاو  دوخ  رگا  هماع  حـلاصم 
هاگره  اهنیا  دننام  هسردم و  هناخرفاسم و  ارسناوراک و  دجسم و 
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رگم دربب ، مهـس  دناوتیم  فقاو  اذل  دارفا ، رب  فقو  هن  دشابیم  تهج  رب  فقو  فاقوا  هنوگنیا  نوچ  دش  عقاو  مهیلع  فوقوم  قادصم  فقاو 
یلو تسا ، ءانثتـسا  مکح  رد  فقاو  اریز  دربـیمن ، مهـس  فقاو  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  هدرک  دـصق  اـهنآ  زا  ار  دوخ  جورخ  فقاو  هکنآ 

رب عیزوت  فقاو  ضرغ  رگا  دوش ، لخاد  ًادعب  ای  دـشاب  نیوانع  نیا  لخاد  مه  فقاو  دوخ  دـیامن و  لیـصحت  سیردـت و  يارب  فقو  هاگره 
واب تبسن  اریز  دنک ، فرصت  دناوتیمن  دوخ  مهس  رادقمب  فقاو  دوب و  دنهاوخ  نآ  دارفا  مهیلع  فوقوم  تقیقح  رد  دشاب  نیوانع  نآ  دارفا 

دناهتسناد و زیاج  دوخ  مهس  رد  ار  فقاو  فرـصت  املع  زا  روهـشم  دشاب  فرـصم  نایب  ناونع  زا  فقاو  ضرغ  رگا  و  تسا ، سفن  رب  فقو 
. تسا رئارس  باتک  رد  هکنانچ  دناهتسنادن  زیاج  ًاقلطم  رگید  ضعب 

هفوقوم روما  ةرادا 

یلوتم - 1

هفوقوم یلوتم  دشاب ، هداد  رارق  یلوتم  فقو  دقع  رد  فقاو  هک  یتروص  رد  دشابیم . رادهدهع  ار  هفوقوم  روما  ةرادا  هک  تسا  یـسک  یلوتم 
. دیامنیم هرادا  ار 

رارق دوخ  يارب  ینیعم  تدم  رد  ای  ةویحلا  مادام  ار  هفوقوم  روما  ندرک  هرادا  ینعی  تیلوت  دناوتیم  فقاو  : » دیوگیم یندـم  نوناق  « 75  » هدام
اب اعمتجم  ای   » يرگید اب  روش  نودب  یئاهنتب  بوصنم ، یلوتم  فقاو و  زا  کی  ره  القتسم » هک  دنک  نیعم  يرگید  یلوتم  دناوتیم  زین  دهد و 

رگید رفن  دنچ  ای  کیب  تسا  نکمم  هفوقوم  لاوما  تیلوت   » دـشاب رگیدـکی  بیوصت  روش و  اب  ود  نآ  تایلمع  هک  دـنک » هرادا  فقاو  دوخ 
هک دنک  طرـش  دناوتیم  فقاو  نینچمه  دننک و  هرادا   » رگیدکی اب  عمتجم  ینعی  ًامـضنم » ای  القتـسم  کی  ره  هک  دوش  راذگاو  فقاو  زا  ریغ 

بـصن ًادعب  دناوتیمن  رگید  دنکن  نیعم  یلوتم  فقاو ، دـقع  نمـض  رد  هاگره  و  دـنک » یلوتم  بصن  تسا  هدـش  نیعم  هک  یلوتم  ای  وا  دوخ 
روما رد  هلخادم  رگید  دـناوتیمن  فقاو  یندـم  نوناق  « 61  » هدام قبط  ضبق  لوصح  تحـص و  وحنب  دـقع  عوقو  زا  سپ  اریز  دـیامن ، یلوتم 

. دهدب هدیدرگ  جرد  فقو  دقع  رد  هچنآ  رد  لیدبت  رییغت و  دیامنب و  هفوقوم 
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فقاو نینچمه  دنک و  نییعت  یلوتم  دناوتیم  دـقع  زا  سپ  نآ  ۀـجیتن  رد  دـهد ، رارق  دـقع  رد  دوخ  يارب  ار  یلوتم  نییعت  قح  فقاو  هاگره 
ار یبیترت  ره  عوضوم  نیا  رد  ای  و   » دنک نیعم  دوخ  زا  سپ  يرگید  یلوتم  تسا  هدش  نییعت  هک  یلوتم  دیامن  طرش  دقع  نمض  رد  دناوتیم 

«. دهد رارق  دنادب  یضتقم  هک 
دیوگیم یندم  نوناق  « 76  » هداـم هکناـنچ  هکلب  دـنک ، لوبق  ار  تمـس  نآ  هک  تسین  روبجم  تسا  هداد  رارق  یلوتم  ار  وا  فـقاو  هک  یـسک 

هچ رگا  دـنک ، در  ار  تیاصو  درادـن  قح  « 834  » هدام قبط  یـصوم ، توف  زا  دعب  هک  یـصو  فالخب  دـیامن ، در  ای  لوبق  ار  تیلوت  دـناوتیم 
تـسین هیماما  نییقوقح  قافتا  دروم  رما  نیا   ) دـیامن در  ار  نآ  دـناوتیمن  رگید  درک  لوبق  یلوتم  ار  تیلوت  رگا  و  دـشاب . تیاصو  رب  لـهاج 

دننام دومن  در  هاـگره  یلو  دـیامن ) در  ار  نآ  لوبق  زا  سپ  دـناوتیم  یلوتم  تسا و  تلاـکو  دـننام  تیلوت  هک  دـننآ  رب  ءاـهقف  زا  ةدـع  هکلب 
. دشاب هدادن  رارق  دقع  رد  یلوتم  لصا  زا  فقاو  هک  تسا  یتروص 

دنک توف  اهنآ  زا  کی  ره  دـشاب  هداد  رارق  تیلوت  لالقتـسا  روطب  رتشیب  ای  رفن  ود  يارب  فقاو  هاـگره  : » دـیوگیم یندـم  نوناـق  « 77  » هدام
ةزاجاب طونم  رگید  نایلوتم  ای  یلوتم  فرصت  دوب  هدنز  یفوتم  یلوتم  هک  مه  ینامز  رد  اریز   ) دننکیم فرـصت  القتـسم  نارگید  ای  يرگید 

زا یکی  توف  زا  دعب  تسین و  ذفان  نارگید  ای  يرگید  بیوصت  نودب  کی  ره  فرـصت  دشاب  هداد  رارق  عامتجا  وحنب  رگا  و  تسا ) هدوبن  وا 
تسنآ هدومن  عامتجا  دیق  هک  فقاو  دوصقم  اریز  دننک .» فرصت  ًاعمتجم  هک  دیامنیم  تسا  هدنامیقاب  هکنآ  همیمض  ار  یصخش  مکاح  اهنآ 

ار فقاو  روظنم  یمامت  ناوتیمن  دـنک ، توف  اهنآ  زا  یکی  هک  یتروص  رد  دوش و  هرادا  رتشیب  ای  رفن  ود  بیوصت  روش و  اـب  هفوقوم  روما  هک 
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رگید رفن  کی  نییعت  نآ  تفرگ و  رظن  رد  ار  فقاو  روظنم  ةزادـنا  اـت  ناوتیم  یلو  درک ، داـجیا  ار  یفوتم  یلوتم  تیـصخش  دومن و  نیمأـت 
دنیامن توف  نایلوتم  مامت  ای  رفن  ود  هاگره  نینچمه  دیامن . يراکمه  ًاعمتجم  ةدـنایمقاب  نایلوتم  یفوتم و  اب  ات  دـشابیم  یفوتم  یلوتم  ياجب 

. دنیامن هرادا  ار  هفوقوم  روما  ًاعمتجم  هک  دومن  دهاوخ  نییعت  یلوتم  اهنآ  ةدعب  مکاح 
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دشاب و هدرک  طرش  یلوتم  صخش  رد  تیناریا ) مالسا ، تلادع ، دننام   ) ار یصوصخم  فصو  فقاو  رگا  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 80  » هدام
رظن رد  روبزم  فصو  اریز  دوشیم .» لزعنم  دـهد ) تیعبات  رییغت  ای  دوش و  دـترم  اـی  ددرگ و  قساـف  هکناـنچ   ) ددرگ فصو  نآ  دـقاف  یلوتم 

نیارباـنب دومنیمن ، نیعم  ار  وا  فقاو  دوبن  فصو  نآ  ياراد  هاـگره  هک  يروطب  هدوب  تیلوـت  تمـسب  وا  نییعت  رد  یـساسا  كـالم  فـقاو 
کی فقاو  هاگره  تروص  نیا  رد  هدومن . توف  هک  تسنآ  دـننام  و  دوشیم ، لئاز  وا  نییعت  كـالم  ددرگ  دـقاف  ار  فصو  نآ  یلوتم  یتقو 

دیدرگ یلوا  فصو  ياراد  ًاددـجم  یلوتم  هاـگره  تسا . هدـشن  نییعت  یلوتم  الـصا  هک  دوب  دـهاوخ  نآ  دـننام  دـشاب  هدومن  نییعت  یلوـتم 
يارب ینوناق  بجوم  دوشیم و  هتخانش  هناگیب  هدش و  لئاز  وا  زا  تیلوت  تمـس  ندش ، لزعنم  زا  سپ  اریز  تشگ ، دهاوخن  زاب  تیلوت  تمس 

ددرگیمزاب دوخ  هیلوا  تمسب  یلوتم  تفص ، دوع  زا  سپ  هک  دناهدومن  حیرصت  ءاهقف ، زا  یضعب  تسین . دوجوم  تیلوت  تمـس  ددجم  دوع 
. تسا یلوضف  وا  تافرصت  هدرک  هفوقوم  رد  یتافرصت  هدوبن و  نیعم  فصو  نآ  ياراد  یلوتم  ءادتبا  زا  هک  یتروص  رد  و 

تیلها دـقاف  اهنآ  زا  یکی  دنـشاب و  ددـعتم  نایلوتم  هک  یتروص  رد  دوش . هناوید  هکناـنچ  ددرگ  تیلها  دـقاف  یلوتم  هاـگره  تسا  نینچمه 
ره هاگره  و  دومن ، دهاوخ  نییعت  ار  يرگید  مکاح  نایلوتم ، زا  یکی  توف  دروم  دننام  دـنیامن  يراکمه  ًاعمتجم  نانآ  دـیاب  هاگره  ددرگ ،

نداد هلخادم  دوشیم و  نیمأت  هفوقوم  ةرادا  رد  یفوتم  روظنم  اریز  دش ، دهاوخن  نییعت  رگید  یلوتم  دـیامن  هفیظو  ماجنا  ًادرفنم  دـناوتب  کی 
. دشابیم فقاو  رظن  فالخ  رب  تسا  هناگیب  هک  یسک 

اریز . ) دنک لزع  تسا  هدش  هداد  رارق  یلوتم  فقو  دقع  نمض  رد  هک  ار  یـسک  دناوتیمن  مکاح  ای  فقاو  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 79  » هدام
رد فقاو  هچنآ  فالخ  رب  دناوتیمن  زین  مکاح  دـهدب و  فقو  رد  يرییغت  هنوگچـیه  دـناوتیمن  دـشابیم و  هناگیب  فقاو  دـقع ، ققحت  زا  سپ 

فقو رد  جردـنم  طرـش  قبط  رب  تروص  نیا  رد  هک   ) دـشاب هدـش  طرـش  لزع  قح  هک  یتروص  رد  رگم  دـنک ) راتفر  هداد  رارق  فقو  دـقع 
رهاظ  یلوتم  تنایخ  رگا  و  دوشیم ) لمع 
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لزعنم زین  دوـخ  يدوـخب  دـیامن و  لزع  ار  وا  دـناوتیمن  و  دـنکیم .» نیما  مض  مکاـح  ددرگ ) تباـث  هاـگداد  رد  وا  تناـیخ  هکناـنچ  ، ) دوـش

نوچ و  دیامنیم ، باختنا  وا  صخش  تایصوصخب  هجوت  اب  دنکیم  نییعت  تیلوت  تمسب  هک  ار  یـسک  فقاو  هک  تسنآ  ضرف  اریز  دوشیمن ،
زا سپ  دـیامن و  هرادا  ار  هفوقوم  روما  نیما  يراکمه  اب  اـت  دوشیم  نیما  مض  فقاو  رظن  مهیلع و  فوقوم  قوقح  ظـفح  يارب  دومن  تناـیخ 

. دیامنیم لزع  ار  نیما  مکاح  تشادرب  تسد  تنایخ  زا  هکنآ 
، دزادرپیمن هفوقوم  روما  ةراداب  هک  دراد  مالعا  هکنآ  ای  دیامنن و  يدـصت  المع  ار  هفوقوم  روما  ةرادا  تیلوت ، لوبق  اب  یلوتم  هک  یتروص  رد 
ار يدـصت  دـناوتیم  هدومن  تدوع  دوـخ  رظن  زا  یتدـم  زا  سپ  هاـگره  و  دـشاب ، هدـشن  نیعم  دـقع  رد  یلوـتم  هک  دوـشیم  لـمع  نآ  دـننام 

. تسا هدشن  لزعنم  تیلوت  زا  اریز  ددرگ ، رادهدهع 
یلوتمب فقاو  فرط  زا  هک  تسا  یبصنم  تیلوت  اریز  دنک » ضیوفت  يرگیدب  ار  تیلوت  دناوتیمن  یلوتم  : » دـیوگیم یندـم  نوناق  « 83  » هدام

هکنآ رگم   » دـیامن راذـگاو  يرگیدـب  ار  بصنم  نآ  دـناوتیمن  دوشیم و  داجیا  وا  يارب  فیلکت  قح و  نآ  ندرک  لوبق  زا  سپ  هدـش و  هداد 
نمـض رد  دهاوخب  ار  سک  ره  هتـسناوتیم  هتـشاد و  البق  ار  يرگید  نییعت  قح  دوخ  فقاو  اریز  دشاب » هداد  نذا  واب  فقو  نمـض  رد  فقاو 

رارق يرگید  یلوتم  دـهاوخب  نامز  ره  هک  هداد  رایتخا  واب  هدومن و  نیعم  ار  یلعف  یلوتم  فقاو  و  دـیامن ، نیعم  یلوتم  تمـسب  فقو  دـقع 
روما ماجنا  رد  دناوتیم »  » وا دشاب » هدـشن   » یلوتم يارب  ترـشابم » طرـش  فقو   » دـقع نمـض » رد  رگا  یلو   » دـنک يریگهرانک  دوخ  دـهد و 
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تروص رد  دـشابیم و  یلوتم  ةدـنیامن  لیکو  تلاکو ، رد  اریز  تسا ، تیلوت  ضیوفت  زا  ریغ  هفوقوم  روما  ةرادا  رد  تلاکو  دریگب .» لـیکو  »
. تسین يراذگاو  لباق  بصنم  دوشیم و  وا  نیشناج  يرگید  ددرگیم و  لئاز  یلوتم  تمس  تیلوت  ضیوفت 

: دیآیم لمعب  لیذ  قیرطب  هفوقوم  روما  ةرادا  دیامنن ، نیعم  یلوتم  فقو ، دقع  نمض  رد  فقاو  هک  یتروص  رد 
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رد یعامتجا  عفن  هک  يروما  ینعی  هماع  حلاصم  يارب  نآ  عفانم  هک  تسیتافوقوم  نآ  و  هماع » فاقوا  رد  : » دیوگیم یندـم  نوناق  « 81  » هدام
دـشاب هدرکن  نیعم  یلوتم  فقاو  رگا   » تسا هدش  نیعم  نآ  لاثما  یبهذم و  تاغیلبت  ءارقف ، ماعطا  شترا ، گنهرف ، يرادهب ، دـننام  دراد  رب 
فاقوا نوناـق  خـسن و  روبزم  نوناـق  « ] دوب دـهاوخ  يرمق ) يرجه   ) نابعش 1328 « 28  » نوناق « 6  » ةداـم قبط  رب  هفوقوم  روـما  ندرک  هرادا 
لوهجم ای  درادـن  یلوتم  هک  یتاـفوقوم  ندرک  هرادا  : » دـیوگیم روبزم  نوناـق  « 1  » هدام تسا ، هدـش  نآ  نیـشناج  هاميد 1313  بوصم 3 

ءاـقبا وا  تسد  رد  هروبزم  ترازو  تسا  نکمم  دـشاب  هتـشاد  يدـصتم  هک  یتروص  رد  تسا و  فاـقوا  فراـعم و  ترازو  اـب  تسا  هیلوتلا 
. دیامن

صخش اب  قبطنم  هرخالاب  هک  فاصوا  بسح  رب  ای  نیعم و  صاخشا  ای  نیعم  صخـش  یلوتم  هک  تسنآ  هیلوتلا  لوهجم  زا  دوصقم  هرـصبت -
دالوا رب  فقو  دننام  دشاب  هدش  هداد  رارق  ینیعم  صاخشا  يارب  هک  تسیتافوقوم  نآ  هصاخ و  فاقوا  رد  یلو  دشابن ]» مولعم  دوشیم  ینیعم 

« تسا مهیلع  فوقوم  دوخ  اب  نآ  يدصت  دشابن  صوصخم  یلوتم  رگا  »

- رظان - 2

هراشا

یندم نوناق  « 78  » ةدام دریگ . ماجنا  اهنآ  تراظن  اب  یلوتم  لامعا  هک  دهد  رارق  یلوتم  رب  رظان  دنچ  ای  کی  فقو ، دـقع  رد  دـناوتیم  فقاو 
دوشیم مولعم  روبزم  هدام  زا  هکنانچ  دـشاب .» وا  عـالطا  اـی  بیوصتب  یلوتم  لاـمعا  هک  دـهد  رارق  رظاـن  یلوتم  رب  دـناوتیم  فقاو  : » دـیوگیم

: تسا مسق  ود  رب  تراظن 

یعالطا تراظن  - 1

رظان عالطاب  ار  دوخ  تایلمع  دـیاب  یلوتم  تهج  نیدـب  دـشابیم و  نآ  فراـصم  تادـئاع و  زا  هفوقومب  هطوبرم  روما  رب  ندـش  هاـگآ  نآ  و 
هداد ماجنا  یلوتم  هک  ار  يرما  رظان  هاگره  دننک و  ذاختا  كرتشم  میمـصت  دیامن و  روش  وا  اب  هفوقوم  روما  رد  هک  تسین  مزال  یلو  دناسرب 

هاگدادب دناوتیم  رظان  دیدرگن ، میلـست  یلوتم  هک  یتروص  رد  دراد و  مالعا  ار  نآ  دناوتیم  دـنادب ، همانفقو  رد  هنیعم  بیترت  فالخ  رب  تسا 
مهیلع فوقوم  اـی  هفوقوم  هجوتم  یلوـتم  لـمع  زا  یتراـسخ  هاـگره  دـیامنب و  هماـنفقو  تاجردـنم  زا  تعباـتمب  راداو  ار  یلوـتم  هعجارم و 

. دوب دهاوخ  نآ  لوئسم  یلوتم  هدیدرگ 
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- یباوصتسا تراظن  - 2

یلوتم دشاب ، هتـشاد  یباوصتـسا  رظان  هفوقوم  هک  یتروص  رد  نیاربانب  دشابیم ، نآ  ماجنا  زا  لبق  هفوقومب  ۀـطوبرم  روما  رد  رظن  راهظا  نآ  و 
دهاوخ ماجنا  ار  نآ  یلوتم  رظان ، بیوصت  تقفاوم و  تروص  رد  دیامنب و  ار  رظان  رظن  بلج  هفوقوم  روما  رد  یلمع  رهب  مادقا  زا  لبق  دـیاب 
یلوتم اب  تامیمـصت  ۀیلک  ذخا  رد  تسا و  یلوتم  دننام  یباوصتـسا  رظان  دـیامنب . يرماب  مادـقا  دـناوتیمن  رظان  بیوصت  نودـب  یلوتم  داد و 

. دشابیم یلوتم  اب  ًارصحنم  تامیمصت  نآ  ءارجا  یلو  دوب ، دهاوخ  کیرش 
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روبزم نوناق  « 2  » ةدام دراد ، هماع  تافوقوم  رب  یباوصتـسا  تراـظن  فاـقوا  هرادا  « 1313  » هاميد بوصم 3  فاقوا  نوناـق  « 2  » هدام قبط 
لماک تراظن  زا  روظنم   ... ) هتشاد لماک  تراظن  فاقوا  فراعم و  ترازو  دراد ، صوصخم  یلوتم  هک  هماع  تافوقوم  هب  تبسن  : » دیوگیم
هکلب دشابیمن ، هماع  تافوقومب  رـصحنم  فاقوا  هرادا  یباوصتـسا  تراظن  دـشابیم .) تراظن  ماسقا  نیرتلماک  اریز  تسا  یباوصتـسا  تراظن 

رد ای  مئاد  روطب  نآ  عفانم  سبح ، اـی  تیـصو و  اـی  رذـن و  بسح  رب  هک  لوقنم  ریغ  لاوما  : » تسا رکذـتم  فاـقوا  نوناـق  « 3  » هدام هکنانچ 
« دوب دهاوخ  نوناق  نیا  1 و 2 - داوم - لومشم  هدش  هداد  صیصخت  هماع  فراصم  يارب  دشابن  لاس  زا 18  رتمک  هک  یتدم 

- هراظنلا قح  و  هیلوتلا - قح  - 3

رب فقو  رما  نیا  و  دـشاب ، یلوتم  دوخ ، فقاو  هچ  رگا  دـهد  رارق  همحزلا  قح  ناونعب  یلوتم  يارب  یمهـس  هفوقوم  عفاـنم  زا  دـناوتیم  فقاو 
رظنب هیلوتلا  قح  رادـقم  نییعت  دـهدیم . ماجنا  هفوقوم  روما  ةرادا  يارب  هک  تسا  یلمع  لـباقم  رد  روبزم  مهـس  اریز  دوشیمن ، هتخانـش  سفن 

تادیاع زا  رشع  هن  یلوتم  درادن  یلاکشا  اًلثم  دشاب ، رتشیب  مهیلع  فوقوم  مهس  زا  هچ  رگا  دریگیم ، رظن  رد  فقو  دقع  رد  هک  تسا  فقاو 
زا رـشع  هن  دشاب و  یلوتم  دوخ  فقاو ، هک  یتروص  رد  دهد و  صیـصخت  مهیلع  فوقوم  يارب  ار  رـشع  کی  هیلوتلا و  قح  يارب  ار  هفوقوم 

كالم ناونع  دصق و  دوقع  رد  اریز  تسناد ، لطاب  ار  نآ  سفن  رب  فقو  ناونعب  ناوتیمن  تسا و  حیحـص  دهد  رارق  هیلوتلا  قح  ار  تادـیاع 
. دشابیم صیخشت  ققحت و 

دیق  زین  هدادن و  رارق  هیلوتلا  قح  فقو  دقع  رد  یلوتم  يارب  فقاو  هک  یتروص  رد 
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دـشابیم و لمع  لثملا  ترجا  قحتـسم  یلوتم  دـیامن ، هرادا  ار  نآ  ًاـناجم  اـی  دربن و  هیلوتلا  قح  ناونعب  هفوقوم  زا  یمهـس  یلوتم  هک  هدومنن 
نیا رب  ءاهقف  زا  ضعب  رظن  دشاب . هدرکن  نیعم  ار  نآ  رادقم  یلو  هدومن  یلوتم  نداد  ترجاب  حیرـصت  فقاو  هک  یتروص  رد  تسا  نینچمه 
دقع رد  نآ  رکذ  مدـع  تروـص  رد  هیلوـتلا  قـح  نداد  درک و  فرـصت  نآ  فراـصم  رد  ناوـتیمن  فـقو  ۀغیـص  تیماـمت  زا  سپ  هک  تسا 
اریز تسا  دودرم  روبزم  لوق  تسا . یناجم  لمع  مادقا  تیلوت  لوبق  زا  سپ  هک  دندقتعم  ءاهقف  زا  هتسد  نیا  دشابیم . فقو  فلاخم  فرصت 

. تسا هدومن  رایتخا  ار  لوا  لوق  یندم  نوناق  تسین و  ندوب  یناجم  رب  لیلد  لوبق ،
کلام هک  یندـم  نوناق  « 30  » هدامب رظن  تسا  هتـسنادن  جاتحم  ار  نآ  نایب  هیلوتلا  قح  رکذ  اـب  هدربن و  هراـظنلا  قح  زا  یماـن  یندـم  نوناـق 

قح رظان  يارب  فقو  دقع  رد  دهدیم ، رارق  یلوتم  يارب  هیلوتلا  قح  هکنانچ  دناوتیم  فقاو  دیامنب ، دوخ  کلم  رد  یفرصت  هنوگ  ره  دناوتیم 
، هتـشادن عربت  دصق  دوخ  لمع  رد  رظان  هک  یتروص  رد  دـشاب ، هدـشن  هداد  رارق  هراظنلا  قح  فقو  دـقع  رد  هاگره  و  دـیامن ، نیعم  هراظنلا 

دشاب هدش  دیق  وا  لمع  ندوب  یناجم  فقو  دقع  رد  هکنآ  رگم  درادرب  لثملا  ترجا  ناونعب  یمهس  هفوقوم  تادیاع  زا  یلوتم  دننام  دناوتیم 
. دناسریم ار  رما  نیا  زاوج  كالم  تدحو  رظن  زا  ءافیتسا ، دروم  رد  یندم  نوناق  « 336  » هدام دناسرب . ار  رما  نیا  رگید ، هتبثم  نئارق  ای  و 

هفوقوم هرادا  زرط  - 4

بیترت نامهب  دـیاب  یلوتم  دـشاب ، هدرک  نیعم  یـصاخ  بیترت  هفوقوم  ندرک  هرادا  يارب  فقاو  هاـگره  : » دـیوگیم یندـم  نوناـق  « 82  » هدام
هراجاب ار  نآ  تسا  هدرک  نیعم  فقاو  هک  هنوگ  نآ  دیامنیم و  ار  تاریمعت  هدـش  ررقم  دـقع  رد  هچنآ  دودـح  رد  یلوتم  ینعی   ) دـنک راتفر 

يروآعمج هراجا و  ریمعتب و  عجار  دیاب  یلوتم  دشاب  هدادن  رارق  یبیترت  رگا  و  دیامنیم ) میـسقت  ار  ماهـس  ذخا و  ار  هراجالا  لام  راذـگاو و 
فراعتم لحم و  لومعم  دودـح  رد  یلوتم  ینعی  دـیامن ، لمع  ینیما  لیکو  لثم  هریغ  هفوقوم و  ظـفح  نیقحتـسم و  رب  نآ  میـسقت  عفاـنم و 

فقاو هک  یتروص  رد  : » یندم نوناق  « 86  » هدام قبط  دنکیم . راذگاو  هراجاب  ار  نآ  هباشم  كالما  طئارـش  اب  دـیامنیم و  ار  همزال  تاریمعت 
تعفنم  لیصحت  يارب  هک  يروما  هفوقوم و  حالصا  ریمعت و  جراخم  دشاب  هدادن  رارق  یبیترت 
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جاتحم هفوقوم  دـشاب و  هدرکن  نییعت  هفوقوم  تاریمعت  يارب  یلحم  فقاو  رگا  ینعی  دوب .» دـهاوخ  مدـقم  مهیلع  فوقوم  قح  رب  تسا  مزال 

، دـنامن یقاـب  يزیچ  مهیلع  فوقوم  يارب  زا  هک  دوش  بجوم  رما  نیا  زا  هچ  رگا  دوشیم ، ریمعت  هفوـقوم  زا  هلـصاح  دـیاوع  زا  دوـش ، ریمعتب 
، هفوقوم ءاقب  يارب  همزال  جراـخم  نودـب  تسا و  تعفنم  لـیبست  لـصا و  سبح  فقو  تسا  یکاـح  یندـم  نوناـق  « 55  » هدام هکناـنچ  اریز 
زا عافتنا  ءاقب و  يارب  ار  نآ  لحم  لومعم  فرع و  هک  تسا  یجراخم  همزـال  جراـخم  زا  روظنم  دـیآ . دوجوب  یتعفنم  اـت  هدـنامیقاب  یلـصا 

جراخم رما  نیا  اریز  دروآ ، رد  تسا  نکمم  هک  یعـضو  نیرتهبب  ار  نآ  هفوقوم ، تادـیاع  زا  دـناوتیمن  یلوتم  ـالا  و  دـنادیم ، مزـال  هفوقوم 
فقاو دـقع  رد  هکنآ  رگم  ددرگیم ، رـسک  نانآ  ماهـس  زا  دـش و  دـهاوخ  مهیلع  فوقوم  مهـسب  زواـجت  ۀـجیتن ، رد  هک  دراد  مزـال  یفاـضا 

. دشاب هدومن  رما  نیاب  حیرصت 
یندم نوناق  « 87  » هداـم هکناـنچ  نیارباـنب  هداد ، رارق  فقو  دـقع  رد  هک  تسا  فقاو  رظن  عباـت  مهیلع  فوـقوم  نیب  هفوـقوم  عفاـنم  میـسقت 

ربارب هس  ثانا  يارب  هکنانچ  توافتب » ای  دوش  میـسقت  يواستب  مهیلع  فوقوم  نیب  ام  هفوقوم  عفانم  هک  دنک  طرـش  دناوتیم  فقاو  : » دـیوگیم
ای یلوتم  نیاربانب  دنک » میسقت  دناد  تحلصم  وحن  ره  هک  دهدب  يرگید  صخـش  ای  یلوتمب  رایتخا  هکنیا  ای  و   » سکعلاب ای  دهد  رارق  روکذ 

. دنک ضارتعا  اهنآ  رب  دناوتیمن  یسک  دیامن و  میسقت  مهیلع  فوقوم  نیب  ار  تادیاع  دنناوتیم  دنهاوخب  هک  مسق  ره  روبزم  صخش 
. دشابیم میهس  اعاشم  مهیلع  فوقوم  یمامت  هدشن  میسقت  هک  مادام  هفوقوم  تادیاع  رد 

هیقب ةزاجا  نودب  دشاب ، میـسقت  تروصب  رگا  روبزم  فرـصت  اریز  دنک ، فرـصت  نآ  رد  نارگید  ةزاجا  نودب  دناوتیمن  اهنآ  زا  کیچـیه  و 
زا کی  ره  هصح  لصاح و  هفوقوم  عفاـنم  هکنآ  زا  دـعب  : » یندـم نوناـق  « 85  » هدام قبط  یلو  دوب ، دـهاوخ  اهنآ  ماهـس  رد  فرـصت  ءاکرش 
هچ رگا  دنک  فرـصت  ار  دوخ  ۀـصح  دـناوتیم  هیلع  فوقوم  دـیدرگ ) زورفم  دـمآ و  نوریب  هعاشا  لاح  زا  ینعی   ) دـش نیعم  مهیلع  فوقوم 
رد نذا  فقاو  هکنیا  رگم  تشاد ) دـهاوخن  يرگید  نذاـب  جاـیتحا  دوـخ  زورفم  کـلم  رد  کـلام  فرـصت  اریز   ) دـشاب هدادـن  نذا  یلوـتم 

ار  فرصت 
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. دهدب مهیلع  فوقومب  ار  دوخ  لام  هتساوخ  وحن  نیاب  فقاو  اریز  تسا ، فقاو  روتسد  عبات  لاح  نیا  رد  هک  دشاب » هدرک  طرش 

- هفوقوم هراجا  - 5

دیاـب هداد  واـب  فقاو  هک  يراـیتخا  دودـح  رد  دـنادب  ار  مهیلع  فوقوم  فقو و  حالـص  هک  هنوگنآ  تسا و  هفوقوم  ةرادا  رادهدـهع  یلوتم 
. دیامن راتفر 

یعورزم یضارا  هفوقوم  هاگره  هکنانچ  دنک ، لمع  دناوتیم  دوخ  یلوتم  دشاب ، هدومنن  هفوقوم  نداد  هزاجاب  حیرـصت  فقاو  هاگره  نیاربانب 
دیق هراـجا  يارب  ینیعم  تدـم  فقاو  هاـگره  و  دـنک . راذـگاو  هعرازم  تاـقاسمب و  ار  نآ  دـناوتیم  هکناـنچمه  دـیامن  تعارز  ار  نآ  تسا 

دیامن و زواجت  مهیلع  فوقوم  ای  یلوتم  رمع  زا  هچ  رگا  دنک  راذگاو  هراجاب  لومعم  زا  شیب  تدم  يارب  ار  هفوقوم  دـناوتیم  یلوتم  هدومنن 
رگم تسا ، هدراذگ  وا  رظنب  فقاو  ار  تحلـصم  صیخـشت  تسا و  یلوتم  ةدهعب  هفوقوم  ةرادا  اریز  دنز ، مهرب  ار  نآ  دناوتیمن  قحال  یلوتم 
دراد مالعا  ار  نآ  نالطب  دناوتیم  تروص  نیا  رد  هک  تسا  هدشن  تیاعر  هراجا  رد  مهیلع  فوقوم  ای  هفوقوم  حالـص  هک  ددرگ  تباث  هکنآ 

هاگره . » دیوگیم یندم  نوناق  « 499  » هدام هک  تسا  نیا  دیامنیم  عوجر  حلاص  هاگدادـب  فرط  میلـست  مدـع  تروص  رد  نآ  تابثا  يارب  و 
«. ددرگیم لطاب  وا  توفب  هراجا  دهد ، هراجا  ار  هفوقوم  لام  فقو  ۀفرص  ۀظحالم  اب  یلوتم 

یلوا ۀقبط  هراجا  تدم  ءانثا  رد  دـیامن و  راذـگاو  هراجاب  ار  هفوقوم  مهیلع  فوقوم  زا  یلوا  ۀـقبط  و  دـشاب ، دالوا  رب  فقو  هک  یتروص  رد 
هراجاب هتـشاد و  ار  دوخ  تایح  نامز  عافتنا  قح  یلوا  ۀقبط  اریز  دوب ، دهاوخن  ذفان  تسا و  یلوضف  تدم  هیقب  هب  تبـسن  هراجا  دنک ، توف 
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هراجا تحـص  هتـشادن و  ار  تدم  هیقب  هب  تبـسن  يراذگاو  قح  هک  دوشیم  فشک  دنک  توف  هدـنهد  هراجا  نوچ  و  تسا ، هدومن  راذـگاو 
تدحو رظن  زا  یندم  نوناق  هدام 497  زا  طبنتـسم  . ) دشابیم لطاب  دهدن  هزاجا  هاگره  و  دوب ، دهاوخ  دـعب  هقبط  هزاجاب  طونم  تدـم ، هیقب 

رجؤم توفب  هراجا  تسا  هدوب  هرجأتـسم  نیع  عفانم  کلام  دوخ  رمع  تدـم  يارب  طـقف  رجوم  رگا  یندـم ...«  نوناـق  « 497  » هدام كالم )
، یلام ره  کلام  اریز  دومن ، سایق  کلام  نداد  هراجا  اب  ار  روبزم  دروم  ناوتیمن  دوشیم » لطاب 

 89 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
لاقتنا يرگیدب  ار  نآ  دناوتیم  هکنانچ  دیامنب ، دوخ  کلم  رد  یفرصت  هنوگ  ره  دناوتیم  تسا و  کلام  مئاد  روطب  نآ  عفانم  نیعب و  تبـسن 
دشابیم مهیلع  فوقوم  زا  رگید  ۀقبط  قح  توف ، زا  سپ  تسا و  تایحلا  مادام  هیلع  فوقوم  يارب  عافتنا  قح  هک  فقو  دروم  فالخب  دهد 

هراجا دقع  دناهتفگ  یضعب  دشاب  هدش  لقتنم  قحال  هقبطب  قباس  ۀقبط  زا  ثراب  هکنآ  هن  تسا  هدش  هداد  اهنآب  فقو  دقع  ببـسب  قح  نیا  و 
مه عافتنا  قح  کلام  تسا و  هتشادن  ار  یتمس  چیه  تدم  ۀیقبب  تبـسن  لوا  هقبط  اریز  تسین ، ذیفنت  لباق  تسا و  لطاب  تدم  هیقبب  تبـسن 

طیارش زا  یکی  نیاربانب  تسا . هتشادن  یتمـس  دقع  نامز  رد  هدوب  دوجوم  مه  رگا  هدوبن و  دوجوم  هراجا  دقع  نیح  رد  دشاب  مود  ۀقبط  هک 
ۀقبط اریز  تسین  حیحـص  دـشاب  دوجوم  مود  هقبط  هک  یتروص  رد  روبزم  لالدتـسا  دـشابیم . صقان  تسا  نیلماعتم  دوجو  هک  دـقع  تحص 
یفاک یلوضف  دقع  تحص  يارب  تمس  زا  رادقم  نیا  دشابیم و  لوا  هقبط  توف  زا  سپ  تدم  عافتنا  قح  کلام  هراجا  دقع  نامز  رد  روبزم 

. دشابیمن یلوضف  دقع  تحص  زا  عنام  زین  دقع  نامز  رد  کلام  ندوبن  دوجوم  دسریم  رظنب  هچ  رگا  تسا 

- فقو شورف  دراوم  - 6

دوش و جراخ  دوخ  یفقو  تیعـضو  زا  هفوقوم  دـیابن  الوصا  تسا و  لاقتنا  لقن و  زا  لاـم  نیع  تشادزاـب  سبح و  تشذـگ  هکناـنچ  فقو 
اب فلاخم  نآ  ددرگ و  نهر  دروم  کلم  شورفب  رجنم  نید  تخادرپ  مدع  رثا  رد  تسا  نکمم  اریز  دشابیمن ، زیاج  نآ  نهر  تهج  نیدـب 

مهیلع فوقوم  عفانم  ظفح  يارب  نوناق  دـشاب . هتـشاد  ار  لاقتنا  لقن و  تیلباـق  هک  دراذـگ  نهر  ناوتیم  ار  يزیچ  و  تسا ، لاـم  نیع  سبح 
: تسا هداد  ار  هفوقوم  شورف  ةزاجا  ریز  دروم  ود  رد  ءانثتسا 

زا روظنم  هدام 88 ) یندـم  نوناق   ) دـشابن نکمم  نآ  زا  عاـفتنا  هک  يروطب  ددرگ  یبارخب  رجنم  اـی  دوش  بارخ  هفوقوم  هک  یتروص  رد  - 1
دیدرگ دـهاوخ  بارخ  دوز  ای  رید  دوشن ، ریمعت  دـنامب و  یقاب  دراد  هک  تیعـضو  نامهب  هفوقوم  هاـگره  هک  تسا  نآ  ندـش  یبارخب  رجنم 

: دراد تروص  دنچ  عافتنا  ناکما  مدع  تسا . هدشن  بارخ  العف  هچ  رگا 
هدوب و یلدنـص  زیم و  فقو  دروم  هکنانچ  درادن  ار  هدافتـسا  تیلباق  هکنآ  هاوخ  تسا ، هدـش  بلـس  هفوقوم  نیع  زا  هدافتـسا  تیلباق  فلا -

هک  يروطب  تسا  هدش  هدیسوپ  هتسکش و 
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دروم هکنانچ  دومن  هدافتـسا  نآ  زا  ناوتیمن  هجو  چیه  هب  هکنآ  هاوخ  و  درب ، راکب  ناوتیم  ندنازوس  يارب  طقف  دومن و  ریمعت  ار  نآ  ناوتیمن 
. ددرگ ریمعت  دوش و  يدنبیپ  هکنآ  رگم  درک  ناوتیمن  نآ  زا  هدافتسا  هنوگچیه  هک  هدش  هدیشاپ  مه  زا  نادنچ  هک  تسا  ینامتخاس  فقو 
نآ تانق  هک  تسیا  هیرق  فقو  دروم  الثم  دوشیم ، هتخانش  هعفنملا  بولـسم  فرع  رظن  رد  هک  هتفریذپ  ناصقن  نادنچ  هفوقوم  تادیاع  ب -

تشاک  ناوتیم  مید  يزیچان  رادقم  طقف  دومن و  تشک  نآ  رد  ناوتیمن  یلعف  تیعضو  اب  دراد و  هیقنتب  جایتحا  هدیکشخ و 
کلم ناوتیم  نآ  تمیق  زا  دور  شورف  هفوقوم  هک  یتروص  رد  تسین و  نآ  یعیبط  تیعضو  اب  بسانتم  یبارخ ، رثا  رد  هفوقوم  تادیاع  ج -

هدش نآ  یلومعم  تادـیاع  فصن  شتانق  ندرک  زیراو  رثا  رد  هفوقوم  هیرق  تادـیاع  الثم  دـشاب ، بسانتم  نآ  تادـیاع  هک  دـیرخ  يرگید 
هک يروطب   ) ترابع یئاضق  فاصنا  رظن  زا  ناوتیم  یلو  دوشیمن  هدافتسا  هدام  رهاظ  زا  هچ  رگا  روبزم  دروم  رد  هفوقوم  شورف  زاوج  تسا .

هداد نآ  شورف  هزاجا  و  دشابن ) نکمم  هفوقوم  تعیبط  اب  بسانتم  عافتنا  هک  يروطب   ) دومن ریبعت  وحن  نیدب  ار  دشابن ) نکمم  نآ  زا  عافتنا 
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. دوش
دوجوم لیذ  طرـش  ود  هک  دوب  دهاوخ  نکمم  یعقوم  دـیدرگ  رکذ  الاب  رد  هکنانچ  یبارخب  ندـش  رجنم  ای  یبارخ  دروم  رد  هفوقوم  شورف 

: دشاب
زیم یلدنـص و  هفوقوم ، هک  ـالاب  رد  روکذـم  فلا  قـش  دـننام  دروآ  رد  هیلوا  تیعـضوب  ار  هفوـقوم  ناوـتن  دـشاب و  رذـعتم  نآ  نارمع  لوا -

. تسین ریمعت  لباق  هدیسوپ و  هتسکش و  هک  دشابیم 
ضارقتسا و ای  ةدملا و  لیوط  هراجا  ۀلیسوب  ای  دشاب و  ًاعربت  هاوخ  دزادرپب ، ار  مزال  هنیزه  ات  دوشن  رضاح  هفوقوم  نارمع  يارب  یـسک  مود -

. دیامن تشادرب  هفوقوم  تادیاع  زا  جیردتب 
يروطب ددرگ  یبارخب  رجنم  هک  دشاب  نآ  فوخ  ای  دوش  بارخ  هک  یتروص  رد  فقو  عیب  : » دیوگیم یندـم  نوناق  « 88  » هدام هک  تسا  نیا 

، دشابن نکمم  نآ  زا  عافتنا  هک 
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«. دوشن رضاح  نآ  نارمع  يارب  یسک  ای  دشاب  رذعتم  نآ  نارمع  هک  تسا  زئاج  یتروص  رد 
ضعب نامه  دوشیم ، دافتـسم  « 89  » هداـم ـالاب و  هداـم  زا  هکناـنچ  درک ، ریمعت  ار  نآ  هیقب  هفوقوم  ضعب  نتخورف  اـب  ناوـتب  هک  یتروـص  رد 
فقاو روظنم  لـصاب  رتکیدزن  هیقب  يرادـهاگن  ضعب و  شورف  اریز  ددرگیم ، ریمعت  هیقب  نآ ، شورف  تمیق  هلیـسوب  دـش و  دـهاوخ  هتخورف 

هناـخ هکناـنچ  ددرگ ، ررـض  بجوـم  اـی  دـشابن و  نکمم  ضعب  شورف  هکنآ  رگم  يرگید ، کـلم  دـیرخ  هفوـقوم و  ماـمت  شورف  اـت  تسا 
هتخورف نآ  یمامت  تروص  نیا  رد  هک  دور  شورفب  یلزان  تمیقب  ای  دوشن و  تفاـی  نآ  زا  یتمـسق  يارب  رادـیرخ  دوش و  بارخ  یکچوک 

. دش دهاوخ 
هتخورف تمـسق  نامه  دـشابن ، نکمم  تمـسق  نآ  زا  عافتنا  هک  يروطب  ددرگ  یبارخب  فرـشم  ای  دوش و  بارخ  هفوقوم  زا  یتمـسق  هاگره 

هک دوشن  ادیپ  یسک  ای  دوش و  هدنامیقاب  تمسق  زا  عافتنا  بلـس  ببـس  ضعب  یبارخ  هکنآ  رگم  دنامیم  دوخ  لاحب  رگید  تمـسق  دوشیم و 
هاگره الثم  دشابیم . هیزجت  لباق  ریغ  ًافرع  هک  تسا  یتدحو  ياراد  هفوقوم  تروص  نیا  رد  اریز  دیامن ، يرادیرخ  هناگادج  ار  تمـسق  نآ 
بارخ نآ  هدـبآ  هبملت و  نایت و  نامتخاس  تمـسق  تسا و  یـصوصخ  هرمن  هاگتـسد  نیدـنچ  ياراد  هک  یمامح  زا  دـشاب  تراـبع  هفوقوم 

نیا رد  دیامنیمن ، يرادیرخ  یسک  ار  روبزم  تمسق  ای  دومن و  ناوتیمن  نآ  یصوصخ  ياههرمن  زا  هدافتسا  روبزم  تمسق  شورف  اب  و  دوش ،
يرگید وحنب  نآ  نارمع  هک  تسا  یتروص  رد  الاب  دروم  رد  هفوقوم  زا  یتمـسق  شورف  زاوج  دوشیم . هتخورف  هفوقوم  ماـمح  ماـمت  تروص 

( یندم نوناق  « 88  » هدامب هجوت  اب  « 89  » هدام  ) ددرگن رضاح  نآ  نارمع  يارب  مه  یسک  دشاب و  رذعتم 
دیلوـت مهیلع  فوـقوم  نیب  هک  تسیتروـص  رد  نآ  هدوزفا و  ار  يرگید  دروـم  عـیب ، ثـحبم  رد  روکذـم  « 349  » هدام رد  یندـم  نوناـق  - 2

زا ار  عافتنا  تیلباق  مدـع  « 88  » هدام رد  یندـم  نوناق  ددرگ . هفوقوم  یبارخب  رجنم  اـی  دور و  ءاـمد  کفـس  میب  هک  يوحنب  دوش ، فـالتخا 
هدومنن  نآ  دجوم  ببس  رد  يدیق  هنوگچیه  هتسناد و  هفوقوم  شورف  زاوج  تابجوم 
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یبارخ ببس  ای  دشاب ، تانق  یکشخ  ای  ساردنا و  هلزلز ، لیـس ، دننام  یعیبط  روما  هفوقوم  یبارخ  ببـس  هک  دیامنیمن  یقرف  نیاربانب  تسا ،

رد « 88  » هدام زا  ننقم  روظنم  تفریم  لامتحا  « 349  » هدام زا  مود  تمـسق  رکذ  مدع  اب  هکنآب  رظن  یلو  دـشاب ، مهیلع  فوقوم  نیب  فالتخا 
یبارخب رجنم  هاگره  مهیلع  فوقوم  نیب  فالتخا  هک  هدش  حیرصت  « 349  » هداـم رد  دوش ، بارخ  هفوقوم  یعیبط  رما  رثا  رد  هک  تسیتروص 

هفوقوم شورف  زاوج  بجوم  مهیلع  فوقوم  نیب  فـالتخا  هک  يدراوم  زا  یکی  تسا . هفوقوم  شورف  زاوج  تاـبجوم  زا  زین  ددرگ  هفوـقوم 
فـالتخا هاـگره  ـالا  ددرگ و  توفب  رجنم  ًاـعون  هک  دوش  يدـیدش  حرج  بجوم  ینعی  دور  ءاـمد  کفـس  میب  هک  تسا  یعقوم  رد  دوشیم 

اریز دوب ، دهاوخن  زئاج  نآ  شورف  ددرگ ، تسد  رـس و  نتـسکش  دننام  کچوک  ياهحرج  دروخ و  دز و  لام و  فالتا  توادع و  بجوم 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 190 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنیوگیمن ءامد  کفس  ًافرع  ار  روما  نیا 
نیب فـالتخا  نآ ، ياـجب  يرگید  لـحم  دـیرخ  هفوقوم و  شورف  زا  سپ  هک  یتروص  رد  دـناهتفگ  ـالاب  دروم  رد  هیماـما  نییقوقح  زا  ةدـع 

ار الاب  ضرف  یندـم  نوناـق  ددرگیم . میـسقت  اـهنآ  نیب  هفوقوم  شورف  نمث  ـالا  دوشیم و  هدـیرخ  يرگید  لـحم  ددرگ ، عفر  مهیلع  فوقوم 
نمث میـسقت  اریز  دومن ، میـسقت  مهیلع  فوقوم  نیب  ار  نمث  ناوتیمن  دـیآ  شیپ  يدروم  نینچ  هاگره  تهج  نیدـب  تسا ، هدومنن  ینیبشیپ 

. دومن طابنتسا  ناوتیمن  زین  داوم  زا  کیچیه  زا  تسا و  هدشن  ینیبشیپ  داوم  زا  کی  چیه  رد 
رما نیا  نوچ  یلو  دناهداد ، هزاجا  دهدب  يرتشیب  تادیاع  هک  ار  يرگید  هفوقوم  دیرخ  هفوقوم و  شورف  دیفم ، خیـش  دـننام  ءاهقف  زا  ضعب 

رد ار  هفوقوم  شورف  ءاهقف  زا  یـضعب  زین  و  دـناهدومن . نآ  اب  تفلاـخم  رگید  ءاـهقف  درادـن  مه  يوق  لـیلد  تسا و  فقو  لـصا  فـالخ  رب 
رگید ياـهقف  دـشابیمن  دوجوم  مهیلع  فوقوم  يراـصحنا  قح  هفوقوم  نوچ  یلو  دـناهداد ، هزاـجا  مهیلع  فوـقوم  مربـم  جاـیتحا  تروـص 

. دناهدومن تفلاخم 
هتـشاد ار  لاقتنا  لقن و  تیلباق  قلط و  دقع  نیح  رد  دیاب  عیبم  هک  تسنیا  نآ  تسا و  هدـش  هفوقوم  لام  شورف  رد  یملع  یلیلحت و  لاکـشا 

: دناهداد خساپ  وحن  ودب  ار  روبزم  لاکشا  دریگ . رارق  عیبم  دناوتیمن  تسین  قلط  نوچ  تیفقو  لاح  رد  هفوقوم  لام  دشاب و 
دوشیم و  جراخ  تیفقو  زا  هفوقوم  لطاب و  فقو  شورف ، ببس  شیادیپ  اب  فلا -
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. دوشیم هتخورف  قلط  کلم 

ددرگیم و لئاز  فقو  عیب ، ققحت  اب  دوش و  ققحم  عیب  ات  تسا  یقاب  تیفقو  رد  کلم  یلو  ددرگیم ، عیب  زاوج  بجوم  ببـس ، شیادیپ  ب -
. دشاب قلطم  عیبم  عیب  زا  لبق  هک  تسین  مزال 

هاگره هفوقوم  عیب  زاوج  ببـس  اریز  دوش ، تیفقو  لاوز  بجوم  دـناوتیمن  دوش  ققحم  هکنآ  نودـب  عیب  زاوج  دـسریم و  يوق  رظنب  مود  لوق 
هفوقوم لام  شورف ، ببس  شیادیپ  اب  هک  دوش  هتفگ  دیاب  دیدرگ  عفترم  روبزم  ببـس  هکنآ  ات  داتفا  ریخأتب  یتدم  نآ  شورف  هدش و  دوجوم 

قطنم فالخ  رب  رما  نیا  هکنآ  لاح  دـباییم و  تدوع  تیفقوب  تیکلم  زا  ًاددـجم  ببـس  لاوز  زا  سپ  ددرگیم و  کلم  جراخ و  تیفقو  زا 
. دسریم رظنب  یقوقح 

لیدـبت فقاو  ضرغب  برق  اب  یندـم  نوناـق  « 90  » هداـم روتـسدب  دیـسر ، شورفب  هفوقوم  نیع  فاـقوا ، نوناـق  تاررقم  قـبط  هکنآ  زا  سپ 
هدـش لمع  وا  رظن  فالخ  رب  راچان  لام ، لصا  شورف  اب  تسا و  تعفنم  لـیبست  لاـم و  لـصا  سیبحت  هدوب  فقاو  رظن  هچنآ  اریز  ددرگیم ،

هفوقوم شورف  نمث  زا  تهج  نیدب  درک ، ناربج  ار  نآ  دیامن  نیمأت  يدودح  ات  ار  فقاو  رظن  دناوتیم  هک  يزیچ  دـیرخ  اب  دـیاب  اذـل  تسا ،
نآ تادیاع  هک  هدومن  فقو  زاریـش  رد  ار  یمامح  یـسک  هاگره  الثم  دشاب . قفاوم  فقاو  ضرغ  اب  ناکما  دح  ات  هک  دوشیم  هدـیرخ  یلام 

ناکدوک لیصحت  فرصمب  نآ  تادیاع  هک  دیرخ  یلحم  ره  رد  ار  یکلم  ره  ناوتیم  شورف  تروص  رد  دسرب  ناکدوک  لیصحت  فرصمب 
. تسا هتشادن  ندوب  زاریش  رد  ای  یمامح و  تیـصوصخ  تسا و  ناکدوک  لیـصحت  يارب  تادیاع  ندروآ  تسدب  فقاو  فده  اریز  دسرب ،

فقو ار  مامح  فقاو  هاگره  هکنآ  فالخ  رب  دـیرخ . ناوتیم  دـشاب  ناهفـصا  رد  هعرزم  ول  دـهدب و  تادـیاع  رتشیب  هک  یکلم  ره  نیارباـنب 
رد و  دیرخ . زاریش  رد  يرتکچوک  مامح  دیاب  شورف  تروص  رد  هک  دنیامن ، وشتسش  هتفر  مامحب  زاریـش  ماتیا  ای  ناینادنز و  طقف  هک  هدومن 

مهیلع فوقوم  نامه  تفاظن  فرـصمب  نآ  تادیاع  هک  دیرخ  يرگید  لام  ناوتیم  دشابن  مامح  دیرخ  يارب  یفاک  شورف  نمث  هک  یتروص 
. دسرب
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ای تسا  فقو  دوخ  يدوخب  دوشیم  يرادـیرخ  هفوقوم  شورف  نمث  ۀلیـسوب  هک  یلام  اـیآ  هک  تسنیا  نآ  دـیآیم و  شیپ  دروم  رد  یلاؤس 

درادن یبجوم  اریز  دومن ، فقو  دیاب  ار  يرادیرخ  لام  هک  دسریم  رظنب  دومن ؟ فقو  هناگادج  دـقع  هلیـسوب  يرادـیرخ  زا  سپ  دـیاب  هکنآ 
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. تسا هدوبن  فقو  نمث  هکنانچمه  ددرگ  فقو  دوخ  يدوخب  کلم  هک 
لثم هاوخ  دهدب  لدب  ناونعب  یلام  دوش و  نآ  فلت  ببـس  ای  دنک و  فلت  ار  فقو  لام  یـسک  هک  تسا  يراج  زین  يدروم  رد  روبزم  ثحب 

. تمیق ای  دشاب 

- هفوقوم نیع  میسقت  - 7

: زا تسا  ترابع  هفوقوم  نیع  میسقت 
کلم نآ  رگید  گناد  راهچ  فقو و  ۀـناخ  عاشم  گناد  ود  هاگره  نیاربانب  تسا ، زئاج  نآ  و  فقو - زا  کـلم  کـیکفت  میـسقت و  فلا -

، عاشم گناد  راهچ  کلام  هک  یتروص  رد  نینچمه  و  دـهاوخب ، ار  نآ  میـسقت  دـناوتیم  دـنادب  زارفا  رد  ار  هفوقوم  حالـص  یلوتم  و  دـشاب ،
دناوتیمن عاـشم ، روطب  لاـم  زا  یتمـسق  ندوب  فقو  اریز  دـیامنب ، ار  نآ  میـسقت  تساوخ  رد  دـناوتیم  دـهاوخب  فقو  زا  ار  دوخ  مهـس  زارفا 

دیاب میسقت  و  دش ، دهاوخ  زارفا  كرتشم ، لاوما  میـسقتب  هطوبرم  تاررقم  قبط  کلم ، زا  فقو  نیاربانب  ددرگ . میـسقت  زاوج  مدع  بجوم 
رد هک  هفوقوم  زا  يرادـقم  نآ  اریز  دوشن ، ادـیپ  هفوقومب  يرگید  لام  ای  لوپ و  نداد  هب  جایتحا  ماهـس  لیدـعت  يارب  هک  دـیآ  لمعب  يروط 
در نداد  نودـب  فقو  زا  ار  کلم  ناوتن  هک  یتروص  رد  درادـن . ینوناق  بجوم  روبزم  لاقتنا  تسا و  هفوقوم  لاقتنا  دریگیم  رارق  در  لـباقم 

. درک يریگولج  میسقت  زا  ناوتیمن  « 589  » هدام روتسدب  دشاب  ررض  بجوم  زین  هعاشا  رب  ءاقب  دومن و  میسقت 
فوقوم کـلم  هچ  رگا  هفوقوم  لاـم  اریز  تسین ، زیاـج  مهیلع  فوقوم  نیب  هفوقوم  میـسقت  « 597  » هدام روتـسدب  هفوقوم - لام  میـسقت  ب -

طقف مهیلع  فوقوم  هک  تسا  یمومع  تاـکرتشم  دـننام  هکلب  دومن ، میـسقت  ناوتب  اـت  تسین  هعاـشا  روـطب  ناـنآ  تیکلم  یلو  تسا  مهیلع 
. دشابیمن ماع  صاخ و  فقو  نیب  یقرف  رما  نیا  رد  دندرگ . رادروخرب  نآ  عفانم  زا  دنناوتیم 

روهشم  لوق  دناهتسد  ود  رب  هیماما  ياهقف  فقو - زا  فقو  کیکفت  میسقت و  ج -
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ای فقاو  ود  ۀلیـسوب  ۀـفوقوم  هاگره  هک  دـشابیم  دـقتعم  قئادـح  بحاص  تسا و  زئاج  فقو  زا  فقو  میـسقت  کیکفت و  ًاـقلطم  هک  تسنآ 
راهچ دـیزب و  قلعتم  گناد  ود  هک  ياهناخ  الثم  تشاد ، دـهاوخن  یعنام  نآ  میـسقت  دـشاب  هدـش  فقو  یفلتخم  مهیلع  فوقوم  يارب  رتشیب 
گناد راهچ  زا  ار  گناد  ود  ناوتیم  دـناهدومن ، دوخ  نادالوا  رب  فقو  ار  دوخ  مهـس  کلام  ود  زا  کی  ره  هدوب و  ورمعب  قلعتم  نآ  گناد 

هناخ کلام  هکنانچ  دومن ، میسقت  ار  نآ  ناوتیم  زین  دنـشاب  ددعتم  مهیلع  فوقوم  فقو و  هاگره  هک  تسنآ  رب  یمق  ققحم  دومن . کیکفت 
. درادـن یعنام  گناد  راهچ  زا  ار  گناد  ود  کیکفت  دـشاب  هدومن  یلحم  یئانـشور  رب  فقو  ار  گناد  راهچ  دالوا و  رب  فقو  ار  گناد  ود 
رب هفوقوم و  عفنب  فقو  میـسقت  هک  دروم  ره  رد  فقوب  هطوبرم  تاررقمب  هجوت  اـب  میـسقتب ، هطوبرم  داوم  زا  دافتـسم  قبط  هک  دـسریم  رظنب 

ۀفوقوم لامب  رظان  دشابیم و  فقو  ددعت  زا  فرصنم  یندم  نوناق  « 597  » هدام تشاد . دهاوخن  یعنام  میسقت  دشابن ، فقو  زا  روظنم  فالخ 
. دنشاب دحتم  مهیلع  فوقوم  فقو و  فقاو و  هک  تسا 

هعفشب ذخا  - 8

فقو ار  نآ  رادـیرخ  دـشورفب و  یثلاث  صخـشب  ار  دوخ  مهـس  ود  نآ  زا  یکی  دنـشاب و  کیرـش  ًاعاشم  یکلم  رد  رفن  ود  هک  یتروص  رد 
فقو دنک و  کلمت  ار  هفوقوم  نمث  تخادرپ  اب  ینعی  دیامن  هعفـشب  ذـخا  یندـم  نوناق  « 808  » هدام روتسدب  دناوتیم  رگید  کیرـش  دیامن ،

دناوتیمن رخؤم  فقو  دقع  و  تسا ، هتفرگ  قلعت  فقو  زا  لبق  هلماعم  درومب  عیب  دقع  ۀلیـسوب  عیفـش  قح  اریز  دوب ، دـهاوخن  رما  نیا  زا  عنام 
ار ۀلماعم  ره  هعفشب  ذخا  : » یندم نوناق  « 816  » هدام دوشیم . لطاب  فقو  هعفـشب  ذخا  زا  سپ  نیاربانب  ددرگ ، قباس  تباث  قح  لاوز  بجوم 

فقو لوقنم  ریغ  لام  زا  یتمسق  هک  یتروص  رد  دیامنیم .» لطاب  دشاب  هدومن  هعفش  درومب  تبـسن  عیب  دقع  زا  دعب  نآ و  زا  لبق  يرتشم  هک 
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هعفـشب ذـخا  هلماعم  درومب  تبـسن  دـنناوتیمن  مهیلع  فوقوم  ای  یلوتم و  دـشورفب  ار  دوخ  مهـس  کلام  کلم و  نآ  رگید  تمـسق  دـشاب و 
، دشابیم تکرش  ررض  زا  کلام  تیامح  رظن  زا  تسا و  تیکلام  لصا  فالخ  رب  هعفش  قح  يرارقرب  اریز  هدام 811 )  ) دنیامن
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و دشابیم ، رفن  کی  زا  شیب  هیلع  فوقوم  امومع  فقو  دروم  رد  و  تسا ، هدش  ررقم  کیرـش  ود  دروم  رد  طقف  هعفـش  قح  تهج  نیدـب  و 

هفوقوم روما  هرادا  رد  یلوتم  تاراـیتخا  و  تسا ، قـلطم  کـلام  تاراـیتخا  اریز  دوـشیمن ، ررـضتم  کـلم  اـب  تکرـش  زا  فـقو  هکنآ  رگید 
، دیامن مادقا  تسا  یلوتم  روظنم  هک  هنوگنآ  هفوقوم  روما  حالـصا  يارب  دناوتیم  کلام  نامز  ره  دـشابیم و  همانفقو  تاجردـنمب  دودـحم 

ررـضتم کلم  اب  تکرـش  زا  هفوقوم  هک  تسنیا  دنک ، نیمأت  يرادهگن  حالـصا و  رد  ار  کیرـش  کلام  روظنم  دناوتیمن  هک  یلوتم  فالخب 
هک یتروص  رد  روهـشم  ریغ  لوق  ربانب  یلو  دـشابیمن  هیلع  فوقوم  یلوتم و  يارب  هعفـش  قح  روهـشم  لوق  رباـنب  هیماـما  قوقح  رد  دوشیمن .

. دیامنب هعفشب  ذخا  مزال  طئارش  ندوب  عمج  اب  دناوتیم  دشاب  رفن  کی  هیلع  فوقوم 

دوشیم یمومع  تایرب  فرص  هماع  تافوقوم  عفانم  هک  يدراوم 

رد يرییغت  هنوگچیه  تسا و  هتـشاد  ررقم  دقع  رد  فقاو  هک  دسرب  یفراصم  نامهب  دیاب  تافوقوم  تادیاع  یندـم ، نوناق  « 61  » هدام قبط 
یفرـصم هچب  دـیاب  هفوقوم  تادـیاع  هک  دـشابن  مولعم  تاـهج  زا  یتـهجب  دـشاب و  زرحم  یکلم  تیفقو  هک  یتروص  رد  و  داد . ناوتیمن  نآ 

هدناوخ یگدوسرف  یگنهک و  ۀطساوب  هدش  هتشون  نآ  رد  فرصم  هک  همانفقو  زا  یتمسق  ای  دشاب و  هدش  دوقفم  همانفقو  هکنانچ  دسرب ،
: دوشیم لمع  ریز  قیرطب  دوشن و 

زا طبنتسم  ربانب  دوشیم . یمومع  تایرب  فرـص  نآ  تادیاع  ماع  فقو  ای  تسا و  صاخ  فقو  هفوقوم  هک  دشابن  مولعم  هک  یتروص  رد  - 1
یندم  نوناق  « 91  » هدام كالم 

رد ینقیتم  ردق  هاگره  دـشاب ، فرـصملا  لوهجم  ینعی  تسین  مولعم  نآ  فرـصم  یلو  تسا  هماع  تافوقوم  زا  هفوقوم  هک  یتروص  رد  - 2
ردق نامه  رد  تسا ، هسردـم  مادـک  تسین  مولعم  یلو  هدـش  فقو  هسردـم  نایوجـشناد  يارب  هعرزم  هک  دـشاب  ققحم  هکنانچ  دـشاب ، نیب 

رد نقیتم  ردق  هاگره  یلو  دیناسر ، ناوتیمن  يرگید  فرـصمب  دش و  دهاوخ  هداد  نایوجـشنادب  نآ  تادیاع  ینعی  دوشیم ، فرـصم  نقیتم 
يارب  دشابن  مولعم  هکنانچ  تسین  نیب 
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فرص یندم  نوناق  « 91  » هدام زا  لوا  قش  روتسدب  دوش ، فرصم  دیاب  نآ  لاثما  یبهذم و  تاغیلبت  تشادهب ، گنهرف ، روما  زا  کی  مادک 
ناوتیم هکنانچمه  دومن ، فرـصم  هیریخ  روما  زا  کی  ره  رد  ار  روبزم  هفوقوم  تادـیاع  یمامت  ناوتیم  ینعی  دـش ، دـهاوخ  یمومع  تاـیرب 

مادک تسناد  ناوتیمن  نوچ  دوش و  فرـصم  هیریخ  روما  زا  یکی  رد  دـیاب  هفوقوم  تادـیاع  تسا  ملـسم  هچنآ  اریز  درک ، میـسقت  اهنآ  نیب 
. دوب دهاوخ  کیدزن  تسا  ریخ  رما  رد  فرص  هک  فقاو  ضرغب  دوش  فرصم  کی  ره  رد  تسا  روما  نآ  زا  کی 

یناگدـنز ۀـیرق  رد  فقاو  هکناـنچ  دـشاب ، رذـعتم  تسا  هدرک  نیعم  فقاو  هک  صاـخ  دروم  رد  هفوقوم  عفاـنم  فرـص  هک  یتروص  رد  - 3
، دنتـشذگیم دوب  هدـش  هتخاس  هناخدور  رب  هک  یلپ  زا  رهـشب  ندـمآ  يارب  نآ  یلاها  هتـشاد و  رارق  یکچوک  هناخدور  رانک  رد  هک  هدومنیم 
هدش و کشخ  هناخدور  تاهج  زا  یتهجب  ًادعب  دوش و  فرـصم  روبزم  لپ  ریمعت  يارب  نآ  تادـیاع  ات  هدومن  فقو  ار  یناکد  دـنچ  فقاو 

رذـعتم هدومن  نیعم  فقاو  هک  يروظنم  يارب  هفوقوم  تادـیاع  رگید  نوچ  تسا ، هدـش  هدیـشک  هداج  دـناهتخیر و  كاـخ  هناـخدور  فک 
لپ ریمعت  فقاو  روظنم  اریز  يرگید ، لپ  ریمعت  فرص  هن  ددرگیم  یمومع  تایرب  فرـص  یندم  نوناق  « 91  » هدام مود  قش  روتسدب  تسا ،

. تسا هدوب  دوخ  ۀیرق 
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تاحابم زا  عافتنا  قح  رد  موس  ثحبم 

ةدام قبط  نینچمه  دنک و  کلمت  ار  اهنآ  مسق ، رهب  هطوبرم  تاررقم  قبط  دـناوتیم  سک  ره  درادـن و  کلام  هک  دـنیوگ  ار  یلاوما  تاحابم 
«. دیامن هدافتسا  اهنآ  زا  تاحابم  زا  کی  رهب  هعجار  تاماظن  نیناوق و  تیاعر  اب  دناوتیم  سک  ره  : » یندم نوناق  « 92»

98 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

رواجم كالماب  تبسن  كالما  راثآ  ماکحا و  رد  ریغ و  کلمب  تبسن  قافترا  قح  رد  موس  لصف 

ریغ کلمب  تبسن  قافترا  قح  رد  لوا  ثحبم 

هراشا

قح بحاص  اب  دیاب  کلم  کلام  هکنیا  يارب  هدش  هتفگ  قافترا  قح  نیاب  دشابیم و  قتـشم  ارادـم  ینعمب  ءار ) حـتفب   ) قفر ۀـملک  زا  قافترا 
لامک يارب  يرگید  کلم  رد  تسا  یـسک  قح  قافترا  قح  ًاحالطـصا  دیامنن . وا  ةدافتـسا  زا  يریگولج  دنک و  راتفر  ارادم  قفرب و  قافترا 
ندرب قح  دوخ ، غاب  ناتخرد  ندومن  بورـشم  يارب  غاب  کلام  تسا و  يرگید  هناخ  یگیاسمه  رد  یغاب  هکنانچ  دوخ ، کـلم  زا  ةدافتـسا 
روبزم فیرعت  يرگید .» کلم  رد  یـصخش  يارب  تسا  یقح  قافترا  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 93  » هدام دشاب . هتـشاد  هیاسمه  هناخ  زا  بآ 

قح قافترا و  قح  نیب  هکنآ  لاح  يرگید و  کـلم  رد  تسا  یـصخش  قح  عاـفتنا  قح  اریز  دوشیم ، زین  عاـفتنا  قح  لـماش  تسین و  لـماک 
: ددرگیم نایب  الیذ  هک  تسیرایسب  قرف  عافتنا 

. دبؤم سبح  دروم  رد  رگم  دشابیم ، تقوم  عافتنا  قح  یلو  تسا ، مئاد  قافترا  قح  - 1
. دشابیم قح  دروم  زا  عفتنم  هدافتسا  يارب  ًامیقتسم  عافتنا  قح  یلو  تسا ، قح  بحاص  کلم  زا  عافتنا  لامک  يارب  قافترا  قح  - 2

 99 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
. دشاب لوقنم  ریغ  ای  لوقنم  لام  دناوتیم  عافتنا  قح  عوضوم  یلو  دوشیم ، رارقرب  لوقنم  ریغ  لام  رب  قافترا  قح  - 3

یقح عافتنا  قح  یلو  دوشیم ، هداد  لاقتنا  کلم  نآ  عبتب  هدـش و  رارقرب  نآ  عفنب  هک  تسا  یکلم  عباـت  یعبت و  تسا  یقح  قاـفترا  قح  - 4
. دشابیم تشادزاب  لاقتنا و  لقن و  لباق  القتسم  یلالقتسا و  تسا 

قح روبعلا ، قح  زا : تسترابع  ینونک  هلومعم  قافترا  قوقح  دـشابیم . دودـحم  ریغ  يرامعم  نف  يداصتقا و  تاجایتحا  رابتعاب  قافترا  قح 
: دـننام دراد  تبثم  ۀـبنج  هاگ  قافترا  قح  بآ  لضاف  قح  نادوان و  قح  هرظنم ، قح  برـشلا ، قح  هکبـش ، هنازور و  هرجنپ و  قح  يرجملا ،

. نآ لاثما  هقبط و  ود  زا  شیب  انب  ندرب  الاب  مدع  قح  نامتخاس و  مدع  قح  دننام ، یفنم  ۀبنج  رگید  هاگ  و  روبعلا ، قح  هرجنپ و  قح 
، دراد ۀـناگادج  کلام  کی  ره  هک  کلم ، هعطق ، ود  زا  یکی  هک  دوشیم  ضرف  ینامز  قافترا  قح  دـیدرگ ، مولعم  الاب  فیرعت  زا  هکناـنچ 

دهد لاقتنا  يرگیدـب  ار  دوخ  کلم  کلام ، ود  زا  یکی  هاگره  و  دـشاب . هتـشاد  يرجملا  قح  روبعلا ، قح  دـننام - قاـفترا  قح  يرگید  رد 
ای روبع  ۀلیـسوب  هدوب  هدـش  رارقرب  وا  يارب  قافترا  قح  هک  یکلم  زا  هدافتـسا  المع  هچ  رگا  دوشیم ، لـئاز  طـالتخا  ۀـجیتن  رد  قاـفترا  قح 

. دوشیمن هدیمان  قافترا  قح  رگید  ًاحالطصا  یلو  دشاب  یقاب  هراومه  رگید  هعطق  زا  برش 

- دوشیم رارقرب  دقع  ۀلیسوب  قافترا  قح 

نوناق « 94  » هدام روتسدب  نیاربانب  دراد . ار  عافتنا  فرصت و  هنوگ  همه  قح  دوخ  کلمی  امب  تبسن  یندم  نوناق  « 30  » هدام قبط  یکلام  ره 
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رگید کلم  کلام  يارب  ضوع  لباقم  رد  ای  ًاناجم و  دـهاوخب  هک  یقافترا  قح  هنوگ  ره  دوخ  کلم  رد  هنادازآ  دـناوتیم  یکلام  ره  یندـم 
سکچیه : » دیوگیم یندم  نوناق  « 99  » هدام هک  تسا  نیا  دیامن . یفرصت  وا  کلم  رد  کلام  هزاجا  نودب  درادن  قح  سکچیه  دهد و  رارق 

رگم دزیرب  فرب  ای  دنک و  يراج  هیاسمه  کلم  ای  مابب  دوخ  ماب  زا  ناراب  بآ  ای  دراذـگب  يرگید  کلم  فرطب  ار  دوخ  نادوان  درادـن  قح 
وا » نذاب 

 100 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
هتـشادن يرگید  هار  هچ  رگا  کلام  نذا  نودب  دربب  دوخ  کلمب  بآ  ریغ  کلم  زا  دـناوتیمن  یـسک  : » دـیوگیم یندـم  نوناق  « 154  » هدام و 

«. دشاب
يارب یـساسا  طئارـش  تیاعر  دـیاب  رگید  دوقع  دـننام  روبزم  دـقع  رد  دـیآ و  یم  لمعب  کلام  ود  نیب  دـقع  ۀلیـسوب  قافترا  قح  يرارقرب 

. تسا مزال  دقع  نیا  دوشب ، دقع  تحص 

- قافترا قح  رد  فرصت 

فرـصتم تیکلام  رب  لیلد  تیکلام  ناونعب  فرـصت  هک  یناـنچمه  اریز  تسا ، قاـفترا  قح  ندوب  اراد  رب  لـیلد  قاـفترا  لاـمعا  فرـصت و 
هکنآ رگم  دشابیم ، قح  نآ  ياراد  فرصتم  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  قح  ةدنراد  ناونعب  نآ  زا  هدافتسا  ینعی  قافترا  لامعا  فرـصت و  تسا ،
هدوب ضحم  نذا  ۀلیـسوب  ای  هنابـصاغ و  روبزم  لمع  هک  دـیامن  تباث  کلم  کلام  هک  تسیدروم  رد  نآ  ددرگ و  تباث  وا  قاقحتـسا  مدـع 

. تسا
نایب یلک  ةدعاق  تروصب  نیع  تیکلامب  تبسن  یندم  نوناق  « 35  » هدام رد  روکذم  فرصت  ةراما  دننام  ار  روبزم  ینوناق  ةراما  یندم  نوناق 
ةدام هک  تسیتروص  رد  رما  نیا  دروآ . تسدـب  ار  روبزم  ةدـعاق  ناوتیم  هک  تسا  هدرک  رکذ  95 و 97 »  » هداـم رد  ار  يدراوم  یلو  هدومنن ،

. دشابن قح  فرصت  لماش  « 35»
بحاص تسا ، هدوب  يرگید  ۀناخ  ای  نیمز  ناراب  بآ  ای  بآ  لضاف  يارجم  یـسک  ۀناخ  ای  نیمز  هاگره  : » دیوگیم یندـم  نوناق  « 95  » هدام
کلام هکنآ  نمـض  رد  روبزم  ةدام  دوش » مولعم  وا  قاقحتـسا  مدع  هک  یتروص  رد  رگم  دنک ، نآ  زا  يریگولج  دناوتیمن  نیمز  ای  هناخ  نآ 
رواجم کلام  يارب  فرـصت  رثا  رد  ار  روبزم  قح  دـیامنن ، رواجم  کلم  ناراـب  بآ  اـی  بآ  لـضاف  ناـیرج  زا  يریگولج  هک  هدومن  عنم  ار 

. تسا هتخانش 
بحاص هتـشاد  رورم  قح  ای  دوخ  کلمب  بآ  يارجم  يرگید  کلم  ای  هناخ  رد  میدق  زا  یـسک  هاگره  : » دـیوگیم یندـم  نوناق  « 97  » هدام

هکبـش و رد و  نتـشاد  قح  لیبق  زا  قوقح  ریاس  تسا  نینچمه  و  دوش ، دوخ  کلم  زا  وا  روبع  ای  ندرب  بآ  عنام  دـناوتیمن  کـلم  اـی  هناـخ 
قافترا  قوقح  یلک  روطب  روبزم  ةدام  لیذ  هریغ .» برش و  قح  نادوان و 

 101 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
رب لیلد  ار  قافترا  لامعا  یندم  نوناق  هک  تفگ  ناوتیم  یندـم  نوناق  « 95  » هدام نینچمه  نآ و  نایب  ةوحنب  هجوت  اب  تسا و  هدومن  ناـیب  ار 

. تسا تیکلام  رب  لیلد  تیکلام  ناونعب  فرصت  دشابیم و  قافترا  رد  فرصتم  قافترا  ةدننک  لامعا  اریز  تسا ، هتسناد  قح  نآ  نتشاد 

- قافترا زا  هدافتسا  رد  نذا 

. تسا عافتنا  ۀحابا  قافترا  زا  ةدافتسا  رد  نذا 
. تسا ضحم  ۀحابا  دشابیمن و  دوقع  زا  نذا  اریز  درادن ، لوبق  هب  جایتحا  عافتنا  رد  نذا 

ار نیعم  قافترا  ةدافتـسا  وا  کلم  زا  هک  دـهد  نذا  واب  دـیامن ، راذـگاو  يرگیدـب  دوخ  کلم  رد  قافترا  قح  هکنآ  نودـب  دـناوتیم  کلام 
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يدازآ يرگیدب  هدومن و  هحابا  کلام  هکلب  تسا ، هدـیدرگن  بلـس  وا  زا  یقح  هدـشن و  يدـهعت  کلام  فرط  زا  تروص  نیا  رد  دـیامنب .
تسنیا دیامنیمن . لامعا  شکلم  رد  وا  فرصت  زا  ار  دوخ  يریگولج  قح  هک  هتشاد  مالعا  دنک و  قافترا  ةدافتسا  شکلم  زا  هک  تسا  هداد 

. درادزاب هدافتسا  زا  ار  عفتنم  دنک و  عوجر  دوخ  نذا  زا  دناوتیم  نامز  ره  کلام  هک 
هدام دـنکیم . رکذ  تاقافترا  ریاس  رد  ار  نذا  مکح  لاثم ، تروصب  نآ  زا  عوجر  زاوج  روبع و  نذا  نایب  نمـض  رد  یندـم  نوناق  « 98  » ةدام
تقو ره  دـنک  روبع  وا  کلم  زا  هک  دـشاب  هداد  نذا  کلم  بحاـص  یلو  درادـن  ریغ  کـلم  رد  روبع  قح  یـسک  رگا  : » یندـم نوناـق  « 98»

«. تاقافترا ریاس  تسا  نینچمه  دوشب و  وا  روبع  عنام  هدرک و  عوجر  دوخ  نذا  زا  دناوتیم  دهاوخب 
نذا زا  ار  دوخ  تراسخ  دـناوتیم  ایآ  ددرگ ، نوذأم  هجوتم  یتراـسخ  نذا  زا  عوجر  ۀـجیتن  رد  هاـگره  هک  تسنآ  دـیآیم  شیپ  هک  یلاؤس 

حیرـصت الاب  ةدام  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دراد و  ار  عوجر  تیلباق  نذا  تعیبط  اریز  دوب ، دـهاوخ  یفنم  خـساپ  رما  رهاظ  دـهاوخب ؟ هدـنهد 
تخادرپ تیلوئـسم  يارب  یبـجوم  نیارباـنب  دـنک ، عوجر  دوـخ  نذا  زا  دـناوتیم  دـهاوخب  هدـنهد  نذا  تقو  ره  هک  دـهدیم  قـح  دـیامنیم و 

نذا  ۀیحان  زا  تراسخ 
 102 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

ببس هک  یسک  یندم  نوناق  « 331  » هدام قبط  هدش و  تراسخ  هجوت  ببـس  هدنهد  نذا  عوجر  هک  دوش  داریا  هاگره  دوب . دـهاوخن  هدـنهد 
هیشان تاراسخ  لوئسم  زین  ار  وا  دهدب و  یسکب  ار  یلمع  ماجنا  هزاجا  نوناق  هک  درادن  تافانم  دوب و  دهاوخ  نماض  دوش  یلام  ندش  فلت 

فالتا و هک  تسا  يدراوم  رد  بیبست  فـالتا و  زا  ۀیـشان  تیلوئـسم  ـالوا  دـش : دـهاوخ  هتفگ  روبزم  داریا  خـساپ  رد  دـنادب . لـمع  نآ  زا 
. تسا هدش  هداد  نوناق  هلیسوب  نذا  زا  عوجر  ةزاجا  یندم  نوناق  « 98  » هدامب هجوت  اب  دشابن و  نوناق  هزاجاب  ریغ ، لام  بیبست 

هکلب دوب ، دـهاوخن  تیلوئـسم  يارب  یفاک  رما  نیا  یلو  درادـن ، تاراسخ  تخادرپ  تیلوئـسم  اب  تافانم  هچ  رگا  لـمع  ماـجنا  ةزاـجا  اـیناث 
قلطم روطب  م . ق . « 108  » هدام هکنآ  رب  هوـالع  تسا ، دروم  زا  فرـصنم  م . ق . « 331  » هدام دراد و  مزال  ینوناق  حیرـصت  یندم  تیلوئـسم 

. دربب تراسخ  هیدات  زا  یمان  هکنآ  نودب  هداد  ار  نذا  زا  عوجر  ةزاجا 
: تسا ترابع  نآ  رصتخم  هک  تسا  هدرک  لقن  هیعفاش  زا  ریت  رس  عضو  دروم  رد  نذا  زا  عوجر  رد  لوق  جنپ  هرکذت  رد  همالع 

درادرب و هکنآ  ای  دهاوخب و  لثملا  ترجا  دراذـگب و  یقاب  ار  ریترـس  هک  تسا  ریخم  دـیامنب و  عوجر  دوخ  نذا  زا  دـناوتیم  هدـنهد  نذا  - 1
. دهدب شرا 

. دهدب شرا  درادرب و  ار  ریت  رس  دنک و  عوجر  دوخ  نذا  زا  دناوتیم  هدنهد  نذا  - 2
. تسا نیفرط  یضارتب  فقوتم  لثملا  ترجا  نتساوخ  ندراذگ و  یقاب 

. دهاوخب لثملا  ترجا  دناوتیم  طقف  دیامنب و  عفر  ار  ریترس  دناوتیمن  یلو  دنک  عوجر  دوخ  نذا  زا  دناوتیم  هدنهد  نذا  - 3
. دهدب شرا  هکنآ  نودب  دیامنب  عفر  ار  ریترس  دنک و  عوجر  دوخ  نذا  زا  دناوتیم  هدنهد  نذا  - 4

. دشابیم هیماما  ياهقف  نیب  روهشم  مود  لوق  دنک . عوجر  دوخ  نذا  زا  دناوتیمن  هدنهد  نذا  - 5
. دنک عوجر  دوخ  نذا  زا  دناوتیمن  لیذ  دروم  ود  رد  هدنهد  نذا 

يرگیدب  یسک  هکنآ  دننام  دشاب ، عونمم  ًانوناق  نذا  زا  عوجر  هک  یتروص  رد  فلا -
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هدنریگنذا هک  دهاوخب  هدرک و  عوجر  دوخ  نذا  زا  دناوتیمن  نیمز  کلام  هدرم ، نفد  زا  سپ  دنک . نفد  وا  نیمز  رد  ار  ةدرم  هک  دـهد  نذا 
: دیوگیم یندم  نوناق  « 108  » هدام هک  تسنیا  دـشابیم . مرج  یناگمه  رفیک  نوناـق  « 206  » هدام قبط  ربق  شبن  اریز  دـیامن ، جراخ  ار  دـسج 

دنک عوجر  دوخ  نذا  زا  دهاوخب  تقو  ره  دناوتیم  کلام  دـشاب  ضحم  نذا  بجومب  يرگید  کلم  زا  یـسک  عافتنا  هک  يدراوم  مامت  رد  »
رب هرخالاب  ای  گرم و  ندوب  كوکشم  ای  هدنرد  ناویح  ای  لیـس  دننام  بابـسا  زا  یببـسب  هاگره  یلو  دشاب ، دوجوم  ینوناق  عنام  هکنیا  رگم 
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يریگولج نآ  زا  دـناوتیم  کلام  دوب و  دـهاوخ  کلام  فرط  زا  ددـجم  نذاب  جاتحم  ددـجم  نفد  دوش ، جراخ  ربق  زا  دـسج  نوناق  فالخ 
. تسا هدش  عفترم  عنام  دشاب  هک  یتهج  رهب  دسج  جارخا  زا  سپ  دشابیم و  ربق  شبن  تسا  نذا  زا  عوجر  عنام  هچنآ  اریز  دیامنب ،

تقو ره  دیوگیم ...« : یندـم  نوناق  « 120  » هداـم دـشاب ، هدرک  بلـس  دوخ  زا  ار  عوجر  قح  یمزلم  هجوب  هدـنهد  نذا  هک  یتروص  رد  ب -
یمزال دقع  نمـض  نذا  هکنانچ  دشاب » هدرک  بلـس  دوخ  زا  ار  قح  نیا  یمزلم  هجوب  هکنیا  رگم  دنک  عوجر  دوخ  نذا  زا  دـناوتیم  دـهاوخب 

. ددرگ طرش  یمزال  دقع  نمض  نذا  زا  عوجر  مدع  هکنآ  ای  دوش و  هداد 
زا طبنتسم  درادن ، ینوناق  رثا  عوجر  دیامنب و  عوجر  دوخ  نذا  زا  دناوتیمن  هدنهد  نذا  تسا  یقاب  یلـصا  دقع  هک  مادام  تروص  ود  نیا  رد 
رد لزع  مدـع  ای  لیکو  تلاکو  هکنیا  رگم  دـنک  لزع  ار  لیکو  دـهاوخب  تقو  ره  دـناوتیم  لکوم  : » دـیوگیم هک  یندـم  نوناق  « 679  » هدام

(. دمآ دهاوخ  تلاکو  رد  هدام  نیا  حرش  « ) دشاب هدش  طرش  یمزال  دقع  نمض 

- کلام فیلاکت 

، دشاب هتـشاد  قافترا  قح  بحاص  قح  اب  تافانم  هک  دنک  یلمع  دوخ  کلم  رد  دناوتیمن  هدش ، رارقرب  نآ  رد  قافترا  قح  هک  یکلم  کلام 
. تسا هدادن  يرگید  قوقحب  زواجت  ةزاجا  سک  چیه  هب  هتسناد و  مرتحم  هعماج  رد  ار  دارفا  قوقح  نوناق  اریز 

هک دیامن  یتافرصت  دوخ  کلم  رد  دناوتیمن  تسا  ریغ  قافترالا  قح  دروم  هک  یکلم  کلام  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 106  » هدام هک  تسنیا 
«. قح بحاص  ةزاجا  اب  رگم  دشاب  روبزم  قح  لیطعت  ای  عییضت  ثعاب 
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بارخ و ار  نآ  دراد  برـش  قح  نآ  زا  يرگید  هک  يرابنا  بآ  کلام  هکناـنچ  تسا ، قح  ندرب  نیب  زا  قح  عییـضت  ۀـملک  زا  هداـم  روظنم 

قح زا  دناوتن  قافترا  قح  بحاص  دنچ ، یتدم  هک  دیامن  یلمع  کلام  هک  تسنآ  قح ، لیطعت  ۀملک  زا  روظنم  و  دیامن . لیدـبت  نیمز  ریزب 
ندنک ای  ینامتخاس  حلاصم  رجآ و  نتخیر  رثا  رد  کلام  دـشاب و  يرگید  کلم  رد  روبعلا  قح  ياراد  یـسک  هکنانچ  دـنک ، هدافتـسا  دوخ 

رهن هتـشادرب و  ار  ینامتخاس  حلاصم  يزور  دنچ  زا  سپ  درذگب و  هار  نآ  زا  دناوتن  روبعلا  قح  بحاص  هک  دیامن  دس  يروط  ار  ربعم  رهن ،
تاراسخ لوئـسم  کلام  الاب  تروص  ود  رد  هدش  قافترا  قح  بحاص  هدافتـسا  زا  عنام  يزور  دـنچ  تدـم  يارب  کلام  اریز  دـیامن ، رپ  ار 

. دشابیم قافترا  قح  هدنراد 
ناـیب لاـثم  دـننام  ار  بآ  زا  قاـفترا  قح  دروم  « 101  » هدام رد  هدرکن و  اـفتکا  هدومن  ناـیب  ار  یلک  ةدـعاق  هک  روبزم  ةداـمب  یندـم  نوناـق 

ایـسآ و ندرک  ریاد  لیبق  زا  دـشاب  هتـشاد  عافتنا  قح  ءاحنا  زا  يوحنب  تسا  يرگید  کلم  هک  یبآ  زا  یـسک  هاـگره  : » دـیوگیم دـیامنیم و 
«. دشاب يرگید  قح  ةدافتسا  زا  عنام  هک  يوحنب  دهد و  رییغت  ار  يرجم  دناوتیمن  بآ  بحاص  نآ  لاثما 

نآ دوشیم و  هدیمهف  ایـسآ  ندرک  رئاد  لیبق  زا  هدام  رد  هدوجوم  نئارقب  هک  هدیدرگ  لامعتـسا  قافترا  قح  ياجب  هدام  رد  عافتنا  قح  ۀملک 
. تسین هدام  هجوتم  یترابع  لاکشا  دشابیم و  نایب  رد  ۀحماسم 

- قافترا قح  بحاص  فیلاکت 

هاگره الثم  دیامن ، هدافتـسا  قافترا  قح  زا  دیامنیم  ءاضتقا  لحم  فرع  ای  هدش و  رکذ  دقع  رد  هچنآ  زا  شیب  دناوتیمن  قافترا  قح  بحاص 
نینچمه دنراد و  تنوکـس  هناخ  رد  وا  اب  هک  یناسک  دوخ و  دناوتیم  قح  بحاص  تسا ، هدش  رارقرب  يرگید  غاب  رد  روبعلا  قح  ۀناخ  يارب 

رگم دننارذگب ، اهنآ  لاثما  يراگ و  واگ و  دنفـسوگ و  دنناوتیمن  دننک و  رورم  روبع و  يداع  عقاوم  رد  دنیآیم  اهنآ  دزن  ًاتداع  هک  یناسک 
یناگدنز  هد و  رد  هناخ  هکنانچ  دیامن ، ءاضتقا  ار  رما  نیا  لحم  فرع  هکنآ 
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هدـش هداد  قح  نآ  قباـطم  هک  تسا  يدـقع  دادرارق و  عباـت  قاقحتـسا  تیفیک  دـیوگیم ...« : « 94  » هدام هک  تسنیا  دنـشاب . هتـشاد  یتیعر 
: دیوگیم یندم  نوناق  « 107  » هدام و  تسا .»

ترورـض هچنآ  فراعتم و  رادقمب  ای  دـناهداد و  رارق  هک  دـشاب  ةزادـناب  دـیاب  تسوا  قح  قلعتم  هک  ریغ  کلم  رد  قح  بحاص  تافرـصت  »
«. دنکیم اضتقا  عافتنا 

کلم رد  يرتشیب  فرـصت  بجوم  هک  نآ  یتامدـقم  لئاسو  زا  هدافتـسا  نودـب  القع  دراد  هک  یقح  زا  قافترا  قح  بحاص  ةدافتـسا  نوچ 
الثم دوب » دـهاوخ  زین  قح  نآ  زا  عافتنا  لئاسو  مزلتـسم  قافترالا  قح  : » دـیوگیم یندـم  نوناـق  « 104  » هدام دـشابیمن ، نکمم  تسا  کـلام 

هدش و کلام  هناخ  دراو  دناوتیم  دراد  ریغ  رابنا  بآ  ای  ضوح  ای  همشچ  زا  برشلا  قح  ای  دراد و  يرگید  هناخ  زا  يرجملا  قح  هک  یـسک 
نذا  ) همزالم یلقع  هدعاق  رب  ینتبم  روبزم  هزاجا  دیامن . روبع  نآ  نتشادرب  ای  بآ  نتـسب  ندرک و  زاب  يارب  رابنا  بآ  ضوح و  همـشچ و  ات 

تامدقم و ماجنا  رب  فقوتم  القع  یلمع  ره  ماجنا  اریز  تسا  همزاول ) یف  نذا  ءیشلا  یف  نذالا  دشابیم - زین  نآ  مزاول  رد  نذا  يرما  ره  رد 
. تسنآ مزاول 

ار یـسک  هدافتـسا  يارب  مزال  هنیزه  هک  تسین  یئالقع  اریز  تسا  وا  هدـهعب  دوخ ، قح  زا  قاـفترا  قح  بحاـص  هدافتـسا  يارب  مزـال  هنیزه 
نآ زا  عتمت  يارب  هک  یجراخم  دراد  ریغ  کلم  رد  قافترالا  قح  هک  یسک  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 105  » هدام هکتس  نیا  دزادرپب ، يرگید 

تروص نیا  رد  هک  دـشاب » هدـش  يدادرارق  نآ  فالخ  رب  کلم  بحاص  وا و  نیب  هکنیا  رگم  دـشابیم  قح  بحاص  ةدـهعب  دوش  مزـال  قح 
. تسا عابتالا  مزال  نانآ  نیب  روبزم  دادرارق  یندم  نوناق  هدام 219 » 10 و   » ةدام قبط 

ةدافتـسا عنام  هک  ود  نآ  زا  کی  ره  دـیدرگ ، مولعم  قاـفترا  قح  بحاـص  نیع و  کـلام  زا  کـی  ره  فیلکت  قح و  دودـح  هکنآ  زا  سپ 
قبط ددرگ  رگید  فرط  هجوتم  یتراسخ  نآ  رثا  رد  دراد و  اور  طیرفت  اـی  يدـعت  دوخ  قح  زا  ةدافتـسا  رد  اـی  دوش و  دوخ  قح  زا  يرگید 

ببـسب دیامن و  يریگولج  بآ  ندرب  زا  نیع  کلام  هاگره  هکنانچ  دوب ، دهاوخ  تراسخ  نآ  نماض  بیبست ، رد  یندـم  نوناق  « 331  » هدام
بحاص  غاب  ناتخرد  نآ 
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ناربج دـیاب  ار  هدراو  تاراـسخ  نماـض و  بیبست  رثا  رد  نیع  کـلام  دـهد ، يور  نآ  عفاـنم  رد  یناـصقن  اـی  دوش و  کـشخ  يرجملا  قح 

. دیامن
زا دوش و  دودسم  يرجم  ای  دیامن و  يراج  نآ  رد  بآ  دراد  دادعتـسا  يرجم  هچنآ  زا  شیب  يرجملا  قح  بحاص  هاگره  تسا  نینچمه  و 

نماـض يرجملا  قح  بحاـص  دوـشب  نجل  نیمز  اـی  دریگب و  بآ  ار  نیع  کـلام  تعارز  دـیامن و  ناـیغط  بآ  نآ  رثا  رد  دربـب و  بآ  نآ 
. دوب دهاوخ  هدراو  تاراسخ 

دهاوخن رگید  فرط  تاراسخ  نماض   ) دیامن هدافتـسا  دوخ  قح  زا  ررـض  عفر  ای  تجاح  عفر  يارب  فراعتم  روطب  کی  ره  هک  یتروص  رد 
دشاب يرگید  ۀناخ  رد  یصخش  بآ  يارجم  رگا  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 100  » هدام هک  تسنیا  یندم ) نوناق  « 132  » هدام زا  دافتسم   ) دوب
يرجم ریمعتب  ار  يرجم  بحاص  درادـن  قح  هناخ  کلام  دوش  هناخ  تراـسخ  بجوم  بآ  روبع  هک  يوحنب  دـسرمهب  یبارخ  يرجم  رد  و 
لامعا ود و  نآ  طوقـس  رگیدکی و  اب  ررـض  ود  ضراعت  روبزم  مکح  كالم   ...« ) دیامن دوخ  زا  ررـض  عفد  دیاب  وا  دوخ  هکلب  دـنک ، رابجا 
يرجم بحاص  فرط  زا  يرجم  رد  بآ  نایرج  اریز  دـیدرگ ) نایب  یندـم  نوناق  « 132  » هدام ریسفت  رد  نآ  حرـش  هک  تسا  طیلـست  ةدعاق 

رگیدـکی اب  ررـض  ود  نیا  نوچ  تسا و  يرجم  بحاص  رب  ررـض  نآ ، ریمعت  هب  يرجم  بحاص  مازلا  تسا و  هناـخ  بحاـص  ررـض  بجوم 
دربب و ار  دوخ  بآ  ررـض  لمحت  نودب  دناوتیم  يرجم  قح  بحاص  ًاتجیتن  ددرگیم و  مدقم  طیلـست  ةدعاق  دـنوشیم و  طقاس  دـننک  ضراعت 

مزلم هناخ  کلام  دوش  بآ  روبع  عنام  يرجم  یبارخ  رگا  هچنانچ   » دزادرپب دـشابیم  دوخ  کلمب  طوبرم  هک  یجراخم  دـیاب  يرجم  کـلام 
تسا و يررـض  مکح  يرجم  ریمعتب  هناخ ، کلام  مازلا  اریز   ) دنک عنام  عفر  دوخ  دـیاب  قح  بحاص  هکلب  دـنک  ریمعت  ار  يرجم  هک  تسین 
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نیمز ای  هناخ  لخاد  دـناوتیم  يرجم  ریمعت  يارب  تروص  نیا  رد  دـیامنب ) لمحت  ار  دوخ  قحب  طوبرم  جراـخم  دـیاب  قاـفترا  قح  بحاـص 
ءافیتسا  هک  یفرصت  ره  دراد و  دوخ  قح  رب  تنطلس  هک  اریز   ) دوش
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«. کلم بحاص  نذاب  رگم  درادن  دورو  قح  ترورض  نودب  نکیل  و  تسا ) زئاج  دراد  نآ  رب  فقوت  قح 

، دشاب هتشاد  رگید  نیرواجم  يرجم و  قح  بحاص  نیب  كرتشم  ۀچوک  رد  يرجم  قح  یسک  هاگره  هک  دوشیم  طابنتسا  الاب  هدام  دافم  زا 
لوئـسم يرجملا  قح  بحاص  ددرگ ، نآ  هجوتم  تراسخ  دـسرب و  رواجم  ناگیاسمه  زا  یکی  ۀـناخ  راوید  هب  تبوطر  بآ  ندرب  رثا  رد  و 

میمرت نآ  رب  عالطا  ندش و  دودـسم  اب  ای  هتخادـنا و  بآ  نآ  رد  يرجم  دادعتـسا  زا  شیب  هک  دوش  تباث  هکنآ  رگم  دوب  دـهاوخن  تراسخ 
تبوطر ارجم  نیرواجم  ياههناخب  دربب و  بآ  یمومع  يارجم  زا  یسک  هاگره  تسا  نینچمه  و  تسا . هدومن  يراج  نآ  رد  بآ  هدرکن و 

. دیامن تیارس 
بآ يارجم  هک  هیاسمه  هناخ  هکنانچ  دیامنب ، دوخ  کلم  رد  دیاب  نیع  کلام  هک  تسیتاریمعتب  طونم  قافترا  قح  بحاص  ةدافتسا  هاگره 
دوخ هناـخ  رهن  نتخاـسب  مازلا  ار  کـلام  دـناوتیم  قح  بحاـص  دربب ، بآ  دـناوتن  يرجملا  قح  بحاـص  دور و  ورف  درذـگیم  نآ  طـسو  زا 

. دیامنب

کلم لاقتنا  دروم  رد  قافترا  قح 

بسح رب  هک  يزیچ  ره  : » یندم نوناق  « 356  » هدام قبط  دـشابیم و  کلم  رگید  تاقلعتم  عباوت و  دـننام  یعبت و  هک  تسا  یقح  قافترا  قح 
رگا تسا  يرتشمب  قلعتم  عیبم و  رد  لخاد  دـیامن  عیبم  رد  نآ  لوخد  رب  تلالد  نئارق  ای  دوش  هدرمـش  عیبم  عباوت  زا  ای  ءزج  تداع  فرع و 

ای روبعلا و  قح  ياراد  یکلم  هک  یتروص  رد  نیاربانب  دنـشاب » فرع  رب  لهاج  نیلماعتم  هچ  رگا  دـشاب و  هدـشن  رکذ  ًاحیرـص  دـقع  رد  هچ 
نینچمه و  دوشیم . لقتنم  يرتشمب  کلم  عبت  هب  روبزم  قافترالا  قح  دریگ  رارق  عیب  دروم  کلم  نآ  دشاب و  يرگید  کلم  رد  يرجملا  قح 

قح دوش ، هداد  لاقتنا  تسیرگید  کـلم  يارب  نآ  لاـثما  روبعلا و  قح  يرجملا ، قح  هرجنپ ، لـیبق  زا  قاـفترا  قح  دروم  هک  یکلم  هاـگره 
. ددرگن حیرصت  رما  نیاب  کلم  لاقتنا  رد  هچ  رگا  دنام  دهاوخ  یقاب  دوخ  لاحب  روبزم  قافترا 

 108 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
دراد و نآ  لاثما  و  ربعم ، يرجم ، هرجنپ ، دـننام  قافترا  يرگید  رد  ود  نآ  زا  یکی  دـشاب و  کـلم  هعطق  ود  ياراد  یـسک  هک  یتروص  رد 
دـشاب و کلم  هعطق  کی  ياراد  یـسک  هاگره  هکنانچمه  دـنامیم ، یقاب  دوخ  لاحب  قاـفترا  دـهد ، لاـقتنا  ار  هعطق  ود  نآ  زا  یکی  کـلام 

قباس قافترا  دهد ، لاقتنا  ار  تمسق  ود  زا  یکی  کلام  دراد و  نآ  لاثما  رد و  ربعم ، يرجم ، دننام  قافترا  رگید  تمسق  رد  نآ  زا  یتمـسق 
زا دقع  رد  حیرـصت  نودب  و  دشابیم ، دوخ  لصا  عبات  تسا و  کلم  تاقلعتم  عباوت و  زا  قافترا  اریز  دنامیم  یقاب  دوخ  لاحب  لاقتنا  زا  سپ 
نآ يارب  دوش و  لقتنم  یـسکب  ًائزج  ای  الک  یکلم  هاگره  : » دـیوگیم یندـم  نوناق  « 102  » هدام هک  تسا  نیا  دوشیمن . کفنم  کـلم  لـصا 
نآ فالخ  هکنیا  رگم  دـنامیم  یقاب  دوخ  لاحب  قح  نآ  دـشاب  دوجوم  کلم  نامه  رگید  ءزج  رد  ای  رگید  کلم  رد  یقافترالا  قح  کـلم 
رد یکلم  هک  تسا  یقافترا  روظنم  هکلب  هدشن  لامعتـسا  دوخ  یحالطـصا  ینعمب  الاب  هدام  رد  قافترالا  قح  ۀـملک  دـشاب .» هدـش  حیرـصت 

. دراد رگید  تمسق  رد  کلم  نامه  زا  یتمسق  ای  رگید  کلم 
دوجو نودب  روبزم  کلم  زا  هک  تسین  رظن  نآ  زا  دوشیم  هتخانـش  نآ  تاقلعتم  زا  دراد و  نآب  یگتـسب  هک  یکلم  زا  قافترا  كاکفنا  مدع 

هتخانـش کلم  عباوت  زا  دـشاب  هتـشادن  قافترا  نآب  مه  یجایتحا  قافترا ، قح  ياراد  کلم  هاگره  هکلب  دومن ، هدافتـسا  ناوتیمن  قافترا  نآ 
تاقلعتم و زا  روبزم  قافترا  دراد  روبعلا  قح  مه  رگید  کلم  رد  یلو  دشاب  یمومع  ربعمب  يرگید  برد  ياراد  کلم  هاگره  الثم  دوشیم ،

. دوشیم هتخانش  یلصا  کلم  عباوت 
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کلم میسقت  دروم  رد  قافترا  قح 

هک يدراوم  رد  رگم  دیامنب ، ار  كرتشم  لام  میـسقت  ياضاقت  دهاوخب  تقو  ره  دناوتیم  لاملا  کیرـش  ره  : » یندم نوناق  « 589  » هدام قبط 
«. دنشاب هدش  میسقت  مدع  رب  مزتلم  یمزلم  هجوب  ءاکرش  ای  عونمم  نوناق  نیا  بجومب  میسقت 

بحاص  کلم  هکنآ  هاوخ  دوب ، دهاوخن  کلم  میسقت  زا  عنام  قافترا  قح  دوجو 
 109 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

: نیاربانب تسا  هدش  رارقرب  قافترا  قح  وا  رد  هک  یکلم  ای  دشاب و  میسقت  دروم  قافترا  قح 
یقاب دوخ  لاحب  روبزم  قح  میسقت  زا  دعب  یلو  دوشب  کلم  نآ  میسقت  زا  عنام  دناوتیمن  دراد  قافترا  قح  يرگید  کلم  رد  هک  یـسک  - » 1

(. یندم نوناق  ةدام 604   ) دنامیم
قبط نیاربانب  ددرگ ، قافترا  قح  بحاص  کلم  میـسقت  زا  عنام  دـناوتیمن  تسا  يرگید  کلم  يارب  قافترا  قح  وا  کلم  رد  هک  یـسک  - 2
اهنآ زا  مادکره  دوش ، میـسقت  ءاکرـش  نیب  ام  کلم  نآ  دنـشاب و  یعفانم  قوقح و  ياراد  یکلم  ءاکرـش  هاگره   » یندـم نوناق  « 103  » هدام

قح ياراد  هک  کلم  نآ  هدوب و  ریغ  کلم  رد  روبع  قح  ياراد  یکلم  رگا  هکنیا  لثم  دوب  دـهاوخ  عفانم  قوقح و  نآ  کـلام  هصح  ردـقب 
«. تشاد دهاوخ  تسا  هتشاد  قح  ًاقباس  هک  یلحم  نامه  زا  روبع  قح  اهنآ  زا  کی  ره  دوش  میسقت  رفن  دنچ  نیب  تسا 

نانآ نیب  هتـشاد و  روبع  لـحم  اـی  بآ  يارجم  رگید  تمـسق  رد  نآ  زا  یتمـسق  دـشاب و  كرتشم  رفن  دـنچ  نیب  یکلم  هک  یتروص  رد  - 3
تمـسق نامه  صوصخم  میـسقت  زا  دعب  تسنآ  تاقلعتم  زا  هک  یتمـسق  ره  يارجم  رمم و  : » یندـم نوناق  « 603  » هداـم قبط  ددرگ و  زارفا 

دعب دشاب ، رگید  کیرش  هصح  روبع  لحم  ای  بآ  يارجم  ءاکرش  زا  یضعب  هصح  هاگره  : » یندم نوناق  « 605  » هدام قبط  نیاربانب  دوشیم .»
«. یقافترا قوقح  ریاس  تسا  نینچمه  دشاب و  هدش  طرش  نآ  طوقس  هکنیا  رگم  دوشیمن  طقاس  روبع  ای  يرجم  قح  میسقت  زا 

تمـسق دـشابیم و  کلم  زا  یتمـسق  هدافتـسا  يارب  طقف  روبزم  قافترا  قح  دراد و  قاـفترا  قح  رگید  کـلم  رد  یکلم  هک  یتروص  رد  - 4
دهاوخ یتمـسق  نآ  صوصخم  روبزم  قافترا  قح  میـسقت  زا  سپ  درادن . قافترا  قح  نآب  جایتحا  ای  دیامن و  هدافتـسا  نآ  زا  دناوتیمن  رگید 

هک ۀناخدور  زا  نآ  رگید  تمسق  دوشیم و  بورشم  تانق  زا  نآ  زا  یتمـسق  هک  دشاب  یعیـسو  غاب  هکنانچ  دیامنیم . هدافتـسا  نآ  زا  هک  دوب 
کلم  زا  نآ  بآ  دیاب 

 110 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
رگید تمسق  یکی و  مهس  ددرگیم  بورشم  تانق  زا  هک  یتمسق  دوش و  میسقت  رفن  ود  نیب  غاب  نیا  ددرگیم و  بورشم  دیامن  روبع  رواجم 

تشاد و دـهاوخ  رواجم  کـلم  زا  يرجم  قاـفترا  قح  ریخا  تمـسق  طـقف  دریگ ، رارق  يرگید  مهـس  رد  دوشیم  بورـشم  هناـخدور  زا  هک 
. دربب بآ  دوخ  مهس  ندومن  بورشم  يارب  هناخدور  زا  دناوتیم 

رواجم كالماب  تبسن  كالما  راثآ  ماکحا و  رد  مود  ثحبم 

هراشا

رارق کلم  ود  نیب  هلـصاف  اهرهـش  رد  امومع  هک  یئاهزیچ  زا  یکی  دـهدیم . حرـش  ار  کلم  ود  نیب  لصاوف  یندـم  نوناق  روبزم  ثحبم  رد 
ود نآ  نیب  كرتشم  رگید  هاگ  دراد و  رواجم  کلم  ود  زا  یکیب  صاصتخا  ینعی  تسا  یصاصتخا  هاگ  لصاف ، راوید  تسا . راوید  دریگیم 
هک نیمز  زا  یتمـسق  انبم و  دـشاب . هدیـسر  ود  نآب  ثراب  ای  هدـش  يرادـیرخ  ای  هتخاس  كرتشم  هنیزه  اـب  هک  تسیدراوم  رد  نآ  دـشابیم و 

کی یـصاصتخا  ای  دشاب و  یکارتشا  هدش  انب  نآ  رب  هک  يراوید  هاوخ   ) تسا یـصاصتخا  هاگ  راوید  دوخ  دننام  هدـش  هتخاس  نآ  رب  راوید 
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ود نآ  نیب  كرتشم  هاوخ  هتشاد و  فرط  ود  زا  یکیب  صاصتخا  هدش  هتخاس  نآ  رب  هک  يراوید  هاوخ   ) تسا كرتشم  رگید  هاگ  و  فرط )
(. دشاب

تاررقم قبط  دشابن ، رواجم  نیکلام  نیب  رما  نیا  رد  یفالتخا  دـشاب و  مولعم  انبم  راوید و  ندوب  یکارتشا  ای  یـصاصتخا و  هک  یتروص  رد 
دشابن مولعم  راوید  ندوب  یکارتشا  ای  یصاصتخا و  هاگره  یلو  دومن . دنهاوخ  هدافتـسا  راوید  نآ  زا  دوشیم  هداد  حرـش  ًادعب  هک  نوناق  نیا 

دننام ینوناق  هلدا  رب  هوالع  نآ  ندوب  یکارتشا  ای  راوید و  ندوب  یـصاصتخا  يارب  دناوتیم  قح  یعدـم  دوش ، دـیلوت  فالتخا  نیکلام  نیب  و 
. دیامن هدافتسا  ددرگیم  رکذ  ًادعب  هک  ینئارق  زا  رارقا  هاوگ و  دنس ،

. دیامنیم نایب  لصا  تروصب  ار  راوید  ندوب  یکارتشا  رب  ینوناق  ةراما  ضرف و  تسا  ثحبم  نیا  هدام  نیلوا  هک  « 109  » ةدام رد  یندم  نوناق 
: یندم نوناق  « 109  » هدام
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نآ فالخ  رب  یلیلد  ای  هنیرق  هکنیا  رگم  دوشیم  بوسحم  کلم  ود  نآ  بحاص  نیب  اـم  كرتشم  تسا  عقاو  کـلم  ود  نیب  اـم  هک  يراوید  »
رد یفرصت  ود  نآ  زا  کی  چیه  ای  دنشاب و  فرصتم  لصاف  راوید  رد  کلم  ود  ره  بحاص  هک  تسیتروص  رد  روبزم  ضرف  دشاب .» دوجوم 

. دنشاب هتشادن  روبزم  راوید 

: تسا لیذ  رارق  زا  دناسریم  ار  لصاف  راوید  ندوب  یصاصتخا  هک  ینف  نئارق 

- فیصرت روطب  انب  - 1

هدش هتخاس  تسب  لفق و  تروصب  رگیدکی  اب  اهرجآ  هکنانچ  رگید  تمسقب  انب  زا  یتمـسق  ندوب  تسویپ  زا  تسا  ترابع  انب  رد  فیـصرت 
هدـش تسب  لفق و  ياهرجآ  ۀلیـسوب  راوید  فرط  کی  لاصتا  ای  تسا و  لصتم  راویدـب  هک  یمورب  فورعم  يرجآ  ياـهقاط  دـننام  دـشاب ،
قلعتم لصاف ، راوید  هک  دوشیم  مولعم  اـنب ، رد  فیـصرت  رظن  زا  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب ، رواـجم  کـلم  ود  زا  یکی  یـصاصتخا  راویدـب 

. دشابیم یصاصتخا  راوید  کلام  ای  یمور و  قاط  کلامب 

ریترس - 2

نتـشاد صاصتخا  زا  یکاح  تسا و  راوید  رد  نامتخاس  بحاص  فرـصت  رب  لیلد  لصاف ، راوید  يور  رب  رواجم  کلام  ياـنب  ریترـس  ندوب 
هک تسا  نئارق  ۀلمج  زا  ریت  رـس  عضو  فیـصرت و  روطب  انب  : » دیوگیم یندـم  نوناق  « 110  » هدام هکتـس  نیا  دشابیم . نامتخاس  کلامب  نآ 

«. دنکیم صاصتخا  فرصت و  رب  تلالد 

- فر هچقاط و  - 3

. دوشیم هتخانش  فر  هچقاط و  بحاص  فرصت  رد  راوید  نآ  دشاب  دوجوم  فر  هچقاط و  لصاف ، راوید  رد  فرط  کی  زا  هاگره 

امن - 4

. تسا نآب  قلعتم  راوید  هک  دیآیم  لمعب  یکلم  کلام  فرط  زا  لمع  نیا  هشیمه  هک  راوید  يور  رب  تسا  ینامتخاس  ینف  تانییزت  نآ  و 
دشاب فرط  کی  زا  طقف  یصاصتخا  نئارق  هاگره  : » دیوگیم هداد و  رارق  مکح  كالم  ار  ندوب  یصاصتخا  نئارق  یندم  نوناق  « 112  » هدام

ود ره  زا  روبزم  نئارق  هک  یتروص  رد  یلو  دوش .» تباث  شفالخ  هکنیا  رگم  دوب  دـهاوخ  فرط  نآ  بحاص  تیکلمب  موکحم  راوید  ماـمت 
فرط ود  ره  زا  هاگره  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 111  » هدام هکنانچ  دوب  دهاوخ  رواجم  کلام  ود  نیب  كارتشاب  موکحم  راوید  دشاب  فرط 
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فرط ود  ره  زا  هاگره  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 111  » هدام هکنانچ  دوب  دهاوخ  رواجم  کلام  ود  نیب  كارتشاب  موکحم  راوید  دشاب  فرط 
راویدب  لصتم  انب ،
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فالخ هکنیا  رگم  تسا  كارتشاب  موکحم  راوید  نآ  دشاب  هدش  هتشاذگ  ریترـس  راوید ، يور  رب  فرط  ود  ره  زا  ای  دشاب و  فیـصرت  روطب 

. دنتسه فرصتم  نآ  رد  هدش و  عفتنم  راوید  زا  يواستب  رواجم  کلام  ود  اریز  دوش » تباث  نآ 
یندم نوناق  « 135  » هدام هکنانچ  تروص  نیا  رد  دریگ . رارق  کلم  ود  نیب  لصاف  تسا  نکمم  زین  نآ  لاـثما  هلیم و  هدرن ، هریفح ، تخرد ،

كرتشم الا  یـصاصتخا و  تسا  دوجوم  نآ  ندوب  یـصاصتخا  رب  هنیرق  هاـگره  ینعی  دوب . دـنهاوخ  نیب  اـم  راوید  مکح  رد  اـهنآ  دـیوگیم 
. دشابن دوجوم  هنیرق  الصا  ای  دشاب  فرط  ود  زا  نئارق  هاوخ  دوشیم ، هتخانش 

فرط رد  امومع  رهن  نآ  درذـگیم و  نآ  يولهپ  زا  هک  تسا  يرهن  دراد ، رارق  کلم  ود  نیب  لـصاف  هک  یناـتخرد  ندوب  یـصاصتخا  ۀـنیرق 
ود نآ  ندوب  یـصاصتخا  هنیرق  دـناوتیم  هریفح  زیرکاخ  رهن و  زیرکاخ  نینچمه  دنتـسه و  نآ  کلامب  قلعتم  ناتخرد  هک  هدـش  رفح  یکلم 

. تسنآب قلعتم  هریفح  رهن و  هک  دوشیم  هتخیر  یکلم  رد  بلغا  هریفح  رهن و  كاخ  تسا  موسوم  هکنانچ  دریگ ، رارق 
ءاکرش زا  کی  ره  هک  يدام  تافرصت  هک  دوشیم  رکذتم  ددرگ ، نایب  كرتشم  راوید  رد  ءاکرـش  زا  کی  ره  تافرـصت  دودح  هکنآ  زا  لبق 

: تسا عون  ود  رب  دیامنیم  عاشم  كرتشم و  کلم  رد 
نآ يور  رب  اـی  دـنیامن و  رتهاـتوک  ار  نآ  بارخ و  ار  راوید  زا  یتمـسق  هکنآ  دـننام  دـهدیم ، رییغت  ار  راوـید  تیعـضو  هک  یتافرـصت  لوا -

. دنراذگب ریترس  ای  انب و  يراوید  راوید ،
رب نتفر  يارب  راوید  يور  زا  روبع  دننام  دیآیم  لمعب  نآ  زا  عافتنا  هدافتسا و  يارب  دهدیمن و  رییغت  ار  راوید  تیعضو  هک  یتافرـصت  مود -

. نآ لاثما  یصاصتخا و  ماب  تشپ 
هک رگید  کیرـش  تیکلام  قحب  زواجت  فرـصت  هنوگنیا  اریز  تسین ، زئاـج  رگید  ءاکرـش  اـی  کیرـش و  نذا  نودـب  لوا  عون  زا  تافرـصت 

ار  كرتشم  راوید  درادن  قح  کیرش  ود  زا  کیچیه  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 118  » هدام هکتس  نیا  دشابیم . تسا  راوید  عاشم  کلام 
 113 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

«119  » ةدام و  رگید » کیرـش  نذاب  رگم  دیامن  یفرـصت  عون  ره  ای  دنک  زاب  فر  هچیرد و  ای  دراذـگب  يریت  رـس  ای  انب  نآ  يور  ای  دربب  الاب 
رییغت دوخ  ياج  زا  ار  اهریت  رگید  کیرش  ياضر  نودب  دناوتیمن  دشاب  هتشاد  ریترـس  كرتشم  راوید  يور  رب  ءاکرـش  زا  کی  ره  : » دیوگیم

نیا تسا و  راوید  تیعضو  رد  رییغت  راوید ، زا  رگید  لحم  رد  نآ  ندراذگ  ریترس و  لحم  رییغت  اریز  دراذگب » راوید  زا  رگید  ياجب  دهد و 
ببس و  کیرش ، نذا  رثا  رد  ای  هدوب و  كرتشم  راوید  رب  ریترس  قح  رثا  رد  ای  ًاقباس ، ریترـس  عضو  و  دهاوخیم ، ار  رگید  کیرـش  هزاجا  رما 

. دراد قباس  لحمب  صاصتخا  دشاب  رما  ود  زا  کی  ره  نآ ،
راوید يور  زا  دناوتیم  هکنانچ  دیامنب ، ار  تافرـصت  هنوگنیا  دناوتیم  زین  وا  عنم  اب  هکلب  درادن  کیرـش  ةزاجاب  جایتحا  مود  عون  زا  تافرـصت 
ةداـم هک  تسنیا  دربب  بآ  نآ  زا  دـناوتیم  تسا  كرتـشم  رهن  کـلم  ود  نیب  لـصاف  رگا  و  دزیرب ، نیئاـپ  ار  نآ  فرب  هتفر  دوخ  ماـب  تشپب 

ای روبع  زا  عنام  ار  رگید  ءاکرـش  دنناوتیمن  دنکیرـش  يرجم  کی  ای  ربعم  کی  رد  هک  یـصاخشا  زا  کیچیه  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 134»
ءاکرـش زا  کیچـیه  هدوب و  دوهعم  ای  ررقم و  ءاکرـش  نیب  هک  تسا  یـصوصخم  عاـفتنا  يارب  دـعم  يرجم  ربعم و  اریز  دـنوش .» بآ  ندرب 

. ددرگ نآ  زا  عنام  ار  رگید  کیرش  دناوتیمن 
دوخ نذا  زا  دـناوتیم  هدـنهد  نذا  نامز  ره  دـیامنیمن و  نوذأم  يارب  قح  داجیا  تسا و  فرـصت  ۀـحابا  فرـصت ، رد  نذا  تشذـگ  هکناـنچ 

نوناق « 120  » ةدام هکتـس  نیا  دشاب ، هدومن  بلـس  دوخ  زا  ار  عوجر  قح  یمزلم  هجوب  ای  هدرک و  عنم  ار  نآ  نوناق  هکنآ  رگم  دـنک ، عوجر 
دهاوخب تقو  ره  دـنک  انب  نآ  يور  ای  دراذـگب ، يریترـس  وا  راوید  يور  رب  هک  دـهد  نذا  هیاسمه  هب  راوید  بحاص  رگا  : » دـیوگیم یندـم 

«. دشاب هدرک  بلس  دوخ  زا  ار  قح  نیا  یمزلم  هجوب  هکنیا  رگم  دنک ، عوجر  دوخ  نذا  زا  دناوتیم 
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ریترس كرتشم  راوید  رب  رگید  کیرش  نذاب  کیرش  ود  زا  یکی  ای  دراذگب و  ریترس  وا  راوید  رب  هیاسمه  نذا  رثا  رد  یسک  هک  یتروص  رد 
عضو  لماش  کلام  نذا  اریز  دراذگب ، قباس  لحم  نامه  رد  ار  نآ  دناوتیمن  ًاددجم  درادرب  ار  ریترس  هکنآ  زا  سپ  دیامن ، عضو 

 114 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
هیلک تسا  نینچمه  دهاوخیم و  دیدج  نذا  ددجم  عضو  يارب  دوش ، هتـشادرب  نوچ  تسا و  هدـش  ماجنا  نآ  هدوب و  هبترم  کی  يارب  ریترس 

یـسک هاگره  : » دیوگیم یـصاصتخا  راوید  دروم  رد  یندـم  نوناق  « 121  » ةدام هکتـس  نیا  دیآیم  لمعب  کلام  نذا  ۀلیـسوب  هک  یتافرـصت 
بحاص زا  دیدج  نذاب  رگم  دراذگب  ًاددـجم  دـناوتیمن  درادرب ، ار  نآ  ادـعب  دـشاب و  هدراذـگ  يریترـس  راوید  يور  رب  راوید  بحاص  نذاب 

«. تافرصت ریاس  تسا  نینچمه  راوید و 
مه اب  هک  دـنک  روبجم  ار  يرگید  دـناوتیمن  اهنآ  زا  یکی  دوش  میـسقت  رفن  ود  نیب  ینیمز  ای  هناخ  رگا  : » دـیوگیم یندـم  نوناـق  « 123  » ةدام
رکذ دشابیم . وا  تیکلام  قح  قییضت  تافرصت و  رد  کلام  لمع  يدازآب  زواجت  رما  نیا  هب  رابجا  اریز  دنـشکب » تمـسق  ود  نیب  ام  يراوید 

یندم نوناق  « 646  » هدام هک  تسنآ  رظن  زا  دوخ  کلم  رد  فرـصتب  کلام  رابجا  زا  زاوج  مدع  ندوب  ققحم  اب  یندم  نوناق  رد  روبزم  ةدام 
داوم نوچ  دـیامنب  کلم  ود  نیب  لصاف  دـح  رد  كرتشم  راوید  نتخاسب  رابجا  ار  دوخ  ۀـیاسمه  هک  دـهدیم  هزاجا  رواـجم  کـلامب  هسنارف 

زا يوریپ  هب  ار  روبزم  ةدام  تسا ، هدش  میظنت  هسنارف  یندـم  نوناق  بیترتب  رگید  دراوم  زا  يرایـسب  دـننام  دروم  نیا  رد  ناریا  یندـم  نوناق 
کلام ود  زا  یکی  هاگره  هتـشاد  ررقم  یندم  نوناق  هچنآ  ربانب  تسا . هدرک  نایب  هیماما  قوقح  لوصا  اب  قیبطت  زا  سپ  هسنارف  یندـم  نوناق 

وا دـیامنن ، كرتشم  راوید  نتخاس  رد  تقفاوم  رگید  رواجم  کـلام  دـشاب و  هتـشاد  راوید  کـلم  ود  نیب  لـصاف  دـح  رد  دـهاوخب  رواـجم 
روطب راوید  نتخاـس  رد  قفاوت  رواـجم  کـلام  ود  هک  یتروص  رد  دـیامنب و  اـنب  دوخ  کـلم  رد  دوخ  ۀـنیزه  اـب  یـصاصتخا  راوید  دـناوتیم 

. دـنراد تکرـش  نآ  رد  هک  تسا  یناسک  ةدـهع  رب  نآ  جراخم  دـیامنیم ، انب  هک  يراوید  یندـم  نوناـق  « 113  » هدام قبط  دـنیامنب  كارتشا 
راوید تروص  نیا  رد  دومن ، اـنب  دـیامن  تقفاوم  هک  رواـجم  کـلام  ود  زا  کـی  ره  یـصاصتخا  ياـنبم  نیمز و  رد  ناوتیم  ار  روبزم  راوید 

فـصن رواـجم و  کـلم  ود  زا  یکی  رد  راوید  ضرع  فصن  هک  تخاـس  يروط  ار  نآ  ناوتیم  دوب و  دـهاوخ  یـصاصتخا  اـنبم  كرتشم و 
. دریگ رارق  رگید  رواجم  کلم  رد  رگید 

رگید فصن  رواـجم و  ود  زا  یکی  کـلم  نآ  فصن  اـی  دـشاب  یـصاصتخا  نآ  ياـنبم  هاوخ   ) دوش بارخ  كرتـشم  راوید  هک  یتروص  رد 
نیب  ام  راوید  هدومن و  میسقت  هدوب ، عاشم  کلام  ود  نیب  هک  ار  یکلم  هکنانچ  دشاب ، عاشم  زین  انبم  هکنآ  ای  رگید و  رواجم  کلم 

 115 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
ریمعت انب و  رب  رابجا  ار  يرگید  دناوتیمن  ءاکرـش  زا  کیچیه  : » یندـم نوناق  « 114  » هدام قبط  دنـشاب ) هدراذـگ  یقاب  هعاشا  لاحب  ار  انبم  و 

اـنب و مدـع  اریز  دوشیم ، راـبجا  ریمعت  اـنب و  هب  دروم  نیا  رد  هک  دـشابن » نکمم  يرگید  وحنب  ررـض  عفد  هکنیا  رگم  دـیامن  كرتشم  راوید 
. دشابیم یندم  نوناق  « 594  » ةدام رد  كرتشم  تانق  دروم  رد  هکنانچ  دوب ، دهاوخ  رگید  کیرش  ررض  بجوم  راوید  ریمعت 

رد انبم  نآ  یمامت  زا  فصن  هک   ) كرتشم يانبم  رد  هزاجا  انب و  دیدجت  زا  نیکیرش  زا  یکی  دوش و  بارخ  كرتشم  راوید  هک  یتروص  رد 
دناوتیم دنک ، انب  ار  راوید  دهاوخیم  هک  یکیرش  دیامن ، عانتما  تسا ) رگید  کیرشب  قلعتم  رگید  فصن  کیرش و  ود  زا  یکیب  قلعتم  لوط 
هیاسمه یصاصتخا  فصن  رب  فصن و  نیا  رب  كرتشم  راوید  هدوب و  واب  صتخم  ًازورفم  هک  انبم  زا  فصن  رد  ینعی   ) دوخ صاخ  هصح  رد 
دناوتیم دیامن  انب  ار  راوید  دـهاوخیم  هک  یکیرـش  تسا ، كرتشم  عاشم  روطب  انبم  رگا  دـیامنب . ار  راوید  يانب  دـیدجت  تسا ) هدـش  هتخاس 

يانبم میسقت  ياضاقت  یندم  نوناق  « 589  » هدام روتسدب  دناوتیم  دومنن  تقفاوم  هچنانچ  دهاوخب و  انبم  میسقت  رد  ار  رگید  کیرش  تقفاوم 
. دیامنب هاگداد  زا  ار  كرتشم 

کیرش انبم ، میسقت  زا  سپ  دوشیم ، میسقت  لوطب  یتمسق  ضرعب و  یتمسق  ای  ضرع و  ثیح  زا  ای  راوید و  لوط  ثیح  زا  انبم  دروم  نیا  رد 
راوید هک  یتروـص  رد  : » دـیوگیم یندـم  نوناـق  « 115  » ةداـم هکتـس  نیا  دـیامنب . اـنب  دوخ  یـصاصتخا  زورفم  ياـنبم  رد  ار  راوید  دـناوتیم 
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ۀـصح رد  دـناوتیم  رگید  کیرـش  دـیامن ، عانتما  كرتشم  يانبم  رد  فرـصت  ةزاجا  انب و  دـیدجت  زا  نیکیرـش  دـحاو  دوش  بارخ  كرتشم 
«. دنک ار  راوید  يانب  دیدجت  دوخ  صاخ 

يانبم رد  ار  نآ  رگید  کیرـش  تقفاوم  اب  دـناوتیم  ءاکرـش  زا  کی  ره  ددرگ ، بارخ  هدـش  هتخاس  كرتشم  يانبم  رد  هک  يراوید  هاـگره 
یتروص رد  دوب . دهاوخ  كرتشم  دیدج  راوید  دیامن ، تکرـش  نآ  هنیزه  تخادرپ  رد  رگید  کیرـش  هک  یتروص  رد  دـیامن . انب  كرتشم 

، تسا كرتشم  راوید  دزاسب ، كرتشم  حلاصم  اب  ار  راوید  رگا  کیرش  دیامن ، هقیاضم  نآ  جراخم  لمحت  زا  انب  هزاجا  اب  رگید  کیرش  هک 
كرتشم  راوید  رد  هتفر  راکب  داوم  اریز 
 116 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

جراخم ًاعربت  درادن و  جراخم  هبلاطم  قح  هدومن  راوید  نامتخاسب  مادقا  تخادرپ  دهاوخن  رگید  کیرش  ار  هنیزه  هک  هتـسناد  نوچ  هدوب و 
كارتشا لاحب  انبم  هدومن و  دیدجت  ار  انب  هک  تسا  یکیرشب  صتخم  راوید  دزاسب  دوخ  یصاصتخا  حلاصم  اب  ار  راوید  رگا  و  تسا . هدومن 

(. یندم نوناق  ةدام 116   ) دنام دهاوخ  یقاب 
نیاربانب دـیامن . ناربج  ار  نآ  دـیاب  ددرگ  يرگید  ررـضت  بجوم  سک  ره  یندـم ، نوناق  328 و 331 »  » داوم یلقع و  یلک و  ةدـعاق  قـبط 

بارخ رگید ) کیرـش  نذا  نودـب   ) ار كرتشم  راوید  کیرـش  ود  زا  یکی  رگا  : » یندـم نوناق  « 117  » ةدام حیرـص  و  « 329  » ةدام روتسدب 
ندرک بارخ  موزل  دـنک .» انب  لوا ) تروصب   ) ار نآ  ًاددـجم  هدرک  بارخ  هکنآ  دـیاب  هدوبن  مزـال  نآ  ندرک  بارخ  هک  یتروص  رد  دـنک ،

اریز دـشاب  یبارخب  فرـشم  هدـش و  رواجم  کـلم  فرطب  لـیامتم  رگید  تاـهج  زا  یتهجب  اـی  تبوطر  رثا  رد  هک  تسمزـال  یناـمز  راوید 
نوناق « 122  » ةدام هکنانچ  دوشن ، نآ  ندومن  بارخب  یـضار  شکلام  هچ  رگا  دومن  بارخ  ار  نآ  دـیاب  تسا  یبارخب  فرـشم  هک  يراوید 

: دیوگیم یصاصتخا  راوید  دروم  رد  یندم 
.« دـنک بارخ  ار  نآ  هک  دوشیم  رابجا  نآ  بحاص  ددرگ  یبارخب  فرـشم  هک  دوش  نآ  وحن  عراش و  اـی  ریغ  کـلمب  لـیامتم  يراوید  رگا  »

. دمآ دهاوخ  لمعب  ینوناق  تاماقم  ۀلیسوب  کلام  رابجا 

نامتخاس کی  تاقبط  تیکلام 

قلعتم ۀقبط  ره  زورفم  روطب  تسنکمم  دـشاب ، عاشم  روطب  رفن  دـنچ  ای  ود  کلم  تسا  هقبط  دـنچ  ياراد  هک  ینامتخاس  تسنکمم  هکنانچ 
: تسا قیرط  ود  زا  یکیب  تیکلام  هنوگنیا  أشنم  دشاب . رفن  کیب 

رد نآ  دناهداد . صاصتخا  ار  ۀـقبط  کی  رهب  هدومن و  زورفم  یقفا  روطب  ًادـعب  هدوب و  عاشم  رفن  دـنچ  نیب  البق  هقبط  نیدـنچ  نامتخاس  - 1
. دنشاب هدیرخ  ای  هتخاس و  كرتشم  هنیزه  اب  ای  هدیسر  اهنآب  ثراب  نامتخاس  هک  تسا  يدروم 

يذاحم  ياضف  تیکلام  مزلتسم  نیمز  تیکلام  : » یندم نوناق  « 38  » ةدام قبط  - 2
 117 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

وا نیمز  يور  رب  هک  دـهدب  قح  يرگیدـب  دـناوتیم  نیمز  کلام  نیاربانب  نیمز »...  ریزب  تبـسن  تسا  نینچمه  دور و  الاب  اجکره  ات  تسنآ 
زین ثلاث  صخـشب  و  دومن ، انب  رگید  هقبط  دنچ  نآ  يور  رب  ناوتب  هک  دزاسب  يروط  ار  اهراوید  هیاپ و  دیامن و  انب  ینیعم  عافتراب  هقبط  کی 

کلام مسق  نیمه  دـیازفیب و  نآ  رب  هقبط  دـنچ  دـناوتب  کلام  هکنآ  طرـشب  دزاسب  یئانب  ینیعم  عافتراب  لوا  هقبط  ياـنب  رب  هک  دـهدیم  قح 
. دهدب رگید  هقبط  رب  هقبط  نامتخاس  قح  رفن  نیدنچب  دناوتیم  نیمز 

ار تیکلام  هنوگنیا  « 664  » هدام رد  مه  هسنارف  یندـم  نوناق  تسا و  لوادـتم  هسنارف  ياهرهـش  زا  يرایـسب  رد  نامتخاس  یتاقبط  تیکلاـم 
. تسا هدومن  نیعم  دننک  فرصم  انب  دیدجت  ریمعت و  رد  دیاب  هک  ار  ۀنیزه  نینچمه  فلتخم و  تاقبط  نیکلام  فیلکت  هتخانش و 

ریمعت و قیرط  تیکلام  دانـسا  هاـگره  دـشاب  ددـعتم  نیکلاـمب  قلعتم  هناـخ ، کـی  فلتخم  تاـقبط  هک  یتروص  رد  : ) دـیوگیم روبزم  هداـم 
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: دنیامن راتفر  لیذ  قیرطب  دیاب  ار  اهنآ  دیامنن  نیعم  ار  انب  دیدجت 
هقبط ره  کلام  دزادرپیم ، تسا  واب  قلعتم  هک  هقبط  شزرا  تبـسن  هب  کی  ره  دشابیم و  نیکلام  مامت  هدـهعب  ماب  گرزب و  ياهراوید  هنیزه 
سپ مود  هقبط  کلام  دزاسیم ، دـیامنیم  یئامنهار  هقبط  نآب  ار  وا  هک  ياهلپ  لوا  ۀـقبط  کلام  دـنکیم ، تسرد  دوریم  هار  وا  رب  هک  ار  فک 

( قیرط نیمهب  دنکیم و  تسرد  دناسریم  شلحمب  ار  وا  هک  ۀلپ  لوا ، هقبط  زا 
ضعب تهج  نیدـب  درادربرد ، ار  یتالاکـشا  المع  نآ  لح  هک  دـیآیم  شیپ  یتافالتخا  نیکلام  نیب  دراوم  ضعب  رد  تاـقبط  تیکلاـم  رد 
نوناق زا  يوریپ  هب  ناریا  یندم  نوناق  رد  تسا . هدومن  عنم  تاقبط  هب  ار  نامتخاس  میسقت  « 1014  » هدام رد  ناملآ  یندم  نوناق  دننام  نیناوق 

. تسا هدـش  هداد  هزاجا  دـشاب  رفن  کیب  قلعتم  ًازورفم  نآ  تاقبط  زا  کی  ره  هک  يروطب  ترامع ، کـی  رد  ار  رفن  دـنچ  تیکلاـم  هیماـما ،
رد یندـم  نوناق  دوشیم ، مزال  ریمعت  يارب  هنیزه  تایلام و  تخادرپ  شورف و  میوقت و  يارب  ناـمتخاس  زا  هقبط  ره  دودـح  صیخـشت  نوچ 

دیامنیم  نیعم  ار  تاقبط  زا  کی  ره  دودح  125 و 126 و 127 »  » داوم
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نآ اهنآ  دانـسا  ددرگ و  دیلوت  یفالتخا  نانآ  نیب  ای  دشاب و  هدـشن  نیعم  نامتخاس  تاقبط  زا  کی  ره  تیکلام  دودـح  نیکلام ، نیب  هاگره 
: ددرگیم نییعت  لیذ  قیرطب  دنایامنن ، ار 

ياهراویدـب تبـسن  یناتحت  هقبط  کلام  نوچ  دـشاب ، يرگید  کلم  یناـقوف  هقبط  یکیب و  قلعتم  ناـمتخاس  یناـتحت  هقبط  هک  یتروص  رد 
هتخانش کلام  دراد  فرصت  رد  هچنآب  تبسن  کی  ره  دنشابیم ، فرصتم  دوخ  هفرغ  ياهراویدب  تبـسن  یناقوف  هقبط  بحاص  دوخ و  قاطا 

. دزاسب يراخب  هلول  ای  دشکب  زاگ  قرب و  نفلت و  میس  هکنآ  دننام  دنک ، فرصت  فراعتم  روطب  دوخ  یصاصتخا  هصح  رد  دناوتیم  دوشیم و 
دوش بارخ  یناقوف  ياهراوید  هاگره  دـشاب و  رارقرب  نآ  رب  دـیاب  دراد و  قافترا  قح  یناتحت  هقبط  ياـهراوید  رب  یناـقوف  هقبط  ياـهراوید 

فقس دنشابیم ، هقبط  ود  نیب  ام  فقس  رد  فرصتم  یناتحت  یناقوف و  هقبط  نیکلام  زا  کی  ره  نوچ  دیامن  انب  ار  نآ  ًاددجم  کلام  دناوتیم 
فقـس رد  یناـتحت  هقبط  کـلام  دوـخ و  ۀـفرغ  فـک  رد  یناـقوف  هقبط  کـلام  دـناوتیم  و  دوـشیم ، هتخانـش  ود  نآ  نیب  عاـشم  كرتـشم و 

نآ دناوتیم  یناتحت  هقبط  کلام  اًلثم  دیامن . فرـصت  دوشن  يرگید  قح  محازم  هک  هزادنا  نآ  ینعی  فراعتم ، روطب  دوخ  قاطا  یـصاصتخا 
ای دراذگب  هیثاثا  دیامن و  دـمآ  تفر و  فراعتم  روطب  دـناوتیم  یناقوف  هقبط  کلام  دزیوایب و  غارچ  ای  دـنک و  یبوکباق  دـیامن و  دیفـس  ار 

. دنک شوپهتخت  ار  قاطا  فک 
هقبط دمآ  تفر و  رد  ًارصحنم  دشابیم و  یناقوف  هقبط  ةدافتسا  يارب  نوچ  یلو  تسا ، هتفرگ  رارق  یناتحت  هقبط  رد  هچ  رگا  یناقوف  هفرغ  هلپ 
اریز دوش ، تباـث  نآ  فـالخ  هکنیا  رگم  دوشیم ، هتخانـش  وا  یـصاصتخا  کـلم  یناـقوف و  ۀـقبط  کـلام  فرـصت  رد  دوریم ، راـکب  روـبزم 

. دشاب هتشاد  نآ  زا  روبعلا  قح  طقف  یناقوف  هقبط  کلام  یناتحت و  هقبط  کلم  روبزم  هلپ  تسنکمم 
نآ لاـثما  طاـیح و  راـبنا ، بآ  بآ ، عـبنم  حارتـسم ، هاـچ  دـننام  دـنیامنیم ، هدافتـسا  نآ  زا  یناـتحت  یناـقوف و  هقبط  هک  يرگید  ياهتمـسق 

فالخ  رگم  دوشیم ، هتخانش  كرتشم 
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. دنشاب هتشاد  نآ  رد  روبعلا  قح  رگید  هقبط  نیکلام  دشاب و  یناتحت  هقبط  کلم  طایح ، هکنانچ  دوش ، تباث  نآ 
کلام هدهعب  سک  ره  کلم  ریمعت  هنیزه  اریز  دوب ، دهاوخ  تمسق  نآ  کلام  ةدهعب  یـصاصتخا ، تمـسق  ره  ریمعت  يارب  مزال  ياههنیزه 

ار نآ  هنیزه  دراد  كرتشم  لاـم  زا  هک  یمهـسب  تبـسن  کـی  ره  دـشابیم و  كرتشم  نیکلاـم  هدـهعب  یکارتشا  ياهتمـسق  هنیزه  و  تسنآ ،
. تخادرپ دهاوخ 

ای ریمعتب  رابجا  ار  يرگید  ناوتیمن  اریز  دـناوتیمن ، یندـم  نوناـق  « 128  » ةدام قبط  یناقوف  ياههفرغ  یناـتحت و  هقبط  ناـبحاص  زا  کیچـیه 
«114  » هدام زا  ناوتیم  دومن . دوخ  کلم  ریمعتب  رابجا  ار  یـسک  ناوتیمن  اریز  دـیامنب ، هقبط  ود  نیب  ام  كرتشم  فقـس  ریمعت  رد  تدـعاسم 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 205 

http://www.ghaemiyeh.com


ناوتیم دـشابن  نکمم  يرگید  وحنب  ررـض  عفد  هاگره  هک  دومن ، طابنتـسا  كـالم  تدـحو  رظن  زا  كرتشم ، راوید  دروم  رد  یندـم  نوناـق 
. دشابیم کلم  ود  نیب  راوید  دننام  هقبط  ود  نیب  فقس  اریز  دومن ، كرتشم  فقس  ریمعت  انب و  هب  رابجا  ار  کیرش  هحلاص  تاماقم  ۀلیسوب 
انب دیدجت  رد  تقفاوم  یناتحت  کلام  یناقوف و  کلام  نیب  هک  یتروص  رد  دوش ، بارخ  یناقوف  یناتحت و  ترامع  نیب  عقاو  فقـس  هاگره 

هنیزه تخادرپ  نامتخاس و  رد  تکرش  رد  مازلا  ار  دهعتم  نآ  ۀلیسوب  ناوتب  ات  دشابن  دوجوم  اهنآ  نیب  ًاقباس  یمزلم  دادرارق  دوشن و  لصاح 
هدـش هتخاس  كرتشم  حـلاصم  اب  هچنانچ  دومن ، دـیدجت  ار  فقـس  ًاعربت  رگا  نیکلام  زا  کی  ره  یندـم  نوناق  « 129  » هدام روتـسدب  دومن ،

ریمعت و هب  مادـقا  هدام ، رد  عربت  زا  ضرغ  دـشابیم . نآ  ینابب  قلعتم  هدـش  هتخاـس  هصتخم  حـلاصم  اـب  رگا  تسا و  كرتشم  فقـس  دـشاب ،
فرصت ةزاجا  رگید ، کلام  هک  تسیدروم  رد  الاب  رد  روکذم  « 129  » ةدام تسا . رگید  کیرش  هب  عوجر  دصق  نودب  نآ  هنیزه  تخادرپ 
حلاصم اب  ای  دـنک و  میـسقت  ار  نآ  ای  دـناوتیم  دـیامن و  فرـصت  روبزم  حـلاصم  رد  دـناوتیمن  کیرـش  ـالا  دـهدب و  ار  كرتشم  حـلاصم  رد 

. دنک انب  دیدجت  ار  فقس  دیامنیم  هیهت  هک  یصاصتخا 
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دشابیم یناتحت  یناقوف و  هقبط  نابحاص  فرصت  رد  فقس  دوخ  دننام  دشابیم ، اهنآب  فقـس  لاصتا  لحم  هک  فارطا  ياهراوید  زا  یتمـسق 
نآب ار  دیدج  فقـس  دنک و  فرـصت  نآ  رد  دناوتیمن  رگید  کیرـش  هزاجا  نودب  کیرـش  ود  نآ  زا  کیچیه  تسا و  عاشم  كرتشم و  و 
نیب رد  مه  یمزلم  دادرارق  و  دوشن ، لصاح  قباس  كرتشم  لحمب  فقـس  لاصتا  رد  قفاوت  کـلام  ود  نیب  هاـگره  نیارباـنب  دـیامن . لـصتم 

رد هدرک و  كرت  ار  یکارتشا  تمـسق  ای  هک  قیرط  نیدب  دنک . انب  ار  نآ  دوخ  یـصاصتخا  ياهراوید - تمـسق  رد  دناوتیم  کی  ره  دشابن ،
عاشم كرتشم و  هک  ار  قباس  لحم  دیدرگ ، نایب  كرتشم  راوید  يانبم  رد  هکنانچ  ای  دیامنب و  فرـصت  دوخ  راوید  زا  یـصاصتخا  تمـسق 

. دنک انب  ار  فقس  دوخ  یصاصتخا  مهس  رد  میسقت و  هدوب 
دناوتیمن یناتحت  یناقوف و  هقبط  نیکلام  زا  کیچـیه  دـشاب ، هدـش  زورفم  تاقبطب  یقفا  روطب  هدوب و  عاشم  البق  ناـمتخاس  هک  یتروص  رد 

هکنآ رب  هوالع  اریز  دـشاب ، دوجوم  نانآ  نیب  یمزلم  دادرارق  هکنآ  رگم  دزاسب ، يرگید  ياـضر  نودـب  مود  هقبط  يـالاب  رب  يدـیدج  هقبط 
رب میقتـسم  ریغ  یفقـس  راوید و  دیدج ، نامتخاس  رثا  رد  دـشاب  یناقوف  هقبط  کلام  فرط  زا  مادـقا  نیا  هاگره  دـشابیم ، عاشم  دازآ  ياضف 
رب یناقوف  هقبط  هک  یقافترا  قح  و  تسا ، هدرک  اـنب  دوخ  یـصاصتخا  ياـهراوید  رب  ًامیقتـسم  هچ  رگا  دراذـگیم ، یناـتحت  هقبط  ياـهراوید 
هک ماب  زا  دناوتیم  یناقوف  هقبط  کلام  یلو  دـشابیم . واب  قلعتم  یناقوف  هقبط  نامه  هک  تسا  هقبط  کی  ردـقب  دراد  یناتحت  هقبط  ياهراوید 

فرط زا  مادقا  نیا  هاگره  دیامنب  نآ  لاثما  ندرک و  نهپ  تخر  ناتـسبات ، رد  ندیباوخ  دننام  فراعتم  ةدافتـسا  تسا  وا  یـصاصتخا  کلم 
یناقوف هقبط  کلم  هک  ماب  زا  تسا ، هدراذگ  یناقوف  هقبط  ياهراوید  رب  فقس  راوید و  ًامیقتسم  هکنآ  رب  هوالع  دشاب ، یناتحت  هقبط  کلام 

. درادن ار  یقح  نینچ  هکنآ  لاح  تسا و  هدرک  هدافتسا  موس  هقبط  فک  تروصب  تسا 
زاوج مدـع  نآ  كـالم  هک  تسا ، یکارتشا  راوید  دروم  رد  یندـم  نوناـق  « 118  » هدام دافم  زا  طبنتـسم  كـالم  تدـحو  رظن  زا  روبزم  رما 

کلام  نذا  نودب  ریغ  کلم  رد  فرصت 
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ددرگیم نآ  کـلام  هجوـتم  ررـض  هک  يدروـمب  صتخم  ریغ  کـلم  رد  فرـصت  زاوـج  مدـع  اریز  دوـشن ، ررـض  بجوـم  هچ  رگا  تـسنآ ،
. دشابیمن

روبزم نیمز  هاگره  الا  دنامب و  یقاب  هعاشا  لاحب  میـسقت  رد  نامتخاس  ریز  نیمز  هک  تسیتروص  رد  تاقبط  يور  دازآ  ياضف  ندوب  عاشم 
. دشابیم واب  قلعتم  نیمز  عبتب  روبزم  ياضف  دوش  هداد  یناتحت  هقبطب  صاصتخا 

، راوید ياپ  نتسشن  دننام  دناهتسناد ، زیاج  دوشیمن  کلام  هجوتم  ررض  هک  دراوم  ضعب  رد  ار  ریغ  کلم  رد  فرصت  هیماما  ياهقف  زا  ضعب 
زاوج زا  طانم  حیقنت  هب  روما  نیاب  اهقف  نآب ، هیثاثا  نداد  هیکت  راوید و  ياپ  رد  هیثاثا  نداهن  ندرک ، هدافتـسا  نآ  هیاس  زا  نآ ، رب  نداد  هیکت 
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. دناهداد يوتف  دننادیم ، زیاج  ار  نآ  لاکشا  نودب  هک  ریغ  غارچ  رون  زا  هئاضتسا 

كالما میرح  رد  موس  ثحبم 

زا يرادـقم  زا  ترابع  هدومن  فیرعت  یندـم  نوناـق  « 136  » هداـم هکناـنچ  ًاحالطـصا  دـشابیم و  عنم  ینعمب  ۀـغل  یبرع و  تسیاهملک  میرح 
هک یمارتحا  رظن  زا  دراد  ترورض  ررض  زا  يریگولج  اهنآ و  زا  عافتنا  لامک  يارب  هک  تسنآ  لاثما  رهن و  تانق و  کلم و  فارطا  یضارا 

. تسا هدش  هدیمان  میرح  دنیامنب  زواجت  نآب  دنناوتیمن  دنراذگب و  میرح  قحب  دیاب  دارفا 
هک تاوم  یـضارا  زا  يرادـقم  دـیامن ، ثادـحا  تانق  بآ ، هاچ  هعرزم ، لزنم ، غاـب ، تاوم  یـضارا  ءاـیحا  ۀلیـسوب  یـسک  هک  یتروص  رد 

. دوشیم نآ  میرح  دوخ  يدوخب  تسمزال  عافتنا  لامک  يارب  تسنآ و  کیدزن 
رد  الثم  دیامنیم . قرف  تسا  ررقم  میرح  نآ  يارب  هک  یکلم  رابتعاب  میرح  رادقم 
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تحاسم میرح  رادـقم  هناخ  رد  دـشابیم ، مزـال  كاـشاخ  يروآعمج  دوک و  كاـخ و  نتخیر  يارب  هک  تسا  یتحاـسم  میرح  رادـقم  غاـب 

يارب هک  نآ ، دادـتماب  رهن  فارطا  رد  یتحاسم  رادـقم  رهن  دروم  رد  تسا ، هناـخ  فارطا  رد  زادـنافرب  رورم و  روبع و  يارب  برد  يولج 
تحاسم رادـقم  هاچ  میرح  دـشابیم ، میرح  تسمزال  تظاـفح  يارب  روبع  نینچمه  يرادربفک و  ندرک و  كاـپ  عقوم  رد  نتخیر  كاـخ 

. ددرگیم بصن  مزال  تاودا  تالآ و  نآ  ۀیقنت  هیهت و  يارب  دوشیم و  هتخیر  كاخ  هک  تسنآ  فارطا 
هدـش نیعم  نآب ، ررـض  زا  يریگولج  يارب  هک  تسا  يرگید  میرح  ياراد  همـشچ  تانق و  بآ و  هاچ و  الاب ، رد  روکذـم  رادـقم  رب  هوـالع 

. دیامنب نآ  رد  تانق  ای  بآ و  هاچ  ثادحا  دناوتیمن  يرگید  هک  تسا  همشچ  هاچ و  فارطا  یضارا  زا  تحاسم  رادقم  روبزم  میرح  تسا .
رب یقافترا  قح  عون  کی  یقوقح  لیلحت  رظن  زا  میرح  قح  تسا » میرح  بحاص  کلم  مکح  رد  میرح  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 139  » هدام

. دشابیم نآ  لاثما  رهن و  تانق و  فارطا  یضارا 
نیمز رد  ای  دوخ و  یکلم  نیمز  رد  هاچ  ندنک  ۀلیـسوب  یـسک  دناوتیمن  دوشیم و  ادیپ  درادـن  یکلام  هک  تاوم  یـضارا  رد  طقف  میرح  قح 

. دراد قباس  قلطم  تیکلام  قح  اب  تافانم  میرح  قح  اریز  دیامن ، ادیپ  تسا  يرگید  کلم  هک  رواجم  یضارا  رد  میرح  قح  تاوم ،
میرح زا  دوصقم  هچنآ  اب  دـشاب  یفانم  هک  نآ  رد  فرـصت  کلمت و  تسا و  میرح  بحاـص  کـلم  مکح  رد  میرح  . » م هدام 139 ق . قبط 

فارطا زیرکاخ  دناوتیمن  يرگید  نیاربانب  تسا . قباس  تباث  قحب  زواجت  رما  نیا  اریز  تسین »...  حیحـص  کلام  فرط  زا  نذا  نودـب  تسا 
ءایحا میرح  بحاص  نذا  نودـب  ار  هعرزم  ربعم و  كاشاخ و  دوک و  كاـخ و  لـحم  اـی  هناـخ و  فارطا  زادـنافرب  نینچمه  هاـچ و  رهن و 
دوشن ررضت  بجوم  هک  یتافرـصت  یلو  دراد ، میرح  قح  اب  تافانم  هدربمان  دراوم  رد  ددرگ  ءایحا  بجوم  هک  یلمع  هنوگ  ره  اریز  دیامنب ،

هک  تانق  هاچ  میرح  رد  هکنانچ  تشاد ، دهاوخن  یعنام  دشابن  میرح  قح  اب  یفانم  و 
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میرح بحاص  هزاجا  دیامنب و  تشک  ای  نامتخاس  دناوتیم  يرگید  تسا  زگ  تسیب  هک  ندروخ  بآ  هاچ  میرح  رد  ای  دشابیم و  زگ  دـصناپ 
دصقب ار  یتمسق  هحابم  تاوم و  یضارا  زا  سک  ره  : » یندم نوناق  « 143  » هدام قبط  تسا و  هدشن  ءایحا  روبزم  یضارا  اریز  درادن ، مزال  ار 
هجیتن رد  دوش . میرح  بحاص  قحب  رارـضا  بجوم  دوخ  تافرـصت  رد  هدننکایحا  دـیابن  یلو  دوشیم » تمـسق  نآ  کلام  دـنک  ایحا  کلمت 

بآ هاچ  تانق و  بحاـص  میرح  قح  يرگید  هدـننکءایحا و  تیکلاـم  قح  یکی  دوشیم ، عمج  رگیدـکی  اـب  قح  ود  هروبزم  یـضارا  ءاـیحا 
چیه کلمت  زا  سپ  اریز  تسا ، هدش  کلمت  البق  هک  یضارا  رد  هن  دیامنیم  تاوم  یـضارا  رد  میرح  داجیا  تانق و  ندنک  تشذگ  هکنانچ 

ریغ هک  يرهـش  كالما  رد  یـسک  هاگره  هک  تسنیا  دوش . هداد  يرگیدب  قح  نآ  کلام  هلیـسوب  هکنآ  رگم  ددرگیمن ، رارقرب  نآ  رب  یقح 
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زین هیاـسمه  دـش و  دـهاوخن  داـجیا  رواـجم  كـالما  رد  یمیرح  قح  هنوگچـیه  دـنکب ، تعارز  اـی  ندروخ  بآ  يارب  یهاـچ  تسا  تاوم 
لوا هاچ  هک  یعبنم  زا  دشاب و  هتـشاد  رگید  هاچ  اب  یمک  رایـسب  ۀلـصاف  هچ  رگا  دنکب ، تعارز  ای  ندروخ  بآ  هاچ  دوخ  کلم  رد  دـناوتیم 

. دوشب لوا  هاچ  بآ  لیلقت  بجوم  دریگب و  بآ  زین  مود  هاچ  دریگیم  بآ  ینیمز  ریز  يراجم  ۀلیسوب 
: یندم نوناق  « 138  » هداـم قبط  تسا .» زگ  « 30  » تـعارز يارب  زگ و  « 20  » ندروخ بآ  يارب  هاچ  میرح  : » یندـم نوناـق  « 137  » هدام قبط 

هدام نیا  رد  ةروکذم  ریداقم  رگا  نکیل  تسا . زگ  « 250  » تخس نیمز  رد  زگ و  « 500  » هوخر نیمز  رد  فرط  ره  زا  تانق  همشچ و  میرح  »
رازنش نیمز  هاگره  الثم  دوشیم » هدوزفا  نآب  دـشاب  یفاک  ررـض  عفد  يارب  هک  ةزادـناب  دـشابن ، یفاک  ررـض  زا  يریگولج  يارب  لبق  هدام  و 

ای هاچ  بآ  رد  دیدج  تانق  ای  بآ و  هاچ  ندنک  رثا  رد  دشاب و  قباس  هاچ  فک  زا  رتنیئاپ  هدـش  ثادـحا  ًادـعب  هک  یهاچ  فک  ای  دـشاب و 
. دوشیم هدوزفا  میرح  ناونعب  هنیعم ، رادقم  رب  ددرگ  یفتنم  ررض  هک  یئاجنآ  ات  ینف  سانشراک  ۀلیـسوب  تسا  هدش  رهاظ  ناصقن  قباس  تانق 

تسنآ  رب  دینج  نبا  هک  رگید  لوق  تسا و  هیماما  ءاهقف  روهشم  لوق  دیدرگ  رکذ  هک  يریداقمب  میرح  ندومن  دودحم 
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. دیامنب ررض  عفر  هک  تسا  یضارا  زا  يرادقم  ره  تانق  هاچ و  میرح  هک  تسنآ  هدش  نآب  لیامتم  مه  همالع  و 
تبـسن الا  دـنیوگ و  هاچ  ردام  حالطـصا  رد  هک  دـشابیم  تانق  هد  بآ  هاـچب  تبـسن  یندـم  نوناـق  « 138  » هدام رد  روکذـم  میرح  تیاـعر 

ردامب تبـسن  ار  ررقم  میرح  هاچ ، ردام  ندنک  رد  یـسک  هاگره  نیاربانب  دـشابیمن ، مزال  روبزم  میرح  تیاعر  تانق  راک  هکـشخ  ياههاچب 
زا شیب  هک  يروطب  دـیامن ، رواجم  تانق  راکهکـشخ  هب  کیدزن  ار  دوخ  هاچ  راک  هکـشخ  هتـشر  جـیردتب  یلو  هدومن  تیاعر  رواجم  هاـچ 

تانقب رارـضا  ببـس  نآ  یکیدزن  هکنآ  رگم  ددرگ  رما  نیا  زا  عنام  دـناوتیمن  رواجم  تانق  بحاص  دـنامن ، یقاـب  هلـصاف  ـالثم  زگ  تسیود 
هب کیدزن  ار  دوخ  راک  هکـشخ  دـناوتیم  ددرگیمن  ررـض  بجوم  هک  يدـح  ات  تروص  نیا  رد  هک  دـشکب  ار  نآ  بآ  هکنانچ  دوش  رواجم 

. دیامنب رواجم  تانق  راکهکشخ 
هاچ میرح  رادقم  137 و 138 »  » هدام ود  رد  طقف  یلو  تسا ، هتخانش  میرح  قح  نآ  لاثما  رهن و  کلم و  يارب  « 136  » هدام رد  یندم  نوناق 

لومعم روبزم  روما  رد  میرح  هک  یلحم  ره  رد  هک  تسا  نآ  نوناق  روظنم  تسا . هدراذـگ  تکاـس  هیقبب  تبـسن  هدومن و  نییعت  ار  تاـنق  و 
. تسا لحم  فرع  رظنب  دراوم  نیا  رد  میرح  رادقم  نییعت  نیاربانب  دومن ، دهاوخ  نیعم  لحم  فرع  ار  نآ  رادقم  دشاب 
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کلمت بابسا  رد  مود  باتک 

هراشا

: دشابیم مزال  ۀمدقم  رکذ  تسا  مود  باتک  عوضوم  هک  کلمت  بابسا  رد  ثحب  زا  لبق 

؟ تسیچ قح  همدقم 

. دیامن ماجنا  ار  یلمع  ات  دهدیم  دارفاب  نوناق  هک  تسیرادتقا  زا  ترابع  قح 
. دشابیم قح  یساسا  نکر  لمع  يدازآ  دنشابیم . دازآ  دارفا  لمع  نآ  ماجنا  مدع  ماجنا و  رد 

سنا رثا  رد  هداس  راکفا  تسا . هداد  رارق  نآ  يارب  يراثآ  هتخانش و  ربتعم  هعماج  مظن  ظفح  رظن  زا  ار  نآ  نوناق  هک  تسا  يروصت  رما  قح 
تیامح دسانشن و  ربتعم  هعماج  رد  ار  يروصت  رما  نآ  نوناق ، هاگره  هک  درادن  هجوت  دسانشیم و  یعامتجا  رابتعا  زا  ریغ  یقیقح  قح  يارب 
میئامن هظحالم  ار  ینونک  ياهروشک  نیناوق  زا  کی  ره  یئامرف  مکح  ةرئاد  هاگره  تشاد . دـهاوخن  یقوقح  دوجو  درادرب ، نآ  زا  ار  دوخ 
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مود حاکن  رد  ناریا  نوناق  رد  الثم  دوشیمن . تیامح  نآ  زا  رگید  روشک  رد  هدـش و  هتخانـش  ربتعم  يرما  روشک  کی  رد  هک  دـید  میهاوخ 
نیناوق رد  سکعلاب  دـیامنیم و  تیامح  هتخانـش و  ربتعم  دـناهدومن  داجیا  نیفرط  هک  ار  يروصت  تیجوز  هطبار  تاجوز ) ددـعت  دروم  رد  )
خیرات رظن  زا  دوشیم . هتخانـش  مرج  روبزم  لمع  دوشیمن ، نآ  زا  تیامح  دـیامنیمن و  داجیا  ینوناق  هطبار  مود ، حاکن  هکنآ  رب  هوالع  اـپورا 

، دندرکیم تیامح  نآ  زا  دنتخانـشیم و  ار  هما  دبع و  تیکلم  رگید  همیدـق  للم  مور و  مالـسا و  قوقح  رد  الثم  تسا ، رایـسب  هلثما  قوقح ،
. دنوشیم تازاجم  دنیامن  هدرب  شورفودیرخ  هک  یناسک  دنادیمن و  دوجوم  ار  نآ  ینونک  نیناوق  یلو 
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. تسا هدش  هدراذگ  وا  ةدهعب  روبزم  فیلکت  هک  دشابیم  یـسک  نآ  زا  ریغ  قح ، بحاص  راچان  تسا و  دوجوم  یفیلکت  یقح  ره  لباقم  رد 

مارتـحا وا  تیکلاـم  هب  هک  دنتـسه  فلکم  نآ  لـباقم  رد  رگید  مدرم  یماـمت  تسا و  تیکلاـم  قح  ياراد  کـلام  تیکلم ، دروم  رد  ـالثم 
تخادرپ هب  فیلکت  راکهدب  تسا و  بلط  دروم  ذـخا  هبلاطم و  قح  ياراد  راکناتـسب  بلط ، دروم  رد  دـنیامنن . وا  قحب  زواجت  دـنراذگب و 

. دراد ار  نآ 
. یلام ریغ  قح  یلام ، قح  دنوشب : قح  عون  ود  ياراد  دنناوتیم  یندم  قوقح  رظن  زا  صاخشا 

قح دـننام  دومن  میوقت  لوپب  ار  نآ  ناوتب  هک  دـیامنب  یعفن  داجیا  شبحاص  يارب  ًامیقتـسم  نآ  يارجا  هک  تسنآ  یلام  قح  یلام - قح  - 1
لباق هک  تسا  مدـنگ  راورخ  هد  دـیآیم  تسدـب  هچنآ  دـهعت  ءافیا  زا  سپ  دراد . بلط  مدـنگ  راورخ  هد  يرگید  زا  یـسک  هکناـنچ  ینید ،

. دشابیم لوپب  میوقت 
رد تیجوز  قح  دننام  دیامنیمن ، داجیا  دشاب  لوپب  میوقت  لباق  ًامیقتـسم  هک  یعفن  نآ ، يارجا  هک  تسنآ  یلام  ریغ  قح  یلام - ریغ  قح  - 2
رد دوشیم و  داجیا  وا  يارب  هقفن )  ) قح میقتسم  ریغ  یلو  دنکیمن  دشاب  لوپب  میوقت  لباق  هک  یعفن  داجیا  نز  يارب  ًامیقتسم  هک  همئاد  ۀجوز 

. دربیم ثرا  وا  زا  جوز ، توف  تروص 
. ینید قح  ینیع ، قح  تسا : مسق  ود  رب  یلام  قح 

. تسا تیکلام  قح  نانآ  نیرتلماک  هک  دراد  یجراخ  نیعب  تبسن  صخش  هک  تسا  یقح  ینیع  قح  ینیع - قح  فلا -
: زا دنترابع  روبزم  ناکرا  تیکلام  دروم  رد  الثم  دشابیم ، یساسا  نکر  راهچ  ياراد  یقوقح  لیلحت  رظن  زا  ینیع  قح 

. دشابیم کلام  هک  قح  بحاص  لوا -
. تسا کلم  هک  دراد  قح  واب  تبسن  صخش  هک  تسا  يزیچ  نآ  قح و  عوضوم  مود -

دنمانیم  تیکلام  تیکلم و  هک  يروصت  تسا  يرما  نآ  یقوقح و  ۀطبار  موس -
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لباـقم رد  ینیع  قح  دوشیم  هتفگ  هک  تسا  نیا  دـیامنیم ، نآ  زا  مارتـحا  هب  فلکم  ار  مدرم  تهج  نیدـب  هتخانـش و  ربـتعم  ار  نآ  نوناـق  و 
سک ره  تسد  رد  ار  دوخ  لام  دـناوتیم  کلام  هدـش و  هداد  ینیع  قح  بحاصب  بیقعت  قح  رما  نیا  رثا  رد  دـشابیم و  هعماج  دارفا  یماـمت 

. دریگب دبایب 
ات دـیامنیم  يرادـهاگن  ظفح و  ار  نآ  نوناق  هک  قح  زا  تیامح  یکی  دـیامنیم ، روهظ  جراخ  رد  لـمع ، زا  عون  ودـب  نآ  ءازج و  مراـهچ -

لام یـسک  هاگره  الثم  دشاب ، هدمآ  لمعب  يدـعت  هک  یتروص  رد  زواجت  عفرب  رابجا  رگید  و  دـنک ، يدـعت  زواجت و  کلامب  دـناوتن  یـسک 
زا هدـع  دـهدب . کـلامب  ار  نآ  لدـب  دوشیم  مزلم  هدـش  فلت  رگا  دراد و  درتـسم  هک  دـیامنیم  روبجم  ار  وا  نوناـق  دـنک  بصغ  ار  يرگید 

دننادیم  قح  ققحت  طرش  ار  ءازج  نییقوقح 
راهچ ياراد  ینیع  قح  دـننام  یقوقح  لـیلحت  رظن  زا  روبزم  قح  دراد . يرگیدـب  تبـسن  صخـش  هک  تسا  یقح  ینید  قح  ینید - قح  ب 

. تسا نکر 
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. دوشیم هدیمان  نئاد  ای  راکبلط  ای  هل  دهعتم  هک  قح  بحاص  لوا -
نویدم ار  نآ  هک  دشابیم  یلمع  زا  يراددوخ  یلمع و  ماجنا  ای  يزیچ  ندادب  مزلم  هل  دهعتم  لباقم  رد  هک  تسا  یسک  نآ  فلکم و  مود -

. دنیوگ راکهدب  ای  دهعتم و  ای 
راکهدـب زا  هک  دـهدیم  رایتخا  هل  دـهعتم  راکناتـسب و  هب  نآ  رثا  رد  نوناق  هک  يروصت  يراـبتعا و  تسا  يرما  نآ  یقوقح و  ۀـطبار  موس -

( دشابیم نآ  ماجنا  ای  ندادب و  فلکم  نویدم  دهعتم و  هک  تسا  يزیچ  دهعت  دروم  . ) دهاوخب ار  دهعت  دروم  دیامنب و  ار  دهعت  ءافیا  ۀبلاطم 
. دوشیم هتفگ  نید  دهعتم  رابتعاب  بلط و  هل  دهعتم  رابتعاب  روبزم  یقوقح  ۀطبار 

ةوق دـنکن  ءافیا  ار  ینوناق  فیلکت  دوخ  لیمب  دـهعتم  هدـمآ  هل  دـهعتم  هاگره  هک  راکبلط  زا  تسا  نوناق  تیامح  زا  ترابع  ءازج  مراـهچ -
و یعیبط - قح  دننادیم  قح  ققحت  طرش  ار  ءازج  نییقوقح  زا  هدع  دیامنیم . نآ  ماجناب  روبجم  ار  دهعتم  هدمآ و  هل  دهعتم  کمک  هب  هیرجم 

لوئـسم قـالخا  نادـجو و  لـباقم  رد  ار  نویدـم  دـنادیم و  دوجوم  ار  هطبار  نآ  لـقع  هک  يرگیدـب  تبـسن  صخـش  يارب  تسا  یقح  نآ 
لومشم هک  ینید  دننام  دشابیم ، تسا  قح  نکر  نیمراهچ  هک  ءازج  دقاف  یعیبط  قح  ینعی  دیامنیمن ، نآ  زا  تیامح  نوناق  یلو  دسانـشیم ،

دنادیم  عامتسا  لباق  ریغ  ار  ناهاوخ  يوعد  نوناق  تسا و  هدش  نامز  رورم 
 128 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

یندم نوناق  « 266  » هداـم هکتـس  نیا  دراد . درتسم  ار  نآ  دـناوتیمن  هدـش و  طـقاس  نید  دـیامن  ادا  دوخ  لـیمب  ار  نید  نویدـم  هاـگره  یلو 
وا دادرتسا  يوعد  دیامن  ءافیا  ار  نآ  دوخ  لیمب  دـهعتم  رگا  دـشابیمن . هبلاطم  قح  ًانوناق  هل  دـهعتم  يارب  هک  یتادـهعت  دروم  رد  : » دـیوگیم

«. دوب دهاوخن  عومسم 
. نوناق مرج ، هبش  مرج ، دقع ، هبش  دقع ، دیآیم : دوجوب  ریز  هناگجنپ  بابسا  زا  یکی  هلیسوب  قح 

ره دشاب . اهنآ  لوبق  دروم  دنیامن و  يرما  رب  دهعت  رگید  رفن  دنچ  ای  کی  لباقم  رد  رفن  دنچ  ای  کی  هکنآ  زا  تسا  ترابع  دقع  دـقع - - 1
. نآ لاثما  هیراع و  هراجا ، عیب ، دننام  دیامن ، قح  داجیا  يرگید  يارب  دزاس و  دهعتم  ار  دوخ  دراد  هک  ةدارا  يدازآ  رثا  رد  دناوتیم  یسک 

لباقم رد  دهعت  داجیا  ددرگ  دقعنم  دقع  هکنآ  نودب  هدومنن و  عنم  ار  نآ  نوناق  هک  تسا  يدارا  لمع  زا  ترابع  دقع  هبـش  دقع - هبـش  - 2
. نآ لاثما  يرگید و  ررضب  ریغ  ندش  اراد  ءافیتسا ، دننام  دنکیم ، دهعت  داجیا  نیفرط  يارب  ای  و  دیامنیم ، ریغ 

ۀلیـسوب هک  یتروـص  رد  تـسا . هداد  رارق  رفیک  نآ  بـکترم  يارب  هدوـمن و  عـنم  ار  نآ  باـکترا  نوناـق  هـک  تـسا  یلمع  مرج  مرج - - 3
، تشاد دـهاوخ  مرجم  زا  ار  نآ  ناربـج  ۀـبلاطم  قح  ررـضتم  ددرگ ، يرگید  اـی  هیلع  ینجم  هجوتم  یناـیز  ررـض و  روـبزم  لـمع  باـکترا 

تخادرپ لوئسم  بکترم  دنامزاب ، راک  زا  ای  دوش  یجراخم  لمحتم  دوخ  ياوادم  يارب  وا  دنکشب و  ار  یسک  تسد  یـسک  هاگره  هکنانچ 
. دشابیم تراسخ  نآ 

یسکب یتراسخ  روبزم  لمع  رثا  رد  هاگره  تسا و  هدادن  رارق  تازاجم  نآ ، بکترم  يارب  نوناق  هک  تسا  یلمع  مرج  هبش  مرج - هبش  - 4
ای دنکشب  اهابتشا  ار  يرگید  لزنم  هشیش  یسک  هاگره  هکنانچ  بیبست  فالتا و  دراوم  دننام  دوب ، دهاوخ  نآ  لوئـسم  بکترم  دوش  هجوتم 

تاراسخ لوئسم  بکترم  دنک ، کشخ  ار  هیاسمه  ناتخرد  دیامنب و  هیاسمه  ۀناخب  تیارـس  نآ  ترارح  هک  دزورفیب  شتآ  دوخ  هناخ  رد 
. دوب دهاوخ  روبزم 
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ماجناب فلکم  دوش  بکترم  ار  یلمع  ای  دشاب و  هتشاد  یـسک  يارب  قح  داجیا  ةدارا  هکنآ  نودب  ار  صخـش  يدراوم  رد  نوناق  نوناق - - 5
دنناوتن دنوش و  زیچیب  یـصخش  ردام  ردپ و  هک  يدروم  رد  براقا ، ۀقفن  دننام  دوشیم  لئاق  قح  واب  تبـسن  يرگید  يارب  دـیامنیم و  يرما 

. دوب دهاوخ  نانآ  ۀقفن  تخادرپب  مزلم  روبزم  صخش  دنیامن  یگدنز  دوخ  یئاراد  زا 
هک دنتسین  یعیبط  للع  دننام  ینوناق  بابسا  اریز  دوشیم ، هتخانش  نوناق  یفرعمب  روبزم  ببس  دوش . لصاح  دناوتیمن  ببس  نودب  یقح  چیه 
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ببـس هک  تسا  يرابتعا  روما  زا  قح  هکلب  دیآ ، دوجوب  لولعم  یهاوخن  یهاوخ  نآ  شیادـیپ  اب  دـشاب و  هتفهن  تلع  تاذ  رد  ریثأت  تردـق 
بابـسا رب  بترتم  هک  قح  طوقـس  تسا  نینچمه  دـشاب و  یحور  اـی  يداـم و  تسنکمم  ببـس  دـنک . یفرعم  راـبتعا و  دـیاب  نوناـق  ار  نآ 

: دوشیم لصاح  کلمت  : » دیوگیم « 140  » هدام رد  یندم  نوناق  دشابیم . يرابتعا 
. هحابم ءایشا  تزایح  تاوم و  یضارا  ءایحاب  - 1

. تادهعت دوقع و  ۀلیسوب  - 2
. هعفشب ذخا  ۀلیسوب  - 3

ثراب » - 4
: دنعون ود  رب  دنریگیم  رارق  کلمت  دروم  هک  یئایشا 

. دوشیم کلمت  تاحابم  تزایح  تاوم و  ءایحا  ۀلیسوب  اهنآ  دنرادن و  کلام  هک  یئایشا  لوا -
. دباییم لاقتنا  ثرا  هعفشب و  ذخا  تادهعت و  دوقع و  ۀلیسوب  اهنآ  دنراد و  کلام  هک  یئایشا  مود -
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هحابم ءایشا  تزایح  تاوم و  یضارا  ءایحا  رد  لوا  تمسق 

هحابم تاوم و  یضارا  ءایحا  رد  لوا  باب 

هراشا

ردـصم و تاوم  تسا  هدـمآ  ندرک  دابآ  ینعمب  احالطـصا  تسا و  هدـنز  ینعمب  ّیحلا  زا  لاعفا  باـب  ردـصم  ندرک و  هدـنز  ینعمب  ءاـیحا 
- دازآ ینعمب  تسا  حاـبا  زا  لوـعفم  مسا  هحاـبم  درادـن . کـلام  هک  دـنیوگ  یـضاراب  تاوـم  حالطـصا  رد  تسا و  حوریب  هدرم و  ینعمب 

. دنیامنب کلمت  ار  نآ  دنناوتیم  هنادازآ  صاخشا  هکنآ  رابتعاب  دنیوگ  هحابم  ار  تاوم  یضارا  ندراذگ و 
. دیامنیم نایب  ار  تاوم  یضارا  کلمت  ۀقیرط  یندم  نوناق  باب  نیا  رد 

هکنآ ای  دشاب و  بآ  نتـشادن  رثا  رد  رما  نیا  هکنآ  هاوخ  دوشیمن ، هدرب  عافتنا  اهنآ  زا  درادـن و  کلام  هک  دنتـسه  یئاهنیمز  تاوم  یـضارا 
رثا رد  هدوـب و  رئاد  ـالبق  روـبزم  ياـهنیمز  هک  دـیامنیمن  یقرف  رما  نیا  رد  دـشاب . لـگنج  راز و  فـلع  رازین و  اـی  هـتفرگ و  ارف  ار  نآ  بآ 

. تسا هدوبن  رئاد  نامز  چیه  هکنآ  ای  هدش و  رئاب  نیکلام  ضارعا 
یـضارا هک  تسنآ  نیمز  ءایحا  زا  دارم  : » دـیوگیم یندـم  نوناق  « 141  » هدام هکنانچ  دومن . کلمت  ءاـیحا  ۀلیـسوب  ناوتیم  ار  تاوم  یـضارا 

لباـق هریغ  نتخاـس و  ءاـنب  يراـکتخرد ، تعارز ، لـیبق  زا  تسا  بوسحم  ندرک  داـبآ  فرع  رد  هک  یتاـیلمع  ۀلیـسوب  ار  هحاـبم  تاوـم و 
دنیامن ». هدافتسا 

عافتنا يارب  ار  نآ  فرع  هک  دـشاب  يروط  تایلمع  دـیاب  دـیامنیم و  قرف  دوشیم  هدرب  نیمز  زا  هک  یعافتنا  ةوحن  رابتعاب  نیمز  ندرک  داـبآ 
هریغ هملکب و  ار  رگید  ماسقا  هدومن و  رکذ  دـشاب  انب  يراکتخرد و  تعارز و  هک  ار  ءایحا  هلوادـتم  ۀـلثما  یندـم  نوناق  دـنادب . دابآ  روظنم 

يارب  رختسا  رفح و  ار  ینیمز  یسک  هاگره  نیاربانب  تسا . هدرک  افتکا 
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. تسا هدرک  دابآ  ار  نیمز  نآ  سینت ، يزاب  يارب  دزیرب  رجآ  كاخ  دبوکب و  دنک و  حطسم  ار  ینیمز  ۀعطق  ای  دزاسب و  بآ  يروآعمج 
ار ینیمز  دسرب و  یلحمب  يرفاسم  هاگره  الثم  دوشیمن ، کلمت  بجوم  دـشاب  هتـشاد  کلمت  دـصق  هدـننکءایحا  هکنآ  نودـب  ندرک ، ءایحا 
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زا سک  ره  : » دیوگیم یندـم  نوناق  « 143  » هدام هکتـس  نیا  ددرگیمن . نآ  کلام  دیامنب  يراکلگ  دابآ و  دـنامیم  اجنآ  رد  هک  یتدـم  يارب 
تسا و عاقیا  تاوم  یـضارا  کلمت  نیاربانب  دوشیم » تمـسق  نآ  کلام  دـنک  ءاـیحا  کـلمت  دـصق  هب  ار  یتمـسق  هحاـبم  تاوم و  یـضارا 
ای تلاکوب  ناوتیم  دریگیم . رارق  کلمت  دـصق  دروم  هک  تسا  ینیمز  ندرک  دابآ  نآ  طرـش  دراد و  هدـننکءایحا  ياضر  دـصقب و  جاـیتحا 

. تسین دوجوم  کلام  هدارا  رد  یتیصوصخ  اریز  دومن ، کلمت  ءایحا و  يرگید  يارب  ار  ینیمز  یلوضف  ای  تیالو و 
نیمز نآب  هکیئاهرهن  دـننام  دـشابیم ، زین  تسا  مزال  نآ  زا  عافتنا  لامک  يارب  هک  یلئاسو  کلمت  بجوم  ءایحا ، رثا  رد  نیمز  ۀـعطق  کلمت 

زین نآ  مشح  ندینارچ  يارب  همزال  عتارم  کلمت  بجوم  هیرق  ءایحا  نینچمه  تسا و  نیمز  نآب  نتفر  يارب  هک  یئاههار  ای  دـناسریم و  بآ 
. تشذگ هکنانچ  میرح  تسا  لیبق  نآ  زا  و  دشابیم ،

نآ زا  عافتنا  ةوحن  هک  تسا  ینیمز  هعطق  هدام  روظنم  دشابیم » زین  نآ  طسو  کلمت  بجوم  نیمز  فارطا  ءایحا  : » یندـم نوناق  « 144  » هدام
ناـبایخ هدـش  هتفرگ  رظن  رد  رداـچ  ندز  اـی  یناتـسبات  هناـخهوهق  يارب  هک  ار  ینیمز  فارطا  هکناـنچ  نیارباـنب  تسنآ ، فارطا  ندرک  داـبآ 

یـسک هاگره  الا  ددرگیم و  کلمت  دابآ  تمـسق  عبتب  زین  هتفرگ  رارق  طسو  رد  هک  نیمز  زا  هعطق  نآ  دـننک ، يراک  تخرد  ای  دـننراذگب و 
اریز دوشیمن ، نآ  طـسو  تمـسق  کـلام  دـیامنب ، يراـک  تخرد  اـی  دـنک و  تعارز  رتم  هد  ضرعب  ار  نیمز  عبرم  رتمولیک  نیدـنچ  فارطا 
هدام قالطا  هچ  رگا  دراد  141 و 143 »  » هدام كالماب  تافانم  رما  نیا  هکنیا  رب  هوالع  دسانشیم ، تاوم  دنادیمن و  هدش  ءایحا  ار  نآ  فرع 

. دوشیم زین  نآ  لماش  « 144»

ریجحت

رد  تسا . هدمآ  ندیچ  گنس  ینعمب  دشابیم و  لیعفت  باب  ردصم  ریجحت 
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تسا ریجحت  هریغ  هاچ و  ندنک  ای  نیمز  فارطا  ندیچ  گنس  لیبق  زا  ءایحا  رد  عورش   » دیوگیم یندم  نوناق  « 142  » هدام هکنانچ  حالطصا 
هدومن و نایب  لاثم  ود  ریجحت  يارب  یندم  نوناق  دیامنیم .» ءایحا  رد  تیولوا  قح  داجیا  هدننکریجحت  يارب  یلو  دوشیمن  تیکلام  بجوم  و 

روظنم تسا . هدرک  رظن  فرص  نتشاک  نیمز  رود  رد  تخرد  ندنک و  رهن  ندیشک و  راوید  لیبق  زا  ریجحت  رگید  ماسقا  رکذ  زا  ریغ  هملکب 
زا سپ  دشاب و  هدیـسرن  بآب  تسا  بآ  يارب  هاچ  هاگره  هکنانچ  دشاب  هدیـسرن  هبولطم  ۀـجیتنب  زونه  هک  تسا  یهاچ  هاچ ، ندـنک  زا  هدام 

هحابم یـضارا  رد  ای  دوخ  نیمز  رد  سک  ره   » دـیامنیم حیرـصت  رما  نیاب  یندـم  نوناق  « 160  » هدام ددرگیم . بوسحم  ءایحا  بآب  ندیـسر 
هدیسرن بآب  هکیمادام  هحابم  یضارا  رد  دوشیم و  نآ  بآ  کلام  دنک  يراج  همشچ  ای  دسرب  بآب  ات  دنکب  یهاچ  ای  تانق  کلمت  دصقب 

دـنکب و يرهن  حابم  نیمز  رد  سک  ره  : » دـیوگیم یندـم  نوناق  « 148  » هداـم هکناـنچ  رهن  ندـنک  تسا  نینچمه  و  تسا » بوسحم  ریجحت 
بوسحم ریجحت  تسا  هدـشن  هناخدورب  لصتم  هکیماداـم  یلو  دوشیم  رهن  نآ  کـلام  هدرک و  ءاـیحا  ار  رهن  نآ  هناـخ » دورب  دـنک  لـصتم 

«. تسا
. دشاب ریز  طئارش  ياراد  دیاب  دیامنیم  تاوم  یضارا  رد  تیولوا  قح  داجیا  هک  يریجحت 

يارب يرادربدوگ  ای  انب  نتخاـس  يارب  یپ  ندـنک  دـننام  دـنهدیم ، ماـجنا  ار  نآ  یـضارا  ءاـیحا  رد  عورـش  يارب  ًاـتداع  هک  دوشب  یلمع  - 1
دابآ يارب  دـشابیم و  نیمز  ندرک  ایحا  يارب  همدـقم  کی  ره  لامعا  نیا  اریز  ندرک ، تعارز  يارب  ندز  مخـش  ای  ندومن و  يراـک  تخرد 

ةدارا لعاف  هکنآ  رب  دنک  تلالد  یلو  دـشابن  رثؤم  دـیفم و  ءایحا  يارب  هاگره  دوشیم  ماجنا  هک  یلمع  تسا . مزال  روبزم  لامعا  نآ ، ندرک 
یندم نوناق  « 142  » هدام زا  هکنانچ  دنک ، تسرد  كاخ  زا  یگدمآرب  ار  ینیمز  هعطق  فارطا  یـسک  هکنآ  دـننام  دراد ، ار  نیمز  نآ  ءایحا 

ار كاخ  دیاب  ءایحاب  عورـش  يارب  تسین و  دیفم  نیمز  ءایحا  يارب  لامعا  نیا  زا  مادکچیه  اریز  ددرگیمن ، بوسحم  ریجحت  دوشیم  هدیمهف 
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صاصتخا دوخب  دـیامنیم و  نییعت  ـالبق  وحن  نیدـب  ار  نآ  دـنک  تزاـیح  ار  ینیمز  دـهاوخیم  هک  یـسک  تسا  نآ  رب  تداـع  یلو  تشادرب 
. دننادیم ریجحت  ار  رما  نیا  ءاهقف  زا  ةدع  دهدیم .
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تـسا موسرم  هکنانچ  دشاب  هتـشاد  یلالقتـسا  روظنم  ریجحت  لمع  زا  هاگره  الا  دشاب و  ءایحا  دـصقب  دـیاب  دـیآیم  لمعب  هک  يریجحت  - 2

هدرک و نیچ  گنـس  ار  ینیمز  فارطا  دننک ، فقوت  زور  دنچ  دنهاوخیم  هک  ۀطقن  رد  دـیامنیم ، تکرح  رگید  لحمب  یلحم  زا  هک  نایماظن 
. دنوریم هدرک و  اهر  ار  نآ  سپس  دننزب و  ار  دوخ  ياهرداچ  ات  دننکیم  حطسم  ار  نآ 

. درادن ار  نآ  ءایحا  دصق  نیمز  ریجحت  رد  اریز  دیامنیمن ، نایماظن  يارب  تیولوا  قح  داجیا  روبزم  لمع 
دهاوخیم ار  ینیمز  هعطق  یـسک  هاگره  هکنانچ  دشاب ، مولعم  دـیاب  ریجحت  لمع  زا  دـیامنب  ءایحا  دـهاوخیم  هدـننکریجحت  هک  يرادـقم  - 3

قح داجیا  دوش  هدیچ  گنس  فرط  کی  رد  میقتسم  طخب  هاگره  الا  دنک و  رفح  یپ  ای  دیامن  نیچ  گنـس  ار  نآ  فارطا  دیاب  دیامنب  ءایحا 
ای رئاب  تانق  ياههاچ  زا  یکی  ندنک  هکنانچ  دیامنیم  نآ  رادقم  زا  تیاکح  دوخ  ریجحت ، لمع  دراوم  یـضعب  رد  دـنکیمن . وا  يارب  ریجحت 

تبـسن تسا  نینچمه  دوشیم و  هتخانـش  تانق  نآ  رگید  ياههاچ  ءایحاب  عورـش  دناهدرک ، ترجاهم  یحاون  نآ  یلاها  هک  یمیدق  ۀـکورتم 
زا بآ  عطق  نینچمه  دنک و  ءایحا  ار  یـضارا  نآ  ای  اههاچ و  نآ  دناوتیمن  يرگید  نیاربانب  ددرگیم . بورـشم  روبزم  تانق  زا  هک  یـضاراب 

. دنک مادقا  نآ  ءایحاب  ین  ندیرب  ۀلیسوب  دناوتیمن  يرگید  تسا و  قالتاب  رازین و  ءایحاب  عورش  قالتاب  ای  رازین و 
دننام دشابن  نآ  ءایحا  زا  نکمتم  تاهج  زا  یتهجب  هاگره  الا  دیامنب و  ءایحا  هدرک  ریجحت  هک  ار  نیمز  رادقم  نآ  دـناوتب  هدـننکریجحت  - 4

نآ لاثما  قیمع و  ياههاچ  رفح  تالآ  ای  یتحالف  ياهنیـشام  لیبق  زا  نآ  ءایحا  يارب  همزال  لـئاسو  یـسر  تسد  اـی  یلاـم و  تردـق  هکنآ 
تاوم یضارا  زا  دیامنب  ءایحا  دناوتیم  هک  يرادقم  زا  شیب  یسک  هاگره  نیاربانب  دنکیمن . تیولوا  قح  داجیا  روبزم  ریجحت  دشاب ، هتـشادن 

هدننکریجحت دیامن و  ءایحا  دناوتیم  سک  ره  ار  نآ  رب  دئاز  دوشیم و  داجیا  تیولوا  قح  تسا  نآ  ءایحا  رب  رداق  هک  يرادقمب  دـنک  ریجحت 
بابسا زا  یببـسب  يرگیدب  ار  نآ  دناوتیمن  دشابن  تسا  هدومن  ریجحت  هک  ینیمز  ءایحا  هب  رداق  هک  یـسک  تهج  نیدب  ددرگ . عنام  دناوتیمن 

هدننکریجحت  يارب  یقح  اریز  ضوعم ، ای  دشاب  یناجم  هاوخ  دنک ، راذگاو  نآ  لاثما  حلص و  دننام  ینوناق 
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. تسا ناسکی  نآب  تبسن  هیلا  لقتنم  لقان و  دیامنب و  راذگاو  ار  نآ  ات  هدشن  ادیپ 
عیبم اریز  ددرگ  عقاو  عیبم  دناوتیمن  یلو  دوشیم ، لقتنم  هثروب  ثرا  ۀلیـسوب  دریگب و  رارق  حلـص  دروم  دـناوتیم  هک  یلام  تسا  یقح  ریجحت 

يرگید دشاب  هدومنن  ضارعا  نآ  زا  هدننکریجحت  هک  یتروص  رد  نیاربانب  دشاب . یلک  ای  یجراخ و  نیع  دیاب  دمآ  دـهاوخ  عیب  رد  هکنانچ 
رگا دهاوخب  ار  وا  دی  علخ  دناوتیم  هدننکریجحت  دوشیم و  بوسحم  بصاغ  دنک  فرـصت  هاگره  دیامنب و  ءایحا  فرـصت و  ار  نآ  دناوتیمن 
قبط هدننکریجحت  الا  دـشاب و  هدومنن  ریجحت  ار  نآ  يرگید  البق  هک  تسنآ  ءایحا  ۀلیـسوب  کلمت  طرـش  اریز  دـشاب ، هدرک  دابآ  ار  نآ  هچ 

. دراد تیولوا  قح  ءایحا  رد  م  ق . « 142  » هدام
هیماما هقف  تسا . هدرکن  نایب  دنکن  نآ  زا  مه  ضارعا  دیامنن و  ءایحا  هدومن ، ریجحت  ار  ینیمز  یـسک  هک  ار  يدروم  رد  مکح  یندم  نوناق 
تلهم نآ  ءاـیحا  يارب  هک  یتروص  رد  و  دـیامنیم ، نآ  زا  ضارعا  اـی  ءاـیحاب و  مازلا  ار  هدـننکریجحت  مکاـح  دروم  نینچ  رد  هک  تسنآ  رب 

طقاس وا  ریجحت  قح  دهدیم و  ار  نآ  ءایحا  هزاجا  يرگیدـب  مکاح  دـنامب  یقاب  دوخ  عانتما  هاگره  دوشیم و  هداد  واب  یفاک  تلهم  دـهاوخب 
اوه تدعاسم  مدع  دننام  دشاب ، هجوم  رذع  رثا  رد  ءایحا  رد  ریخات  هک  دوشیم  هداد  ءایحا  يارب  هدننکریجحت  هب  تلهم  يدروم  رد  ددرگیم .
ۀیهت زا  هدـننکریجحت  یلام  نکمت  مدـع  الا  هلمع و  تاودا و  تالآ و  حـلاصم و  ندـماین  تسدـب  ای  نآ ، لاـثما  ناراـب و  فرب و  ندـمآ  زا 
هتشاد هجوم  رذع  هدننکریجحت  هک  یتروص  رد  دیامن . ادیپ  یلام  نکمت  ات  دوشیمن  هداد  تلهم  تسین و  بوسحم  هجوم  رذع  مزال ، لئاسو 
دشابن مکاحب  یسرتسد  هک  یتروص  رد  هک  دناهتفگ  هیماما  ءاهقف  زا  یضعب  دش . دهاوخ  هداد  تسا  مزال  وا  رذع  عفر  يارب  هک  یتلهم  دشاب 
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رد لیطعت  ار  نآ  فرع  هک  دنامب  ریجحت  تروصب  نیمز  نآ  ینالوط  یتدم  دـیامنب و  نیمز  زا  دـی  عفر  ای  ءایحاب  روبجم  ار  هدـننکریجحت  ات 
لاس هس  زا  سپ  تسا و  مزال  لاس  هس  ات  هدننکریجحت  تیولوا  قح  تیاعر  طایتحا  رظن  زا  دوشیم و  طقاس  هدننکریجحت  قح  دـنادب ، ءایحا 

. ددرگیم طقاس  دوخ  يدوخب  روبزم  قح 
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اهگنـس دنک و  رپ  ار  اهیوج  لیـس  هکنانچ  ددرگ  فرط  رب  یعیبط  لماوع  رثا  رد  دوش  ءایحا  نیمز  هکنآ  زا  لبق  ریجحت  راثآ  هک  یتروص  رد 
زا لبق  تلاحب  نیمز  ددرگیم و  لئاز  هدـننکریجحت  قح  دوش ، کشخ  فارطا  رد  هدـش  هتـشاک  ياهلاهن  ناراـب  ندـماین  رثا  رد  اـی  دربب و  ار 

لئاز هدننکریجحت  قح  دنک  دوبان  بارخ و  ار  ریجحت  راثآ  یسک  هاگره  یلو  دنک ، ءایحا  ار  نآ  دناوتیم  سک  ره  دباییم و  تدوع  ریجحت 
. دوشیمن

رب قح  نینچمه  میرح و  قح  هک  دـسریم  رظنب  ًائادـتبا  میرحب  طوـبرم  داوـم  زا  دـیامنیم . زین  نآ  میرحتب  تیارـس  تاـنق  بآ و  هاـچ  ریجحت 
یـسک هک  یتروص  رد  نیارباـنب  ددرگیم ، لـصاح  نآ  کـلمت  نیمز و  هاـچ و  ءاـیحا  زا  سپ  تسا  مزـال  نیمز  زا  عاـفتنا  يارب  هک  یلئاـسو 

، رتم دنچ  ندنک  زا  سپ  روبزم  صخـش  هاگره  اذل  تشاد ، دهاوخن  میرح  قح  دـسرب  بآب  هکنآ  زا  لبق  دـنکب  تانق  ای  بآ  يارب  ار  یهاچ 
دیامن و ادیپ  میرح  قح  دسرب و  بآب  ات  دنکب  دـیدج  تانق  ای  بآ  هاچ  روبزم  هاچ  یکیدزن  رد  دـناوتیم  يرگید  دـنک ، لیطعت  اتقوم  ار  راک 

ءایحا رد  تیولوا  قح  هدـننکریجحت  هب  هک  یندـم  نوناق  « 142  » هدام دافمب  هجوت  اب  یلو  دـنک ، يریگولج  یلوا  هاـچ  رفح  ۀـمادا  زا  ۀـجیتن 
لاثم رد  هکنانچ  الا  دـیامنیم و  زین  میرح  يارب  نیمز  زا  مزال  رادـقم  رد  تیارـس  تانق و  بآ و  هاچ  ریجحت  قح  هک  تفگ  ناوتیم  دـهدیم ،

تـسا نینچمه  دومن . طقاس  ار  تانق  بآ و  هاچ  ةدننک  ریجحت  تیولوا  ریجحت و  قح  میقتـسم  ریغ  ناوتیم  هک  دوب  نآ  رب  دیاب  تشذگ  الاب 
. نآ لاثما  رصحنم و  هار  يرجم و  دننام  تسا  مزال  تایحم  نیمز  زا  عافتنا  يارب  هک  یلئاسو 

«. دیامن تیاعر  ثیح  ره  زا  ار  عوضوم  نیا  هب  طوبرم  رگید  نیناوق  دیاب  هدننکءایحا   » یندم نوناق  « 145  » ةدام قبط 

تاحابم تزایح  رد  مود  باب 

احالطصا  تسا و  هدمآ  ندروآ  تسدب  ینعمب  دشابیم و  زاح  باب  ردصم  تزایح 
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تزایح ءالیتسا . فرـصت و  لئاسو  ندرک  ایهم  ای  تسا  دی  عضو  فرـصت و  تزایح  زا  دوصقم  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 146  » ةدام هکنانچ 
ندیچ ندیرب و  هخاش ، فطاوع و  رد  نآ و  فدص  ندروآ  تسدب  دیراورم ، رد  هکنانچ  دشابیم  فلتخم  اهنآ  تعیبط  رابتعاب  هحابم ، ءایشا 

. دوشیم هتخانش  تزایح  تسا  یسک  کلم  هک  یهاچ  ای  ضوح  ای  رهن  رد  نآ  نتخاس  دراو  هناخدور ، بآ  رد  نآ و 
هحابم ءایشا  کلمت  دوشیم .» نآ  کلام  دنک  تزایح  نآب  هطوبرم  نیناوق  تیاعر  اب  ار  یحابم  لام  سک  ره  : » یندم نوناق  « 147  » ةدام قبط 
ققحت طرـش  تزایح  لمع  دراد و  هدـننکتزایح  ياضر  ءاـشنا و  دـصقب  جاـیتحا  دـشابیم و  عاـقیا  تاوم ، ءاـیحا  دـننام  تزاـیح  دروم  رد 

. تسنآ
. تسا هداد  ناب  صاصتخا  ار  روبزم  باب  یندم  نوناق  تهج  نیدب  تسا و  بآ  دریگیم  رارق  ءالتبا  دروم  رتشیب  هک  تاحابم  زا  یکی 

دوخ جئاوح  رئاس  بایسآ و  نیمز و  يارب  ای  دنک  بورشم  ار  دوخ  یضارا  هحابم  ياهرهن  زا  دراد  قح  سک  ره  : » یندم نوناق  « 155  » ةدام
زا ـالا  تسا و  هداد  رارق  عوضوم  دوشیم  هدافتـسا  يزرواـشک  روما  يارب  رتشیب  هک  ار  حاـبم  ياـهرهن  روبزم  هداـم  دـنک » ادـج  يرهن  نآ  زا 

تسا ایرد  رد  ای  هناخدور  رد  هک  مادام  بآ  دیامنب . هدافتسا  ای  کلمت  دناوتیم  سکره  همـشچ ، ای  ناراب  ای  دشاب  ایرد  حابم ، ياهبآ  یمامت 
«149  » هدام هک  تسا  نیا  دوشیم  نآ  بحاص  کلم  دـیدرگ  لخاد  یـسک  یکلم  فرظ  ای  ضوح  ای  رهن  رد  هکنآ  زا  سپ  دـشابیم و  حاـبم 

دراو روبزم  يارجم  ای  رهن  رد  هک  یحابم  بآ  دنک  ثادحا  یئارجم  ای  رهن  هحابم ، هایم  تزایح  دصقب  یـسک  هاگره  : » دیوگیم یندم  نوناق 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 214 

http://www.ghaemiyeh.com


«. دومن بورشم  ینیمز  ای  درک  ادج  يرهن  نآ  زا  ناوتیمن  کلام  نذا  نودب  تسا و  يرجم  بحاص  کلم  دوش 
روبزم لمع  ۀجیتن  رد  دنیامن ، لمع  رگیدکی  تکرـشب  رفن  دـنچ  تاوم  یـضارا  ءایحا  رد  نینچمه  هاچ و  ای  رهن  ندـنک  رد  هک  یتروص  رد 

« 150  » ةدام تسا  هدرب  راکب  نآ  رد  هک  تسا  یجراخم  لمع و  تبسنب  کی  ره  مهس  دوب و  دنهاوخ  کیرش  هاچ  ای  رهن  رد  نانآ 
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دـشاب لمع  توافت  بجوم  هک  یجراخم  لمع و  تبـسنب  دنوش  کیرـش  هاچ  ای  يرجم  ندنک  رد  رفن  دنچ  هاگره  : » دـیوگیم یندـم  نوناق 
راک زور  هد  یکی  دنیامن و  تکرش  رفن  ود  يرهن  ندنک  رد  هاگره  الثم  دوشیم .» میـسقت  اهنآ  نیب  تبـسن  نامهب  دنوشیم و  نآ  بآ  کلام 
رفن دنچ  هاگره  تسا  نینچمه  ار . هیقب  مشش  جنپ  يرگید  دوشیم و  کلام  ار  رهن  نآ  زا  مشش  کی  ریخا  صخـش  زور ، ود  يرگید  دنک و 

دشابیم و میهس  اعاشم  روبزم  رهن  رد  هتخادرپ  هک  ۀنیزه  تبـسنب  کی  ره  دنیامن ، رفح  ار  يرهن  دناهداد  ار  نانآ  دزم  هک  ینارگراک  ۀلیـسوب 
نیاربانب دوش ، بورشم  دناوتیم  رهن  نآ  زا  تسا و  کلام  هک  یـضارا  تبـسنب  هن  دوب ، دهاوخ  رهن  نآ  رد  يراج  بآ  کلام  تبـسن  نامهب 

کی زا  شیب  دشاب ، نیمز  ياراد  تسا  کلام  ار  نآ  مشش  جنپ  هک  رگید  کیرش  زا  شیب  تسا  کلام  ار  رهن  مشش  کی  هک  یـسک  هاگره 
. دیامنب هراجا  ار  مزال  رادقم  يرگید  زا  دناوتیم  درادن و  رهن  زا  بآ  قح  مشش 

میسقت ءاکرش  زا  یکی  تساوخردب  دشاب  نکمم  نآ  میسقت  هک  یتروص  رد  تسا . رگید  كرتشم  لاوما  میسقت  دننام  كرتشم  رهن  میـسقت 
دنشاب کیرش  يرهن  رد  يواست  روطب  رفن  هس  هاگره  هکنانچ  تدم ، يور  زا  تسا  بآ  ندرب  نآ  تایاهم و  میـسقت  اما  دمآ . دهاوخ  لمعب 

يارب دشابن  نکمم  رهن  یقیقح  میسقت  هک  یتروص  رد  دربب ، بآ  بش  ود  زور و  ود  کی ، ره  شـش  شدرگ  رد  هک  دنهد  رارق  دوخ  نیب  و 
میسقت نآ  دنیامن ، تایاهم  میسقت  ءاکرش  رهن ، یقیقح  میسقت  ناکما  اب  هچنانچ  دسریم و  رظنب  یمازلا  روبزم  میسقت  فالتخا ، زا  يریگولج 

. دننز مه  رب  دنناوتیم  نامز  ره  هدوبن و  روآمازلا 
يور ای  دنک  گنت  ای  عیـسو  ار  رهن  ۀنهد  ای  دنک  ادج  یئارجم  كرتشم  يارجم  زا  دناوتیمن  ءاکرـش  زا  یکی  : » یندم نوناق  « 151  » هدام قبط 

ره فرصت  یلک ، ةدعاق  قبط  اریز  ءاکرش » ریاس  نذاب  رگم  دنک  یفرـصت  وحن  ره  ای  دراکب  تخرد  نآ  فارطا  ای  دزاسب  بایـسآ  ای  لپ  نآ 
ماهس رد  فرصت  بجوم  كرتشم  لام  رد  روبزم  کیرش  فرصت  اریز  دشابیم  ءاکرش  ۀیقب  ةزاجاب  طونم  كرتشم ، لام  رد  ءاکرـش  زا  کی 

. دوب دهاوخ  نارگید 
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لخاد كرتشم  رهن  بآ  زا  وا  بیصن  ات  دیامنب  ادج  یصاصتخا  رهن  كرتشم  رهن  زا  رگید  ءاکرـش  ةزاجاب  ءاکرـش  زا  یکی  هک  یتروص  رد 
نآ رد  دـهاوخب  یفرـصت  وحن  ره  دوشیم و  کیرـش  نآ  صوصخم  کلم  بآ  نآ  یندـم ، نوناـق  « 152  » هداـم قبط  دوشب  صتخم  يارجم 

. دنکب دناوتیم 
نوناق دنـشاب ، نآ  رکنم  نارگید  هک  دـیامن  اعدا  ار  یمهـس  کـی  ره  دوش و  فـالتخا  كرتشم  رهن  زا  ماهـس  رد  ءاکرـش  نیب  تسا  نکمم 
دوجوم اهنآ  زا  یـضعب  بیـصن  يدایز  رب  یلیلد  هکنیا  رگم  تسا  هدومن  ار  ماهـس  يواست  ضرف  فالتخا  لـح  يارب  « 153  » ةدام رد  یندم 

تدم هک  دـیامن  تباث  رگید  ۀـلدا  ای  هاوگ  ۀلیـسوب  نانآ  زا  یکی  هکنانچ  دـیامنیم ، رداص  يأر  نآ  قبط  سرداد  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب 
رگید عاشم  نیکلام  زا  هکنآ  اـی  تسا و  هتخادرپ  رهن  ندـنک  يارب  هنیزه  نارگید  زا  شیب  اـی  هدوب و  رتشیب  كرتشم  رهن  ندـنک  رد  وا  راـک 

. تسا هدرک  يرادیرخ 
ار دوخ  یـضارا  دیامن و  ادج  يرهن  هحابم  ياهرهن  زا  هک  تسا  هدش  هداد  هزاجا  سک  رهب  یندـم  نوناق  « 155  » هدام قبط  تشذگ  هکنانچ 

هاگره دنیامنیم ، بورـشم  ار  دوخ  یـضارا  هدومن و  ادـج  هناخدور  زا  دـنچ  يراهنا  ای  رهن  البق  یـصاخشا  هک  یتروص  رد  دـنک ، بورـشم 
هناخدور بآ  هک  دناوتیم  یتروص  رد  یندم  نوناق  « 159  » هدام قبط  دنک  ءایحا  ًادیدج  روبزم  ۀناخدور  فارطا  رد  ار  ینیمز  دهاوخب  یسک 

وا نیمز  هچ  رگا  درادن  بآ  ندرب  رهن و  ندرک  ادـج  قح  الا  دـشابن و  بآ  ندرب  رد  یقییـضت  هقباس ، یـضارا  نابحاص  يارب  دـشاب و  دایز 
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مدقت قح  هناخدور ، زا  بآ  ندرب  رهن و  ندرک  ادج  رثا  رد  هقباس  یـضارا  نیکلام  اریز  دـشاب ، هناخدورب  یـضارا  ریاس  زا  رتکیدزن  ای  رتالاب 
یـضارا ریاس  زا  وا  نیمز  ندوب  رتکیدزن  ای  رتالاب و  دوش و  نارگید  تباث  قح  محازم  دـناوتیمن  ریخا  صخـش  دـناهدومن و  ادـیپ  نآب  تبـسن 
يروطب دوش  دایز  زیئاپ  ای  راهب  دـننام  لاس  عقاوم  یـضعب  رد  هناخدور  بآ  هک  یتروص  رد  دـیامنیمن . وا  يارب  مدـقت  قح  داجیا  هناخدورب ،

دننک  ادج  هناخدور  زا  دیدج  رهن  دنناوتیم  رگید  صاخشا  دورب ، زره  دنامب و  يرادقم  هقباس  یضارا  ندش  بورشم  زا  سپ  هک 
 139 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

دش و دهاوخ  لصاح  بآ  لضافب  تبـسن  تیولوا  قح  زین  روبزم  صاخـشا  يارب  دـنیامن و  هدافتـسا  بآ  یتدایز  عقوم  رد  بآ  لضاف  زا  و 
ای بآ  هاچ  هحابم  تاوم و  یـضارا  رد  هک  یـسک  تسا  تهج  نیدب  دروآ . مهارف  ار  اهنآ  قح  تمحازم  رما  نیاب  تبـسن  دـناوتیمن  يرگید 
ای هاچ  بآ  عبنمب  تبـسن  دومن  هدافتـسا  ینیمز  ریز  هحابم  ياهبآ  زا  هکنآ  زا  سپ  اریز  دیامنیم ، ادـیپ  میرح  قح  دـسرب  بآب  دـنکب و  تانق 
هاچ بآ  ناصقن  بجوم  دیدج  تانق  ای  بآ ، هاچ  ندنک  ۀلیـسوب  دناوتیمن  يرگید  دنکیم و  ادـیپ  بآ  ندرب  رد  تیولوا  مدـقت و  قح  تانق 

. دوشیم نیمأت  یندم  نوناق  136 و 139 »  » داوم قبط  میرح  قح  ظفح  اب  رما  نیا  دوشب و  قباس  تانق  ای 
رد هک  یضارا  زا  مادک  ره  دنربب ، بآ  نامز  کی  رد  هک  دشابن  رهن  فارطا  یـضارا  ندومن  بورـشم  يارب  یفاک  رهن  بآ  هک  یتروص  رد 
هک نیمز  دیامنیم و  تیولوا  قح  داجیا  ءایحا  رد  مدقت  اریز  دش ، دهاوخ  بورـشم  رهن ، بآ  زا  يرگید  رب  مدـقم  تسا ، هدوب  مدـقم  ءایحا ،

یـضارا ءایحا  خیرات  هاگره  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 158  » ةدام هک  تسنیا  دروآیمن . دراو  یللخ  قباس  تباث  قحب  تسا  هدـش  ءاـیحا  رخؤم 
رتنیئاپ هچ  رگا  ءایحا ، رد  رخأتم  نیمز  رب  دوشیم  مدقم  زین  بآ  رد  تسا  هدوب  مدـقم  نآ  ءایحا  هک  ینیمز  دـشاب  فلتخم  هناخدور  فارطا 

«. دشاب نآ  زا 
نابحاص نیب  رخأت ، مدـقت و  رد  دوش و  بورـشم  نآ  زا  تسا  رهن  ياراد  هک  فارطا  یـضارا  یماـمت  دـشابن  یفاـک  حاـبم  رهن  بآ  هاـگره 

شور رب  ینتبم  هک  یقوـقح  ضرف  « 156  » هدام رد  یندم  نوناق  دیامن ، تباث  ار  دوخ  مدـقت  قح  دـناوتن  کیچـیه  دوش و  فالتخا  یـضارا 
: دیوگیم هداد و  رارق  فالتخا  لح  كالم  تسا  تاوم  یضارا  ءایحا  رد  یمومع 

هک تسنآ  روبزم  یقوقح  ضرف  تشاد .» دـهاوخ  رتنیئاپ  نیمز  رب  مدـقت  قح  تجاح ، ردـقب  تسا  رتکیدزن  بآ  عبنمب  هک  ینیمز  ره  »... 
رد بآ  هقیـضم  راچد  هکنآ  ات  دـنیامنیم  رایتخا  تسا  عبنمب  رتکیدزن  هک  یـضارا  ءاـیحا ، يارب  یـضارا  ندومن  باـختنا  رد  صاخـشا  ًاـعون 

نیمز  ود  هاگره  . » م ق . « 157  » هدام روتسدب  و  دنوشن ، یضارا  ریاس  ءایحا  تروص 
 140 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

بآ دـنربب و  بآ  دـنهاوخب  نامز  کی  رد  ود  ره  دـشابن و  زرحم  يرگید  رب  یکی  مدـقت  قح  دـنوش و  عقاو  مه  يذاـحم  رهن  فرط  ود  رد 
رد رخأت  مدقت و  يارب  دیاب  داد ) صیخـشت  ار  رخأت  مدقت و  الاب  رد  روکذم  یقوقح  ضرف  ۀلیـسوب  ناوتیمن  نوچ   ) دشابن ود  ره  يارب  یفاک 

یلیلد چیه  نودب  ار  یکی  دناوتیم  فالتخا  تروص  رد  هک  تسا  روعشیب  انیبان و  مکاح  اهنت  هعرق  اریز  دز » هعرق  هصح  تبـسنب  بآ  ندرب 
هعطق ود  ره  يارب  یفاک  بآ  هک  یتروص  رد  دوشیمن . تفای  فالتخا  عفر  يارب  هعرق  زج  یقوقح  رظن  زا  ةراـچ  درادـب و  مدـقم  يرگید  رب 

یضارا نیب  هصح  تبـسنب  رهن  بآ  هکلب  دش  دهاوخن  ادیپ  هدوب  مدقم  یـضارا  زا  کی  مادک  ءایحا  هکنآ  نتـسنادب  یجایتحا  دشاب  یـضارا 
. دوشیم میسقت 

نداعم رد  موس  باب 

ریزب تبـسن  تسا  نینچمه  دور و  الاب  اجکره  ات  تسا  نآ  يذاحم  ياضف  تیکلام  مزلتـسم  نیمز  تیکلام  : » یندـم نوناـق  « 38  » هدام قبط 
نیمز ءازجا  زا  نداعم  دنـشاب .» هدرک  ءانثتـسا  نوناق  هک  ار  هچنآ  رگم  دراد  رارق  اوه و  رد  فرـصت  هنوگ  همه  قح  کـلام  هلمجلاـب  نیمز و 
لاغز طفن و  لثم  دشاب  نیمز  قمع  رد  ای  نآ و  لاثما  چگ و  خرـس و  كاخ  کمن و  گنـس  دننام  دشاب  نیمز  يور  هاوخ  دوشیم ، بوسحم 
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نیمز بحاص  کلم  دشاب  هدش  عقاو  یـسک  نیمز  رد  هک  یندعم  : » دـیوگیم « 161  » هدام رد  یندم  نوناق  تهج  نیدـب  نآ . دـننام  گنس و 
 ...«. تسا

تزایح ار  نآ  سک  ره  تاوم و  یضارا  رگید  ياهتمسق  دننام  یندم  نوناق  رظن  زا  دشاب ، هحابم  تاوم و  یضارا  رد  ندعم  هک  یتروص  رد 
. دوشیم هتخانش  وا  نآ  زا  دیامنب 

: دناهتسد ود  رب  اهنآ  دیامنیم و  قرف  نآ  یعیبط  تیعضوب  تبسن  نداعم  تزایح 
یصوصخم يرافح  تایلمع  اهنآ  جارختسا  دنراد و  رارق  نیمز  يور  رد  هک  دنتسه  ینداعم  اهنآ  يرهاظ - ای  یضرالا  حطـس  نداعم  فلا -

درادرب  ار  نآ  زا  رادقم  ره  سک  ره  نداعم  هب  هنوگنیا  رد  اهنآ ، لاثما  کمن و  خرس و  كاخ  ندعم  دننام  درادن  مزال  ار 
 141 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

. تسا یقاب  قباس  ۀحابا  لاحب  هیقب  دوشیم و  نآ  کلام  هدومن و  تزایح  ار  رادقم  نآ 
رد هکنانچ  هاچ  ورهار و  ندنک  دننام  صوصخم  تایلمع  يرافح و  ۀلیسوب  هک  دنتسه  ینداعم  اهنآ  ینطاب - ای  یـضرالا  تحت  نداعم  ب -
هک تسیتایلمع  ماجنا  زا  ترابع  نداعم  هنوگنیا  تزایح  دنباییم . تسد  روظنم  یندعم  داومب  تسا  اهنآ  لاثما  گنسلاغذ و  طفن و  نداعم 

تاوم یـضارا  رد  بآ  نتـشادرب  يارب  هاچ  ندـنک  رد  هکنانچ  مزال ، ياههاچ  اهورهار و  رفح  زا  یندـعم  داومب  نتفای  تسدـب  دوش  یهتنم 
ریجحت ار  ندعم  دشاب  هدیـسرن  روظنم  جارختـسا  لباق  یندـعم  داومب  زونه  دـیامنب و  تایلمعب  عورـش  هدـننکتزایح  هک  یتروص  رد  تسا .

يراج نآـب  تبـسن  تشذـگ  تاوم  یـضارا  رد  هک  ریجحت  ماـکحا  هیلک  دـیامنیم و  هدـننکریجحت  يارب  تیولوا  قح  داـجیا  تسا و  هدومن 
. ددرگیم

ار نآ  هتـسناوتن  نوناق  دوشیم ، تفای  نآ  رد  هک  دـشابیم  يروشک  ۀیامرـس  اـهنآ  تسا و  دودـعم  يروشک  ره  رد  نداـعم  ةدـع  هکنآ  رظن  زا 
يارب یـصوصخم  تاررقم  يروـشک  ره  رد  اذـل  دراذـگب ، ناگدـننک  تزاـیح  نیکلاـم و  رظنب  هـنادازآ  ار  نآ  جارختــسا  دریگب و  هدـیدان 

جارختـسا و  دیوگیم ...« : هدش و  رما  نیا  رکذتم  الاب  هدام  لیذ  رد  دیامنیم و  دودحم  ار  نیکلام  تارایتخا  دوشیم و  عضو  نداعم  جارختـسا 
«. دوب دهاوخ  هصوصخم  نیناوق  عبات  نداعم )  ) نآ

هلاض تاناویح  هدش و  ادیپ  ءایشا  رد  مراهچ  باب 

هراشا

تاناویح  » ناونع تحت  نوناق  ار  نآ  ماکحا  هک  هلاض  ای  ناویح  هطقل  تسا : مسق  ود  رب  نآ  دنیوگ و  هطبار  هدش  ادـیپ  لام  هیماما  قوقح  رد 
ادیپ ءایـشا   » ناونع تحت  یندم  نوناق  ار  نآ  ماکحا  هک  قلطم ) روطب   ) هطقل ای  صاخ  ینعمب  هطقل  ای  ناویح  ریغ  هطقل  دـنکیم و  نایب  هلاض »

. دیوگیم هدش »
: دشاب ریز  طیارش  ياراد  هک  دنیوگ  ار  یلام  هطقل  ای  هدش  ادیپ  لام 

هاوخ  تسا  هتشادن  کلام  البق  هاگره  هدش  ادیپ  لام  تسا - هتشاد  کلام  البق  فلا -
 142 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

تاحابم تزایح  راکـش و  رد  هکنانچ  دوشیم ، وا  کلم  دـنک  تزایح  ار  نآ  سک  ره  تسا و  تاـحابم  زا  ءایـشا ، زا  اـی  دـشاب  تاـناویح  زا 
. تشذگ

دوشیم و هتفرگ  قراس  زا  هدش و  تقرـس  هک  یلام  الا  دشاب و  هدرک  مگ  کلام  دیاب  ار  هدش  ادـیپ  لام  تسا - هدرک  مگ  ار  نآ  کلام  ب -

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 217 

http://www.ghaemiyeh.com


هک یسک  نآ  سابل  نینچمه  هدیشوپ و  دوخ  سابل  ياجب  ًاهابتـشا  ار  نآ  يرگید  دنزیوآیم و  یـسابلاج  رد  اههناخنامهم  رد  هک  یـسابل  ای 
رد یـسک  هدـشن و  مگ  هک  یلام  تسا . کـلاملا  لوهجم - لاوما  زا  دوشن  تفاـی  شبحاـص  هچناـنچ  دوشیمن ، بوسحم  هطقل  دـنامیم  اـجب 

لحم رد  هکنآ  رگم  دوب ، دـهاوخ  بصاغ  ـالا  دـنک و  فرـصت  ار  نآ  دـناوتیمن  يرگید  دـشابیمن و  هطقل  درادرب  ًادـعب  هک  دراذـگیم  یلحم 
رد دنک و  در  شبحاصب  دیاب  تسا  ینوناق  تناما  وا  تسد  رد  تروص  نیا  رد  هک  درادرب  ار  نآ  يرادهاگن  يارب  دشاب و  طیرفت  عییـضت و 

. تسنآ ناصقن  فلت و  نماض  طیرفت  يدعت و  تروص 
فرصتم ضرعتم  درادن  قح  يرگید  و  تسناد ، هدش  ادیپ  ار  نآ  ناوتیمن  تسا  یسک  فرصت  رد  هک  یلام  دشابن - یـسک  فرـصت  رد  ج -

هعجارم حلاص  هاگدادب  دناوتیم  دوشن  وا  ياعداب  میلـست  فرـصتم  هاگره  تروص  نیا  رد  هک  دـنادب  نآ  رد  قحیذ  ار  دوخ  هکنآ  رگم  دوش 
. دیامنب

هک یلام  تسا . ینیع  قح  زا  ندومن  رظن  فرـص  زا  ترابع  دوخ  کلم  زا  کلام  ندومن  ضارعا  دـشاب - هدرکن  ضارعا  نآ  زا  کـلام  د -
یتهجب کلام  هچنانچ  اریز  دشاب ، هدرکن  ضارعا  دوخ  قح  زا  کلام  هک  دوب  دهاوخ  هدش  ادیپ  لام  تاررقم  عبات  یتروص  رد  دوشیم  تفای 

ره : » یندم نوناق  « 147  » ةدام قبط  تسا و  تاحابم  زا  دوشیم و  هتخانش  کلامالب  لام  نآ  دنک  رظن  فرص  دوخ  تیکلام  قح  زا  تاهج  زا 
دوشیم ». نآ  کلام  دنک  تزایح  نآب  ۀطوبرم  نیناوق  تیاعر  اب  ار  یحابم  لام  سک 

: دیوگیم « 178  » ةدام رد  یلو  هدومنن  نایب  یصوصخم  ةدام  ضارعاب ، عجار  یندم  نوناق 
نوریب  ار  نآ  هک  تسا  یسک  لام  تسا  هدرک  ضارعا  نآ  زا  کلام  هدش و  قرغ  ایرد  رد  هک  یلام  »
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لام و قرغ  رد  یتیـصوصخ  یلو  دروایب ، نوریب  ار  نآ  یـسک  هدـش و  قرغ  ایرد  رد  هک  تسا  یلام  دروم  رد  هچ  رگا  روبزم  ةداـم  درواـیب »
زا ضارعا  دوـشیم . نآ  کـلام  دـنک  تزاـیح  دـیامنب  ضارعا  نا  زا  کـلام  هک  ار  یلاـم  سک  ره  هکلب  تسین ، اـیرد  زا  نآ  ندروآ  نوریب 
رد لیبموتا  ۀلیـسوب  هک  يرفاسم  هکناـنچ  تسا ، راـتخم  دازآ و  نآ  رد  قح  بحاـص  هک  دـشابیم  ینید  قوقح  زا  ءاربا  دـننام  ینیع ، قوقح 

فرـص نآ  زا  دزادنایم و  نابایب  رد  ار  دوخ  هیثاثا  زا  يرادقم  دبایب ، نیگنـس  ار  لیبموتا  راب  هار  يدب  رثا  رد  نوچ  دیامنیم  ترفاسم  ارحص 
. دنکیم رظن 

فرص زا  سپ  دنربیم و  هارمه  دوخ  اب  اذغ  ینیریش و  هویم و  يرادقم  دنوریم و  شدرگب  یناتسود  دتفایم  قافتا  بلغا  يداع  یناگدنز  رد 
. دنک کلمت  ار  نآ  دناوتیم  سک  ره  هدرک و  ضارعا  هیقب  زا  نانآ  دنوریم ، دنراذگیم و  یلحم  رد  ار  هیقب  اهنآ  زا  یتمسق 

کلم هک  دنک  ادـیپ  ار  یلام  یـسک  هک  یتروص  رد  دـشابیم . کلام  ياضر  دـصقب و  جاتحم  تسا و  عاقیا  تاحابم  تزایح  دـننام  ضارعا 
دنادب نآ  بحاص  کلم  ار  نآ  دیاب  دـنکن  لصاح  تاهج  زا  یتهجب  ای  نئارق  ۀلیـسوب  نآ  زا  کلام  ضارعاب  ملع  هک  مادام  هدوب و  يرگید 

ار هدش  ادیپ  لام  هکنانچ  نیاربانب  دـیامنیم ، نایب  مراهچ  باب  رد  یندـم  نوناق  هک  ددرگیم  یفیلاکت  رادهدـهع  دـنک  فرـصت  نآ  رد  رگا  و 
هک دراذگب  ۀـشوگ  رد  درادرب و  نابایخ  طسو  زا  ار  روبزم  لام  هاگره  نینچمه  دراذـگب و  بیج  رد  ای  دریگب و  تسد  رد  درادرب و  یـسک 

عییـضت و ضرعم  رد  درادـن  قح  دـناسرب و  شکلامب  ار  نآ  هکنآ  اـت  دـشابیم  لوئـسم  تسا و  هدومن  نآ  رد  فرـصت  دوشن ، بارخ  اـپ  ریز 
دنیب هب  ات  دنادرگرب  ار  نآ  تسد  اب  اپ  ۀلیـسوب  درادرب  ار  لام  نآ  هکنآ  نودب  هاگره  یلو  یندم ) نوناق  « 171  » هدام لیذ   ) دهد رارق  طیرفت 

. دزادنیب رانکب  هار  طسو  زا  ار  نآ  اپ  هلیسوب  هک  هاگره  تسا  نینچمه  و  دشابیمن . نآ  لوئسم  دیامنیمن و  قدص  دی  فرصت و  تسیچ ، هک 
درادرب هدـنهد  ناشن  دـصقب  ار  لام  نآ  وا  درادرب و  هک  دـهد  روتـسد  هداد و  ناـشن  يرگیدـب  دـنیب و  هب  یلحم  رد  ار  یلاـم  یـسک  هاـگره 

هاگره الا  و  تسا ، هطقل  فیلاکت  رادهدهع  هدنهد  ناشن  دشابیم ) حیحـص  تاحابم  تزایح  دننام  روما  هنوگنیا  رد  تباین  تشذگ  هکنانچ  )
. دشابیم فیلاکت  نآ  رادهدهع  وا  تسا ، هتشادرب  نیمز  زا  دوخ  دصقب  هدنرادرب 
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هدش ادیپ  ءایشا  رد  لوا  لصف 

هراشا

دناوتیم هکنانچمه  دنک .» کلمت  ار  نآ  دناوتیم  دشاب  یهاش  هد  زا  رتمک  نآ  تمیق  هک  دنک  ادیپ  یلام  سک  ره  : » یندـم نوناق  « 162  » هدام
. دوش تفای  شبحاص  ات  درادهاگن  تناما  روطب  ار  نآ 

ةدام دانتساب  دناوتیم  هدننکادیپ  ایآ  دنک  هبلاطم  ار  نآ  دوش و  ادیپ  نآ  بحاص  کلمت  زا  سپ  هچنانچ  هک  تسنآ  دیآیم  شیپ  هک  یشسرپ 
؟ دیامن عانتما  نآ  در  زا  روبزم 

يارب یقح  هنوگچیه  دوشیم و  هتخانـش  هدـننکادیپ  کلم  نوناق ، ةزاجاب  نآ  کلمت  زا  سپ  هک  تسنآ  دوشیم  طابنتـسا  هدام  رهاظ  زا  هچنآ 
لام نیع  هاگره  هک  تسا  نآ  رب  هیماما  ياهقف  روهـشم  لوق  دـشاب . هدـش  فلت  هکنآ  اب  یقاب و  نآ  نیع  هاوخ  دـنامیمن ، یقاب  قباـس  کـلام 

. تمیق ای  لثم  زا  لدبب  نامض  يرگید  نامض و  مدع  یکی  تسا : لوق  ود  نیع ، فلت  تروص  رد  دوش و  در  نآ  کلامب  دیاب  تسا  دوجوم 
هروبزم تدم  رد  رگا  دنک ، فیرعت  لاس  کی  دیاب  هدننکادیپ  دشاب  رتشیب  ای  یهاشهد  هدش  ادیپ  لام  تمیق  رگا  : » یندـم نوناق  « 163  » هدام

ار نآ  هک  یتروص  رد  دنکب ، نآ  رد  يرگید  فرـصت  ای  درادهاگن  تناما  روطب  ار  نآ  هک  تسا  راتخم  هیلا  راشم  هدـشن  ادـیپ  لام  بحاص 
تمیق دریگیم  رظن  رد  هدش  ادیپ  یئیش  يارب  نوناق  هک  ار  یتمیق  دوب .» دهاوخن  نماض  دوش  فلت  وا  ریـصقت  نودب  درادهاگن و  تناما  روطب 

. دشاب هتشاد  شزرا  رتشیب  ای  رتمک  رگید  نامز  لحم و  رد  هچ  رگا  تسا  ندومن  ادیپ  لحم  نامز و  رد  نآ 
: دوشیم نایب  الیذ  هک  تسا  تمسق  دنچ  ياراد  « 163  » ةدام

هدش ادیپ  ءایشا  فیرعت  - 1

لحم تقو و  تایـضتقم  بسح  رب  نالعا  رـشن و  زا  تسا  تراـبع  هدـش  ادـیپ  ءایـشا  فیرعت  : » دـیوگیم یندـم  نوناـق  « 164  » ةدام هکناـنچ 
اتداع  هک  يوحنب 
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هدکـشناد ياهـشارف  نادرگاش و  زا  رفن  نیدـنچب  هک  تسا  یفاک  دوش ، ادـیپ  هدکـشناد  رد  یباتک  هاگره  الثم  دـسرب » لحم  یلاها  عـالطاب 

تفای یلام  نابایخ  ای  هچوک  رد  هاگره  یلو  درک ، بصن  تانالعا  صوصخم  لحم  سالک و  بردب  هتشون  یکچوک  تانالعا  داد و  عالطا 
وحن نیدـب  ًاتداع  هزورما  اریز  دومن ، رـشتنم  یهگآ  نیدـنچ  راشتنالا  ریثک  همانزور  رد  هدینابـسچ و  لحم  رد  کچوک  تاـنالعا  دـیاب  دوش 

فیرعت ةوحن  هک  تفرگ  هدیدان  دیابن  دومن . یهگآ  زین  ویدار  ۀلیسوب  ءاضتقا  تروص  رد  دیناسر و  لحم  لها  عالطاب  ار  يرما  تسا  نکمم 
يدادم هدش  ادـیپ  لام  هک  يدروم  رد  الثم  دـناسریم ، ار  نآ  فالخ  هدام  رهاظ  هچ  رگا  دـشاب  هدـش  ادـیپ  لام  شزرا  اب  بسانتم  افرع  دـیاب 
شزرا ربارب  نیدنچ  اهیهگآ  تمیق  اریز  دوش ، یهگآ  همانزور  رد  راب  نیدنچ  هک  تسناد  مزال  ناوتیمن  دراد  شزرا  یهاش  هدزناپ  هک  دشاب 
شزرا ناموت  رازه  نیدنچ  رهاوج و  هدش  ادـیپ  لام  هک  يدروم  رد  سکعلاب  دـشابیم و  یهفـس  روبزم  لمع  دوب و  دـهاوخ  هدـش  ادـیپ  لام 
هتخانـش فیرعت  افرع  دـیاین  لمعب  فیرعت  وحن  نیدـب  هاـگره  اریز  تسا ، مزـال  ًاـعطق  فلتخم  ياـههمانزور  رد  يددـعتم  ياـهیهگآ  دراد 

. دوشیمن
دیاب هدـننکادیپ  نیاربانب  دـشاب . هتـشاد  همادا  لاس  کی  تدـم  یماـمت  رد  فیرعت  ًاـفرع  دـیاب  ددرگیم  مولعم  م  ق . « 163  » ةدام زا  هکناـنچ 
دیاب دومن  فیرعتب  عورـش  هک  ینامز  ره  دنک  ریخأت  یتدم  رما  نیا  رد  هاگره  دیامنب و  فیرعتب  عورـش  لام ، ندرک  ادـیپ  زا  سپ  هلـصافالب 
. دیامنب لیمکت  لاس  کی  ات  ار  تدم  هیقب  دیاب  دنک  عطق  ار  نآ  فیرعت  هام  نیدنچ  زا  سپ  هک  یتروص  رد  دهد . همادا  ار  نآ  لاس  کی 
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هدام روتـسدب  ددرگ  دساف  هکنآ  زا  لبق  دـیاب  اهیکاروخ ، دـننام  دوشیم  دـساف  دـنامیمن و  یقاب  لاس  کی  ات  هدـش  ادـیپ  لام  هک  یتروص  رد 
. دوب دهاوخ  هدش  ادیپ  لام  دوخ  مکح  رد  نآ  تمیق  دوش و  هتخورف  هلداع  تمیقب  یندم  نوناق  « 167»

هنوگنیا يرادهگن  يارب  ًامومع  هک  یلحم  رد  دیاب  تسا و  ینوناق  تناما  هدننکادیپ  دزن  فیرعت ، لاس  کی  تدم  یمامت  رد  هدش  ادـیپ  لام 
. دنک يرادهگن  دوشیم  رایتخا  لاوما 
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دهاوخن نماض  هیلا  راشم  یندم  نوناق  « 168  » هدام قبط  دوش ، فلت  هدننکادیپ  ریـصقت  نودب  فیرعت  تدـم  رد  روبزم  لام  هک  یتروص  رد 

. دشابیم نیما  تسا  فرصتم  ار  یلام  ینوناق  هزاجاب  هک  یسک  هدوب و  نوناق  هزاجاب  وا  فرصت  اریز  دوب ،
، درادن هدیاف  فیرعت  هک  دیامن  ادیپ  ملع  فیرعت ، نایرج  رد  ای  فیرعت  زا  لبق  هدننکادیپ  هک  یتروص  رد  دنیوگیم  هیماما  ءاهقف  زا  يرایسب 

رهش نادنچ  ای  تسا  ایند  طاقنب  رفاسم  رفن  اهرازه  رورم  روبع و  لحم  هدش  تفای  نآ  رد  لام  هک  يرهش  هاگره  الثم  دوشیم ، طقاس  فیرعت 
چیه زا  یلو  درادن ، یلالقتـسا  ۀبنج  فیرعت  اریز  دروآ ، تسدب  ار  روبزم  لام  کلام  ناوتیمن  تیعمج  نویلیم  نیدنچ  رد  هک  تسا  گرزب 

. درک طابنتسا  ار  روبزم  مکح  ناوتیمن  یندم  نوناق  داوم  زا  کی 
تیکلام یعدم  نآ  ۀلیـسوب  ات  درادن  رگید  هباشم  دارفا  زا  زاتمم  تایـصوصخ  تمالع و  هکنانچ  دـشابن  فیرعت  لباق  هطقل  هک  یتروص  رد 

رظن رد  درادـن و  نآ  هب  هجوت  کلام  يرـس ، هرمن و  دـننام  دراد  مه  یتایـصوصخ  رگا  یناموت و  کی  سانکـسا  کی  دـننام  دـهدب  یناـشن 
و دوشیم ، يرجم  نآب  تبسن  هقدص  نداد  ای  کلمت و  زا  هطقل  لمع  ددرگیم و  طقاس  فیرعت  هکنآ  یکی  دنارظن : ود  ياراد  اهقف  دراپسیمن ،

رما نیا  هک  دسریم  رظنب  دش . دهاوخ  هداد  ارقفب  مکاح  ۀلیسوب  یندم  نوناق  « 28  » هدام قبط  تسا و  کلاملا  لوهجم  مکح  رد  هکنآ  رگید 
. تسناد جراخ  هطقل  دارفا  زا  ار  نآ  دوشیمن  بجوم 

- فیرعت تدم  ءاضقنا  زا  سپ  هدننکادیپ  فیلکت  - 2

هراشا

ار هدش  ادـیپ  لام  هک  هدومن  راتخم  ار  هدـننکادیپ  « 163  » هدام رد  یندـم  نوناق  دوشن ، ادـیپ  کـلام  فیرعت  تدـم  زا  سپ  هک  یتروص  رد 
. دنکب نآ  رد  يرگید  فرصت  ای  درادهگن و  تناما  روطب 

دوب دهاوخ  تناما  هدننکادیپ  دزن  هدش  ادیپ  لام  فیرعت ، تدم  لاس  کی  نتشذگ  زا  سپ  درادهگن - تناما  روطب  ار  هدش  ادیپ  لام  لوا ،-
. دوب دهاوخن  نماض  دوش  فلت  لام  نآ  هدننکادیپ  طیرفت  يدعت و  نودب  هاگره  « 614  » و « 163  » هدام لیذ  قبط  دوش و  تفای  نآ  کلام  ات 
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ار نآ  دناوتیم  هدننکادیپ  هک  دننآ  رب  هیماما  ءاهقف  تسا . هدادن  حیضوت  ار  رگید  فرـصت  یندم  نوناق  دنک - نآ  رد  يرگید  فرـصت  مود -
نآ کلام  هاگره  تروص  ود  زا  کی  ره  رد  دهدب و  ةاکز  نیقحتـسمب  هقدـص  ای  و  دـشابیم ) مزال  اضر  دـصق و  کلمت  رد   ) دـیامن کلمت 

. دهاوخب ار  نآ  ضوع  الا  دشاب و  دوجوم  هک  یتروص  رد  ار  نآ  دناوتیم  تسا و  نماض  هدننکادیپ  دوش  تفای 

- هدش ادیپ  لام  عفانم 

تـسا نآ  بحاصب  قلعتم  کلمت  زا  لبق  تدم  عفانم  یندم  نوناق  « 169  » هدام روتسدب  دشاب ، هتـشاد  یعفانم  هدش  ادیپ  لام  هک  یتروص  رد 
عفانم هدومن  کلمت  ار  نآ  هدننکادیپ  هچنانچ  لام و  نیع  عبات  کلمت  زا  دعب  عفانم  و  تسا ، تناما  هدـننکادیپ  تسد  رد  لام  لصا  دـننام  و 

. دوب دهاوخ  واب  قلعتم 
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- هدش ادیپ  لام  يرادهگن  فیرعت و  يارب  مزال  ياههنیزه 

تروص رد  کلام  زا  ار  اهنآ  دـناوتیم  دزادرپیم و  هدـننکادیپ  ار  هدـش  ادـیپ  لام  يرادـهاگن  يارب  نینچمه  فیرعت و  يارب  مزال  ياههنیزه 
. تسا هدوب  لام  کلام  عفانم  ظفح  يارب  نوناق  هزاجاب  هدننکادیپ  فرط  زا  اهنآ  تخادرپ  اریز  دهاوخب ، لام  ۀبلاطم  ندش و  تفای 

زا سپ  تسا و  نانآ  میق  یلو و  ةدهعب  هدومن  نییعت  هدننکادیپ  يارب  نوناق  هک  یفیلاکت  دنیامن  ادیپ  یلام  نونجم  ای  ریغـص  هک  یتروص  رد 
. دومن دهاوخ  یندم  نوناق  « 163  » هدام دودح  رد  دشاب  نونجم  ریغص و  هفرصب  هک  یلمع  ره  میق  یلو و  فیرعت ، تدم  ءاضقنا 

رد دباییم  ار  یلام  هک  یسک  تسا  رتهب  تیلوئـسم  عفر  رظن  زا  دشابیم  نیگنـس  رایـسب  هدراذگ ، هدننکادیپ  ةدهعب  نوناق  هک  یفیلاکت  نوچ 
قبط دیاب  ددرگیم ، طابنتـسا  هلاض  دروم  رد  یندم  نوناق  « 171  » هدام لیذ  رد  هکنانچ  درادرب ، نیمز  زا  ار  نآ  هاگره  دـنکن و  فرـصت  نآ 

. دراذگب دوخ  ياجب  ًاروف  هتشادرب و  هچ  رگا  دوب  دهاوخ  نماض  الا  دنک و  راتفر  الاب  داوم 
دعم بئاغ و  یلو  مکاح  اریز  دریذپب ، ار  نآ  دیاب  مکاح  دـهدب و  مکاحب  ار  نآ  دـناوتیم  دـنکیم  ادـیپ  ار  یلام  هک  یـسک  هیماما  قوقح  رد 

همهم  روما  زا  یکی  تسا و  ناناملسم  روما  يارب 
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هدـننکادیپ فیرعت ، لاس  کی  ءاضقنا  زا  سپ  دومن و  دـهاوخ  فیرعت  لاس  کی  هدـننکادیپ  دـننام  مکاح  دـشابیم . ناـشلاوما  ظـفح  ناـنآ 
ار نآ  دهاوخب  هدننکادیپ  هک  یتروص  رد  دنامیم و  تناما  مکاح  دزن  دشاب ، تناما  لام  نآ  دهاوخب  هاگره  و  دـنک ، کلمت  ار  نآ  دـناوتیم 

یـضعب داد و  دهاوخ  هقدص  مکاح  هکلب  دهد  هقدص  دوخ  دریگب و  مکاح  زا  ار  نآ  دناوتیمن  وا  هک  دننآ  رب  ءاهقف  زا  یـضعب  دـهدب  هقدـص 
. دنک یفرصت  وا  رد  دناوتیمن  رگید  دوشیم و  طقاس  وا  طاقتلا  قح  داد  مکاحب  ار  لام  هدننکادیپ  هکنآ  زا  سپ  هک  دننآ  رب  ءاهقف  زا  رگید 

ینوناق فیلاکت  مامت  رادهدـهع  ددرگیم و  ثروم  ماقم  مئاـق  ثراو  دریمب ، ینوناـق  فیلاـکت  ماـجنا  ناـیرج  رد  هدـننکادیپ  هک  یتروص  رد 
. دشابیم فیلاکت  نآ  رادهدهع  تسا  فرصتم  هک  یسک  الا  دوش و  لام  نآ  فرصتم  ثراو  هک  تسا  یتروص  رد  رما  نیا  دوب . دهاوخ 

. ددرگیم نایب  الیذ  هک  هدش  رکذتم  ار  عرف  ود  « 166  » و « 165  » هدام رد  یندم  نوناق  هرصبت -
کلمت ار  نآ  دناوتیم  دنک ، ادیپ  یلام  درادـن  یـصاخ  کلام  هدوب و  هنکـس  زا  یلاخ  هک  ۀـبارخ  ای  نابایب  رد  سک  ره  «- » 165  » هدام لوا -

رد هدش  ادیپ  ءایشا  ریاس  مکح  رد  تروص  نیا  رد  تسا ، رـضاح  نامز  دهع  لام  هک  دشاب  مولعم  هکنیا  رگم  تسین  فیرعتب  جاتحم  دنک و 
«. دوب دهاوخ  يدابآ 

رظن زا  ینابایب  نینچب  دـشابیم و  قتـشم  زوف  زا  نآ  دـنیوگ و  ار  رفق  نابایب  هزافم   ) هزافم رد  یلام  یـسک  هاگره  هک  تسنآ  رب  هیماـما  قوقح 
نآ دناوتیم  فیرعت  نودب  دنک ، ادیپ  دناهتفر  هدرک و  اهر  ار  نآ  هنکس  هک  ۀبارخ  ای  هدش ) هتفگ  هزافم  زوف ، تمالـسب و  نآ  زا  یئاهرب  لأفت 

مالسا رثا  هک  یتروص  رد  دشابن و  لام  نآ  رب  مالسا  رثا  هک  دناهتـسناد  نآب  طورـشم  ار  رما  نیا  نیرخأتم  ءاهقف  زا  ياهدع  دیامن . کلمت  ار 
. ددرگ فیرعت  لاس  کی  دیاب  رگید  هدش  ادیپ  ءایشا  دننام  تسا و  هطقل  دشاب  نآ  رب 

زا  هدام  روظنم  تسا و  هدومن  نیرخأتم  ءاهقف  زا  يوریپ  الاب  ةدام  رد  یندم  نوناق 
 149 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

. تسا یمالسا  رصع  رضاح ) نامز  دهع   ) زا ترابع 
نیکلام ای  یلعف  کلام  لام  هک  دهدب  لامتحا  دنک و  ادیپ  یلام  هدـیرخ  ریغ  زا  هک  یکلم  ای  ریغ  کلم  رد  یـسک  رگا  «- » 166  » ةدام مود -

هک یقیرطب  الا  دهدب و  اهنآب  دیاب  دش  مولعم  اهنآ  تیکلام  نئارقب  دـندش و  تیکلام  یعدـم  اهنآ  رگا  دـهدب  عالطا  اهنآب  دـیاب  تسا  قباس 
«. دیامن راتفر  تسا  ررقم  ًاقوف 

رد هک  یلام  دراد و  دمآ  تفر و  نآ  رد  دـشابیم و  وا  فرـصت  رد  کلم  اریز  تسا ، کلام  نآ  زا  ًاعون  دوشیم  ادـیپ  ریغ  کلم  رد  هک  یلام 
قباس نیکلام  ای  یلبق  کلامب  البق  هک  تسا  هتشاد  ررقم  یندم  نوناق  تهج  نیدب  دشاب . کلام  نآ  زا  هک  تسا  نآ  رهاظ  دوشیم  تفای  نآ 
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هداد واب  لام  نآ  دومن ، تباث  دوخب  ار  نآ  قلعت  نئارق ، ای  لیلد و  زاربا  یناشن و  نداد  لیبق  زا  ءاـحنا  زا  يوحنب  هاـگره  دوش و  هداد  عـالطا 
دهاوخ فیرعتب  تردابم  هدننکادیپ  دشابیم و  هدش  ادیپ  لام  تاررقم  عبات  الا  دباییم و  یـصالخ  دئاز  فیرعت  زا  هدننکادیپ  دش و  دهاوخ 

. دوش ادیپ  هبه  ای  حلص  ای  دشاب  دیرخ  ۀلیسوب  هاوخ  ریغ ، زا  یلاقتنا  کلم  رد  هک  یلام  تسا  نینچمه  دومن .
150 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

هلاض تاناویح  رد  مود  لصف 

هراشا

ناویح رگا  یلو  دوش ، تفای  فرـصتم  نودـب  هک  تسا  یکولمم  ناویح  ره  زا  ترابع  هلاض )  ) هدـشمگ ناویح  : » یندـم نوناق  « 170  » هدام
«. ددرگیمن بوسحم  هلاض  دشاب ، هدنرد  تاناویح  لباقم  رد  دوخ  عافد  زا  نکمتم  ای  دوش  تفای  یبآ  کیدزن  ای  هاگارچ  رد  روبزم 

: تسا ترابع  هلاض  ناویح  طیارش  دوشیم  مولعم  « 170  » هدام زا  هکنانچ 
ۀلیسوب هک  دنتـسه  راوخفلع  تاناویح  دوش ) تفای  یبآ  کیدزن  ای  هاگارچ  رد   ) ترابع زا  هکنانچ  ناویح  زا  هدام  روظنم  دشاب - ناویح  - 1

. دوشیمن اهنآ  لاثما  يراکـش و  گس  رویط ، دـننام  رگید  تاـناویح  لـماش  دنفـسوگ و  واـگ و  رتش ، لـیبق  زا  دـنیامنیم  یناگدـنز  ندـیرچ 
یندم نوناق  یلا 169  « 162  » داوم لومـشم  تسا و  بوسحم  هدش  ادیپ  ءایـشا  زا  دوش  ادیپ  هک  یتروص  رد  راوخفلع  ریغ  تاناویح  نیاربانب 

هک یتاناویح  تفـص  نوناق  هک  دوش  هتفگ  هتفرگن و  يزارتحا  دـیق  ار  دوش ) تفای  یبآ  کیدزن  اـی  هاـگارچ  رد   ) هلمج هکنآ  رگم  دـشابیم ،
رد روکذم  ناویح ) ره   ) هملک دوب و  دهاوخ  تاناویح  هیلک  لماش  هدام  نیاربانب ، تسا . هدرک  رکذ  دوشیم  يرادهاگن  هدافتسا  يارب  الومعم 

مکح رد  يدود  یهام  راکـش و  دننام  دشاب  هدـش  هتـشک  هاگره  تسا و  هدـنز  ناویح  ناویح  زا  روظنم  دـیامنیم  دـییأت  ار  رما  نیا  مه  هدام 
. دشابیم هدش  ادیپ  ءایشا 

و دنوشیم ، بوسحم  هطقل  تاناویح  هیقب  دنادیم و  دنفسوگ  واگ و  رتش ، زا  ترابع  ار  هلاض  ناویح  روهـشم  لوق  دنلوق : ود  رب  هیماما  ياهقف 
. درامشیم هلاض  دوش  تفای  فرصتم  نودب  هک  یکولمم  ناویح  ره  رگید  لوق 

 151 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
صاخشا تیکلم  رد  یلها  تاناویح  هیلک  دوشن . لصاح  نآ  زا  کلام  ضارعاب  ملع  دشاب و  صاخشا  تیکلم  رد  ینعی  دشاب - كولمم  - 2

. دشاب اپ  رد  هقلح  ای  ندرگ  رد  هدالق  لیبق  زا  تیکلام  تمالع  نآ  رب  هک  یلها  ریغ  تاناویح  تسا  نینچمه  دشابیم و 
دنربیم رسب  دازآ  اههاگارچ  رد  ناتسبات  رد  الومعم  هک  یتاناویح  دشاب . هتشادن  الیتسا  تحت  ار  نآ  یـسک  ینعی  دشاب - فرـصتم  نودب  - 3

. دنوشیمن بوسحم  فرصتم  نودب  ریاشع ، تالیا و  ياهرتش  ای  یخلیا  ياهبسا  دننام 
هدروآ و تسدب  اذغ  دوخ  يدوخب  یعیبط  لئاسوب  دناوتن  ناویح  هک  تسنآ  روبزم  ترابع  زا  روظنم  دشابن - بآ  کیدزن  هاگارچ و  رد  - 4

يروطب دـشابن  عافد  زا  نکمتم  هدـنرد  تاناویح  لباقم  رد  تسا  هاگارچ  ای  بآ  کیدزن  ناویح  نآ  هک  یتروص  رد  و  دـهد ، تایح  ۀـمادا 
دنک رایتخا  رارف  ای  دیامن و  هزرابم  اهنآ  اب  دناوتن  ددرگ و  ناگدـنرد  راچد  هک  دور  نآ  لامتحا  دـنامب  هدـش  ادـیپ  هک  یلحم  رد  هاگره  هک 

. دشابیم رارف  ای  هزرابمب  رداق  هک  نآ  لاثما  وهآ و  و  رن ، واگ  بسا ، دننام 
. دشابیمن هلاض  دوشن  تفای  ناویح  رد  الاب  رد  روکذم  طیارش  زا  یکی  هاگره  دش  هتفگ  هچنآ  ربانب 

هلاض ناویح  ةدننک  ادیپ  فیلکت 

دیاب دسانـشن  ار  کلام  رگا  دنک و  در  نآ  کلامب  ار  نآ  دیاب  یندـم  نوناق  « 171  » ةدام روتـسدب  دیامن ، ادیپ  ار  هلاض  ناویح  سک  ره  - 1
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تروص نیا  رد  دـشاب و  هدرک  اهر  فرـصت  زا  دـعب  ار  نآ  هچ  رگا  دوب و  دـهاوخ  نماض  الا  دـیامن و  میلـست  وا  ماقم  مئاق  ای  مکاحب  ار  نآ 
کلاملا لوهجم  لاوما  زا  ناویح  نآ  دـباین  ار  کلام  سـسجت ، زا  سپ  مکاح  هک  یتروص  رد  دـهاوخب . وا  زا  ار  نآ  لدـب  دـناوتیم  کـلام 

. دسریم ارقف  فرصمب  یندم  نوناق  « 28  » هدام روتسدب  دشابیم و 
دناوتیم هدـننکادیپ  تسا ، هدـننکادیپ  فرـصت  رد  وا  ماـقم  مئاـق  مکاـح و  اـی  کـلامب  نآ  ندـیناسر  يارب  هلاـض  ناوـیح  هک  یتدـم  رد  - 2

وا  يرادهاگن  يارب  مزال  ياههنیزه 
 152 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

تـسنیا هداد ، یئاهر  ناگدنرد  نادند  فلع و  بآیب و  لحم  زا  کلام  عفانم  ظفح  يارب  ار  ناویح  هدننکادیپ  اریز  دـهاوخب ، کلام  زا  ار 
جراخم دـناوتیم  هدـننکادیپ  دوش  تفاـی  هنوکـسم  ریغ  طاـقن  رد  هلاـض  ناویح  هاـگره  : » دـیوگیم یندـم  نوناـق  « 172  » هداـم مود  دـنب  هـک 

باستحا هلصاح  عفانم  اب  يرادهاگن  جراخم  الا  دشاب و  هدربن  یعافتنا  ناویح  زا  هکنیا  رب  طورـشم  دنک  هبلاطم  کلام  زا  ار  نآ  يرادهاگن 
رد 25 وا  کلام  هدام و  واگ  هلاض  ناویح  هاگره  هکنانچ  تشاد » دـهاوخ  ار  رگیدـکیب  عوجر  قح  هیقب  يارب  طقف  کلام  اـی  هدـننکادیپ  و 

زور راهچ  تمیق  دشودب ، ار  وا  ریـش  زور  راهچ  نیا  رد  هدـننکادیپ  تسا و  مزال  کلامب  نآ  ندـناسر  يارب  زور  راهچ  دـشابیم و  یخـسرف 
نامیـشپ سپـس  دیامن و  يرادهگن  يزور  دـنچ  دوخ  کلمت  دـصقب  ار  هلاض  ناویح  هدـننکادیپ ، هک  یتروص  رد  دوش . باستحا  دـیاب  ریش 

، تشاد دهاوخن  ار  وا  يرادهاگن  ۀنیزه  ۀبلاطم  قح  دـهدب  وا  ماقم  مئاق  ای  مکاحب  دسانـشن  هاگره  کلامب و  ار  نآ  دریگب  میمـصت  ددرگ و 
. دوشیم بوسحم  بصاغ  روبزم  فرصتم  اریز  تشذگ ، بصغ  باب  رد  هکنانچ 

نکمتم هک  دبایب  یبآ  کیدزن  ای  هاگارچ  رد  ار  یفرـصتم  نودب  ناویح  یـسک  یتروص  رد  یلو  دوب  هلاض  ناویح  دروم  رد  تشذـگ  هچنآ 
؟ دوب دهاوخ  نماض  تسا و  ریغ  لام  رد  فرصت  ای  دیامن  فرصت  ار  نآ  دناوتیم  ایآ  دشاب ، هدنرد  تاناویح  لباقم  رد  دوخ  زا  عافد 

لمع اریز  دریگب ، کلامب  ندیناسر  دصقب  ار  ناویح  نآ  دناوتیم  هدـننکادیپ  هک  دـننآ  رب  ةدـع  دنتـسه : یفلتخم  دـیاقع  ياراد  هیماما  ءاهقف 
هزاجا نودب  ریغ  لام  رد  فرصت  شنتفرگ  ناویح ، ندشن  فلت  لامتحا  اب  اریز  دننادیم ، مارح  ار  نآ  یضعب  و  دوریم ، رامـشب  ناسحا  روبزم 

دـناسرب و وا  ماقم  مئاق  ای  مکاحب و  رذـعت  تروص  رد  کلامب و  ار  نآ  ات  تسا  ناویح  نماض  فرـصتم  روبزم  رظن  ود  ربانب  دـشابیم . نوناق 
ای بجاو و  هداد  حیجرت  شکلامب  ندیناسر  يارب  ار  ناویح  نتفرگ  رگید  ةدـع  تشاد ، دـهاوخن  زین  ار  نآ  يرادـهاگن  ۀـنیزه  ۀـبلاطم  قح 

. دـیامن میلـست  وا  ماقم  مئاق  ای  مکاحب و  دسانـشن  هک  یتروص  رد  کـلامب و  ار  نآ  تصرف  نیلوا  رد  دـیاب  هدـننکادیپ  دـننادیم و  بحتـسم 
نماض  هدننکادیپ  لوق ، نیاربانب 

 153 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
هک دنکن  میلست  مکاح  ای  کلامب و  ار  نآ  هک  دشاب  هتـشاد  دصق  هکنآ  رگم  دهاوخب ، کلام  زا  ار  يرادهاگن  ۀنیزه  دناوتیم  دوب و  دهاوخن 

هدش مگ  ناویح  رگا  : » دیوگیم هک  یندـم  نوناق  « 172  » هدام تشاد . دهاوخن  ار  يرادـهاگن  جراخم  ۀـبلاطم  قح  نماض و  تروص  نیا  رد 
ار نآ  يرادهاگن  جراخم  ۀبلاطم  قح  دنکن  میلست  ار  نآ  وا  ماقم  مئاق  ای  مکاحب  یـسر  تسد  اب  هدننکادیپ  دوش و  تفای  هنوکـسم  طاقن  رد 

«. تشاد دهاوخن  کلام  زا 
هدام رد  یندم  نوناق  دراد . ار  جراخم  هبلاطم  قح  دنک  میلـست  ار  نآ  هچنانچ  هک  تسنآ  هدام  موهفم  اریز  تسا ، هدومن  ریخا  لوق  زا  يوریپ 

اب هنوکـسم  ریغ  هملک  زا  نوناق  روظنم  تسا . هتـشادن  هقباس  لبق  داوم  رد  هک  هدومن  لامعتـسا  ار  هنوکـسم  ریغ  هنوکـسم و  ۀملک  ود  « 172»
هک یلحم  ره  اریز  دشابن  بآ  کیدزن  هاگارچ و  هک  یلحم  زا  تسا  ترابع  دـهدیم  هلاض  ناویحب  عجار  « 170  » هدام رد  هک  یحرشب  هجوت 

هنوکـسم ریغ  هنوکـسم و  ۀملکب  رما  نایب  نوچ  تسنآ . فالخ  رب  هنوکـسم  دوب و  دـهاوخ  نوکـسم  ًاعون  دـشاب  هاگارچ  دوش و  تفای  بآ 
. ددرگن ترابع  لیوطت  راچد  ات  تسا  هدروآ  ار  هملک  ود  نآ  نوناق  دوبیم  رتهداس 

هلاض ناونع  زا  دوشیمن  هتخانـش  شبحاـص  هک  نآ  لاـثما  یطوط و  يراـنق ، رتوبک ، غرم ، دـننام  دوشیم  ناـسنا  ۀـناخ  رد  لـخاد  هک  یناویح 
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قلعتم دوریم  لامتحا  هک  یناسک  ناگیاسمه و  زا  قیقحت  وجتـسج و  زا  سپ  نیاربانب  تسا . کلاملا  لوهجم  ناونع  لخاد  دشابیم و  جراخ 
. دسریم ارقف  فرصمب  مکاح  ۀلیسوب  یندم  نوناق  « 28  » ةدام قبط  دوشن ، ادیپ  نآ  کلام  هچنانچ  دشاب  اهنآب 

هنیفد رد  مجنپ  باب 

هراشا

قاـفتا و بسح  رب  هدـش و  نفد  یئاـنب  اـی  نیمز  رد  هک  تسا  یلاـم  هنیفد  : » دـیوگیم هدوـمن و  ینعم  ار  هـنیفد  « 173  » هدام رد  یندـم  نوناق 
«. دوشیم ادیپ  فداصت 
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رد دنزاس  هاگآ  ار  یـسک  هکنآ  نودب  تراغ  ای  درب و  تسد  میب  زا  تارهاوج  هرقن و  الط و  زا  ار  دوخ  هنیدـقن  قباس  رد  صاخـشا  یـضعب 

ًادعب دـندومنیم و  ناهنپ  یئانب  رد  ای  كاخ و  ریز  رد  هتخیر و  ددرگیم  دـساف  رترید  ای  دوشیمن و  دـساف  كاخ  اب  ترواجم  رد  هک  یئاهفرظ 
طاقن رد  هک  هدش  هدینـش  رایـسب  هکنانچ  دیآیم ، تسدب  قافتا  بسح  رب  فداصتب و  نونکا  لام  نآ  دـندشیم و  تکاله  راچد  نانآ  دوخ 

یمالـسا رـصع  ای  مالـسا و  زا  لبق  راودا  زا  هک  هدش  ادـیپ  كوکـسم  ریغ  ای  كوکـسم و  هرقن  الط و  زا  یئاههزوک  نیمز  ای  انب  رد  یفلتخم 
. دشابیم

هطقل و دوش ، تفای  نابایب  ای  نابایخ  رد  همیدق  تاکوکـسم  زا  هبعج  هکنانچ  دـشاب  نیمز  يور  هدوبن و  نوفدـم  روبزم  لام  هک  یتروص  رد 
. دشابیم هدش  ادیپ  ءایشا  تاررقم  لومشم 

هک یتروص  رد  اما  تسا .» هدرک  ادـیپ  ار  نآ  هک  تسا  یـسک  کـلم  دـشابن  مولعم  نآ  کـلام  هک  ۀـنیفد  : » یندـم نوناـق  « 174  » هدام قبط 
هدننکادیپ دنوش ، هتخانـش  وا  هثرو  ای  کلام  هدش و  هتـشون  نآ  رب  کلام  مان  هک  دشاب  یقاروا  هنیفد  رد  هکنآ  دننام  دـشاب  مولعم  نآ  کلام 

. دیامنب وا  ۀثرو  ای  کلامب و  میلست  ار  نآ  دیاب 

: تسا مسق  هس  رب  دوشیم  تفای  نآ  رد  هنیفد  هک  ینیمز 

حابم ياهنیمز  - 1

لام رب  قح  دناوتیم  هک  یسک  اهنت  اریز  تسنآ » جرختـسمب  قلعتم  دوش  فشک  هحابم  یـضارا  رد  هک  ۀنیفد  : » یندم نوناق  « 176  » ةدام قبط 
. دوش هتخانش  نآ  کلام  هکنآ  رگم  دوب  دهاوخ  نآ  ةدننک  ادیپ  دیامن  ادیپ  روبزم 

تسا ریغ  کلم  هک  ینیمز  - 2

هنیفد تیکلام  یعدم  نیمز  کلام  رگا  دهد ، عالطا  کلامب  دیاب  دیامن  ادیپ  هنیفد  ریغ  کلم  رد  یسک  رگا  : » یندم نوناق  « 175  » هدام قبط 
لام تسین  مولعم  نآ  کلام  نوچ  یندـم  نوناـق  « 174  » ةدام روتـسدب  الا  و  دریگیم » قلعت  تیکلام  یعدـمب  هنیفد  درک  تباث  ار  نآ  دـش و 
ةدام لومـشم  ات  دوشیمن  بوسحم  نیمز  ءازجا  زا  هنیفد  اریز  دبایب ، هنیفد  نیمز  ریز  ای  یپ  ندنک  رد  يرگراک  هکنآ  دننام  تسا ، هدننکادیپ 

. دریگ رارق  یندم  نوناق  « 33  » هدام دروم  ات  دیآیمن  رامشب  نیمز  لوصحم  امن و  زا  زین  دوش و  یندم  نوناق  « 38»
155 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
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دوش تفای  جرختسم  یضارا  رد  هک  هنیفد  - 3

دوب نآ  رب  دـیاب  یلوا  قیرطب  تسنآ ، جرختـسمب  قلعتم  دوش  تفای  ریغ  کلم  رد  ای  هحابم و  یـضارا  رد  هنیفد  دـیدرگ  مولعم  هکنآ  زا  سپ 
هاگآ ار  دوخ  قباس  نیکلام  نآ  شیادـیپ  زا  هک  تسین  مزال  تشاد و  دـهاوخ  واب  قلعت  دـبایب  دوخ  یکلم  نیمز  رد  جرختـسم  هک  ار  ۀـنیفد 

. دیامن تابثا  ار  نآ  هدومن و  يوعد  ۀماقا  دناوتیم  دشاب  روبزم  ۀنیفد  تیکلام  یعدم  یسک  هکنانچ  دزاس .

. دیامنیم نایب  هنیفد  باب  لیذ  رد  یندم  نوناق  ار  عوضوم  هس  هرصبت -

دوشیم جارختسا  ایرد  زا  هک  يرهاوج  لوا -

: یندم نوناق  « 177  » هدام قبط 
دوریم و ورف  ایرد  رد  هک  یـصاوغ  نیارباـنب  تسا » هدرک  جارختـسا  ار  نآ  هک  تسا  یـسک  کـلم  دوشیم  جارختـسا  اـیرد  زا  هک  يرهاوج  »

. دوشیم لصاح  ایرد  زا  جارختساب  اهنآ  تزایح  دنتسه و  هحابم  ءایشا  زا  اهنآ  اریز  تسوا ، نآ  زا  دروآیم  رد  ناجرم  ای  دیراورم 

دزادنایم لحاسب  بآ  هچنآ  مود -

« دیامن تزایح  ار  نآ  هک  تسا  یـسک  کلم  دزادـنایم  لحاسب  هناخدور ) ای  ایرد   ) بآ هک  هچنآ  یندـم ...« : نوناق  « 177  » هدام لیذ  قبط 
. اهنآ لاثما  اهفدص و  دننام 

ءایـشا زا  تسا  نآ  رب  تیکلام  رثا  هک  یئاهزیچ  الا  دشابیم و  تاحابم  زا  هک  تسا  یئاهزیچ  دزادـنایم ) لحاسب  بآ  هچنآ   ) زا هدام  روظنم 
ای یتشک و  قرغ  رثا  رد  تسا  نکمم  تسین و  مولعم  نانآ  ضارعا  هک  هدوب  یـصاخشاب  قلعتم  روبزم  لاوما  اریز  تسا ، بوسحم  هدش  ادیپ 
زا کلام  دوش  مولعم  هکنآ  رگم  دشاب ، هتخادنا  یلحاس  ياهکاخب  هدروآ و  هنارک  کیدزن  ار  اهنآ  بآ  جاوما  هدمآ و  ایرد  رد  لیس  هلیسوب 

. دیامنب تزایح  ار  نآ  هک  تسا  یسک  کلم  دوشیم  نایب  الیذ  هکنانچ  تروص  نیا  رد  هک  تسا  هدومن  ضارعا  نآ 
نیمز رب  بآ  هک  یئایـشا  اریز  دشاب ، هحابم  یـضارا  زا  ای  هتـشاد و  کلام  یلحاس  نیمز  هک  دنامیمن  یقرف  دزادنایم  لحاسب  بآ  هچنآ  رد 

. دهدیمن تسد  زا  ار  دوخ  قباس  یقوقح  تیعضو  دیدرگ و  دهاوخن  نیمز  عبات  تیکلام  رد  دزادنایم  یسک 

تسا هدش  قرغ  ایرد  رد  هک  یلام  موس -

: یندم نوناق  « 178  » هدام روتسدب 
 156 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

نوریب ار  نآ  هک  تسا  یـسک  لام  تسا  هدرک  ضارعا  نآ  زا  کـلام  هک ) دـشاب  مولعم  هک  یتروص  رد   ) هدـش و قرغ  اـیرد  رد  هک  یلاـم  »
هک یتروص  رد  و  دوب . دـهاوخ  تیکلام  بجوم  کلمت  دـصقب  نآ  تزایح  ددرگیم و  تاحابم  زا  ضارعا  زا  سپ  روبزم  لام  اریز  درواـیب »

. تسا هدش  ادیپ  ءایشا  تاررقم  عبات  دشابن  مولعم  نآ  زا  کلام  ضارعا 
صاصتخا رما  نیا  تشذـگ  هکناـنچ  یلو  تسا  هدومن  ضارعا  نآ  زا  کـلام  هدـش و  قرغ  اـیرد  رد  هک  تسا  یلاـم  دروم  رد  « 178  » هدام

. دنک تزایح  ار  نآ  هک  دوب  دهاوخ  یسکب  قلعتم  دیامنب  ضارعا  نآ  زا  کلام  هک  یلام  ره  درادن و  ایرد  رد  هدش  قرغ  لامب 

راکش رد  مشش  باب 
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هراشا

نانآ تزایح  دنـشابیم و  هحابم  لاوما  زا  دنرادن  کلام  هک  یتاناویح  تسا .» کلمت  بجوم  ندرک  راکـش  : » یندـم نوناق  « 179  » هدام قبط 
یندم نوناق  « 180  » هدام هک  تسنیا  دوب ، دهاوخن  کلمت  بجوم  وا  راکش  دراد  کلام  هک  یناویح  اما  دیآیم . لمعب  ندرک  راکش  هلیسوب 

غرم یسک  هاگره  نیاربانب  دوشیمن » کلمت  بجوم  دشاب  نآ  رد  تیکلام  تمالع  هک  يرگید  تاناویح  یلها و  تاناویح  راکـش  : » دیوگیم
تسدب دیایب  اجنادب  دناوتن  دوخ  هک  ریـسدرس  طاقن  رد  ار  یطوط  ای  دریگب و  دشاب  هقلح  وا  ندرگ  ای  اپ  رد  هک  یـشحو  ناویح  ای  یگناخ و 

دوشیم و باحصتسا  اهنآب  تبـسن  هقباس  تیکلام  تسین  مولعم  اهنآ  زا  کلام  ضارعا  نوچ  دناهتـشاد و  کلام  اهنآ  هک  تسا  ققحم  دروآ 
یـسک هک  یتروص  رد  دنیآیمن . رامـشب  هدش  ادیپ  ءایـشا  زا  ای  هلاض و  اهنآ  تشذـگ  هکنانچ  دومن و  در  شبحاصب  ار  روبزم  تاناویح  دـیاب 
تمیق نآ  ۀتـشک  رگا  دـهدب و  کلامب  ار  نآ  هتـشک  هدـنز و  تمیق  توافت  دـیاب  یندـم  نوناـق  « 330  » ةداـم قبط  دـشکب  ار  یناویح  نینچ 

. دوب دهاوخ  ناویح  مامت  تمیق  نماض  دشاب  هتشادن 

: دومن کلمت  ار  کلام  نودب  ناویح  ناوتیم  لیذ  قیرط  زا  یکیب 

هراشا

157 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

نآ ندروآ  تسدب  - 1

. دیابرب شردام  دزن  زا  ار  یناویح  ۀچب  ای  دریگب و  ار  هدنرپ  تسد  اب  یسک  هکنانچ 

دیص تالآ  رد  نداتفا  - 2

رد هدنرپ  دراذگ و  غاب  رد  ار  هلت  ای  دنتفا و  نآ  رد  یئاهیهام  دزادنیب و  هناخدور  بآ  رد  يروت  یـسک  هکنانچ  نآ  لاثما  هلت و  روت و  دـننام 
روبنز يارب  یلحم  ای  ودنک  یـسک  رگا  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 181  » ةدام هکنانچ  رتوبک  جرب  لسع و  يودنک  تسا  لیبق  نآ  زا  دـتفا . ماد 

عمج رتوبک  جرب  رد  هک  رتوبک  مکح  تسا  روط  نیمه  تسا . صخـش  نآ  کـلم  دوشیم  عـمج  نآ  رد  هک  یلـسع  روـبنز  دـنک  هیهت  لـسع 
: تسا هدش  نایب  عوضوم  ود  روبزم  ةدام  رد  دوش »

زا هدام  روظنم  تسا . صخش  نآ  کلم  دوش  عمج  ودنک  رد  هک  یلسع  روبنز  دنک ، هیهت  لسع  روبنز  يارب  یلحم  ای  ودنک  یسک  رگا  لوا -
تعیبط رد  دنشاب و  هتشادن  کلام  هک  دنتـسه  یئاهروبنز  دنیآیم ، رد  نآ  بحاص  تیکلم  رد  ودنک  رد  ندش  عمج  رثا  رد  هک  یئاهروبنز 

. تسا اهنآ  تزایح  یسک  يودنک  رد  اهنآ  ندش  عمج  دنوریم و  رامشب  هحابم  لاوما  زا  ار  اهنآ  تروص  نیا  رد  اریز  دنیامن  یناگدنز  دازآ 
، دـنوش عمج  يرگید  يودـنک  رد  هدـش و  جراخ  ردام  يودـنک  زا  ار  اهنآ  هچب  ای  دـننک و  رارف  اـهروبنز  يرگید  يودـنک  زا  هاـگره  یلو 

. دوش لصاح  نآ  زا  کلام  ضارعاب  ملع  هکنآ  رگم  ددرگیمن  لیاز  نآ  بحاص  تیکلام 
. دوشیم نآ  بحاص  کلم  دوش  عمج  یسکب  قلعتم  جرب  رد  هک  يرتوبک  مود -

رگم ددرگیمن ، لئاز  يرگیدـب  قلعتم  جرب  رد  ندـش  عمجب  نآ  بحاص  تیکلام  الا  دـشاب و  هتـشادن  کلام  هک  تسا  يرتوبک  هدام  روظنم 
کلم دـنوشیم ، هدومن  ایهم  نآ  رانک  رد  یـسک  هک  هچـضوح  دراو  هناخدور  زا  هک  یئاـهیهام  نینچمه  دـشاب و  هدرک  ضارعا  نآ  زا  هکنآ 
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. دوب دنهاوخ  هچضوح  بحاص 

دزیرگب دناوتن  هک  يروطب  ناویح  ندومن  صقان  - 3

. درپب ای  دنک  رارف  دناوتن  هک  دنکشب  ار  یناویح  لاب  ای  اپ  ریت  ای  گنفت  ۀلیسوب  یسک  هکنانچ 
 158 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

کشخ يارب  دنک و  گنر  ار  هلت  یسک  هکنانچ  دشابن  دصق  نیاب  هاگره  الا  و  دشاب ، کلمت  راکـش و  دصقب  دیاب  لمع  ریخا ، قیرط  ود  رد 
رما نیا  دیامن  تباصا  هدنرپ  هب  ودـنک  رد  شیامزآ  يارب  ار  یگنفت  هکنآ  ای  دوش و  راچد  نآ  رد  هدـنرپ  ًاقافتا  دراذـگب و  باتفآ  رد  ندـش 

. ددرگیمن وا  کلمت  بجوم 

تامازلا تالماعم و  دوقع و  رد  مود  تمسق 

هراشا

دوقع و رد  لوا  باـب  هتـشگ : میـسقت  باـب  هسب  هدـش و  هداد  رارق  تاـمازلا  تـالماعم و  دوقع و  رد  یندـم ، نوناـق  زا  مود  تمـسق  ناوـنع 
. هفلتخم هنیعم  دوقع  رد  موس  باب  دوشیم - لصاح  داد  رارق  نودب  هک  یتامازلا  رد  مود  باب  یلک - روطب  تادهعت 

: تسا لیذ  رارق  زا  هدومن و  لامعتسا  الاب  هناگهس  نیوانع  رد  نوناق  هک  یتاحالطصا  یناعم 

دوقع - 1

تسا ترابع  دقع  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 183  » هدام هکنانچ  ًاحالطصا  دشابیم و  نتسب  ینعمب  ۀغل  تسا و  دقع  عمج  یبرع و  تسیاهملک 
یحالطـصا و ینعم  بسانت  هجو  دشاب .» اهنآ  لوبق  دروم  دنیامن و  يرما  رب  دهعت  رگید  رفن  دـنچ  ای  کی  لباقم  رد  رفن  دـنچ  کی  هکنیا  زا 

. دزاسیم طبترم  رگیدکیب  ار  ود  نآ  دوشیم و  داجیا  یقوقح  ۀطبار  رفن ، ود  نیب  دقع  داقعنا  رثا  رد  هک  تسنآ  يوغل  ینعم 
: دناهتسد ود  رب  دوقع 

ره دنتـسه و  یـصوصخم  ماکحا  راثآ و  دروم و  ياراد  هدوب و  لوادتم  دارفا  نیب  ینامز  میدـق  زا  هک  دنتـسه  يدوقع  اهنآ  و  هنیعم - دوقع 
. نآ لاثما  هیراع و  هعیدو ، نهر ، هراجا ، عیب ، دننام : دوشیم  هدیمان  یمانب  اهنآ  زا  کی 

نینچمه اضقتم و  دروم و  دیاب  دـقع  نیفرط  دـنیآیمن و  رد  هنیعم  دوقع  زا  کیچـیه  بلاق  رد  هک  دنتـسه  يدوقع  اهنآ  و  هنیعم - ریغ  دوقع 
. دنیوگیم زین  داد  رارق  ار  اهنآ  هک  دنشابیمن  یصوصخم  مان  ياراد  دنهد و  رارق  دقع  نمض  رد  دنراد  رظن  رد  هک  ار  یطورش 
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هلماعم - 2

ۀملک دراوم  زا  يرایـسب  رد  هچ  رگا  درادـن ، یقرف  دـقع  اب  یقوقح  حالطـصا  رد  تسا و  هلعافم  باـب  ردـصم  یبرع و  تسا  ۀـملک  هلماـعم 
. دوشیم لامعتسا  دشاب ، هدش  کیلمت  ای  دهعت و  رگید  فرطب  تبسن  دقع  نیفرط  زا  کی  ره  هیحان  زا  هک  يدوقع  رد  هلماعم 
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تامازلا - 3

تسا و لاعفا  باب  ردصم  مازلا  تسا و  هدش  هفاضا  مازلا  ۀـملک  رخآ  رد  هک  تسا  ثنؤم  عمج  تمالع  تا )  ) یبرع و تسا  ۀـملک  تامازلا 
تحت هک  دـشابیم  مود  باب  نامه  تاـمازلا  زا  یندـم  نوناـق  روظنم  تسین . یـصوصخم  یحالطـصا  ینعم  ياراد  دـشابیم و  راـبجا  ینعمب 

. دمآ دهاوخ  نآ  حرش  هک  تسا  هدومن  رکذ  دوشیم ) لصاح  دادرارق  نودب  هک  یتامازلا  رد   ) ناونع

تادهعت - 4

ینعمب دهع  ۀـملک  زا  تسا و  لعفت  باب  ردـصم  دـهعت  تسا . عمج  تمالع  تامازلا  تا )  ) دـننام نآ  تا )  ) یبرع و تسا  ۀـملک  تادـهعت 
داجیا ببـس  دقع  نیاربانب  دوشیم ، لصاح  دقع  زا  هک  تسا  نتـشاد  هدهع  رب  تینویدم و  ای  یفنم  ۀبنج  ًاحالطـصا  دـشابیم و  قتـشم  نتـسب 

نآ اب  فدارم  دشابیم و  دقع  زا  صخا  دهعت  تروص  نیا  رد  دوشیم  لامعتـسا  يدـهع  دـقع  رد  دـهعت  هاگ  تسنآ . ببـسم  دـهعت  دـهعت و 
. تسین

دادرارق - 5

دادرارق هکنآ  لاح  دوشیم و  لامعتـسا  هنیعم  دوقع  رد  طقف  دقع  ۀـملک  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هک  قرف  نیا  اب  تسا  دـقع  اب  فدارم  دادرارق 
هک یناسکب  تبسن  یـصوصخ  ياهدادرارق  : » دیوگیم هک  یندم  نوناق  « 10  » هدام قبط  رب  هک  هنیعم  ریغ  ای  دـشاب و  هنیعم  هاوخ  دوقع  ۀـیلکب 

. دوشیم هتفگ  ددرگیم ، دقعنم  تسا .» ذفان  دشابن  نوناق  حیرص  فلاخم  هک  یتروص  رد  دناهدومن  دقعنم  ار  نآ 

یلک روطب  تادهعت  دوقع و  رد  لوا  باب 

هراشا

همجرت  ار  نآ  داوم  هدومن و  تعباتم  هسنارف  یندم  نوناق  زا  ار  باب  نیا  یندم  نوناق 
 160 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

. تسا هدومن  تیاعر  نآ  رد  ار  دوخ  یقوقح  لوصا  و  هداد ، یتارییغت  و 
رکذ هنیعم  ریغ  ای  دشاب و  هنیعم  دوقع  زا  هاوخ  دوشیم ، تیاعر  دوقع  اهدادرارق و  ۀـملک  رد  هک  يروما  طیارـش و  باب  نیا  رد  یندـم  نوناق 

تسا هداد  هنیعم  دوقعب  صاصتخا  ار  موس  باب  هداد و  رارق  یلک ) روطب  تادهعت  دوقع و  رد   ) ناونع تحت  ار  نآ  تهج  نیدب  دیامنیم و 

- دقع فیرعت 

دنیامن يرما  رب  دهعت  رگید  رفن  دنچ  ای  کی  لباقم  رد  رفن  دنچ  ای  کی  هکنیا  زا  تسا  ترابع  دقع  : » دـیوگیم « 183  » هدام رد  یندم  نوناق 
«. دشاب اهنآ  لوبق  دروم  و 
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جراخ و یسک  تیکلام  زا  یلام  نآ  ۀلیسوب  هک  یکیلمت  دقع  لماش  هدومن و  يدهع  دقع  زا  فیرعت  طقف  اریز  تسا ، صقان  روبزم  فیرعت 
داجیا ًامیقتـسم  يدـهعت  ددرگیم و  لصاح  تیکلم  لاـقتنا  دـقع  سفنب  دوقع  هنوگنیا  رد  هچ  دوشیمن ، ددرگیم  لـخاد  يرگید  تیکلم  رد 

«362  » هدام رد  هک  عیب  زا  یـشان  نمث  عیبم و  میلـستب  دهعت  دـننام  دـشابیم  یعرف  دـیآیم  دوجوب  یکیلمت  دوقع  رد  هک  يدـهعت  و  دوشیمن :
تسا هدش  نایب  یندم  نوناق 

تسا عاقیا  دقع  لباقم  رد 

ددرگیم و لصاح  دشاب  هتشاد  مزال  ار  يرگید  صخش  تقفاوم  هکنآ  نودب  رفن  کی  ءاشنا  دصق  ۀلیسوب  عاقیا  دشابیم ، داجیا  ینعمب  نآ  و 
ءاربا دننام  قح  طاقـسا ، و  یندم ) نوناق  « 143  » هدام  ) تاحابم تزایح  رد  کلمت  دـننام  قح ، داجیا  دـیامنیم . طاقـسا  ای  داجیا و  ار  یقح 

( یندم نوناق  « 178  » هدام  ) تیکلام زا  ضارعا  و  یندم ) نوناق  « 289  » هدام  ) ینید قح 
161 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

تالماعم دوقع و  ماسقا  رد  لوا  لصف 

هراشا

: دنوشیم مسقنم  لیذ  ماسقاب  تالماعم  دوقع و  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 184  » هدام
(. تسنآ قلعتم  قح و  عوضوم  نیب  ۀطبار  ةوحن  رابتعاب  روبزم  میسقت  یقوقح  لیلحت  رظن  زا  «. ) قلعم زجنم و  يرایخ ، زئاج ، مزال ،

مزال دقع  - 1

«. هنیعم دراوم  رد  رگم  دنشاب  هتشادن  ار  نآ  خسف  قح  هلماعم  نیفرط  زا  کیچیه  هک  تسنآ  مزال  دقع  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 185  » هدام
. دـنز مهرب  ار  نآ  رگید  فرط  ياضر  نودـب  دـناوتیمن  دـقع  نیفرط  زا  کیچـیه  هک  تسیروط  دوشیم  ادـیپ  مزـال  دـقع  رثا  رد  هک  ۀـطبار 

رثا رد  هک  تسا  يدروم  رد  نآ  و  ینوناق ، ۀـنیعم  دراوم  رد  رگم  دنـشابیم  مزلم  هدـش  حیرـصت  دـقع  رد  هک  يزیچ  نآ  ماجناب  نانآ  نیاربانب 
نینچمه دیامن . خسف  ار  هلماعم  دناوتیم  هدش  هداد  واب  روبزم  قح  هک  یسک  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  هدش  هداد  خسف  قح  تارایخ  زا  یکی 

، هراجا عیب ، دـننام : مزال  دـقع  دـنیوگ . هلاقا  ار  نآ  هک  دـنیامن  لصاح  قفاوت  نآ  ندز  مهرب  خـسف و  رد  دـقع  نیفرط  هک  یتروص  رد  تسا 
. دشابیم نآ  لاثما  تاقاسم و  هعرازم ،

عقاو نوناق  قبط  رب  هک  يدوقع  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 219  » هدام دیامن . حیرصت  ار  نآ  فالخ  نوناق  هکنآ  رگم  دنتـسه  مزال  دوقع  ۀیلک 
«. دوش خسف  ینوناق  تلعب  ای  هلاقا و  نیفرط  ياضرب  هکنیا  رگم  تسا ، عابتالا  مزال  اهنآ  ماقم  مئاق  نیلماعتم و و  نیب  دشاب  هدش 

زئاج دقع  - 2

رثا رد  هک  ۀطبار  دنک .» خسف  ار  نآ  دهاوخب  یتقو  ره  دناوتب  نیفرط  زا  کی  ره  هک  تسنآ  زئاج  دـقع  : » دـیوگیم یندـم  نوناق  « 166  » هدام
داجیا  زئاج  دقع 
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ندومن خـسف  يارب  دـنز . مه  رب  ار  نآ  ینوناق  تلع  چـیه  نودـب  دـهاوخب  نامز  ره  دـهدیم  هزاجا  نیفرط  زا  کی  رهب  هک  تسیروط  دوشیم 
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ندومن خـسف  يارب  دـنز . مه  رب  ار  نآ  ینوناق  تلع  چـیه  نودـب  دـهاوخب  نامز  ره  دـهدیم  هزاجا  نیفرط  زا  کی  رهب  هک  تسیروط  دوشیم 
تومب هزئاج  دوقع  هیلک  : » یندم نوناق  « 954  » هدام قبط  درادن . واب  مالعا  ای  فرط  تقفاومب  جایتحا  تسا و  یفاک  لالحنا  هدارا  زئاج  دقع 
هظحالم هک  یندم  نوناق  زا  یپاچ  خسن  هیلک  تسا .» ربتعم  دشر  هک  يدراوم  رد  هفـس  هب  نینچمه  دوشیم و  خسفنم  نیفرط  دـحا  نونج ) (و 

، یلصا هخسن  يور  زا  رـشن  عبط و  يارب  یندم  نوناق  خاسنتـسا  عقوم  رد  هک  دسریم  رظنب  دشن ، تفای  نونج )  ) هملک « 954  » هدام رد  دیدرگ 
دوشیم و خسفنم  نیفرط  دحا  تومب  هزئاج  دوقع  هیلک  : » دیوگیم هک  « 954  » هدام نایب  ةوحنب  هجوت  اب  اریز  دشاب ، هدش  طقاس  نونج )  ) هملک

ندوبن اب  الا  تسا و  هدوب  دوجوم  توم  ۀملک  زا  سپ  نونج )  ) ۀـملک هک  ددرگیم  ققحم  تسا » ربتعم  هتـشر  هک  يدراوم  رد  هفـسب  نینچمه 
دوجوم توم  دـشر و  نیب  یبساـنت  هچ  تسا ) ربتعم  دـشر  هک  يدراوم  رد  هفـسب  نینچمه  و   ) دوش هتفگ  تسا  بساـنتیب  نونج ) و   ) هملک

خـسف تسا  ربتعم  دـشر  داقعنا ، نیح  رد  هک  يدراوم  رد  هفـس  رثا  رد  زئاج  دـقع  هچنانچ  و  ددرگ . فطع  ناب  نینچمه ) و   ) هلمج ات  تسین 
اجکره دعب  تادلجم  دـلج و  نیا  رد  قوف  رد  روکذـم  تهجب  تسناد . خـسفنم  نونج  تروص  رد  ار  زیاج  دـقع  دـیاب  یلوا  قیرطب  ددرگ ،

. ماهتسناد زئاج ، دقع  خاسفنا  بجوم  توم  دننام  ار  نونج  هدیدرگ  دانتسا  نآب  ای  هدش  نایب  روبزم  ةدام 
دروم رد  اًلثم  یندم . نوناق  « 638  » هدام هیراع  یندـم و  نوناق  626 و 628 »  » هدام هعیدو  و  678 و 679 »  » هدام تلاکو  دـننام  هزئاج  دوقع 

، دـیامنیم لزع  ار  دوخ  لیکو  دـهاوخب  ناـمز  ره  لـکوم  دـهدیم و  افعتـسا  دـهدن  همادا  ار  دوخ  تلاـکو  دـهاوخب  لـیکو  هاـگره  تلاـکو 
. ددرگیم لحنم  روبزم  دقع  لکوم  ای  لیکو  نونج  ای  توف  هلیسوب  هکنانچمه 

________________________________________

ه ق ناریا ، نارهت -  ۀیمالسا ، تاراشتنا  دلج ،  6 یماما ،)  ) یندم قوقح  نسح ، دیس  یماما ،
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زا یکی  هاگره  تسا  نینچمه  و  تخاس ، بترتم  وا  رب  مزال  دقع  رثا  داد و  رارق  یمزال  دقع  نمض  رد  طرـش  تروصب  ناوتیم  ار  زئاج  دقع 

طرش  هک  یلصا  دقع  مادام  تروص  نیا  رد  دنیامن . طرش  ار  زئاج  دقع  خسف  مدع  یمزال  دقع  نمض  رد  اهنآ  ود  ره  ای  نیفرط و 
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روبزم زئاج  دقع  نیفرط ، زا  کی  ره  نونج  توفب و  یلو  دنزب  مه  رب  ار  زئاج  دقع  دناوتیمن  هیلع  طورـشم  دشاب  یقاب  تسا  هدـش  نآ  نمض 
. ددرگیم لحنم  تسا  ربتعم  دشر  هک  يدروم  رد  هفسب  هک  ینانچمه  دوشیم ، لحنم 

تبـسن تسا  نکمم  دقع  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 187  » هدام هکنانچ  هکلب  دـشاب ، زئاج  ای  مزال و  نیفرطب  تبـسن  دـقع  هشیمه  تسین  مزال 
زئاج و نهترمب  تبـسن   » یندم نوناق  « 787  » هدام قبط  نهر  دقع  نهر . دقع  دـننام  زئاج » رگید  فرط  هب  تبـسن  دـشاب و  مزال  فرط  کیب 

دناوتیمن نهار  یلو  دنامب  یقاب  هقیثو  نودب  شبلط  دنز و  مه  رب  ار  نآ  دهاوخب  تقو  ره  دناوتیم  نهترم  نیاربانب  تسا . مزال  نهارب  تبـسن 
هزئاـج دوقع  دـننام  نهر  دـقع  دراد . درتسم  ار  نهر  دوش ، يرب  نآ  زا  ینوناـق  ءاـحنا  زا  يوحنب  اـی  دـیامن و  ادا  ار  دوخ  نید  هکنیا  زا  لـبق 

. دوشیمن لحنم  نیفرط  زا  یکی  هفس  ای  نونج و  توفب و 
هتسناد مزال  نیفرطب  تبـسن  ار  نهر  دقع  بوصم 1320  یحالصا ، « 34  » ةدام رد  كالما  دانـسا و  تبث  نوناق  يداـصتقا  تـالوحت  رثا  رد 

بلط ءافیتسا  نویدم  رگید  لاوما  زا  یقلت و  هقیثو  نودب  ار  نید  دـیامن و  رظن  فرـص  دوخ  ۀـقیثو  زا  دـناوتیمن  نهترم  رگید  نیاربانب  تسا 
. دیامنب بلط  ءافیتسا  هنوهرم  نیع  زا  دناوتیم  ًارصحنم  هکلب  دنکب ، ار  دوخ 

يرایخ دقع  - 3

يرایخ دـقع  دـشاب » خـسف  رایتخا  یثلاث  يارب  ای  اهنآ  زا  یکی  ای  نیفرط  يارب  هک  تسنآ  يرایخ  دـقع  : » دـیوگیم یندـم  نوناق  « 188  » هدام
خسف قح  فرط  کی  يارب  هاگره  مزال  دقع  رد  دوشیم . هداد  ناب  زئاج  دقع  رثا  خسف ، طرـش  يرارقرب  ۀلیـسوب  هک  تسمزال ، دقع  زا  یعون 
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دننام دوشیم ، لالحنا  لباق  نیفرطب  تبـسن  دوش  رارقرب  خسف  قح  نیفرط  يارب  هاگره  و  ددرگیم ، لالحنا  لباق  فرط  کی  زا  دوش  هدراذـگ 
. دنیامن دیق  نیفرط  ای  فرط  کی  يارب  هام  شش  رس  رد  خسف  طرش  نآ  رد  هک  هراجا  ای  عیب و  دقع 

زجنم دقع  - 4

ره دوب .» دهاوخ  قلعم  الا  دشابن و  يرگید  رماب  فوقوم  ءاشنا  بسح  رب  نآ  ریثأت  هک  تسنآ  زجنم  دقع  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 189  » ةدام
ياراد  يدقع 
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ءاضتقم الثم  دنیوگ ، دقع  ءاضتقم  ار  نآ  هک  دنیامنیم  مادقا  دـقع  داقعناب  نآ  ندروآ  تسدـب  يارب  دـقع  نیفرط  هک  تسا  یـصوصخم  رثا 

يدیق هنوگچـیه  نودـب  دـقع  هاگره  تسا . رجأتـسم  يارب  عفانم  تیکلام  هراجا  دـقع  ءاضتقم  تسا و  يرتشم  يارب  عیبم  تیکلم  عیب  دـقع 
يدیق عیب  دقع  رد  دشورفب و  يرگیدـب  ار  دوخ  باتک  یـسک  رگا  الثم  دوشیم ، لصاح  دـقع  زا  سپ  هلـصافالب  نآ  ءاضتقم  ددرگ ، دـقعنم 

ءاضتقم شیادیپ  دشابیم و  لاقتنا  همات  تلع  دقع  تروص  نیا  رد  دوشیم . باتک  کلام  يرتشم  هلـصافالب  دقع  ندش  مامت  زا  سپ  دـیامنن ،
. تسین يرگید  رما  رب  فقوتم  دقع ،

ینعم دجوم  هک  تسا  یظفل  ءاشنا  : » دیوگیم بساکم  باتک  رد  يراصنا  یضترم  خیـش  دناهدرک ، فیرعت  فلتخم  مالـسا  ياملع  ار  ءاشنا 
. دشاب بذک  قدصب و  فاصتا  لباق  ات  دیامنیمن  جراخ  رد  ای  نهذ  رد  نآ  توبث  ینعم و  ققحت  زا  تیاکح  و  دشابیم ، رمالا  سفن  رد 

مرادن لوپ  دیوگب  رگا  یلو  تسا  هناخ  شورف  بلط  يانعم  دجوم  ءاشنا  ار  هلمج  نیا  شورفب  نمب  ار  هناخ  نیا  هک  دیوگب  یـسک  رگا  سپ 
يانعم نتـساوخ  يدج و  ةدارا  رب  تلالد  هک  تسا  یظفل  ءاشنا  دناهتفگ  رگید  یـضعب  غورد . ای  دشاب  تسار  روبزم  ربخ  هک  دوریم  لامتحا 

زا ترابع  زاجم  دشابیم . يزاجم  ءاشنا  الا  تسا و  یقیقح  ءاشنا  دوش  لامعتسا  يدروم  نینچ  رد  ظفل  هک  یتروص  رد  دیامنب و  ءاشنا  دروم 
اب یلامعتسا  ةدارا  هک  یتروص  رد  دوش  لامعتـسا  دوخ  ینعم  رد  ظفل  هاگره  نیاربانب  تسا ، یقیقح  ةدارا  اب  هیلامعتـسا  ةدارا  تقباطم  مدع 

. دشابیم زاجم  الا  تسا و  تقیقح  دنک  تقباطم  یقیقح  یناسفن و  ةدارا 
. تسا قلعم  دوش  يرماب  لوکوم  هک  یتروص  رد  زجنم و  دوشن  يرماب  لوکوم  هک  یتروص  رد  دشاب  یناعم  زا  کی  رهب  ءاشنا 

قلعم دقع  - 5

هراشا

ءاشنا بسح  رب  نآ  ریثأت  هک  تسنآ  قلعم  دقع  دوشیم ، مولعم  دیامنیم  فیرعت  ار  زجنم  دقع  هک  یندم  نوناق  « 189  » هدام موهفم  زا  هکنانچ 
تسا  یصوصخم  رثا  ياراد  يدقع  ره  تشذگ  زجنم  دقع  رد  هچنآ  ربانب  دشاب . يرگید  رماب  فوقوم 
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يرگید رما  دوجو  رب  طونم  ار  نآ  شیادـیپ  قیلعت  ۀلیـسوب  دـنناوتیم  دـقع  نیفرط  یلو  دـیآیم ، دوجوب  دـقع  داـقعنا  زا  سپ  هلـصافالب  هک 

رـسپ هلـصافالب  دشاب و  يدیق  چیه  نودب  شـشخب  نیا  هک  دهاوخیمن  یلو  دشخبب  شرـسپ  هب  ار  دوخ  هناخ  دـهاوخیم  يردـپ  الثم  دـیامنب .
دـیامنیم و هبه  واب  قیلعت  روطب  ار  دوخ  هناخ  اذـل  دـهدب ، واب  ار  دوخ  ۀـناخ  شناد ، لیـصحتب  قیوشت  يارب  دـهاوخیم  هکلب  دوش  نآ  کـلام 

دقع نایب  نیا  اب  دـیامنیم . لوبق  رـسپ  یتفرگ و  سناسیل  ملپید  يدرک و  مامت  ار  هدکـشناد  هاگره  وت  لام  ماهناخ  : » دـیوگیم هک  وحن  نیدـب 
دوش و لصاح  دقع  داقعنا  زا  سپ  هلصافالب  لاقتنا  هک  قلطم  روطب  هن  یلو  تسا  هداد  لاقتنا  دوخ  رـسپ  هب  ار  هناخ  ردپ  دوشیم و  دقعنم  هبه 
رب فوقوم  قلعم  دـقع  رثا  هدـش  هتفگ  هک  تسنیا  دوشیم ، واب  لقتنم  هناخ  دریگب  سناسیل  ملپید  رـسپ  هاگره  هکلب  ددرگ ، هناخ  کلام  رـسپ 

. تسا يرگید  رما 
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: دومن ناوتیم  ضرف  هس  يدش ، لئان  سناسیل  ملپید  نتفرگ  هب  رگا  مدیشخب  وتب  ار  ماهناخ  دیوگب : دوخ  رسپ  هب  یسک  رگا  یقوقح  لیلحت  رظن  زا 

فشک هجو  رب  رخأتم  طرش  تروصب  لوا -

دقع رد  یلو  دوشیم  لصاح  دقع  رب  رخؤم  ًانامز  هچ  رگا  طرـش  هک  وحن  نیدب  دراد ، طرـش  شیادـیپب  یگتـسب  دـقع  ریثات  روبزم  ضرف  رد 
. طرش لوصح  نامز  زا  هن  تسا ، هدش  دوجوم  دقع  شیادیپ  نامز  زا  دقع  ءاضتقم  هک  دوشیم  فشک  طرش  دوجو  زا  دیامنیم و  ریثأت  مدقم 

یلوضف دقع  رد  هکنانچ  تسا ، هدوب  هناخ  کلام  دقع  نامز  زا  هک  دوشیم  مولعم  دش  لئان  سناسیل  ملپید  ذخاب  رـسپ  هکنآ  زا  سپ  نیاربانب 
دیامنب و فرـصت  هناخ  رد  رـسپ  دقع  زا  سپ  هاگره  اذل  دشابیم ، داقعنا  نامز  زا  دـقع  ءاضقتم  شیادـیپ  زا  فشاک  رخؤم ، ةزاجا  هک  تسا 

. تسا هدومن  فرصت  دوخ  کلم  رد  ددرگ  قفوم  ملپید  ذخاب  ًادعب 

طورشم بجاو  تروصب  مود -

رد هناخ ) تیکلم   ) أشنم دـننام  ءاشنا  هکلب  دـیآیمن  دوجوب  نامز  نآ  رد  لاقتنا  ءاشنا  یلو  دوشیم  ظفلت  ـالعف  هچ  رگا  دـقع  روبزم  ضرف  رد 
ملپید نتفرگ  هچ  رگا  دیامنب  یفرصت  هنوگچیه  هناخ  رد  دقع  زا  سپ  دناوتیمن  رسپ  نیاربانب  ددرگیم . لصاح  رسپ  يارب  ملپید  نتفرگ  نامز 

کلام  وا  ملپید  ذخا  زا  لبق  اریز  دشاب ، ققحم 
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رد هک  وحن  نیاب  تسا  طرش  ندش  دوجومب  طونم  بوجو  شیادیپ  طورـشم  بجاو  رد  تسا . ءاشنا  رد  قیلعت  روبزم  تروص  تسین . هناخ 
تـسنآ یبدا  رظن  زا  راذگب ) مارتحا  ار  وا  دمآ  دیز  هاگره   ) ترابع رهاظ  هکنانچ  تسین . دوجوم  طرـش  ققحت  زا  لبق  بلط  بوجو و  عقاو 

دشاب و قلطم  یلعف و  باطخ  باجیا و  بلط و  هکنآ  هن  تسا  وا  ندمآ  رب  قلعم  دـیز ، مارتحا  نتـساوخ  دـشابیم و  تئیه  دویق  زا  طرـش  هک 
طرـش شیادـیپ  زا  لبق  بلط  اریز  تسا ، لوقعم  ریغ  نآ  دـش و  دـهاوخ  کیکفت  أشنم  زا  ءاشنا  روبزم  ضرف  رد   ) هکنآب داریا  دـیقم  بجاو 

نیاربانب طرـش  شیادیپ  ریدقت  ربانب  بلط  زا  دشابیم  ترابع  أشنم  هک  تسنآ  ضرف  طورـشم  بجاو  رد  اریز  دـشابیمن ، دراو  درادـن ) دوجو 
هکنآ رب  هوالع  دـش ، دـهاوخ  لصاح  كاکفنا  ددرگ  دوجوم  هاگره  الا  دوش و  دوجوم  دـناوتیمن  یبلط  ثعب و  طرـش ، ققحت  زا  لبق  راچان 

. تسا روصتم  لوقعم و  يریدقت ، ربانب  رما  نآب  رابخا  دننام  يریدقت  ربانب  رما  ءاشنا 

- قلعم بجاو  تروصب  موس 

هکلب دنکیمن  ءاشنا  ار  یلعف  کیلمت  دـقاع  یلو  تسا  دـقع  نامز  رد  زین  کیلمت  ءاشنا  دوشیم ، ظفلت  العف  دـقع  هکنانچمه  روبزم  ضرف  رد 
. دنک فرصت  هناخ  رد  طرش  شیادیپ  زا  لبق  دناوتیمن  رسپ  مود ، تروص  دننام  دیامنیم و  ءاشنا  ار  ملپید  نتفرگ  زا  سپ  کیلمت 

رثا ددرگیم  دقعنم  تروص  نیدب  قلعم  دقع  دوشیم  مولعم  یندـم  نوناق  « 189  » هدام موهفم  زا  هکنانچ  دـشابیم و  أشنم  رد  قیلعت  الاب  ضرف 
هک تسنآ  دننام  دوشن  دوجوم  هیلع  قلعم  هاگره  ددرگیم و  لصاح  دقع  ءاضتقم  هیلع  قلعم  شیادـیپ  تروص  رد  هک  تسنآ  يدـقع  نینچ 

نیناوق نینچمه  تسا و  هدرب  راـکب  دوخ  يداـصتقا  طـباور  رد  هتفریذـپ و  ار  قـلعم  دـقع  عاـمتجا  هداـس  قـطنم  تسا . هدـشن  عـقاو  يدـقع 
نآ روصت  ناکما  رد  وگتفگ  يارب  يدروم  تهج  نیدب  دناهدومن  نایب  ار  شماکحا  قلعم و  دقع  دوخ  ياههعومجم  رد  هفلتخم  ياهروشک 

. دنامیمن یقاب 

: دریگیم رارق  ثحب  دروم  رما  ود  قلعم  دقع  ءاشنا  ناکما  تابثا  زا  سپ 

- یندم نوناق  رظن  زا  قلعم  دقع  لوا 
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ندرمشب  هجوت  اب  یئاضق  قطنم  رظن  زا 
 167 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

یقلعم دقع  هاگره  نیاربانب  تسناد . لطاب  ار  قلعم  دـقع  ناوتیمن  نآ ، نالطبب  نوناق  ندومنن  حیرـصت  دوقع و  ماسقا  زا  یکی  ار  قلعم  دـقع 
نآ نالطب  مالعا  تساوخرد  هاگداد  زا  قلعم  دقع  ندوب  نوناق  فالخ  ياعداب  يرگید  تیفرطب  ود  نآ  زا  یکی  دوش و  دـقعنم  رفن  ود  نیب 

«10  » هدامب هجوت  اب  هلماعم  تحـص  يارب  یـساسا  طیارـش  زا  یکی  ضقن  ای  ینوناق و  داوم  زا  کیچیه  دانتـساب  دناوتیمن  سرداد  دیامنب ، ار 
نیفرط دصق  اریز  تسناد ، يدنبورگ  ار  رما  نیا  یندم  نوناق  « 654  » ةدام دانتـساب  ناوتیمن  و  دهدب . روبزم  دقع  نالطبب  مکح  یندم ، نوناق 

هیلک ناوتیم  هکنانچ  نیاربانب  دشابیم . رگیدکی  زا  تالماعم  دوقع و  صیخـشت  زیمت و  رد  كالم  دصق  تسین و  يدـنبورگ  قلعم ، دـقع  رد 
هتـشاد مالعا  ار  نآ  نالطب  ًاحیرـص  نوناـق  هکنآ  رگم  دومن ، ءاـشنا  قلعم  تروصب  ار  اـهنآ  ناوتیم  تخاـس  دـقعنم  زجنم  تروصب  ار  دوقع 
لطاب منماض  نم  دادن  نویدم  رگا  هک  دنک  دیق  نماض  هکنیا  لثم  نامـض  رد  قیلعت  : » دـیوگیم یندـم  نوناق  « 699  » ةدام رد  هکنانچ  دشاب ،

«. دشاب قلعم  تسنکمم  هیداتب  مازتلا  یلو  تسا 
ةدام ندوبن  روصت و  ناکما  اریز  دوشیم ، هتخانش  حیحص  یئاضق  رظن  زا  دوش  دقعنم  طورـشم  بجاو  ای  رخأتم و  طرـش  تروصب  هک  يدقع 
یندم نوناق  « 10  » ةدام دافم  هکنآ  رب  هوالع  تسا ، رما  نیا  رب  یفاک  دـقع ، تحـص  يارب  یـساسا  طیارـش  دوجو  نآ و  نـالطب  رب  یحیرص 

. دشابیم روبزم  دوقع  لماش 

هیماما قوقح  رد  قلعم  دقع 

هراشا

عامجا يوعد  رما  نیا  رب  و  دـننادیم ، لطاب  ار  قلعم  دـقع  دناهدرمـش و  ار  زیجنت  عیب ، طئارـش  ۀـلمج  زا  ءاهقف  زا  يرایـسب  هیماـما  قوقح  رد 
. تسین ملسم  عامجا  ققحت  یلو  دناهدرک 

لوقعم قلعم  داجیا  تسا و  داجیا  ینعمب  ءاـشنا  هک  دـننآ  رب  و  دناهتـسناد ، لاـحم  ءاـشنا  رد  ار  قیلعت  ءاـهقف  زا  ةدـع  یقوقح  لـیلحت  رظن  زا 
هکنانچ  دننادیم ، لاکشایب  عیب ) دقع  رد  تیکلم  دننام  دریگیم ، رارق  ءاشنا  دروم  هچنآ  ینعی   ) ار أشنم  رد  قیلعت  اما  دشابیمن .
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هدش عقاو  زین  تایعرش  رد  دشابیم ، لوقعم  يرما  أشنم  قیلعت  هکنآ  رب  هوالع  اریز  دیامنب ، ءاشنا  ار  يرما  رب  ۀقلعم  تیکلم  زجنم  روطب  یسک 

دناهدرک لاکشا  یضعب  دشابیم . قلعم  دیامنیم  ءاشنا  هل  یـصوم  يارب  ار  دوخ  تایح  زا  دعب  تیکلم  العف  یـصوم  هک  تیـصو  دقع  تسا و 
دقع رثا  رد  مه  أشنم  دشاب ، دوجوم  دقع  نامز  رد  هک  یتروص  رد  هیلع  قلعم  اریز  دـشاب ، يرما  رب  قلعم  دـناوتیمن  ءاشنا  دـننام  مه  أشنم  هک 

دهاوخن دوجوم  تسا  نآ  رب  قلعم  شدوجو  هک  مه  أشنم  دـشابن ، دوجوم  دـقع  ناـمز  رد  هک  یتروص  رد  و  ددرگیم ، دوجوم  قیلعت  نودـب 
رد قیلعت  تهج  نیدب  ددرگ ، کیکفت  أشنم  ءاشنا و  نیب  هک  دیآیم  مزال  اریز  دوش ، لصاح  زین  دناوتیمن  هیلع  قلعم  شیادیپ  زا  سپ  دش و 

. تسا دقع  لطبم  زین  أشنم 
ءاشنا رد  قیلعت  نینچمه  أشنم و  رد  قیلعت  يراـبتعا  روما  رد  تسا و  یجراـخ  يداـم و  تادوجوم  رد  قیلعت  ندوبن  لوقعم  هک  دـسریم  رظنب 

. دشابیم لوقعم 

نآ خساپ  دننادیم و  لطاب  ار  قلعم  دقع  هک  یناسک  هلدا 
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، دراد مزج  اب  تافانم  قیلعت  تسا و  ربتعم  دقع  رد  مزج  لوا - لیلد 

. دننآ رب  ءاهقف  زا  رگید  ةراپ  دیهش و  همالع و  هکنانچ 
. قیلعتلا یفانی  مزجلا  مزجلا و  عم  الا  ءاضر  اضرلا و ال  مکحب  لاقتنالا  دیوگیم : دیهش 

تسا و دوجوم  ءاشناب  مزج  قیلعت  دروم  رد  دشاب ، ءاشناب  مزج  دقع  رد  مزج  زا  دوصقم  رگا  اریز  دشابیمن ، اعدم  تبثم  روبزم  لیلد  خـساپ -
ار تیکلم  هدننکءاشنا  هک  قلعم  دقع  رد  تسا ، دقع  رثا  لوصحب  مزج  مزج ، زا  دوصقم  رگا  و  دوشیم ، ءاشنا  ًامزج  يرما  ریدـقت  رب  تیکلم 

: دیاب الا  دشابیمن و  مزال  دقع  رد  یمزج  نینچ  و  درادن ، نآ  قیقحتب  مزج  دیامنیم ، قیلعت  يرما  ریدقت  رب 
ضرف نیا  نالطبب  لئاق  نانیا  هکنآ  لاح  دشاب و  لطاب  زین  دقع  تسا ، نم  کلم  رگا  ار  ماهناخ  متخورف  دـیوگیم  عیاب  هک  يدروم  رد  الوا -

. دنتسین
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تحـص طرـش  ًاقلطم  ار  زیجنت  نانیا  هکنآ  لاح  دشابن و  هیلع  قلعم  لوصحب  ملع  هک  دننادب  لطاب  يدروم  رد  دیاب  طقف  ار  قلعم  دقع  ًایناث -
. لهاج هاوخ  دنشاب و  هیلع  قلعم  لوصحب  ملاع  نیلماعتم  هاوخ  دناهتسناد ، دقع 

، دوشیم دافتسم  دقع  تیببس  دوقع ، هلدا  زا  مود - لیلد 

رثا دـباین  شیادـیپ  هیلع  قلعم  ات  اریز  تسا ، ببـس  ریثأت  زا  عنام  دـقع  رد  قیلعت  و  ددرگیم ، لصاح  ببـس  دوجو  درجمب  رثا  ببـسم و  ینعی 
. دش دهاوخن  بترتم 

بترت رد  يروهظ  هلدا  هراجا ، رد  عفانم  عیب و  رد  نیع  لاقتنا  دننام  تسا ، دقع  ياضتقم  دقع ، یعرش  ببـسم  رثا و  زا  دوصقم  رگا  خساپ -
زجنم و ای  دشاب  قلعم  دقع  دوش ، لمع  دیاب  دقع  نومضم  قباطم  هک  تسا  نآ  ِدوُقُْعلِاب  اُوفْوَأ  دافم  اریز  درادن ، ببس  لوصح  درجمب  رثا  نآ 

. دیامنیمن فلخت  دقع  زا  قلعم  دقع  لولدم  تسا ، دقع  لولدم  ببسم  رثا و  زا  دوصقم  رگا 
هک دـیدرگ  نایب  رما  لوا  رد  عامجا و  ياعدا  زج  دـسریمن  رظنب  دـشاب  دـقع  تحـص  طیارـش  زا  زیجنت  هکنآ  رب  یلیلد  دـش  هتفگ  هچنآ  ربانب 

. تسا روکذم  هلدا  ءاکتاب  دشاب  دوجوم  هک  ضرف  رب  تسین و  ققحم  رما  نیا  رد  عامجا  دوجو 

کی ره  ماکحا  هیلع و  قلعم  ماسقا 

: تسا مسق  ود  رب  هیلع  قلعم 
: تسا عون  ود  رب  زین  نآ  دشابیم و  قیلعت  دروم  دقع  نامز  رد  نآ  دوجو  هک  يرما  - 1

: دیوگب هدنشورف  هکنانچ  دشابیم ، دقع  تحص  یساسا  طیارش  زا  هک  يرما  فلا -
. متخورف تسا  نم  لام  هناخ  هاگره 

: دیوگب یسک  هکنانچ  تسا ، دقع  تحص  یساسا  طیارش  زا  جراخ  هک  يرما  ب -
. دشاب وت  لام  نم  ۀناخ  يرادن  هناخ  وت  رگا 

. تسا عون  ود  رب  زین  نآ  دشابیم و  قیلعت  دروم  دقع  زا  دعب  نامز  رد  يرما  شیادیپ  - 2
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رد هاگره  وت  لام  ماهناخ  دـیوگب : ار  دوخ  رـسپ  يردـپ  هکنآ  دـننام  تسا ، قیلعت  دروم  اهنآ  زا  یکی  ای  نیفرط  ۀـیحان  زا  يرما  ماجنا  فلا -
. مدرک نارهت  زا  هقالع  كرت  نم  هاگره  وت  لام  ماهناخ  ای  ینیزگ ، تنوکس  نارهت 
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نارحب هاگره  وت  لام  ماهناخ  دیوگب : دوخ  رـسپ  هب  یـسک  هکنانچ  دشابیم ، قیلعت  دروم  تسین  دقع  نیفرطب  طوبرم  هک  يرما  شیادـیپ  ب -
. تفای همتاخ  رگید  لاس  جنپ  ات  روشک  يداصتقا 

هسنارف یندم  قوقح  رد  قلعم  دقع  مود ] ]

هک تسیدهعت  زا  ترابع  قلعم  دهعت  دـیوگیم : تسا و  هداد  صاصتخا  قلعم  دـقع  هب  ار  « 1184  » هدام ات  « 1168  » ةدام هسنارف  یندم  نوناق 
. دهعت لالحنا  ای  دشاب  نآ  رب  فقوتم  دهعت  شیادیپ  هکنآ  هاوخ  دشاب ، عوقولا  لمتحم  هدنیآ و  هعقاو  رب  فقوتم 

. دشاب يرما  شیادیپ  مدع  ای  يرما و  شیادیپ  تسا  نکمم  هیلع  قلعم 
. تسا مسق  هس  رب  هیلع  قلعم 

. دیآیم دوجوب  قافتا  روطب  دشابیمن و  هلماعم  نیفرط  زا  کیچیه  رایتخا  تحت  هک  تسا  يرما  نآ  و  یقافتا - - 1
ای دـهد و  ماـجنا  ار  نآ  دـناوتیم  هک  دـشابیم  هلماـعم  نیفرط  زا  یکی  تردـق  تحت  هک  تـسیرما  نآ  و  نـیفرط -) زا  یکی  ةدارا   ) يدارا - 2

. دیامنب نآ  شیادیپ  زا  يریگولج 
. دشابیم زین  ثلاث  صخش  هداراب  فقوتم  دراد ، نیفرط  زا  یکی  هداراب  یگتسب  هک  لاح  نیع  رد  هک  تسیرما  نآ  و  بکرم - - 3

: لیذ دراوم  رد  رگم  دشابیم  حیحص  الاب  هناگهس  ماسقا  یمامت  رب  دهعت ، قیلعت 
تروص نیا  رد  تسا . عونمم  ًانوناق  هک  دـشاب  يرما  ای  دـشاب و  هنـسح  قـالخا  فـالخ  رب  اـی  رودـقم  ریغ  هیلع  قلعم  هک  یتروص  رد  لوا -

، دنادرگیمن لطاب  ار  دقع  رودقم ، ریغ  رما  ماجنا  مدع  رب  دهعت ، قیلعت  دشابیم . لطاب  تسنآ  رب  فقوتم  هک  يدهعت  نینچمه  قیلعت و 
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. تسا لطاب  دهعت  نآ  دشابیم  دهعتم  ةداراب  نآ  شیادیپ  هک  تسا  يرما  رب  فقوتم  نآ  ققحت  هک  يدهعت  مود -
. تسا بوسحم  هدش  ماجنا  هیلع  قلعم  دیامنب  يریگولج  هیلع  قلعم  ماجنا  زا  دهعتم  هک  یتروص  رد 

هدام لیذ  قبط  سیوس  تادهعت  نوناق  رد  تشاد . دـهاوخ  ریثأت  دـقع  نامز  زا  دراد و  یئارقهق  رثا  ددرگ  ققحم  هیلع  قلعم  هک  یتروص  رد 
هک دیامنیمن  قرف  رما  نیا  رد  دنـشاب ، هدومن  طرـش  نآ  فالخ  رب  نیلماعتم  هکنآ  رگم  تسا  هیلع  قلعم  شیادیپ  نامز  زا  دهعت  ریثأت  « 151»

. نآ لالحنا  ای  دشاب  قلعم  دهعت  شیادیپ 
. دیامنب دوخ  قوقح  ظفح  يارب  ینیمأت  مادقا  هیلع  قلعم  شیادیپ  زا  لبق  دناوتیم  هل  دهعتم 

. دشاب ققحم  ریغ  هدنیآ و  ۀعقاو  کیب  طونم  لعف  هک  تسا  قلعم  یتقو  دهعت 
يرما تسا  نکمم  دریگ ، رارق  عوقولا  لمتحم  هدنیآ و  رما  تسا  نکمم  هک  ینانچمه  دشابیم ، نآ  رب  فقوتم  دقع  شیادـیپ  هک  هیلع  قلعم 

هیلع قلعم  شیادیپ  زا  سپ  رگم  دوشیمن  ارجا  دهعت  لوا  تروص  رد  دنـشاب  لهاج  نآ  زا  نیفرط  یلو  هدش  دوجوم  دقع  نیح  رد  هک  دـشاب 
. دشابیم دقع  داقعنا  نامز  زا  دهعت  رثا  مود  تروص  رد  و 

لبق تیعـضو  نامهب  دهعت  دروم  دوشیم و  لحنم  دوخ  يدوخب  دهعت  رما  نآ  شیادیپ  اب  دشاب  يرما  رب  قلعم  دـقع ، لالحنا  هک  یتروص  رد 
رد سکعلاب  دـنراد ، درتسم  دوخ  فرطب  دراد  هک  یتیعـضو  نامهب  ار  دـهعت  دروم  رد  دنـشابیم  مزلم  هلماـعم  نیفرط  دریگیم و  رارق  دـقع  زا 

. دوشیم عطق  دقع  رثا  لالحنا  نامز  زا  درادن و  یئارقهق  رثا  هیلع  قلعم  شیادیپ  « 154  » هدام قبط  سیوس  تادهعت  نوناق 
ماکحا هدرب و  داوم  نمـض  رد  ار  اهنآ  مان  یلو  هدرمـشن  تالماعم  دوقع و  ماسقا  زا  « 184  » هدام رد  یندم  نوناق  هک  دنتـسه  يرگید  دوقع 

: دنلیذ رارق  زا  اهنآ  تسا و  هدومن  نایب  ار  کی  ره 
172 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
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فرط زا  هک  یلام  ضوع  رد  دـهدیم  ار  یلام  اـی  دـیامنیم و  دـهعت  رگید  فرط  لـباقم  رد  نیفرط  زا  یکی  هک  تسیدـقع  زا  تراـبع  نآ  و 
. دنکیم وا  عفنب  رگید  فرط  هک  يدهعت  ای  دریگیم و  رگید 

. تسا رگید  فرط  ۀیحان  زا  دهعت  ای  لام و  نتفرگ  فرط ، کی  هیحان  زا  دهعت  ای  لام و  نداد  تلع  ضوعم ، دقع  رد 
کی ره  دشابیم و  نمثم  نمث و  ياراد  هک  عیب  دننام  دوشیم  هدـیمان  ضوعم  يرگید  ضوع و  یکی  هک  تسا  دروم  ود  ياراد  ضوعم  دـقع 

. تسیرگید لباقم  رد 

ضوعم ریغ  دقع  - 7

هک دشابیم  هبه  رد  هکنانچ  دیامنیم ، وا  لباقم  رد  يدهعت  ای  دـهدیم و  يرگیدـب  ار  یلام  نیفرط  زا  یکی  هک  تسا  يدـقع  زا  ترابع  نآ  و 
تلع دـشاب و  هتفرگ  لباقم  رد  ضوع  هکنآ  نودـب  تسا  بهاو  فرط  زا  طقف  هبه  رد  لاـم  لاـقتنا  دـشخبیم . يرگیدـب  ار  دوخ  لاـم  یکی 

. تسا هدش  نآ  بجوم  واب  بهاو  تبحم  هقالع و  هک  دشابیم  بهتم  ندومن  لومتم  نآ  لاقتنا 
دقع تروصب  ار  نآ  روبزم ، دـقع  نمـض  رد  طرـش  ندومن  جرد  اـب  ناوتیم  یلو  تسین ، شیب  دروم  کـی  ياراد  ضوعم  ریغ  دـقع  ًاـتعیبط 
رگا روبزم  دقع  دهدب . ردپ  هب  ار  دوخ  لیبموتا  رـسپ  هک  دنک  طرـش  وا  اب  دهدیم ، رـسپ  هب  هک  ار  دوخ  ۀناخ  ردپ  هکنانچ  دروآ ، رد  ضوعم 
دقع یـساسا  نکر  ضوعم  دـقع  رد  دروم  ود  نتـشاد  اریز  تفرگ ، دـهاوخن  دوخب  ار  ضوعم  دـقع  راـثآ  یلو  تسا  ضوعم  تروـصب  هچ 
ۀبنج تسا ) طرـش  دروم  هک   ) رگید دروم  دشابیم و  یـساسا  نکر  تسا ) دقع  دروم  هک   ) دروم کی  ضوعم  ریغ  دـقع  رد  تسا و  ضوعم 

. دمآ دهاوخ  دقع  نمض  طئارش  نایب  رد  نآ  حرش  دراد . یعرف 
: ضوعم ریغ  دقع  ضوعم و  دقع  نیب  قرف  نیرتمهم 

ریغ ای  هتشادن و  یئالقع  تعفنم  هکنانچ  دشابن  دقع  تحص  یساسا  طیارـش  ياراد  هلماعم  دروم  ود  زا  یکی  هاگره  ضوعم  دقع  رد  فلا -
تعفنم  طرش ، دروم  هاگره  تسا  هدش  نآ  رد  ضوع  طرش  هک  ضوعم  ریغ  دقع  رد  یلو  تسا  لطاب  هلماعم  دشاب ، رودقم 
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( یندم نوناق  « 232  » هدام  ) دوب دهاوخ  لطاب  طرش  یلو  تسا  حیحص  روبزم  دقع  دشاب ، عورشمان  ای  رودقم و  ریغ  ای  هتشادن و  ینالقع 

دقع رد  یلو  دـهدب ، واب  ار  هلماعم  رگید  دروم  فرط ، ات  دراد  ار  هلماعم  دروم  سبح  قح  هلماعم  نیفرط  زا  کـی  ره  ضوعم  دـقع  رد  ب -
. تسین دوجوم  قح  نیا  تسا  هدش  نآ  نمض  ضوع  طرش  هک  ضوعم  ریغ 

دقع هتـشادن  دوجو  دـقع  نیح  رد  دـشاب ) یجراـخ  نیع  هک  یتروص  رد   ) دروم ود  زا  یکی  هک  دوش  مولعم  هاـگره  ضوـعم  دـقع  رد  ج -
هل طورـشم  دشابیم و  حیحـص  دقع  هدوبن  دوجوم  دـقع  نیح  رد  طرـش  دروم  دوش  مولعم  هاگره  ضوعم  ریغ  دـقع  رد  تسا و  لطاب  روبزم 

( یندم نوناق  « 240  » هدام  ) تشاد دهاوخ  ار  دقع  خسف  قح 

یکیلمت دقع  - 8

دـشاب لقان  هک  فرط  کی  تیکلم  زا  هلماـعم  دروم  ینعی  ددرگیم ، لـصاح  تیکلم  لاـقتنا  نآ  ۀلیـسوب  هک  تسا  يدـقع  زا  تراـبع  نآ  و 
عیاب زا  هناخ  عیب ، دقع  داقعناب  هک  دـشابیم  هناخ  عیب  دروم  رد  هکنانچ  دوشیم ، لخاد  تسا  هیلا  لقتنم  هک  رگید  فرط  تیکلم  رد  و  جراخ ،

یجراخ نیع  عیب  دننام  دشاب  ضوعم  تسا  نکمم  یکیلمت  دقع  دسریم . رادیرخب  هناخ  رب  هدنـشورف  ینیع  قح  ددرگیم و  کیلمت  يرتشمب 
. هبه دننام  دشاب  ضوعم  ریغ  تسا  نکمم  و 

يدهع دقع  - 9
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لباقم رد  نیفرط  زا  کی  ره  يارب  ای  رگید  فرط  لباقم  رد  فرط  کی  يارب  دـهعت  ینید و  قح  داـجیا  هک  تسا  يدـقع  زا  تراـبع  نآ  و 
رثا رد  دزادرپب ، لوصحم  ندیـسر  زا  سپ  هک  دشورفب  يرگیدب  مدـنگ  نت  دـصکی  ملـسم  عیب  هب  یـسک  هاگره  الثم  دـیامنیم ، رگید  فرط 

هعطاقم هاگره  تسا  نینچمه  دهدب . ررقم  دعوم  رد  يرتشمب  ار  نآ  هک  تسا  دهعتم  هدش و  يرتشمب  مدنگ  نت  دصکی  نویدم  عیاب  دـقع ،
. دزادرپب واب  هنیعم  طاسقا  رد  ار  نآ  راک  بحاص  هک  دیامنب  لایر  رازه  دص  لباقم  رد  ینامتخاس  لمع  ماجناب  دهعت  يراک 

دروم دهدیم و  لیکـشت  هک  ار  یمهم  لصف  یئاپورا  قوقح  یمور و  قوقح  رد  دنمان ،  Obligation هسنارف رد  هک  دهعت  يدهع و  دقع 
رد  تسا . هتفرگ  رارق  يرایسب  یملع  تاقیقحت 
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«183  » هدام  ) تسا هدـش  هداد  صاصتخا  یلک  روطب  تادـهعت  دوقعب و  یلقتـسم  باب  هسنارف  یندـم  نوناق  زا  يوریپ  هب  ناریا  یندـم  نوناـق 

. تسا هدرب  مان  يدهع  یکیلمت و  زا  تیصو  دروم  رد  « 826  » و « 825  » ةدام رد  یندم  نوناق  دعبب .)

قلطم دقع  - 10

چیه نودب  یغلبمب  ار  دوخ  هناخ  یسک  الثم  دیمان ، هداس  دقع  ناوتیم  ار  نآ  دشاب و  هدشن  نآ  رد  یقیلعت  طرـش و  چیه  هک  تسیدقع  نآ  و 
. دیامنیم ضرق  يرگید  زا  یسک  یغلبم  ای  دشورفیم ، يرگیدب  يدیق  طرش و 

طورشم دقع  - 11

نآ تسا و  دـهع  ینعمب  طرـش  دـشاب . هدـش  دـیق  نآ  رد  تفـص ) طرـش  لعف ، طرـش  هجیتن ، طرـش   ) طورـش زا  یکی  هک  تسیدـقع  نآ  و 
دحتم جراخ  رد  یلصا  دهعت  دروم  اب  ًادوجو  تفص  طرش  رد  یعرف  دهعت  دروم  دریگیم . رارق  یلـصا  دقع  نمـض  رد  هک  یعرف  تسیدهعت 

دقع نمـض  رد  هکنآ  رثا  رد  تسا و  جراـخ  رد  یلقتـسم  دوجو  ياراد  بلغا  هجیتـن  طرـش  لـعف و  طرـش  زا  کـی  ره  دروم  یلو  دـشابیم ،
. تسا هدش  یلصا  دقع  عرف  هتفرگ  رارق  طرش  تروصب  يرگید 

یتافیرشت دقع  - 12

رکذ یندـم  نوناق  « 190  » ةدام رد  هک  هلماعم  تحـص  يارب  یـساسا  طیارـش  یماـمت  عاـمتجا  رب  هوـالع  هک  تسا  يدـقع  زا  تراـبع  نآ  و 
. دوش ینوناق  راثآ  ياراد  دناوتب  ات  دراد  مزال  ار  یصوصخم  يروص  تافیرشت  هدیدرگ ،

ةدع روضح  دراوم  یـضعب  رد  تشگیم و  دقعنم  صوصخم  تارابع  ظافلا و  ءادا  ۀلیـسوب  هدوب و  لوادتم  همیدـق  للم  رد  یتافیرـشت  دوقع 
. تسا یمور  قوقح  رد  هکنانچ  دوبیم  مزال  زین  بوچ  وزارت و  دننام  يرگید  تاودا  تالآ و  ناهاوگ و 

كالماب و عجار  تالماعم  تبث  موزل  درادن و  دوجو  دوش  هتخانش  لطاب  تافیرشت  ماجنا  نودب  هک  یتافیرـشت  دوقع  ناریا  یندم  نوناق  رد 
«48  » هدام دوشن . هتخانش  حیحص  هلماعم  تبث  نودب  هکنآ  هن  تسا ، هحلاص  تاماقم  رد  نآ  تابثا  يارب  همان  تکرش  همانحلص و  همانهبه و 

هتفریذپ مکاحم  یتلود و  تارادا  زا  کی  چیه  رد  دسرن  تبث  هب  الاب  دراوم  رد  هک  يدانسا  : » درادیم ررقم  كالما 310  دانسا و  تبث  نوناق 
رگم  دش .» دهاوخن 
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ینوناق رثا  هک  يدـقع  دـیامنیم و  رثا  الب  ار  هلماعم  میقتـسم  ریغ  هدیـسرن  تبث  هب  هروبزم  دراوم  رد  هک  يدانـسا  نتفریذـپن  دوش  هتفگ  هکنآ 

. دشابیم ناسکی  لطاب  اب  رثا  ثیح  زا  اریز  تسا ، لطاب  مکح  رد  درادن 
لداع درم  رفن  ود  لقا  روضح ال  رد  قالط و  هغیـصب  دیاب  یندم  نوناق  « 1134  » ةدام روتسدب  هک  دشابیم  یتافیرـشت  قالط  طقف  تاعاقیا  زا 
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مدع درادن و  نآ  تحـص  رد  ریثات  هک  تسیتافیرـشت  زا  حاکن  تبث  دننام  یمـسر  رتفد  رد  نآ  تبث  اما  و  ددرگ ، عقاو  دنونـشب  ار  قالط  هک 
. ددرگیم يرفیک  ءازج  بجوم  ود  نآ  تبث 

یتافیرشت ریغ  دقع  - 13

ظافلاب و جایتحا  دوشیم و  هتخانش  حیحص  دیامن  دصق  رب  تلالد  هک  دشاب  يزیچ  هب  نورقم  نآ ، رد  ءاشنا  دصق  هاگره  هک  تسیدقع  نآ  و 
. نآ لاثما  تلاکو و  هعیدو ، هیراع ، دننام  درادن  يرگید  یجراخ  تافیرشت  ای  صوصخم و  تارابع 

176 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

هلماعم تحص  يارب  یساسا  طئارش  رد  مود  لصف 

هراشا

نیا دـشاب . اراد  ار  هلماعم  تحـص  يارب  یـساسا  طئارـش  هک  دراد  ینوناق  راثآ  یتقو  اهدادرارق ) هنیعم و  ریغ  اـی  هنیعم و   ) دوقع زا  کـی  ره 
: دیوگیم یندم  نوناق  « 190  » هدام هک  تسا 

. تسا یساسا  لیذ  طیارش  هلماعم  ره  تحص  يارب 
. اهنآ ياضر  نیفرط و  دصق  - 1

. نیفرط تیلها  - 2
. دشاب هلماعم  دروم  هک  نیعم  عوضوم  - 3

«. هلماعم تهج  تیعورشم  - 4
. تسا هدش  لامعتسا  دشاب  دقع  هک  دوخ  عیسو  ینعم  رد  روبزم  هدام  رد  هلماعم  هملک 

حیحص هلماعم  نآ  دوش  عمج  الاب  هناگراهچ  طئارش  هلماعم  رد  هاگره  هک  تسنآ  دقع ، رد  الاب  طیارش  ندوب  یساسا  زا  یندم  نوناق  روظنم 
اب هک  دنـشابیم  دـقع  هلکـشتم  ناکرا  روبزم  طئارـش  یقوقح  رظن  زا  اریز  تسا ، هتـسناد  هلماعم  نآ  ۀـمزال  نوناـق  هک  تسا  يراـثآ  ياراد  و 

. دشابیم ذفان  ریغ  لطاب و  دقع  حیحص ، دقع  لباقم  رد  دباییمن . شیادیپ  دقع  نانآ  زا  کی  ره  نادقف 

لطاب دقع 

نیدب هدشن و  عقاو  الـصا  هک  تسا  يدقع  دننام  لطاب  دقع  دشاب . دقاف  ار  الاب  هناگراهچ  طیارـش  زا  یکی  هک  دنیوگ  ار  يدقع  لطاب  دـقع 
الثم تسناد . رثؤـم  ار  هلماـعم  نآ  ناوـتیمن  ددرگ  عـفر  صقن  نآ  ًادـعب  هاـگره  تشاد و  دـهاوخن  نوناـق  رظن  رد  ار  يرثا  هنوگچـیه  تهج 

تسا و لطاب  هلماعم  نآ  دشاب ، لوهجم  نیفرط  زا  یکی  يارب  هلماعم  دروم  ای  دـشاب و  نونجم  نیفرط  زا  یکی  هلماعم  داقعنا  عقوم  رد  هاگره 
زا  سپ  هچنانچ 
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يدوجو لطاب  دـقع  يارب  نوناق  اریز  دوشیمن ، حیحـص  هلماعم  نآ  ددرگ ، فرط  رب  وا  لهج  اـی  دـهد و  هزاـجا  دوش و  عفر  وا  نونج  دـقع ،

. ددرگ عفترم  نآ  صقن  ات  تسا  هتخانشن 
. دنزاس عقاو  ناکرا  یمامت  اب  يدیدج  دقع  دنناوتیم  طقف  دنروآ ، تسدب  ار  روبزم  دقع  راثآ  هلماعم  نیفرط  دنهاوخب  هک  یتروص  رد 
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ذفان ریغ  دقع 

تسیدروم رد  نآ  دومن و  عفر  ار  نآ  صقن  ناوتب  یلو  دشابن  اراد  لماک  روطب  ار  الاب  هناگراهچ  طئارش  هک  دنیوگ  ار  يدقع  ذفان  ریغ  دقع 
دصق ثحبم  رد  هکنانچ  لدتعم  ياضر  زا  روظنم  دشاب . اراد  ار  طئارش  هیقب  تسا ، لوا  طرش  زا  یتمسق  هک  لدتعم  ياضر  زا  ریغ  دقع ، هک 

. دنیامنیم ادیپ  لادتعا  لاح  رد  دوخ  یصخش  ررض  عفنب و  هجوت  اب  دهعت  نیفرط  هک  تسا  یقایتشا  دش ، دهاوخ  هتفگ  اهنآ  ياضر  نیفرط و 
ذفان ریغ  یلوضف ) دقع   ) دوش عقاو  هل  دهعتم  ای  دهعتم و  ریغ  هلیـسوب  ای  ددرگ و  دقعنم  نیفرط  زا  یکی  هارکا  ۀـجیتن  رد  هک  يدـقع  نیاربانب 

، دـینادرگ حیحـص  ینعی  دومن ، لیمکت  ار  نآ  هدرک و  صقن  عفر  رخأـتم  ياـضر  ۀلیـسوب  ناوتیم  تسا  صقاـن  هک  ار  ذـفان  ریغ  دـقع  تسا .
. دومن لطاب  ار  نآ  در ، هلیسوب  ینعی  تخاس ، مدهنم  ار  صقان  يانب  نآ  ناوتیم  هک  ینانچمه 

خسف لباق  دقع 

هراشا

. دنز مه  رب  ار  نآ  دناوتب  اهنآ  ود  ره  ای  نیفرط  زا  یکی  هک  تسا  یحیحص  دقع  زا  ترابع  خسف  لباق  دقع 

زئاج دقع  فلا -

. دنز مهرب  ار  نآ  دهاوخب  نامز  ره  دناوتیم  نیفرط  زا  کی  ره  دشابیم و  لالحنا  لباق  ًاتعیبط  هک  تسیدقع  نآ  و 

خسف لباق  مزال  دقع  ب -

هک دشابیم  يرایخ  دقع  رد  هکنانچ  تسا  دوجوم  نآ  رد  خسف  قح  تاهج  زا  یتهجب  یلو  دشابیمن  لالحنا  لباق  ًاتعیبط  هک  تسیدقع  نآ  و 
دقع دناوتب  ررضتم  سیلدت ، ای  نبغ  ای  بیع  رثا  رد  هدراو  نایز  ناربج  يارب  ای  تسا و  هدش  رارقرب  نآ  رد  خسف  طرش  نیفرط ، قفاوت  رثا  رد 

. دنز مه  رب  ار 
دومن  لیمکت  ار  نآ  ناوتب  هک  تسا  یحیحص  ریغ  دقع  ذفان ، ریغ  دقع  تشذگ  هچنآ  ربانب 
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یلو هدش  دقعنم  ًاحیحـص  هک  تسیدقع  خسف  لباق  دـقع  تسا . یلوضف  هارکا و  دروم  رد  هکنانچ  دـینادرگ  حیحـص  ار  نآ  لوبق  ۀلیـسوب  و 

هارکا و دروم  رد   ) اضر مدع  رثا  رد  هک  يدقع  تهج  نیدب  دنز . مه  رب  دوخ  عفنب  ار  نآ  دناوتیم  هدـش  رارقرب  وا  عفنب  رایخ  قح  هک  یـسک 
بجوم دناوتیم  حیحـص  دـقع  اریز  دز ، مه  رب  ار  نآ  خـسف  قح  دانتـساب  ناوتیمن  دومن  لوبق  ای  در  ار  نآ  ناوتیم  تسا و  ذـفان  ریغ  یلوضف )

لوبق دروم  ذفان  ریغ  هلماعم  هاگره  دیایب . دوجوب  خسف  قح  ات  ددرگیمن  یسک  هجوتم  يررض  هدشن  مامت  دقع  هک  مادام  دوش و  ررـض  داجیا 
نیا رد  دـیامن . ادـیپ  هجوت  ررـض  ود  ره  ای  نیفرط  زا  یکیب  تاـهج  زا  یتهجب  تسا  نکمم  دوشیم و  حیحـص  دـیدرگ  ذـیفنت  تفرگ و  رارق 

هلماعم دناوتیم  هک  هرکم  ای  یلوضف  دقع  رد  کلام  تهج  نیدب  دنز . مهرب  خسف و  ار  نآ  تارایخ  زا  یکی  دانتـساب  دناوتیم  ررـضتم  ماگنه 
نبغ ای  بیع  رثا  رد  ار  دقع  خسف  هک  یتروص  رد  دنک . دانتسا  نآ  در  ذوفن و  مدعب  تسا  یفاک  دقع  ندز  مه  رب  يارب  دیامن ، لوبق  ای  در  ار 

هک دوش  مولعم  هاگره  اذل  درک ، لالحنا  يوعد  ناوتیم  حیحـص  هلماعمب  تبـسن  اریز  تسا ، هدومن  ذیفنت  ًانمـض  ار  هلماعم  نآ  دـیامنب  مالعا 
. دوشیمن هتفریذپ  رگید  هلماعم  ذوفن  مدع  يوعد  دیامنب ، خسف  ار  نآ  دناوتیمن  تاهج  زا  یتهجب 

لطاب ار  نآ  رخأتم  در  ۀلیـسوب  ای  دومن و  حیحـص  رخأتم  ياضر  ۀلیـسوب  ار  نآ  ناوتیم  تسا و  صقان  ذـفان ، ریغ  دـقع  دـش  هتفگ  هچنآ  ربانب 
. تسا هداد  اهنآ  زا  یکی  ای  نیلماعتمب  ار  نآ  لالحنا  قح  یصاخ  تهجب  نوناق  دشابیم و  ذفان  حیحص و  خسف  لباق  دقع  یلو  دینادرگ ،
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رما تقیقحب  هاگآ  دـقع  نامز  رد  درادـن و  لدـتعم  ياضر  زین  ررـضتم  سیلدـت  بیع و  لیبق  زا  ینوناق  خـسف  قح  دروم  رد  هک  دوشن  داریا 
زا يوریپ  هب  ناریا  نوناق  دوشیم ، مولعم  هلاقا  خـسفب و  هطوبرم  داوم  زا  هکنانچ  اریز  دـشابیم ، لولعم  اضر  هارکا ، دروم  دـننام  تسا و  هدوبن 

روبزم ياضر  تارایخ  دراوم  رد  دنادیم و  هلماعم  داقعنا  يارب  یفاک  دقع و  داجیا  رد  رثؤم  دشاب  هارکا  زا  یلاخ  هک  ار  یئاضر  مالسا  نوناق 
هک يدـقع  ًاتجیتن  دـنادیم و  نآ  ندومن  لولعم  بجوم  ار  سیلدـت  بیع و  دـیامنیم و  اـضر  زا  اـپورا  قوقح  هک  یلیلحت  اـما  تسا . دوجوم 

دروم  درامشیم ، لوبق  در و  لباق  دشاب  هدش  عقاو  وحن  نیدب 
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. دناهدومن یمور  قوقح  هیرظن  زا  يوریپ  اضر ، زا  یقوقح  لیلحت  رد  اپورا  نییقوقح  تسا . هتفرگن  رارق  مالسا  نییقوقح  هجوت 
قرف بجوم  تسا ، دوجوم  یمور  قوقح  مالـسا و  قوقح  نیب  دـقع ، رد  نآ  ریثاـت  ۀـجرد  اـضر و  دـصق و  روـصت  ةوـحن  رد  هک  یفـالتخا 

. ددرگیم نایب  الیذ  هک  تسا  هدش  یئاپورا  ناریا و  نوناق  ود  رد  خسف  راثآ  رد  یساسا 
ۀمادا زا  ۀجیتن  دوشیم و  لحنم  دقع  دنکیم ، خسف  ار  هلماعم  دیامنیم و  هدافتـسا  دوخ  قح  زا  رایخ  قح  بحاص  هک  ینامز  زا  ناریا  نوناق  رد 
شیم دصکی  یـسک  هاگره  الثم  دـنک . يریثات  لالحنا  نامز  زا  لبق  هلماعم  یقوقح  راثآب  تبـسن  هکنآ  نودـب  ددرگیم  يریگولج  دـقع  رثا 

هد زا  سپ  عیاب  تسا و  هتخورف  هدیـشود و  ار  اهنآ  ياهریـش  رادیرخ ، هزور  ره  دندش و  هرب  دصکی  ياراد  هلماح و  ار  اهنآ  سپـس  دیرخ و 
يرتشمب دـیاب  هتفرگ  ار  نمث  هاگره  و  ددرگیم ، رب  عیابب  شیم  دـصکی  دومن ، خـسف  ار  عیب  دـش و  هاگآ  دوخ  نبغ  زا  دـیرخ ، خـیرات  زا  هاـم 

دروم رد  یندم  نوناق  « 287  » هدام زا  طبنتسم   ) تسیرتشمب قلعتم  هدمآ  دوجوب  يرتشم  کلم  رد  هک  اهریش  هرب و  دصکی  یلو  دیامن  درتسم 
دوشیم و هتخانـش  لطاب  هلماعم  نآ  دومن  در  ار  هلماعم  ذوفن ، مدع  هارکا و  دانتـساب  هدام  هد  زا  سپ  عیاب  الاب  لاثم  رد  هک  یتروص  رد  هلاقا .)
ار اهنآ  لدب  ای  هدرب  عافتنا  يرتشم  هچنآ  نیع  هرب و  دصکی  شیم و  دصکی  دیاب  هتـشادن و  ادتبا  زا  ینوناق  رثا  هنوگچـیه  هک  ددرگیم  مولعم 

. دیامن در  عیابب 
هارکا دروم  دـننام  دـشابیم و  اضر  ندوب  لولعم  زا  یـشان  بیع  سیلدـت و  دروم  رد  خـسف  قح  دـش ، هراشا  نآـب  هکناـنچ  هسنارف  قوقح  رد 

رد دنک ، در  ار  نآ  دناوتیم  هک  ینانچمه  ددرگیم ، حیحـص  لصا  زا  هلماعم  تروص  نیا  رد  دیامن ، ذیفنت  لوبق و  ار  هلماعم  دـناوتیم  ررـضتم 
خسف رثا  هک  حاکن  هراجا و  دروم  رد  رگم  دوشیم ، ءاغلا  نآ  هتشذگ  راثآ  یمامت  هدوب و  لطاب  لصا  زا  هلماعم  هک  تسنآ  دننام  تروص  نیا 
روبزم دروم  ود  رد  راثآ  یمامت  ءاغلا  هدـعاق  ءارجا  رد  هک  تسا  یتالاکـشا  زا  يریگولج  يارب  ءانثتـسا  نیا  دـشابیم . خـسف  مـالعا  ناـمز  زا 

. دیآیم شیپ 
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اهنآ ياضر  نیفرط و  دصق  رد  لوا  ثحبم 

یلقع لیلحت  رظن  زا  اضر  دصق و  - 1

هناگجـنپ ساوح  زا  یکی  لمع  رثا  رد  یبصع  کیرحت  نآ  هاوخ   ) دـیامنیم روصت  ار  يرما  هاگ  یغامد  باـصعا  تاـکیرحت  رثا  رد  ناـسنا 
هک ار  یلیبموتا  یـسک  الثم  دبایب ) شیادیپ  لایخ  رد  یئیـش  تروص  دوخ  يدوخب  هاوخ  تسا و  هدینـش  ای  هدید و  ار  يزیچ  هکنانچ  دـشاب ،

ماگنه نیا  رد  دوشیم . تسا  دیرخ  هک  نآ  ۀلیسو  هجوتم  دیامنیم و  ادیپ  نآ  تیکلم )  ) نتشادب لیم  سپس  دنکیم ، روصت  تسا  یناپمک  دزن 
ادـیپ لیبموتا  تیکلم  داجیاب  قایتشا  شراضم ، رب  نآ  عفانم  نتـشاد  يرترب  زا  سپ  دجنـسیم و  رگیدـکی  اب  ار  لیبموتا  دـیرخ  راضم  عفانم و 

. دنیوگ اضر  ار  داجیاب  قایتشا  نیا  ددرگیم .
، دنیامنیم داجیا  ار  نآ  دنریگیم و  هلماعمب  میمصت  نیفرط  تمیق ، رد  قفاوت  هدنـشورف و  اب  ةرکاذم  زا  دیرخ  تامدقم  ندروآ  مهارف  زا  سپ 

غامد هحفص  رد  یبصع  تاکیرحت  ۀلیسوب  رادیرخ  يارب  نیعم ) تمیق  لباقم  رد  لیبموتا  تیکلم   ) ار روصتم  رما  هدنشورف  هک  بیترت  نیدب 
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رما داجیا  دنکیم . داجیا  لوبق  تروصب  دوخ  غامد  ۀحفص  رد  ار  روصتم  رما  نامه  هدنشورف  دننام  دوخ  هبونب  رادیرخ  دیامنیم و  داجیا  دوخ 
. دنیوگ ءاشنا  دصق  ار  روصتم 

. دوشیم ریبعت  یقیقح  ةداراب  نآ  زا  تهج  نیدب  تسا  یحور  يونعم و  رما  ءاشنا  دصق 
. تسا اضر  عوضوم  نامه  دریگیم  رارق  دصق  عوضوم  هچنآ  دقع  رد 

دوجوب روبزم  لاح  رد  هک  یئاضر  دوشن و  لصاح  هارکا  دیدهت و  رثا  رد  ینعی  دریگ ، تروص  مارآ  یطیحم  رد  دـیاب  ررـض  عفن و  شجنس 
. تسا هدوبن  دوجوم  اضر  دوشیم  هتفگ  هک  تسا  نیا  دوب ، دهاوخن  دقع  داقعنا  يارب  یفاک  دشابیمن و  لماک  دیآیم 

عیب رد  هکناـنچ  تسا ، یـصوصخم  رما  دـشابیم  اـضر  دـصق و  عوـضوم  دریگیم و  قـلعت  نآ  داـجیاب  ةدارا  هک  يزیچ  دوـقع  زا  عوـن  ره  رد 
تروصب  یبصع  تاکیرحت  رثا  رد  یناسنا  غامد  ۀحفص  رد  هچنآ  تسا . عفانم  تیکلم  هراجا  رد  تیجوز و  حاکن  رد  نیع و  تیکلم 
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. دنیوگ زین  یقیقح  ةدارا  دوشیم  دوجوم  ءاشنا  دصق 

اضر دصق و  زا  فشاک  - 2

هراشا

یجراخ ای  یئاشنا  هدارا  ار  نآ  دنک و  ءاشنا  دـصق  رب  تلالد  هک  دراد  رگید  رماب  جایتحا  دـشابیمن و  یفاک  یقیقح  ةدارا  دـقع ، ققحت  يارب 
(Volonte declaree  ) یجراخ یئاشنا و  هدارا  ۀلیسوب  ( Volonte intime  ) یقیقح ةدارا  دیاب  دقع  داقعنا  يارب  نیاربانب  دنیوگ .

دقع دنیامنب ، ار  نآ  ءاشنا  دصق  تیاضر  اب  ینعی  دننک ، هدارا  ار  نآ  داجیا  دـنیامن و  ادـیپ  يرما  رد  قفاوت  رفن  ود  هاگره  الثم  ددرگ . مالعا 
( یندم نوناق  « 191  » هدام  ) دنک دصق  نآ  رب  تلالد  هک  دشاب  يزیچب  نورقم  اهنآ  ءاشنا  دصق  دیاب  دقع  داقعنا  يارب  هکلب  دیآیمن ، دوجوب 

ۀلیـسوب دناوتیم  ناسنا  هک  تسیزیچ  نیرتلماک  ظفل  اریز  تسا ، ظفل  دنربیم  راکب  دوخ  ءاشنا  دصق  مالعا  يارب  امومع  هک  ار  هچنآ  نیلماعتم 
داقعنا يارب  دشاب  هک  ینابز  رهب  و  دشاب ، دوصقم  رد  حیرص  دیاب  دوشیم  لامعتـسا  هک  یظفل  دنامهفب . يرگیدب  نایب و  ار  دوخ  دوصقم  نآ 

. تسا یفاک  دقع 
نوناق تهج  نیدب  دننکیمن ، هدافتـسا  هراشا  زا  دنناوتب  ات  ًامومع  دوخ  یعامتجا  طباور  رد  دارفا  دنامهفب و  ار  دوصقم  الماک  دناوتیمن  هراشا 
نیفرط هک  هتـسنادن  مزال  تسا و  هداد  رارق  دصق  زا  فشاک  ظفلت  رب  تردق  مدـع  تروص  رد  ار  هراشا  فرع ، یلومعم  شور  زا  يوریپ  هب 

زا یکی  ای  نیفرط  يارب  هک  يدراوم  رد  یندـم  نوناق  « 192  » هدام هک  تسا  نیا  دزاس . دقعنم  ار  دقع  ظفل  هلیـسوب  ات  دنهد  یـسکب  تلاکو 
رک و هلماعم  فرط  کی  هک  يدروم  رد  الثم  دنادیم . یفاک  دقع  ققحت  يارب  دـشاب  اضر  دـصق و  نیبم  هک  ةراشا  دـشابن . نکمم  ظفلت  اهنآ 

. دننامهفب رگیدکیب  ةراشا  ۀلیسوب  ار  دوخ  دوصقم  دنناوتیم  دنکیم ، ملکت  وا  فرط  یلو  دشاب ، لال 
. دنیامنب هلماعم  فارگلت  ای  نفلت و  ۀلیسوب  دنناوتیم  دنشاب  رود  رگیدکی  زا  نیفرط  هک  یتروص  رد 

دشابیم و  یفاک  دصق  مالعا  يارب  دنامهفب  ار  لعاف  دصق  ظفل  دننام  دناوتب  هک  هیلعف 
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: دیوگیم یندم  نوناق  « 193  » ةدام هکنانچ  تخاس ، دقعنم  نآ  ۀلیسوب  ار  دقع  ناوتیم 
انثتسا نوناق  هک  يدروم  رد  رگم  ددرگ ، لصاح  ضابقا  ضبق و  لثم  دشاب  اضر  دصق و  نیبم  هک  یلمع  ۀلیسوب  تسا  نکمم  هلماعم  ءاشنا » »
راکب دوصقم  میهفت  يارب  طقف  دـشابن و  ظفل  رد  یتیـصوصخ  هک  یتروص  رد  و  دـنراد ، تیقیرط  ۀـبنج  دوقع  رد  ظافلا  اریز  دـشاب » هدرک 

تاطاعم مالـسا  ياهقف  ار  هلماعم  زا  عون  نیا  دشابیم . یفاک  دقع  داقعنا  يارب  دنامهفب  ار  لعاف  دوصقم  ظفل  دننام  دناوتب  هک  یلعف  ره  دور ،
. دنمان
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دننادیم و دصق  زا  فشاک  ًارصحنم  ار  ظافلا  هک  دناهدومن  تاطاعم  رد  مالسا  ياهقف  زا  ةدع  هک  تسا  یلاکشا  عفر  يارب  « 193  » هدام رکذ 
فرطب هک  ار  هچنآ  دـناوتیم  نیلماعتم  زا  کی  ره  تسا  دوجوم  هلماعم  دروم  هک  مادام  دنـسانشیمن و  روآمازلا  هتـسناد و  هحاـبا  ار  تاـطاعم 
ظاـفلا لامعتـساب  طونم  ار  دـقع  ریثأـت  یتافیرـشت  نیناوق  اریز  دـیآیم  شیپ  یتافیرـشت  نیناوق  رد  روبزم  لاکـشا  دراد . درتـسم  هداد  رگید 
الوصا هک  ینونک  نیناوق  رد  دوش . صوصخم  تافیرـشت  نآ  نیـشناج  دـناوتیمن  دـشاب  اـضر  دـصق و  نیبـم  هک  یلعف  دـنادیم و  هصوصخم 

نآ زا  هدومن  « 193  » هدام لیذ  رد  نوناق  هک  یئانثتسا  دمآ و  دهاوخن  شیپ  تاطاعم  تروصب  هلماعم  داقعنا  رد  یلاکـشا  تسین ، یتافیرـشت 
عجار تالماعم  دوقع و  دننام  دنادب  مزال  ار  یـصوصخم  تافیرـشت  دوقع ، زا  یـضعب  ماکحتـسا  يارب  نوناق  تسا  نکمم  هک  دـشابیم  رظن 

. دشابیم مزال  اهنآ  تبث  هک  همانتکرش  همانحلص و ، همانهبه ، لوقنم ، ریغ  لاوماب 
(. كالما دانسا و  تبث  نوناق  هدام 46 و 47  )

ظفل دـننام  تسا و  هراشا  ماسقا  نیرتلماک  هتـشون  هک  تسناد  دـیاب  یلو  دناهدرمـش ، هراـشا  فیدر  رد  مالـسا  ياـهقف  زا  یـضعب  ار  هتـشون 
ناوتیم ظـفلت  رب  تردـق  اـب  نیارباـنب  تشون ، ناوتیم  ار  نآ  دومن ، ناوتیم  ظـفلت  ار  هچ  ره  اریز  دـنامهفب ، حیرـص  روطب  ار  دوصقم  دـناوتیم 

دنادیم و دنک  دصق  رب  تلالد  هک  يزیچ  هلیسوب  ار  دقع  ققحت  یندم  نوناق  « 191  » هدام اریز  تشاد ، مالعا  ار  اضر  دصق و  نتشون ، ۀلیسوب 
اـضر دصق و  نیبم  هک  نتـشون  ۀلیـسوب  دناوتیم  تسا  ظفلت  رب  رداق  هک  یـسک  دیامن و  ءاشنا  دصق  رب  تلالد  دناوتیم  ظفل  دـننام  مه  هتـشون 

دشاب 
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و دـشابیم . اضر  دـصق و  نیبم  هک  تسا  یلاعفا  قیداصم  زا  روبزم  هراشا  اریز  دوب ، دـهاوخ  حیحـص  يدـقع  نینچ  و  دزاس ، عقاو  ار  هلماـعم 
دصق و نیبم  دناوتیمن  دوشیم و  هتفگ  هراشا  افرع  هک  تسا  یلاعفاب  رظان  یندم  نوناق  « 192  » هدام تسا و  یندم  نوناق  « 193  » ةدام لومشم 

هیلک لماش  روبزم  هدام  ضرف  رب  دـننامهفیم . رگیدـکیب  ار  دوخ  دوصقم  نآ  هلیـسوب  لال  رک و  هک  رـس  تسد و  تاکرح  دـننام  دـشاب  اضر 
داوم زا  هدشن و  ررقم  نوناق  رد  دنربراکب  نتـشون  ظفلت ، هب  تردق  اب  نیلماعتم  هک  يدروم  يارب  یندـم  ءازج  دـشاب ، نتـشون  یتح  تاراشا 

. دوشیمن طابنتسا  نالطب  مه  روبزم 
هک اضر  دصق و  یکی  دشابیم : مزال  رما  ود  دقع  داقعنا  يارب  دیدرگ  مولعم  دش  هداد  یندـم  نوناق  « 191  » هدام فارطا  رد  هک  یحیضوت  زا 

يارب يرگید  نودـب  کیچـیه  تسا . هدـش  هدـیمان  یئاشنا  ةدارا  هک  دـیامن  نآ  رب  تلالد  هک  يزیچ  رگید  هدـیدرگ و  ریبعت  یقیقح  هداراب 
درب و راکب  یظافلا  یـسک  هاگره  دوشیمن ، ققحم  دقع  یئاهنتب  ءاشنا  دصق و  ۀلیـسوب  هک  ینانچمه  نیاربانب  دوب . دهاوخن  یفاک  دقع  داقعنا 
ای دیامنیم و  نایب  لیثمت  يارب  ار  ظافلا  و  دـشابن ، یقیقح ) هدارا   ) ءاشنا دـصق  ياراد  عقاو  رد  یلو  دزاسیم ، دـقعنم  هلماعم  هک  دـنک  دومناو 
ای یـشوهیب  ای  یتسم  لاح  رد  یـسک  رگا  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 195  » ةدام هک  تسا  نیا  دیآیمن . دوجوب  دـقع  دـنکیم ، هتکید  نادرگاشب 

هطساوب هلماعم  نآ  دیامن ، هلماعم  باوخ  رد  ای  شوهیب  تسم و  اریز  تسا .» لطاب  دصق  نادقف  هطساوب  هلماعم  نآ  دیامن ، هلماعم  باوخ  رد 
یـضعب رد  دـناوتب  تسم  هاگره  دـشاب و  هتـشاد  ار  هلماعم  ءاشنا  دـصق  دـناوتیمن  باوخ  شوهیب و  تسم و  اریز  تسا .» لطاب  دـصق  نادـقف 

كوپ و زغم و  نودب  تسا  یتسوپ  دوشیم  ادا  دروم  نیا  رد  هک  یظافلا  هلماعم . ءاشنا  دصق  هن  دراد  ظفل  يادا  دصق  طقف  دـنک  دـصق  دراوم 
تیاکح و رظن  زا  نآ  دوجو  هکلب  دـننکیمن ، دـقع  داقعنا  رد  ریثات  دوخ  يدوخب  ظافلا  هچ  دوب ، دـهاوخن  دـقع  داقعنا  يارب  یفاـک  یئاـهنتب 

. دشابیم هلماعم  ءاشنا  دصق  رب  تلالد 
؟ تسا مزال  زین  یئاشنا  ةدارا  عاقیا  رد  ایآ  هک  تسنآ  دریگ  رارق  هعلاطم  دروم  تسا  بسانم  هک  یعوضوم 
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دنراد دوخ  یئاراد  رد  فرصت  يدازآ  دارفا  اریز  دشابیم ، اضر  دصق و  ینعی  هدارا  دولوم  یئاضق  دنس  دیآیمرب  نییقوقح  راتفگ  زا  هکنانچ 
ةوحن دوجو و  رب  يرگید  هدننکهدارا  زا  ریغ  و  تسا ، یغامد  یحور و  لمع  هدارا ، دنیامنب . نآ  رد  دنناوتیم  دـنهاوخب  یفرـصت  هنوگ  ره  و 
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. دنمان یقیقح  ةدارا  ار  نآ  هک  تسا  نیا  دراد . مالعا  ار  نآ  هدننکهدارا  هکنآ  رگم  دوشب ، دناوتیمن  هاگآ  نآ 

. عاقیا دقع و  تسا : مسق  ود  رب  یئاضق  دنس 

دقع

دنیامن و يرما  رب  دهعت  رگید  رفن  دنچ  ای  کی  لباقم  رد  رفن  دنچ  ای  کی  هکنآ  زا  تسا  ترابع  دـقع  : » دـیوگیم م  ق . « 183  » هدام هکنانچ 
نآ قفاوت  اب  هک  دشابیم  یلقتسم  ةدارا  ياراد  کی  ره  فرط و  ود  ياراد  دقع  دوش » عقاو  اهنآ  لوبق  دروم  دنهد و  لاقتنا  اهنآ  اب  ار  یلام  ای 

دـشابیم مزال  يزیچ  دقع  ققحت  يارب  هک  تسا  نیا  دوش . هاگآ  يرگید  ةدارا  زا  کی  ره  دیاب  قفاوت ، داجیا  يارب  دیآیم . دوجوب  دـقع  ود 
. دنیوگ یئاشنا  ةدارا  هک  تسا  لوبق  باجیا و  نآ  دیامنب و  دقع  نیفرط  یقیقح  ةدارا  رب  تلالد  هک 

عاقیا

هراشا

تهج نیدب  و  دنکیمن ، باجیا  ار  يرگید  ۀـلخادم  رما  نیا  ددرگ . طقاس  ای  داجیا  یقح  نآ  هلیـسوب  هک  يدرف  ةدارا  زا  تسا  ترابع  عاقیا 
هک یـسک  الثم  تاحابم . تزایح  ای  نید و  ءاربا  ای  تیکلام و  زا  ضارعا  دننام  تشاد ، دـهاوخن  ریثأت  نآ  ققحت  رد  نارگید  تیاضر  مدـع 

. دوریم دراذـگیم و  نابایخ  ۀـشوگ  رد  دربب  هناخب  دـهاوخن  ار  هیقب  هچنانچ  نآ  زا  يرادـقم  لواـنت  زا  سپ  دراد ، تسد  رد  ینیریـش  تکاـپ 
سک ره  دوـشیم و  بحاـصالب  یلاـم  ینیریـش ، تکاـپ  نآ  ضارعا ، زا  سپ  تـسا . تـیکلم  زا  ضارعا  جارخا و  لـمع  نـیا  زا  وا  دوـصقم 
یمک رظن  زا  هدش و  هجوتم  نآ  بحاص  دتفیب و  نیمزب  هایـس  لوپ  کی  یـسک  بیج  زا  هاگره  تسا  نینچمه  دنک و  کلمت  ار  نآ  دناوتیم 

. دیامنب رظن  فرص  نآ  نتشادرب  زا  شزرا 
یجراخ فشاک  دناوتیمن  تهج  نیدب  درادـن ، يریثأت  نآ  رد  يرگید  ةدارا  تسا و  دـحاو  ةدارا  هدـش  هدـیئاز  عاقیا  یقوقح  لیلحت  رظن  زا 

يارب  یلو  دشاب ، رثؤم  نآ  ققحت  رد 
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دوب دهاوخن  نکمم  رگیدکیب  نیلماعتم  مالعا  نودب  رما  نیا  دنـشاب و  هتـشاد  قفاوت  رگیدکی  اب  هک  دوش  دوجوم  دـیاب  هدارا  ود  دـقع  ققحت 
: دشاب هتشاد  ار  هبنج  ود  زا  یکی  دناوتیم  طقف  فشاک  عاقیا  رد  دیامنیم  يزاب  دقع  رد  ار  یتوبث  هبنج  یساسا و  شقن  فشاک  اذل 

یمالعا هبنج  فلا -

یقیقح ةدارا  زا  ار  نویدم  یئاشنا  ةدارا  ۀلیـسوب  هدننکءاربا  هکنانچ  درادیم ، مالعا  فرطب  ار  دوخ  ةدارا  هدننکعاقیا  فشاک ، ۀلیـسوب  ینعی 
. دزاسیم هاگآ  دشابیم ، وا  ینید  قح  طاقسا  هک  دوخ 

یداھشا ۀبنج  ب -

. دور راکب  لیلد  دننام  نانآ  تاعالطا  یسرداد  ماقم  رد  ات  دشابیم  ناهاوگ  عالطا  يارب  یئاشنا  هدارا  فشاک و  ینعی 
ضارعا دننام  دشاب  هتشادن  ینیعم  فرط  عاقیا  هکنآ  هاوخ  تاعاقیا  زا  کیچیه  رد  دراد . یتابثا  ۀبنج  الاب  دروم  ود  زا  کی  ره  رد  فشاک 

عاقیا و ققحت  يارب  ار  فرط  روضح  نوناق  اهنآ ، لاثما  خسف و  قح  طاقـسا  خـسف ، ءاربا ، دـننام  دـشاب  هتـشاد  ینیعم  فرط  ای  تیکلام و  زا 
داجیا يارب  یقیقح  ةدارا  دشابیم و  هدئاز  عاقیا  رد  فشاک  دوجو  نیاربانب  تسا . هتسنادن  مزال  نآ  عامتسا  يارب  ار  دوهـش  روضح  نینچمه 

دیوگیم « 1134  » ةدام رد  یندـم  نوناق  هکنانچ  دـشاب ، هدومن  فشاک  موزل  هب  حیرـصت  صاخ  دروم  رد  نوناـق  هکنآ  رگم  تسا  یفاـک  نآ 
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ةدام درادن و  فشاکب  جایتحا  دقع  خسف  دوش .» عقاو  دنونشب  ار  قالط  هک  لداع  درم  رفن  ود  لقاال  روضح  رد  قالط و  ۀغیـصب  دیاب  قالط  »
نیب دقع  اریز  دشابیمن ، نآ  فالخ  رب  دوشیم .» لصاح  دـیامن  نآ  رب  تلالد  هک  یلعف  ای  ظفل  رهب  خـسف  : » دـیوگیم هک  یندـم  نوناق  « 449»

رد هک  ار  یفشاک  روبزم  ةدام  نیاربانب  دزاسیمن  بترتم  نآ  رب  ار  دقع  لالحنا  راثآ  دوشن و  هاگآ  خسف  زا  فرط  ات  دوشیم و  دقعنم  نیفرط 
هک تسا  تهج  نیدب  و  دشابیم ، خـسف  تحـص  طرـش  فشاک  دوجو  هک  تسین  نآ  شروظنم  هدومن و  نایب  دوریم  راکب  خـسف  مالعا  ماقم 

خسف رایخ  ینوناق  تاهج  زا  یکیب  ای  دهد و  رارق  هیلع  یلوم  ای  دوخ  يارب  خسف  قح  نآ  رد  دیامنب و  ۀلماعم  دوخ  هیلع  یلوم  اب  یلو  هاگره 
. تشاد دهاوخن  جایتحا  یفشاک  چیه  هب  خسف  قح  لامعا  دوش ، ادیپ 
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دیاب هکلب  دـشاب ، هتـشاد  ءاشنا  دـصق  یقیقح و  ةدارا  اب  تقباطم  ددرگیم ، مالعا  هچنآ  یئاشنا و  ةدارا  هک  تسین  یفاک  دـقع  تحـص  يارب 

ار ینادعمـش  یـسک  هاگره  هکنانچ  تسا . لطاب  دـقع  الا  دـشاب و  یقیقح  ةدارا  اب  قبطنم  زین  دوشیم  لـصاح  دـقع  رثا  رد  جراـخ  رد  هچنآ 
دوخ ۀلماعم  رد  يرتشم  اریز  تسا ، لطاب  روبزم  دـقع  هدـش  هداد  الط  بآ  تسا و  سم  دوش  مولعم  دـعب  درخب و  دـشابیم  الط  هکنآ  ناونعب 

مل دـصق  ام   ) هدوب ءاشنا  دـصق  دروم  هک  تسا  يزیچ  زا  ریغ  نآ  تسا و  هتفرگ  رارق  دـقع  دروم  سم  جراخ  رد  هدومن و  الط  دـیرخ  دـصق 
نآ زا  عقاو  رد  دوـش و  هتخورف  یـصاخ  سنج  ناوـنعب  ینیعم  زیچ  هاـگره  : » دـیوگیم « 353  » ةداـم هک  تسا  نیا  دـصقی ) مل  عقو  اـم  عقی و 

خـسف قح  يرتشم  یقب  امب  تبـسن  تسا و  لطاب  ضعب  نآب  تبـسن  دـشاب  سنج  ریغ  زا  نآ  زا  یـضعب  رگا  تسا و  لـطاب  عیب  دـشابن  سنج 
دراد ».

صخـش ای  دشاب و  عیاب  مالعا  ۀجیتن  رد  و  تسا ، هدش  دصق  مالعا  نآ  قبط  هتفرگ و  رارق  ءاشنا  دـصق  يانبم  هک  یطلغ  روصت  درادـن ، یقرف 
طرش تروصب  نآ  نداد  رارق  صاخ ،) سنج  ناونعب   ) ۀملک زا  هدام  روظنم  تسا . هدومن  هابتشا  يرتشم  دوخ  ای  هدش و  بجوم  ار  نآ  یثلاث 
خـسف قح  داجیا  نآ  زا  فلخت  دراد و  یعرف  ۀبنج  دقع  رد  طرـش  ددرگیم ، نایب  دـقع  نمـض  طئارـش  رد  هکنانچ  اریز  تسین ، دـقع  نمض 
ةدارا عوضوم  دراد و  ار  یلالقتـسا  ۀبنج  هک  دشابیم  دـقع  دروم  ینیوکت  تیهام  صاخ  سنج  زا  دوصقم  هکلب  دـیامنیم ، هل  طورـشم  يارب 

. تسا هتفرگ  رارق  لماعم  یقیقح 
دروم القتسم  روبزم  فاصوا  اریز  داد ، تیارـس  دنراد  يوناث  یـضرع و  ۀبنج  هک  دقع  دروم  یعرف  فاصواب  ناوتیمن  ار  روبزم  ةدعاق  ةرئاد 
قلعتم هکنآ  دـصقب  ار  هچیلاق  یـسک  هاگره  نیاربانب  دوش . هلماعم  نالطب  بجوم  دـیآ و  شیپ  تقباطم  مدـع  ات  دریگیمن  رارق  ءاـشنا  دـصق 
یتروص رد  دشابیم و  حیحص  دقع  دناهدومن ، يوفص  شقن  زا  دیلقت  دناهتفاب و  نامرک  رد  ًادیدج  دوش  مولعم  درخب و  تسا  هیوفـص  نامزب 

. دیامنب هدافتسا  دوخ  خسف  قح  زا  دناوتیم  تسا  نوبغم  هک 
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هلماعم نیفرط  دصق  قفاوت  - 3

هراشا

رد قفاوت  دیاب  دقع  نیفرط  هک  دوشیم  مولعم  یندم  نوناق  « 183  » ةدام رد  روکذم  دشاب ) اهنآ  لوبق  دروم  دنیامن و  يرما  رب  دهعت   ) ۀلمج زا 
داجیا یقوقح  ۀطبار  نانآ  نیب  دناوتیمن  الا  دشاب و  دحاو  رما  دیاب  دقع  نیفرط  ياضر  دصق و  عوضوم  ینعی  دنشاب ، هتشاد  رگیدکی  اب  دصق 

. دوش
: تسا رما  ود  رد  دقع  نیفرط  دصق  قفاوت 

هلماعم عون  رد  فلا -
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دصقب ار  یلوپ  یسک  هچنانچ  الثم  دیامنیم ، ار  هلماعم  نآ  ءاشنا  دصق  رگید  فرط  هک  دنک  ار  ياهلماعم  ءاشنا  دصق  دیاب  نیفرط  زا  کی  ره 
ضرق و دقع  ود  زا  کی  چیه  دنک ، لوبق  هبه  دصقب  ار  نآ  هاگره  دیامن و  لوبق  ضرق  دـصقب  ار  نآ  دـیاب  يرگید  دـهدب  يرگیدـب  ضرق 

هلماعم ءاشنا  نآ  ۀلیـسوب  نیلماعتم  هک  رگید  لامعا  تاراشا و  ظاـفلا و  : » دـیوگیم نوناـق  « 194  » ةداـم هک  تسا  نیا  دوشیمن و  دـقعنم  هبه 
لطاب هلماعم  الا  هتـشاد و  ار  نآ  ءاشنا  دصق  رگید  فرط  هک  دنک  لوبق  ار  يدقع  نامه  نیفرط  دحا  هک  يوحنب  دشاب  قفاوم  دـیاب  دـنیامنیم 

«. تسا

- هلماعم دروم  رد  ب -

لبق ضرف  دـننام  الا  و  دـنکیم ، ءاشنا  دـصق  رما  نآب  تبـسن  رگید  فرط  هک  تسا  ینیعم  رما  هلماـعم  نیفرط  زا  کـی  ره  ءاـشنا  دـصق  دروم 
میلـست عقوم  رد  دعب  درخب  ار  نآ  دـسرپب و  ار  ینهاریپ  تمیق  و  دورب ، ةزاغمب  یـسک  هاگره  الثم  دوشیمن . داجیا  ود  نآ  نیب  یقوقح  ۀـطبار 

عقاو ینهاریپ  ریز  نهاریپ و  زا  کیچیه  هب  تبسن  هلماعم  نیا  تسا ، هتخورف  ار  نآ  هتفگ و  ار  ینهاریپ  ریز  تمیق  هدنشورف  هک  ددرگ  مولعم 
. دوشیمن

«. دـشاب هلماعم  عوضوم  دوخب  طوبرم  هک  تسا  هلماعم  ذوفن  مدـع  بجوم  یتقو  هابتـشا  : » دـیوگیم یندـم  نوناق  « 200  » ةداـم هک  تسا  نیا 
«1110  » ةدام لوا  دنب  طلغ  ۀمجرت  زا  یشان  روبزم  ۀملک  لامعتسا  رد  هابتشا  دسریم  رظنب  تسا  هدش  لامعتـسا  لطاب  ینعمب  ذوفن  مدع  ۀملک 

. دشابیم هسنارف  یندم  نوناق 

لوبق باجیا و  - 4

هراشا

یسک دیاب  دهعت  داجیا  يارب  دوشیم  مولعم  دشاب ) اهنآ  لوبق  دروم  دنیامن و  يرما  رب  دهعت   ) یندم نوناق  « 183  » ةدام رد  روکذم  ترابع  زا 
دوشیم  دهعتم  هک 
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رد دیامن و  لوبق  ار  نآ  تسا  دهعت  زا  عفتنم  هل و  دهعتم  هک  رگید  فرط  سپس  دنک و  مالعا  ار  دوخ  دصق  ددرگیم  نویدم  نآ  هجیتن  رد  و 

. لوبق ار  نتفریذپ  مالعا  دنیوگ و  باجیا  ار  یکیلمت ) دقع  رد   ) کیلمت مالعا  ای  دهعت و  مالعا  یقوقح  حالطصا 
ناوتیم ار  توکس  نآ  ایآ  دنک ، رایتخا  توکس  خساپ  ماقم  رد  رگید  فرط  هاگره  باجیا  مالعا  اب  هک  تسا  نآ  دوشیم  حرط  هک  ياهلئسم 

؟ دومن یقلت  لوبق 
توکـس هک  تسا  نیا  دشابیمن ، دـقع  لوصح  يارب  یفاک  دوجو ، ضرف  رب  یقیقح  ةدارا  دوش و  مالعا  دـیاب  دـصق  باجیا  دـننام  لوبق  رد 

رایتخا توکـس  دهدب  دهعتم  لباقم  رد  یخـساپ  هنوگچیه  دـهاوخن  دـهعت  فرط  هاگره  هکنآ  رب  هوالع  ددرگ ، دـصق  زا  فشاک  دـناوتیمن 
. دـشاب وا  دـصق  زا  یکاح  هک  دـیامنیم  یتاراشا  ای  دـیوگیم و  یظافلا  دـنک  در  ار  نآ  ای  دریذـپب و  ار  دـهعت  دـهاوخب  هچنانچ  ـالا  دـنکیم و 

ققحت بجوم  یتقو  ار  ءاشنا  دصق  یندم  نوناق  « 191  » ةدام دوش و  یئاشنا  ةدارا  دصق و  مالعا  نیـشناج  دناوتیمن  دصق  مالعا  مدع  نیاربانب 
. تسا رثا  الب  توکس  هک  تسا  نیا  دنک ، دصق  رب  تلالد  هک  دشاب  يزیچب  نورقم  هک  دنادیم  دقع 

- لوبق رب  باجیا  مدقت  فلا -

دقع داقعنا  يارب  دوشیم  مولعم  یندـم  نوناق  « 183  » ةدام رد  روکذـم  دـشاب ) اهنآ  لوبق  دروم  دـنیامن و  يرما  رب  دـهعت   ) ترابع زا  هکنانچ 
لوبق ار  نآ  يرگید  دنکیم و  کیلمت  یلام  ای  دیامنیم و  دـهعت  يرما  رب  نیلماعتم  زا  یکی  دـقع  رد  اریز  دـشاب  لوبق  رب  مدـقم  دـیاب  باجیا 
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. تسا باجیا  کیلمت  دهعت و  نآ  و  دشاب ، هدـش  عقاو  البق  یکیلمت  ای  دـهعت  هکنآ  رگم  دومن  لوبق  ار  کیلمت  دـهعت و  ناوتیمن  و  دـیامنیم .
باجیا رب  لوبق  هاگره  هک  دوب  نآ  رب  ناوتیم  اذـل  ددرگن ، ققحم  دـقع  دوش  لمع  نآ  فالخ  رب  هاگره  هک  تسین  يروط  روبزم  ةدام  ناـیب 
يرـسپ ای  و  متخورف ، دیوگب  کلام  مراد و  لوبق  ار  تشورف  غلبم  نالفب  دـیوگب  رادـیرخ  هکنانچ  دـشابیم ، حیحـص  هلماعم  زین  دوش  مدـقم 

یندم  نوناق  « 183  » ةدام مدرک  هبه  دیوگب  ردپ  و  مراد ، لوبق  نمب  ار  تسیوندوخ  ملق  ۀبه  دیوگب  دوخ  ردپب 
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، تسا باجیا  رب  مدقم  لوبق  هک  يدقع  نالطب  رب  لالدتـسا  دشابیم و  لوبق  رب  مدـقم  باجیا  هشیمه  هک  تسا  هلوادـتم  دوقع  نایب  ماقم  رد 
دهاوخ رثا  الب  لوبق  تسا ، هدوبن  دوجوم  يرما  لوبق ، زا  لبق  نوچ  دشاب و  هدش  ققحم  البق  هک  تسا  يرماب  عجار  هشیمه  لوبق  هکنآ  نایبب 

فرع لمع  قطنم و  اب  دشابیم و  نکمم  رما  نآب  حیرـصت  تروص  رد  دوشیم و  ادیپ  ًادعب  هک  يرما  اب  تقفاوم  لوبق و  اریز  تسین  مامت  دوب ،
. دنامیمن یقاب  نالطب  يوعد  يارب  يدروم  نیاربانب  تسا  راگزاس  زین  عامتجا  و 

هک تسا  تاجناخراک  لومعم  هکنانچ  دـیامنب ، ار  یلوصحم  شورف  داهنـشیپ  ۀـناخراک  هاگره  هک  تسنآ  دوشب  تسا  نکمم  هک  یـشسرپ 
مزلم هدنهد  داهنـشیپ  ۀناخراک  هدش و  دقعنم  دقع  ایآ  دیامن ، لوبق  ار  نآ  يرجات  و  دنتـسرفیم ، راجت  يارب  ار  دوخ  تاداهنـشیپ  ۀـفرعت  قبط 

هک دوشیم  لاکـشا  اب  هجاوم  تسا ، تبثم  خساپ  دناهدومن  بصن  اهنآ  يور  ار  سانجا  تمیق  هک  یئاههزاغم  تسا  نینچمه  و  ریخ ؟ ای  تسا 
دـصق ناوتیمن  هلماعم  فرط  ندوبن  اب  تسین و  دوجوم  يرادیرخ  داهنـشیپ  نیح  رد  اریز  دیامنب ، شورف  ءاشنا  دصق  دناوتیمن  هدننکداهنـشیپ 

: دوشیم وحن  ودب  داهنشیپ  اریز  تسین ، دراو  روبزم  لاکشا  درک ، ءاشنا 
دوب و دـهاوخن  تمیق  نآب  مزلم  هدننکداهنـشیپ  تروص  نیا  رد  درادـن  ار  هلماعم  ءاشنا  دـصق  هدننکداهنـشیپ  هک  تمیق  مالعا  روظنمب  یکی 

هلماـعم ءاـشنا  دـصق  هدننکداهنـشیپ  هک  شورف  مـالعا  روظنمب  رگید  دـیامن . نییعت  ار  يرگید  تمیق  واـب ، يرتـشم  هعجارم  زا  سپ  دـناوتیم 
لوبق زا  سپ  ینعی  دوب  دـهاوخ  مزلم  هدننکداهنـشیپ  دروم  نیا  رد  درادـیم ، مالعا  ار  دوخ  یلوبق  دراد  لوبق  ار  نآ  رجات  هاـگره  دـیامنیم و 

. تسا هلاعج  رد  هکنانچ  درادن  ءاشنا  دصق  اب  تافانم  هلماعم  فرط  ندوبن  نیعم  و  دوشیم ، هتخانش  دقعنم  هلماعم  رجات ،

- لوبق باجیا و  نیب  یلاوت  ب -

سپ ینعی  ددرگ ، یلاوت  تیاعر  ود  نآ  نیب  دـیاب  هکلب  دوش ، مالعا  دـتفا  قافتا  هک  وحن  رهب  لوبق  باجیا و  تسین  یفاک  دـقع  داقعنا  يارب 
هتشادن  هلصاف  نادنچ  باجیا  نامز  اب  دوشیم  مالعا  رگید  فرط  هیحان  زا  هک  یلوبق  دیاب  فرط  کی  هیحان  زا  باجیا  ءادا  زا 
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يرگید میامنیم و  دـهعت  : » دـیوگب دنتـسه  مه  اب  هشیمه  هک  يرگیدـب  یـسک  هاگره  الثم  دـننادب ، باـجیاب  طوبرم  ار  نآ  اـفرع  هک  دـشاب 

تسا رما  كالم  فرع  رظن  دنادیمن و  مهب  طبترم  ار  ود  نآ  فرع  مراد ، لوبق  دیوگب  وا  خساپ  رد  رگید  زور  دنچ  زا  سپ  دهدن و  یخساپ 
. دریگیم رارق  نآ  لئاسم  رد  صیخشت  كالم  هعماج  قطنم  فرع و  هشیمه  تسا و  یعامتجا  روما  زا  قوقح  اریز 

ۀلصاف دیآ ، لمعب  هلماعم  هبتاکم  ۀلیسوب  هاگره  هکنانچ  دشابیم  فلتخم  دوشیم و  مالعا  لوبق  باجیا و  نآ  ۀلیسوب  هک  يزیچ  رابتعاب  یلاوت 
ار ود  نآ  نیب  طبر  دنادیمن و  یلاوتب  لخم  ار  روبزم  ۀلـصاف  فرع  اریز  دنک ، زواجت  هام  دـنچ  زا  عقاوم  یـضعب  رد  تسا  نکمم  ود  نآ  نیب 
زا سپ  بکرم  رثا  دـشابیم و  لوبق  باـجیا و  ءزج  ود  زا  بکرم  دـقع  اریز  دوشیم ، دـقعنم  لوبق  خـیرات  زا  دوقع  هنوگنیا  درامـشیم . ققحم 

لوبق وا  فرط  هتفرگ  رارق  باـجیا  دروم  هک  يرما  تسا و  باـجیاب  طوـبرم  لوـبق  هکنآ  روـصت  دوـب ، دـهاوخ  نآ  ءازجا  یماـمت  شیادـیپ 
. دشابیم یندم  نوناق  « 183  » ةدام زا  دافتسم  فالخ  رب  دوب ، دهاوخ  رثؤم  دقع  باجیا  نامز  زا  نیاربانب  دیامنیم ،

، دریگب سپ  ار  دوخ  ۀتفگ  دنک  لوبق  ار  نآ  فرط  هکنآ  زا  لبق  دیامن و  مالعا  ار  باجیا  یـسک  هاگره  دوشیم  مولعم  دـش  هتفگ  هچنآ  ربانب 
باجیا نودب  ددرگیم  مالعا  ًادعب  هک  یلوبق  دوشیم و  فرطرب  عوجر  رثا  رد  باجیا  راثآ  اریز  دوشیمن ، دقعنم  دقع  دـیامن ، عوجر  نآ  زا  و 
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راثآ نونج  توفب و  اریز  دوش ، نونجم  ای  دـیامن و  توف  فرط  ۀـیحان  زا  لوبق  مالعا  زا  لبق  هدـنیوگ  باجیا  هاـگره  تسا  نینچمه  تسا .
نیفرط ياضر  دصق و  قفاوت  دقع  رد  هکنآ  رب  هوالع  دوشیمن ، مودـعم  باجیاب  تسویپ  ددرگ  مالعا  ًادـعب  هک  یلوبق  هدـش و  عفترم  باجیا 

. تسین دوجوم  هدنیوگ  باجیا  زا  یتیاضر  تقفاوم و  لوبق ، مالعا  نیح  رد  هچ  ددرگیمن ، لصاح  دروم  نیا  رد  قفاوت  تسا و  مزال 
یناپمک هک  دوش  رکذتم  دتـسرفب و  یناپمک  يارب  ار  يداهنـشیپ  ۀناخراک  هکنانچ  دراذگب ، تدم  دقع  لوبق  يارب  دـناوتیم  هدـنیوگ  باجیا 

، داهنشیپ خیرات  زا  هام  ود  ات  دناوتیم 
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اذل دوشیم  فرطرب  باجیا  رثا  نآ  زا  سپ  دیامن و  لوبق  هام  ود  تدـم  رد  دـناوتیم  طقف  یناپمک  تروص  نیا  رد  دراد . مالعا  ار  دوخ  لوبق 
. تشاد دهاوخن  يرثا  هنوگچیه  دسرب  یناپمکب  تدم  ءاضقنا  زا  سپ  داهنشیپ  هاگره 

هارکا

هراشا

تحت هک  دوب  دهاوخ  رثؤم  یتقو  اضر  دشابیم . اهنآ  ياضر  نیفرط و  دصق  هلماعم ، تحـص  يارب  یـساسا  طئارـش  زا  یکی  تشذگ  هکنانچ 
. تسین هلماعم  ذوفن  بجوم  یندم  نوناق  « 199  » ةدام قبط  یئاضر  نینچ  الا  دشاب و  هتفرگن  رارق  هارکا  ریثأت 

. دیامن یلمع  ماجناب  راداو  ار  وا  ات  صخش  رب  تسا  يونعم  ای  يدام  راشف  زا  ترابع  هارکا 
هکنآ يارب  لاح  نآ  رد  روبزم  صخش  و  دیامنیم . بلس  هلماعم  ررض  عفن و  شجنس  رد  ار  وا  يدازآ  نیلماعتم  زا  یکیب  تبسن  هارکا  لامعا 

تحـص يارب  یفاک  وحن ، نیدب  هلماعم  داقعناب  میلـست  دنکیم . رایتخا  ار  هلماعم  ماجنا  هدـش و  میلـست  دـناهرب  ار  دوخ  هارکا  میخو  جـیاتن  زا 
. تسین دقع 

: تسا مزال  طرش  هس  هارکا  ققحت  يارب 

دشاب يروعش  اب  صخش  ره  رد  رثؤم  هک  دوشیم  ادیپ  یلامعا  ۀلیسوب  هارکا  - 1

رد هک  یلمع  اریز  هلبا ، دننام  دشابن  یغامد  باصعا  فعضب  التبم  هک  تسا  یسک  روعش ، اب  صخـش  زا  روظنم  یندم .) نوناق  « 202  » ةدام )
یغامد باصعا  فعض  ياراد  هک  یـسک  ۀلماعم  و  ددرگیمن . هارکا  بجوم  یلومعم  يداع  صخـش  رد  دیامنیمن ، ریثأت  روعـش  اب  صاخـشا 

. دیامنیم قرف  دناهدش  تیبرت  نآ  رد  هک  یطیحم  راکفا  یقرت  ۀجرد  رابتعاب  صاخشا  روعش  ۀجرد  دشابیم  لطاب  تیلها  مدع  رظن  زا  تسا 

. دیامنب ریثأت  هتفرگ  رارق  دهعت  دروم  هک  یصخش  رد  هارکا  - 2

رداق دوخ  ای  دهد ، ماجنا  هدومن  دیدهت  نآ  ۀلیـسوب  هک  ار  یلمع  دناوتیمن  هدننکدیدهت  هک  دنادب  دوشیم  دـیدهت  هک  یـسک  هاگره  نیاربانب 
دیامن  وا  لمع  زا  يریگولج  تقشم  نودب  هکنیا  رب  تسا 
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هلماعم ذوفن  مدع  یعدم  نیلماعتم  زا  یکی  هاگره  تهج  نیدب  یندـم ) نوناق  « 205  » ةدام  ) دوشیمن هتخانـش  هرکم  دزاسن ، عقاو  ار  هلماعم  و 

ره رد  امومع  تسا و  هدوب  زیمآدـیدهت  هچ  رگا  لمع  هک  دـیامن  تباث  دـناوتیم  هلماعم  تحـص  تاـبثا  يارب  وا  فرط  ددرگ ، هارکا  دانتـساب 
دراد بوشآرپ  جنـشتم و  طـیحم  زا  هک  يرایـسب  تاـیبرجت  یحور و  توـق  اـب  لـماعتم  رد  یلو  دوـشیم ، عـقاو  رثؤـم  يروعـش  اـب  یـصخش 
یندم نوناق  « 202  » ةدام لیذ  هک  تسا  نیا  تسا . هتـشاد  لماک  تیاضر  هکلب  هدشن ، ماجنا  هلماعم  هارکا  رثا  رد  هدرکن و  يریثأت  هنوگچیه 
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: »... دیوگیم
ریثأت ۀجرد  دـناوتب  سرداد  ات  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  دـیاب  صخـش  ندوب  نز  ای  درم  قالخا و  تیـصخش و  نس و  زیمآهارکا  لامعا  دروم  رد 

موهفم  ) تسا لمحت  لباق  اتداع  هک  دشاب  یلامعا  ۀلیسوب  دیدهت  هاگره  تسا  نینچمه  دهد . صیخـشت  هدننکهلماعم  رد  ار  زیمآهارکا  لمع 
هاگره دیوگب : دیامنب  دوخ  ۀناخ  شورفب  راداو  ار  وا  ات  هیاسمه  دیدهت  يارب  یـسک  هکنانچ  یندـم ) نوناق  « 202  » ةدام زا  یتمسق  فلاخم 
هیاسمه اریز  مهدـیمن ، تلزنم  رابنا  بآ  ضوحب و  بآ  ای  مزیریم  تقاطا  ماب  رب  ار  دوخ  ماب  تشپ  ياهفرب  یمامت  یـشورفن  نمب  ار  تاهناخ 

. دنک هیهت  بآ  يرگید  قیرط  زا  دبورب و  ار  اهفرب  نآ  دناوتیم 

، دشاب ینوناق  ریغ  رما  ۀلیسوب  دیاب  دیدهت  - 3

، دوشیمن هتخانـش  هرکم  روبزم  صخـش  دیامن ، هلماعم  ماجناب  راداو  ار  يرگید  هداد  هزاجا  نوناق  هک  یلامعا  ۀلیـسوب  یـسک  هاگره  نیاربانب 
تـشادزاب ار  تلاوما  ای  تدوخ  میامنیم و  رداص  هیئارجا  يزادرپن  ارم  دنـس  هجو  هاـگره  دـیوگب : دوخ  راکهدـب  هب  راـکبلط  هکناـنچ  ـالثم 

یـسک هاگره  تسا  نینچمه  دشابیم . حیحـص  روبزم  نهر  راذگب ، نم  نهر  رد  ار  تاهناخ  یهدب  ار  نآ  یناوتیمن  العف  رگا  درک و  مهاوخ 
مالعا ارسدادب  الا  و  دراپسب ، تسا  هدرب  نیب  زا  هک  هقورـسم  لاوما  تمیق  غلبمب  همذ  دنـس  هک  دهاوخب  هدیدزد  ار  شلاوما  هک  دوخ  رکون  زا 

. دهدب دوخ  بابراب  همذ  دنس  هک  رکون  تخادنا و  دنهاوخ  نادنزب  ار  وا  نآ  رثا  رد  دومن و  دهاوخ  مرج 
زا ررـض  عفن و  صیخـشت  رد  ار  لداعت  نیلماعتم  زا  یکی  رد  هارکا  لامعا  رثا  رد  هک  تسنآ  هرکم  هلماعم  ذوفن  مدـع  بجوم  یلیلحت  رظن  زا 

رایتخاب  دیامنیم و  بلس  وا 
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ناجب تبـسن  هاوخ  ددرگیم ، ققحم  هارکا  ددرگ  نیلماعتم  زا  یکی  زا  رایتخا  بلـس  بجوم  هک  یلمع  ره  دزاس و  دقعنم  ار  هلماعم  دـناوتیمن 
هب تبسن  ای  ددرگ و  لاوما  تراغ  ای  تقرسب و  دیدهت  هکنانچ  دشاب  وا  لامب  تبسن  ای  دوش ، حرج  برـض و  لتقب و  دیدهت  هکنانچ  دشاب  وا 

رـشتنم هداد و  واب  یئاهتبـسن  ءاضمایب  ياهذـغاک  یپاچ و  قاروا  ۀلیـسوب  رباعم و  ياهراوید  رد  هک  دوش  دـیدهت  هکناـنچ  دـشاب  وا  يوربآ 
ار وا  هدوب و  يروعش  اب  صخش  ره  رد  رثؤم  هک  دوشیم  لصاح  یلامعاب  هارکا  : » هک دیوگیم  م  ق . « 202  » ةدام هک  تسا  نیا  دومن . دنهاوخ 
زا یکی  يوربآ  ای  لام  ای  ناجب  تبسن  نیلماعتم  زا  یکی  دیدهت  هاگره  تسا  نینچمه  دنک .»...  دیدهت  دوخ  يوربآ  ای  لام  ای  ناجب  تبـسن 

دـیامن و ریثأت  نیلماعتم  هیحور  رد  هک  یلمع  عون  ره  تشذـگ  هکنانچ  اریز  دـشاب ، دالوا  ءابآ و  هجوز و  جوز و  لـیبق  زا  وا  کـیدزن  ماوقا 
ای ناج  ای  سفن  رد  هلماعم  فرط  دیدهت  : » دـیوگیم یندـم  نوناق  « 204  » ةدام هکتس  نیا  دوریم . رامـشب  هارکا  دنک  بلـس  اهنآ  زا  ار  رایتخا 

دیدرگ هظحالم  هک  یندم  نوناق  یپاچ  خـسن  یمامت  تسا .»...  هارکا  بجوم  دالوا  ءابا و  هجوز و  جوز و  لیبق  زا  وا  کیدزن  ماوقا  يوربآ 
هدام 203 دننام  دیاب  دشاب و  هابتـشا  ترابع  هک  دسریم  رظنب  الاب  لالدتـساب  هجوت  اب  یلو  تسا  هدـش  هتـشون  وربا ) ای  ناج  ای  سفن   ) ترابع

. دیامنیم دییأت  ار  رما  نیا  زین  مه  نوناقب  هطوبرم  داوم  دشاب و  وربآ ) لام و  ناج ، )
ماوـقا زا  یکی  لاـم  رد  ار  نیلماـعتم  زا  یکی  دـیدهت  هتـساوخ و  کـمک  م . ق . « 202  » هدام كالم  تدـحو  زا  دـیاب  راـچان  یئاـضق  رظن  زا 

. تسناد هارکا  زین  اهنآ  کیدزن 
تسا تهج  نیدب  تسناد ، ناسکی  رما  نیا  رد  ار  دارفا  ۀمه  ناوتیمن  دیامنیم و  قرف  یگداوناخ  ۀقالع  رد  دارفا  یحور  یقالخا و  تیعـضو 

، یحور یقالخا و  تیعـضوب  هجوت  اب  دروم  ره  رد  ار  هارکا  ندوب  رثؤم  يارب  یکیدزن  ۀـجرد  صیخـشت  یندـم  نوناق  « 204  » ةدام لیذ  هک 
. دیامنیم ذاختا  میمصت  نآ  قبط  سرداد  هک  تسا  هدومن  فرع  رظنب  هتسب 

صخـش ۀلیـسوب  هاگره  هکلب  دـیآ ، لمعب  دوشیم  عفتنم  هلماعم  ماجنا  زا  دریگیم و  رارق  هلماـعم  فرط  هک  یـسک  ۀلیـسوب  تسین  مزـال  هارکا 
لداعت مدع  هارکا ، دروم  رد  اضر  نتـشگ  لولعم  تلع  اریز  دشابیم ، هلماعم  ذوفن  مدع  بجوم  زین  ددرگ  عقاو  هلماعم  فرط  زا  ریغ  یجراخ 
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رایتخا  هدمآ و  لمعب  واب  تبسن  دیدهت  هک  تسیسک  یحور  تیعضو 
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رگا ثلاث  صخـش  ای  دشاب  هلماعم  فرط  هدننکدیدهت  هک  دـیامنیمن  یقرف  نیاربانب  تسا ، هداد  تسد  زا  ار  ررـض  عفن و  شجنـس  يدازآ  و 
. دوشن عفتنم  مه  هلماعم  ماجنا  زا  هچ 

ياـهنیمز زا  یتاـعطق  ۀـیرق  يادـخدک  هاـگره  ـالثم  دوب  دـهاوخن  هارکا  بجوم  ددرگ ، لاـمعا  ًامیقتـسم  دـیدهت  هکنآ  نودـب  ساره  میب و 
دروم يزور  هکنآ  سرت  زا  هدماین  لمعب  يدیدهت  هنوگچیه  واب  تبـسن  هک  يرگید  زرواشک  تسا و  هدیرخ  ءاذیا  دیدهتب و  ار  نازرواشک 

ةدام هک  تسا  نیا  تسناد . ذفان  ریغ  هارکا  ناونعب  ناوتیمن  ار  روبزم  ۀـلماعم  دـشورفب ، واب  ار  دوخ  نیمز  دریگ ، رارق  ادـخدک  رازآ  تیذا و 
: دیوگیم یندم  نوناق  « 208»

«. دوشیمن بوسحم  هارکا  دشاب  هدش  يدیدهت  سک  نآ  فرط  زا  هکنآ  نودب  یسک  زا  فوخ  درجم  »
هلماعم هدشن و  بوسحم  هرکم  دیامن  هلماعم  ماجناب  مادقا  رارطضا  ۀجیتن  رد  هک  یسک  نیاربانب  دوشیمن ، هلماعم  ذوفن  مدع  بجوم  رارطـضا 
هراجا ربارب  دنچب  ار  یلزنم  يراچان  زا  ای  دـشورفب و  تمیق  عبرب  ار  دوخ  ۀـناخ  لوپب  جایتحا  رثا  رد  یـسک  هاگره  الثم  دـشابیم ، حیحـص  وا 
ۀجیتن رد  یـسک  رگا  : » دـیوگیم یندـم  نوناق  « 206  » ةداـم هک  تسنیا  تسناد . ذـفان  ریغ  هارکا  ناوـنعب  ناوـتیمن  ار  تـالماعم  نآ  دـیامن ،

«. دوب دهاوخ  ربتعم  يرارطضا  هلماعم  هدشن و  بوسحم  هرکم  دنک  هلماعمب  مادقا  رارطضا 
تیعضو رثا  رد  هدننکهلماعم  رارطضا  رد  دیآیم و  لمعب  صخش  ۀلیسوب  جراخ  زا  دیدهت  هارکا  رد  هک  تسا  نآ  رارطضا  هارکا و  نیب  قرف 

نآ ماجناب  راداو  ار  لماعم  ات  دشاب  هدومن  داجیا  لماعتم  ار  روبزم  تیعضو  هچ  رگا  دوشیم ، هلماعم  ماجناب  راچان  دوخ  یعامتجا  ای  يداصتقا 
ناشیرپ و ناتـسب  بحاص  نآ  رثا  رد  درواین . هویم  ناتخرد  دـهدن و  یتیعر  ناتـسب  هب  بآ  ۀـیرق  يادـخدک  هاگره  هکنانچ  دـیامن ، هلماـعم 

. دنراذگب ار  دوخ  یگدنز  ات  دشورفب  روبزم  يادخدکب  ار  دوخ  ناتسب  هدش و  هدنامرد 
هاگره  هکنانچ  دوشیمن ، بوسحم  هارکا  ینوناق  ۀحلاص  تاماقم  ۀلیسوب  مازلا 
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صخـش هک  یلاقتنا  ددرگ ، يرگیدـب  یلام  لاقتناب  رجنم  تبث  یئارجا  تایلمع  نایرج  ای  دوش و  رداص  هاگداد  زا  کـلم  لاـقتنا  رب  ۀـیئارجا 
تاماقم مکحب  هلماعم  ءاشناب  صخـش  ندش  مزلم  : » دیوگیم یندـم  نوناق  « 207  » ةدام هک  تسا  نیا  دشابیم . ذفان  حیحـص و  دـهدیم  روبزم 

«. دوشیمن بوسحم  هارکا  ینوناق  ۀحلاص 
نوناق « 209  » ةدام  ) دیامن ذیفنت  ار  نآ  ءاضما  ۀلیـسوب  هارکا  عفر  زا  سپ  دناوتیم  هرکم  تسا و  ذفان  ریغ  دوشیم  عقاو  هارکا  رثا  رد  هک  ۀلماعم 
هلماعم رد  دوشیم و  ققحم  اهنآ  ياضر  نیفرط و  دصق  ۀلیـسوب  دـقع  اریز  دوب ، دـهاوخ  دـقع  نامز  زا  هلماعم  ریثأت  تروص  نیا  رد  یندـم .)

، دریگ رارق  نآ  زا  رخؤم  زین  دناوتیم  هکلب  دشاب  دقع  اب  نراقم  تسین  مزال  اضر  درادن و  ار  لدتعم  ياضر  یلو  دشابیم  دوجوم  دـصق  هرکم 
هک یسک  هچ  هدوب ، دصق  اب  نراقم  هک  تسنآ  دننام  دریگ  رارق  ءاشنا  دصق  زا  رخؤم  اضر  هک  یتروص  رد  تسا . یلوضف  ۀلماعم  رد  هکنانچ 

دیاب هلماعم  ءاضما  درادـیم . مـالعا  هتفاـی  شیادـیپ  ـالبق  هک  رما  نآ  عوقو  اـب  ار  دوخ  تقفاوم  دـهدیم  تسا  هتـشذگ  هک  يرما  رب  تیاـضر 
يروف هارکا  عفر  زا  سپ  هلماعم  ءاضما  تسین  مزال  دـیآ . لمعب  دـیامن  اـضر  رب  تلـالد  هک  یلعف  ظـفل و  رهب  تسا  نکمم  دـشاب و  حـیرص 

سپ اریز  تشاد ، دهاوخن  يرثا  الا  دشاب و  هدومنن  در  ار  هلماعم  هرکم  هک  تسا  ذیفنت  بجوم  یتقو  هارکا  عفر  زا  سپ  هلماعم  ءاضما  دشاب .
. دوب دهاوخ  رثا  الب  هدش  مودعم  هک  يدقعب  ءاضر  دوشیم و  لیاز  دقع  راثآ  در ، زا 

دروم رد  هکنانچ  دوب ، دهاوخ  ثروم  ماقم  مئاق  دیامن و  ءاضما  ار  نآ  دناوتیم  ثراو  دـیامن  توف  هرکم  هلماعم ، ءاضما  ای  در  زا  لبق  هاگره 
دقع دروم  رد  رما  نیا  دـشابیم . یلوضف  ۀـلماعم  دـننام  هرکم  ۀـلماعم  یلیلحت  رظن  زا  اریز  یندـم ) نوناق  « 253  » ةدام  ) تسا یلوضف  هلماـعم 

يدهع دقع  دروم  رد  یلو  دهد ، هزاجا  ار  دـقع  دـناوتیم  وا  دوشیم و  لقتنم  ثراوب  ثرا  رثا  رد  هرکم  دـقع  دروم  لام  اریز  تسا ، یکیلمت 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 249 

http://www.ghaemiyeh.com


ءاضما ار  نآ  دـناوتب  ثراو  اـت  دوشیمن  لـقتنم  وا  ثراوب  يزیچ  دـنک  توف  هچناـنچ  تسا  هدومن  دوخ  ررـضب  دـهعت  هارکا  روطب  یـسک  هک 
. ددرگیم لطاب  يدهع  دقع  هرکم  توفب  اذل  دیامنب ،
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هارکا هاگره  الا  دنک و  بلـس  هرکم  زا  ار  یقیقح ) ةدارا   ) ءاشنا دصق  رب  تردق  هک  دشابن  ۀجردب  هارکا  هک  تسیتروص  رد  دش  هتفگ  هچنآ 

ار یـسک  هکنانچ  دوب ، دهاوخ  لطاب  شوهیب  باوخ و  ۀلماعم  دـننام  وا  ۀـلماعم  دـیامنب  ءاشنا  دـصق  دـناوتن  هرکم  هک  دـشاب  دـیدش  نادـنچ 
نآ لولدمب  هجوت  نودب  ار  مراد ) لوبق   ) ظفل هجنکـش  ریز  رد  روبزم  صخـش  دراد و  مالعا  هلماعمب  تبـسن  ار  دوخ  لوبق  ات  دـنهد  هجنکش 

تـسا یقیقح  ةدارا  ءاشنا و  دصق  هک  ار  نآ  لولدـم  داجیا  دـصق  تسا و  هتـشاد  ار  ظفل  يادا  دـصق  طقف  هدـنیوگ  لاثم  نیا  رد  دـیامن . ادا 
. درادن

اضر دصقب و  طوبرم  لئاسم  ضعب 

هراشا

: ددرگیم نایب  الیذ  اهنآ  زا  کی  ره  مکح  دیآیم و  شیپ  اضر  دصق و  دروم  رد  هک  یعورف  ضعب  رما  حیضوت  يارب 

دیامنیم تقباطم  اهنآ  یقیقح  ةدارا  اب  دراد و  قفاوت  رگیدکی  اب  دقع  نیفرط  یئاشنا  ةدارا  لوا -

الثم دشابیم ، حیحـص  روبزم  دقع  تسا ، قفاوم  هدومن  دقع  ماجناب  راداو  ار  نیفرط  هک  یعاد  اب  دوشیم  لصاح  دقع  زا  هک  ۀجیتن  نینچمه  و 
. درخیم دوخ  يارب  يرگید  باتک  هدوب  هدش  مگ  وا  یندم  نوناق  باتک  هک  یسک 

، تسا دصق  دقاف  هلماعم  نیفرط  زا  یکی  مود -

نادـقف ۀطـساوب  هلماعم  نآ  دـیامن ، ادا  دـشاب  هلماعم  ماجنا  نآ  موهفم  هک  یتاملک  باوخ  رد  ای  یـشوهیب  ای  یتسم  لاح  رد  یـسک  هکناـنچ 
(. یندم نوناق  « 195  » ةدام  ) دشابیم لطاب  یقیقح ) ةدارا   ) دصق

، درادن هلماعم  ماجناب  لماک  تیاضر  هلماعم  نیفرط  زا  یکی  موس -

هلماعم تروص  نیا  رد  دـنک ، ءاـضما  ار  نآ  دـناوتیم  هارکا  عفر  زا  سپ  تسین و  ذـفان  روبزم  ۀـلماعم  دریگ . رارق  هارکا  ریثأـت  تحت  هکناـنچ 
. دوب دهاوخ  لطاب  دیامن  در  ار  نآ  هاگره  ددرگیم و  حیحص 

تسین دوجوم  دقع  نیفرط  هدارا  رد  قفاوت  مراهچ -

: تسا مسق  ود  رب  نآ  و 
هبه واب  هکنآ  دصقب  ار  نآ  يرگید  هداد و  يرگیدب  ضرق  دصقب  ار  یلوپ  هلماعم ، نیفرط  زا  یکی  هکنانچ  دقع ، عون  رد  قفاوت  مدع  فلا -

رثا  رد  تسا . هدومن  ذخا  هدش 
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. دوشیمن ققحم  دقع  نیلماعتم ، هدارا  قفاوت  مدع 
رادـیرخ هکنآ  روصتب  هدنـشورف  درخیم و  باتک  دـیامنیم و  هعجارم  یـشورفباتک  ةزاغمب  یـسک  هکناـنچ  دـقع ، دروم  رد  قفاوت  مدـع  ب -
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هاگره تسا  نینچمه  ددرگیمن . دقعنم  نیلماعتم  هدارا  قفاوت  مدع  رثا  رد  لوبق  دروم  دننام  زین  روبزم  دقع  دشورفیم ، ار  نآ  هتساوخ  تاود 
هاجنپ هب  ار  نآ  تمیق  هناخراک  دـیامنیم و  هعجارم  هناخ  راکب  هراجتلا  لام  دـیرخ  يارب  یـسک  هکنانچ  دوش  هابتـشا  هلماعم  دروم  رادـقم  رد 

، هدوب هابتـشا  رد  هک  دوشیم  مولعم  سپـس  دیامنیم ، يرادیرخ  ار  نآ  هتفگ  لایر  رازهجنپ  هکنآ  روصتب  روبزم  صخـش  دیوگیم ، لایر  رازه 
. تسا لطاب  قفاوت  مدع  رظن  زا  روبزم  هلماعم 

تسا هدش  هلماعم  فرط  صخش  رد  هابتشا  مجنپ -

: دشابیم عون  ود  نآ  و 
الا هدـیدرگ و  دـقع  داـقعنا  بجوم  هلماـعم  فرط  تیـصخش  هک  تسیتروص  رد  نآ  دـشابیم و  دـقع  ةدـهع  تلع  فرط  تیـصخش  فلا -

دیامنیم هبه  يرگیدب  یلام  یسک  هکنانچ  تخاسیمن ، عقاو  ار  هلماعم  نآ  تسین  روبزم  تیصخش  ياراد  هلماعم  فرط  هک  تسنادیم  هاگره 
. دشابیم وا  ردارب  رسپ  هک  دوشیم  مولعم  دعب  تسا و  وا  رسپ  بهتم  هکنآ  روصتب 

هکنانچ دیامن و  هبه  دوخ  رـسپ  هب  ار  لام  هک  هتـشاد  دصق  بهاو  تقیقح  رد  تسا و  هبه  رـصحنم  تلع  بهتم  تیـصخش  روبزم  ضرف  رد 
بهاو هک  تسیزیچ  فالخ  رب  هدمآ  دوجوب  جراخ  رد  دقع  رثا  رد  هچنآ  دومنیمن . هبه  واب  ار  دوخ  لام  تسین  وا  رـسپ  فرط  هک  تسنادیم 

لاثم تسا . لطاب  بهاو )  ) نیفرط زا  یکی  دصق  اب  نآ ، زا  لصاح  ۀـجیتن  تقباطم  مدـع  رظن  زا  روبزم  دـقع  اذـل  تسا ، هدومن  ار  نآ  دـصق 
رد ار  نیـسح  ترـسپ  هک  دسریم  يرگیدب  ربخ  دوشیم ، تشادزاب  تبث  ةرادا  ۀلیـسوب  یئارجا  تامادقا  ۀـجیتن  رد  نیـسح  مانب  یـسک  رگید :

مولعم دـقع  زا  سپ  دوشیم  نیـسح  نماض  دـهاوخیم و  ار  راکبلط  ناساره  روبزم  صخـش  دـناهدومن . تشادزاب  ءارجالا  مزـال  گرب  لـباقم 
وا رسپ  هدش  تشادزاب  هک  یسک  تسنادیم  نماض  هچنانچ  تسا . يرگید  نیسح  هکلب  دشابیمن ، نماض  رسپ  هدش  تشادزاب  نیسح  ددرگیم 

. تفرگیمن همذب  ار  وا  نید  نماض  دشابیمن 
، ار نویدم  نیسح  هن  دریگیم  همذب  ار  دوخ  رسپ  نید  نماض  نوچ  یلو  دشابیمن  هلماعم  فرط  نیسح )  ) هنع نومـضم  هچ  رگا  ریخا  لاثم  رد 

نماض  یقیقح  ةدارا  اب  قبطنم  تسا  جراخ  رد  هچنآ 
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. دوب دهاوخ  لطاب  نامض  دقع  اذل  دشابیمن ،
روصتب رجات  درخب ، هیسن  وا  زا  ار  یلام  دهاوخیم  دیامنیم و  هعجارم  يرجاتب  یسک  هکنانچ  دشابیمن . دقع  ةدمع  تلع  فرط  تیصخش  ب -
رادیرخ هک  دوشیم  مولعم  هلماعم  زا  دعب  دشورفیم . هیسن  ار  لام  دشابیم  زرحم  وا  رابتعا  هک  تسا  فورعم  صخش  نالف  هدننکهعجارم  هکنآ 

ةدـمع تلع  يرتشم  تیـصخش  اریز  تسا ، حیحـص  روبزم  هلماعم  هدومنیم ، روصت  البق  هک  تسین  فورعم  صخـش  نآ  دـشابیم و  رابتعایب 
نآ هدوب و  واب  نداد  هیـسن  ببـس  رد  رجات  هابتـشا  دشاب و  رادـیرخ  هک  سک  رهب  تسا  دوخ  يالاک  شورف  رجات  دوصقم  هکلب  هدوبن ، دـقع 

. دوشیمن نالطب  بجوم  تسا و  دقع  زا  جراخ 
دقع نالطب  بجوم  دشابن  دقع  هدمع  تلع  هاوخ  دشاب و  دقع  هدـمع  تلع  هاوخ  اقلطم ، هلماعم  فرط  تیـصخش  رد  هابتـشا  مر  قوقح  رد 

. ددرگیم
فرط تیـصخش  هک  يدراوم  رد  رگم  دروآیمن  دراو  یللخ  هلماعم  تحـصب  فرط  صخـش  رد  هابتـشا  : » دیوگیم یندـم  نوناق  « 201  » ةدام
هلماعم تحـصب  دشاب  هلماعم  ةدـمع  تلع  فرط  تیـصخش  هاگره  هک  دوشیم  مولعم  روبزم  ةدام  موهفم  زا  دـشاب .» هدوب  دـقع  هدـمع  تلع 

. دیامنیم لطاب  ار  نآ  دروآیم و  دراو  للخ 

، تسا دقع  تلع  رد  هابتشا  مشش -
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رادـیرخ هک  دوش  مولعم  هلماعم  زا  سپ  تسا ، هدرک  نیعم  یلالد  قح  وا  يارب  دـقع  رد  هدومن و  ضرف  لالد  ار  رادـیرخ  هدنـشورف  هکنانچ 
ماجنا رد  تسا و  یلالد  لمع  لباقم  رد  ترجا  اریز  دوب ، دـهاوخ  لطاب  یلالد  قح  دادرارق  تسا ، هدومن  هلماـعم  دوخ  يارب  تسین و  لـالد 

هدوب هدنـشورف  هابتـشا  رادـیرخ ، يارب  یلالد  قح  يرارقرب  بجوم  روبزم  ضرف  رد  دوش . ماجنا  یلمع  اـت  هدوبن  یلـالد  تطاـسو و  هلماـعم 
. تسا

. تسا هلماعم  دروم  تیهام  رد  هابتشا  متفه -

: تسا هدش  فلتخم  ریسفت  ود  هلماعم ، دروم  تیهام  يارب 
دصقب  ار  ینادعمش  یسک  هکنانچ  تسا ، نآ  زا  هلماعم  دروم  هک  ةدام  فلا -
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. دناهداد هرقن  بآ  هدش و  هتخاس  سم  زا  دوشیم  مولعم  هلماعم  زا  سپ  درخیم  تسا  هرقن  هکنآ 

زا یفـصو  رد  هابتـشا  ریـسفت ، نیاربانب  تسا . هلماعم  دروم  هفلتخم  تافـص  یماـمت  هداـم و  نآ  دـنریگیم و  رظن  رد  ار  يرتعیـسو  ینعم  ب -
یشاک و دوشیم  مولعم  دعب  درخیم  تسا  ینامرک  هکنآ  دصقب  ار  یلاق  یسک  هکنانچ  دشابیم ، نآ  تیهام  رد  هابتـشا  هلماعم ، دروم  فاصوا 

. تسا هدش  هتفاب  نامرک  حرطب 
زا هلماعم  دروم  رگا  هک  ینعم  نیاب  دشاب  هلماعم  داقعنا  رد  رـصحنم  هدمع و  تلع  تسنآ ، زا  هلماعم  دروم  هک  ةدام  هاگره  هک  دـسریم  رظنب 
هک یتیهاـم  اریز  دـشابیم ، لـطاب  هلماـعم  نآ  تسین ، هداـم  نآ  زا  هک  دوش  فشک  هلماـعم  زا  سپ  دـشیمن و  عـقاو  هلماـعم  دوـبیمن  هداـم  نآ 

ةدام هک  تسا  نیا  دـصقی .) مل  عقو  ام  عقی و  مل  دـصق  ام   ) دـیامنیمن تقباطم  جراخ  رد  هلماعم  دروم  اب  هتفرگ  رارق  ءاـشنا  دـصق  عوضوم 
: دیوگیم یندم  نوناق  « 353»

سنج ریغ  زا  نآ  زا  یـضعب  رگا  تسا و  لـطاب  عیب  دـشابن  سنج  نآ  زا  عقاو  رد  دوش و  هتخورف  یـصاخ  سنج  ناوـنعب  نیعم  زیچ  هاـگره  »
هدمع و تلع  هتـشاد و  یعرف  ۀبنج  روبزم  ةدام  هاگره  یلو  دراد .» خسف  قح  يرتشم  یقب  امب  تبـسن  تسا و  لطاب  ضعب  نآب  تبـسن  دشاب 

دوشیم مولعم  دـیرخ  زا  سپ  تسا و  ودرگ  بوچ  زا  هکنآ  روصتب  درخیم  یلدنـص  تسد  کی  یـسک  هکنانچ  دریگن ، رارق  هلماعم  رـصحنم 
دشابیم هلماعم  دروم  یلدنص  مه  جراخ  رد  تسا و  یلدنص  ءاشنا  دصق  عوضوم  اریز  دشابیم ، حیحص  دقع  نآ  تسا ، یلگنج  بوچ  زا  هک 

. ودرگ بوچ  هن 
نالطب بجوم  دناوتیمن  دشاب ، هلماعم  داقعنا  رد  رصحنم  تلع  روبزم  فصو  هچ  رگا  هلماعم ، دروم  فاصوا  زا  یفـصوب  تبـسن  هابتـشا  اما 
هیوفـص نامز  تفاب  هکنآ  روصتب  ار  ياهچیلاق  یـسک  هکنانچ  دریگ ، رارق  ءاشنا  دصق  عوضوم  القتـسم  دـناوتیمن  فصو  اریز  دوشب ، هلماعم 
دشابیم حیحص  روبزم  دقع  تسا . هدش  دیلقت  هیوفـص  کبـس  زا  دیدج و  تفاب  یلاق  هک  دوش  مولعم  هلماعم  زا  سپ  دنک و  يرادیرخ  تسا 

یلاق  دیرخ  دصق  روبزم  صخش  اریز  دوشیمن ، دوجوم  رادیرخ  يارب  تهج  نیا  زا  مه  خسف  قح  تسا و  عابتالا  مزال  نیفرطب  تبسن  و 
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. تسا هدش  هلماعم  ماجنا  رب  یعاد  صاخ  فصو  روصت  هچ  رگا  نآ ، ندوب  هقیتع  فصو  هن  تسا  هتشاد 
تفص طرش  رد  هکنانچ  دهدیم ، هل  طورشمب  خسف  قح  نآ  زا  فلخت  دریگ ، رارق  دقع  نمـض  رد  طرـش  دروم  روصتم  فصو  هاگره  یلو 

. دیدرگ دهاوخ  هظحالم 

دیامن تقباطم  یقیقح  ةدارا  اب  نیفرط  یئاشنا  ةدارا  هک  یتروص  رد  متشه -

، ددرگن لـصاح  هدـش  دـقع  شیادـیپ  ببـس  هک  یعاد  هدوب و  روظنم  هک  ۀـجیتن  یلو  دـنک  قیبطت  زین  تسا  جراـخ  رد  هچنآ  اـب  نینچمه  و 
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لزنمب تعجارم  سفق و  دـیرخ  زا  سپ  درخب ، سفق  وا  يارب  ات  دورب  رازابب  دوخ  درازگب و  قاطا  رد  دریگب  اوه  زا  ار  ةدـنرپ  یـسک  هکنانچ 
لـصاح دقع  زا  لبق  هک  یعاد  اریز  دشابیم  حیحـص  روبزم  دقع  دریمیم . هدنرپ  هک  هدوب  هتـشذگن  لزنم  زا  یمدق  دنچ  زونه  هک  دوش  مولعم 
یعالطا هنوگچیه  رگید  فرط  هک  دقع  نیفرط  زا  یکی  یعاد  هکنآ  رب  هوالع  دیامن ، ریثأت  دوشیم  عقاو  رخؤم  هک  يدقع  رد  دناوتیمن  هدش 

. دیامنب لطاب  ار  نآ  ریثأت و  دقع  رد  دناوتیمن  درادن ، نآ  زا  ًاعون 

: دشابیمن ءاشنا  دصق  دروم  دوشیم  هدیمهف  دقع  زا  هچنآ  مهن -

رما وا  فرط ، هتفگ  نیفرط  زا  یکی  هک  ار  یباـجیا  هکناـنچ  تسین . یئاـشنا  یقیقح و  ةدارا  اـب  قبطنم  دوشیم  هدـیمهف  دـقع  زا  هچنآ  فلا -
ار هناخ  هک  دوشیم  مولعم  دعب  درخیم ، هناخ  دنک  روصت  دوخ  لوبق  هلیـسوب  هلماعم  فرط  الثم  تسا . هدومن  لوبق  ار ، نآ  هدـیمهف و  يرگید 

دوخ رهوشب  نآ  ۀلیـسوب  تسا و  همانتلاکو  هکنآ  روصتب  دنک  اضما  ار  يدنـس  ینز  ای  تسا ، هدومن  لوبق  ار  هراجا  وا  هداد و  هراجا  کلام 
هرباخم يرگیدب  نیفرط  زا  یکی  هک  ار  یفارگلت  ای  تسا ، هدرک  هبه  ار  اهنآ  دوش  مولعم  دـعب  دـهدیم و  دوخ  یئاراد  روما  ةرادا  رد  تلاکو 

. تسا هدناسریم  ار  يرگید  ۀلماعم  هدیدرگ و  هرباخم  هدش و  هدناوخ  هابتشا  هدش ، هتسب  دادرارق  نآ  ۀلیسوب  هدومن و 
هدومن ادا  ار  اهنآ  دراد  يرگید  یناعم  هکنآ  روصتب  دـنادیمن  ار  اهنآ  یناـعم  ملکتم  نوچ  یلو  تسا ، دوجوم  ظاـفلا  رد  یئاـشنا  ةدارا  ب -

هب  هدیمهف و  دنس  تارابع  زا  اهنآ  هک  تسا  يزیچ  نآ  فالخ  رب  دناهدومن  ءاضما  نیلماعتم  هک  يدنس  دافم  هکنانچ  تسا ،
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رایسب ددرگیم  میظنت  اههناخ  رتفد  ۀلیسوب  هک  يدانـسا  رد  رما  نیا  تسا . هدوبن  نیفرط  دوصقم  الـصا  دنـس  دافم  دناهدرک و  اضما  نآ  رابتعا 
. دیامنیم میظنت  ار  دنس  دروآیم و  رد  تارابع  بلاقب  ار  نآ  وا  دنیوگیم و  رتفد  رسب  ار  دوخ  روظنم  نیفرط  اریز  دوشیم ، هدید 

يدـج ریغ  یقیقح  ةدارا  هکناـنچ  دـشابیمن  نآ  اـب  قبطنم  یقیقح  ةدارا  یلو  تسا ، دوـجوم  ظاـفلا  رد  یئاـشنا  ةدارا  هک  یتروـص  رد  ج -
روطب تالماعم  ظافلا  ای  دیامنیم و  لوبق  يرگید  لایر ، رازه  کیب  متخورف  ار  ماهناخ  دیوگیم : ءازهتـسا  روطب  يرگیدب  یـسک  الثم  دـشاب ،

. دنک لوبق  ار  نآ  يرگید  دوش و  هدز  لاثم 
، دوش نآ  نالطب  مالعا  راتساوخ  دیامن و  تباث  ار  هلماعم  تیعضو  نئارق  ای  هلدا  ۀلیـسوب  هاگداد  رد  دناوتیم  ررـضتم  الاب  ۀناگهس  ضورف  رد 

دهاوخ هتفگ  تسا ، هدش  عقاو  دوشیم  هدیمهف  هچنآ  هک  دوش  هتفگ  رگا  تسا و  هدوبن  ءاشنا  دصق  دروم  دوشیم  هدیمهف  هلماعم  زا  هچنآ  اریز 
. تسا هدشن  عقاو  هدش  دصق  هچنآ  سپ  دش 

: تسا مسق  هس  رب  نآ  دناهدوبن و  یقیقح  ةدارا  ياراد  یئاشنا  ةدارا  نتشاد  ظافلا و  یناعمب  هجوت  اب  دقع  نیفرط  د -
دیامنب نیعم  هراجالا  لام  يدایز  غلبم  دهد و  هراجا  يروص  يرگیدب  ار  یکلم  یـسک  هکنانچ  ثلاث - صخـش  ندومن  اوغا  يارب  ینابت  - 1

. دشورفب انبم  نامه  رب  ار  نآ  دناوتب  دریگ و  رارق  کلم  تمیق  كالم  هراجا  نآ  هکنآ  يارب 
یلو دشخبب  دوخ  رـسپ  هب  ار  یکلم  دهاوخیم  یـسک  هکنانچ  دـنزاس ، دـقعنم  دـنراد  رظن  رد  نیلماعتم  اتقیقح  هک  يدـقع  ندومن  ناهنپ  - 2

. دنکیم رارقا  نمث  لوصوب  دشورفیم و  رهاظ  رد  ار  کلم  نآ  دننادن  شرگید  نارسپ  هکنآ  يارب 
. دشابیم لطاب  دقع  نآ  دوشیم ، ادا  زغمیب  كوپ و  ظافلا  دشابیمن و  دوجوم  یقیقح  ةدارا  ینعی  ءاشنا  دـصق  دـقع  رد  نوچ  الاب  مسق  ود  رد 

هدشن عقاو  هدوب  نانآ  رظن  دروم  هک  هبه  دقع  تسنآ  ضرف  اریز  دشاب ، هدشن  عیب  ءاشنا  دصق  دقع  رد  هک  تسیتروص  رد  ریخا  ضرف  نالطب 
ًاتقیقح  ردپ  هاگره  یلو  دناهتشادن ، ار  نآ  ءاشنا  دصق  هدوب و  يروص  مه  عیب  دقع  و 
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. تسا حیحص  روبزم  دقع  دیامن  نمث  لوصوب  رارقا  رهاظ  رد  دنک و  طقاس  نمث  زا  ار  شاهمذ  دشورفب و  دوخ  رسپ  هب  ار  کلم  نآ 

لـسوتم تسا  تقیقح  رد  هچنآ  زا  ریغ  يرگید  رماب  دنیامن ، نیمأت  دشابیم  نوناق  فالخ  رب  هک  ار  دوخ  روظنم  هکنآ  يارب  دـقع  نیفرط  - 3
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نیدب يروص  ۀلماعم  دشاب  هتـشاد  مه  هقیثو  دراد و  تفایرد  ینوناق  حبر  زا  شیب  دهدب و  ضرق  لوپ  هکنآ  يارب  یـسک  هکنانچ  دـنوشیم .
لقان دقع  نمـض  رد  هیلا  لقتنم  دزادرپیم و  واب  هلماعم  نمث  مانب  یغلبم  لباقم  رد  دریگیم و  لاقتنا  یکلم  يرگید  زا  هک  دهدیم  ماجنا  وحن 

يرگید يروص  ۀلماعم  تروصب  ار  روظنم  حبر  هیلا  لقتنم  و  دنک ، خسف  ار  هلماعم  دـناوتب  دـهدب  ار  وا  بلط  نامز  ره  هک  دـیامنیم  لیکو  ار 
كالما دانـسا و  تبث  نوناق  هچنانچ  دمآ ، دهاوخ  طرـش  عیب  رد  نآ  حرـش  هک  روبزم  ۀلماعم  درادیم . تفایرد  دـشاب  لقانب  کلم  هراجا  هک 

تـسا هلماعم  نیفرط  دصق  هچنآ  اریز  دوبیم ، لطاب  دادیمن ، نآب  صوصخم  رثا  تخانـشیمن و  صاخ  ۀـلماعم  ار  نآ  33 و 34 »  » داوم ۀلیسوب 
، هدومن نایب  ار  دادرتسا  قح  اب  تـالماعم  ماـکحا  هک  تبث  نوناـق  بیوصت  زا  سپ  یلو  دـناهتخاس . عقاو  رهاـظ  رد  هک  تسیزیچ  نآ  زا  ریغ 

هدـش عقاو  جراخ  رد  هچنآ  اهنآ و  یئاـشنا  ةدارا  اـب  نیلماـعتم  یقیقح  ةدارا  و  دـنزاسیم ، عقاو  ار  هلماـعم  روبزم  ماـکحاب  هجوت  اـب  نیلماـعتم 
دوریم راکب  تالماعم  هنوگنیا  یمیظنت  دانسا  رد  هک  یقوقح  تاحالطـصا  نونکا  هچ  رگا  دشابیم  حیحـص  هلماعم  نینچ  دیامنیم و  تقباطم 

نیلماعتم اریز  ددرگیمن ، دادرتسا  قح  اب  هلماعم  نالطب  بجوم  رما  نیا  و  تسا ، یطرش  يرایخ و  عیب  هب  طوبرم  قباس و  تاحالطـصا  نامه 
. دننکیم هدارا  دشاب  دادرتسا  قح  اب  هلماعم  هک  ار  يرگید  یناعم  روبزم  تاحالطصا  زا 

. ینوناق ۀلیح  مهد -

ماـجنا تسا  زاـجم  هک  يدـقع  تروصب  ار  نآ  دـنیامن  نیمأـت  هتفرگ  رارق  نوناـق  عنم  دروم  هک  ار  دوـخ  روـظنم  هکنآ  يارب  هلماـعم  نیفرط 
: تسا مسق  ود  رب  نآ  دنهدیم و 

يرگید  دقع  تروصب  یلو  دنراد  ار  عونمم  ۀلماعم  داجیا  دصق  نیلماعتم  فلا -
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ار نآ  دـنیامنیم و  قفاوت  هدـنریگضرق  اب  دراد  تفایرد  ینوناق  حـبر  خرن  زا  شیب  دـهاوخب  هدـنهد  ضرق  هاگره  هکناـنچ  دـنزاسیم ، عقاو 
یتاباحم حلـص  داقعنا  دـصق  نیلماعتم  هک  تسا  نآ  ضرف  اریز  دـشابیم  لطاب  روبزم  دـقع  دـنروآیم ، رد  نید  ای  یتاباحم  حلـص  تروصب 

. دناهتشادن ءاشنا  دصق  دناهتخاس ، عقاو  هک  يدقع  رد  نیلماعتم  نیاربانب  دوشیمن ، ققحم  ببس  نودب  مه  نید  دنرادن و 
دـیامنب و دوخ  گرم  زا  سپ  یئاراد  یمامت  کلام  ار  دوخ  رـسپ  دـهاوخیم  یـسک  الثم  دوشیم ، دـقع  داجیا  رب  یعاد  ینوناق ، ریغ  رما  ب -

حلـص رـسپ  هب  ار  دوخ  یئاراد  یمامت  ردپ  دـنادیمن ، ذـفان  نوناق  ار  ثلث  زا  شیب  هب  تیـصو  نوچ  یلو  دـنک ، مورحم  ثرا  زا  ار  هثرو  هیقب 
رب ار  نآ  دناوتب  وا  صخـش  طقف  هک  دهدیم  رارق  لاس  دون  تدم  رد  دوخ  يارب  خسف  قح  و  درادیم ، هگن  دوخ  يارب  ار  نآ  عفانم  دـیامنیم و 

. دنز مه 
تـسا اهنآ  یقیقح  ةدارا  اب  قبطنم  هدش  ققحم  جراخ  رد  هچنآ  دناهدوب و  یئاشنا  ةدارا  یقیقح و  ةدارا  ياراد  نیفرط  نوچ  روبزم  دـقع  رد 

. دیامنیمن دقع  رد  ریثأت  ددرگیم  نایب  هلماعم  تهج  تیعورشم  رد  هکنانچ  نیلماعتم  یعاد  ندوب  عورشم  ریغ  دشابیم و  حیحص  دقع 

هلماعم نیفرط  تیلها  رد  مود  ثحبم 

هراشا

. دنشاب هتشاد  تیلها  هلماعم  يارب  دیاب  نیلماعتم  یندم  نوناق  « 210  » ةدام قبط  دوش  عقاو  حیحص  هلماعم  هکنآ  يارب 
یندـم قوقح  ياراد  دـناوتب  هکنآ  رب  تسا  صخـش  تیلباـق  نآ  عتمت و  تیلها  ءاـفیتسا 1 - تیلها  عـتمت - تیلها  تسا : مسق  ود  رب  تـیلها 

دوب دهاوخ  یندم  قوقح  زا  عتمتم  ناسنا  ره   » یندـم نوناق  « 958  » ةدام لوا  تمـسق  قبط  دوش . فیلکت  قح و  ياراد  دـناوتب  ینعی  ددرگ ،
دیوگیم  یندم  نوناق  « 956  » ةدام و  ...« 
 204 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 254 

http://www.ghaemiyeh.com


قوقح زا  لمح  هک  دورن  روصت  هکنآ  يارب  دوشیم .» مامت  وا  گرم  اب  عورـش و  ناسنا  ندش  دـلوتم  هدـنزاب  قوقح  ندوب  اراد  يارب  تیلها  »
«. دوش دلوتم  هدنز  هکنیا  رب  طورشم  ددرگیم  عتمتم  یندم  قوقح  زا  لمح  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 957  » ةدام دشابیم  مورحم  یندم 

دناوتب هکنانچ  دیامن ، لامعا  ءافیتسا و  ار  دوخ  قح  دناوتب  هکنآ  يارب  تسا  صخـش  تیلباق  نآ  و  قح ، لامعا  تردق  ای  ءافیتسا  تیلها  - 2
. دزاس دقعنم  ار  دوقع  تالماعم و  زا  یکی  دیامن و  فرصت  دوخ  قوقح  لاوما و  رد 

ةدام ریخا  تمـسق  رد  یندـم  نوناق  هک  تسا  نیا  دـشابیمن ، یفاک  عتمت ، قح  نتـشاد  دـیامنب  ءافیتسا  ار  دوخ  قح  دـناوتب  ناسنا  هکنآ  يارب 
«. دشاب هتشاد  ینوناق  تیلها  رما  نیا  يارب  هکنیا  رگم  دنک  ارجا  ار  دوخ  قوقح  دناوتیمن  سکچیه  دیوگیم ...« : یندم  نوناق  « 958»

ای دنک و  يرما  رب  دهعت  ای  دیامن و  راذگاو  يرگیدب  ار  دوخ  لام  دناوتب  صخـش  ینعی  تسا  ندرک  هلماعم  قح ، لامعا  ۀمهم  عاونا  زا  یکی 
هکنآ يارب  دنشاب » هتشاد  تیلها  هلماعم  يارب  دیاب  نیلماعتم  : » دیوگیم الاب  رد  روکذم  « 210  » ةدام هک  تسا  نیا  دیامن ، دهعت  لاقتنا و  لوبق 

هدرکن و افتکا  راصتخا  نیاب  یندم  نوناق  دنشاب . دیشر  لقاع و  غلاب ، دیاب  اهنآ  یندم  نوناق  « 211  » ةدام قبط  دنوش  بوسحم  لها  نیلماعتم 
: دیوگیم « 1207  » ةدام رد  مهد  باتک  رد 

«. نیناجم دیشر 3 - ریغ  صاخشا  راغص 2 - دنتسه 1 - عونمم  دوخ  یلام  قوقح  لاوما و  رد  فرصت  زا  روجحم و  لیذ  صاخشا  »

راغص - 1

1209  » ةدام زا  هکنانچ  یلو  تسا ، هدومنن  فیرعت  ار  غلاب  ریغ  ریغص و  یندم  نوناق  دنشابیم . غلاب  ریغ  صاخشا  راغص  ۀملک  زا  هدام  روظنم 
. دشاب هدیسرن  یسمش  مامت  لاس  هدجیه  نسب  هک  دوشیم  هتفگ  یسکب  ریغص  دوشیم ، هدیمهف  نآ  و 1210 »

. تسا ناسکی  درم  نز و  رد  یندم  غولب  نس 
. زیمم ریغ  ریغص  زیمم و  ریغص  تسا : مسق  ود  رب  ریغص 

زیمم  ریغ  ریغص  دهد و  صیخشت  ار  دوخ  ررض  عفن و  دناوتب  هک  تسا  یسک  زیمم  ریغص 
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دشاب و زیمم  هاوخ  ریغـص  لامعا  دراذگ . قرف  رگیدکی  زا  دوخ  ررـض  عفن و  نیب  دناوتن  ینعی  دشاب ، هتـشادن  ار  دادعتـسا  نیا  هک  تسیـسک 
«212  » ةدام رد  یندـم  نوناق  هک  تسا  نیا  تسا ، رثا  ـالب  لـطاب و  دـشابیم  وا  یلاـم  قوقح  لاوماـب و  طوبرم  هک  يدـح  اـت  زیمم  ریغ  هاوخ 

یندم نوناق  دوشیمن ، ریغـص  هجوتم  ضوع  الب  کلمت  زا  يررـض  هنوگچـیه  هکنآ  رظن  زا  ءانثتـسا  یلو  تسا  لطاب  غلاب  ریغ  ۀـلماعم  هتفگ :
دنک تاحابم  تزایح  دـناوتیم  نینچمه  هبه و  لوبق  ضوعالب و  حلـص  لوبق  لـثم  دـیامنب ، ضوع  ـالب  کـلمت  زیمم  ریغـص  هک  هداد  هزاـجا 

(. یندم نوناق  « 1212  » ةدام )
هک ینس  هب  ثانا  ای  روکذ  ندیسر  زا  تسا  ترابع  مالسا  ياهقف  حالطـصا  رد  یلو  دنیوگ ، ار  ندیـسر  تغل  رد  یبرع و  تسیا  هملک  غولب 

یعیبط تسا  يرما  غولب  تسا . تیناسنا  لامک  ۀلحرم  نیلوا  نیا  دوشیم  يوق  مه  هلقاع  ياوق  الومعم  نس  نیا  رد  دیامن . ادیپ  یـسنج  لیامت 
ّتَح

ی� �یما�تَْیلا  اُولَْتبا  َو  هدومرف : ۀیآ 5  ءاسن  ةروس  رد  هکنانچ  تسا ، هدمآ  ینعم  نیاب  غولب  تنـس  باتک و  رد  دـشابیمن . عیرـشت  هب  جاتحم  و 
. ْمَُهلا�ْومَأ ْمِْهَیلِإ  اوُعَفْداَف  ًادْشُر  ْمُْهنِم  ُْمتْسَنآ  ْنِإَف  کِّنلا 

�
َحا اوُغََلب  ا�ذِإ 

دیشر ریغ  - 2

راذگاو واب  شیئاراد  ةرادا  هاگره  هتـشادن و  شاعم  لقع  ینعی  دشابن ، یئالقع  دوخ  یلام  قوقح  لاوما و  رد  وا  تافرـصت  هک  تسا  یـسک 
رد دـشابن  مامت  لاس  هدـجیه  نسب  هک  ار  سک  ره  « 1209  » ةدام رد  یندم  نوناق  دـیامنیم . فارـسا  طیرفت و  يدـعت و  دوخ  لاوما  رد  دوش 
هک تسا  یـسک  دـننام  تروص  نیا  رد  هک  دراد  مالعا  ار  وا  دـشر  مامت ، لاس  هدزناـپ  زا  سپ  هاـگداد  هکنآ  رگم  هتـسناد  دیـشر  ریغ  مکح 
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. دوشیم جراخ  تیالو  ای  تمومیق  تحت  زا  دراد و  مامت  لاس  هدجیه 
يدوخب هاگداد  فرط  زا  یگدیـسر  هنوگچیه  نودب  هدش و  هتخانـش  دیـشر  غلاب و  دومن  مامت  ار  یـسمش  لاس  هدـجیه  هک  یـسک  نیاربانب 

نوناق « 1210  » ةدام هک  تسا  نیا  دوش . تباث  هاگداد  رد  وا  نونج  ای  دشر  مدع  هکنآ  رگم  دوشیم  جراخ  تمومیق  ای  تیالو  تحت  زا  دوخ 
ناونعب  مامت  لاس  هدجیه  هب  ندیسر  زا  دعب  ناوتیمن  ار  سکچیه  : » دیوگیم یندم 

 206 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
«. دشاب هدش  تباث  وا  نونج  ای  دشر  مدع  هکنآ  رگم  دومن  روجحم  دشر  مدع  ای  نونج 

: دیوگیم یندم  نوناق  « 213  » ةدام تسا . هتسنادن  ذفان  یلام  قوقح  لاوما و  رد  ار  وا  تافرـصت  تالماعم و  دیـشر  ریغ  تیامح  يارب  نوناق 
وا ياضر  دصق و  شتافرـصت  ندوبن  یئالقع  اب  اریز  تسا ، دیـشر  ریغ  روبزم  ةدام  رد  نیروجحم  زا  روظنم  تسین » ذفان  نیروجحم  ۀلماعم  »

دهدن هزاجا  هاگره  دـنک و  ذـیفنت  ار  هلماعم  دـیامن و  عفر  ار  نآ  صقن  دـناوتیم  میق  ای  یلو  ةزاجا  دوب و  دـهاوخن  هلماعم  ماجنا  يارب  یفاک 
نآ یئاشنا  راثآ  تسا » لطاب  تیلها  مدع  ۀطساوب  دنتسین  دیشر  ای  لقاع  ای  غلاب  هک  یصاخشا  اب  هلماعم  : » دیوگیم هک  م  ق . « 212  » ةدام قبط 

. تشگ دهاوخ  عفترم  هلماعم 
نکمم و  دـنک ، ماجنا  ار  هلماعم  نالف  ات  دـهد  نذا  دیـشر  ریغب  هکنانچ  دـشاب ، هلماعم  زا  لبق  نذا  تروصب  تسا  نکمم  میق  اـی  یلو  ةزاـجا 

. دنهد هزاجا  ار  نآ  عالطا  زا  سپ  میق  ای  یلو  دوش و  عقاو  دیشر  ریغ  ۀلیسوب  ۀلماعم  هکنانچ  دشاب ، هلماعم  زا  دعب  تسا 
تزایح ضوعالب و  حلـص  هبه و  دننام  دشاب ، لیبق  ره - زا  ضوعالب  تاکلمت  هک  هدـش  هداد  هزاجا  زیمم  ریغـص  دـننام  دیـشر  ریغب  ًائانثتـسا 
نوصم ررـض  هجوت  زا  لاـمعا  هنوگنیا  رد  دیـشر  ریغ  اریز  تشاد ، دـهاوخن  میق  اـی  یلو  ةزاـجاب  یجاـیتحا  رما  نیا  رد  دـیامنب و  تاـحابم ،

. دوب دهاوخ 

نیناجم - 3

. دشاب هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یلقع  لداعت  هک  تسا  یسک  نونجم 
يراودا  نونجم  یمئاد - نونجم  تسا : هدومن  هتسد  ود  یندم  نوناق  « 1213  » ةدام ار  نونجم 

. دشابیم لقع  صقن  یغامد و  باصعا  لالتخا  راچد  تاقوا  ۀمه  هک  تسا  یسک  یمئاد  نونجم 
تاقوا یـضعب  رد  و  دـیامنیم ، بلـس  وا  زا  ار  لقع  تموکح  یغامد  باـصعا  لـالتخا  تاـقوا  یـضعب  رد  هک  تسا  یـسک  يراودا  نونجم 

. دنکیم تموکح  شلقع  دراد و  يداع  تلاح  رگید 
 207 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

دوخ یلام  قوقح  لاوما و  رد  یفرـصت  چـیه  دـناوتیمن  نونج  لاح  رد  يراودا  نونجم  ًاـقلطم و  یمئاد  نونجم  : » م ق . « 1213  » ةدام قبط 
: دیوگیم یندم  نوناق  « 212  » ةدام هک  تسا  نیا  دنک . ذیفنت  ار  وا  هلماعم  دیامن و  عفر  ار  نآ  صقن  دناوتب  میق  ای  یلو  هکنآ  ول  و  دیامنب »... 
رد هک  یتروص  رد  دـشابیم . حیحـص  تسا  ملاس  لقع  ياراد  نوچ  هقافا  نامز  رد  يراودا  نونجم  تافرـصت  تسا . لطاب  لقاع  ریغ  ۀـلماعم 

عفتنم هلماعم  نالطب  زا  هک  یـسک  رگم  دوشیمن ، هتخانـش  لطاب  دقع  نآ  هدوب  يراودا  نونجب  التبم  نیلماعتم  زا  یکی  هک  دوش  تباث  هاگداد 
دشاب و هدـش  دـقعنم  هقافا  نامز  رد  روبزم  دـقع  تسا  نکمم  اریز  تسا ، هدـش  عقاو  نونج  نامز  رد  روبزم  ۀـلماعم  هک  دـیامن  تباث  دوشیم 

ياهلماعم چیه  نیاربانب  دوش » مولعم  نآ  داسف  هکنیا  رگم  تسا  تحـص  رب  لومحم  دشاب  هدـش  عقاو  هک  هلماعم  ره  : » م ق . « 223  » ةدام قبط 
زا سپ  هکنآ  ای  دـشاب و  هدـش  رداص  هلماعم  عوقو  زا  لـبق  وا  نونج  مکح  هکنآ  رگم  تسناد  لـطاب  هدـننکهلماعم  نونج  ناونعب  ناوتیمن  ار 

روما نوناق  « 72  » ةدام تسا . هدوب  ساوح  لالتخا  نونج و  راچد  هلماعم  داقعنا  نامز  رد  هدـننکهلماعم  هک  ددرگ  تباـث  هاـگداد  رد  هلماـعم 
زا دعب  ای  رجح و  مکح  زا  لبق  یهاگداد  رد  نیلماعتم  زا  یکی  تیلها  مدع  ای  تیلها  رگا  هک  تسین  عنام  رجح  عفر  ای  رجح  مکح  . » یبسح
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دهد ». رثا  بیترت  تسا  هدش  تباث  وا  دزن  هچنآب  هاگداد  دوش ، تباث  رجح  عفر 
208 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

هلماعم دروم  رد  موس  ثحبم 

هراشا

تحص یساسا  طئارش  هک  یندم  نوناق  « 190  » ةدام هک  تسا  نیا  دریگ ، رارق  لاقتنا  ای  دهعت  عوضوم  هک  دشاب  يدروم  ياراد  دـیاب  هلماعم 
. دربیم مان  دشاب  هلماعم  دروم  هک  نیعم  عوضوم  موس ، دنب  رد  درامشیم  ار  هلماعم 

: دریگ رارق  هلماعم  دروم  دناوتیم  هک  يزیچ 
«. دننکیم ار  نآ  ءافیا  ای  میلست  دهعت  نیلماعتم  زا  کی  ره  هک  دشاب  یلمع  ای  لام  دیاب  هلماعم  دروم  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 214  » ةدام

دهعت زا  روظنم  نیعم . ۀناخ  ای  نیعم  باتک  میلـستب  دهعت  دننام  دیامنب ، دـهعت  نآ  میلـستب  دـهعتم  هک  دـشاب  یلام  تسا  نکمم  هلماعم  دروم 
تـسا هتفرگ  رارق  ناریا  یندم  نوناق  يوریپ  دروم  هک  هسنارف  یندـم  نوناق  « 1126  » ةدام زا  هکنانچ  ، ) تسا لام  لاقتناب  دهعت  لام ، میلـستب 

، دشابیم شبحاصب  لام  ندادب  دهعت  لام ، میلـستب  دـهعت  زا  روظنم  تفگ  تشادـنرب و  تسد  هدام  رهاظ  زا  ناوتیم  هچ  رگا  ددرگیم ) مولعم 
یلمع هلماعم  دروم  تسا  نکمم  دیامن . در  شبحاصب  ررقم  دعوم  رد  ار  هیراع  هعیدو و  دروم  هک  دیامنیم  دهعت  ریعتسم  عدوتسم و  هکنانچ 
دـشاب یلمع  كرت  ای  دزاسب و  هل  دهعتم  يارب  نیعم  ۀشقن  قبط  ۀناخ  دیامن  دهعت  یـسک  هکنانچ  دیامنب ، ار  نآ  ءافیا  دهعت  دهعتم  هک  دـشاب 
هتخاس وا  يارب  هک  یلوصحم  زا  دیامن  دـهعت  یناپمک  لباقم  رد  هناخراک  هکنآ  دـننام  دـیامن ، دـهعت  ار  نآ  ماجنا  زا  يراددوخ  دـهعتم  هک 

. دشورفن يرگیدب  ای  دزاسن  رگید  تسا 
. تسا هدربن  یمان  یکیلمت  دقع  دروم  زا  هدومن و  نایب  ار  يدهع  دقع  دروم  روبزم  ةدام 

دریگیم  رارق  لاقتنا  دروم  دوجوم و  دقع  نیح  رد  هک  تسا  ینیعم  لام  یکیلمت  دقع  دروم 
 209 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

دوجوم دقع  نیح  رد  نیع  عبتب  عفانم   ) هناخ ۀلاس  هس  عفانم  لثم  دشاب ، نآ  تعفنم  ای  و  هناخ ، دننام  دـشاب  یجراخ  نیع  دـناوتیم  روبزم  لام 
يرگید زا  یسک  هکنانچ  بلط  دننام  دشاب ، يرگید  یلام  قح  ای  و  قافترا ، قح  عافتنا و  قح  دننام  دشاب  یجراخ  نیع  رب  یقح  ای  و  تسا )

. دهدیم لاقتنا  یثلاث  صخشب  ار  نآ  دراد و  بلط  لایر  رازه  کی 
دقع دروم  لمع و  كرت  لمع ، ماجنا  شبحاصب ، لاـم  میلـست  لاـم ، لاـقتنا  زا : دـشابیم  تراـبع  يدـهع  دـقع  دروم  تشذـگ  هچنآ  رب  اـنب 

. دوشیم هداد  لاقتنا  يرگیدب  هک  تسا  ینیعم  لام  زا  ترابع  یکیلمت 
و دریگیم ، رارق  رگیدـکی  لـباقم  رد  کـی  ره  دـنیوگ و  ضوعم  ار  يرگید  ضوع و  ار  یکی  هک  تسا  دروم  ود  ياراد  ضوعم  تـالماعم 

. تسا لاقتنا  ای  دهعت  عوضوم  هک  دشابیم  دروم  کی  ياراد  ضوعم  ریغ  تالماعم 
: دشاب لیذ  طیارش  ياراد  هک  دریگ  رارق  هلماعم  دروم  دناوتیم  يزیچ 

. دشاب هتشاد  تیلام  - 1
. دشاب یئالقع  تعفنم  نمضتم  - 2

. دشاب عورشم  نآ  تعفنم  - 3
. دشاب رودقم  نآ  میلست  - 4

. تسا یفاک  نآب  یلامجا  ملع  هک  يدراوم  رد  رگم  دشابن  مهبم  - 5
. دشاب نیعم  - 6
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. دشاب لاقتنا  لباق  دیاب  تسا  لام  هلماعم  دروم  هک  یتروص  رد  - 7
. دشاب دوجوم  دقع  نیح  رد  - 8

دشاب هتشاد  تیلام  - 1

هـضواعم شزرا  تراجت  رازاب  رد  دریگ و  رارق  دتـسوداد  دروم  دناوتب  ینعی  دشاب ، هتـشاد  تیلام  دـیاب  دریگیم  رارق  هلماعم  دروم  هک  يزیچ 
نینچمه دوش . عقاو  هلماعم  دروم  دناوتیمن  اهنیا  لاثما  دیشروخ و  رون  اوه ، دننام  دشاب  دقاف  ار  هضواعم  شزرا  هک  یتروص  رد  دشاب . هتشاد 

شزرا  تیلام و  هک  یلمع  كرت  ای  لمع  تسا 
 210 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

. درادن هضواعم 
کشخ و يریبعت  نداد  رارق  هلماـعم  تحـص  كـالم  قلطم  روطب  ار  دروم  تیلاـم  یقوقح ، رظن  زا  هک  دـننآ  رب  دـیدج  نییقوقح  زا  یـضعب 

دروم ار  نآ  دشاب  هتـشادن  ای  هتـشاد و  يراجت  شزرا  هاوخ  دوش  عفتنم  هچ  ره  زا  هک  تسا  نآ  رب  هعماج  فرع و  لمع  هچ  دـشابیم ، راوشد 
دیاع هیلا  لقتنم  ای  هل  دهعتم  صخشب  هک  تسا  یعفن  دتسوداد  رد  عامتجا  قطنم  اریز  دنکیم ، لام  لذب  نآ  ضوع  رد  دهدیم و  رارق  هلماعم 

. دشابن رازاب  رد  هضواعم  يراجت و  شزرا  ياراد  ای  زیچان و  رایسب  نآ  عفن  هچ  رگا  ددرگیم 
یندم نوناق  « 348  » ةدام و  دشاب » عورـشم  یئالقع  تعفنم  نمـضتم  هتـشاد و  تیلام  دیاب  هلماعم  دروم  : » دیوگیم یندـم  نوناق  « 215  » ةدام
تردق عیاب  هک  يزیچ  ای  درادـن  یئالقع  تعفنم  ای  تیلام و  هک  يزیچ  ای  تسا و  عونمم  ًانوناق  نآ  شورفودـیرخ  هک  يزیچ  عیب  : » دـیوگیم

«. دشاب میلست  رب  رداق  دوخ  يرتشم  هکنیا  رگم  تسا  لطاب  درادن  نآ  میلست  رب 

دشاب یئالقع  تعفنم  نمضتم  - 2

نآ زا  دناوتب  هل  دهعتم  هاوخ  دـشاب ، زیچان  تعفنم  نآ  هکنآ  ول  دریذـپب و  ار  نآ  القع  هعماج و  هک  دـشاب  هتـشاد  یتعفنم  دـیاب  هلماعم  دروم 
دوشیمن و تفای  نآ  یکدی  ياهبابـسا  دشابیم و  ردان  ناریا  رد  نآ  متـسیس  هک  تسا  یلیبموتا  ياراد  یـسک  هکنانچ  دناوتن ، ای  دوش و  عفتنم 
ار نآ  درب ، راـکب  دوخ  لـیبموتا  رد  ار  يرگید  متـسیس  لـیبموتا  چـیپ  دـناوتیم  هکنآ  روصتب  وا  ددرگ  هدوـسرف  نآ  ياـهچیپ  زا  یکی  نوـچ 
یقـالخا و اـی  يداـم  عفن  هنوگچـیه  هک  يزیچ  دوشیمن . عفتنم  چـیه  نآ  زا  هدرک و  هابتـشا  دوشیم  مولعم  دـیامنیم  شیاـمزآ  یتـقو  درخیم .

زیچ نآ  یئالقع  عفانم  لامعتـسا و  شزرا  اب  بسانتم  زیچ  ره  ۀضواعم  شزرا  رادقم  اریز  دریگ ، رارق  هلماعم  دروم  دناوتیمن  درادن  یعامتجا 
. دشابیم

دشاب عورشم  نآ  تعفنم  - 3

روظنم  هک  دوب  نآ  رب  دیاب  تسا )...  لطاب  تسا ...  عونمم  ًانوناق  نآ  شورفودیرخ  هک  يزیچ  عیب   ) م ق . « 348  » ةدام ترابعب  هجوت  اب 
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نیاربانب تسا . لومعم  لوادتم و  یجراخ  یقوقح  نابز  رد  نایب  زرط  نیا  دـشاب و  هدومنن  عنم  ار  نآ  نوناق  هک  تسیزیچ  حورـشم  ۀـملک  زا 
هاگره تسا و  نآ  زا  عافتنا  شزراب  هتسب  زیچ  ره  ۀضواعم  شزرا  دشاب . هدرکن  عنم  نوناق  ار  نآ  زا  عافتنا  هک  تسا  یتعفنم  عورشم  تعفنم 

ًاعرـش عونمملا   ) تسا هدـئافیب  نوناـق  رظن  رد  عوـنمم و  نآ  زا  عاـفتنا  دـشاب  عورـشم  ریغ  دوـش  هدرب  تسا  نکمم  زیچ  نآ  زا  هک  یتـعفنم 
( القع عونمملاک 

داوم دننام  تشاد ، دهاوخن  یلاکشا  نآ  ۀلماعم  دشاب ، زاجم  رگید  یضعبب  تبسن  عونمم و  دارفا  یضعب  هب  تبـسن  نآ  زا  ةدافتـسا  هک  یلام 
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داوم تلود  ةزاجا  اب  دناوتیم  یسک  ره  نیاربانب  دنشاب ، هتشاد  ار  نآ  دنناوتیمن  دارفا  یلو  تسا  زاجم  شترا  يارب  نآ  زا  ةدافتسا  هک  هرجفنم 
. دشورفب شتراب  هدومن و  هیهت  هرجفنم 

دشاب رودقم  نآ  میلست  - 4

لطاب هلماعم  الا  و  دیامن ، میلست  هل  دهعتم  ای  هیلا  لقتنمب  ار  نآ  دناوتب  لقان  ای  دهعتم  دیاب  دریگیم  رارق  لاقتنا  دروم  ای  دهعت  دروم  هک  يزیچ 
هیلا لقتنم  هل و  دهعتم  یلو  دیامن  میلـست  ار  نآ  دناوتن  دهعتم  لقان و  تاهج  زا  یتهجب  هک  یتروص  رد  و  یندم .) نوناق  « 348  » ةدام  ) تسا
لام ندیـسر  لام ، میلـست  رب  دهعتم  نتـشاد  تردق  زا  نوناق  روظنم  اریز  دوشیم ، بوسحم  رودقم  نآ  میلـست  دروآ ، تسدـب  ار  نآ  دـناوتب 

هعرزم کـلام  تسا و  هدوـمن  بصغ  نآ  يادـخدک  ار  ۀـعرزم  ـالثم  دوـشیم . لـصاح  تروـص  نیا  رد  هک  تسا  هیلا  لـقتنم  هل و  دـهعتمب 
هک روبزم  ذفنتمب  هعرزم  لاقتنا  دـنک ، فرـصت  ار  نآ  دـناوتیم  رواجم  ءارق  نیذـفنتم  زا  یکی  یلو  دراد ، درتسم  بصاغ  زا  ار  نآ  دـناوتیمن 

ار هلماعم  دروم  لام  هاگره  نیاربانب  تسا  لطاب  دیامن  ملـست  ار  نآ  دـناوتیمن  هک  يرگیدـب  دـشابیم و  حیحـص  دراد  ملـست  رب  تردـق  دوخ 
يراددوخ ناوتن  نآ  كرت  زا  تسا  لمع  كرت  دهعت  دروم  هک  یتروص  رد  داد و  ماجنا  ناوتن  ار  دـهعت  دروم  لمع  ای  دومن و  میلـست  ناوتن 

یجراخ نابز  کی  میلعت  دننام  دشاب  یلمع  ای  هدش و  قرغ  ایرد  رد  هک  دشاب  یلام  دهعت  دروم  هاگره  الثم  دـشابیم ، لطاب  هلماعم  نآ  درک ،
. دوب دهاوخ  لطاب  دقع  نیا  گنج ، زا  سپ  يداصتقا  نارحب  زا  يریگولج  دننام  دشاب  یلمع  كرت  ای  هام و  ود  تدم  رد  لماک  روطب 
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نیفرط زا  یکی  هاگره  اریز  دراد ، ار  هلماعم  دروم  میلـست  رب  تردـق  رب  لقان  ای  دـهعتم  هک  دنـشاب  ملاـع  دـیاب  دـقع  نیح  رد  هلماـعم  نیفرط 

، تسا یئالقع  ریغ  وغل و  روبزم  ۀلماعم  دنک ، میلست  ار  نآ  دناوتیمن  زین  هل  دهعتم  دیامن و  میلـست  ار  هلماعم  دروم  دناوتیمن  دهعتم  هک  دنادیم 
رب تردـق  هاگره  دـنام . دـهاوخ  ضوع  نودـب  دوشیم  هداد  میلـستلا  رودـقم  ریغ  لام  لباقم  رد  هک  يزیچ  نآ  دـشاب  ضوعم  هلماعم  رگا  و 

يررغ يدنبورگ  دننام  شلباقم  رد  ضوع  میلست  یلامتحا و  نآ  رب  هلماعم  دوش ، عقاو  نیفرط  زا  یکی  دیدرت  دروم  هلماعم  دروم  لام  میلست 
. تسا هتخانشن  حیحص  ار  تالماعم  هنوگنیا  یقوقح  قطنم  دشابیم و 

سپ هک  دوش  هتخورف  یلام  هاگره  الثم  تسا ، دقع  تحص  طرش  ددرگ  میلست  فرطب  دیاب  لام  نآ  هک  يدعوم  رد  لام ، میلـست  رب  تردق 
هتشادن عیبم  میلست  رب  تردق  دقع  نامز  رد  عیاب  هچ  رگا  تسا ، تحص  طرش  هام  ود  زا  سپ  عیاب  تردق  ددرگ ، میلـست  يرتشمب  هام  ود  زا 

نوناق « 371  » ةدام دشابیم . طرش  دهدیم  هزاجا  ار  نآ  کلام  ای  دهعتم  هک  ینامز  رد  میلـست  رب  تردق  یلوضف  ۀلماعم  رد  هک  تسنیا  دشاب .
رد نآ  حرـش   ) دقع نامز  رد  هن  تسا » ربتعم  هزاجا  نامز  رد  میلـست  رب  تردـق  تسا  کلام  ةزاجاب  فوقوم  هک  یعیب  رد  : » دـیوگیم یندـم 

(. دمآ دهاوخ  عیبم  میلست 
نآ رب  لهاج  نیلماعتم  یلو  هتـشادن  ار  دهعت  دروم  میلـست  رب  تردـق  دـهعتم  دـقع ، نیح  رد  هک  دوش  مولعم  هلماعم  زا  سپ  هک  یتروص  رد 

رظان تسا ) لطاب  درادن  نآ  میلـست  رب  تردـق  عیاب  هک  يزیچ   ) ترابع اریز  تسا ، لطاب  هلماعم  نآ  یندـم  نوناق  « 348  » ةدام قبط  دناهدوب 
. تسا تقیقح  عقاو و  رد  میلست  رب  تردقب 

لماع شیادیپ  رثا  رد  دقع  زا  سپ  یلو  تسا ، هتـشاد  ررقم  نامز  رد  ار  دهعت  دروم  میلـست  رب  تردق  دهعتم  دـقع  نیح  رد  هک  یتروص  رد 
نآ میلـست  رب  تردق  دهعتم  ات  دنک  ربص  دناوتیم  هل  دهعتم  دشاب  نکمم  نآ  ماجنا  ررقم  دعوم  زا  سپ  هاگره  دوش ، عنتمم  دـهعت  ماجنا  هزات 

هشیمه يارب  میلـست  رب  تردق  هاگره  و  دزرو . عانتما  نآ  ماجنا  زا  دهعتم  هک  تسا  نآ  دننام  دنک و  خسف  ار  دقع  دناوتیمن  و  دیامن ، ادیپ  ار 
هکنانچ  دوش ، بلس  دهعتم  زا 
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هدام قالطا  قبط  دوش  روک  ندیـشکب  عورـش  زا  لبق  و  تسا ، هدومن  هل  دهعتم  تروص  ندیـشکب  دـهعت  هک  دـشاب  يروهـشم  شاقن  دـهعتم 
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هدوب ءاشنا  دصق  دروم  بولطم  تدحو  وحنب  ررقم  دعوم  رد  دـهعت  دروم  میلـست  هاگره  تسا  نینچمه  دـشابیم . لطاب  هلماعم  م . ق . « 348»
، ررقم دعوم  رد  میلست  رب  شورف  ینتسب  تردق  مدع  دهاوخب ، دراد  ینامهم  هک  هعمج  رصع  يارب  ینتسب  فرظ  دص  یـسک  هکنانچ  تسا ،

. دنک میلست  ار  نآ  دناوتب  ررقم  دعوم  زا  سپ  هچ  رگا  دوب ، دهاوخ  هلماعم  نالطب  بجوم 

دشابن مهبم  دیاب  هلماعم  دروم  - 5

دزن دیاب  هلماعم  دروم  یندـم .) نوناق  « 216  » ةدام  ) تسا یفاک  نآب  یلامجا  ملع  هک  هصاخ  دراوم  رد  رگم  دـشاب  مولعم  دـیاب  هلماـعم  دروم 
ۀلماعم يررغ و  روبزم  ۀـلماعم  اریز  دـشاب ، لـهاج  نآـب  يرگید  دـنادب و  ار  نآ  نیلماـعتم  زا  یکی  هک  تسین  یفاـک  دـشاب و  مولعم  نیفرط 

رارق یسرداد  رد  مکح  دروم  دناوتیمن  نآ  نودب  دشاب و  مولعم  هک  درک  ءافیا  ای  دومن و  هبلاطم  ناوتیم  ار  يزیچ  هوالعب  تسا . لطاب  يررغ 
. لمع ای  دشاب  لام  دقع  دروم  هک  دیامنیمن  یقرف  رما  نیا  رد  دریگ .

نیلماعتم لهج  هدـهاشم ، ۀلیـسوب  هک  یلاوما  ددرگیم . لصاح  تیفیک  تیمک و  ثیح  زا  فاصوا  نایب  ۀلیـسوب  هلماعم  درومب  نیلماعتم  ملع 
. ددرگیم لصاح  هلیسو  نیدب  نآ  تسا و  هلماعم  دروم  ندش  مولعم  دوصقم  اریز  دوب ، دهاوخ  یفاک  نآ  ةدهاشم  دوشیم  عفترم 

روبزم عیب  دفابب ، تسا  هدش  هتفاب  هچنآ  دـننام  ار  نآ  هیقب  هکنآ  طرـشب  درخب  تسا  هدـش  هتفاب  نآ  زا  يرادـقم  هک  ار  یـسابل  یـسک  هاگره 
دهاوخ لوهجم  عیبم  ًاتجیتن  هک  تسا  لوهجم  عیاب و  ۀمذ  رد  دفابب  دـیاب  ًادـعب  هچنآ  تسا و  دوجوم  نیع  هدـش  هتفاب  هچنآ  اریز  تسا ، لطاب 

يرادقم ندوب  دشابیمن و  مهبم  تسا  هدش  هتفاب  هک  یتمسقب  هجوت  اب  تسا  همذ  رب  هچنآ  اریز  دشاب  حیحـص  روبزم  عیب  هک  دسریم  رظنب  دوب .
. ددرگیمن نالطب  بجوم  همذ  رد  نآ  رگید  رادقم  یجراخ و  نیع  عیبم  زا 

مزال ار  هلماعم  دروم  ندوب  مولعم  یفاک و  ار  یلامجا  ملع  تاـهج  زا  یتهجب  نوناـق  هکنآ  رگم  تسا  تـالماعم  ۀـیلکب  عجار  روبزم  ةدـعاق 
نماض  ملع  نامض ، رد  هکنانچ  دنادن ،
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رد ترجا  لمع و  تسا  نینچمه  و  یندـم ) نوناق  « 694  » ةدام  ) دشابیمن طرش  دیامنیم  تنامـض  هک  ار  ینید  طیارـش  فاصوا و  رادقمب و 
( یندم نوناق  « 564  » و « 563  » ةدام  ) هلاعج دقع 

دشاب نیعم  دیاب  هلماعم  دروم  - 6

رارق نیعم  یئیـش  دنچ  ای  ود  زا  یکی  دناوتیمن  هلماعم  دروم  نیاربانب  دشاب ، نیعم  دیاب  هلماعم  عوضوم  یندـم  نوناق  « 190  » ةدام قش 3  قبط 
ار ود  نآ  زا  کی  ره  دنک  دهعت  ای  و  دهدب ، لاقتنا  يرگیدب  ار  دوخ  غاب  ای  هناخ و  هام  ود  زا  سپ  هک  دیامن  دهعت  یسک  هچنانچ  الثم  دریگ 

اریز درادن ، یلاکـشا  دهعت  هنوگنیا  رگید  للم  نیناوق  زا  يرایـسب  رد  دشابیم . لطاب  دهعت  نآ  داد ، دهاوخ  لاقتنا  واب  دهاوخب  هل  دـهعتم  هک 
. تشاد دهاوخن  ربرد  ددرگ  نآ  لالخا  بجوم  هک  يررغ  روبزم  ۀلماعم 

رد دناوتیم  دـهاوخب  دـهعتم  هاگره  هک  دوش  طرـش  دـقع  نمـض  رد  یلو  دـشاب ، نیعم  دـهعت  دروم  هاگره  ناریا  نوناق  رد  هک  دـسریم  رظنب 
یلاکـشا دهاوخب ، ار  يرگید  نیعم  لام  هلماعم ، دروم  لام  ضوع  رد  دناوتیم  هل  دهعتم  ای  دـهدب  ار  يرگید  نیعم  لام  هلماعم  دروم  ضوع 

دصکی نآ  ياجب  دناوتیم  تساوخ  هل  دهعتم  هاگره  دهدب و  هل  دهعتمب  نمرخ  رس  مدنگ  نت  یس  هک  دیامن  دهعت  یسک  الثم  دشاب ، هتـشادن 
ریعست روبزم  غلبمب  ار  نآ  دناوتب  هک  هدش  طرـش  دقع  نمـض  رد  تسا و  هدمآ  لمعب  نیعم  عوضومب  تبـسن  دهعت  اریز  دزادرپب ، لایر  رازه 

. دیامن

دشاب لاقتنا  لباق  دیاب  هلماعم  دروم  - 7
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اریز یکیلمت ، هاوخ  دشاب و  يدهع  هلماعم  نآ  هاوخ  دشاب ، هتشاد  ار  لاقتنا  تیلباق  دیاب  نآ  دروم  تسا ، لام  لاقتنا  نآ  ياضتقم  هک  ۀلماعم 
یئالقع ریغ  لمع  وغل و  دـهعت  دـشاب  هتـشادن  ار  لاقتنا  تیلباق  هلماعم  دروم  هاگره  و  تسا ، هیلا  لقتنم  ندـش  کـلام  روبزم  ۀـلماعم  ۀـجیتن 

. دوب دهاوخ 
. تسا هداد  ار  اهنآ  شورف  ةزاجا  نوناق  هک  يدروم  رد  رگم  تافوقوم  یمومع و  تاکرتشم  زا : دنترابع  دنرادن  ار  لاقتنا  تیلباق  هک  یلاوما 

دشاب دوجوم  دقع  نیح  رد  دیاب  هلماعم  دروم  - 8

دقع  رد  روبزم  طرش 
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دروم دناوتیم  دوجوم  لام  طقف  اریز  دوشیم ، هداد  لاقتنا  کیلمت و  رگید  فرطب  فرط  کی  زا  دقع  ۀلیسوب  هلماعم  دروم  هک  تسا  یکیلمت 
یبسا صخـش  هاگره  الثم  دشاب ، ققحم  دعب  نامز  رد  نآ  شیادـیپ  هکنآ  ول  داد و  لاقتنا  ار  دوجوم  ریغ  لام  ناوتیمن  دریگ و  رارق  کیلمت 
نوناق « 361  » ةدام دشابیم . لطاب  هلماعم  تسا ، هدوب  هدرم  بسا  نآ  ۀـلماعم  زا  لبق  هک  دوش  مولعم  سپـس  دـشورفب و  دراد  هلیوط  رد  هک  ار 

یلو دشابیم  عیب  دروم  رد  هچ  رگا  روبزم  ةدام  تسا .» لطاب  عیب  هتـشادن  دوجو  عیبم  هک  دوش  مولعم  نیعم  نیع  عیب  رد  رگا  : » دیوگیم یندـم 
. تسا یکیلمت  دقع  تعیبط  رظن  زا  روبزم  مکح  دیامنیمن و  باجیا  ار  نآ  نالطب  عیب ، تیصوصخ 

زا سپ  هک  دریگ  رارق  یلام  زین  دناوتیم  دشاب ، دوجوم  دـقع  نیح  رد  هک  دریگ  رارق  دـهعت  دروم  دـناوتیم  یلام  هکنانچمه  يدـهع  دـقع  رد 
ار نآ  هشقن  سکع و  قبط  ار  دعب  لاس  ود  لدم  لیبموتا  نیدنچ  هک  دـنک  دـهعت  دـناوتیم  يزاسلیبموتا  ۀـناخراک  الثم  دوش ، دوجوم  دـقع 

. دهد لیوحت  هتخاس 

هلماعم تهج  تیعورشم  رد  مراهچ  ثحبم 

هراشا

یعاد زا  ترابع  هلماعم  تهج  تسا . هدرمش  هلماعم  تهج  تیعورـشم  یندم  نوناق  « 190  » ةدام ار  هلماعم  تحص  یساسا  طرـش  نیمراهچ 
ار دوخ  ۀـناخ  تسا  ضورقم  هک  یـسک  الثم  ددرگیم ، هلماعم  ماجنا  ببـس  دوشیم و  ادـیپ  نیلماعتم  زا  کی  ره  رد  هلماعم  زا  لـبق  هک  تسا 

روصت هلماعم  زا  لبق  نیلماعتم  زا  کی  ره  هک  تسا  يرما  تهج  تسا  نید  هیدات  هناخ  شورف  تهج  دیامن ، ادا  ار  دوخ  ضرق  ات  دـشورفیم 
دنناوتب ات  دنهد ، ماجنا  ار  هلماعم  هک  دزیگنا  یم  رب  ار  نیلماعتم  تهج  دیامن . داجیا  جراخ  رد  ار  نآ  دناوتب  هلماعم  ماجنا  ۀلیـسوب  ات  دیامنیم 

. ددرگ داجیا  جراخ  رد  تسا  نکمم  هلماعم  زا  سپ  دوشیم و  روصت  هلماعم  زا  لبق  تهج  نیاربانب  دندرگ . لئان  دوخ  روظنمب 
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دشاب و عورـشم  دیاب  دشاب  هدش  حیرـصت  رگا  یلو  دوش ، حیرـصت  نآ  تهج  هک  تسین  مزال  هلماعم  رد  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 217  » ةدام
عنم نوناق  فرط  زا  هک  یلمع  ره  نیاربانب  تسا . نوناق  فرط  زا  ندوبن  عونمم  ةداـم  رد  عورـشم  ۀـملک  زا  روظنم  تسا .» لـطاب  هلماـعم  ـالا 

(. عیبم دروم  رد  یندم  نوناق  « 348  » ةدام زا  طبنتسم   ) تسا عورشم  دشاب  هدشن 
، دیامنیم هلماعم  يروظنم  هچ  هب  ندیسر  يارب  تسیچ و  هلماعم  ماجنا  رب  وا  یعاد  دیوگب  دوخ  فرطب  تسین  مزال  دیامنیم  هلماعم  هک  یسک 

هاگره یلو  دربیمن ، یعافتنا  هنوگ  چـیه  نآ  زا  زین  لماعتم  درادـن و  هلماعم  تیهام  رد  يریثأت  هلماعم ، ماـجنا  رب  لـماعم  یعاد  نتـسناد  اریز 
نیزنب تیپ  کی  هاگـشورف  زا  یـسک  الثم  دشاب . عورـشم  یعاد  نآ  دیاب  م . ق . « 217  » ةدام قبط  دـیامن  نایب  دـقع  رد  ار  دوخ  یعاد  لماعم 
هچنانچ دشاب ، عورـشم  دیاب  دیوگب  ار  نآ  هاگره  یلو  دیوگن . هاگـشورفب  دیرخ  رد  ار  دوخ  یعاد  هلماعم و  تهج  دناوتیم  رادیرخ  درخیم ،

ار نآ  دیوگب  هکنانچ  دشاب  عورشم  ریغ  رگا  تسا و  حیحـص  هلماعم  نیاب  تروص  نیا  رد  مهاوخیم  لیبموتا  رد  نتخیر  يارب  ار  نآ  دیوگب 
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رد سکعلاـب  دـنزن . شتآ  ار  هاـگنب  تاـهج  زا  یتهجب  ًادـعب  هچ  رگا  دوب ، دـهاوخ  لـطاب  هلماـعم  نآ  منزب  شتآ  ار  هاـگنب  نـالف  اـت  مرخیم 
نآ دیامنب  يرادیرخ  نیزنب  ۀلیـسوب  قیرح  داجیا  ًادـعب  دـنادب و  ار  نآ  هاگـشورف  یلو  دـیوگن  ار  دوخ  عورـشمان  یعاد  لماعم  هک  یتروص 

. دوشیم هدیمهف  یندم  نوناق  « 217  » ةدام زا  هچنآ  تسا  نیا  دوب . دهاوخ  حیحص  هلماعم 
نآب هکنانچ  هلماعم  تهج  اریز  دشابیمن ، لاکشایب  تحص  یساسا  طئارـش  زا  یکی  هلماعم ، تهج  تیعورـشم  ندوب  یقوقح  لیلحت  رظن  زا 

: تسا هلحرم  ود  ياراد  دش  هراشا 
داجیا رد  یغامد  باصعا  کیرحت  بجوم  دوشیم و  روصت  هلماعمب  مادـقا  زا  لبق  ینامز  تدـمب  هلماـعم  ماـجنا  رب  یعاد  یعاد - روصت  - 1
ناکرا اب  ۀـطبار  هنوگچـیه  تسا و  ادـج  ـالماک  دوشیم  ققحم  نآ  ۀلیـسوب  دـقع  هک  یقیقح  ةدارا  زا  یعاد  ددرگیم . هلماـعم  نآ  تامدـقم 

لبق  ینامز  تدم  رادیرخ  هک  تسا  نیزنب  دیرخ  لاثم  رد  هکنانچ  درادن ، هلماعم  ۀلکشتم 
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لیم نآ  رثا  رد  دنک  قیرح  داجیا  نیزنب  ۀلیسوب  دریگیم  میمصت  هرخالاب  دیوجیم ، ار  نآ  هار  دیامنیم و  ار  هاگنب  ندز  شتآ  روصت  هلماعم  زا 
دریگیم ماجنا  هلماعم  ددرگیم و  عورش  تسا  ۀناگادج  یغامد  لامعا  ۀلسلس  کی  دوخ  هک  نیزنب  دیرخ  سپـس  دوشیم ، ادیپ  نیزنب  نتـشادب 

. دوشیم نیزنب  کلام  رادیرخ  و 
هنوگچـیه هک  هناگادـج  ةدارا  ۀلیـسوب  رما  نیا  دـشابیم . هاگنب  ندز  شتآ  الاب ، لاثم  رد  جراخ  رد  یعاد  داجیا  جراخ - رد  یعاد  داجیا  - 2

سپ رادیرخ  تسا  نکمم  هکنانچمه  ددرگیم ، داجیا  جراخ  رد  ینامز  تدمب  هلماعم  ماجنا  زا  سپ  درادن ، هلماعم  ۀلکشتم  ناکراب  یطابترا 
. دهد ماجنا  ار  نآ  دناوتن  هک  ددرگ  هجاوم  یعناومب  لمع  نایرج  رد  ای  دوش و  فرصنم  دوخ  میمصت  زا  نیزنب  دیرخ  زا 

هکلب تسین ، هلماعم  نالطب  بجوم  دوخ  يدوخب  یعاد  داجیا  یعاد و  روصت  زا  کیچیه  دوشیم  مولعم  یندم  نوناق  « 217  » ةدام زا  هکنانچ 
. دشابیم نآ  بجوم  عورشم  ریغ  یعادب  حیرصت 

. دنادرگیم لطاب  ار  نآ  هک  دیامنیم  هلماعم  رد  يریثأت  هچ  عورشم  ریغ  یعادب  حیرصت  ایآ  تسناد  دیاب  نونکا 
نمـض رد  نآ  نداد  رارق  طرـش  نینچمه  نآب و  هلماـعم  فرط  ملع  هک  يرما  اریز  دـسریمن ، رظنب  دریذـپب  ار  نآ  یقوقح  قطنم  هک  یخـساپ 

دوش دقع  لطبم  دناوتیم  شاهداس  نایب  هنوگچ  یندم ) نوناق  « 232  » ةدام  ) ددرگن هلماعم  نالطب  بجوم  تسا  حیرصت  زا  رتدیدش  هک  دقع 
. دیآیم رد  نیضوع  زا  یکی  ءزج  ًانعم  دقع  رد  نآ  جرد  زا  سپ  طرش  هکنآ  اب 

رد هلماعم  تحص  یـساسا  طئارـش  زا  یکی  هلماعم  تهج  تیعورـشم  هک  هدش  بجوم  يرما  هچ  ایآ  هک  تسا  نآ  دشابیم  هجوت  لباق  هچنآ 
؟ تسا هدمآ  رامشب  یندم  نوناق 

: ددرگیم مولعم  لیذ  روما  نتسنادب  الاب  شسرپ  خساپ 
وحن نیدب  هیماما )  ) هعیش قوقح  هسنارف و  یندم  نوناق  زا  تسا  یطالتخا  یندم  نوناق  لوا  دلج  تشذگ ، باتک  نیا  همدقم  رد  هکنانچ  - 1

هیماما  قوقح  فلاخم  هک  یعضوم  ره  تسا و  هدش  سابتقا  هسنارف  یندم  نوناق  زا  داوم  نیماضم  بیترت و  يدنبلصف و  هک 
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رازگرب توکـسب  دناهتـسناوتن  ای  هتـشادن و  هجوت  هک  دراوم  یـضعب  رد  هداد و  رییغت  دناهتـشاد  هجوت  هتـسناوت و  هک  یئاجنآ  اـت  هدـمآ  رظنب 
، هعرازم تاقاسم ، بصغ ، فقو ، عافتنا ، قح  دننام  دناهدرک ، نایب  هنوگنامه  سابتقا و  هیماما  قوقح  زا  ًامامت  زین  ار  یئاهتمـسق  دناهدومن و 

. نآ لاثما  هبراضم و 
تارییغت هک  تسا  هلماعم  تحـص  يارب  یـساسا  طئارـش  رد  مود  لـصف  هدـش ، ساـبتقا  هسنارف  یندـم  نوناـق  زا  هک  یئاهتمـسق  هلمج  زا  - 2

هداد يور  هابتـشا  داوم  زا  یـضعب  قیبطت  همجرت و  رد  یلو  دـناهدرک ، قیبطت  هیماما  قوقح  لوصا  اـب  ار  نآ  هدـش و  هداد  نآ  رد  يرـصتخم 
هچنآ نینچمه  هسنارف و  یندم  نوناق  رد  هطوبرم  داوم  بلطم  ندـش  نشور  يارب  دـشابیم . هلماعم  تهج  تیعورـشم  هلمج  نآ  زا  هک  تسا 
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. ددرگیم نایب  لیذ  رد  هدش  هتفگ  هلماعم  تهجب  عجار  هیماما )  ) قوقح رد 

هسنارف یندم  قوقح  رد  تلع 

: دوشیم نایب  دناهدومن  نآ  يارب  هک  یحرش  داوم و  نآ  همجرت  اًلیذ  هک  دشابیم  دهعت  تلع  رد  هسنارف  یندم  نوناق  1131 و 1132 »  » داوم
. دشاب اراد  ار  يرثا  چیه  دناوتیمن  عورشم ، ریغ  تلع  کی  رب  ای  طلغ  تلع  کی  رب  ینتبم  ای  تلع  نودب  دهعت  «- 1131  » ةدام

. دشاب هدشن  رکذ  نآ  تلع  هچ  رگا  تسا  ربتعم  دادرارق  « 1132  » ةدام
. دشاب یمومع  مظن  ای  هنسح  قالخا  فالخ  رب  هک  ینامز  دشاب و  عونمم  نوناق  ۀلیسوب  هک  ینامز  تسا  عورشم  ریغ  تلع  « 1133  » ةدام

دیامنیم و دهعت  یسک  ره  اریز  ( lacause  ) تسا تلع  ياراد  دیآیم  دوجوب  نیفرط  قفاوت  زا  هک  يدادرارق  ره  دننآ  رب  هسنارف  نییقوقح 
. دشابیم دهعت  تلع  دوصقم  نآ  دوشیم و  لصاح  نآ  زا  هک  تسا  یمیقتسم  هلصافالب و  دوصقمب  ندیـسر  روظنمب  دریگیم ، همذ  رب  ار  يرما 

دیاب دـیامن ، دـهعت  داـجیا  دوش و  هتخانـش  ربتعم  يدادرارق  هکنآ  يارب  یمور  قوقح  رد  دریگیم . همـشچرس  یمور  قوقح  زا  روبزم  ۀـیرظن 
مه  تلع  نآ  دشاب و  یتلع  ياراد 
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. دشابن هنسح  قالخا  فالخ  رب  عورشمان و  دیاب 

دروم نیفرط و  ةدارا  قفاوت  زا  ریغ  دادرارق ، رد  يروصت و  تسا  يرما  یندم  قوقح  رد  تلع  ۀیرظن  هک  دننآ  رب  دیدج  نییقوقح  زا  یـضعب 
هلماـعم دروم  نیفرط و  ةدارا  قفاوت  دوجو  زا  ریغ  ار  نآ  دوجو  نییقوـقح  زا  رگید  ةدـع  دـنمان . تلع  ار  نآ  اـت  تسین  يرگید  زیچ  هلماـعم ،

هدوب هنسح  قالخا  فالخ  رب  عورشمان و  تلع  ياراد  هکنآ  ۀطساوب  ار  اهدادرارق  زا  یضعب  هدیدع  دراوم  رد  یئاضق  تامیمـصت  دننادیم و 
. تسا هتسناد  لطاب 

؟ تسیچ تلع 

هراشا

نآب ندیـسر  قایتشا  هاگره  هک  يروطب  دیامنیم ، دـهعتب  راداو  ار  دـهعتم  هک  تسا  یمیقتـسم  هلـصافالب و  دوصقم  دـش  هتفگ  هکنانچ  تلع 
تلع اجکره  هک  تسا  نادنچ  دهعت  تلع و  ۀطبار  نیاربانب  دومنیمن . دهعت  نیگنـس  راب  راچد  ار  دوخ  نامز  چیه  دوبن  دـهعتم  يارب  دوصقم 

تعیبطب یمات  یگتـسب  دادرارق  رد  تلع  اریز  تسا ، فلتخم  اهدادرارق  عاوناب  تبـسن  تلع  درادن . ینوناق  رثا  تسین و  دوجوم  دهعت  دـشابن 
ار یـصوصخم  تلع  دادرارق  زا  عون  ره  هک  تسنیا  دـشابیم  یـصوصخم  یقوقح  تعیبـط  ياراد  دادرارق  عون  ره  نوچ  دراد و  نآ  یقوقح 

: دوشیم نایب  الیذ  هکنانچ  درادربرد 

: ضوعم ياهدادرارق  رد  تلع  لوا -

ینعی تسا ، ضوعب  ندیـسر  نآ  دوشیمن و  تفاـی  ضوعم  ریغ  ياـهدادرارق  رد  هک  دنتـسه  یـصوصخم  تلع  ياراد  ضوـعم  ياـهدادرارق 
هداد رارق  تقد  دروم  تسا  ضوعم  ياهدادرارق  نیرتلماک  هک  ار  عیب  هاگره  الثم  دشابیم . رگید  فرط  دهعت  نیفرط ، زا  کی  ره  دهعت  تلع 

کیلمت واـب  ار  نمث  يرتشم  هکنآ  يارب  دـیامنیم  يرتشمب  عیبم  کـیلمتب  دـهعت  عیاـب  هک  دـید  میهاوخ  میئاـمن ، وجتـسج  نآ  رد  ار  تلع  و 
تلع نیاربانب  دهدیم . دنکیم و  کیلمت  واب  ار  عیبم  عیاب  هکنآ  يارب  دیامنیم  عیابب  نمث  کیلمتب  دهعت  يرتشم  سکعلاب  دـهدیم و  دـنکیم و 

. دشابیم رگید  فرط  زا  هلماعم  دروم  ذخا  کیلمتب و  دهعت  نامه  عیاب  ای  يرتشم  فرط  زا  کیلمتب  دهعت 
 220 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 263 

http://www.ghaemiyeh.com


، لایر نویلیم  کی  هناخ و  لایر ، نویلیم  کیب  هناخ  شورف  لاثم  رد  هک  ددرگیم  رکذـتم  دوشن  هابتـشا  نآ  دروم  اب  هلماـعم  تلع  هکنآ  يارب 
هتفرگ رظن  رد  رگیدـکیب  تبـسن  ود  نآ  ۀـطبار  رما ، نـیا  رد  دنـشابیم . عـیب  دروـم  ود  يرگید ، زا  یکی  نـتفرگ  رارق  ضوـعب  هجوـت  نودـب 

هک ددرگیم  عازتنا  لایر  نویلیم  کی  هناخ و  ندوب  ضوعم  ضوع و  ناونع  زا  هک  تسا  یقوقح  تیعضو  نآ  هناخ ، عیب  رد  تلع  و  دوشیمن .
يدوخب رگید  دهعت  دـنکن  ادـیپ  دوجو  تاهج  زا  یتهجب  دـهعت  ود  زا  یکی  هاگره  هک  ینعم  نیاب  دریگیم ، رارق  يرگید  لباقم  رد  کی  ره 

. تسا نآ  دروم  زا  ریغ  عیب  رد  تلع  نیاربانب  تشاد ، دهاوخن  دوجو  دوخ 
: ضوعم ياهدادرارق  رد  تلع  شقن 

عانتما دوخ  دـهعت  ماجنا  زا  دـناوتیم  رگید  فرط  دـهدن  ماجنا  ار  دوخ  دـهعت  هلماعم  نیفرط  زا  یکی  هاگره  ضوعم ، ياهدادرارق  رد  فلا -
. دهد ماجنا  ار  نآ  يرگید  ات  دیامن 

ار نآ  خـسف  تساوخرد  دـناوتیم  رگید  فرط  دـهدن  ماـجنا  ار  دوـخ  دـهعت  هلماـعم  نیفرط  زا  یکی  هاـگره  ضوـعم ، ياـهدادرارق  رد  ب -
. دیامنب

فاعم دوخ  دهعت  ماجنا  زا  رگید  فرط  ددرگ ، فرط  کی  دهعت  ماجنا  عنام  روژامسروف  هیرهق و  هوق  هاگره  ضوعم ، ياهدادرارق  رد  ج -
. دوب دهاوخ 

. دشابیمن نکمم  الاب  لئاسم  لح  دوشن ، ضرف  ضوعم  ضوع و  نیب  یگتسب  طبر و  ینعی  ضوعم ، ياهدادرارق  رد  تیلع  هاگره 

: ضوعم ریغ  ياهدادرارق  رد  تلع  مود -

هراشا

: تسا فلتخم  یعون  ره  رابتعاب  تلع  ضوعم  ریغ  ياهدادرارق  رد 

ضرق رد  فلا -

ضرق زا  ار  یلام  هدـنریگضرق  هچنانچ  تسا ، هدـنهد  ضرق  زا  نآ  لـثم  ندومن  تفاـیرد  دوخ ، نید  تخادرپب  هدـنریگضرق  دـهعت  تلع 
نیعد رب  نهترم  دـهعت  تلع  ینعی  لوقنم ، نهر  دروم  رد  تسا  نینچمه  دـنکیمن . واب  ار  نآ  لثم  تخادرپ  دـهعت  دـیامنن  تفاـیرد  هدـنهد 

هنوگنیمه دـیامنیمن . نهارب  نیع  نآ  درب  دـهعت  دـنکن  ضبق  ار  نآ  نهترم  هاـگره  تسا و  هنوـهرم  نیع  فرـصت  ضبق و  نهارب ، هنوـهرم 
. هعیدو هیراع و  رد  تسا 
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تیصو هبه و  رد  ب -

ار دوخ  لام  هک  یـصوم  بهاو و  ینعی  دوشیم ، تیـصو  هبه و  اـهنآب  هچنآـب  تسا  هل  یـصوم  بهتم و  ندومن  اراد  تیـصو  هبه و  رد  تلع 
. دیامنب زیچ  نآ  کلام  اراد و  ار  وا  هک  تسنآ  يارب  دهدیم  يرگیدب 

. دوشیم داجیا  دهعت  نآب  ندیسر  يارب  هک  تسا  دوجوم  یصوصخم  تلع  دهعت ، عون  ره  رد  هنوگنیمه 
لاطبا ندوب  هنسح  قالخا  فالخ  رب  ای  نوناق و  فالخ  رب  ای  تلع و  نادقف  رثا  رد  ار  يدوقع  ررکم  هسنارف  ياههاگداد  یئاضق  تامیمصت 

، دـتفایم قافتا  ررکم  نآ  ندوب  نوناق  فالخ  رب  اـی  هنـسح و  قـالخا  فـالخ  رب  اـی  تلع و  نادـقف  ضوعم  ياـهدادرارق  رد  تسا . هدومن 
هدرپس ضبق  هدومن و  دـهعت  هوشر  ناونعب  دـهعتم  ای  تسین و  دوجوم  نید  نآ  دوشیم  فشک  دـعب  دـهدیم و  لاقتنا  ار  ینید  یـسک  هکنانچ 

رظن زا  دوشیم ، اهنآ ) ریغ  ای  مراحم و  زا  ای  دشاب  هنـصحم  يانز  زا  هاوخ   ) انزلا دلو  دالواب  هک  ۀبه  دننام  یناجم  ضوعم  ریغ  دوقع  رد  تسا .
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رظن زا  دوشیم ، اهنآ ) ریغ  ای  مراحم و  زا  ای  دشاب  هنـصحم  يانز  زا  هاوخ   ) انزلا دلو  دالواب  هک  ۀبه  دننام  یناجم  ضوعم  ریغ  دوقع  رد  تسا .
هدومنن تقفاوم  ار  یناجم  لاقتنا  هقفن ، زا  شیب  نانآ  يارب  هسنارف  یندـم  نوناق  اریز  دوشیم ، لاطبا  تسا  ینوناـق  ریغ  نآ  یئاـغ  تلع  هکنآ 
دیدجت هدومن  عطق  هک  ار  دوخ  عورـشمان  طباور  ات  دـنک  راداو  ار  وا  هکنآ  يارب  دـیامنیم  دوخ  هقیفرب  یـسک  هک  ۀـبه  تسا  نینچمه  تسا .

. تسا هنسح  قالخا  فالخ  رب  نآ  رد  یئاغ  تلع  اریز  دهد ، همادا  ار  نآ  ای  دیامن و 

؟ تسیچ تهج 

هراشا

هــسنارفب ار  نآ  هـک  یعاد  اـی  تـهج و  دـهدیم ، ماـجنا  ار  هلماـعم  نآـب ، ندیــسر  يارب  هدــننکهلماعم  هـک  تـسا  يرما  زا  تراـبع  تـهج 
يارب دشورفیم  ار  دوخ  هناخ  هک  یـسک  الثم  تسا ، یـصوصخم  تهج  ياراد  ۀلماعم  ره  دناهدیمان  زین  هلماعم  تلع  دـنیوگ ، ( Lemotif)

نوید و تخادرپ  لوا  لاـثم  رد  دـیامن ، يرادـیرخ  يرتهب  لزنم  هکنآ  يارب  یموس  ترفاـسمب و  نتفر  يارب  يرگید  دوخ و  نوید  تخادرپ 
تسا و یکی  هناخ  شورف  تلع  دراوم ، یماـمت  رد  یلو  تسا  هناـخ  شورف  تهج ، رتهب  لزنم  ندـیرخ  موس  رد  ترفاـسمب و  نتفر  مود  رد 

ۀلماعم  ره  رد  تسا و  يونعم  يروصت و  يرما  تهج  نیاربانب  تسا . نمث  ندروآ  تسدب  نآ 
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. تسا دحتم  هلماعم ، عون  کی  دارفا  یمامت  رد  يدام و  يرما  هک  تلع  فالخب  دیامنیم ، قرف 
فالخ رب  ای  عورشم و  ریغ  دهعت  تلع  اجکره  تسا و  هتخانـش  هلماعم  تحـص  يارب  یـساسا  طئارـش  زا  یکی  ار  تلع  هسنارف  یندم  نوناق 

یئاضق و رظن  سکعلاب  دشاب . هتـشاد  هلماعم  تهجب  یهجوت  هکنآ  نودب  دنادیم  حیحـص  ار  دهعت  نآ  دشابن ، یمومع  مظن  هنـسح و  قالخا 
نیفرط زا  یکی  هک  یعاد  تهج و  هک  دشابیم  يدروم  رد  نآ  دناهتسناد و  رثؤم  هلماعم  رد  ار  تهج  ةدیدع  دراوم  رد  اههاگداد  تامیمصت 
صخش فرط  زا  زین  روبزم  یعاد  هک  تفگ  ناوتیم  تروص  نیا  رد  دشاب ، هاگآ  نآ  زا  رگید  فرط  تسا ، هتخیگنارب  هلماعم  ماجنا  يارب  ار 

. دشابیم هلماعم  ۀلکشتم  ءازجا  زا  یکی  هتفرگ و  رارق  دهعت  دروم  ًاتجیتن  هدش و  هتساوخ  ریخا 

: تسا مسق  ود  رب  هلماعم  تهج 

G، دشابن هنسح  قالخا  فالخ  رب  هدوب و  عورشم  هتفرگ  رارق  دقع  رد  نیفرط  قفاوت  دروم  ًانمض  ای  ًاحیرص  هک  یتهج  فلا -

رد هک  رهش  نالف  هاگـشیامن  رد  ات  درخب  ار  هراجتلا  لام  یـسک  ای  دیامن و  انب  نآ  رد  یناتـسریبد  هکنآ  يارب  درخب  ار  ینیمز  یـسک  هکنانچ 
نآ رد  ناتـسریبد  ناوتب  هک  یتحاسم  ياراد  هدش  يرادیرخ  نیمز  هک  یتروص  رد  دراذگب . شیامن  ضرعمب  دش  دهاوخ  حاتتفا  ینیعم  زور 

اب قابطنا  مدع  رثا  رد  ار  هلماعم  دروم  ود  ره  رد  دناوتیم  رادیرخ  ددرگن ، رادـیرخ  میلـست  نیعم  زور  يارب  هراجتلا  لام  ای  دـشابن و  دومن  انب 
زور رد  هک  ةراجتلا  لام  دشاب و  ناتـسریبد  يانب  لباق  هک  ینیمز  هکلب  هدشن  هدیرخ  قلطم  روطب  هراجتلا  لام  نیمز و  اریز  دنک ، خسف  تهج 

هاگره هک  تشذگ  تلع  رد  هک  تسنآ  فالخ  رب  روبزم  دروم  رد  خسف  قح  تسا . هدیدرگ  يرادیرخ  دوش ، هدراذگ  هاگـشیامن  رد  نیعم 
. دشابیم لطاب  دوخ  يدوخب  دهعت  دشابن  دوجوم  تلع 

. دشاب هنسح  قالخا  فالخ  رب  عورشم و  ریغ  هتفرگ  رارق  دقع  رد  نیفرط  قفاوت  دروم  ًانمض  ای  ًاحیرص  هک  یتهج  ب -

نالطب بجوم  عورـشم  ریغ  تلع  دـننام  ار  عورـشم  ریغ  تهج  هدـیدع  دراوم  رد  هدـش و  فرحنم  نوناـق  یـشمطخ  زا  یئاـضق  تامیمـصت 
هتسناد  هلماعم 
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رد عورـشم  ریغ  یعاد  جرد  اب  هک  تسا  نآ  رب  ینتبم  روبزم  یئاـضق  تامیمـصت  تسا . هدـش  نییقوقح  داـقتنا  اـب  هجاوم  رما  نیا  رد  تسا و 
هک یکلام  دروم  رد  الثم  دنکیم . تیارس  ریثأت و  هلماعم  رد  نآ  رثا  رد  هک  دوشیم  داجیا  دهعت  یعاد و  نیب  یگتسب  دیدش و  ۀطبار  دادرارق ،

هاگداد دـشابیم ، يدـنبورگ  يزاب  لحم  يارب  هراجا  هک  هدرک  طرـش  ًاحیرـص  هدومن و  راذـگاو  هراجاب  يرگیدـب  ار  دوخ  ترامع  هناـخ و 
. تسا هداد  نالطبب  مکح 

.1910 . 55)
Pau. 28 Juin ) 

 1909
motif )D. P

دیاـب هک  هدرک  طرـش  هدومن و  راذـگاو  هراـجاب  يرگیدـب  هدوب  عورـشم  ریغ  لـمع  هاـگیاج  هک  ار  دوخ  لوقنم  ریغ  هک  یـسک  دروـم  رد  و 
Alger' 9 mai .) 94 . 2 . 302 . ) تسا هداد  نالطبب  مکح  هاگداد  عورشم  ریغ  تهج  رظن  زا  دهد ، همادا  اجنآ  رد  ار  لمع  نامه  رجأتـسم 

4981, D. P. 59. 2. 12. S

هیماما هقف  رد  هلماعم  تهج 

شورف تسا  نینچمه  تسا و  مارح  دزاسب  بارـش  هکنآ  دصقب  دزاسیم و  بارـش  وا  زا  هک  یـسکب  روگنا  شورف  هک  دـننآ  رب  هیماما  ياهقف 
قفاوت نانآ  نیب  ای  دـندرگ و  نآـب  مزتلم  نیعیاـبتم  دوش و  رکذ  رما  نیا  عیب  دـقع  رد  هک  ینعم  نیاـب  تب ، اـی  بیلـص  نتخاـس  دـصقب  بوچ 

، دنـشاب هتـشادن  ار  روبزم  دـصق  نیعیابتم  هاگره  یلو  تسا . هدـش  ناودـع  مثا و  رب  کمک  تناـعا و  روبزم  ۀـلماعم  رد  اریز  دوش ، لـصاح 
. تسین دوجوم  نآ  تمرح  رب  یلیلد  هدشن و  ناودع  مثا و  رب  تناعا  اریز  دنشابیم ، هلماعم  نآ  تمرح  مدعب  لئاق  ءاهقف  زا  يرایسب 

: تسا لیذ  رارق  زا  ددرگیم  يرگید  ۀلیسوب  مارح  لمع  شیادیپ  بجوم  دنزیم و  رس  یسک  زا  هک  یلمع  یلیلحت ، رظن  زا 
مارح ناودع  مثا و  رب  تناعا  رثا  رد  روبزم  لمع  ددرگ . مارح  لعف  بکترم  نآ  ۀلیـسوب  يرگید  هکنآ  دصقب  دـنزیم  رـس  لعاف  زا  لمع  - 1

. دشابیم
روبزم لمع  دوش . لصاح  نآ  تامدقم  زا  ۀـمدقم  ای  ددرگ و  مارح  لعف  بکترم  يرگید  هکنآب  دـصق  نودـب  دـنزیم  رـس  لعاف  زا  لمع  - 2

. دشابیم حابم 
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دصق لعاف  هکنآ  نودب  دیآ ، دوجوب  دوشیم ) ماجنا  يرگید  ۀلیسوب  هک   ) مارح تامدقم  زا  ۀمدقم  هکنآ  دصقب  دنزیم  رس  لعاف  زا  لمع  - 3
دشاب  هتشاد  ار  مارح  شیادیپ 
: تسا مسق  ود  رب  روبزم  ضرف 

دـصقب دشورفیم  دزادنایم  بارـش  هک  يرگیدب  روگنا  یـسک  هکنانچ  درادن ، لاح  نآ  رد  ار  مارح  لعف  باکترا  دـصق  رگید  فرط  لوا -
نتخادنا دصق  هن  دراد ، ار  روگنا  کلمت  دصق  لاح  نآ  رد  مه  رادیرخ  و  دزادنیب ) بارـش  رادیرخ  هکنآب  دصق  نتـشاد  نودب   ) واب کیلمت 

. تسین مارح  روبزم  لمع  بارش 
: تسا مسق  ود  رب  روبزم  ضرف  دراد . ار  مارح  لعف  باکترا  دصق  رگید  فرط  مود -

. دوشیمن مارح  لمع  بکترم  يرگید ، ةدنـشورف  ندرکن  ادیپ  رثا  رد  رادـیرخ  دـیامن ، كرت  ار  دوخ  لمع  هدنـشورف  هک  یتروص  رد  فلا -
. دسریم رظنب  يوق  نآ  تمرح  شورف و  كرت  بوجو 

دیامن و هیهت  رگید  ياج  زا  دهاوخیم  ار  هچنآ  دناوتیم  رادیرخ  ًاتداع  هک  دـنادیم  دـنک ، كرت  ار  دوخ  لمع  هدنـشورف  هک  یتروص  رد  ب -
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تمرح مدـع  رهاظ  دـیامنب . لمع  باکترا  مدـع  ای  باکترا  رد  يریثأت  روبزم  صخـش  نتخورفن  هکنآ  نودـب  دـهد ، ماجنا  ار  دوخ  روظنم 
. تسا

دـشاب ناودـع  مثا و  رب  نواعت  هک  هلماعم  زا  جراخ  رماب  یهن  اریز  دـشابیمن ، لطاب  هلماعم  دوشیم  لمع  تمرحب  مکح  هک  يدراوم  رد  يراب 
هک دوب  دـهاوخ  يدروم  رد  راچان  دـننادب ، لطاب  ار  روبزم  ۀـلماعم  لوقعلا  فحت  ربخ  ًاصوصخم  رابخا  دانتـساب  هاگره  و  تسا . هتفرگ  قلعت 

. دشاب حیحص  رگید  فرط  زا  لطاب و  فرط  کی  زا  دناوتیمن  هلماعم  کی  اریز  دشاب ، هتشاد  ار  مارح  ققحت  دصق  زین  هدنشورف 
تحص يارب  یـساسا  طئارـش  زا  یکی  هسنارف  قوقح  رد  هک   ( La cause دهعت ( تلع  زا  یمان  ناریا  یندـم  نوناق  دـش  هتفگ  هچنآ  ربانب 

یلو  تسا ، هدربن  هدش  هتخانش  دهعت 
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لح زین  ناریا  یندـم  نوناق  رد  دناهتـسناد  دـهعت  تلع  ۀـیرظن  رب  ینتبم  ار  نآ  لح  هسنارف  نییقوقح  هک  یلئاسم  تشاد  ناـهنپ  رظن  زا  دـیابن 
هدومنن ثحب  نآ  زا  یـصوصخم  ناونع  تحت  ًاتحارـص  هچ  رگا  دشابیم ، دهعت  تلعب  دقتعم  زین  یندم  نوناق  هک  تفگ  ناوتیم  تسا و  هدش 

. تسا
: زا دنترابع  روبزم  لئاسم 

ار روبزم  قح  دیامن . عانتما  دوخ  دهعت  ماجنا  زا  دناوتیم  رگید  فرط  دهدن ، ماجنا  ار  دوخ  دـهعت  هلماعم  نیفرط  زا  یکی  هک  یتروص  رد  - 1
نمث ای  عیبم  میلـست  زا  دراد  قح  يرتشم  عیاـب و  زا  کـی  ره  : » دـیوگیم عیبم  میلـست  دروم  رد  یندـم  نوناـق  « 377  » ةدام دـنمان . سبح  قح 
ذخا ار  دوخ  هیرهم  اـت  نیکمت  زا  هجوز  عاـنتما  رد  م  هدام 108 ق . تسا  نینچمه  و  دوش ». میلـستب  رـضاح  رگید  فرط  ات  دنک  يراددوخ 
عیبب صاصتخا  یضواعم  دهعت  تلع  تسا . ضوعم  ضوع و  نیب  ۀطبار  زا  یـشان  هک  دشابیم  هضواعم  لصا  رب  ینتبم  روبزم  ةدام  ود  دیامن .

. دشابیم يراج  ضوعم  دقع  ره  رد  درادن و 
ناوتن هک  یتروص  رد  دهاوخب . دهعت  ماجناب  ار  وا  رابجا  دناوتیم  رگید  فرط  دهدن ، ماجنا  ار  دوخ  دـهعت  هلماعم  نیفرط  زا  یکی  هاگره  - 2

. دیامن خسف  ار  هلماعم  دناوتیم  هل  دهعتم  دهد  ماجنا  ار  نآ  دناوتن  مه  يرگید  دومن و  رابجا  ار  وا 
خـسف قح  قلطم  روطب  دهعت  ماجنا  زا  دهعتم  عانتما  تروص  رد  هک  هدومن  هیماما  ءاهقف  روهـشم  لوق  زا  يوریپ  روبزم  ۀیرظن  رد  یندم  نوناق 

هک تسیتروص  رد  نآ  دهدیم و  ررضتمب  دادرارق  زا  یشان  ررض  ناربج  يارب  ار  خسف  قح  هیماما  قوقح  اریز  دناهتخانشن ، هل  دهعتم  يارب  ار 
خسف قح  يارب  يدروم  هحلاص ، تاماقم  ۀیحان  زا  عنتمم  رابجا  ۀلیسوب  دادرارق  يارجاب  تردق  اب  و  دشابن ، ررض  ناربج  يارب  يرگید  قیرط 

رد نآ  و   ) دزاـس عـقاو  دـهعتم  بناـج  زا  ار  نآ  دـناوتن  مه  يرگید  دوـمن و  دـهعت  ماـجناب  راـبجا  ار  عـنتمم  ناوـتن  هک  یتروـص  رد  تسین .
نوناق « 239  » و « 238  » داوم زا  طبنتـسم   ) دیامن خسف  ار  هلماعم  دوخ  ررـض  ناربج  يارب  دناوتیم  عفتنم  دشاب ) یـصخش  دهعت  هک  تسیدروم 

قح  ًاقلطم  هل  دهعتم  دهعت ، ماجنا  زا  دهعتم  عانتما  تروص  رد  هک  تسا  نآ  رب  روهشم  ریغ  رظن  یندم .)
 226 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

. تشاد دهاوخ  ار  هلماعم  خسف 
دراوم نآ  زا  دوب . دـهاوخ  فاعم  دـهعت  ماجنا  زا  رگید  فرط  ددرگ ، فرط  کی  دـهعت  ماجنا  زا  عنام  روژامسروف  هیرهق و  ةوق  هاگره  - 3

ررقم نآ  يارب  یصاخ  مکح  ًائانثتـسا  هیماما  قوقح  زا  يوریپ  هب  یندم  نوناق  هک  یندم ) نوناق  « 387  » ةدام  ) ضبق زا  لـبق  عیبم  فلت  تسا 
. تسا هتشاد 

تهج تیعورـشم  هک  تفگ  ناوتیم  تسا ، ناریا  یندـم  قوقح  يانبم  هک  هیماما  هقفب  نینچمه  نآ و  حرـش  یندـم و  نوناقب  هجوت  اب  يراب 
طرـش یقوقح  قطنم  رظن  زا  دـناوتیمن  تسا و  ناریا  ناراذـگنوناق  تاـعرتخم  زا  دـیوگیم ، یندـم  نوناـق  « 217  » ةداـم هک  هنوگنآ  هلماـعم 

. دناهتـسنادن هلماعم  تحـص  يارب  یـساسا  طرـش  وحن  نیدـب  ار  نآ  ینونک  نیناوق  زا  کیچـیه  دریگ و  رارق  هلماـعم  تحـص  يارب  یـساسا 
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و و 1122 »  1119  » داوـم رد  بوصم 1865  ایلاطیا  یندـم  نوناق  ۀـعومجم  هکنانچ  دـشابیم . توافتم  ینونک  یندـم  نیناوق  ياـههعومجم 
دننام يرتدیدج  نیناوق  ياههعومجم  تسا . هدومن  هسنارف  یندم  نوناق  زا  تعباتم  1275 و 1277 »  » داوم رد  ایناپسا  یندم  نوناق  ۀعومجم 
فالخ رب  عورشم و  ریغ  رودقم و  ریغ  دیاب  دهعت  دروم  : » هتفگ « 20  » ةدام رد  تسا و  هدربن  تلع  زا  یمان  سیوس  تادهعت  نوناق  ۀعومجم 

ةدام تسا . هتسناد  مزال   ( La Juste cause حیحص ( تلع   ( L'enrich issement ندومن ( اراد  يارب  یلو  دشابن » هنـسح  قالخا 
نایب ار  تلع  نودـب  ندومن  اراد  « 817  » ةدام رد  طقف  هدربن و  دهعت  تلع  زا  یمان  سیوس  تادـهعت  نوناق  دـننام  ناملآ  یندـم  نوناق  « 70»

. تسا هدرک 
. ددرگ رکذ  دـهعت  رد  تلع  نآ  تسین  مزال  یلو  درامگیم  نآ  داجیاب  ار  دـهعتم  هک  تسا  یتلع  ياراد  يدـهعت  ره  هدـیدرگ ، نایب  هکنانچ 

یقیقح ةدارا  هتـشادن و  ءاشنا  دصق  هک  هدومن  ادا  یظافلا  هدنیوگ  هک  دوب  نآ  رب  دیاب  دشابیم  تلع  نودب  دـهعت  دوش  تباث  هک  یتروص  رد 
هدمآ و لمعب  هک  يدهعت  نیاربانب  دیامنیمن . دهعت  دوصقم  تلع و  نودب  نامز  چیه  دهعت  راثآب  هجوت  اب  لقاع  صخـش  اریز  تسا ، دـقاف  ار 

دهعتم هدوب و  یناجم  دـهعت  ای  هدـشن و  نایب  تاهج  زا  یتهجب  هک  تسا  هدوب  يرگید  کیلمت  دـهعت و  لـباقم  رد  اـی  هدـشن  رکذ  نآ  تلع 
نویدم  ار  دوخ  راکبلط و  دوخ  لباقم  رد  ار  وا  هکتس  نیا  دهدب ، واب  ار  یلام  دناسرب و  هل  دهعتمب  ار  یعفن  تسا  هتساوخ 

 227 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
هاوخ دشاب و  یهافـش  هاوخ  روبزم  دهعت  تسا ، هدومن  يراددوخ  تاهج  زا  یتهجب  دـهعت  تلع  رکذ  زا  دـقع  دنـس و  رد  یلو  هدرک  یفرعم 

. دناسریم ار  رما  نیا  یندم  نوناق  183 و 219 و 223 »  » ةدام دافم  تسا و  عابتالا  مزال  حیحص و  یبتک 
ریغ ای  دشابیمن و  دوجوم  ضوع  نآ  هک  تسا  یضوع  لباقم  رد  ای  هدوب و  يروص  هدومن  هک  يدهعت  ددرگ  یعدم  دهعتم ، هک  یتروص  رد 

يرثا يدـهعت  نینچ  ددرگیم و  رهاظ  نآ  نالطب  دومن  تباث  هاگره  دـنک و  تباث  ار  نآ  دـناوتیم  تسا ، هنـسح  قالخا  فالخ  رب  عورـشم و 
زا وا  بلط  زا  یکاح  هک  دیامن  زاربا  يدنس  یـسک  هاگره  الثم  یندم ) نوناق  215 و 348 و 361 و 975   » ةدام زا  دافتسم   ) تشاد دهاوخن 
هک یناهاوگ  ۀلیسوب  هدش و  لصاح  رامق  يزاب  رثا  رد  هک  تسا  ینید  لباقم  رد  روبزم  دنس  هک  ددرگ  یعدم  ریخا  صخش  دشاب و  يرگید 

«654  » ةدام دانتـساب  هدـننکزاربا  ددرگیم و  طقاس  رابتعا  ۀـجرد  زا  روبزم  دنـس  دومن ، تباث  ار  نآ  دـناهدوب  رـضاح  دنـس  میظنت  سلجم  رد 
. دش دهاوخ  یقحیبب  موکحم  دوب »...  دهاوخن  عومسم  نآب  عجار  يواعد  لطاب و  يدنبورگ  رامق و  : » دیوگیم هک  یندم  نوناق 

نید زا  رارف  دصقب  هلماعم 

«. تسین ذفان  هلماعم  نآ  هدش  عقاو  نید  زا  رارف  دصقب  هلماعم  هک  دوش  مولعم  هاگره   » دیوگیم یندم  نوناق  « 218  » ةدام
هتفرگ و رارق  تهج  نید ، زا  رارف  دـصق  روبزم  ۀـلماعم  رد  اریز  تسا ، هدرک  رکذ  هلماـعم  تهج  ناونع  تحت  ار  روبزم  ةداـم  یندـم  نوناـق 

. تسا هداد  ماجنا  ار  هلماعم  دوصقم  نآب  ندیسر  يارب  لماعم 
نیدب تسا ، راکبلط  قح  عییـضت  اب  ۀمزالم  رابتعاب  هکلب  دوشیمن  هلماعم  ذوفن  مدـع  بجوم  دوخ  يدوخب  نید  زا  رارف  دـصق  یلیلحت  رظن  زا 

ار شذوفن  هدومن و  یفرعم  ذـفان  ریغ  ار  نآ  نوناق  هک  تسا  نیا  ددرگیم . عفترم  لاکـشا  دـهد  هزاجا  ار  هلماعم  نینچ  راکبلط  هاگره  تهج 
. تسا هتسناد  دشاب  راکبلط  هک  عفن  يذ  صخش  ةزاجاب  طونم 

، تسا نینویدم  لاوما  یمومع  ۀقیثو  ۀیرظن  رب  ینتبم  یندم  نوناق  « 218  » ةدام
 228 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

هقیثو نودب  ای  دشورفیم و  هیسن  يرگیدب  ار  یلام  سک  ره  الثم  دراد . نانآ  یئارادب  یکیدزن  یگتسب  صاخشا  یلام  رابتعا  هک  حرش  نیدب 
. دش دهاوخ  مک  وا  یلام  رابتعا  دریذپب  ناصقن  وا  یئاراد  زا  هچ  ره  دریگیم و  رظن  رد  ار  وا  یئاراد  یلام و  رابتعا  دهدیم ، ضرق 

رجات هاگره  نینچمه  دشابیم و  وا  نوید  تخادرپ  ۀقیثو  هکرت ، دریگیم و  قیلعت  وا  یئارادب  راکهدب  توف  دروم  رد  راکبلط  قح  هکتـس  نیا 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 268 

http://www.ghaemiyeh.com


تینویدم رب  هیئارجا  هک  یتروص  رد  ددرگیم . ناراکبلط  قح  قلعتم  یئاراد  نآ  دوشیم . دوخ  یئاراد  رد  فرصت  زا  عونمم  دوش  تسکشرو 
ره تفگ  ناوتیم  نیارباـنب  دـیامنب . ار  وا  لاوما  تشادزاـب  تساوخرد  دـناوتیم  راـکبلط  دـنک ، نآ  تخادرپ  زا  عاـنتما  دوش و  رداـص  یـسک 
ای هتشاد  ار  نید  زا  رارف  دصق  راکهدب  هاوخ  تسا ، ذفان  ریغ  دوشب  راکبلط  قح  عییضت  بجوم  دیامنب و  دوخ  لاوما  رد  راکهدب  هک  یفرصت 

. تسا هتسناد  ذفان  ریغ  دشاب  نید  زا  رارف  دصقب  هک  ۀلماعم  طقف  هتفریذپن و  ار  قالطا  نیا  الاب  ةدام  یلو  دشاب  هتشادن 
ءوس دصق  دنک و  يوعد  ۀماقا  نیلماعتم  تیفرطب  دناوتیم  دشابیم  دوخ  راکهدب  هلماعم  ذوفن  مدع  یعدـم  نید  زا  رارف  دانتـساب  هک  يراکبلط 

ات دـنام  دـهاوخن  یقاب  راکهدـب  يارب  يرگید  یئاراد  روبزم ، ۀـلماعم  ماجنا  اب  هک  دـنک  تباث  تسین  یفاک  دـیامن و  تباث  ار  دوخ  راکهدـب 
. دنک تباث  نید  زا  رارفب  ار  راکهدب  دصق  دناوتیمن  یئاهنتب  رما  نیا  اریز  دزادرپب ، ار  وا  بلط  نآ  ۀلیسوب  دناوتب 

: دیامن تباث  قیرط  ودب  ار  نید  زا  رارف  دصق  دناوتیم  راکبلط 
. دشاب هدومن  يرارقا  راکهدب  هک  یتروص  رد  دناهدینش ، رما  نیا  رب  ار  وا  رارقا  هک  یناهاوگ  ۀلیسوب  فلا -

: زا دنترابع  روبزم  نئارق  دناسریم . ار  رما  نیا  هک  ینئارق  ۀلیسوب  ب -
. نآ ندوب  کیدزن  ای  تخادرپ و  دعوم  ندیسر  ای  نتشذگ  - 1

. دیامن ادا  ار  دوخ  نید  نآ  شورف  زا  دناوتب  نویدم  هک  يرگید  لاوما  نتشادن  - 2
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. نآ لاثما  یناگدنز و  جراخم  رب  دئاز  قوقح  تراجت و  لیبق  زا  نید  تخادرپ  يارب  يرگید  ۀلیسو  نتشادن  - 3
لثملا نمث  زا  لقاب  شورف  ای  یتاـباحم  حلـص  نویدـم  هکنآ  دـننام  دوشیم  مولعم  بلغا  هلماـعم  عون  لـماعتم و  زا  هک  هلماـعم ، تیعـضو  - 4

. تسا هدومن  نآ  لوصوب  فارتعا  هتفرگن و  ار  نمث  یلو  هتخورف  لثملا  نمثب  ای  دشاب و  هدومن  دوخ  لایع  ای  دالواب 
راکهدب هدوبن و  هداس  هلماعم  هک  دیامنیم  ادـیپ  ملع  ًاعون  سرداد  الاب  رد  روکذـم  نئارق  دوجو  اب  تسا و  هاگداد  اب  نئارق  شزرا  صیخـشت 

نالطب مکح  هاگداد  تروص  نیا  رد  دیامن ، مورحم  دوخ  قح  زا  ار  راکبلط  هلیسو  نیدب  هتساوخیم  هتشاد و  ار  نید  زا  رارف  دصق  هلماعم  رد 
رارـضا تلعب  هک  یفقو  تحـص  : » دیوگیم هک  دـشابیم  فقو  دروم  رد  « 65  » ةدام دننام  یندـم  نوناق  « 218  » ةدام دهدیم . ار  روبزم  ۀـلماعم 

(. تسا هدشن  هتفگ  ترابع  کیب  هچ  رگا  «. ) تسا ناید  ةزاجاب  طونم  دشاب  هدش  فقاو  ناید 
230 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

تالماعم رثا  رد  موس  لصف 

هراشا

: ددرگیم نایب  ثحبم  هس  رد  روبزم  لصف 

نیلماعتمب تبسن  دوقع  رثا  یمومع و  دعاوق  رد  لوا  ثحبم 

موزل لصا  - 1

هکنیا رگم  تسا ، عابتالا  مزال  اهنآ  ماقم  مئاق  نیلماعتم و  نیب  دشاب  هدش  عقاو  نوناق  قبط  رب  هک  يدوقع  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 219  » ةدام
«. دوش خسف  ینوناق  تلعب  ای  هلاقا  نیفرط  ياضرب 

يدهعت هنوگ  ره  تسا و  عابتالا  مزال  نیلماعتم  نیب  دشاب ، هلماعم  تحص  یساسا  طیارش  ياراد  ینعی  دوش ، عقاو  نوناق  قبط  رب  هک  يدوقع 
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دـشاب هدومنن  نآ  ندوب  زئاجب  حیرـصت  نوناق  هک  ار  يدقع  دادرارق و  ره  نیاربانب  دنیامن . ءافیا  ار  نآ  دیاب  دـناهدومن  دـقع  نآ  ۀلیـسوب  هک 
ءاهقف ار  روبزم  لصا  هنیعم . دراوم  رد  رگم  دیامن ، یغلم  ار  نآ  یمازلا  راثآ  دنز و  مه  رب  ار  نآ  دـناوتیمن  نیفرط  زا  کیچـیه  تسا و  مزال 

دناهدیمان  موزللا  ۀلاصا 
: زا تسا  ترابع  ددرگیم  لحنم  مزال  دقع  هک  يدراوم 

یضارتب دنزاسیم ، دقعنم  ار  دقع  رگیدکی  قفاوتب  هک  هنوگنامه  نیفرط  دشابیم . نیفرط  قفاوتب  دقع  ندز  مه  رب  زا  ترابع  نآ  هلاقا و  فلا -
ار نآ  یـضارتب  دنناوتیم  نیفرط  هلماعم  زا  دعب  : » دـیوگیم یندـم  نوناق  « 283  » ةدام دنیامن . خسافت  دـننز و  مه  رب  ار  نآ  دـنناوتیم  رگیدـکی 

دقع رد  یلو  دشابیم  مزال  ضوعم  ریغ  یکیلمت  ای  ضوعم و  يدهع  ای  یکیلمت و  دقع  ندز  مهرب  رد  نیفرط  یـضارت  دننک » خـسافت  هلاقا و 
لمعب  فرط  کی  زا  دهعت  هک  ضوعم  ریغ  يدهع 
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ار وا  نید  ینعی  دنک ، بلج  ار  دهعتم  تیاضر  هکنآ  نودب  دیامن  يرب  ار  دـهعتم  ۀـمذ  دـناوتیم  هل  دـهعتم  تسا ، هدـشن  ءافیا  زونه  هدـمآ و 

تسا نیا  زا  ترابع  ءاربا  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 289  » ةدام دنیوگ . ءاربا  ار  رما  نیا  تسین ، مزال  نویدم  لوبق  تیاضر و  دـیامنب و  طقاس 
«. دیامن رظن  فرص  رایتخاب  دوخ  قح  زا  نئاد  هک 
: تسا مسق  هس  رب  نآ  ینوناق و  تلعب  خسف  ب -

، سیلدـت رایخ  دراوم : دـننام  دـیامنب  خـسف  ار  دـقع  دـناوتیم  تسا  هداد  واب  تاهج  زا  یتهجب  نوناـق  هک  یقح  رثا  رد  نیفرط  زا  یکی  لوا -
رد هک  دشابیم  عیبب  رـصحنم  هک  نمث  ریخات  ناویح و  سلجم و  رایخ  دراوم  و  یندم ) نوناق  « 444  » ات « 396  » داوم  ) نآ لاثما  و  نبغ ، بیع ،

. دمآ دهاوخ  نآ  حرش  عیب  تمسق 
نیا هک  یـسک  روبزم  قح  نتـشاد  رثا  رد  تسا ، هدش  طرـش  ثلاث  صخـش  ای  اهنآ  زا  یکی  ای  نیفرط  يارب  خسف  قح  دقع  نمـض  رد  مود -

. دنیوگ يرایخ  دقع  ار  روبزم  دقع  یندم ) نوناق  « 399  » ةدام  ) دنز مه  رب  ار  دقع  يرگید  تقفاوم  نودب  دناوتیم  هدش  هداد  واب  قح 
«397  » ةدام  ) دشابیم زا  لبق  عیبم  فلت  دروم  رد  هکنانچ  دوش  لحنم  خسف و  دوخ  يدوخب  هلماعم  تسین  نیلماعتمب  طوبرم  هک  یتلعب  موس -

نوناق « 453  » هدام  ) دشاب يرتشم  صتخم  رایخ  رگا  طرـش  ناویح و  سلجم و  رایخ  نامز  رد  عیبم  فلت  رد  تسا  نینچمه  و  یندـم ) نوناق 
(. یندم

دقع یفرع  یلقع و  مزاول  - 2

يروطب تداع  فرع و  رد  يرما  ندوب  فراعتم  هکلب  تسا ، هدش  نآب  حیرـصت  دقع  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  لماش  طقف  هن  دادرارق  دـقع و 
زین نآ  ءافیاب  مزلم  نیلماعتم  تسا و  دـقع  رد  رکذ  ۀـلزنمب  یندـم  نوناق  « 225  » ةدام قبط  دشاب ، نآب  فرـصنم  مه  حیرـصت  نودب  دقع  هک 

حیرـصت هلماعم  رد  هچ  رگا  اهنآ  لاثما  راچآ و  چیپ ، کج ، لدـنه ، کیتسال ، دـننام  یکدـی  بابـسا  لیبموتا ، شورف  رد  هکنانچ  دنـشابیم .
دقع رد  رکذ  ۀلزنمب  ددرگیم  لصاح  دقع  زا  نوناق  بجومب  هچنآ  نینچمه  دهدب . يرتشمب  ار  اهنآ  دیاب  عیاب  تسا و  عیبم  ءزج  دشاب  هدشن 

یندم  نوناق  « 220  » ةدام هک  تسا  نیا  دشابیم ،
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هک مه  یجیاتن  ۀـیلک  هب  نیلماعتم  هکلب  دـیامنیم ، مزلم  تسا  هدـش  حیرـصت  نآ  رد  هک  يزیچ  يارجاب  ار  نیلماعتم  طقف  هن  دوقع  : » دـیوگیم
«. دنشابیم مزلم  دوشیم  لصاح  دقع  زا  نوناق  بجومب  ای  تداع  فرع و  بجومب 

يارب یـساسا  ناکرا  زا  یکی  هک   ) دـقع دروم  زا  تسا  ترابع  دریگیم ، رارق  کیلمت  ای  دـهعت  دروم  دوشیم و  نآـب  حیرـصت  دـقع  رد  هچنآ 
. دنشابیم نآ  دافم  ءارجاب  مزلم  دناهدومن  هک  يدهعت  ربانب  هلماعم  نیفرط  هک  دشاب ) طورشم  دقع  هاگره   ) طورش و  تسا ) هلماعم  تحص 
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هک دنتـسه  مزلم  یلو  دننکیمن  نآب  حیرـصت  ًاعون  دقع  نمـض  رد  نیفرط  دشابیم و  دقع  ۀـیفرع  جـیاتن  زا  هک  تسا  دوجوم  زین  يرگید  روما 
یکرمگ و دانـسا  ای  لوقنم و  ریغ  لاوما  رد  يرتشمب  کلم  ۀلابق  نداد  دننام  دشابیم ، دقع  یفرع  ای  یلقع و  مزاول  زا  روما  نآ  دنروآ و  اجب 

. دیامن جراخ  دناوتب  ار  عیبم  كرمگ  زا  هک  يرتشمب  يرادیرخ 

دنس دافمب  عجار  فالتخا  - 3

دناوتیم عفنيذ  دـهد ، يور  فالتخا  دنـس  رد  هدـش  لامعتـسا  ظافلا  یناـعم  دـهعت و  دودـح  داـفمب و  عجار  نیلماـعتم  نیب  هک  یتروص  رد 
نوناق « 224  » ةدام زا  دافتسم  قبط  داد و  دهاوخ  رارق  رظن  تحت  ار  رما  سرداد  دیامنب  هاگداد  رد  يوعد  ۀماقا  یندم  یـسرداد  نیئآ  قباطم 

رگیدـکیب دوخ  دوصقم  میهفت  يارب  راچان  دنـشابیم  فرع  زا  هک  هلماعم  نیفرط  اریز  دومن ، دـهاوخ  لمح  هیفرع  یناعم  رب  ار  ظاـفلا  یندـم 
دروم رد  هچ  رگا  هیفرع » یناـعم  رب  تسا  لومحم  دوقع  ظاـفلا  : » دـیوگیم هک  روبزم  ةداـم  دـناهدومن . لامعتـسا  هیفرع  یناـعم  رد  ار  ظاـفلا 

قیرطب ناوتیم  یلو  ددرگیمن  دوشیم  لامعتـسا  دنـس  رد  هک  طورـش  دهعت و  دروم  لیبق  زا  رگید  ظافلا  لماش  ًامیقتـسم  تسا و  دوقع  ظافلا 
، ددرگ لمح  هیفرع  یناعم  رب  هاگره  تسا  داد  رارق  ساسا  هیاپ و  هک  دوقع  ظافلا  اریز  دومن ، لمح  هیفرع  یناعم  رب  ار  رگید  ظافلا  تیولوا 

ندوب اب  رفن  ود  هک  تسین  یئالقع  هکنآ  رب  هوالع  دنوشیم ، لمح  هیفرع  یناعم  رب  یلوا  قیرطب  دنتـسه  اراد  ار  یعرف  ۀـبنج  هک  رگید  ظافلا 
لعج نآ  يارب  یمیهافم  دننک و  لامعتـسا  یفرع  یناعم  ریغ  رد  ار  ظافلا  دنیامن ، ریبعت  دـنهاوخب  ار  هچ  ره  دـنناوتیم  هک  یفاک  دـحب  ظافلا 

زا  یکی  هاگره  روبزم  دروم  رد  دنیامن .
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دـیامن و هماقا  دراد  رما  نیا  تاـبثا  يارب  هک  ۀـلدا  دـناوتیم  تسا ، هدـش  لامعتـسا  هیفرع  یناـعم  ریغ  رد  ظاـفلا  هک  ددرگ  یعدـم  نیلماـعتم 
. تشاد دهاوخن  یندم  نوناق  « 224  » ةدام یقوقح  لصا  اب  تافانم  رما  نیاب  یگدیسر  درک و  دهاوخ  یگدیسر  اهنآب  سرداد 

هلماعم تحص  یقوقح  لصا  - 4

. ددرگ تباث  نآ  فالخ  هکنآ  ات  دنادیم  حیحص  ار  نآ  دوشیم  عقاو  رفن  دنچ  ای  ود  نیب  هک  ۀلماعم  ره  یعامتجا ، مظن  ظفح  يارب  نوناق 
. دـیامن تباث  ار  هلماعم  ققحت  هاگداد  رد  هک  تسا  یفاک  دـهاوخب ، دوخ  فرط  زا  ار  يدـهعت  ءافیا  هلماعم  دانتـساب  یـسک  هاگره  نیارباـنب 

ءافیاب مزلم  هدیدرگن  تباث  نآ  نالطب  داسف و  هک  مادام  دنک و  تباث  ار  نآ  دناوتیم  تسا ، دهعت  شیادیپ  مدع  داسف و  یعدم  دهعتم  هاگره 
هدرک نایب  یندم  نوناق  « 223  » ةدام ار  روبزم  یقوقح  لصا  دیامن . تباث  ار  رما  نیا  ددرگ و  نآ  خـسف  یعدـم  هکنآ  رگم  دوب ، دـهاوخ  نآ 

ۀحـصلا ۀـلاصا  ءاهقف  ار  لصا  نیا  دوش .» مولعم  نآ  داـسف  هکنیا  رگم  تسا  تحـص  رب  لومحم  دـشاب  هدـش  عقاو  هک  ۀـلماعم  ره  : » دـیوگیم
. دنمان

قبس امب  نوناق  فطع  مدع  - 5

نوناق نآ  هک  ددرگ  عضو  يدیدج  نوناق  دادرارق ، میظنت  زا  سپ  دشاب و  دادرارق  رد  دـهعت  دروم  ینوناق  تاررقم  زا  یکی  هک  یتروص  رد 
دننام قباس  نوناق  تاررقم  يارجاب  دـهعت  اریز  دـیامن ، ارجا  نیلماـعتمب  تبـسن  ار  دـیدج  نوناـق  دـناوتیمن  سرداد  دـهد ، رییغت  اـی  خـسف  ار 

تیاعر نوناق  هکنآ  رگم  دوب ، دهاوخ  دادرارق  دافم  تیاعر  مدع  سرداد  فرط  زا  نآ  تیاعر  مدـع  تسا و  دادرارق  رد  نآ  دافم  حیرـصت 
رد هاگره  الثم  دوش . تیاعر  دیاب  دیدج  نوناق  تروص  نیا  رد  هک  دـنادب ، مزال  هتـشذگ  تادـهعت  لامعاب و  تبـسن  ار  دـیدج  نوناق  دافم 
ای هفاضا و  ار  خرن  دـیدج  نوناق  ًادـعب  ددرگ و  تخادرپ  ینوناق  خرن  قبط  هیدأت  ریخأـت  تراـسخ  هک  دـشاب  هدـش  ررقم  نیفرط  نیب  دادرارق 

. دنمانیم قبس  امب  فطع  مدع  حالطصا  رد  ار  رما  نیا  دوب . دهاوخ  قباس  خرن  نامه  ءافیاب  مزلم  دهعتم  دیامن ، رسک 
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رب هدشن  تلادع  تیاعر  نیفرط  زا  یکیب  تبسن  دنـس  رد  هکنآ  دانتـساب  دناوتیمن  هداد و  يأر  نوناق  دودح  رد  دنـس  دافم  قبط  دیاب  سرداد 
. دهدب يأر  نآ  فالخ 
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هنامرحم دنس  - 6

ای دـیامنیم و  ءاغلا  اـی  دـهدیم و  رییغت  هدـش  میظنت  ود  نآ  نیب  هک  ار  یلبق  دنـس  داـفم  ددرگیم و  میظنت  رفن  ود  نیب  یناـهنپ  رد  هک  يدـنس 
یمسر دنس  ود  ره  هکنآ  هاوخ  دوب ، دنهاوخ  مزلم  نیفرط  روبزم  دنس  دافم  قبط  دوشیم و  هتخانـش  ربتعم  درادیم ، مالعا  ار  نآ  ندوب  يروص 
ۀلیسوب دناوتیم  ددرگیم ، دقعنم  نیفرط  قفاوت  ۀلیـسوب  دادرارق  هک  هنوگنامه  اریز  یمـسر ، يرگید  يداع و  یکی  ای  يداع و  ود  ره  ای  دشاب 

دـناهدومن و دوخ  هیلع  رب  رارقا  دـنراد  مالعا  ار  نآ  ندوب  يروص  دادرارق  نیفرط  هاگره  دوش و  هداد  رییغت  نآ  دافم  ای  ءاـغلا ، ود  نآ  قفاوت 
. دشابیم ینوناق  راثآ  ياراد 

تبـسن دـیامن ، خـسف  ای  هلاقا  ار  لوا  دنـس  رد  روکذـم  دادرارق  مود ، دنـس  دافم  هک  یتروص  رد  ثلاث . صاخـشاب  تبـسن  روبزم  دنـس  راـثآ 
مالعا نامز  زا  خسف  هلاقا و  اریز  تشاد ، دهاوخن  ریثأت  دناهدومن  مود  دنـس  خـیرات  زا  لبق  لوا  دنـس  دامتعاب  ثلاث  صاخـشا  هک  یتالماعمب 

اب تالماعم  هاگره  دروآیمن . دراو  یللخ  هدومن  بسک  لوا  دنـس  دامتعاب  روبزم  صاخـشا  هک  یقوقحب  تبـسن  دنزیم و  مه  رب  ار  هلماعم  نآ 
ار رما  تقیقح  رما ، نیاب  ثلاث  صاخـشا  لهج  و  دوب ، دـهاوخ  نکی  مل  ناک  تالماعم  نآ  دـشاب  مود  دنـس  خـیرات  زا  سپ  ثلاث  صاخـشا 
رد ثلاـث  صاخـشاب  تبـسن  نآ  ریثأـت  دـشاب  لوا  دنـس  تاجردـنم  ندوـب  يروـص  زا  یکاـح  مود  دنــس  هـک  یتروـص  رد  دـهدیمن . رییغت 

هیلع رب  هدـمآ و  رد  دنـس  تروصب  هک  تسا  یئاعدا  الا  دـنیامن و  تباث  هاگداد  رد  ار  لوا  دنـس  داـفم  ندوب  يروص  نیفرط  هک  تسیتروص 
. دوب دهاوخن  رثؤم  دوخ  يدوخب  ثلاث  صاخشا 

نیلماعتم ماقم  مئاقب  تبسن  دوقع  راثآ 

هراشا

زا یتهجب  نآ  تارثا  یلو  تسا  هتـشادن  هلخادـم  دادرارق  دـقع و  رد  امیقتـسم  هک  دـنیوگ  یـسکب  یقوقح  حالطـصا  رد  ینوناق  ماقم  مئاـق 
. دیامنب تیارس  واب  نیلماعتم  زا  تاهج 

: زا تسا  ترابع  ینوناق  ماقم  مئاق 
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. ثراو - 1
. هیلا لقتنم  - 2

. راکبلط - 3

ثراو - 1

كرت ام  ۀیلک  رد  عاشم  روطب  دوخ  ینوناق  ثرالا  مهـس  ردقب  هثرو  زا  کی  ره  ددرگیم و  لقتنم  وا  ۀثروب  دـیامنیم  توف  هک  یـسک  یئاراد 
دوخ ثرـالا  مهـسب  تبـسن  هثرو  زا  کـی  ره  نینچمه  تسا . هدـش  ثروم  عفنب  هک  یتادـهعت  تسا  هلمج  نآ  زا  دوشیم و  کیرـش  ثروم 

دندرگیم و دنمهرهب  هدش  ثروم  عفنب  هک  یتادهعت  ۀیلک  زا  هثرو  نیاربانب  تسا . هدومن  نارگید  عفنب  ثروم  هک  دـشابیم  یتادـهعت  لوئـسم 
لاثما نهر و  عافتنا  قح  قافترا ، قح  دننام  هداد ، رارق  دوخ  لاوما  رد  نارگید  عفنب  هک  ینیع  قوقح  هدومن و  ثروم  هک  یتادهعت  ۀیلک  زین 
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. دنرامشب مرتحم  دیاب  هثرو  نآ ،
يرگید لباقم  رد  یـسک  هاگره  نیاربانب  دوشیمن ، لقتنم  هثروب  یفنم  هاوخ  دـشاب و  تبثم  هاوخ  تسا ، ثروم  صخـشب  مئاق  هک  یتادـهعت 

. تفر دـهاوخ  نیب  زا  هل  دـهعتم  توفب  روبزم  دـهعت  دزادرپب ، وا  یناگدـنز  يارب  ینیعم  غلبم  دوخ  دزم  راک  زا  هاـم  ره  رد  هک  دـیامن  دـهعت 
ماجنا زا  لبق  دشاب و  هدرک  يرگید  لباقم  رد  یصوصخم  یـشاقن  ةدرپ  ندیـشکب  دهعت  هدوب و  يرهام  شاقن  ثروم  هاگره  تسا  نینچمه 

. دشابیم رظن  دروم  دهعت  ءاقب  داجیا و  رد  ثروم  تیصخش  لاثم  ود  ره  رد  اریز  ددرگیمن ، لقتنم  هثروب  زین  دهعت  نآ  دیامنب ، توف  دهعت 
. دوب دهاوخ  یصوم  ماقم  مئاق  روبزم  مهسب  تبسن  تسا و  ثراو  دننام  هدش  راذگاو  واب  هکرت  زا  یعاشم  مهس  هک  هل  یصوم 

هیلا لقتنم  - 2

فرط زا  هک  یلام  اریز  تسا ، لقان  ماـقم  مئاـق  یفنم ، هاوخ  دـشاب و  تبثم  هاوخ  لاـقتنا ، دروم  لاـم  ینیع  قوقح  ۀـیلکب  تبـسن  هیلا  لـقتنم 
ضوعم  هاوخ  هدش ، راذگاو  یسکب  کلام 

 236 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
. تسا هتشگ  لقتنم  هدوب  اراد  لاقتنا  نیح  رد  هک  یقوقح  یمامت  اب  ضوعم  ریغ  هاوخ  دشاب و 

یتالیمحت ۀیلک  نینچمه  هدـش و  راذـگاو  هیلا  لقتنمب  تسا  هدـش  رارقرب  لاقتنا  دروم  کلم  عفنب  دادرارق  رثا  رد  هک  یقوقح  ۀـیلک  نیاربانب 
دشابیم لقان  ماقم  مئاق  اهنآ  رد  هیلا  لقتنم  هک  یقوقح  درامـشب . مرتحم  دیاب  هیلا  لقتنم  هدمآ ، لمعب  کلام  ۀلیـسوب  لاقتنا  دروم  لام  رب  هک 

: تسا مسق  ود  رب -
. رواجم كالما  رد  لاقتنا  دروم  کلم  قافترا  قح  دننام  کلم - تبثم  قوقح  فلا -

________________________________________

ه ق ناریا ، نارهت -  ۀیمالسا ، تاراشتنا  دلج ،  6 یماما ،)  ) یندم قوقح  نسح ، دیس  یماما ،
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قح اب  تالماعم  نهر و  رد   ) هقیثو قح  عافتنا و  قح  لاقتنا ، دروم  کلم  رد  رواجم  كـالما  قاـفترا  قح  دـننام  کـلم - یفنم  قوقح  ب -
نیا رد  حلـص  دـننام  يرگید  دـقع  ۀلیـسوب  ای  دـشاب و  هراجاب  هاوخ  لاقتنا  دروم  کلم  رد  ریغب  قلعتم  عفانم  لاقتنا  دروم  کلم  رد  دادرتسا )

. دیآیم رامشب  فیدر 
ماقم مئاق  یفنم  هاوخ  دشاب و  تبثم  هاوخ  لام ، نآب  هطوبرم  قوقحب  تبسن  دشابیم و  هیلا  لقتنم  هدش  راذگاو  واب  ینیعم  نیع  هک  هل  یـصوم 

. دوب دهاوخ  یصوم 

راکبلط - 3

ۀیلک ددرگیم و  عفتنم  هدـمآ  لـمعب  راکهدـب  عفنب  هک  یتادـهعت  ۀـیلک  زا  دوشیم و  دوخ  راکهدـب  ماـقم  مئاـق  ياهنیعم  دراوـم  رد  راـکبلط 
قح قلعتم  وا  لاوما  دشاب ، هتـسکشرو  رجات  راکهدـب  هک  يدروم  رد  الثم  درامـشب . مرتحم  دـیاب  زین  تسا  هدومن  راکهدـب  هک  ار  یتادـهعت 

رجات ۀلیسوب  هک  یئاهدادرارق  دوب و  دنهاوخ  وا  ماقم  مئاق  هتـسکشرو  رجات  یلام  تادهعت  قوقح و  رد  ناراکبلط  دریگیم و  رارق  ناراکبلط 
زا ار  ینیعم  لام  تبث ، ةرادا  ای  هاگداد  ۀیئارجا  رثا  رد  راکبلط  هک  يدروم  رد  تسا  نینچمه  دوشیم . هتخانـش  ربتعم  هدـیدرگ  دـقعنم  روبزم 

مئاق یفنم  هاوخ  دـشاب و  تبثم  هاوخ  روبزم ، لامب  هطوبرم  قوقح  ۀـیلک  رد  راکبلط  تروص  نیا  رد  دـیامن ، تشادزاب  دوخ  راکهدـب  لاوما 
. دشابیم ربتعم  هدش  دقعنم  لام  نآب  عجار  هک  یئاهدادرارق  تسا و  راکهدب  ماقم 
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تادهعت يارجا  مدع  زا  ۀلصاح  تاراسخ  رد  مود  ثحبم 

هراشا

. دهد ماجنا  ررقم  دعوم  رد  ار  دوخ  دهعت  دیاب  یندم  نوناق  « 219  » ةدام زا  دافتسم  قبط  دهعتم 

دعاوم ماسقا 

هکنآ رگم  دیامنیم ، ار  نآ  ءافیا  تیروف  ءاضتقا  افرع  دقع  قالطا  دشاب ، هدشن  نیعم  دهعت  ماجنا  يارب  يدعوم  دقع  رد  هک  یتروص  رد  - 1
. دیامنب يرگید  دعوم  رد  ار  نآ  ماجنا  ءاضتقا  لاوحا ، عاضوا و 

روبزم دعوم  دوب . دهاوخ  روبزم  دعوم  رد  نآ  ءافیاب  مزلم  دهعتم  دشاب ، هدش  نیعم  دهعت  ماجنا  يارب  يدـعوم  دـقع  رد  هک  یتروص  رد  - 2
دیاب روبزم  نامز  رد  دـهعت  تروص  نیا  رد  دوش ، هداد  رارق  هامنابآ  هبنشهس 21  زور  رهظ  ماجنا  خیرات  هکنانچ  دشاب ، قیـضم  تسا  نکمم 

تروص نیا  رد  دوش ، نیعم  هام  نیدرورف  لوا  زور  هدزناپ  فرظ  رد  ماجنا  خیرات  هکنانچ  دـشاب  عسوم  دـعوم  تسا  نکمم  و  ددرگ . ماجنا 
دهعت ءافیا  مهدزناپ  زور  هظحل  نیرخآ  ات  دناوتیم  هکنانچمه  دهد  ماجنا  ار  دهعت  دهاوخب  هک  نامز  ره  زور  هدزناپ  فرظ  رد  دناوتیم  دهعتم 

«( 226  » ةدام لوا  تمسق  . ) دزادنا ریخأتب  ار 
همانراهظا ۀلیـسوب  بلغا  دیامنب . هبلاطم  ار  نآ  دیاب  هل  دهعتم  تروص  نیا  رد  دـشاب ، هدـش  هدراذـگ  هل  دـهعتم  رظنب  دـهعت  ماجنا  رایتخا  - 3

. دهدیم عالطا  دهعتمب  ار  دعوم  هل  دهعتم 
. دوب دهاوخ  نکمم  لیلد  هنوگ  ره  هلیسوب  هبلاطم  تابثا 

هل دـهعتم  ۀـبلاطم  تروـص  نیا  رد  تسا . هدـیدرگ  دـیق  رما  نیا  دـقع  رد  ًاتحارـص  هدـش و  هداد  رارق  دـهعتم  رظنب  دـهعت  ماـجنا  راـیتخا  - 4
لطاب نییقوقح  زا  ياهدـع  ار  دـهعت  نینچ  دـهد ، ماـجنا  ار  دوخ  دـهعت  دـهاوخب  ناـمز  ره  دـهعتم  دـناوتیم  درادـن و  یقوقح  رثا  هنوگچـیه 

. دناهتسناد
مزلم ررقم  دعوم  زا  سپ  ایآ  دهدن  ماجنا  ررقم  دعوم  رد  ار  دهعت  تاهج  زا  یتهجب  دهعتم  هاگره  هک  تسا  نآ  دـیآیم  شیپ  هک  یـشسرپ 

؟ ددرگیم طقاس  دهعت  ای  دشابیم  نآ  ماجناب 
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: دوشیم رکذتم  ار  ۀمدقم  خساپ  يارب 
دوصقم دعوم ، نآ  رد  ًارـصحنم  دـهعت  ماجنا  هک  تسا  یتیـصوصخ  ياراد  هاگ  دوشیم ، هداد  رارق  دـقع  رد  دـهعت  ماجنا  يارب  هک  يدـعوم 

نیا رد  تسا . هتفرگ  رارق  دهعت  دروم  بولطم  تدحو  تروصب  هداد و  لیکشت  ار  يدحاو  یئیـش  دیقم  دیق و  رگید ، ترابعب  تسا . نیفرط 
دعوم نتـشذگب  دوب و  دهاوخن  نآ  ماجناب  مزلم  دهعتم  تهج  نیدب  دشابیمن و  دـقع  دروم  ررقم ، دـعوم  زا  جراخ  رد  دـهعت  ماجنا  تروص 
دقعنم ونژ  رد  هامدادرخ 31  لوا  زور  رـصع  رد  هک  ینـشج  رد  یمازعا  تئیه  یئامیپاوه و  تکرـش  نیب  هاگره  الثم  ددرگیم . طقاس  دـهعت 
زاورپ ونژ  هب  هک  دراذـگب  نانآ  رایتخا  رد  نارهت  رد  هروتوم  راهچ  يامیپاوه  کـی  تشهبیدرا  زور 30  هک  ددرگ  دقعنم  يدادرارق  دوشیم ،

. تسا هتفای  همتاخ  نشج  اریز  دشابیمن ، دهعت  دروم  دادرخ  لوا  زا  سپ  امیپاوه  نداد  دهدن ، امیپاوه  ررقم  دعوم  رد  تکرش  دننک و 
، دشابیم بولطم  ددعت  وحنب  دیقم  دیق و  تسین و  روبزم  تیـصوصخ  ياراد  دوشیم  نیعم  دقع  رد  دهعت  ماجنا  يارب  هک  يدـعوم  رگید  هاگ 

دعوم رد  رگا  هک  يروطب  دـشابیم ، یعرف  دوصقم  ررقم  دـعوم  رد  نآ  ققحت  تسا و  نیلماعتم  یلـصا  دوصقم  دـهعت  ماجنا  هک  وحن  نیدـب 
هناخراک زا  يرجات  الثم  تسا . یقاـب  دـشاب  دـهعت  ماـجنا  هک  یلـصا  دوصقم  یلو  هتفر  تسد  زا  یعرف  دوصقم  تفاـین ، ماـجنا  دـهعت  ررقم 
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لوا رد  هناخراک  هاگره  دریگب ، لیوحت  نارهط  رد  تشهبیدرا  لوا  رد  هک  دیامنیم  يرادیرخ  دوخ  ۀـناختراجت  يارب  هلول  نهآ  نت  دـصکی 
تیـصوصخ یلو  ددرگیمن  طقاس  دوشن  ماجنا  هک  مادام  یقاب و  دوخ  لاحب  دـهعت  روبزم  دـعوم  زا  سپ  دـهدن  لیوحت  ار  اهنهآ  تشهبیدرا 

. تشاد دهاوخن  ربرد  دوب  هدش  هتفرگ  رظن  رد  ررقم  دعوم  رد  هک  ار  ینامز 
نئارق لاوحا و  عاضوا و  تسا و  الاب  رد  روکذم  مسق  ود  زا  کیمادک  زا  لجؤم ، دهعت  هک  دـشاب  هدـشن  حیرـصت  دـقع  رد  هک  یتروص  رد 
طقاس دـهعت  دوشن  ماجنا  دـهعت  ررقم  دـعوم  رد  هاگره  ینعی  دـشابیم . مود  مسق  زا  روبزم  دـهعت  هک  تسنآ  رهاظ  دـنکن ، نآ  رب  یتلالد  مه 

. دوش تباث  نآ  فالخ  هکنآ  رگم  دوب ، دهاوخ  نآ  ماجناب  مزلم  دهعتم  هدشن و 
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تاراسخ

تاراسخ اریز  دهاوخب ، دهعتم  زا  ار  نآ  دناوتیم  وا  دوش  هجوتم  هل  دهعتمب  یتراسخ  نآ  ریخأت  ای  دـهعت  ماجنا  مدـع  رثا  رد  هک  یتروص  رد 
سک ره  یلقع ، ةدعاق  قبط  تسا و  هدش  هل  دهعتم  هجوتم  هدوب  نآ  ماجناب  مزلم  دهعتم  هک  ررقم  دعوم  رد  دـهعت  ماجنا  مدـع  رثا  رد  روبزم 
یـسک رگا  : » یندم نوناق  « 221  » ةدام دزادرپب . هل  دهعتمب  ار  نآ  دیاب  دهعتم  اذـل  دـیامن ، ناربج  ار  نآ  دـیاب  دروآ  دراو  يررـض  يرگیدـب 
تـسا لباقم  فرط  تاراسخ  لوئـسم  فلخت  تروص  رد  دـنک  يراددوخ  يرما  ماجنا  زا  هک  دـیامن  دـهعت  ای  دـنکب  ار  يرماب  مادـقا  دـهعت 

«. دشاب نامض  بجوم  نوناق  بسح  رب  ای  دشاب و  حیرصت  ۀلزنمب  ًافرع  دهعت  ای  هدش و  حیرصت  تاراسخ  ناربج  هکنیا  رب  طورشم 
هکنانچ تسا  هدمآ  زین  دوشیم  هداد  ررض  ناربج  يارب  هک  يزیچ  ینعمب  تراسخ  تسا . هدش  لامعتـسا  ررـض  ینعمب  الاب  ةدام  رد  تراسخ 

: تسا یندم  نوناق  « 226  » ةدام رد 
رگم »...  دیامن  تراسخ  ياعدا  دناوتیمن  رگید  فرط  نیلماعتم  زا  یکی  فرط  زا  دهعت  ءافیا  مدع  دروم  رد  »

رثا رد  ای  هدوب و  صاخ  نامزب  دیقم  دهعت  هکنانچ  دشاب ، هدش  طقاس  دهعت  تاهج  زا  یتهجب  ررقم ، دعوم  نتـشذگ  زا  سپ  هک  یتروص  رد 
تاراسخب روبزم  تاراسخ  دیامنب . ار  دوخ  تاراسخ  هبلاطم  دناوتیم  طقف  هل  دـهعتم  دـشاب ، هدروخ  مه  رب  دـقع  خـسف ، رایخ  ۀلیـسوب  ریخأت 

ۀبلاطم رب  هوالع  دناوتیم  هل  دهعتم  دشاب ، یقاب  دهعت  ررقم ، دعوم  نتـشذگ  زا  سپ  هک  یتروص  رد  دوشیم . ریبعت  دهعت  ماجنا  مدع  زا  هیـشان 
. دشابیم نآ  ماجنا  نامز  ات  هل  دهعتم  رب  ةدراو  تراسخ  تخادرپ  دهعت و  ماجناب  مزلم  وا  دهاوخب و  دهعتم  زا  زین  ار  دهعت  ماجنا  تراسخ ،
مدع زا  هیـشان  تراسخ  ریبعت ، رد  ۀحماسم  اب  دـنیوگ و  دـهعت  ماجنا  ریخأت  زا  هیـشان  تراسخ  ار  تراسخ  نیا  یندـم .) نوناق  « 222  » ةدام )

. دنمانیم زین  دهعت  ماجنا 
: دشاب دوجوم  ریز  طئارش  دیاب  دهاوخب  ار  دهعت  ماجنا  ریخأت  زا  هیشان  تراسخ  دهعتم  زا  دناوتب  هل  دهعتم  هکنآ  يارب 

دیوگیم  یندم  نوناق  « 226  » ةدام دشاب . هتشذگ  دهعت  ماجنا  يارب  ررقم  تدم  لوا -
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تدـم دـهعت  يافیا  يارب  هکنیا  رگم  دـیامن  تراسخ  ياعدا  دـناوتیمن  رگید  فرط  نیلماعتم  زا  یکی  فرط  زا  دـهعت  ءافیا  مدـع  دروم  رد  »
دیامن تراسخ  ياعدا  دناوتیم  یتقو  فرط  هدوبن  ررقم  یتدم  دهعت  يافیا  يارب  رگا  دشاب و  هدش  یضقنم  روبزم  تدم  هدش و  ررقم  ینیعم 

«. تسا هدرک  هبلاطم  ار  دهعت  ماجنا  هک  دیامن  تباث  هدوب و  وا  اب  ماجنا  عقوم  رایتخا  هک 
دهعتم ریـصقت  رثا  رد  ررقم  تدم  رد  دهعت  ماجنا  مدع  هک  یتروص  رد  دشاب . دهعتم  ریـصقت  رثا  رد  ررقم  تدم  رد  دهعت  ماجنا  مدـع  مود -
هجوت هاگره  یلو  تسا ، هدوب  روبزم  تراسخ  شیادیپ  ببس  دهعتم  ًافرع  اریز  ددرگ ، ناربج  دیاب  هدش  هل  دهعتم  ۀجوتم  هک  یتراسخ  دشاب 

رودـقم نآ  ماجنا  نآ  دوجو  اب  هدومن و  دـهعت  ماجنا  يارب  ار  همزال  تاطایتحا  یماـمت  دـهعتم  هکناـنچ  دـشابن ، وا  ریـصقت  رثا  رد  تراـسخ 
تشاد راظتنا  دیامنیم  ار  نآ  تیاعر  طاتحم  يداع و  درف  هچنآ  زا  شیب  یسک  زا  ناوتیمن  اریز  دوب ، دهاوخن  هدراو  تراسخ  لوئـسم  هدشن ،
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هدومن ریصقت  دوخ  لعف  رد  هک  ددرگیم  لوئسم  یتروص  رد  دوشیم  يرگید  رارضا  ببس  هک  یـسک  دش  دهاوخ  هتفگ  بیبست  رد  هکنانچ  و 
. تسا هدشیم  ینیبشیپ  ًامومع  لمع  نآ  ۀجیتن  و 

: دوب دهاوخن  تراسخ  لوئسم  دهعتم  ریز  دراوم  رد  دش  هتفگ  هچنآ  ربانب 
فرظ رد  هنیعم  هشقن  قبط  ار  ینامتخاس  هک  دوش  دهعتم  يراک  هعطاقم  هکنانچ  دشاب ، دهعت  ماجنا  مدع  ببس  هل  دهعتم  هک  یتروص  رد  - 1

نآ رثا  رد  هدومن و  ریخأت  روبزم  حلاصم  ۀیهت  رد  ریخا  صخـش  دیامنب . هیهت  دوخ  هل  دهعتم  ار  ینامتخاس  حـلاصم  هدـناسر و  مامتاب  هام  هس 
دنچ زا  سپ  دشکب ، هام  ود  فرظ  رد  ار  ةدرپ  هک  دراذگیم  رارق  یشاقن  اب  یسک  رگید  لاثم  تسا . هتفاین  همتاخ  هام  هس  تدم  رد  نامتخاس 

دوشیم و یقوـقح  تشادزاـب  دراد  وا  زا  هک  یبـلطب  تبـسن  هل  دـهعتم  فرط  زا  هیئارجا  رودـص  رثا  رد  شاـقن  درذـگیم ، دادرارق  زا  هک  زور 
. دنامیم هاگتشادزاب  رد  تدم  یمامت 

لاثم رد  هچ  رگا  تسا  هدش  دهعت  ماجنا  زا  عنام  دوخ  هل  دهعتم  اریز  دشابیمن ، هل  دهعتم  رب  هدراو  تاراسخ  لوئـسم  دـهعتم  الاب  لاثم  ود  رد 
تسا  هدوب  ینوناق  ةزاجا  رثا  رد  وا  مادقا  ریخا 
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هملک ودب  روبزم  ببس  هسنارف  قوقح  رد  دومن . دهعتمب  طوبرم  ناوتن  هک  دشاب  یجراخ  تلع  ۀطساوب  دهعت  ماجنا  مدع  هک  یتروص  رد  - 2
یللع ۀیلک  لماش  دشابیم و  فدارتم  هملک  ود  نآ  هک  دننآ  رب  نییقوقح  زا  ةدع  تسا . هدش  ریبعت   tiutrof saC و eruejam ecroF

دهعت تاذـب  طوبرم  روما  دـهعتم و  زا  جراخ  هک  یللع  لماش  ار  وا  ۀـملک  نیقوقح  زا  رگید  یـضعب  و  ددرگیم . تسا  دـهعتم  زا  هناـگیب  هک 
دروم دیلوت  يارب  مزال  ماخ  داوم  یمک  ای  رگراک  ةدع  یمک  دننام : یلخاد  للع  لماش  ار  مود  ۀـملک  نافوط و  فرب و  گنج ، دـننام : تسا 

زا فلختم  : » دیوگیم یندـم  نوناق  « 227  » ةدام درادـن . یقوقح  عوضوم  رد  يریثاـت  تسا و  يوغل  رما  نیا  رد  ثحب  دـننادیم . دـهعت  ءاـفیا 
ناوتیمن هک  تسا  هدوب  یجراخ  تلع  ۀطـساوب  ماجنا  مدع  هک  دیامن  تباث  دـناوتن  هک  دوشیم  تراسخ  ۀـیدأت  هب  موکحم  یتقو  دـهعت  ماجنا 

دیاب یجراخ . هاوخ  دشاب و  یلخاد  هاوخ  دشابیم ، دهعتم  زا  هناگیب  هک  تسیللع  ۀیلک  یجراخ  تلع  ۀملک  زا  هدام  روظنم  دومن .» واب  طوبرم 
بوسحم روژامسروف  دیآ - رب  دهعت  ءافیا  ةدهع  زا  دـناوتن  دـهعتم  هک  يرادـقمب  ول  دـشاب و  هچ  ره  رازاب  رد  تمیق  یقرت  هک  دوب  رکذـتم 

. دوشیمن
دزادنیب و ریثأت  زا  یثنخ و  ار  روبزم  تلع  دناوتن  وا  هک  دیامنیم  دهعتم  زا  تیلوئـسم  عفر  یتروص  رد  دـهعت ، ماجنا  مدـع  تلع  ندوب  هناگیب 

دهعتم رب  هدراو  تاراسخ  لوئـسم  هدرک و  دـهعت  ماجنا  رد  ریـصقت  دـیامنن ، مادـقا  دـنک و  يریگولج  نآ  ریثأت  زا  هک  دـشاب  رداق  هاگره  الا 
ةداس قطنم  اب  فرع  دشابیم و  مزال  دهعتم  رب  فیلکت  دوخ  دننام  فیلکت  تامدقم  ماجنا  تسا و  فیلکت  تامدقم  زا  رما  نیا  اریز  دشابیم ،

وا دهعت  ءافیا  زا  عنام  هک  يزیچ  ره  دشابیم  فلکم  دـهعتم  نیاربانب  دـنادیم . لوئـسم  ار  وا  فیلکت  تامدـقم  ماجنا  مدـع  تروص  رد  دوخ 
ار دهعت  ماجنا  مدـع  تلع  ندوب  یجراخ  « 227  » ةدام رد  هکنآ  اب  یندم  نوناق  هک  تسا  نیا  دـیامن . عفد  ار  نآ  دـناوتب  هک  يوحن  رهب  دوش 

رکذـتم تسا ) وا  رادـتقا  ۀـطیح  زا  جراخ  نآ  عفد  هک   ) ار روبزم  طرـش  نآ  رد  اـت  هدومن  ادـیپ  « 229  » ةدام نایبب  جایتحا  دوب ، هدـش  رکذـتم 
ۀطیح  زا  جراخ  نآ  عفد  هک  ۀثداح  ۀطساوب  دهعتم  رگا  : » یندم نوناق  « 229  » ةدام ددرگ .
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دوب » دهاوخن  تراسخ  ۀیدأتب  موکحم  دیآرب  دوخ  دهعت  ةدهع  زا  دناوتن  تسا  وا  رادتقا 

ۀیرق زا  هک  دـیامن  دـهعت  يراجت  لباقم  رد  يربراب  تکرـش  هاگره  الثم  دومن  ینیبشیپ  ناوتب  هدـش  دـهعت  ماـجنا  زا  عناـم  هک  یتلع  موس -
لیوحت ار  نآ  نیدرورف  لوا  ات  دـیامن و  لمح  نارهطب  بوچ  يرادـقم  دوشیم  هتـسب  نآ  زا  روبع  ياههار  ناتـسمز  هاـم  هس  هک  یناتـسهوک 

ار دوخ  دهعت  رما  نیا  رثا  رد  دناوتن  ددرگ و  دودسم  اههار  ات  دنکن  بوچ  لمحب  مادقا  يربراب  تکرش  ناتـسمز  زا  لبق  یتدم  دهد و  راجن 
، دوشن ینیبشیپ  عنام  هک  یتروص  رد  تسا . هدـشیم  ینیبشیپ  روبزم  عناـم  اریز  دـشابیم ، هل  دـهعتم  راـجن  تاراـسخ  لوئـسم  دـهد ، ماـجنا 
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روبزم هام  ود  فرظ  رد  هک  هتـشاد  رظن  رد  دـهعتم  دوش و  دودـسم  اههار  فرب  رثا  رد  لبق  ياهلاس  زا  رتدوز  هام  ود  ـالاب  لاـثم  رد  هکناـنچ 
دهعتم بقرتم ، ریغ  دمآ  شیپ  رد  هدوب و  لحم  لومعم  فالخ  رب  ًائانثتسا  رما  نیا  اریز  دشابیمن ، تراسخ  نآ  لوئسم  دیامن  لمح  ار  اهبوچ 

. دوب دهاوخن  هدراو  تراسخ  لوئسم 
الا و  دوشن ، ینیبشیپ  ًاـمومع  هک  دـشاب  يروما  زا  دـیاب  عناـم  هکلب  دـنکیمن ، وا  زا  تیلوئـسم  عفر  دـهعتم  فرط  زا  عناـم  ندرکن  ینیبشیپ 

ینیبشیپ ار  نآ  شیادیپ  رگید  تاهجب  ای  يراکلامها و  ای  یگبرجتیب و  ای  یعالطایب  رثا  رد  دهعتم  یلو  دوشب  ینیبشیپ  ًامومع  هکنانچ 
الثم دوش . هل  دهعتم  ررض  لمحت  بجوم  دناوتیمن  دهعتم  صقن  اریز  دوشیم ، هتخانـش  لوئـسم  دهعت  ماجنا  مدع  رثا  رد  دهعتم  دشاب ، هدرکن 

تیعـضوب یئانـشآ  نودـب  هدوب و  لـقن  لـمح و  يدـصتم  دزی  ناـشاک و  مق و  ياـههار  رد  هشیمه  يربراـب  تکرـش  هاـگره  ـالاب  لاـثم  رد 
دوشیم دودـسم  روبزم  ياههار  ناتـسمز  هام  هس  هک  هتـسنادیمن  هدومن و  نارهطب  اجنآ  زا  بوچ  لمحب  دـهعت  لامـش ، ناتـسهوک  ياههداج 

. دیامنب ینیبشیپ  تسا  رثؤم  نآ  ماجنا  رد  ًاعون  هک  يروما  دیاب  دیامنیم  دهعت  هک  یسک  اریز  دشابیم ، هل  دهعتم  تراسخ  لوئسم 
عوضوم هک  يواعد  رد  : » دیوگیم یندم  یسرداد  نیئآ  « 227  » ةدام دشاب ، هدش  هل  دهعتمب  تراسخ  هجوت  ببس  دهعت  ماجنا  مدع  مراهچ -

نینچمه  دیامنیم و  هتساوخ  میلست  مدع  تهج  زا  تراسخ  لثملا و  ترجا  ۀبلاطم  يوعد  نمض  یعدم  تسین و  دقن  هجو  نآ 
 243 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

تراسخ نازیم  هاگداد  دشابیم ، نآ  ریخأت  ای  دهعت و  ماجنا  مدع  زا  یشان  تراسخ  ای  لثملا  ترجا  القتـسم  يوعد  عوضوم  هک  یتروص  رد 
هاگداد یتروص  رد  قوف  ةدام  دروم  رد  : » یندـم یـسرداد  نیئآ  نوناـق  « 728  » ةداـم داد .» دـهاوخ  مکح  هدرک  نیعم  یگدیـسر  زا  سپ  ار 

ریخأت ای  دهعت  ماجنا  مدع  زا  یـشان  هطـساوالب  ررـض  نیا  هدش و  دراو  واب  ررـض  هک  دنک  تباث  تراسخ  یعدم  هک  دهدیم  تراسخ  مکح 
ماجنا زا  هک  یتعفنم  ندش  توف  ۀطـساوب  ای  دشاب  یلام  نتفر  نیب  زا  ۀطـساوب  تسا  نکمم  ررـض  تسا . هدوب  هب  موکحم  میلـست  مدع  ای  نآ 

«. تسا هدشیم  لصاح  دهعت 
: دیامن تابثا  هاگداد  رد  ار  لیذ  رما  ود  هک  دوشیم  تراسخ  ناربج  قحتسم  یتقو  هل  دهعتم  الاب  هدام  قبط 

. تسا هدش  هجوتم  هل  دهعتمب  ررض  - 1
یلام نتفر  نیب  زا  ۀطـساوب  تسا  نکمم  دیوگیم ، یندـم  یـسرداد  نیئآ  نوناق  « 728  » ةدام لیذ  هکنانچ  تراسخ ، رگید  تراـبعب  اـی  ررض 

یتعفنم  ندش  توف  ۀطساوب  ای  دشاب و 
. لام نتفر  نیب  زا  فلا -

دهعت ۀـناخراک  هکناـنچ  دوش ، فلت  هدوب  هل  دـهعتم  تیکلم  رد  هک  یلاـم  دـهعتم  ماـجنا  مدـع  رثا  رد  هک  تسیدروـم  رد  لاـم  نتفر  نیب  زا 
نویماک هد  يربراـب  ةرادا  دادرارق  قبط  دـنک و  لـمح  نارهطب  هک  دـهد  لـیوحت  يربراـب  ةراداـب  ار  دوخ  لوصحم  زا  ینیعم  رادـقم  دـیامنب 
هناخراک دوشیم  مولعم  دنوریم  هک  لحمب  اهنویماک  دیامن ، لمح  رهشب  ار  نآ  لوصحم  ات  دتسرفیم  تسا  رهش  یخسرف  هد  رد  هک  ۀناخراکب 
يرادقم ندش  فلت  بجوم  دهعت  ماجنا  مدع  رثا  رد  هناخراک  دـندرگرب ، رهـشب  یلاخ  دنتـسه  راچان  هدومنن و  هیهت  ار  مزال  لوصحم  زونه 

. تسا هدیدرگ  اهنویماک  یگدوسرف  نغور و  نیزنب و 
هل دـهعتم  دوجوم  لام  فلت  ببـس  هناخراک  اریز  دومن ، هبلاطم  بیبست  رد  یندـم  نوناق  « 331  » ةدام دانتـساب  ناوتیم  زین  ار  روبزم  تراـسخ 

. تسا هدیدرگ 
. تعفنم ندش  توف  ب -
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تروص رد  هک  تسا  یتعفنم  زا  ترابع  نآ  دشابیم و  ققحم  تعفنم  تعفنم ، ندش  توف  زا  یندم  یسرداد  نیئآ  نوناق  « 227  » ةدام روظنم 

روتکارت ۀناخراک 20  زا  يرجات  الثم  تسا  هدش  مورحم  نآ  زا  ریخأت ، ای  ماجنا و  مدع  رثا  رد  هدشیم و  دیاع  هل  دهعتمب  ًاققحم  دـهعت  ماجنا 
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اهنآ هناخراک  درذـگب و  هام  کی  هک  یتروص  رد  و  دریگب ، لیوحت  رهـشمرخ  ردـنب  رد  زیئاپ  لوا  رد  هک  درخیم  ناموت  رازه  تسیود  غلبمب 
رجات دنکیم . خسف  ار  هلماعم  رجات  دیامنیم و  يراددوخ  اهنآ  لیوحت  زا  هناخراک  دـشاب . هتـشاد  ار  هلماعم  خـسف  قح  رجات  دـهدن  لیوحت  ار 

ًاعومجم هک  ناموت  رازه  ود  مزال  ۀنیزه  تخادرپ  زا  سپ  کی  ره  شورف  زا  تفرگیم  لیوحت  ررقم  دعوم  رد  ار  اهروتکارت  هک  یتروص  رد 
. دومنیم هدافتسا  دوشیم  ناموت  رازه  لهچ 

ماجنا مدع  رثا  رد  رجات  هک  تسا  یملـسم  ققحم و  تعفنم  روبزم  غلبم  دوریم ، شورف  رازاب  رد  روبزم  متـسیس  روتکارت  هک  یتمیقب  هجوت  اب 
هناخراک زا  دـهعت  ماجنا  مدـع  زا  هیـشان  تراسخ  ناونعب  ار  روبزم  غلبم  الاب  ةدام  قبط  دـناوتیم  رجاـت  اذـل  تسا ، هدـش  نآ  زا  مورحم  دـهعت 

تسین ملسم  دهعت  ماجنا  تروص  رد  نآ  شیادیپ  هک  یتعفنم  اریز  دشابیمن ، هبلاطم  لباق  تراسخ  ناونعب  لمتحم ، تعفنم  تیوقت  دهاوخب .
؟ دومن نآ  ناربجب  مزلم  دهعت  نآ  ریخأت  ای  ماجنا  مدع  تروص  رد  ار  دهعتم  ناوتیم  هنوگچ  دسرن ، نآب  هل  دهعتم  هک  دوشیم  هداد  لامتحا  و 

رادیرخب ار  اهنآ  هام  هس  زا  سپ  هناخراک  یلو  دوش  هداد  لیوحت  واب  دادرخ  لوا  هک  هدومن  يرادـیرخ  ۀـناخراک  زا  نویماک  ود  یـسک  الثم 
دادرخ مهد  رد  هک  بیرقت  نیدب  دیامنیم ، هبلاطم  تراسخ  ناموت  رازه  یس  غلبم  دنکیم و  يوعد  هماقا  هاگداد  رد  رادیرخ  دیامنیم . میلـست 

رد ار  ریز  يرادیرخ  ياهلیبموتا  هناخراک  هک  یتروص  رد  دوب ، هدش  هدراذـگ  گنـس  لاغز  لمحب  عجار  یئاراد  ترازو  فرط  زا  ۀـصقانم 
صلاخ دوس  ناموت  رازه  یـس  رما  نیا  هجیتن  رد  دربیم و  ار  هصقانم  درکیم و  تکرـش  هصقاـنم  رد  زین  دومنیم  رادـیرخ  میلـست  ررقم  دـعوم 

یگدیـسر زا  سپ  هاگداد  دشابیم . روبزم  تراسخ  لوئـسم  هدومنن  لیوحت  ار  اهلیبموتا  ررقم  دعوم  رد  هناخراک  نوچ  تشکیم . وا  بیـصن 
هفاضاب تبسن  دیامنب و  رداص  مکح  دهعت  ماجنا  ریخأت  زا  یـشان  تراسخ  ناونعب  هام  هس  تدم  يارب  ار  اهلیبموتا  لثملا  ترجا  دناوتیم  طقف 

نآ  رب 
 245 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

. دومن دهاوخ  یقحیب  هب  موکحم  ار  وا  تسا  لمتحم  تعفنم  تیوفت  نوچ  دوشب ، رادیرخ  بیصن  هصقانم  ندرب  رد  دوریم  لامتحا  هک  غلبم 
هک يواعد  رد   ) تامکاحم عیرـست  نوناـق  « 37  » ةدام دانتـساب  اههاگداد  رویرهش 1318  بوصم 25  یندـم  یـسرداد  نیئآ  نوناق  زا  لـبق 

عوضوم هک  يدراوم  رد  نینچمه  دیامن و  تمیق  لزنت  زا  یشان  تراسخ  ای  لثملا و  ترجا  ۀبلاطم  یعدم  هدوب و  نیع  دادرتسا  نآ  عوضوم 
ررقم دـعوم  زا  سپ  هک  یلام  دروم  رد  دـیامنیم ) نیعم  یگدیـسر و  همکاـحم  زا  سپ  ار  تاراـسخ  نازیم  همکحم  تسین  دـقن  هجو  يوعد 
رجات زا  دـنق  نت  کی  یـشورفطقس  هاگره  الثم  دـندومنیم . رداـص  يأر  هل  دـهعتم  عفنب  تراـسخ  ناونعب  ار  نآ  تمیق  قرف  هدـشیم  میلـست 

رازه هد  نیدرورف  لوا  رد  دنق  نتکی  تمیق  دیامنب و  میلـست  هام  رویرهـش  لوا  ار  نآ  رجات  دهد و  لیوحت  هام  نیدرورف  لوا  رد  هک  دیرخیم 
ناونعب ار  تمیق  توافت  لایر  رازه  ود  هاگداد  رد  دـناوتیم  رادـیرخ  تسا ، لایر  رازه  تشه  هدومن  لزنت  رویرهـش  لوا  رد  یلو  هدوب  لاـیر 

هک یتاراسخ  دروم  رد  : » دیوگیم هک  روبزم  نوناق  « 49  » ةدام دانتـساب  تاعارتخا  یتراجت و  مئالع  تبث  دروم  رد  و  دیامن . هبلاطم  تراسخ 
لماـش تاراـسخ  دوشیم  هبلاـطم  یتراـجت  مئـالع  تاـعارتخاب و  هطوـبرم  يواـعد  رد  یئازج  يارجم  زا  هاوـخ  یقوـقح و  يارجم  زا  هاوـخ 
رداـص هدـش  توـف  عفاـنم  تخادرپ  هب  مـکح  اـههاگداد  تـسا .» هدـش  مورحم  نآ  زا  فرط  هـک  دوـب  دـهاوخ  یعفاـنم  هدراو و  ياـهررض 

. دندومنیم
هل دهعتم  زا  هک  عفانم  ضوع  تخادرپ  هب  يواعد  ۀـیلک  رد  هداد و  هعـسوت  ار  تراسخ  هرئاد  الاب  ةدام  ود  كالمب  رظن  اههاگداد  زا  یـضعب 

. دندادیم مکح  هدش  تیوفت  نآ  ریخأت  ای  دهعت  ماجنا  مدع  تروص  رد 
ار ملـسم  تعفنم  تیوفت  رارـض » ررـض و ال  ال   » روهـشم يوبن  دانتـساب  ناوتیم  دـیآیم  رب  ءاهقف  ۀلـصفم  بتک  زا  هکنانچ  هیماـما  قوقح  رد 

. تخانش نآ  ناربج  لوئسم  ار  ببسم  تسناد و  تراسخ 
. تسا نآ  ریخأت  ای  دهعت  ماجنا  مدع  زا  یشان  ۀطساو  الب  ررض  - 2
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رد اما  دسانـشیم و  نآ  لوئـسم  ار  دـهعتم  دـنادیم و  نآ  ریخأت  ای  دـهعت و  ماـجنا  مدـع  زا  یـشان  هعماـج ، قطنم  فرع و  ار  روبزم  تراـسخ 
الثم دننادیمن . نآ  لوئـسم  ببـس و  ار  دهعتم  فرع  دشاب ، ریخأت  ای  دهعت  ماجنا  مدع  زا  یـشان  ۀطـساوب ، میقتـسم و  ریغ  ررـض  هک  یتروص 

لیوحت هناخراک  دوش و  هداد  لیوحت  واب  هام  نیدرورف  لوا  رد  هک  دـنک  يرادـیرخ  هنومن  يارب  هناخراک  زا  روتکارت  راهچ  يرجاـت  هاـگره 
ار اهنآ  دـشیم  هداد  لیوحت  واب  روتکارت  راهچ  هاگره  هکنآ  دانتـساب   ) هناخراک زا  دـناوتیمن  رجات  دزادـنا ، ریخأـتب  لاـس  کـی  يارب  ار  اـهنآ 
زا دادیم و  شرافـس  روتکارت  دصکی  رجات  نآ ، هجیتن  رد  دندومنیم و  هعجارم  واب  دـیرخ  يارب  رواجم  نیکلام  دراذـگیم و  شیامن  ضرعمب 

ۀبلاطم دناهدومن ) يرادیرخ  روتکارت  دصکی  يرگید  رهش  رجات  زا  نونکا  رواجم  نیکلام  دومنیم و  هدافتـسا  لایر  رازه  هد  کی  ره  شورف 
ماجنا ریخأت  زا  میقتـسم  ریغ  هطـساوب و  نوچ  یلو  تسا  ققحم  هچ  رگا  رجات  زا  روبزم  تعفنم  تیوفت  دیامنب . تراسخ  لایر  رازه  دـصکی 

. دشابیمن هبلاطم  لباق  تسا  هدش  هجوتم  دهعت 
حیرـصت ۀلزنمب  ًافرع  دهعت  ای  هدش و  حیرـصت  دقع  رد  دـیاب  نآ  ریخأت  ای  دـهعت  ماجنا  مدـع  تروص  رد  تاراسخ  ناربج  تیلوئـسم  مجنپ -

. دشاب نامض  بجوم  نوناق  بسح  رب  ای  دشاب و 
ناربج هکنیا  رب  طورـشم  تسا  لـباقم  فرط  تاراـسخ  لوئـسم  فلخت  تروص  رد  دـیوگیم ...« : یندـم  نوناـق  « 221  » ةدام ریخا  تمـسق 
دروم هس  زا  یکی  رد  روبزم  ةدام  دشاب .» نامـض  بجوم  نوناق  بسح  رب  ای  دشاب و  حیرـصت  ۀلزنمب  ًافرع  دهعت  ای  هدش و  حیرـصت  تاراسخ 

: دنادیم تاراسخ  ناربج  لوئسم  ار  دهعتم  لیذ 
مدع ای  ریخات  تروص  رد  تراسخ  ناربجب  دهعتم  تیلوئـسمب  حیرـصت  دـشاب . هدـش  حیرـصت  دـقع  رد  تراسخ  ناربج  هک  یتروص  رد  - 1
نیب دـشاب  هدـش  عقاو  نوناـق  قبط  رب  هک  يدوقع  یندـم  نوناـق  « 229  » ةداـم قبط  دـهدیم و  رارق  دـهعت  ءزج  ار  نآ  دـقع ، رد  دـهعت  ماـجنا 

. تسا عابتالا  مزال  اهنآ  ماقم  مئاق  نیلماعتم و 
تراسخ  ریخأت ، ای  فلخت  تروص  رد  هک  دنراد  ررقم  دقع  رد  نیفرط  تسا  نکمم 
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رد مازتلا  هجو  تروصب  تراـسخ  تسا  نکمم  دـیامن و  میوقت  ار  تراـسخ  هک  دـننک  نیعم  رواد  دـننام  ار  یـسک  اـی  دزادرپب و  فلختم  ار 
هل دهعتمب  لایر  رازه  دصکی  غلبم  دومنن  ءافیا  ار  دوخ  دهعت  ررقم  دعوم  رد  دهعتم  هاگره  هک  دوش  هتفگ  هکنانچ  ددرگ ، نیعم  دـقع  نمض 

. دزادرپب
تـسا نیا  دشاب . دهعتم  دروم  لصا  ربارب  نیدنچ  ای  یعقاو و  تراسخ  ربارب  نیدنچ  ررقم  مازتلا  هجو  هچ  رگا  دشابیم  روآمازلا  روبزم  دـهعت 

: دیوگیم یندم  نوناق  « 230  » ةدام هک 
رتشیب هب  ار  وا  دناوتیمن  مکاح  دیامن  هیدأت  تراسخ  ناونعب  یغلبم  فلختم  فلخت ، تروص  رد  هک  دشاب  هدش  طرش  هلماعم  نمـض  رد  رگا  »

( دـشاب رتـمک  یعقاو  تراـسخ  هک  یتروـص  رد  ، ) تسا هدـش  مزلم  هک  هچنآ  زا  رتـمک  اـی  دـشاب ) رتـشیب  یعقاو  تراـسخ  هک  یتروـص  رد  )
زا تیلوئـسم  عفر  رد  دـنناوتیم  دـنیامن ، ینیبشیپ  مازتلا  هجو  تروصب  ار  تراسخ  دـقع  رد  دـنناوتیم  نیفرط  هک  یناـنچمه  دـنک .» موکحم 
. دیامنب رظن  فرص  نآ  زا  دناوتیم  قح  بحاص  یلام و  تسا  یقح  تراسخ  اریز  دنیامنب ، دهعتم  زا  فلخت  تروص  رد  ار  هدراو  تراسخ 
هک يروطب  تداع  فرع و  رد  يرما  ندوب  فراعتم  : » یندـم نوناق  « 225  » ةدام قبط  دشاب - حیرـصت  ۀلزنمب  ًافرع  دهعت  هک  یتروص  رد  - 2

لوئسم دزادنا  ریخأت  دوخ  دهعت  ماجنا  رد  هک  ار  یسک  فرع  هاگره  تسا » دقع  رد  رکذ  ۀلزنمب  دشاب  نآ  فرصنم  مه  حیرصت  نودب  دقع 
توکس تیلوئسم ، رب  فرع  رظن  اب  اریز  دوب ، دهاوخن  تراسخ  زا  دهعتم  نامـض  عفر  بجوم  دقع  رد  تیلوئـسم  دیق  مدع  دنادب ، تراسخ 

- ياهرازاب ینونک  فرع  دنـشاب . هدومن  رما  نیاب  حیرـصت  دـقع  رد  هک  تسا  نآ  دـننام  هدوب و  فرع  رظن  اب  تقفاوم  زا  فشاـک  نیلماـعتم 
. دنادیم نآ  زا  هیشان  تاراسخ  لوئسم  دهعت  ماجنا  زا  فلخت  رد  ار  دهعتم  يداصتقا 

هک یتروص  رد  : » دیوگیم یندم  یـسرداد  نیئآ  ق . « 721  » ةدام دنادب . نامـض  بجوم  ار  دهعت  ماجنا  زا  فلخت  نوناق  هک  یتروص  رد  - 3
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هماقا خـیرات  زا  الا  همانراهظا و  خـیرات  زا  دوش  هبلاطم  همانراهظا  هلیـسوب  هتـساوخ  رگا  دـشاب  هدـشن  يدادرارق  هیدات  ریخات  تراـسخب  عجار 
«. دش دهاوخ  بوسحم  يوعد 
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هدماین و لمعب  تراسخب  تبـسن  يدهعت  الا  دشابیم و  ینوناق  رما  رظن  زا  الاب  دروم  رد  هیدات  ریخات  تراسخ  تخادرپ  رد  دـهعتم  تیلوئـسم 

. تسا هدادن  رارق  دهعتم  يارب  ار  تیلوئسم  نینچ  مه  فرع 
: دنک تباث  ار  لیذ  روما  دیاب  دیامنب  ار  نآ  ریخأت  ای  دهعت  ماجنا  مدع  زا  یشان  تراسخ  ۀبلاطم  هاگداد  زا  هل  دهعتم  هک  یتروص  رد 

. تسا هدوب  دوجوم  دهعت  - 1
. تسا هدشن  هداد  ماجنا  ررقم  دعوم  رد  - 2

. تسا هدش  هل  دهعتم  ۀجوتم  نآ  ماجنا  ریخأت  ای  دهعت و  ماجنا  مدع  زا  هطساوالب  هک  یتراسخ  رادقم  - 3
رد ار  نآ  دناوتیم  تسا ، وا  رادتقا  ۀطیح  زا  جراخ  نآ  عفر  هک  دنادب  یجراخ  رما  رثا  رد  ار  نآ  ریخأت  ای  دهعت و  ماجنا  مدـع  دـهعتم  هاگره 

( یندم نوناق  « 227  » و « 226  » ةدام زا  دافتسم  . ) دنک تابثا  ناهاوخ  ياوعد  زا  عافد 
ای دشاب  كوکـسم  هاوخ  دراد ، ینوناق  جاور  روشک  رد  هک  تسا  یلوپ  زا  ترابع  دـقن  هجو  دـشابیم - دـقن  هجو  نآ  دروم  هک  يدـهعت  رد 

دقن هجو  هدـش  جراخ  ناـیرج  زا  هک  ةرقن  ياـهلوپ  اـی  يرازه و  جـنپ  یفرـشا و  يولهپ و  يـالط  لوپ  دـننام  درادـن  جاور  هچنآ  سانکـسا ،
، الط لبور  هریل و  دننام  كوکـسم  هاوخ  ذغاک و  کنارف  رالد و  دنوپ ، دـننام  دـشاب  ذـغاک  هاوخ  یجراخ  زرا  نینچمه  دوشیمن ، بوسحم 

دهعت عوضوم  هک  یتروص  رد  : » یندم نوناق  « 228  » ةدام دوشیم . هتخانش  الاک  نآ ، لاثما  نهآ و  مدنگ ، وج ، فیدر  رد  تسین و  دقن  هجو 
«. دیامن موکحم  نید  ۀیدأت  رد  ریخأت  زا  هلصاح  تراسخ  ناربج  هب  ار  نویدم  « 221  » ةدام تیاعر  اب  دناوتیم  مکاح  دشاب ، يدقن  هجو  ۀیدأت 

. دوشیم هدیمان  هیدأت  ریخأت  تراسخ  ددرگ  هیدأت  نئادب  دیاب  دقن  هجو  تخادرپ  رد  ریخأت  رثا  رد  هچنآ  دوشیم  مولعم  الاب  ةدام  زا  هکنانچ 
لاس 1305  رد  هدام  رد 14  هک  تاراسخ  عیادو و  نوناق  ات  ناریا  رد  یخیرات  رظن  زا 
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تامکاحم لوصا  نوناـق  « 198  » ةدام هچ  رگا  تشادـن ، دوجو  مکاـحم  رد  هیداـت  ریخأـت  تراـسخ  ۀـبلاطم  يارب  يزوجم  دـیدرگ  بیوصت 

دننام هک  هیماما  قوقح  یفرط  زا  نوچ  یلو  تسا ، هدرب  هیداـت  ریخأـت  تاراـسخ  زا  یماـن  هتـساوخ  میوقت  رد  يرمق  بوصم 1329  یقوقح 
، دوب هدشن  نیعم  نوناق  رد  زین  نآ  خرن  رگید  فرط  زا  دنادیم و  مارح  ار  هیدأت  ریخأت  تراسخ  دیدرگیم  ارجا  اههاگداد  رد  هعوضوم  نوناق 

يرتسگداد ترازو - ۀفرعتب  هیدأت  ریخأت  خرن  تاراسخ  عیادو و  نوناق  رد  دـندومنیمن . رداص  هیدأت  ریخأت  تراسخ  ۀـیدأتب  مکح  اههاگداد 
«46  » ةدام رد  دیدرگ . خسن  نآ  ۀلیسوب  دوبیم و  لمع  دروم  بوصم 309  تامکاحم  عیرست  نوناق  يارجا  ات  روبزم  نوناق  دوب . هدش  لوحم 

عیرـست حالـصا  نوناق  بجومب  ًادعب  هک  دوب  هدش  هداد  رارق  لاس  رد  هب  موکحم  هدزاود  يدـص  لداعم  حـبر  خرن  تامکاحم  عیرـست  نوناق 
حالصا لاس 1312  رد  نآ  34 و 35 »  » داوم هک  كالما 310  دانـسا و  تبث  نوناق  دش . هداد  یقرت  لاس  رد  هدزناپ  يدص  نازیمب  تامکاحم 

زا ضعب  هدـیدرگ و  عضو  هزات  تاررقم  یندـم  یـسرداد  نیئآ  نوناق  رد  داد . رییغت  ار  هیدأت  رد  ریخأت  تراسخب  هطوبرم  تاررقم  دـیدرگ ،
. دومن خسن  ار  قباس  نیناوق  داوم 

روشک ینونک  ۀعوضوم  نیناوق  رد  هیدأت  ریخأت  تراسخ 

. تسا هدومن  نیعم  نوناق  ار  نآ  خرن  هک  تسا  یحبر  زا  ترابع  نآ  و  ینوناق - حبر 
. دشابیم لاس  رد  يدص 12  یندم  یسرداد  نیئآ  نوناق  « 719  » ةدام قبط  دریگب ، رارق  هاگداد  مکح  دروم  هک  یتروص  رد  ینوناق  حبر  خرن 

: یندم یسرداد  نیئآ  نوناق  « 719  » ةدام
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تراسخ دـشاب  یـضارقتسا  تالماعم  ریاس  ای  دادرتسا  قح  اـب  تـالماعمب  عجار  هکنیا  زا  معا  تسا  دـقن  هجو  نآ  عوضوم  هک  يواـعد  رد  »
لاـم اـی  حلـصلا  لاـم  اـی  مازتلا  هجو  ناونعب  يداد  رارق  غلبم  نیا  رب  هوـالع  رگا  تسا و  لاـس  رد  هب  موکحم  يدـص 12  لداعم  هیدأت  ریخأت 
رگا نکیل  دش ، دهاوخن  مکح  ریخأت  تدمب  تبـسن  لاس  رد  هدزاود  يدص  زا  شیب  دروم  چیه  رد  دشاب  هدش  يرگید  ناونع  ره  هراجالا و 

«. دوشیم هداد  مکح  تسا  هدش  هداد  رارق  هک  غلبم  نامهب  دشاب  هدش  نیعم  يدص 12  زا  رتمک  تراسخ  رادقم 
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( تبث نوناق  « 35  » ةدام  ) دشابیم لاس  رد  يدص 12  زین  دریگ  رارق  تبث  ءارجالا  مزال  ۀقرو  عوضوم  ینوناق  حبر  هچنانچ 
. دشاب هدشن  ررقم  نویدم  نئاد و  نیب  مازتلا  هجو  هک  دیامنب  ینوناق  حبر  ۀبلاطم  دناوتیم  یتروص  رد  نئاد 

نیب يدادرارق  هیدأت  ریخأت  تراسخ  تخادرپ  هب  عجار  هاگره  : » یندم یـسرداد  نیئآ  نوناق  « 720  » ةدام قبط  ینوناق - حبر  باستحا  ءدـبم 
رد هک  یخیرات  زا  تراسخ  دشاب ، هدش  نیعم  مه  تراسخ  ۀیدات  تدـم  ءادـتبا  هدـش و  لبق  ةدام  رد  روکذـم  نیوانع  زا  یناونع  رهب  نیفرط 

باسح دادرارق  خـیرات  زا  تراسخ  دـشاب  هدـشن  رکذ  تدـم  يادـتبا  هدرب  ماـن  دادرارق  رد  رگا  دوشیم و  باـسح  تسا  هدـش  نیعم  دادرارق 
«. دش دهاوخ 

عجار هک  یتروص  رد  دـشاب ، هتـشادن  هاوخ  دـشاب و  هتـشاد  هقیثو  هاوخ  دادرتسا ) قح  اب  تـالماعم  زا  ریغ   ) یـضارقتسا تـالماعم  دروم  رد 
هماقا خیرات  زا  الا  همانراهظا و  غالبا  خـیرات  زا  دوش ، هبلاطم  همانراهظا  ۀلیـسوب  هتـساوخ  رگا  دـشاب  هدـشن  يدادرارق  ۀـیدات  ریخأت  تراسخب 

ةدام 26 روتـسدب  دوش  هبلاطم  ءارجـالا  مزـال  گرب  ۀلیـسوب  تبث  ةرادا  رد  بلط  هچناـنچ  و  دوشیم . باـستحا  تساوخداد  میدـقت  يوعد و 
. ددرگیم بوسحم  نویدمب  هیئارجا  غالبا  خیرات  زا  یمسر  دانسا  دافم  ءارجا  جارح و  هماننیئآ 

. دوشیم باستحا  هیدأت  ریخأت  دادرتسا ، قح  تدم  ءاضقنا  خیرات  زا  یحالصا  « 34  » ةدام ةرصبت 4  قبط  دادرتسا  قح  اب  تالماعم  دروم  رد 
: دریگ رارق  هجوت  دروم  دیاب  رما  ود 

قح نئاد  تسا ، هدش  هداد  نئاد  فرـصتب  هلماعم  دروم  هک  دادرتسا  قح  اب  تالماعم  رد   » یندـم یـسرداد  نیئآ  نوناق  « 722  » ةدام روتسدب 
«. درادن تسا  هدوب  نئاد  فرصت  رد  هلماعم  دروم  هک  یتدمب  تبسن  ار  لثملا  ترجا  ۀبلاطم  قح  نویدم  هیدأت و  ریخأت  تراسخ  ۀبلاطم 

عیرست  نوناق  « 34  » ةدام دافم  يواح  هک  یندم  یسرداد  نیئآ  نوناق  « 723  » ةدام - 2
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یهاوگ دانتساب  هک  يدراوم  رد  نینچمه  هدش و  هماقا  تیم  رب  هک  یتراجت  ریغ  يواعد  دروم  رد  هتشاد  ررقم  دشابیم ، یحالصا  تامکاحم 
دهاوخ قلعت  هیدأت  ریخأت  تراسخ  دوشیم  رداص  یعدـم  هل  رب  هک  یمکح  نیلوا  رودـص  خـیرات  زا  دـهد ، مکح  دـناوتیم  هاگداد  تاراما  و 

. تفرگ
هدش هجوتم  واب  تراسخ  هک  دنک  تباث  درادن  جایتحا  نئاد  تسا ، دقن  هجو  نآ  دروم  هک  دهعت  ماجنا  مدع  زا  هیـشان  تراسخ  ۀبلاطم  يارب 

. دشابیم یفاک  نآ  تخادرپ  هب  مکح  هبلاطم و  يارب  تخادرپ ، رد  ریخأت  فرص  یندم ، یسرداد  نیئآ  نوناق  « 725  » ةدام قبط  هکلب  تسا ،
زا ریخأت  تروص  رد  هک  دنهد  رارق  رگیدکی  اب  دـنناوتیم  نیفرط  زین  دـقن  دـقن  هجو  دروم  رد  دـیدرگ ، نایب  دـقن  هجو  ریغ  دروم  رد  هکنانچ 

مکح و نآ  قبط  دـیامنن  زواجت  ینوناق  حـبر  خرن  زا  هاـگره  روبزم  مازتلا  هجو  دزادرپب . نئادـب  مازتلا  هجو  ناونعب  یغلبم  نویدـم  تخادرپ ،
تبث و نوناق  « 35  » ةدام دوشیم . هداد  لزنت  ینوناق  حـبر  نازیم  ات  دـیامن  زواجت  ینوناق  حـبر  خرن  زا  هاـگره  دوشیم و  رداـص  یئارجا  گرب 
رد يدـص 12  زا  شیب  مازتلا  هجوب  تبـسن  دروم  چـیه  رد  هک  هدومن  عنم  ار  يرتسگداد  هاگداد  یندـم ، یـسرداد  نیئآ  نوناق  « 719  » ةدام

هجو هکنیا  زا  معا  دیامنن ، رداص  ارجالا  مزال  ۀقرو  لاس  رد  هدزاود  يدص  زا  شیب  تبث  تارادا  دهدن و  مکح  ریخأت ، تدـم  تبـسنب  لاس 
نوناق هک  یغلبم  زا  شیب  هیدأت  ریخأت  تراسخ  ناونعب  هاگره  دـشاب . رگید  یـضارقتسا  تالماعم  ای  دادرتسا  قح  اب  تالماعمب  تبـسن  مازتلا 

روتـسدب اریز  دهاوخب ، ار  نآ  دادرتسا  دناوتیمن  نویدم  یندـم  یـسرداد  نیئآ  نوناق  « 726  » ةدام قبط  دـشاب  هدـش  هیدأت  تسا  هدرک  نیعم 
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يوعد دیامن  ءافیا  ار  نآ  دوخ  لیمب  دهعتم  رگا  دشابیمن  هبلاطم  قح  ًانوناق  هل  دهعتم  يارب  هک  یتادهعت  دروم  رد  یندـم  نوناق  « 266  » ةدام
. دوب دهاوخن  عومسم  وا  دادرتسا 

یندـم یـسرداد  نیئآ  نوناق  « 713  » ةدام قبط  دـقن  هجو  ریغ  اـی  دـشاب  دـقن  هجوب  عجار  هاوخ  دـهعت ، ماـجنا  مدـع  زا  هلـصاح  تاراـسخ  زا 
هاگره  الثم  تساوخ . ناوتیمن  تراسخ 
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رد دـناوتیمن  نئاد  دزادرپب ، ررقم  دروم  رد  نئادـب  دـهعت  ماـجنا  مدـع  زا  هیـشان  تراـسخ  تباـب  یغلبم  هک  دوش  مزتلم  دادرارق  قبط  نویدـم 
نویدـم دـیامنن ، ناـیب  ار  نید  تلع  نئاد ، يزاربا  دنتـسم  هک  یتروص  رد  دـیامنب و  ار  نآ  ۀـیدات  ریخأـت  تراـسخ  هبلاـطم  ریخأـت ، تروص 

. تسین هبلاطم  لباق  تراسخ  زا  تراسخ  دشابیم و  تراسخ  هبلاطم  دروم  هک  دنک  تباث  دوخ  تینویدم  مدع  زا  عافد  ماقم  رد  دناوتیمن 

ثلاث صاخشاب  تبسن  دوقع  رثا  رد  موس  ثحبم 

هراشا

. دنشابن اهنآ  ماقم  مئاق  دادرارق و  فرط  هک  یناسک  زا  دنترابع  ثلاث  صاخشا 
ررـضتم عفتنم و  دوشیم  دـقعنم  هک  يدادرارق  زا  تسا ، هتخانـشن  زین  ماقم  مئاق  ار  اهنآ  نوناـق  دنـشابیمن و  دادرارق  فارطا  زا  هک  یـصاخشا 

نوناق « 231  » ةدام هک  تسا  نیا  دیامن . تیارس  دنـشابیم  نآ  زا  هناگیب  هک  یـصاخشاب  دناوتیمن  دادرارق  نیفرط  لمع  اریز  دیدرگ ، دنهاوخن 
«. 196  » ةدام دروم  رد  رگم  تسا  رثؤم  اهنآ  ینوناق  ماقم  مئاق  نیلماعتم و  نیفرط  ةراب  رد  طقف  دوقع  تالماعم و  : » دیوگیم یندم 

يارب روبزم  دادرارق  دش  دهاوخ  هداد  حرش  ًادعب  هکنانچ  اریز  دشابیمن ، ثلاث  صخش  لکوم  دوشیم ، دقعنم  لیکو  ۀلیسوب  هک  يدادرارق  رد 
. دوب دهاوخ  واب  عجار  ًامیقتسم  نآ  تارثا  دوشیم و  دقعنم  لکوم 

دناوتیمن هک  ینانچمه  دنک  طاقـسا  ار  وا  قح  شتیاضر  نودب  ای  دیامنب و  یقح  داجیا  شتقفاوم  نودب  يرگید  يارب  دناوتیمن  یـسک  چـیه 
هدومن دروخرب  ءانثتـسا  اب  لیذ  دراوم  رد  ةدعاق  نیا  تسا . يدرف  ةدارا  يدازآ  لالقتـساب و  ینتبم  روبزم  ةدعاق  دراذـگ . وا  ةدـهعب  یفیلکت 

: تسا
ار  نآ  یصوم  تایح  نامز  رد  هچنانچ  تیاصو  روما  ماجناب  یصو  ندوب  مزلم  - 1
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مادام دناوتیم  یصو  نکیل  تسین  تیصو ) تحص   ) طرش یصو )  ) لوبق يدهع  تیصو  رد   » یندم نوناق  « 834  » ةدام قبط  دشاب ، هدرکن  در 

رب لـهاج  هچ  رگا  درادـن  در  قح  نآ  زا  دـعب  درکن  در  ار ) نآ   ) یـصوم توف  زا  لـبق  رگا  دـنک و  در  ار  تیاـصو  تسا  هدـنز  یـصوم  هک 
هداد نآب  تیاضر  یـصو  هکنآ  نودب  هدراذگ  وا  ةدهعب  یـصوم  هک  تسا  یفیلاکت  رادهدهع  یـصو  روبزم  دروم  رد  دشاب .» هدوب  تیاصو 

. دشاب
زا دعب  تراجت  نوناق  « 489  » ةدام ریخا  تمـسق  قبط  دناهدومنن . تقفاوم  یقافرا  دادرارق  اب  هک  یناراکبلطب  تبـسن  یقافرا  دادرارق  ریثأت  - 2
زا عبر  هس  نتـشاد  اب  اهراکبلط ) زا  رفن  کی  هوالعب  فصن  لقاال   ) اـهراکبلط تیرثکا  هتـسکشرو و  رجاـت  نیب  هک  یقاـفرا  دادرارق  قیدـصت 

دنناوتیم دناهدرکن  اضما  ار  دادرارق  هدوبن و  تیرثکا  وزج  هک  یئاهراکبلط  دوشیم ، دقعنم  هدـش  لوبق  ًاتقوم  ای  هدـش  قیدـصت  تابلاطم  هیلک 
هتـسکشرو رجات  یئاراد  زا  دـنناوتیمن  ار  دوخ  بلط  ۀـیقب  دـنیامن و  تفایرد  دـسریم  اـهراکبلطب  رجاـت  یئاراد  زا  هچنآ  قفاوم  ار  دوخ  مهس 

رثا رد  الاب  دروم  رد  دـناهدومن . ءاضما  ار  نآ  اـی  هتـشاد  تکرـش  یقاـفرا  دادرارق  رد  هک  یناـسک  بلط  ماـمت  هیدأـت  زا  سپ  رگم  دـنهاوخب 
، هدـیدرگ طقاس  رگید  ناراکبلط  بلط  یمامت ، تخادرپ  ای  هتـشادن  تکرـش  روبزم  دادرارق  رد  هک  یناراکبلط  ۀـبلاطم  قح  یقاـفرا  دادرارق 

. دنشاب هتشاد  رما  نیا  رد  تیاضر  هکنآ  نودب 
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ةدام دروم  تسا  هدش  ءانثتسا  ثلاث  صاخشاب  تبـسن  دادرارق  ریثأت  مدع  یلک  ةدعاق  زا  هک  يدراوم  زا  یکی  ثلاث - صخـش  عفنب  دهعت  - 3
: دیوگیم یندم  نوناق  « 196  » ةدام ریخا  تمسق  تسا . هداد  رکذت  ار  نآ  « 231  » ةدام لیذ  رد  یندم  نوناق  هک  دشابیم  « 196»

ای رفن  ود  نیب  هک  يدادرارق  رد  دیامنب .» یثلاث  صخـش  عفنب  مه  يدهعت  دنکیم ، دوخ  يارب  صخـش  هک  ياهلماعم  نمـض  رد  تسا  نکمم  »
وا عفنب  ار  یلمع  ای  دهدب و  ثلاث  صخـشب  ار  یلام  دـیامن  دـهعت  رگید  فرط  لباقم  رد  دـناوتیم  نیلماعتم  زا  کی  ره  دوشیم  دـقعنم  رتشیب 

. دیامن ماجنا 
هدش  يرادیرخ  لزنم  رشابمب  لایر  رازه  دنک  دهعت  نیلماعتم  زا  یکی  عیب  دقع  رد  هکنانچ 
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. دهدب یصوم  رسپب  لاس  هد  ات  هام  ره  رد  لایر  رازه  دیاب  هل  یصوم  هک  دوش  دیق  همانتیصو  رد  ای  دزادرپب و 

: دریگ رارق  هعلاطم  دروم  دیاب  رما  ود  ثلاث  صخش  عفنب  دهعت  رد 
. نیلماعتمب تبسن  دهعت  رثا  - 1

. ثلاث صخشب  تبسن  دهعت  رثا  - 2
تاررقم عبات  دهدن ، ماجنا  ار  دوخ  دـهعت  دـهعتم  هاگره  دوشیم  دـقع  رد  ثلاث  صخـش  عفنب  هک  يدـهعت  نیلماعتمب - تبـسن  دـهعت  رثا  - 1

دقع نمض  طرش  یلیلحت  رظن  زا  ثلاث  صخش  عفنب  دهعت  اریز  دنک ، خسف  ار  یلصا  دهعت  دناوتیم  هل  طورشم  تسا و  لعف  طرـش  زا  فلخت 
. دشابیم

رد ثحب  میدق  قوقح  تسا .) هدش  وا  عفنب  دهعت  دادرارق  رد  هک  تسا  یسک   ) ثلاث صخش  زا  روظنم  ثلاث - صخشب  تبـسن  دهعت  رثا  - 2
نونکا یلو  تسا ، هتخادرپ  راصتخاب  هدروآ  نایمب  نآ  زا  یتبحص  هک  نییقوقح  زا  کی  ره  هتسنادیم و  هدئافیب  ار  ثلاث  صخش  عفنب  دهعت 

یکی ثلاث  صخش  عفنب  دهعت  رد  ثحب  دوشیم ، هدوزفا  نآ  عاونا  رب  هعماج  تاجایتحا  مکارت  رثا  رد  هزور  ره  هتفای و  هعسوت  همیب  ۀنماد  هک 
. تسا هتفرگ  رارق  یندم  قوقح  ۀمهم  ثحابم  زا 

راذـگهمیب اـب  هک  يدادرارق  رد  رگهمیب  هک  تسا  رمع  ۀـمیب  دادرارق  دوشیم  هدز  ثلاـث ) صخـش  عفنب  دـهعت   ) ثحبم رد  ًاـمومع  هک  یلاـثم 
رد ینیعم  غلبم  دهدیم ، واب  تسا  لاس  تسیب  ای  هد  بلغا  هک  هنیعم  طاسقاب  راذـگهمیب  هک  یغلبم  لباقم  رد  دـنکیم  دـهعت  دـیامنیم . دـقعنم 

هدـش هدرب  همیب  دادرارق  رد  وا  ماـن  هک  یـسکب  ار  نآ  هلـصافالب  دـنک  توف  روبزم  تدـم  رد  هاـگره  دـهدب و  راذـگهمیب  هب  تدـم  ءاـضقنا 
. دنشابیم راذگهمیب  لایع  ای  دالوا و  روبزم  صاخشا  ًاعون  دزادرپب ،

داوم زا  طابنتـساب  یجایتحا  نآ  ندوب  ینوناق  يارب  تسا و  دوجوم  همیب  هب  عجار  یـصوصخم  نیناوق  ینونک  ندـمتم  ياهروشک  یمامت  رد 
هکنانچ  دشابیمن ، یندم  نوناق  یمومع 
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. دیدرگ بیوصت  هام 1316  تشهبیدرا  رد 7  همیب  نوناق  زین  ناریا  رد 
. تفریم رامشب  یقوقح  لصا  نانآ  دزن  هک  ةدعاق  قبط  یمور  نییقوقح 

Res inter alios acta a alus neque nocere neque prodesse potest ).) 
ندوب رثا  الب  يارب  دندرمشیم . لطاب  لئاوا  رد  مه  ار  دادرارق  داقعنا  رد  تلاکو  هکلب  دنتسنادیم ، رثا  الب  ار  ثلاث  صخـش  عفنب  دهعت  طقف  هن 

رد ۀلخادم  اریز  دوش ، عفتنم  هدمآ  لمعب  رفن  ود  نیب  هک  يدهعت  زا  دناوتیمن  ثلاث  صخش  هک  دندومنیم  لالدتسا  ثلاث  صخـش  عفنب  دهعت 
ار ةدارا  نینچ  مه  اـهنآ  دوخ  هدوبن و  ناـنآ  عـفنب  دـهعت  هچ  دـندرگ ، عـفتنم  دـهعت  نآ  زا  دـنناوتیمن  زین  دـقع  نیفرط  تسا و  هتـشادن  دـقع 

. دناهتشادن
باـجیا ار  نآ  یناگدـنز  تاـجایتحا  هچ  رگا  دـیآ ، لـمعب  ثلاـث  صخـش  عفنب  يدـهعت  مسق  چـیه  هدادـیمن  هزاـجا  روبزم  یقوقح  ةدـعاق 
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یگدنیامن روبزم  صخـشب  هاوخ  دزادرپب ، يرگیدب  ار  نمث  هک  دیامن  دـهعتم  ار  رادـیرخ  هتـسناوتیمن  هدنـشورف  عیب  دـقع  رد  الثم  دومنیم ،
یثلاث صخشب  ار  یلام  هک  دیامن  دهعتم  ار  بهتم  هبه  دقع  نمض  رد  هتسناوتیمن  بهاو  نینچمه  دشاب . هدرک  هبه  واب  ار  نمث  ای  دشاب . هداد 

، دوب هدش  دهعت  وا  عفنب  دادرارق  رد  هک  یثلاث  صخـش  نآ  رثا  رد  هک  دندومن  ادیپ  یلح  هار  ًادعب  دیامن . ماجنا  وا  يارب  ار  یلمع  ای  دـهدب و 
مان هدـشیم و  وا  عفنب  دـهعت  هک  یثلاث  صخـش  مان  دـقع  رد  هک  تسا  نیا  لح  هار  نآ  دـیامن ، يوعد  ۀـماقا  دوخ  دـهعتم  هیلع  رب  هتـسناوتیم 

صخـش ای  دادرارق  فرط  عفنب  دهعت  هلماعم ، نیا  ۀـجیتن  دـندادیم و  رارق  رگیدـکی  فیدر  رد  تسا  هلماعم  نیفرط  زا  یکی  هک  ار  هل  دـهعتم 
. تسا هدوب  ثلاث 

نآ لـح  رد  یفلتخم  تاـیرظن  هداد و  رارق  هعلاـطم  دروم  یقوقح  لـیلحت  رظن  زا  ار  ثلاـث  صخـش  عـفنب  دـهعت  عوـضوم  دـیدج  نییقوـقح 
. دناهتفگ

دیامنیم و دهعت  رگید  فرط  لباقم  رد  هلماعم  نیفرط  زا  یکی  دوشیم ، ثلاث  صخـش  عفنب  دـهعت  هک  يدادرارق  رد  داهنـشیپ - ۀـیرظن  کی -
ثلاث صخـش  هاگره  دنکیم ، داهنـشیپ  ثلاث  صخـشب  ار  دوخ  قح  لاقتنا  هل  دهعتم  سپـس  دیآیم ، دوجوب  هلماعم  فرط  عفنب  روبزم  دهعت 

روبزم  ۀیرظن  ۀجیتن  ددرگیم . دقعنم  ثلاث  صخش  هل و  دهعتم  نیب  يرگید  دادرارق  دریذپب  ار  لاقتنا 
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، دریمب ثلاث  صخـش  یلوبق  زا  لـبق  هل  دـهعتم  هاـگره  نیارباـنب  ددرگیم . ادـیپ  وا  تقفاوم  ناـمز  زا  ثلاـث  صخـش  يارب  قح  هک  تسا  نآ 
ثلاث صخـش  دراوم  بلغا  رد  اریز  ددرگیم ، یغلم  رمع  همیب  راثآ  یمامت  هکنآ  رب  هوالع  دـنامیمن ، یقاـب  وا  تقفاوم  لوبق و  يارب  يدروم 
لوبق زا  لبق  دـنک و  هدافتـسا  همیب  قح  زا  دـناوتیمن  دوشیمن و  هاگآ  همیب  دادرارق  زا  راذـگهمیب  توف  نامز  اـت  تسا  رمع  ۀـمیب  زا  عفتنم  هک 
دهعت دروم  دریمب  راذـگهمیب  لوبق ، زا  لبق  هک  یتروص  رد  دـنیامن و  تشادزاب  ار  دـهعت  دروم  دـنناوتیم  هل  دـهعتم  ناراکبلط  ثلاث  صخش 

. دنیامنب ار  دوخ  بلط  ءافیتسا  نآ  زا  دنناوتیم  نانآ  دریگیم و  رارق  ناراکبلط  قح  قلعتم  یفوتم ، ۀکرت  ءزج 
ةراب رد  ۀملک  دنچ   Pothi er يوسنارف روهشم  نادقوقح   La gestion b'affaires یئاشگراک . ای  یلوضف  تالماعم  ۀیرظن  ود -
يارب ار  هلماعم  نیفرط  زا  یکی  هک  تسا  نآ  یلوضف  تالماعم  ۀیرظن  دناهدرک . حیرـشت  ار  نآ  دیدج  نییقوقح  هدومن و  نایب  روبزم  ۀـیرظن 

تلاکوب لیدبت  هلماعم  فرط  یلوضف  تمس  دیامن ، لوبق  ار  روبزم  لمع  ثلاث  صخش  هک  یتروص  رد  دهدیم . ماجنا  ًاتلوضف  ثلاث  صخش 
وا مانب  هک  دشابیم  ثلاث  صخش  نامه  هل  دهعتم  تقیقح  رد  نیا  رب  انب  تسا . هتخاس  دقعنم  ار  هلماعم  ۀلاکو  وا  هک  تسا  نآ  دننام  دوشیم و 

تـسنیا نآ  درادربرد و  ار  یتالاکـشا  زاب  یلو  دهدیم  قفو  رتشیب  همیب  دادرارق  لوصا  اب  هچ  رگا  روبزم  ۀیرظن  تسا . هدـش  دـقعنم  داد  رارق 
راذـگهمیب همیب ، دادرارق  رد  هکنآ  لاـح  یلوضف و  ناونعب  رگم  دـنز  مه  رب  هدوـمن  دـقعنم  هک  ار  يدادرارق  دـناوتیمن  یلوـضف  صخـش  هک 

دهعتم  ) ثلاث صخش  باسح  رد  هلماعم  ماجنا  يارب  مزال  ياههنیزه  یلوضف  ۀلماعم  رد  هکنآ  رب  هوالع  دیامن ، لحنم  ار  نآ  القتسم  دناوتیم 
. درادن عفتنم  زا  ار  نآ  هبلاطم  دصق  هتخادرپ و  دوخ  زا  لماعتم  همیب ، دروم  رد  هکنآ  لاح  دزادرپیم و  وا  دوشیم و  روظنم  هل )

ًامیقتسم دیامنیم  ثلاث  صخـش  عفنب  دهعت  نیفرط  زا  یکی  نآ  رد  ددرگیم و  دقعنم  نیلماعتم  نیب  هک  يدادرارق  میقتـسم - دهعت  ۀیرظن  هس -
. دوشیم دهعت  داجیا  روبزم  صخش  عفنب 

عفنب  دهعت  نآ  رد  ددرگیم و  دقعنم  نیلماعتم  نیب  هک  يدادرارق  یقوقح  لیلحت  رظن  زا 
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ثلاث صخـش  ینعی  دشاب ، هتـشاد  وا  تقفاوم  لوبقب و  جایتحا  هکنآ  نودب  دیامنیم  روبزم  صخـش  عفنب  دـهعت  داجیا  دوشیم ، ثلاث  صخش 
تـسا داد  رارق  نیفرط  زا  یکی  هک  دهعت  فرط  دش . دـهاوخ  عفتنم  دادرارق  زا  ددرگیم و  هل  دـهعتم  دـنک  دادرارق  رد  هلخادـم  هکنآ  نودـب 

دهد و رییغت  ای  ءاغلا و  هدومن  داجیا  هک  ار  يدهعت  رگهمیب )  ) دهعتم تقفاوم  اب  دـناوتیم  هکنانچ  دـیامنیم ، يزاب  دـهعت  رد  ار  یـساسا  شقن 
يوعد دوخ  ماـنب  دـناوتیم  هک  یناـنچمه  دـنادرگ . عفتنم  همیب  قح  زا  ار  يرگید  دـیامن و  مورحم  هدوب  عـفتنم  قباـس  دادرارق  رد  هک  یـسک 
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لوبق ۀلیـسوب  هک  تسا  نآ  ثلاـث  صخـش  لوبق  ریثأـت  دـنک . هماـقا  دـشاب  همیب  دادرارق  هب  طوـبرم  هک  يرگید  يواـعد  هنوـگ  ره  نـالطب و 
در ار  نآ  ثلاث  صخـش  هک  یتروص  رد  دـنهد . رییغت  ای  ءاغلا و  ار  نآ  دـنناوتیمن  رگید  نیفرط ، هک  دوشیم  لصاح  داد  رارق  رد  یماکحتـسا 

. ددرگیم عفتنم  نآ  زا  دهعت  فرط  یقاب و  دوخ  لاحب  دادرارق  دیامن 
راودا رد  تسا و  هتفریذپ  ضوعم  ریغ  هاوخ  دشاب و  ضوعم  هاوخ  دـقع  نمـض  طرـش  تروصب  ار  ثلاث  صخـش  عفنب  دـهعت  هیماما ، قوقح 
ثلاث صخشب  ار  یغلبم  هک  هدشیم  طرش  هیلا  لقتنم  رب  تیصو  حلـص و  هبه و  دقع  رد  بلغا  هکنانچ  تسا  هدوب  لوادتم  لومعم و  یخیرات 

طورشم يارب  دقع  نمـض  رد  ثلاث  صخـش  عفنب  طرـش  نداد  رارق  رثا  رد  یقوقح ، لیلحت  رظن  زا  دزادرپب . هنایلاس  ای  هنایهام  هقفن  تروصب 
در لوبق و  دیامنب . يوعد  ۀماقا  هیلع ، طورـشم  هیلع  رب  دناوتیم  یلوبق  هنوگچیه  نودب  دقع  زا  سپ  دوشیم و  داجیا  قح  ثلاث ) صخـش   ) هل

طقاس ثلاث  صخـش  قح  هلاقا  رثا  رد  دنیامن و  هلاقا  ار  روبزم  دقع  دنناوتیم  دقع  نیفرط  درادن و  وا  قح  رد  يریثات  هنوگچیه  ثلاث  صخش 
. درادن وا  تقفاومب  جایتحا  ددرگیم و 

رادـقم هچ  دـهعت ، دروم  غلبم  لـباقم  رد  دـنادیمن  رگهمیب  هک  تسا  نآ  ندوـب  يررغ  تهج  زا  هیماـما  قوـقح  رظن  زا  همیب  دادرارق  نـالطب 
تراـسخ ۀـمیب  رد  هکناـنچ  تسین ، موـلعم  زین  رگهـمیب  دـهعت  دروـم  رادـقم  هـمیب ، دادرارق ، ماـسقا  زا  یـضعب  رد  دروآ و  دـهاوخ  تسدـب 

اهنآ ینوناق  ماقم  مئاق  نیلماعتم و  نیفرط  ةراـب  رد  طـقف  دوقع  تـالماعم و  : » دـیوگیم هک  « 231  » ةدام رد  یندـم  نوناق  تسا . ینارلیبموتا 
ةدام 196 » دروم  رد  رگم  تسا  رثؤم 
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«. دیامنب یثلاث  صخـش  عفنب  مه  يدهعت  دنکیم  دوخ  يارب  صخـش  هک  هلماعم  نمـض  رد  تسا  نکمم  : » دـیوگیم هک  م . ق . « 196  » ةدام و 

دروم رد  « 768  » ةدام دننام  رگید  دراوم  رد  یندم  نوناق  تسا . هدومن  نایب  ار  نآ  ریثات  دودح  یلو  هتسناد  رثؤم  ار  ثلاث  صخش  عفنب  دهعت 
ۀثرو يارب  هنوـهرم  نـیع  شورف  رد  تلاـکو  دروـم  رد  « 777  » ةدام دـهدب و  ثلاـث  صخـشب  ار  هنیعم  ۀـقفن  هک  نیحلاـصتم  زا  یکی  دـهعت 
نامه ناریا  یندم  قوقح  رد  ثلاث  صخـش  عفنب  دهعت  راثآ  دسریم  رظنب  تسا . هدرک  رکذ  ار  ثلاث  صخـش  عفنب  دهعت  زا  يدراوم  نهترم ،

. دشابیم ینتبم  قح  لعج  ۀیرظن  رب  هدیدرگ و  نایب  هیماما  قوقح  رد  هک  تسا 

ثلاث صخش  ررضب  دهعت  هرصبت 1 

یلمع ای  دهدب و  رگید  فرطب  ار  یلام  ثلاث  صخـش  هک  دیامن  دهعت  دناوتیم  کی  ره  ددرگیم  دقعنم  رفن  دنچ  ای  ود  نیب  هک  يدادرارق  رد 
. دهد ماجنا  وا  يارب  ار 

نآ لعف  طرـش  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 234  » ةدام لیذ  هکنانچ  دریگ ، رارق  دقع  نمض  طرش  تروصب  دناوتیم  ثلاث  صخـش  ررـضب  دهعت 
«. دوش طرش  یجراخ  صخش  هس  رب  ای  نیلماعتم  زا  یکی  رب  یلعف  هب  مادقا  مدع  ای  مادقا  هک  تسا 

: تسا عون  هس  رب  روبزم  دهعت 
دهعتم فیلکت  دریذپب . تسا  هدش  وا  ررضب  هک  ار  روبزم  دهعت  ثلاث  صخش  هک  دنک  ششوک  یعـس و  دوشیم  رادهدهع  دهعتم  هکنآ  لوا -
یلـصا دهعتم  دیامن  لوبق  ار  نآ  ثلاث  صخـش  هک  یتروص  رد  تسا . دهعت  لوبق  رد  شـشوک  یعـس و  ثلاث و  صخـش  اب  هرکاذم  یلـصا 

نآ ماجنا  يارب  دناوتیم  هل  دهعتم  تسا و  لوئـسم  هل  دهعتم  لباقم  رد  ًامیقتـسم  ثلاث  صخـش  تشاد و  دهاوخن  رگید  یتیلوئـسم  هنوگچیه 
تفریذپن و ار  دهعت  ثلاث  صخش  دومن و  ار  دوخ  ششوک  یعس و  یلصا  دهعتم  هک  یتروص  رد  دنک . يوعد  ۀماقا  روبزم  صخش  تیفرطب 

. دزادرپیمن ثلاث  صخش  در  رثا  رد  یتراسخ  تسا و  هداد  ماجنا  ار  دوخ  فیلکت  یلصا  دهعتم ، درک  در 
 259 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

، یلصا دهعتم  مادقا  رثا  رد  هک  یتروص  رد  دریذپب . تسا  هدش  وا  ررضب  هک  يدهعت  ثلاث  صخـش  هک  دوشیم  رادهدهع  دهعتم  هکنآ  مود -
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دشابیم هل  دهعتم  رب  هدراو  تراسخ  لوئسم  روبزم  دهعتم  تفریذپن  هاگره  دوشیم و  يرب  یلـصا  دهعتم  ۀمذ  تفریذپ  ار  دهعت  ثلاث  صخش 
. دریگیم هدهع  رب  هل  دهعتم  لباقم  رد  ار  ثلاث  صخش  لمع  ۀجیتن  دهعتم  هکنآ  موس -

ار دهعت  ای  دومن و  ار  دوخ  ششوک  یعس و  دهعتم  هاگره  ات  دشابیمن  دهعت  دروم  یئاهنتب  ششوک  یعس و  ای  دهعت و  لوبق  تروص  نیا  رد 
دومن و لوبق  ار  دـهعت  ثلاث  صخـش  هاگره  نیاربانب  تسا . دـهعت  دروم  نآ  ققحت  لمع و  ماـجنا  هکلب  دوش ، يرب  تفریذـپ  ثلاـث  صخش 
دهعتم و تیفرطب  ًامیقتـسم  دناوتیم  هل  دـهعتم  دادـن  ماجنا  یلو  دومن  لوبق  ار  دـهعت  هاگره  یلو  ددرگیم  عفر  دـهعتم  تیلوئـسم  درک ، ءافیا 

دنهاوخ هل  دهعتم  تراسخ  لوئسم  ًانماضتم  ود  ره  تروص  نیا  رد  دوش . راتساوخ  ار  دهعت  دروم  ماجنا  دیامنب و  يوعد  هماقا  ثلاث  صخش 
هدومنن نآب  ءافیا  تسا و  هتفریذپ  ار  دهعت  نوچ  ثلاث  صخـش  تسا و  نماض  هدومن  یلـصا  دادرارق  رد  هک  يدـهعت  قبط  دـهعتم  اریز  دوب ،

مزلم دهعتم  داد ، ماجنا  يرگید  صخـش  ۀلیـسوب  ار  دهعت  دروم  ناوتب  هاگره  دریذپن  ار  دهعت  ثلاث  صخـش  هک  یتروص  رد  دشابیم . نماض 
. دوب دهاوخ  هل  دهعتم  تاراسخ  لوئسم  دهعتم  الا  و  دشابیم . نآ  ماجناب 

تلاکو یگدنیامن و  ةرصبت 2 

ار لمع  نیا  دوخ  ةدنیامن  ۀلیسوب  دنناوتیم  دنزاس ، هل  دهعتم  ای  دهعتم و  ار  دوخ  و  دنریگ ، رارق  دقع  فرط  دنناوتیم  هک  ینانچمه  صاخـشا 
یـسک الثم  دیامنب »...  مادقا  ریغ  زا  تلاکوب  اهنآ  زا  یکی  ای  نیفرط  تسا  نکمم  : » دیوگیم یندـم  نوناق  « 198  » ةدام هکنانچ  دنهد ، ماجنا 
ءاشنا دصق  مالعا  رد  ۀطـساو  دزاسیم  دقعنم  ار  دادرارق  هک  لیکو  درخیم . وا  يارب  ار  هیاسمه  ۀناخ  ای  دشورفیم و  ار  يرگید  ۀـناخ  تلاکوب 

هل دهعتم  ای  دهعتم  فرط  زا  دیامنیم و  هلماعم  دوخ  یلالقتـسا  ءاشنا  دـصق  ۀلیـسوب  لیکو  هکلب  تسین ، دراد  تلاکو  وا  هک  یـسک  فرط  زا 
یئاشنا  ةدارا  یقیقح و  ةدارا  داجیا  رد  یگدنیامن 
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ۀچب شورف  راگیـس  هکنانچ  دـشابیم ، هلماعم  ماجنا  رد  هطـساو  هک  تسا  زیمم  ریغ  لفط  نفلت و  همان ، دـننام  دـصق  مـالعا  رد  هطـساو  دراد .
تلآ روبزم  هچب  دهدب . واب  راگیس  هبعج  کی  داد  ار  ینیعم  غلبم  دمآ و  سک  ره  هک  دزومآیم  واب  درامگیم و  دوخ  ةزاغم  رد  ار  یکچوک 

ای رطع  ای  راگیـس  دنزادنا  نآ  رد  ار  ینیعم  لوپ  هاگره  هک  تسا  يراکدوخ  ياههبعج  دننام  تسا و  هدنـشورف  دـصق  مالعا  هطـساو  لعف و 
هلماعم داقعنا  بجوم  هک  تسا  کـلام  ةدارا  هکلب  درادـن ، ةدارا  نونجم  ریغـص و  دـننام  روبزم  هبعج  دوشیم ، جراـخ  نآ  لاـثما  تـالکش و 

. ددرگیم
ار دوخ  قوقح  دناوتیمن  سکچیه  نکیل  دوب  دهاوخ  یندم  قوقح  زا  عتمتم  یناسنا  ره  : » یندم نوناق  « 958  » ةدام قبط  یلقع  لیلحت  رظن  زا 

نونجم ریغص ، دننام  دشابن  روبزم  تیلها  ياراد  هک  یتروص  رد  و  دشاب » هتـشاد  ینوناق  تیلها  رما  نیا  يارب  هکنیا  رگم  دنک  ارجا  لامعا و 
زا هک  ددرگیم  مولعم  رما  نیا  زا  دـنیامنیم . لامعا  ارجا و  ار  دوخ  هیلع  یلوم  قح  دنتـسه  میق  یلو و  هک  اهنآ  ینوناق  ةدـنیامن  دیـشر  ریغ  و 

ظوحلم نآ  ءارجا  رد  قح  ةدنراد  تیصخش  هک  تسیلامعا  دروم  رد  نآ  دنک و  ارجا  ار  وا  قح  دناوتیم  يرگید  صخش  قح ، ةدنراد  فرط 
. دوب دهاوخن  نکمم  قح  ةدنراد  ۀلیسوب  زج  نآ  ءارجا  الا  دشاب و  هدشن 

قح ةدنراد  فرط  زا  ریخا  صخـش  هک  دنیامن  رازگرب  يرگیدب  ار  نآ  يارجا  دوخ  یندـم  قوقح  ءارجاب  تردـق  اب  دـنناوتیم  دارفا  نیاربانب 
. دیامن ءارجا  ار  نآ  دناوتیم  زین  قح  ةدنراد  تهج  نیدب  دشابیمن و  قح  بلس  قح ، ءارجا  يراذگرب  دنک . ءارجا  ار  نآ 

. يدادرارق یگدنیامن  ینوناق . یگدنیامن  تسا : مسق  ود  رب  یگدنیامن 
هیلع و یلوم  دروم  رد  میق  یلو و  یگدـنیامن  دـننام  دوشیم  هداد  یـسکب  نوناـق  فرط  زا  هک  تسا  یگدـنیامن  ینوناـق ، یگدـنیامن  فلا -

. تسا هدومن  نآ  ماجناب  دهعت  هک  هلماعم  ماجنا  زا  عنتمم  دروم  رد  هحلاص  تاماقم 
ةدارا ياراد  ینوناق  ةدـنیامن  دـننام  دـقع  رد  لیکو  دوشیم ، هداد  لـیکوب  لـکوم  ۀلیـسوب  هک  تسا  یگدـنیامن  يدادرارق ، یگدـنیامن  ب -
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لکوم  ررض  ای  عفنب  هک  تسا  لقتسم 
 261 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
. دیامنیم ءاشنا  دصق  تلاکو  دودح  رد 

. درادن يدایز  ۀقباس  يدادرارق  یگدنیامن  یلو  تسا  هدوب  دوجوم  قوقح  یخیرات  راودا  زا  يرایسب  رد  ینوناق  یگدنیامن 
حیحـص ار  دادرارق  ماجنا  رد  تلاـکو  دـیدرگ ، ناـیب  ثلاـث  صخـش  عفنب  دـهعت  رد  هک   Res interalio ةدـعاق ...  قبط  یمور  قوـقح 

رد تلاکو  ۀلیسوب  هزورما  هک  ار  ۀجیتن  روبزم  ةرود  رد  دندش . انـشآ  يدادرارق  تلاکوب  یمور  نییقوقح  ات  دیـشک  لوط  اهنرق  تسنادیمن و 
تخاسیم و دقعنم  دوخ  مانب  ار  هلماعم  هدنیامن  هک  وحن  نیدب  دـندادیم  ماجنا  یپردیپ  لمع  ود  ۀلیـسوب  دـنروآیم ، تسدـب  دادرارق  داقعنا 
رب هوالع  روبزم  لمع  دـشیم . عقاو  يرگید  هلماعم  تشاد  یگدـنیامن  وا  فرط  زا  هک  یـسک  هدـنیامن و  نیب  هلماـعم  عوضومب  تبـسن  ًادـعب 
زا لبق  هک  دوب  نکمم  اریز  دوبیم ، مود  ۀـلماعم  ققحتب  ناـنیمطا  مدـع  نآ  تشگیم و  هجاوم  لـمع  رد  یتالاکـشا  اـب  تشاد  هک  یگدـیچیپ 

نیدب دننک . تشادزاب  دوخ  بلط  ءافیتسا  يارب  ار  نآ  ناراکبلط  ای  دریگ و  قلعت  وا  ۀـثروب  لام  دـیامن و  توف  هدـنیامن  مود ، ۀـلماعم  ققحت 
. تفریذپ تسا  دادرارق  داقعنا  رد  یگدنیامن  تحص  هک  ار  ینونک  ۀیرظن  تالوحت  هلسلس  کی  زا  سپ  یمور  قوقح  تهج 

زئاج هچ  دوقع  ۀیلک  نیاربانب  تسا . لیکوت  لباق  هدشن  طرش  نآ  رد  ترـشابم  دشابیمن و  صخـشب  مئاق  هک  یلامعا  ۀیلک  مالـسا  قوقح  رد 
ءالیا یعجر ، قالط  رد  عوجر  ناعل ، رذـن ، رد  ار  تلاکو  هیماما  ءاهقف  داد . ماجنا  تلاکوب  ناوتیم  ار  تاعاقیا  نینچمه  مزال و  هچ  دـشاب و 

. دناهدادن هزاجا  ریخا  دروم  رد  یلاکشا  ربانب  رارقا  تداهش و 
: دقع داقعنا  رد  تلاکو  یقوقح  لیلحت 

یسک نآ  و  لیکو - - 2 دوشیم . دقعنم  دادرارق  وا  مانب  هک  تسا  یـسک  نآ  و  لکوم - - 1 دندوجوم : رفن  هس  لیکو  ۀلیـسوب  دقع  داقعنا  رد 
. ددرگیم دقعنم  وا  اب  دادرارق  هک  تسا  یسک  نآ  و  هلماعم - فرط  - 3 دزاسیم . دقعنم  لکوم  يارب  دادرارق  هک  تسا 

نیب  هطبار  دیآ : یم  دوجوب  یقوقح  ۀطبار  عون  هس  روبزم  ۀناگهس  ناکرا  رابتعاب 
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ۀطبار هک  لکوم  هلماعم و  فرط  نیب  ۀطبار  هلماعم و  فرط  لیکو و  نیب  ۀطبار  دوشیم . هدیمان  یگدنیامن  یلخاد  ۀـطبار  هک  لکوم  لیکو و 
. دنمانیم یجراخ 

. دوشیم داجیا  تلاکو  دقع  ۀلیسوب  روبزم  ۀطبار  لکوم - لیکو و  نیب  ۀطبار  - 1
ۀیلک رد  دناوتیم  لیکو  تسا و  قلطم   » هاگ تارایتخا  نآ  تسا . هدش  نییعت  تلاکو  دقع  رد  هک  تسیزیچ  نآ  عبات  لیکو  تارایتخا  دودـح 

اههناختراجت و اهتکرـش  یگدنیامن  رد  هکنانچ  دـشابیم ، هصوصخم  روماب  طوبرم  هاگ  دـیامنب و  راتفر  وا  دوخ  دـننام  لکومب  هطوبرم  روما 
ۀلیسوب مکاح  میق و  یلو و  دننام  ینوناق  ناگدنیامن  تارایتخا  دودح  دنک . لمع  دناوتیم  هنیعم  روما  یضعب  رد  لیکو  هک  تسا  اههناخراک 

. تسا هدش  نیعم  نوناق 
هدـنیامن ار  یلامعا  هچ  هک  داد  صیخـشت  ار  لـیکو  اـی  هدـنیامن و  تاراـیتخا  دودـح و  ناوتب  هک  تسا  نآ  يارب  یگدـنیامن  ةوحن  نتـسناد 

. دیامن دقعنم  دادرارق  دناوتیم  یناسک  هچ  اب  دهد و  ماجنا  دناوتیم 
نآ هلماعم ، زا  سپ  لکوم  دوش و  دقعنم  زین  یئاعدا  تلاکو  ناونعب  تسا  نکمم  ددرگ ، ققحم  لیکو  ۀلیـسوب  تسا  نکمم  هکنانچ  هلماعم 

ینعی تسا  هتـشاد  تلاکو  نآ  داقعنا  زا  لبق  هک  تسیـسک  ۀلماعم  دننام  تلاکو  ذـیفنت  زا  سپ  روبزم  هلماعم  راثآ  دـیامن . ذـیفنت  ار  تلاکو 
. تسا هدوب  حیحص  داقعنا  نامز  زا  هلماعم  دوشیم  فشک  ذیفنت  ۀلیسوب  یلوضف  هلماعم  دننام 

: دریگیم رارق  یقوقح  ثحب  دروم  الیذ  رما  هس 
؟ دهد ماجنا  دوخ  يارب  ار  هلماعم  دناوتیم  لیکو  ایآ  لوا -
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؟ دشاب دقع  نیفرط  لیکو  دناوتیم  رفن  کی  ایآ  مود -
؟ دشاب يرگید  لیکو  دناوتیم  هلماعم  نیفرط  زا  یکی  ایآ  موس -

عنم دوخ  يارب  هلماعم  داقعنا  زا  ار  لیکو  هک  دوشیمن  تفای  ةدام  ناریا  نوناق  رد  دهد ؟ ماجنا  دوخ  يارب  ار  هلماعم  دـناوتیم  لیکو  ایآ  لوا -
قالطا اریز  دزاس ، عقاو  دوخ  يارب  دراد  تلاکو  نآ  رد  هک  ار  هلماعم  دـناوتیم  دـشاب  قلطم  لیکو  راـیتخا  دودـح  هاـگره  نیارباـنب  دـیامنب .

رگم  ددرگیم ، هلماعم  دارفا  یمامت  لماش  دراد و  مومع  ياضتقا 
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. شورفب یهاوخ  هک  سک  رهب  دوخ  زا  ریغب  ار  هناخ  دیوگب  هکنآ  دننام  دشاب  هدومن  عنم  دوخ  اب  ۀلماعم  زا  ًاتحارص  ار  لیکو  لکوم  هکنآ 
يررـض هجوت  روصت  هک  يدراوم  رد  رگم  هدومن ، عنم  دوـخ  يارب  ار  لـیکو  هلماـعم  داـقعنا  سیوـس  یندـم  نوناـق  دـننام  نیناوـق  زا  ضعب 

رد دوخ  تیعقوم  زا  تسا  نکمم  لـیکو  رگید  دراوم  رد  اریز  اـهنآ ، لاـثما  نآ و  ندومن  ضوع  لوپ و  ندرک  دروخ  دـننام  دورن ، لـکومب 
. دنک لمع  لکوم  ررضب  دیامنب و  هدافتسا  ءوس  هلماعم  داقعنا 

. تسا هداد  هدنیامنب  نوناق  ای  لکوم  هک  تسا  یتارایتخا  دودح و  رظن  زا  طقف  روبزم  ثحب 
ةدارا قفاوت  ۀلیـسوب  هلماعم  هک  تسنآ  هدش  رما  نیا  رد  وگتفگ  بجوم  هک  یلاکـشا  دشاب ، دـقع  نیفرط  لیکو  دـناوتیم  رفن  کی  ایآ  مود -

نینچ ًۀجیتن  دش و  دهاوخن  ادیپ  هدارا  ود  قفاوت  دزاس ، دقعنم  ار  هلماعم  نیفرط ، ۀـیحان  زا  تلاکوب  رفن  کی  هاگره  و  دوشیم ، دـقعنم  نیفرط 
. دوب دهاوخ  دقع  یساسا  نکر  دقاف  یلمع 

رابتعاب دـهعتم و  يرابتعاب  وا  و  دوش ، ادـیپ  رفن  کی  رد  راـبتعا  ودـب  دـناوتیم  هدارا  ود  قفاوت  اریز  دـسریم ، رظنب  یقطنم  ریغ  روبزم  لاکـشا 
نیاب یندم  نوناق  « 198  » ةدام ریخا  تمـسق  تسا . یفاک  يرابتعا  ددعت  و  دیامنب ، هدارا  رابتعا ، ود  نآ  زا  کی  رهب  دشاب و  هل  دـهعتم  رگید 

«. دروایب لمعب  ار  مادقا  نیا  نیلماعتم  فرط  زا  تلاکوب  اهنآ  زا  رفن  کی  هک  تسا  نکمم  زین  و  : » دیوگیم هدومن و  حیرصت  رما 
دزاس عقاو  نیلماعتم  فرط  زا  تلاکوب  ار  يدـقع  دـهاوخب  هاگره  روبزم  لیکو  ایآ  هک  تسنیا  نآ  دـیآیم و  شیپ  يرگید  لاکـشا  نونکا 

هک یغامد  لامعا  نامه  ای  دشاب  ءاشنا  دصق  زا  یکاح  هک  دهد  ماجنا  یلامعا  ای  دـیامن و  ادا  یظافلا  دـیاب  دراد و  زین  دـصق  مالعاب  جایتحا 
قطنم اب  رما  نیا  یلو  دشابیم  مزال  دصق  مالعا  زین  روبزم  دروم  رد  هک  تسا  نآ  « 191  » ةدام رهاظ  دشابیم ؟ یفاک  تسا  یقیقح  ءاشنا  دصق 

. دوب دهاوخن  راگزاس  ناریا  نوناق  ندوبن  یتافیرشت  لقع و 
یلاکشا  دشاب ؟ هلماعم  رگید  فرط  لیکو  دناوتیم  هلماعم  نیفرط  زا  یکی  ایآ  موس -
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دهاوخ زین  دروم  نیا  رد  ثحبم  نآ  رد  راـتفگ  یماـمت  دـشابیم و  دوجوم  مود  قش  رد  هک  تسا  ناـمه  هدـش  رما  نیا  رد  ثحب  بجوم  هک 
هزاجا یلوا  قیرطب  دیامن ، دقعنم  ار  دادرارق  نیلماعتم  فرط  زا  هک  رفن  کیب  دهدیم  هزاجا  هک  یندم  نوناق  « 198  » ةدام قبط  نیاربانب  دمآ .

. دزاس دقعنم  دادرارق  رگید  فرط  زا  تلاکو  تلاصا و  ناونعب  دناوتب  نیلماعتم  زا  یکی  دهدیم 
. دیآیم دوجوب  دقع  رثا  رد  روبزم  ۀطبار  هلماعم  فرط  ای  ثلاث  صخش  لیکو و  ۀطبار  - 2

زا الماک  دوخ  دیامنیم و  یقوقح  ۀطبار  داجیا  هلماعم  فرط  لکوم و  نیب  دادرارق  داقعنا  ۀلیـسوب  هک  تسا  نآ  هلماعم  ماجنا  رد  لیکو  شقن 
رگید زیچب  يزیچ  زا  ار  ۀتـشر  هک  تسا  یـسک  دـننام  تسا و  جراخ  هدـش  دـقعنم  هیلا  لقتنم  لقان و  ای  هل  دـهعتم  دـهعتم و  نیب  هک  ۀـلماعم 

. دیامن لصتم 
تروص نیا  رد  دزاسیم . دـقعنم  لکوم  مانب  ار  هلماعم  ًاتحارـص  درادـیم و  مـالعا  فرطب  ار  دوخ  یگدـنیامن  هلماـعم ، عقوم  رد  هاـگ  لـیکو 

زا ار  هلماعم  فرط  لیکو  رگید  هاگ  دوشیم . لمحتم  ار  نآ  راثآ  دیامنیم و  ار  هلماعم  نآ  یقوقح ، تیعضوب  لماک  یئانـشآ  اب  هلماعم  فرط 
ۀطبار لیکو ، ینعی  تسا . وا  دوخ  يارب  هلماـعم  دـنکیم  دومناو  هک  دـهدیم  ماـجنا  يداـع  يروط  ار  هلماـعم  دـیامنیمن و  هاـگآ  دوخ  تمس 
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زین روبزم  ۀـلماعم  دوشیمن . نآ  هجوتم  هک  دزاـسیم  فرط  وا  اـب  ار  لـکوم  دـیامنیم و  داـجیا  يروط  هلماـعم  فرط  لـکوم و  نیب  ار  یقوقح 
تحـص ناکراب  یللخ  تشذگ  هکنانچ  نآ  رد  هابتـشا  دشابیمن  هدـمع  تلع  فرط  تیـصخش  هک  یتالماعم  رد  اریز  دوب ، دـهاوخ  حـیحص 

يزاب یمهم  شقن  فرط ، تبغر  رد  هلماعم  فرط  تیـصخش  دراوم  ضعب  رد  هچ  رگا  درادـن ، هلماعم  رد  يریثأـت  دزاـسیمن و  دراو  هلماـعم 
دوش هلماعم  هیـسن  هک  یتروص  رد  و  دشابیم ، رگید  فرط  رظن  دروم  ًاعون  نیلماعتم  زا  کی  ره  ندوبن  محازم  راکتـسرد و  هکنانچ  دـیامنیم 

. دراد هلماعمب  مادقا  رد  یئازسب  تیمها  وا  یباسح  شوخ  لماعتم و  یلام  تیعضو 
دهدیم  ماجنا  دوخ  يارب  ار  هلماعم  نآ  هک  تسنآ  رهاظ  دیامنیم  هلماعم  هک  یسک 
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ضرف تروصب  ار  رهاظ  نآ  یندـم  نوناق  دـنک . نآ  فالخ  رب  حیرـصت  دـقع  رد  هکنآ  رگم  دوشیم ، ررـضتم  اـی  دـنمهرهب  ناـنآ  راـثآ  زا  و 
هکنیا رگم  تسا  بوسحم  صخـش  نآ  دوخ  يارب  هلماعم  نآ  دنکیم  هلماعم  هک  یـسک  : » دیوگیم هدش و و  رکذتم  « 196  » ةدام رد  یقوقح 

زا رما  نیا  تابثا  يارب  دـناوتیم  رگید  عفنيذ  اـی  لـیکو و  دوش .» تباـث  نآ  فـالخ  دـعب  اـی  دـیامن  حیرـصت  ار  نآ  فـالخ  دـقع  عقوم  رد 
یلام نیع  دنک  تباث  تلاکو  یعدم  هک  تسا  نآ  دناسرب  ار  رما  نیا  دناوتیم  هک  يروما  زا  یکی  دیامن . هدافتسا  هتبثم  نئارق  هلدا و  هنوگره 

: دیوگیم یندم  نوناق  « 197  » ةدام هکنانچ  تسا  يرگیدب  قلعتم  هتفرگ  رارق  هلماعم  دروم  هک 
لیدـبت هضواـعم  تقیقح  اریز  دوب .» دـهاوخ  نیع  بحاـص  يارب  هلماـعم  نآ  دـشاب  ریغب  قلعتم  نیع  هلماـعم  نمثم  اـی  نمث  هک  یتروص  رد  »

وا کـلم  رد  رگید  ضوع  دوش  جراـخ  سک  ره  کـلم  زا  نییـضوع  زا  کـی  ره  ضوعم  دـقع  رد  هک  ینعم  نیاـب  تسا ، ضوعم  ضوع و 
وا تیکلم  رد  ضوعم  دراد  دـصق  هلماعم  عقوم  رد  هکنآ  اب  بصاغ  لـماعم  هک  تسا  هبوصغم  لاـم  رب  ۀـلماعم  رد  هکناـنچ  ددرگیم ، لـخاد 

. ددرگیم حیحص  هلماعم  کلام ، ذیفنت  ای  دوشیم و  لخاد  هبوصغم  لام  کلام  تیکلم  رد  ضوعم ، وا  ةدارا  فالخ  رب  دوش ، لخاد 
لوئسم لیکو  یندم  نوناق  « 331  » ةدام قبط  دوش  فرط  ۀجوتم  هلماعم  زا  یتراسخ  یگدنیامنب  تمس  ندومن  ناهنپ  رثا  رد  هک  یتروص  رد 

میلست دوخ  لکومب  دریگب و  لیوحت  عیاب  زا  ار  هلماعم  دروم  لام  دزاس و  عقاو  هیسنب  ار  هلماعم  لیکو  هاگره  الثم  دوب . دهاوخ  تراسخ  نآ 
دامتعا ءاکتاب و  هک  لماعتم  تسا ، لوصو  لـباق  ریغ  بلط  رـسعم و  لـکوم  دوش  مولعم  ددرگ  تخادرپ  دـیاب  نمث  هک  يدـعوم  رد  دـنک و 
هلماعم فرط  اریز  دـهاوخب ، وا  درخب  وا  زا  ار  دوخ  رگید  تاراسخ  نینچمه  نمث و  تراسخ ، ناونعب  دـناوتیم  هدومن  هیـسن  هلماعم  رادـیرخ 

. تسا هدش  هدنشورفب  تراسخ  هجوت  ببس  دوخ  تمس  نتشاد  ناهنپ  رثا  رد 
یقوقح ۀطبار  داجیا  تلاکو ، ناونعب  هلماعم  داقعنا  رد  لیکو  شقن  تشذگ  هکنانچ  هلماعم  فرط  ای  ثلاث  صخـش  لکوم و  نیب  ۀطبار  - 3

نیب  لیکو  ۀطساو  نودب  هلماعم  هک  تسا  نآ  دننام  دشابیم و  هلماعم  فرط  لکوم و  نیب 
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رد لیکو  دناوتیمن  دیامن و  هماقا  يرگید  تیفرطب  ار  دادرارق  زا  یـشان  يواعد  دناوتیم  نیفرط  زا  کی  ره  تهج  نیدب  هدش ، دـقعنم  نیفرط 
يرگید ۀنحص  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  هتشاد  زین  ار  رما  نیا  رد  تلاکو  هکنیا  رگم  دریگ ، رارق  هلماعم  نآ  زا  یـشان  يوعد  فرط  هلماعم ،

. دوشیم عورش  یتلاکو  تایلمع  زا 
267 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

دوشیم دقع  نمض  رد  هک  یطئارش  نایب  رد  مراهچ  لصف 

هراشا

دقع نمـض  هکنآ  اب  یئاپورا  ياهروشک  یندم  نیناوق  ۀعومجم  رد  تسا . هدومن  سابتقا  هیماما  قوقح  زا  ناریا  یندم  نوناق  ار  روبزم  لصف 
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هنوگ ره  نانآ  نیناوق  رد  هک  تسا  نآ  رما  نیا  تلع  دوشیمن . هدایز  نآ  يارب  یـصوصخم  لـصف  دـنهدیم  رارق  ار  طورـش  هنوگنیا  ـالومعم 
تسین روآمازلا  يودب  دهعت  روهشم  رظن  ربانب  هیماما  قوقح  رد  دشابیم و  روآمازلا  دشاب  هلماعم  تحص  یـساسا  طیارـش  ياراد  هک  يدهعت 

، دهدب رارق  دقع  نمض  رد  طرش  تروصب  ای  دروایب و  رد  هنیعم  دوقع  زا  یکی  تروصب  ار  نآ  دیاب  دیامنب  يدهعت  دهاوخب  یسک  هاگره  و 
. تسا هتفرگ  رارق  یصوصخم  هجوت  دروم  دقع  نمض  طورش  هیماما  قوقح  رد  هک  تسا  نیا 

ياـهدادرارق  ) تسا تـالماعم  رد  هدارا  يدازآ  رب  ینتبم  هـک  « 10  » ةداـم عضو  اـب  اـپورا  نییقوقح  رظن  زا  يوریپ  هب  ناریا  یندـم  نوناـق  رد 
هک يدهعت  هنوگ  ره  ناوتیم  تسا ) ذفان  دشابن  نوناق  حیرص  فلاخم  هک  یتروص  رد  دناهدومن  دقعنم  ار  نآ  هک  یناسکب  تبسن  یصوصخ 

تروصب ای  هنیعم و  دوقع  زا  یکی  تروصب  ار  دوخ  ۀلماعم  دنتـسین  مزلم  نیلماعتم  دومن و  دشابن  يروشک  هعوضوم  نیناوق  حیرـص  فلاخم 
روبزم شور  تاعامتجا  رد  زین  نونکا  دراد ، هیماما  قوقح  تاررقمب  یمومع  راکفا  هک  یـسناب  رظن  یلو  دنروآ ، رد  دـقع  نمـض  رد  طرش 
نادنچ دنهدیم و  رارق  دقع  نمض  طرش  تروصب  دشابیمن  هنیعم  دوقع  زا  یشان  هک  یتادهعت  زین  یمـسر  دانـسا  رتافد  دنیامنیم و  يوریپ  ار 

دنسیونیم یمیظنت  دانسا  رد  دنهد  رارق  نآ  نمض  ار  طرش  هک  دشابن  جراخ  رد  ًاتقیقح  مه  ینیعم  دقع  هاگره  هک  دنراد  رما  نیا  رب  رارصا 
. دیدرگ طرش  مزال  جراخ  دقع  نمض  رد 

 268 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
: دشابیم هدیدع  یناعم  ياراد  یبرع و  تسا  ۀملک  طرش 

شمدع زا  یلو  دیاین  مزال  یئیش  نآ  دوجو  شدوجو  زا  هک  يروطب  دشاب ، هتـشاد  يریثأت  يرگید  یئیـش  داجیا  رد  هک  تسیرما  طرـش  - 1
. دوشیم لامعتسا  ینعم  نیا  رد  لوقعم  لها  حالطصا  رد  طرش  دیآ . مزال  نآ  مدع 

نیا رد  نییوحن  حالطـصا  رد  طرـش  دریگیم . رارق  هلمج  رد  طرـش  تاودا  زا  سپ  هک  تسیا  هملک  نآ  دشابیم و  ءازج  لباقم  رد  طرـش  - 2
. دوشیم لامعتسا  ینعم 

رد هک  دوشیم  هتفگ  يدهعتب  طرش  ًاحالطـصا  تسا . هدش  لامعتـسا  روبزم  ینعم  رد  لصف  نیا  رد  دشابیم و  مازتلا  دهع و  ینعمب  طرـش  - 3
، يرماب ندش  مزتلم  ندرک و  مزتلم  ینعی  تسا ، هدش  لامعتـسا  یثدـح  يردـصم و  ینعم  رد  روبزم  طرـش  دریگ . رارق  يرگید  دـقع  نمض 

. دومن مزتلم  ار  یصخش  وا  عفنب  ینعی  درک  طرش  وا  يارب  و  درک ، مزتلم  ار  وا  ینعی  درک  طرش  وا  رب  دنیوگ  هکنانچ 
لقتسم دهعت  دادرارق و  نمض  رد  رگید  هاگ  هتـشذگ و  دوقع  رد  نآ  حرـش  هکنانچ  دریگیم  رارق  دقع  دادرارق و  دروم  اًلقتـسم  یهاگ  دهعت 

نمض تسا  نکمم  طرش  دنیوگ . دقع  نمـض  طرـش  ار  نآ  هک  تفرگ  دهاوخ  دوخب  یعبت  هبنج  رما  نیا  رثا  رد  دیآ و  یم  دوجوب  يرگید 
کی رادیرخ  هک  دیامن  طرش  نآ  نمض  رد  دشورفب و  يرگیدب  لایر  رازه  دصناپب  ار  ۀناخ  یـسک  هکنآ  دننام  دوش  هداد  رارق  ضوعم  دقع 

رد تسا و  لایر  رازه  دصناپب  هناخ  لاقتنا  هک  یلـصا  یکی  تسا : دوجوم  دهعت  ود  روبزم  دقع  رد  دهدب . واب  ًاناجم  ینیعم  متـسیس  لیبموتا 
شیادیپ عیب  دقع  نمض  طرش  رثا  رد  هک  عیابب ، يرتشم  فرط  زا  ًاناجم  تسا  لیبموتا  لاقتنا  هک  یعبت  يرگید  و  هدمآ ، دوجوب  عیب  دقع  رثا 

طرش نآ  نمـض  دنک و  هبه  يرگیدب  ار  دوخ  ۀناخ  یـسک  هکنآ  دننام  دریگ  رارق  ضوعم  ریغ  دقع  نمـض  طرـش  تسا  نکمم  تسا . هتفای 
تسا و هناخ  هبه  هک  یلـصا  یکی  تسا : دهعت  ود  زا  بکرم  زین  روبزم  دـقع  دزاسب . بهاو  يارب  هشقن  قبط  ار  ینامتخاس  بهتم  هک  دـیامن 

. دشابیم نامتخاسب  دهعت  هک  یعبت  يرگید 
ۀطبار  یگتسب و  یلصا ) دهعت   ) هدش نآ  نمض  طرش  هک  يدقع  اب  یعبت ) دهعت   ) طرش
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: تهج نیدب  دنهدیم  لیکشت  ار  يدحاو  دقع  دیامنیم و  ادیپ  یکیدزن 

دوجوب طونم  طرـش ، یقوقح  دوجو  اریز  دوب ، دـهاوخ  لطاب  نآ  نمـض  طرـش  دـشاب ، لطاب  تاهج  زا  یتهجب  یلـصا  دـهعت  هاگره  فلا -
دوجو هک  یتروص  رد  رگم  دوشیمن ، لطاب  یلـصا  دهعت  دـشاب  لطاب  دـقع  نمـض  طرـش  هاگره  سکعلاب  یلو  تسا  یلـصا  دـهعت  یقوقح 
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. تسا یلقتسم  یقوقح  دوجوم  یلصا  دهعت  اریز  ددرگیم ، دقع  تحص  یساسا  طئارش  زا  یکی  لالخا  بجوم  طرش 
دیامنیم و تیارس  ریثات و  دوخ  نمض  طرش  رد  یلصا  دقع  موزل  دوش ، هداد  رارق  مزال  دقع  نمض  طرـش  تروصب  يزئاج  دقع  هاگره  ب -
زا عیاب  هک  دوش  طرش  نآ  نمض  دشورفب و  يرگیدب  ار  ياهناخ  یـسک  هاگره  اًلثم  دنادرگیم . خسف  لباق  ریغ  مزال  دقع  دننام  ار  زئاج  دقع 

لاقتنا دوخب  هناخ  نمث  رادـقمب  ریعـست ، زا  سپ  هدومن و  يروآعمج  ار  وا  تاهد  لوصحم  هک  دـشاب  لیکو  لاـس  ود  تدـم  يرتشم  فرط 
لکوم دـیامنیم و  ادـیپ  ار  مزال  دـقع  رثا  هتفرگ  رارق  مزال  دـقع  نمـض  رد  طرـش  تروصب  نوچ  تلاکو  زئاج  دـقع  روبزم  لاـثم  رد  دـهد .

زئاج دقع  نمـض  طرـش  تروصب  يزئاج  دقع  هاگره  تسا  نینچمه  دـنک . لزع  ار  دوخ  دـناوتیمن  مه  لیکو  دـنز و  مهرب  ار  نآ  دـناوتیمن 
دقع هک  مادام  دناوتیمن  ریعم  دوش ، طرش  ریعتـسم  هناخ  شورف  رد  ریعم  تلاکو  هیراع  زئاج  دقع  نمـض  رد  هاگره  اًلثم  دریگ ، رارق  يرگید 

يوحنب دشابیم  هیراع  هک  یلـصا  دقعب  تسا  تلاکو  هک  دقع  نمـض  طرـش  یگتـسب  اریز  دهد ، ءافعتـسا  تلاکو  زا  هدومنن  خـسف  ار  هیراع 
لحنم دـناوتیم  ار  تلاکو  دـقع  دـنز  مهرب  تسا  زئاج  هک  ار  هیراع  دـقع  ریعم  هاگره  یلو  تسا ، هدومن  یلـصا  دـقع  ءزج  ار  نآ  هک  تسا 

. دیامن
داقعنا زا  لبق  هاگره  الا  و  دریگ ، رارق  رگید  دهعت  نمض  طرـش  تروصب  ود  نآ  زا  یکی  هک  تسا  یتروص  رد  رگیدکیب  دهعت  ود  یگتـسب 

. دومن دهاوخن  ادیپ  يرگیدب  یگتسب  کی  چیه  دشابیم و  لقتسم  دهعت ، ود  نآ  زا  کی  ره  دوش  دهعت  نآ  زا  دعب  ای  دقع 
ای دروم  انعم  ار  یعبت  دهعت  هکلب  دیامنیم ، داجیا  یلصا  دهعت  یعبت و  دهعت  نیب  یگتـسب  طبر و  طقف  هن  دقع  نمـض  رد  طرـش  ندومن  جرد 

عفنب  دهدیم و  رارق  یلصا  دهعت  دروم  ءزج 
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، دشورفب لایر  رازه  دصکیب  يرگیدب  ار  دوخ  ۀناخ  یسک  هاگره  اًلثم  دشاب . ثلاث  صخـش  يارب  هچ  رگا  دوب ، دهاوخ  دقع  نیفرط  زا  یکی 
تناما هعیدو و  رادـیرخ  دزن  شورف  دروم  هناخ  نیمز  ریز  رد  لاس  کـی  تدـم  رد  هدنـشورف  لزنم  هیثاـثا  هک  دـنک  طرـش  نآ  نمـض  رد  و 

سکعلاب دنک . تظافح  ار  روبزم  لاوما  هک  دـیامنیم  داجیا  دـهعت  لاس  کی  تدـم  ات  رادـیرخ  يارب  تسا و  عیاب  عفنب  روبزم  طرـش  دـشاب ،
همزال تاریمعتب  مزلم  دهعتم و  عیاب  دشابیم و  يرتشم  عفنب  روبزم  طرـش  دـهد ، يرتشم  لیوحت  ریمعت و  ار  هناخ  عیاب  هک  دوش  طرـش  هاگره 

هدنـشورف رـسپ  هب  لایر  رازه  کی  یهام  لاس  ود  تدم  رادیرخ  هک  دوش  طرـش  هناخ  شورف  نمـض  رد  هاگره  تسا  نینچمه  دوب . دهاوخ 
. دشابیم عیاب  عفنب  تقیقح  رد  نمث و  وزج  یلیلحت  رظن  زا  یلو  تسا  ثلاث  صخش  عفنب  هچ  رگا  روبزم  طرش  دهدب .

نیفرط زا  یکی  عفنب  یگمه  هک  دوش  هداد  رارق  طرـش  نیدـنچ  تسا  نکمم  ددرگ  جرد  طرـش  کـی  دـقع ، رد  تسا  نکمم  هک  ناـنچمه 
زا کـی  ره  عفنب  دـقع  رد  ناوتیم  دـش  مولعم  هک  نونکا  رگید . فرط  عفنب  رگید  ضعب  یکی و  عفنب  یـضعب  ینعی  فلتخم ، اـی  دـشاب  دـقع 
ره عفنب  ای  نیفرط و  زا  کی  مادک  عفنب  دقع  رد  ار  طرش  هک  دوش  تقد  دنس  میظنت  عقوم  رد  تسا  مزال  دومن ، طرـش  اهنآ  ود  ره  ای  نیفرط 

: میهدیم رارق  یقوقح  لیلحت  دروم  عیب ، دقع  نمض  ار  تلاکو  طرش  لاثم  يارب  دنهدیم . رارق  اهنآ  ود 
رادیرخ تلاکو  روبزم ، دقع  نمض  درادیم و  تفایرد  ًادقن  هک  لایر  رازه  دصناپب  دشورفیم  ار  دوخ  ۀناخ  یسک  هدنشورف - عفنب  طرـش  - 1

روبزم طرش  دهد . لیوحت  لکومب  هدومن  يروآعمج  ار  هدنشورفب  قلعتم  تاهد  تادیاع  هیلک  ًاناجم  هک  دوشیم  طرش  لاس  ود  تدم  يارب 
اریز دنک ، لزع  ار  وا  هدومن  رظن  فرـص  دوخ  قح  زا  دـناوتیم  لکوم  یلو  دـهد ، افعتـسا  تلاکو  زا  دـناوتیمن  لیکو  تسا و  هدنـشورف  عفنب 

. دشاب هتشاد  نآ  رد  یعفن  هکنآ  نودب  يرتشم  رب  تسا  یلیمحت  تلاکو 
هک  لایر  رازه  دصناپ  هب  دشورفیم  ار  دوخ  ۀناخ  یسک  رادیرخ - عفنب  طرش  - 2
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ناردارب ۀیحان  زا  دیآ و  لمعب  رادیرخ  ۀلیـسوب  روبزم  ۀناخ  تبث  تساوخرد  هاگره  هک  دیامنیم  طرـش  دقع ، نمـض  درادیم و  تفایرد  ًادقن 

ار هدنـشورف  تاهد  تسا  لیکو  دـیامن و  خـسف  ار  هلماعم  نآ  هاـم  شـش  فرظ  رد  دـناوتیم  رادـیرخ  دوشب ، نآ  تبث  هب  ضارتعا  هدنـشورف 
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شورف رد  تلاـکو  زا  ار  وا  دـناوتیمن  هدنـشورف  تسا و  رادـیرخ  عفنب  روبزم  طرـش  دـنک . ءاـفیتسا  نآ  زا  ار  دوخ  لوپ  هدومن  ریغب  راذـگاو 
. دهد افعتسا  نآ  زا  دناوتیم  رادیرخ  یلو  دیامن ، لزع  دوخ  تاهد 

ۀلماعم نمض  ار  هدنشورف  رادیرخ  دشورفیم و  يرگیدب  هیسن  لایر  رازه  دصناپب  ار  دوخ  ۀناخ  یـسک  رادیرخ - هدنـشورف و  عفنب  طرـش  - 3
رازه دـصناپ  دوشیم  لصاح  هچنآ  زا  شورف  زا  سپ  هدومن و  يروآعمج  ار  تاهد  يراج  لاس  لوصحم  یمامت  هک  دـیامنیم  لـیکو  روبزم 
عفنب روبزم  طرـش  دراد . تفاـیرد  لاـیر  رازه  ههاـم  ره  دوخ  لـمع  يارب  دـیامن و  میلـست  رادـیرخب  ار  هیقب  هتـشادرب و  ار  هناـخ  نمث  لاـیر 

افعتسا تلاکو  زا  یلاخ و  دوخ  فیلاکت  زا  هناش  دناوتیمن  لیکو  لزع و  ار  لیکو  دناوتیمن  لکوم  تهج  نیدب  تسا و  رادیرخ  هدنـشورف و 
. دهد

. تسیک هل ) دهعتم   ) هل طورشم  و  دهعتم )  ) هیلع طورشم  هک  دوشیم  مولعم  طرش  ةوحن  تعیبط و  زا  الاب  هناگهس  هلثما  رد 
زا یـشان  دهعت  مازلا و  ۀبنج  هک  ددرگ  حیرـصت  تسا  مزال  دوش ، طرـش  يرگید  دقع  نمـض  رد  يزئاج  دـقع  هاگره  دـش  هتفگ  هچنآ  ربانب 

رارق طرـش  تروصب  یمزال  دقع  نمـض  قلطم  روطب  هاگره  تلاکو ، دننام  زئاج  دقع  اریز  تسا ، دقع  نیفرط  زا  کیمادـکب  تبـسن  طرش ،
. تشگ دهاوخ  لکشم  نآ  نتسناد  فالتخا  دروم  رد  تسیک ، هیلع  طورشم  هل و  طورشم  هک  دوشن  مولعم  طرـش  ةوحن  نئارق و  زا  دریگ و 

: دیوگیم هک  یندم  نوناق  « 679  » ةدام
رظان دشاب » هدش  طرش  یمزال  دقع  نمـض  رد  لزع  مدع  ای  لیکو  تلاکو  هکنیا  رگم  دنک  لزع  ار  لیکو  دهاوخب  تقو  ره  دناوتیم  لکوم  »
طقف دوب و  دهاوخ  لیکو  هیلع  طورـشم  دشاب ، لکوم  عفنب  تلاکو  طرـش  هاگره  الا  دـشاب و  لیکو  عفنب  تلاکو  طرـش  هک  تسا  يدرومب 

. دهد افعتسا  درادن  قح  لیکو  یلو  دنک  رظن  فرص  دوخ  قح  زا  دناوتیم  لکوم  اریز  دیامن ، لزع  ار  وا  دناوتیم  لکوم 
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طرش ماسقا  رد  لوا  ثحبم 

هراشا

دوشیم ادیپ  دهعت  ود  نآ  نیب  ۀطبار  یگتسب و  رما  نیا  رثا  رد  ددرگیم و  جرد  يرگید  دهعت  نمض  هک  تسا  يدهعت  طرش  تشذگ  هکنانچ 
. دیامنیم شسرپ  ود  اب  هجاوم  ار  ام  رما  نیا  دوشیم . یلصا  هلماعم  دروم  ءزج  ای  دروم  ًانعم  دریگیم و  دوخب  یعبت  دهعت  تروص  طرش ، هک 

؟ دشاب هلماعم  تحص  یساسا  طئارش  ياراد  دیاب  زین  یعبت  دهعت  ایآ  لوا -
؟ تسا لطاب  زین  یلصا  دهعت  ایآ  دشاب ، لطاب  هلماعم  تحص  طیارش  تیاعر  مدع  رثا  رد  یعبت  دهعت  هاگره  مود -

طقف یندم  نوناق  دوشیم ، طابنتـسا  م . ق . « 232  » هدام زا  هکنانچ  دشاب ؟ هلماعم  تحـص  یـساسا  طیارـش  ياراد  دیاب  یعبت  دـهعت  ایآ  لوا -
عفن و نتشاد  طرش ، دروم  میلست  رب  تردق  زا : تسا  ترابع  طرش  هس  نآ  دنادیم و  مزال  دقع  نمض  طرش  تحص  يارب  ار  رما  هس  تیاعر 
رد اهنآ  تیاعر  هک  یطیارـش  ۀـیقبب  عجار  تسا و  لـطاب  طرـش  دوشن  تیاـعر  طورـش  نآ  زا  یکی  هاـگره  هک  نآ  ندوب  عورـشم  هدـئاف و 

نینچمه و  ندوبن ، مهبم  ندوب ، نیعم  نتـشاد ، تیلام  زا  دـنترابع  اـهنآ  تسا . هدومن  راـیتخا  توکـس  نوناـق  دـشابیم  مزـال  هلماـعم  تحص 
نآ تهج  ای  تسا و  مهبم  ای  دشابیمن و  نیعم  ای  درادن و  تیلام  هک  يدقع  نمض  طرش  ناوتیمن  یئاضق  رظن  زا  نیاربانب  تهج . تیعورـشم 

ةدام هکنآ  رب  هوـالع  تسین ، دوجوم  هدومن  یطرـش  نینچ  نـالطب  هب  مکح  نآ  دانتـساب  ناوتب  هک  ةداـم  هچ  تسناد ، لـطاب  تسا  عورـشمان 
هنوگنیا تحـص  رب  یملـسم  هنیرق  نایب  ماقم  رد  توکـس  دربیمن و  اهنآ  زا  یمان  تسا  لطاب  طئارـش  نایب  ماـقم  رد  هک  یندـم  نوناـق  « 232»

طورش هنوگنیا  دنادیم ، ذفان  نیفرطب  تبسن  ار  یـصوصخ  ياهدادرارق  هک  یندم  نوناق  « 10  » ةدام روتـسدب  رگید  فرط  زا  دشابیم . طورش 
. دشابیم حیحص  تسا  هدش  نآ  نمض  طرش  هک  ۀلماعم  نینچمه  و 

دهعت  ایآ  دشاب ، لطاب  هلماعم  تحص  طیارش  تیاعر  مدع  رثا  رد  یعبت  دهعت  هاگره  مود -
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: تسا فلتخم  رگیدکی  اب  ود  نآ  ةوحن  یلو  دشابیم ، فرط  ود  زا  هچ  رگا  نآ  نمض  طرش  هلماعم و  نیب  یگتسب  تسا ؟ لطاب  یلصا 

رد تسا و  یلصا  ۀلماعم  دوجو  رب  عرفتم  نآ  دوجو  دشابیم و  یعبت  تشذگ  هکنانچ  روبزم  یگتسب  هلماعمب - طرش  یگتسب  هطبار و  فلا -
ءزج ای  دروم و  ًانعم  طرـش  رگید  ترابعب  تسا . لطاب  زین  تسا  یعبت  دوجوم  هک  نآ  نمـض  طرـش  دشاب  لطاب  یلـصا  ۀـلماعم  هک  یتروص 
دوخ يدوخب  دروم  زا  یئزج  ای  دروم و  دـناوتیمن  دـشاب  لطاب  هلماعم  هاگره  هدـش و  هداد  رارق  هلماـعم  نیفرط  زا  یکی  عفنب  هلماـعم و  دروم 

. دنامب یقاب 
دوجوم هتفرگ  رارق  نآ  نمـض  طرـش ، هک  ۀلماعم  یعبت و  دوجوم  دـقع  نمـض  طرـش  هکنآب  هجوت  اب  طرـشب - هلماعم  یگتـسب  هطبار و  ب -

طرش یقوقح  دوجوب  طونم  روبزم  ۀلماعم  یقوقح  دوجو  اریز  دیامن ، یلصا  دوجوم  رد  تیارس  دناوتیمن  یعبت  دوجوم  نالطب  تسا ، یلصا 
یگتـسب هک  يدروم  رد  رگم  ددرگ ، یلـصا  هلماعم  یقوقح  دوجو  مدع  بجوم  تسا ، وا  یقوقح  دوجو  مدع  هک  طرـش  نالطب  ات  دشابیمن 

تروص نیا  رد  هک  دوش  یلـصا  ۀـلماعم  یـساسا  طئارـش  زا  یکی  لالخا  بجوم  نآ  نالطب  هک  دـشاب  يوحنب  یلـصا  ۀـلماعمب  روبزم  طرش 
نآب لهج  هک  یلوهجم  طرـش  دننام  دوب ، دـهاوخ  لطاب  دـشابیمن  هلماعم  تحـص  يارب  یـساسا  طئارـش  ياراد  هکنآ  رثا  رد  یلـصا  ۀـلماعم 
ةدام رد  تسا و  هدرمش  دشابیمن  دقع  دسفم  هک  یلطاب  طورـش  « 232  » ةدام رد  یندم  نوناق  هک  تسا  نیا  دوشیم . نیـضوعب  لهج  بجوم 

ود رب  طورش  تشذگ  هچنآ  ربانب  تسا . هدراذگ  قرف  هتسد  ود  نآ  نیب  هدومن و  نایب  دشابیم  دقع  نالطب  بجوم  هک  یلطاب  طورـش  « 233»
: تسا مسق 

. هلطاب طورش  - 1
. هحیحص طورش  - 2

هلطاب طورش  - 1

هراشا

، دهدیم هولج  طورـشم  ۀلماعم  کی  ار  ود  نآ  دیامنیم و  داجیا  ود  نآ  نیب  یگتـسب  هطبار و  دـقع  نمـض  رد  طرـش  جرد  تشذـگ  هکنانچ 
توافتم  رگیدکی  اب  ود  نآ  ۀطبار  ةوحن  یلو 
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تـشذگ نآ  حرـش  هک  ةدعاق  قبط  دشابیم و  عرفب  لصا  ۀطبار  طرـشب  دقع  ۀطبار  تسا و  لطاب  عرف  ۀطبار  دقعب  طرـش  ۀطبار  ینعی  دشابیم 

: تسا مسق  ود  رب  هلطاب  طورش  نیاربانب  دشاب . هتشاد  یصوصخم  تهج  رگم  دیامنیمن  تیارس  لصا  رد  عرف  نالطب 
. دشابیمن دقع  دسفم  هک  یلطاب  طورش  - 1
. دشابیم دقع  دسفم  هک  یلطاب  طورش  - 2

دشابیمن دقع  دسفم  هک  یلطاب  طورش  لوا  تمسق 

هراشا

: تسین دقع  هدسفم  یلو  تسا  لطاب  لیذ  ۀلصفم  طورش  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 232  » ةدام
. دشاب رودقم  ریغ  نآ  ماجنا  هک  یطرش  - 1
. دشابن هدیاف  عفن و  نآ  رد  هک  یطرش  - 2
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«. دشاب عورشمان  هک  یطرش  - 3
. دیامنیمن دقعب  تیارس  نآ  نالطب  هک  تسا  هتسناد  لطاب  ار  طرش  مسق  هس  الاب  ةدام  رد  یندم  نوناق 

- دشاب رودقم  ریغ  نآ  ماجنا  هک  یطرش  - 1

میلست طرش  دروم  هکنآ  هاوخ  دشابن ، رودقم  نآ  داجیا  هچنانچ  تسا و  جراخ  رد  نآ  شیادیپ  دقع  نمض  رد  طرـش  جرد  زا  نیفرط  دصق 
یطرش نینچ  و  تشذگ . نآ  حرش  هلماعم ، دروم  میلـست  رب  تردق  رد  هکنانچ  دوشیمن ، لصاح  طورـشم  دوصقم  لمع ، ماجنا  ای  دشاب  لام 

. دشاب هیلع  طورشم  تردق  مدعب  لهاج  ای  ملاع و  اهنآ  زا  یکی  ای  هلماعم  نیفرط  هاوخ  تسا  لطاب  « 232  » هدام قبط 

دشابن هدئاف  عفن و  نآ  رد  هک  یطرش  - 2

ار  شماجنا  هدئاف و  نودب  ار  نآ  اًلقع  درادن  هدئاف  عفن و  هنوگنیا  هک  يزیچ  تسا و  یئالقع  ةدئاف  عفن و  هدئاف  عفن و  زا  روظنم 
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نآ عفن  نآ  مدـعب  ملاع  ای  لهاج و  اهنآ  زا  یکی  ای  هلماعم  نیفرط  درادـن  یقرف  درامـشیم . لطاب  ار  نآ  تهج  نیدـب  دـنادیم و  رثایب  نوناق 
. دشاب

- دشاب عورشمان  هک  یطرش  - 3

قوقح ملاع  رد  تسا  عورشم  ریغ  نآ  ماجنا  هک  يزیچ  تسا . يروشک  ۀعوضوم  نیناوق  فالخ  رب  طرـش  عورـشمان ، طرـش  زا  هدام  روظنم 
. دنکیمن تیامح  یطرش  نینچ  ماجنا  يارب  هل  طورشم  زا  نوناق  دشابیم و  رودقم  ریغ  شماجنا 

اهنآ زا  یکی  ای  نیفرط  لـهج  ملع و  تسا . رثا  ـالب  قوقح  ملاـع  رد  ددرگیمن و  بوسحم  قح  دـیامنن  نآ  زا  تیاـمح  نوناـق  هک  ار  يزیچ 
دننام دشاب  هتخانش  مرج  نوناق  هک  دشاب  يرما  ماجنا  هکنآ  زا  تسا  معا  عورـشمان  طرـش  دنکیمن . رما  نیا  رد  ریثأت  طرـش  ندوب  عورـشمانب 

ینوناق فیلکت  هک  دشاب  يرما  ماجنا  مدع  هکنآ  ای  دنزب و  شتآ  ار  صخـش  نالف  هناخ  هک  دـیامن  طرـش  يرگید  رب  دـقع  رد  یـسک  هکنآ 
هک تسا  یطرش  عورشمان  طرش  ماسقا  زا  دهدن ، ار  دوخ  ۀمئاد  ۀجوز  ۀقفن  هک  دنک  طرـش  يرگید  رب  یـسک  دقع  نمـض  رد  هکنانچ  تسا 

ۀجوز قالط  قح  جوز  هکنآ  ای  دشاب و  هجوز  اب  قالط  قح  هک  دوش  طرـش  حاکن  دقع  نمـض  هکنآ  دـننام  دـشاب ، ینوناق  مکح  فالخ  رب 
هطوبرم داوم  زا  هکنانچ  اریز  دـهدب » قالط  ار  دوخ  نز  دـهاوخب  هک  تقو  ره  دـناوتیم  درم  : » م ق . « 1133  » هدام قبط  اریز  درادـن ، ار  دوخ 

. تسا نوناق  فالخ  رب  روبزم  طرش  دشابیمن و  طاقسا  لاقتنا و  لباق  تسا و  مکح  قالط  رد  جوز  رایتخا  ددرگیم  مولعم  قالطب 
هلماعم نمـض  طرـش  جاردنا  رثا  رد  هک  دشابیم  یلـصاب  یعرف  رما  یگتـسب  طقف  هلماعم  هلماعم و  طرـش و  نیب  ۀطبار  الاب  هناگهس  دراوم  رد 

. دنادرگ لطاب  ار  نآ  دیامنب و  هلماعم  رد  ریثأت  دناوتب  طرش  نالطب  هک  درادن  يرگید  یگتسب  هنوگچیه  تسا و  هدش  لصاح 
درادن رما  نیاب  عجار  ياهدام  یندم  نوناق  دیامن ؟ خـسف  ار  هلماعم  دـناوتیم  هل  طورـشم  تسا  لطاب  دـقع  نمـض  طرـش  هک  يدراوم  رد  ایآ 

: دوشیم مولعم  نآ  خساپ  دیآیم  لمعب  دقع  نمض  طرش  زا  هک  یقوقح  لیلحت  ۀلیسوب  یلو 
هکنآب ملع  اب  هل  طورشم  اریز  دیامن ، خسف  ار  یلصا  ۀلماعم  دناوتیمن  دشاب ، طرش  داسف  زا  هاگآ  هلماعم  نیح  رد  هل  طورـشم  هک  یتروص  رد 

دشابیم  رثا  الب  لطاب و  طرش 
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یتروص رد  اما  دوب . دهاوخ  طیـسب  قلطم و  دقع  دننام  روبزم  دقع  و  تسا ، هتخاس  دقعنم  طرـش  نودب  ار  دقع  تقیقح  رد  هدومن و  هلماعم 
خسف ار  یلصا  ۀلماعم  دناوتیم  لهاج ، ای  دشاب و  نآب  ملاع  هیلع  هطورـشم  هاوخ  دشاب ، طرـش  نالطب  هب  لهاج  دقع  نیح  رد  هل  طورـشم  هک 
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: اریز دیامن 
ًاناجم دراد  هک  ار  یطوط  هدنـشورف  دیامن ، طرـش  رادیرخ  هناخ ، شورف  نمـض  رد  هکنآ  دننام  دشاب  رودقم  ریغ  طرـش  هک  یتروص  رد  - 1

تردق مدع  رثا  رد  روبزم  طرش  تسا ، هدیرپ  هلماعم  زا  لبق  یطوط  هک  دوش  مولعم  هناخ  ۀلماعم  زا  دعب  دیامن و  راذگاو  واب  زور  ود  زا  سپ 
تـسویپ اب  هلماعم  داقعنا  اب  وا  اریز  دیامنب  خسف  ار  نآ  دـناوتیم  هل  طورـشم  دـشابیم و  حیحـص  هناخب  تبـسن  هلماعم  تسا و  لطاب  میلـست  رب 

طرش ماجنا  هک  دوش  فشک  نوچ  تسا و  هتشاد  ظوحلم  زین  ار  طرش  هتخادرپ ، هک  ینمث  رد  هدومن و  تقفاوم  هدش  نآ  نمـض  هک  یطرش 
دیامن و خسف  ای  لوبق و  مسق  نامه  ار  یلـصا  ۀلماعم  هک  دوش  هداد  قح  هل  طورـشمب  تراسخ  ناربج  يارب  دیاب  راچان  دـشابیم  رودـقم  ریغ 
رد نمث  زا  یمهس  هلماعم  رد  یلو  تسا  هلماعم  دروم  ءزج  ًانعم  هچ  رگا  طرش  اریز  دنک ، طیسقت  نمث  زا  طرش ، نالطب  هب  تبـسن  دناوتیمن 

. تسا هدشن  هداد  نآ  لباقم 
یطوط الاب ، لاثم  رد  هکنانچ  دوش  رودـقم  ریغ  یجراخ  رما  رثا  رد  ًادـعب  یلو  دـشاب  رودـقم  دـقع  نیح  رد  طرـش  هاـگره  تسا  نینچمه  و 

رد روبزم  لاـثم  رد  هل  طورـشم  يارب  خـسف  قح  درپـب . هلماـعم  داـقعنا  زا  زور  کـی  زا  سپ  یلو  هدوب  دوجوم  هلماـعم  نیح  رد  طرـش  دروم 
بجوم دوخ  هل  طورـشم  اریز  دـشاب  هدرک  اهر  وا  ار  یطوط  هکنانچ  دـشابن ، وا  لعفب  دنتـسم  طرـش  ماجنا  رب  تردـق  مدـع  هک  تسیتروص 

«240  » ةدام ددرگ . نآ  بجوم  يرگید  ای  دوش  طرـش  ماجنا  رب  تردق  مدع  بجوم  هیلع  طورـشم  هک  دیامنیمن  یقرف  تسا . هدش  رارـضا 
عفن رب  طرـش  هک  یـسک  تسا  هدوب  عنتمم  دقعلا  نیح  هک  دوش  مولعم  ای  دوش و  عنتمم  طرـش  ماجنا  دقع  زا  دعب  رگا  : » دیوگیم یندم  نوناق 

«. دشاب هل  طورشم  لعفب  دنتسم  عانتما  هکنیا  رگم  تشاد  دهاوخ  ار  هلماعم  خسف  رایتخا  تسا  هدش  وا 
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عفن و روصت  دقع  نیح  رد  هل  طورـشم  اریز  دیامن ، خسف  ار  دقع  دناوتیم  هل  طورـشم  دشاب ، هتـشادن  هدئاف  عفن و  طرـش  هک  یتروص  رد  - 2
دناوتیم هل  طورشم  تسا ، لطاب  طرـش  هک  دوش  فشک  نوچ  و  تسا ، هدومن  ار  هلماعم  نآ ، زا  عافتنا  ظاحل  اب  هدومنیم و  طرـش  يارب  هدئاف 

طرـش دوخ ، بسا  شورف  نمـض  رد  یـسک  هکنانچ  دـنک . لوبق  ار  نآ  هنوگنامه  ای  و  دـیامن ، خـسف  ار  هلماعم  هدراو  تراسخ  ناربج  يارب 
غرمب هناد  ياجب  ناوتیم  ار  اهنآ  هک  نیا  روصتب  دهدب  واب  رادـیرخ  دوشیم ) تفای  مدـنگ  رد  هک  یخلت  ياههناد   ) هخلت راورخ  هد  هک  دـیامن 

رد ةدام  روبزم  دروم  رد  خـسف  قحب  عجار  تسین . روصتم  نآ  يارب  ياهدـئاف  هنوگچـیه  دروخیمن و  ار  نآ  غرم  هک  دوش  مولعم  دـعب  داد ،
ار خسف  قح  كالم  تدحو  رظن  زا  دومن و  طابنتـسا  ار  رما  نیا  یندم  نوناق  « 240  » ةدام حور  زا  ناوتیم  یلو  تسین ، دوجوم  یندـم  نوناق 

. دوب دهاوخن  هدافتسا  لباق  رودقم ، ریغ  دننام  درادن  هدئاف  عفن و  هک  یطرش  اریز  تسناد ، تباث  درادن  هدئاف  عفن و  هک  یطرش  رد 
اریز دیامن ، خسف  هدش  هداد  رارق  نآ  نمض  رد  طرـش  هک  ار  یلـصا  ۀلماعم  دناوتیم  هل  طورـشم  دشاب ، عورـشمان  طرـش  هک  یتروص  رد  - 3

دناوتیم دوشیم  هجوتم  تراسخ  هل  طورـشمب  تسا و  لطاب  طرـش  هک  دوش  فشک  نوچ  هدش و  دقعنم  طرـش  ماجنا  ظاحل  اب  یلـصا  ۀلماعم 
. تسا رودقم  ریغ  طرش  دروم  رد  هکنانچ  دنک ، ناربج  ار  نآ  خسف  قح  ۀلیسوب 

. دشابیم رودقم  ریغ  ًاتعیبط  هک  تسا  نآ  دننام  دشاب  عونمم  ًانوناق  هچنآ  یقوقح  رظن  زا  اریز 
نآ تسا و  عونمم  ًانوناق  یجراخ  زرا  ۀلماعم  هتـسنادیمن  هکنانچ  دشاب ، مکحب  لهاج  هل  طورـشم  هک  تشاد  دهاوخن  یقرف  روبزم  دروم  رد 

نتفرگ هک  هتسنادیمن  یلو  تسا  عونمم  یجراخ  زرا  هتسنادیم  هکنانچ  دشاب ، عوضومب  لهاج  ای  هداد و  رارق  دقع  نمض  طرـش  تروصب  ار 
. تسا عونمم  یجراخ  زرا  نیع  رب  هلماعم  هک  هدرکیم  روصت  هکلب  دشابیم ، یجراخ  زرا  ۀلماعم  زین  هلاوح 

يدیدج  نوناق  عضو  رثا  رد  یلو  هدوب  عورشم  هلماعم  نیح  رد  طرش  هک  یتروص  رد 
 278 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

. تسا هدوبن  عورشم  هلماعم  نیح  رد  طرش  هک  تسنآ  دننام  دوش ، عورشم  ریغ  هلماعم  داقعنا  زا  سپ 
ار نآ  یندم  نوناق  « 240  » ةدام زا  یناسآب  ناوتیم  یلو  دهدب  هل  طورشمب  خسف  قح  هک  تسین  دوجوم  ياهدام  زین  عورشمان  طرش  دروم  رد 
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. دشاب رودقم  ریغ  عنتمم و  القع  هک  تسا  نآ  دننام  تسا  عونمم  ًانوناق  هچنآ  تشذگ  هکنانچ  اریز  دومن ، طابنتسا 

دشابیم دقع  دسفم  هک  یلطاب  طورش  مود  تمسق 

هراشا

: تسا دقع  نالطب  بجوم  لطاب و  لیذ  هلصفم  طورش  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 233  » ةدام
. دقع ياضتقم  فالخ  طرش  - 1

. دوش نیضوعب  لهج  بجوم  نآب  لهج  هک  یلوهجم  طرش  - 2
طرش نآ  دافم  هکنآ  رگم  دوشیمن ، نآ  نالطب  بجوم  دیامنیمن و  دقعب  تیارس  تسا  دقع  نمـض  رد  هک  یطرـش  نالطب  تشذگ  هکنانچ 

: تسا لیذ  دروم  ود  رد  نآ  ددرگ و  دقع  یساسا  ناکرا  زا  یکی  لالخا  بجوم  هک  دشاب  يروط 

- دقع ياضتقم  فالخ  طرش  - 1

. تسا ءاضتقم  عون  ود  ياراد  دقع  هک  دوب  رکذتم  دیاب  بلطم  حیضوت  يارب 
یساسا یلـصا و  دوصقم  ار  نآ  ناوتیم  ددرگیم . دقعنم  نآ  شیادیپ  يارب  دقع  هک  تسا  يرما  زا  ترابع  نآ  و  دقع - تاذ  ءاضتقم  فلا -

. تسناد دقع  زا 
و يرتشم ، يارب  عیبم  تیکلم  عیب ، دقع  ءاضتقم  هکنانچ  ددرگیم ، لصاح  نآ  ببسب  میقتسم  هک  دراد  یصوصخم  ءاضتقم  دوقع  زا  عون  ره 

کلام يارب  یمـسملا  ترجا  تیکلم  و  رجأتـسم ، يارب  هرجأتـسم  نیع  عفاـنم  تیکلم  هراـجا ، ءاـضتقم  و  دـشابیم ، عیاـب  يارب  نمث  تیکلم 
لام  تیکلم  هبه ، ءاضتقم  هل و  دهعتمب  دهعتم  تینویدم  دهعت ، ءاضتقم  و  تسا ،
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. دشابیم بهتم  يارب  بهوم 

ءاـضتقم ياراد  کـیلمت  اـی  دـهعت و  ره  اریز  تسا ، دوجوم  ءاـضتقم  کـی  ضوعم  ریغ  تـالماعم  رد  ءاـضتقم و  ود  ضوعم  تـالماعم  رد 
. دشابیم یصاخ 

اریز دوشیم ، لصاح  داضت  دقع  دافم  طرـش و  دافم  نیب  دشاب ، دقع  نآ  تاذ  ءاضتقم  فالخ  رب  هک  دوشب  دقع  رد  یطرـش  هک  یتروص  رد 
تابثا هک  روبزم  دقع  ۀجیتن  دوشیم و  ءاضتقم  نآ  شیادیپ  مدع  بجوم  طرـش  ققحت  ددرگیم و  نآ  ءاضتقم  شیادـیپ  بجوم  دـقع  ققحت 

ود نآ  نیب  داضت  تلعب  طورـشم  طرـش و  زا  کی  ره  راثآ  اریز  دوب ، دهاوخ  دقع  نآ  لوصح  مدع  تسا ، دحاو  نآ  رد  نآ  یفن  ءاضتقم و 
. دنوشیم لطاب  ود  ره  هدش و  یثنخ 

. تسناد حیحص  ار  دقع  لطاب و  ار  طرش  هتشذگ  ۀناگهس  دراوم  دننام  ناوتیمن  هک  تسا  نیا 
نالطب اریز  دش ، دـهاوخن  دـقع  نالطب  بجوم  ءاضتقم ، راثآ  زا  یکی  فالخ  طرـش  نینچمه  دـقع و  ءاضتقم  ءازجا  زا  یکی  فالخ  طرش 

راثآ ود  نآ  زا  کی  ره  دوشیم و  لصاح  دقع  طرـش و  نیب  هک  دشابیم  يداضت  رثا  رد  تسا  هدش  نآ  رد  ءاضتقم  فالخ  طرـش  هک  يدقع 
روبزم رثا  ءزج و  هکلب  دیامنیمن ، یثنخ  ار  دقع  ءاضتقم  راثآ  زا  یضعب  ای  ءاضتقم  ءازجا  زا  یضعب  فالخ  طرـش  دیامنیم . یثنخ  ار  يرگید 

، تسا هدیدنـسپ  فرع  رظن  رد  یئالقع و  طرـش  هنوگنیا  نیاربانب  دنامیم ، یقاب  دوخ  لاحب  ءاضتقم  راثآ  ءازجا و  ۀـیقب  دـنکیم و  فذـح  ار 
طرش مکح  رد  دنتسه  ءاضتقم  تاذ  زا  كاکفنا  لباق  ریغ  فرع  رظن  زا  هک  دشاب  يراثآ  ای  ءازجا  زا  یـضعب  فالخ  رب  طرـش  هچنانچ  یلو 

تیکلم نآ  ءاضتقم  هک  عیب  دـقع  رد  الثم  ددرگیم . لصاح  داضت  ءاضتقم  روبزم و  طرـش  نیب  فرع  رظن  رد  تسا و  ءاـضتقم  تاذ  فـالخ 
هاگره یلو  دوشیم ، لطاب  عیب  دـقع  ءاـضتقم ، طرـش و  نیب  داـضت  رثا  رد  دوشن  عیبم  کـلام  يرتشم  هک  دوش  طرـش  هاـگره  تسا ، يرتشم 
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دقع  طرش و  نآ  درادن  ینیعم  تدم  يارب  ار  لاقتنا  قح  ای  رامثتسا و  قح  ای  عافتنا  قح  يرتشم  هک  دوش  طرش 
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یلقع داضت  اریز  دهد ، لاقتنا  يرگید  هب  ار  عیبم  درادن  قح  لاس  هاجنپ  ات  هک  دوش  طرـش  يرتشم  رب  هاگره  تسا  نینچمه  دشابیم . حیحص 
قح رجأتـسم  دوشیم  طرـش  هک  تسا  لومعم  هراجا  دروم  رد  هکنانچ  دوشیمن ، لصاح  تسا  دـقع  نالطب  بجوم  هک  ءاضتقم  طرـش و  نیب 

ثیح زا  تسا و  دروم  ثیح  زا  هراجا  عیب و  نیب  قرف  تسا و  عفانم  تیکلم  زین  هراـجا  ءاـضتقم  هکنآ  لاـح  درادـن و  ریغب  ار  هراـجا  لاـقتنا 
. دنناسکی رگیدکی  اب  ءاضتقم 

ءاضتقم مامت  فالخ  طرـش  مکح  رد  ءاضتقم ، ءازجا  زا  یکی  فالخ  طرـش  نیارباـنب  تسین ، يرگید  زیچ  ءازجا  زا  ریغ  لـک ، هکنآـب  داریا 
لصاح ءاضتقم ، ءازجا  زا  ضعب  فالخ  طرـش  دروم  رد  تسا  دقع  نالطب  تلع  هک  ءاضتقم  طرـش و  نیب  داضت  اریز  دشابیمن ، دراو  تسا .

. ددرگیمن
ءاضتقا دقع  دوش ، عقاو  طرش  دیق و  نودب  ینعی  قلطم  روطب  دقع  هاگره  هک  یعرف  تسا  يرما  زا  ترابع  نآ  و  دقع - قالطا  ءاضتقم  ب -

رد دیق  طرـش و  جرد  اب  دنناوتیم  نانآ  تهج  نیدب  دشابیمن و  نیلماعتم  یلـصا  میقتـسم و  روظنم  دـقع  قالطا  ءاضتقم  دـیامنیم . ار  رما  نآ 
طرـش دـقع  قالطا  ءاضتقم  فالخ  رب  دـنناوتیم  نیفرط  هک  دربیم  ماـن  ار  ةدـیدع  دراوم  یندـم  نوناـق  دـنهد . رییغت  ار  روبزم  ياـضتقا  دـقع 

: تسا لیبق  نآ  زا  دنیامنب .
دشاب و یصوصخم  داد  رارق  نیلماعتم  نیب  هکنیا  رگم  دیآ ، لمعب  هدش  عقاو  دقع  هک  یلحم  رد  دیاب  دهعت  ماجنا  : » یندم نوناق  « 280  » ةدام

دیامن ». ءاضتقا  يرگید  بیترت  تداع  فرع و  ای 
«. دشاب هدش  فالخ  طرش  هکنیا  رگم  تسا ، نویدم  ةدهعب  هیدأت  جراخم  «-: » 281  » هدام

لاح نمث  یعطق و  عیب  دشاب ، هتشذگن  نیعم  يدعوم  تمیق  هیدأت  ای  عیبم  میلـست  يارب  ای  هدشن  رکذ  یطرـش  عیب  دقع  رد  رگا  «: » 344  » ةدام
بسح  رب  هکنیا  رگم  تسا ، بوسحم 
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هدـشن رکذ  عیب  دادرارق  رد  هچ  رگا  دـشاب  دوهعم  يدـعوم  ای  طرـش  دوجو  یتراجت  تالماعم  رد  تراـجت  فرع  اـی  لـحم  تداـع  فرع و 

«. دشاب
لخاد دیامن  عیبم  رد  نآ  لوخد  رب  تلالد  نئارق  ای  دوش  هدرمش  عیبم  عباوت  زا  ای  ءزج  تداع  فرع و  بسح  رب  هک  يزیچ  ره  «: » 356  » ةدام

«. دنشاب فرع  رب  لهاج  نیلماعتم  هچ  رگا  دشاب و  هدشن  رکذ  ًاحیرص  دقع  رد  هچ  رگا  تسا  يرتشمب  قلعتم  عیب و  رد 

- دوش نیضوعب  لهج  بجوم  نآب  لهج  هک  یلوهجم  طرش  - 2

هک دوش  هداد  رارق  دقع  نمض  رد  یطرش  هاگره  تسا . نآ  دروم  ندوبن  مهبم  هلماعم  تحص  طئارش  زا  یکی  یندم  نوناق  « 216  » ةدام قبط 
لطاب یلـصا  دقع  نوچ  دوشیم و  لطاب  دقع  دیدرگ و  دهاوخ  مدهنم  نآ  تحـص  یـساسا  طئارـش  زا  یکی  دوش  هلماعم  دروم  ماهبا  بجوم 
تسا یطرش  ددرگیم ، نیضوعب  لهج  ماهبا و  بجوم  هک  یطرش  دنام . دهاوخن  یقاب  دراد  یعبت  ۀبنج  هک  طرـش  ءاقب  يارب  یتیعقوم  تشگ 

، دنادرگیم لوهجم  ار  نآ  هدومن و  تیارـس  نیـضوعب  نآب  لهج  تسا  دقع  دروم  نآ  فدـه  هکنآ  رثا  رد  دـشابیم و  لوهجم  نآ  دروم  هک 
هدنهد رارق  لایر و  رازه  دصکیب  دشورفب  يرگیدب  ار  دوخ  هناخ  یـسک  هکنانچ  عیب ، دقع  رد  نمث  ۀیدأت  يارب  لوهجم  دـعوم  نییعت  دـننام 

دیامنیمن و نیـضوعب  تیارـس  دشابن  دـقع  دروم  لوهجم ، طرـش  فدـه  هاگره  الا  دـهدب و  عیابب  شردـپ  توف  زا  سپ  ار  نمث  يرتشم  هک 
هدرمشن هلطاب  طورش  زا  قلطم  روطب  ار  لوهجم  طرش  نوناق ، اریز  دوب ، دنهاوخ  حیحص  هدش  نآ  نمض  طرـش  هک  يدقع  نینچمه  طرش و 

دروآ تسدب  عفانم  يراج  لاس  رد  رجات  هچ  ره  دیامنیم  طرـش  لایر و  رازه  دصکیب  دشورفب  يرگیدب  ار  دوخ  هناخ  یـسک  هکنانچ  تسا .
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رگا طرـش  دروم  دوش و  هیدأت  دیاب  ًادقن  هک  تسا ، لایر  رازه  دصکی  هلماعم  دروم  نمث  اریز  تسا ، حیحـص  دقع  طرـش و  دـشاب  واب  قلعتم 
. درادن هلماعم  دروم  رد  يریثأت  یلو  تسا  لوهجم  هچ 

دریگیم و  رارق  نیضوع  زا  یکی  ءزج  طرش  هک  دننآ  رب  هیماما  نییقوقح  زا  یضعب 
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دقع دـسفم  ًاقلطم  لوهجم  طرـش  نیاربانب  دوب ، دـهاوخ  ضوع  نآب  لهج  بجوم  هک  دـیامنیم  ررغ  يرادـقم  داجیا  ۀـشیمه  لوهجم  طرش 
. دشابیم

هحیحص طورش  - 2

نآ راثآ  حیحص و  طورش  ماسقا 

هراشا

ق. « 234  » ةدام قبط  دوب . دهاوخ  حیحص  دشابن  « 233  » هدام و  « 232  » ةدام رد  روکذم  ۀناگجنپ  ماسقا  زا  هک  یطرش  ره  تشذگ  هچنآ  ربانب 
. دنشابیم مسق  هس  رب  حیحص  طورش  م .

. تفص طرش  - 1
. هجیتن طرش  - 2

. ًایفن ًاتابثا و  لعف  طرش  - 3

تفص طرش  - 1

طرـش رد  نیاربانب  دـشاب ، تسا  یجراخ  نیع  هک  هلماـعم  دروم  تافـص  زا  یتفـص  نآ  عوضوم  هک  تسا  یطرـش  زا  تراـبع  تفـص  طرش 
دروم تافص  زا  یتفصب  عجار  دیاب  طرـش  هکنآ  يرگید  دشاب و  یجراخ  نیع  دیاب  هلماعم  دروم  هکنآ  یکی  تسا ، تیـصوصخ  ود  تفص 

نیع هلماعم  دروم  روبزم  لاثم  رد  دشاب . لوط  رتم  دص  ضرع و  رتم  هاجنپ  ياراد  هکنآ  طرشب  درخیم  یسک  ار  ینیمز  هکنانچ  دشاب ، هلماعم 
هنیعم فاصوا  دشاب  یلک  هلماعم  دروم  هک  یتروص  رد  دشابیم . نیمز  یمک  فاصوا  زا  هک  تسا  تحاسم  طرـش  عوضوم  تسا و  یجراخ 
دروم هزیمم  هصخشم و  تافـص  نایب  هکلب  دشابیمن  یحالطـصا  ینعمب  تفـص  طرـش  دوش ، هداد  رارق  دقع  نمـض  طرـش  تروصب  هچ  رگا 
نودب تشرد و  دیفس  مدنگ  هکنآ  طرـشب  درخب  همذلا  یف  یلک  مدنگ  راورخ  هد  یـسک  هاگره  الثم  تسا ، یلک  رگید  عاونا  نیب  زا  هلماعم 

. دنتسین یحالطصا  تفص  طرش  هروبزم  طورش  دشاب ، نیمارو  لوصحم  زا  هخلت و 
دروم  رد  ررقم  طرش  هک  دوش  مولعم  هاگره  هلماعم  ماجنا  زا  سپ  تفص  طرش  رد 
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یتروص رد  دیامن . لوبق  ار  نآ  تیعـضو  نامهب  ای  خسف  ار  هلماعم  یندم  نوناق  « 235  » ةدام قبط  دناوتیم  هل  طورشم  تسین ، دوجوم  هلماعم 

رارق هلماعم  دروم  ءزج  انعم  هچ  رگا  طرش  اریز  دومن ، طیسقت  طورشم  طرشب و  تبسن  ار  ضوع  ناوتیمن  دشاب ، ضوعم  طورشم  هلماعم  هک 
هدـشن هتفرگ  رظن  رد  دـقع  رد  وا  لـباقم  رد  یـضوع  یلو  دـشاب ، هدـش  ضوع  رد  مه  هفاـضا  تخادرپ  بجوم  تسا  نکمم  تسا و  هتفرگ 

. دوشیمن نیعم  وا  لباقم  رد  ضوع  ددرگ  وا  تمیق  یتدایز  بجوم  هچ  رگا  ءیش  رد  دیق  تسا و  طورشم  دیق  طرش  رگید  ترابعب  تسا .
. دیامن هبلاطم  وا  زا  هدیدرگ  هجوت  ببس  هیلع  طورشم  هچنانچ  ار  نآ  زا  هیشان  تراسخ  هلماعم ، خسف  تروص  رد  دناوتیم  هل  طورشم 

: تسا عون  ود  رب  تفص  طرش 
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. تیفیکب عجار  طرش  فلا -
. تیمکب عجار  طرش  ب -

ضراوع فاصوا و  زا  یفـصو  نآ  عوضوم  هک  دـقع  نمـض  تسا  یطرـش  زا  تراـبع  تیفیکب  عجار  طرـش  تیفیکب - عجار  طرـش  فلا -
. نآ لاثما  ینامتخاس و  تیعضو  وب ، گنر ، سنج ، دننام : دشاب  هلماعم  دروم 

، تحاسم ثیح  زا  هلماعم  دروم  رادقم  نآ  عوضوم  هک  دقع  نمض  تسا  یطرش  زا  ترابع  تیمکب  عجار  طرش  تیمکب - عجار  طرش  ب -
. دشاب ددع  نزو و 

: تسا عون  ود  رب  هلماعم  رد  رادقم  رکذ 
دوریم و يرهاوج  ةزاغمب  یـسک  ره  الثم  تسا ، هدش  رکذ  هلماعم  رد  هلماعم  دروم  فصو  ناونعب  ًافرـص  هاگ ، هلماعم  رد  رادـقم  رکذ  لوا -
، دوشیم اـیوج  نآ  يـالط  رادـقم  راـیع و  زا  ددنـسپیم و  دراد  ناـیلرب  طاریق  تشه  هدـش و  هتخاـس  صوـصخم  زرطب  هک  یناـیلرب  رتـشگنا 

لاقثم کی  نتشاد  طرـشب  ار  رتشگنا  سک  نآ  دشابیم ، لایر  رازه  دص  رتشگنا  تمیق  تسا و  هدجیه  رایع  لاقثم و  کی  دیوگیم  يرهاوج 
مولعم  دعب  درخیم  رایع  هدجیه  يالط 
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دروم تسا و  هداد  واـب  یعرف  تیعقوم  هک  دراد  یفـصو  ۀـبنج  طـقف  روبزم  طرـش  تسا . راـیع  هدراـهچ  يـالط  دوخن  تسیب  ياراد  دوشیم 
نینچ کی  رد  هدراهچ ، يالط  دوخن  تسیب  و  هدـجیه ، يالط  لاقثم  کـی  شزرا  قرف  اریز  دـشابیم ، یطاریق  تشه  ناـیلرب  رتشگنا  هلماـعم 
نیفرط تسا و  نآ  ناـمتخاس  زرط  ناـیلرب و  رظن  زا  درخیم ، لاـیر  رازه  دـصکیب  ناـیلرب  رتـشگنا  هک  یـسک  تـسا و  زیچاـن  رایـسب  رتـشگنا 

ار هلماعم  دـناوتیم  رادـیرخ  دـیآ ، رد  فصو  فالخ  رب  رتشگنا  نوچ  نیاربانب  دـناهدادن . رارق  رتشگنا  يالط  لـباقم  رد  ار  نمث  زا  يرادـقم 
نتـشاد طرـشب  یکلم  رگا  : » دـیامنیم نایب  رما  نیا  يارب  یلاثم  یندـم  نوناـق  « 355  » ةدام درادـهگن . غلبم  نامهب  ار  نآ  اـی  دـیامنب و  خـسف 

مولعم رگا  تشاد و  دهاوخ  ار  هلماعم  خسف  قح  يرتشم  تسا  رادقم  نآ  زا  رتمک  هک  دوش  مولعم  دعب  دشاب و  هدـش  هتخورف  نیعم  تحاسم 
ةدام رد  دنیامن .» یـضارت  هصیقن  ای  هدایز  ۀبـساحمب  نیفرط  تروص  ره  رد  هکنیا  رگم  دـنک  خـسف  ار  نآ  دـناوتیم  عیاب  تسا  رتشیب  هک  دوش 

رد یئابیز  رصق  هاگره  الثم  دراد . یعرف  یفصو و  ۀبنج  طقف  تحاسم  رکذ  هدش و  هلماعم  ینامتخاس  تیعضو  تیعقوم و  رظن  زا  کلم  الاب 
رد دـیامن و  هلماعم  لایر  نویلیم  ود  غلبمب  ار  نآ  دوش و  عقاو  یـسک  ۀـقالع  دروم  دـشاب  رختـسا  رجـشم و  غاـب  تاـنق و  ياراد  هک  ناریمش 
رتم رازه  هس  دصکی و  ای  رتم و  رازه  جنپ  دون و  هک  دوش  مولعم  هلماعم  زا  سپ  تسا و  رتم  رازه  دصکی  نآ  تحاسم  هک  دوش  طرش  هلماعم 
رظن رد  عومجم  روطب  نآ  تیعقوم  رختـسا و  تانق و  غاب و  ینامتخاس و  تیعـضوب  هجوت  اب  رـصق  لـباقم  رد  هلماـعم  رد  هنیعم  تمیق  تسا ،

ررـضتم طرـش  فلخت  زا  هک  عیاـب ، هاوخ  دـشاب و  يرتشم  هاوخ  هل ، طورـشم  اذـل  نیمز ، رتـم  رازه  دـصکی  لـباقم  رد  هن  تسا  هدـش  هتفرگ 
. دیامن لوبق  وحن  نامهب  ای  خسف  ار  هلماعم  دناوتیم  ددرگیم 

زا درادـن و  یتیـصوصخ  تهج  نیا  رد  عیب  یلو  تسا  عیب  دروم  رد  هچ  رگا  هدـش  رکذ  « 355  » ةدام رد  هک  یلاثم  نینچمه  رتشگنا و  لاـثم 
. تسا هدش  رکذ  لاثم  باب 

رادقم  نییعت  يارب  دراد ، هک  یفصو  ۀبنج  رب  هوالع  هاگ  هلماعم  رد  رادقم  رکذ  مود -
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نوناق دوب . دـهاوخن  یئاهنتب  تفـص  طرـش  روبزم  طرـش  نیاربانب  دـناهتفرگ . رظن  رد  ضوع  نآ  تبـسن  هب  نیلماعتم  هک  تسا  هلماـعم  دروم 
: دیوگیم « 384  » ةدام رد  یندم 

يانب هاوخ  و  دوش ، رکذ  طرـش  تروصب  ای  دـیق  تروصب  هلماعم  رد  رادـقم  هاوخ   ) هدوب نیعم  رادـقم  ثیح  زا  عیبم  هلماعم  لاح  رد  هاگره  »
هیدأت اب  ار  دوجوم  تمیق  ای  دنک  خسف  ار  عیب  هک  دراد  قح  يرتشم  دـیآ ، رد  رادـقم  نآ  زا  رتمک  میلـست  تقو  رد  و  دـشاب ) نآ  رب  نیلماعتم 
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ۀعطق یسک  هک  دینک  ضرف  الثم  تسا ». عیاب  لام  هدایز  دشاب  نیعم  رادقم  زا  هدایز  عیبم  رگا  دیامن و  لوبق  دوجوم  تبـسن  هب  نمث  زا  ۀصح 
کلام دنکیم ، هعجارم  نآ  کلامب  دیرخ  يارب  دیامنیم و  باختنا  هسردم  نتخاس  يارب  تسا  هدش  هدیـشک  راوید  نآ  فارطا  هک  ار  ینیمز 

دوخ دزن  نیفرط  رتم ، رازهجنپ  تسیب و  دیوگیم  تسا ؟ رتم  دنچ  رگم  دنکیم  لاؤس  يرتشم  دیامنیم ، نیعم  لایر  رازه  دـصکی  ار  نآ  تمیق 
تروصب روبزم  رادقم  هکنآ  هاوخ  درخیم ، رتم  رازهجنپ  تسیب و  نتـشاد  اب  ار  نیمز  هعطق  نآ  يرتشم  دـنیامنیم و  باسح  لایر  راهچ  يرتم 

رادقم ۀبنج  يرگید  یفـصو ، ۀـبنج  یکی  دراد : هبنج  ود  روبزم  ۀـلماعم  رد  تحاسم  رادـقم  نییعت  دـیق . تروصب  ای  دوش و  هداد  رارق  طرش 
، دـیآ رد  رتم  رازه  زا 25  رتـمک  نیمز  هک  یتروص  رد  اذـل  تسا ، هدـش  نییعت  تحاـسم  رادـقم  لـباقم  رد  هلماـعم  رد  نمث  هک  ینعم  نیاـب 

نمث نآ  لباقم  رد  هک  نیعم  رادقم  زا  نیمز  هکنآ  ۀبنج  زا  دناوتیم  و  دنک ، خسف  ار  هلماعم  دیامن و  هدافتسا  یفصو ، ۀبنج  زا  دناوتیم  يرتشم 
ره دیآ ، رد  رتم  رازه  زا 25  شیب  نیمز  هک  یتروص  رد  دراذگ . رـسک  تبـسن  نامهب  نمث  زا  لوبق و  ار  هلماعم  تسا ، رتمک  هدش  باستحا 

. تسا هدوب  رتم  رازه  نامه 25  هلماعم  دروم  رادقم  اریز  دوب ، دهاوخ  عیابب  قلعتم  تسا  دیاز  هک  رتم  دنچ 
ماـما ترـضح  زا  هک  تسا  یتـیاور  روبزم  قوقح  رد  مکح  نیا  ياـنبم  تسا . هدومن  هیماـما  قوقح  زا  يوریپ  « 384  » ةدام رد  یندـم  نوناق 

يرتشم  هلماعم  زا  سپ  تخورف و  يرگیدب  تسا  بیرج  هد  هکنآ  ربانب  ار  ینیمز  یسک  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج 
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هچنآب تبـسن  هتـشاد و  هاگن  ار  نیمز  دناوتیم  يرتشم  دومرف  مالـسلا  هیلع  ماما  دشابیم ، بیرج  جنپ  هک  درک  هدهاشم  دومن ، تحاسم  ار  نآ 
شـشوک دوـخ  بتک  رد  هیماـما  نییقوـقح  دریگب ...  سپ  ار  نمث  یماـمت  هدوـمن و  در  ار  عیبـم  دـناوتیم  دراد و  درتـسم  هداد  عیاـبب  يداـیز 

. دناهدرک نایب  یفلتخم  تایرظن  دنیامن و  قبطنم  یهقف  دعاوق  اب  ار  ثیدح  دافم  هک  دناهدومن 
دنک طرش  درخب و  یشرف  یـسک  هکنانچ  دشابن  هیزجت  لباق  هاگره  الا  دشاب و  هیزجت  لباق  هلماعم  دروم  هک  تسیتروص  رد  دش  هتفگ  هچنآ 
رتم هس  دـناوتیمن  يرتشم  تسا ، رتم  راهچ  رد  رتمیتناس  جـنپ  تسیب و  رتم و  هس  دوش  مولعم  هلماعم  زا  دـعب  دـشاب و  رتم  راهچ  رد  رتم  هس  هک 
عیاب طقف  ررـض  ناربج  يارب  هکلب  دـیامن ، در  عیابب  رتم  راهچ  لوطب  رتمیتناس و  جـنپ  تسیب و  ضرعب  وا  ۀیـشاح  زا  لوبق و  ار  رتم  راـهچ  رد 

نودب نآ  ۀیزجت  هک  دـشاب  شرف  ای  هناخ  لیبق  زا  عیبم  رگا  : » دـیوگیم م . ق . « 385  » ةدام هک  تسا  نیا  تشاد ، دهاوخ  ار  هلماعم  خـسف  قح 
رد يرتشم و  یلوا  تروص  رد  دیآ  رد  رتشیب  ای  رتمک  میلـست  نیح  رد  یلو  هدش  هتخورف  نیعم  رادـقم  ندوب  طرـشب  دوشیمن و  نکمم  ررض 

ار هلماعم  یندم  نوناق  « 385  » ةدام دانتـساب  دناوتیم  يرتشم  زین  ریخا  تروص  رد  هک  ینانچمه  تشاد .» دهاوخ  خسف  قح  عیاب  مود  تروص 
رب زین  تکرش  رب  ءاقب  دیدرگ و  دهاوخ  عیاب  يرتشم و  ررـض  بجوم  هلماعم  دروم  ۀیزجت  هک  تسنآ  رظن  زا  « 385  » هدام مکح  دیامن . خسف 

. تسا ررضتم  فرط  زا  هلماعم  خسف  ررض ، زا  يریگولج  ۀلیسو  اهنت  دشابیم و  اهنآ  ررض 

- هجیتن طرش  - 2

هک نیعم  نیع  تیکلم  نداد  رارق  طرش  دننام  دشابیم ، رگید  هلماعم  نمض  رد  دوقع  زا  یکی  ياضتقم  ندومن  طرـش  زا  ترابع  هجیتن  طرش 
ةدام هک  تسا  نیا  تسا . حاکن  دقع  ۀجیتن  هک  هجوز  تیجوز  ای  تسا و  هراجا  دقع  ۀجیتن  هک  نآ  عفانم  تیکلم  ای  تسا و  عیب  دقع  ۀـجیتن 

دوش »...  طرش  جراخ  رد  يرما  ققحت  هک  تسنآ  هجیتن  طرش  دیوگیم ...« : یندم  نوناق  « 234»
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نآ ببسم  ءاضتقم  و  ببـس ، دقع  نیاربانب  دوشیم ، لصاح  تسا  روبزم  دقع  ياضتقم  هک  ۀجیتن  نآ  داقعنا  رثا  رد  يدارا و  تسا  یلعف  دقع 
. تسا

زا یکی  ینعی  درک ، طرش  هلماعم  رد  تسا  ببس  هک  ار  يرگید  دقع  نداد  ماجنا  ناوتیم  هاگ  دومن ، طرش  ناوتیم  عون  ود  هلماعم  نمـض  رد 
رد دشورفب ، ای  دهد و  هراجا  عیابب  ار  دوخ  ۀناخ  هک  دوش  طرـش  يرتشم  رب  غاب  عیب  رد  الثم  دزاس ، دقعنم  ار  ینیعم  دقع  دیامن  دهعت  نیفرط 
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تـسا لعف  طرـش  نآ  و  دزاس ، عقاو  تسا  عیب  ای  هراجا  دقع  هک  ار  روبزم  يدارا  لمع  دشابیم  مزلم  هیلع  طورـشم  دقع  زا  سپ  تروص  نیا 
ببـسم شیادیپ  يارب  تروص  نیا  رد  درک ، طرـش  هلماعم  رد  ار  دـقع  ببـسم  ءاضتقم و  ناوتیم  رگید  هاگ  دـمآ . دـهاوخ  نآ  لیـصفت  هک 

یعبت دقع  ءاضتقم  یلصا  دقع  قیقحتب  تسا و  ناهنپ  یعبت  دقع  نآ  یلصا  دقع  نمض  هکلب  تسین ، يدیدج  لقتسم  دقعب  یجایتحا  روبزم ،
. دوشیم لصاح 

داقعناب هجیتن  طرش  دناهتفگ  هک  تسا  نیا  درادن ، دقع  نمض  رد  طرـش  جرد  زا  ریغ  يرگید  يدارا  لمعب  جایتحا  هجیتن  طرـش  رد  نیاربانب 
داقعنا نیح  رد  نآ  لوصح  يارب  همزال  طئارـش  ۀیلک  هک  دوشیم  لصاح  یتروص  رد  هجیتن  دوشیم . لصاح  طارتشا  سفنب  یلـصا و  ۀـلماعم 
هجیتن دـشاب ، یـصاخ  ببـسب  فوقوم  هجیتن  نآ  هکنانچ  دـشابن ، دوجوم  همزال  طئارـش  زا  یکی  هاگره  ـالا  دـشاب و  دوجوم  یلـصا  ۀـلماعم 
یصاخ ببس  هب  فوقوم  هجیتن  نآ  لوصح  هک  یتروص  رد  هجیتن  طرش  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 236  » ةدام هک  تسا  نیا  دوشیمن . لصاح 
. ددرگیم مولعم  هدش  نآ  نمض  هجیتن  طرش  هک  هلماعم  یقوقح  لیلحت  ۀلیسوب  رما  نیا  دوشیم .» لصاح  طارتشا  سفنب  هجیتن  نآ  دشابن 

دقع ود  ینعی  ددرگیم ، لصاح  دیامنیم  ادـیپ  ققحت  یلـصا  دـقع  نمـض  هک  یعبت  دـقع  ببـسب  دوشیم  هداد  رارق  طرـش  تروصب  هک  هجیتن 
ۀلماعم ءاشنا  نمض  رد  دیامنیم  نآ  رب  تلالد  هک  يزیچ  نینچمه  یعبت و  هلماعم  ءاشنا  دصق  دنباییم و  شیادیپ  رگیدکی  اب  یعبت  یلـصا و 

هداد  رارق  یلصا  دقع  نمض  هجیتن  طرش  تروصب  هک  یعبت  دقع  هاگره  نیاربانب  دوشیم . دوجوم  یلصا 
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راچان نآ  ۀجیتن  ددرگ ، ققحم  دوشیم  لصاح  یلـصا  ۀـلماعم  نمـض  هک  یئاشنا  یقیقح و  ةدارا  ۀلیـسوب  دـهاوخن و  یـصاخ  ببـس  دوشیم ،
ببسب فوقوم  هک  قالط  یلو  دومن ، داجیا  يرگید  ۀلماعم  ره  نمض  ار  نآ  ناوتیم  هک  حلـص  هبه و  هراجا ، عیب ، دننام  دش ، دهاوخ  لصاح 

نمـض ناوتیمن  تخاس ، عقاو  زجنم  قالط و  ۀغیـصب  دیاب  م . ق . « 1135  » هدام و  « 1134  » هداـم و  م . ق . « 1133  » هدام قبط  تسا و  یـصاخ 
. دیامنیمن ادیپ  دوجو  تسا  یئاهر  یئادج و  هک  نآ  ۀجیتن  راچان  دومن ، ءاشنا  هجیتن  طرش  تروصب  یلصا  دقع 

هچنآ ینعی  هجیتن  طرـش  دشاب ، دوجوم  یلـصا  دـقع  نیح  رد  هجیتن  طرـش  لوصح  يارب  مزال  طئارـش  هک  یتروص  رد  تشذـگ  هچنآ  ربانب 
نودـب یلـصا  دـقع  دـشابن ، دوجوم  هجیتن  لوصح  يارب  مزال  طئارـش  زا  یکی  هاگره  یلو  دوشیم ، لـصاح  هدوب  نیفرط  دـصق  رظن و  دروم 

هدام زا  طبنتـسم  ربانب  هدوب  رما  نیاب  لـهاج  هل  طورـشم  هاـگره  تروص  نیا  رد  ددرگیم . لـصاح  تسا  نیفرط  رظن  دروم  هک  ۀـجیتن  طرش 
، هناخ شورف  نمـض  رد  هاگره  الثم  دنک . لوبق  هنوگنامه  ای  دیامن و  خـسف  ار  یلـصا  دـقع  دوخ  تراسخ  عفر  يارب  دـناوتیم  م . ق . « 240»

البق لیبموتا  نآ  دوش  مولعم  هلماعم  زا  دعب  دشاب و  عیاب  لام  تسا  يرتشمب  قلعتم  هک  نالف  ةرامـش  لیبموتا  هک  دیامن  طرـش  يرتشم  اب  عیاب 
هجیتن ققحت  يارب  مزال  طرـش  اریز  دوشیم ، ققحم  لیبموتا  لاقتنا  نودب  هناخ  ۀلماعم  تسا ، هدـش  هداد  لاقتنا  يرگیدـب  البق  ای  هتفرگ  شتآ 
یقرف رما  نیا  رد  دـیامنب . خـسف  ار  هناخ  ۀـلماعم  دوخ  ررـض  ناربج  يارب  دـناوتیم  عیاـب  تروص  نیا  رد  تسا . هدوبن  دوجوم  دـقع  نیح  رد 

. لهاج ای  هدوب و  ملاع  هیلع  طورشم  هک  درادن  قرف  هک  ینانچمه  عوضومب ، لهاج  ای  دشاب  مکح  هب  لهاج  هل  طورشم  هک  تشاد  دهاوخن 
دیامن خسف  ار  هلماعم  دناوتیمن  دشاب ، هجیتن  طرش  ققحت  يارب  همزال  طئارش  زا  یکی  مدعب  ملاع  هلماعم  نیح  رد  هل  طورشم  هک  یتروص  رد 

. دشاب هدش  دقعنم  طرش  نودب  طیسب و  هلماعم  هک  تسا  نآ  دننام  هدومن و  هلماعم  طرش ، شیادیپ  مدعب  ملع  اب  اریز 
ای  دوش  عنتمم  طرش  ماجنا  دقع  زا  دعب  رگا  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 240  » ةدام
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عانتما هکنیا  رگم  تشاد ، دهاوخ  ار  هلماعم  خسف  رایتخا  تسا  هدش  وا  عفن  رب  طرش  هک  یـسک  تسا  هدوب  عنتمم  دقعلا  نیح  هک  دوش  مولعم 

مکح ناوتیم  كالم  تدحو  رظن  زا  يرتشیب  تقد  اب  یلو  تسا  لعف  طرـش  دروم  رد  هچ  رگا  روبزم  ةدام  دـشاب .» هل  طورـشم  لعفب  دنتـسم 
. تخاس يراج  هجیتن  طرش  دروم  رد  ار  هدام  رد  روکذم 

- لعف طرش  - 3
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« دوش طرش  یجراخ  صخش  رب  ای  نیلماعتم  زا  یکی  رب  یلعفب  مادقا  مدع  ای  مادقا  هک  تسنآ  لعف  طرـش  یندم ...« : نوناق  « 234  » ةدام قبط 
. نآ لاثما  یشاقن و  ةدرپ  ندیشک  انب ، نامتخاس  دننام  يدام  لمع  ای  دوقع  زا  یکی  دننام  دشاب  یئاضق  لمع  روبزم  لعف  دیامنیمن  یقرف 

. یفنم تبثم ، تسا : مسق  ود  رب  لعف  طرش 
يرتشم هناخ ، عیب  نمض  رد  هکنآ  دننام  دریگب ، هدهعب  ار  یلمع  ماجنا  دقع  نمـض  رد  هیلع  طورـشم  هک  تسا  نآ  تبثم  لعف  طرـش  فلا -

. دزاسب عیاب  يارب  دوخ  جرخب  ۀقبط  هس  انب  ای  دنک و  هبه  ًاناجم  عیابب  ار  دوخ  لیبموتا  دیامن  دهعت 
يراددوخ كرت و  دنک . يراددوخ  ینیعم  لمع  ماجنا  زا  هک  دیامن  دهعت  دقع  نمض  رد  هیلع  طورشم  هک  تسا  نآ  یفنم  لعف  طرـش  ب -

هراجا شافکب  ار  دوخ  نیکاکد  زا  یکی  کلام  هک  ةراجا  دـقع  رد  هکنآ  دـننام  دـشاب  يدودـحم  تدـم  يارب  تسا  نکمم  نیعم  لـمع  زا 
. دهدن هراجا  يرگید  شافکب  ار  دوخ  رگید  نیکاکد  لاس  ود  تدم  رد  هک  دوشب  طرش  دهدیم 

نادهاز هسوش  هار  نامتخاس  ۀصقانم  رد  دیامنیم  طرش  يرگید  رب  یکی  دوشیم  هتسب  راک  هعطاقم  رفن  ود  نیب  هک  يدادرارق  رد  رگید : لاثم 
نمـض دوخ  ۀـیاسمه  اـب  یـسک  هکناـنچ  دـشاب ، يرارمتـسا  دودـحمان و  تدـم  يارب  لـمع  زا  يراددوخ  تسا  نکمم  دـهدن . داهنـشیپ  وا 

. دزاسن انب  رتم  نیدنچ  ۀلصافب  وا  ياههرجنپ  لباقم  رد  هک  دیامن  طرش  يدادرارق 
اجب ار  نآ  دیاب  تسا ، هدش  طرـش  ماجناب  مزتلم  هک  یـسک  یندـم ...« : نوناق  « 237  » ةدام قبط  یفنم  هاوخ  تبثم و  دـهاوخ  لعف  طرـش  رد 

تعباتم  روبزم  ةدام  دیامنب .» ار  طرش  يافوب  رابجا  ياضاقت  هدومن  عوجر  مکاحب  دناوتیم  هلماعم  فرط  فلخت ، تروص  رد  دروایب و 
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خـسف ار  یلـصا  دقع  دـناوتیم  هل  طورـشم  طقف  فلخت  تروص  رد  هک  تسا  نآ  رب  روهـشم  ریغ  لوق  تسا . هدومن  ءاهقف  روهـشم  ۀـیرظن  زا 
. دهاوخب ار  هیلع  طورشم  رابجا  دناوتیمن  دیامن و 

مکح و رما ، تاـبثا  یگدیـسر و  زا  سپ  هاـگداد  هل  طورـشم  فرط  زا  يوعد  ۀـماقا  طرـش و  ماـجنا  زا  هیلع  طورـشم  فـلخت  تروـص  رد 
مزتلم رابجا  درکن و  تعاطا  هیلع  طورـشم  هاگره  دیامنیم و  رداص  طرـش  ءافیاب  هیلع  طورـشم  مازلا  رب  یندـم  یـسرداد  نیئآ  قبط  هیئارجا 

: دوشیم راتفر  لیذ  قیرطب  دشاب  رودقم  ریغ  نآ  ماجناب 
نکمم نآ  ماجنا  يرگید  صخـش  هلیـسوب  هدوبن و  هیلع  طورـشم  صخـشب  مئاق  هک  دـشاب  یلامعا  زا  طورـشم  لـعف  هک  یتروص  رد  فلا -

نیاب دروآیم ، مهارف  ار  طرـش  ماجنا  تابجوم  مزتلم  ۀـنیزه  هب  هحلاص  تاماقم  هشقن ، قبط  یترامع  نامتخاس  هناخ و  لاقتنا  دـننام  دـشاب ،
هک دهدیم  روتـسد  دوخ  رومأمب  هاگداد  هناخ ، يراذگاو  طرـش  دروم  رد  اًلثم  دریگ  ماجنا  لمع  دـهدیم  روتـسد  دوخ  رظن  تحت  هک  قیرط 

ترامع هشقن ، قبط  ینف  نیصصختم  ۀلیسوب  ترامع ، نامتخاس  طرش  دروم  رد  دهد و  لاقتنا  هل  طورـشمب  یمـسر  دانـسا  رتفد  رد  ار  هناخ 
. ددرگیم ذخا  مزتلم  زا  نآ  زا  دعب  ای  لمع و  زا  لبق  باستحا و  مزال  ياههنیزه  دوش و  هتخاس 

یلو رودـقم  ریغ  نآ  ماجناب  مزتلم  رابجا  دوش و  طرـش  دـقع  نمـض  رد  یلعف  هاگره  : » دـنکیم نایب  ار  رما  نیا  « 238  » ةدام رد  یندـم  نوناق 
«. دنک مهارف  ار  لعف  نآ  ماجنا  تابجوم  مزتلم  جرخب  دناوتیم  مکاح  دشاب  رودقم  يرگید  صخش  ۀلیسوب  نآ  ماجنا 

شاقن رب  ۀـلماعم  نمـض  رد  هکناـنچ  دزاـس ، عقاو  وا  بناـج  زا  دـناوتیمن  يرگید  هک  دـشاب  یلاـمعا  زا  طورـشم  لـعف  هک  یتروص  رد  ب -
یباتک ینیعم  عوضومب  عجار  هک  دوش  طرش  يروهـشم  ةدنـسیون  رب  ای  دشکب و  لیئافر  ةدرپ  يور  زا  یـشاقن  ةدرپ  هک  دوش  طرـش  یفورعم 

هدام قبط  روبزم  لاثم  ود  رد  دـشابن . رودـقم  مه  اهنآ  رابجا  دـیامنب و  يراددوخ  طرـش  ماجنا  زا  هدنـسیون  شاقن و  زا  کـی  ره  دـسیونب و 
. دیامن خسف  ار  یلصا  دادرارق  طرش ، ماجنا  مدع  زا  یشان  تراسخ  ررض و  ناربج  يارب  دناوتیم  هل  طورشم  م  ق . « 239»

. نماض ای  نهر  نداد  طرش  هرصبت 1 -
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لوغـشم هلماعم  هطـساوب  هک  هچنآ  يارب  نیلماعتم  زا  یکی  هک  دوش  طرـش  هلماـعم  رد  تسا  نکمم  : » دـیوگیم « 241  » هدام رد  یندـم  نوناق 
نماض  ای  نهر  دوشیم  همذلا 
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. داد رارق  نید  ۀقیثو  ناوتب  شزرا  ثیح  زا  هک  ار  یلام  دیاب  هیلع  طورـشم  هلماعم  زا  سپ  تسا و  لعف  طرـش  ماسقا  زا  روبزم  طرـش  دهدب .»

طرـشب لمع  هیلع  طورـشم  هک  یتروص  رد  دیامنب . ار  وا  تنامـض  ات  دنک  یفرعم  دـشاب  یفاک  رابتعا  ياراد  هک  ینماض  ای  دراذـگ و  نهرب 
نآ دناوتیمن  يرگید  هک  تسا  یلامعا  ۀلمج  زا  نامض  قلطم و  نهر  دنز . مهرب  ار  هلماعم  هیلع  طورشم  دشابن ، نکمم  مه  وا  رابجا  دنکن و 

نامـض رد  دیامن و  باختنا  ار  نآ  وا  ياجب  دناوتیمن  یـسک  تسا و  نهار  ةدهعب  دوش  هداد  نهرب  دیاب  هک  یلام  باختنا  هچ  دـهد  ماجنا  ار 
هل طورشم  ددرگ  وا  زا  تنامضب  رضاح  هیلع  طورشم  ۀبلاطم  نودب  یسک  رگا  یلب  دوش . وا  نماض  هک  دهاوخب  یسک  زا  هیلع  طورشم  دیاب 

یلام ةدنهد  لاقتنا  هاگره  تسا  نینچمه  دنک . خسف  ار  یلـصا  هلماعم  دـیامن  یفرعم  ار  نماض  دـیاب  هیلع  طورـشم  هکنآ  دانتـساب  دـناوتیمن 
رودـقم مه  وا  رابجا  دـنکن و  طرـشب  لمع  مزتلم ، هک  یتروص  رد  نیارباـنب  دـهدب ، نماـض  واـب  لاـم  كرد  يارب  هک  دوش  مزتلم  يرگیدـب 

م. ق . « 239  » ةدام روتسدب  دشابن ،
: دیوگیم یندم  نوناق  « 243  » ةدام هک  تسا  نیا  تشاد . دهاوخ  ار  یلصا  ۀلماعم  خسف  قح  هل  طورشم 

ةدام و  تشاد .» دهاوخ  ار  هلماعم  خسف  قح  هل  طورـشم  دریگن  ماجنا  طرـش  نیا  دوش و  هداد  ینماض  هک  دشاب  هدش  طرـش  دقع  رد  هاگره  »
: دیوگیم یندم  نوناق  « 379»

مزتلم عیاب  رگا  تشاد و  دهاوخ  خـسف  قح  عیاب  دـنکن  طرـشب  لمع  دـهدب و  نهر  ای  نماض  نمث  يارب  هک  دـشاب  هدـش  مزتلم  يرتشم  رگا  »
«. دراد خسف  قح  يرتشم  دنکن  طرشب  لمع  دهدب و  نماض  عیبم  كرد  يارب  هک  دشاب  هدش 

هدـش نایب  لاـثم  دـننام  عیب  هکلب  هدومنن ، ار  ةداـم  رد  روکذـم  مکح  باـجیا  عیب  تیـصوصخ  یلو  تسا  عیب  دروم  رد  هچ  رگا  « 379  » ةدام
نآ زا  دهد و  نهرب  ار  ینیعم  لام  هیلع  طورشم  هک  دوش  طرش  ۀلماعم  نمض  هکنانچ  یلو  دشابیم  قلطم  نهرب  عجار  دش  هتفگ  هچنآ  تسا .

روبزم لام  مکاح  ۀلیـسوب  دـیامن  عانتما  نآ  زا  هچناـنچ  ددرگیم و  نآ  ماـجناب  روبجم  هیلع  طورـشم  م . ق . « 238  » هدام روتـسدب  دنک  عانتما 
. دهد ماجنا  دناوتن  يرگید  هک  تسین  یلامعا  هلمج  زا  نیعم  نیع  نهر  اریز  دش ، دهاوخ  هداد  هل  طورشم  نهرب 

یکی  رب  ۀلماعم  نمض  هکنانچ  داد  رارق  هجیتن  طرش  تروصب  ار  نماض  ای  نهر  تسا  نکمم 
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صخـش نالف  ای  دشاب و  نهر  راکبلط  دزن  دوشیم  همذلا  لوغـشم  هلماعم  رثا  رد  هچنآ  لباقم  رد  نیعم  لام  نالف  هک  دوش  طرـش  نیلماعتم  زا 
. دوشیم ققحم  هجیتن  طرش  نماض  یلوبق  اب  دریگیم و  رارق  نهر  نیعم  لام  دقع  سفنب  تروص  نیا  رد  دشاب  نماض 

دهد نهر  ار  ینیعم  لام  هیلع  طورشم  هک  دشاب  هدش  طرش  دقع  رد  هاگره  هک  تسنیا  نآ  ددرگیم و  رکذتم  ار  ياهتکن  م . ق . « 242  » هدام
طورشم تراسخ ، هجوت  زا  يریگولج  يارب  دوش ، بویعم  ای  فلت  نهر  زا  لبق  لام  نآ  و  دوشیم ) هدید  رایسب  تالماعم  رد  طرش  هنوگنیا  )

هک تسا  هدوب  هدش  طرـش  دقع  رد  اریز  دیامن ، ضوع  هبلاطم  فلت  دروم  رد  دـناوتیمن  و  تشاد ، دـهاوخ  ار  یلـصا  هلماعم  خـسف  رایتخا  هل 
دناوتیمن راکبلط  هک  ینانچمه  دوشیم ، عنتمم  طرش  ءافیا  فلت ، رثا  رد  تسا و  هدوب  نیعم  لام  نآ  طرـش  دروم  دهدب و  نهرب  ار  نیعم  لام 

نهر هدوب  طرش  دروم  هچنآ  اریز  دوش ، هدراذگ  نهر  رد  بویعم  لام  نیع  ۀمیمضب  هک  دهاوخب  شرا  طرـش  دروم  ندش  بویعم  دروم  رد 
رگید دوش  بویعم  ای  فلت  لام  نآ  تفرگ  نهرب  هل  طورـشم  ار  لام  هکنآ  زا  دعب  رگا  دشابیم  دهعت  زا  جراخ  شرا  تسا و  لام  نیع  نداد 

. تسا بویعم  حیحص و  نیب  توافت  شرا  زا  هدام  روظنم  درادن . خسف  رایتخا 

ثلاث صخش  ررض  ای  عفنب  طرش  هرصبت 2 -
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لام هک  دوش  طرش  هلماعم  نیفرط  زا  یکی  رب  هکنانچ  دشاب ، لعف  تسا  نکمم  ثلاث  صخش  عفنب  طرـش  ثلاث - صخـش  عفنب  طرـش  فلا -
: »... دیوگیم هک  م . ق . « 196  » ةدام حیرص  قبط  روبزم  طرش  دهد . ماجنا  وا  يارب  ار  ینیعم  لمع  ای  دهدب و  لاقتنا  ثلاث  صخشب  ار  ینیعم 

رثا رد  دشابیم و  حیحـص  دیامنب .» یثلاث  صخـش  عفنب  مه  يدهعت  دنکیم  دوخ  يارب  صخـش  هک  ۀـلماعم  نمـض  رد  تسا  نکمم  کلذ  عم 
. دیامنب هیلع  طورشم  رب  يوعد  ۀماقا  دناوتیم  هک  دوشیم  ادیپ  ثلاث  صخش  يارب  یقح  طرش 

سفنب دـشاب . ثلاث  صخـشب  قلعتم  ینیعم  لام  هک  دوش  طرـش  هلماـعم  نیفرط  زا  یکی  رب  هکناـنچ  دـشاب ، هجیتن  روبزم  طرـش  تسا  نکمم 
حیحص  ار  روبزم  طرش  ًاتحارص  هک  ةدام  تشاد . دهاوخن  وا  لوبقب  جایتحا  ددرگیم و  ثلاث  صخش  نآ  زا  طرش  دروم  لام  طارتشا 
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. دومن طابنتسا  ار  نآ  تحص  « 196  » ةدام زا  ناوتیم  لبق ، تروص  اب  تدحو  رظن  زا  یلو  دیسرن  رظنب  دنادب 

، ثلاث صخـش  هک  دوش  طرـش  هلماعم  نیفرط  زا  یکی  رب  هکنانچ  دشاب ، لعف  تسا  نکمم  روبزم  طرـش  ثلاث - صخـش  ررـضب  طرـش  ب -
. دهد ماجنا  رگید  فرط  يارب  ار  ینیعم  لمع 

یجراخ صخـش  رب  ای  نیلماعتم  زا  یکی  رب  یلعف  مادقا  مدع  ای  مادـقا  هک  تسنآ  لعف  طرـش  : » دـیوگیم هک  م . ق . « 234  » ةدام حیرص  قبط 
هجیتن روبزم  طرـش  تسا  نکمم  دوب . دهاوخ  وا  لوبقب  طونم  طرـشب ، ثلاث  صخـش  مازتلا  یلو  دشابیم  حیحـص  روبزم  طرـش  دوش .» طرش 
تروص نیا  رد  دـشاب . رگید  فرط  نآ  زا  تسا  ثلاث  صخـشب  قلعتم  هک  ینیعم  لام  دوش  طرـش  دـقع  نیفرط  زا  یکی  رب  هکناـنچ  دـشاب ،

طرـش ۀلیـسوب  لاقتنا  ققحت  زا  فشاک  کلام  ةزاجا  یلوضف ، ۀـلماعم  رگید  دراوم  دـننام  دوب و  دـهاوخ  کلام  ةزاجاب  طونم  طرـش  ققحت 
. دشابیم

زا ار  نآ  تحـص  ناوتیم  یلوضف  ۀلماعمب  طوبرم  داومب  هجوت  اب  یلو  هدیدرگن  هدـهاشم  دـنادب  حیحـص  ار  روبزم  طرـش  هک  یحیرـص  ةدام 
. دومن طابنتسا  الاب  رد  روکذم  « 234  » ةدام

هعجارم تشذگ  ثلاث ، صخش  ررضب  دهعت  تمسق  رد  ثلاث  صخش  ررضب  طرش  ثلاث و  صخش  عفنب  دهعت  رد  ثلاث  صخـش  عفنب  طرش 
. دوش

طرش طاقسا 

هراشا

نآ رثا  رد  هک  دوشیم  داجیا  یقح  هل  طورشم  يارب  تسا ، هدش  هداد  رارق  لعف  طرـش  نآ  رد  هک  ۀلماعم  داقعنا  زا  سپ  لعف - طرـش  طاقـسا 
رد دیامن . طقاس  طرشب  تبسن  ار  دوخ  قح  ینعی  دنک ، رظن  فرص  نآ  ماجنا  زا  دناوتیم  دهاوخب و  هیلع  طورـشم  زا  ار  طرـش  ماجنا  دناوتیم 

«244  » ةدام هک  تسا  نیا  تسا . هدـشن  نآ  نمـض  یطرـش  هدوب و  طیـسب  هلماعم  اًلـصا  هک  تسا  نآ  دـننام  دوش  طـقاس  طرـش  هک  یتروص 
هک تسا  نآ  لثم  تروص  نیا  رد  دنک ، رظن  فرص  طرش  نآب  لمع  زا  دناوتیم  هدش  وا  عفنب  طرش  هک  هلماعم  فرط  : » دیوگیم یندم  نوناق 

. یفنم ای  دشاب  تبثم  طرش  دروم  لعف  هک  دیامنیمن  یقرف  رما  نیا  رد  دشاب »...  هدشن  دیق  هلماعم  رد  طرش  نآ 
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لعفب ای  مدومن ، رظن  فرص  نآ  زا  ای  مدرک  طقاس  ار  طرش  قح  دیوگب  هکنانچ  دشاب  ظفلب  تسا  نکمم  لعف ، طرش  زا  لصاح  قح  طاقـسا 
دیامنب و یـشاقن  ار  وا  ۀناخ  هک  دنک  طرـش  عیاب  رب  يرتشم  هکنانچ  یندم ) نوناق  « 245  » ةدام  ) دیامن طرش  طاقـسا  رب  تلالد  هک  یلمع  و 
ار فارطا  ياهناکد  هک  دـنک  طرـش  رجوم  رب  یـشورف ، ریرحتلا  مزاول  ناکد  رجأتـسم  هکنآ  ای  دـنک و  غاـبب  لیدـبت  بارخ و  ار  نآ  يرتشم 

لیدـبت یـشورفریرحب  ار  دوخ  ناـکد  روبزم  رجأتـسم  هاـم  دـنچ  زا  سپ  دـهدن و  يرگید  شورف  ریرحتلا  مزاولب  تباـقر  زا  يریگولج  يارب 
. دیامن
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. تسین طاقسا  لباق  هجیتن  طرش  تفص و  طرش 

تفص طرش  فلا -

هچنآ اریز  دیامن ، خسف  ار  یلصا  هلماعم  دناوتیم  هل  طورشم  تسا ، هدش  طرش  هک  دشاب  یفصو  دقاف  نآ  دروم  هاگره  هلماعم  داقعنا  زا  سپ 
، تسنآ دـقاف  هلماعم  دروم  هک  دوش  فشک  هچنانچ  دـقع  زا  سپ  و  دـشابیم ، دـقع  نیح  رد  هلماـعم  دروم  تفـص  دوجو  تسا  طرـش  دروم 

تـسا هلماعم  لصا  خسف  دراد  هل  طورـشم  هک  یقح  و  درک ، طقاس  ار  نآ  دناوتیمن  تهج  نیدب  دهاوخب  ار  نآ  ماجنا  دـناوتیمن  هل  طورـشم 
. تسا تفص  طرش  طاقسا  زا  ریغ  نآ  دیامن و  رظن  فرص  هلماعمب  تبسن  دوخ  خسف  قح  زا  دناوتیم  هک 

، دـهدیم گنر  هک  دوش  مولعم  هلماعم  زا  سپ  دـشاب و  تباث  شگنر  هکنآ  طرـشب  درخب  یکـشم  ینوتـساف  پوت  کـی  یـسک  هاـگره  اًـلثم 
زا دـناوتیمن  عیاب  هک  ینانچمه  دـنک ، خـسف  ار  هلماعم  دـناوتیم  هکلب  دـهدن  گنر  هچراپ  هک  دـنک  يراک  دـهاوخب  عیاب  زا  دـناوتیمن  يرتشم 

. دنادرگیم تباث  ار  هچراپ  گنر  یمیش  تایلمع  ۀلیسوب  وا  دیامنن و  خسف  ار  هلماعم  هک  دهاوخب  يرتشم 

هجیتن طرش  ب -

طارتشا سفنب  هجیتن  طرـش  اریز  دوشیم ، لصاح  هجیتن  نآ  دـشاب ، دوجوم  هجیتن  طرـش  ققحت  يارب  همزال  طئارـش  هلماـعم  عقوم  رد  هاـگره 
دیاب هک  ةوحن  عقوم و  هدش و  طرـش  زا  فلخت  دوشن  لصاح  هجیتن  نآ  همزال ، طئارـش  عامتجا  مدع  رثا  رد  هک  یتروص  رد  دیآیم . دوجوب 

یطرش رگید  ترابعب  دومن . هبلاطم  ار  طرش  ماجنا  هیلع  طورشم  زا  ناوتیمن  دقع  زا  سپ  هک  تسنیا  تسا ، هتـشذگ  دبای  شیادیپ  هجیتن  نآ 
نمض  رد  هک 
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زا هناگادج  ار  نآ  ماجنا  ناوتب  هک  دقع ، زا  سپ  يرگید  يدارا  لعف  ۀلیـسوب  هجیتن  نآ  ماجنا  هن  تسا  دقع  سفنب  هجیتن  ققحت  هدش ، دـقع 
رثا رد  هک  یقح  دیامن . طاقسا  ار  نآ  ات  تسین  یقاب  طرشب  تبسن  هل  طورشم  يارب  یقح  دقع  زا  سپ  نیاربانب  دومن . هبلاطم  هیلع  طورـشم 

رظنفرـص دوخ  خسف  قح  زا  ای  خسف و  ار  نآ  دناوتیم  هک  تسا  یلـصا  ۀلماعم  خسف  قح  دوشیم  لصاح  وا  يارب  هجیتن  طرـش  شیادـیپ  مدـع 
طاقسا لباق  هجیتن  طرـش  نکیل  دیوگیم ...« : « 244  » ةدام لیذ  رد  یندم  نوناق  هک  تسا  نیا  تسین . هجیتن  طرـش  طاقـسا  رما  نیا  دـیامن و 

فشک هلماعم  زا  سپ  دشاب و  عیاب  نآ  زا  وا  ۀعرزم  نالف  هک  دنک  طرـش  يرتشم  اب  دوخ  هناخ  شورف  نمـض  رد  یـسک  هاگره  اًلثم  تسین .»
واب ار  هعرزم  تمیق  هک  دـهاوخب  يرتشم  زا  دـناوتیمن  عیاب  تروص  نیا  رد  تسا . هدومن  راذـگاو  اًـلبق  يرگیدـب  ار  هعرزم  يرتشم  هک  دوش 

. دهدب

طورشم ۀلماعم  خسف  هلاقا و 

هراشا

در هدوب  نآ  کلام  هلماعم  زا  لبق  هک  یـسکب  دیاب  هلماعم  دروم  تشاد و  دهاوخن  همادا  رگید  دروخیم  مهرب  خسف  ای  هلاقا  رثا  رد  هک  ۀلماعم 
تـسا هدـش  فلت  هک  يزیچ  نآ  ياجب  تروص  نیا  رد  تسین ، هلاقا  زا  عنام  نیـضوع  زا  یکی  فلت  : » یندـم نوناق  « 286  » ةدام قبط  دوش .

ای هلاقا  دشاب و  طورـشم  دـقع  هک  یتروص  رد  نیاربانب  دوشیم .» هداد  ندوب  یتمیق  تروص  رد  نآ  تمیق  ندوب و  یلثم  تروص  رد  نآ  لثم 
. تسا هلماعم  دروم  ءزج  ًانعم  طرش  اریز  دیآ ، رد  دقع  زا  لبق  تروصب  دیاب  زین  طرش  تیعضو  دوش ، خسف 

. میزادرپیم تسا  یئاضق  یقوقح و  لئاسم  لح  رد  هدنراگن  شور  هک  یلقع  لیلحتب  بلطم  حیضوت  يارب 

تفص طرش  - 1

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 305 

http://www.ghaemiyeh.com


تفص طرش  - 1

رد هک  یتروص  رد  نیاربانب  تسا . هلماعم  درومب  مئاق  یضرع و  شدوجو  درادن و  یلالقتسا  دوجو  یفیک ، هاوخ  دشاب و  یمک  هاوخ  تفص 
ای بیع  نآ  لاوز  هاگره  دشاب  هدش  لئاز  هک  یتروص  رد  دوشیم و  در  دقع  زا  لبق  کلامب  هلماعم  دروم  عبتب  دشاب  یقاب  خـسف  ای  هلاقا  نیح 

. دش دهاوخ  هداد  نآ  ضوع  دوش  هتخانش  ضعب  فلت 

هجیتن طرش  - 2

خسف  هلاقا و  ۀلیسوب  دشاب ، هدش  لصاح  هاگره  هجیتن  طرش 
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دشاب طرش  هک  یعرف  ۀلماعمب  تیارس  نآ  ۀلاقا  خسف و  هک  تسا  يدیقم  ۀلماعم  یلـصا  ۀلماعم  اریز  دش ، دهاوخ  کف  زین  هجیتن  نآ  هلماعم ،
دوجوم هلاقا  خسف و  نامز  رد  هک  دشاب  هتشاد  هصاخ  طئارش  تافیرـشتب و  جایتحا  طرـش ، زا  لصاح  هجیتن  ندز  مه  رب  هکنآ  رگم  دیامنیم ،

هلاقا ار  نآ  نیفرط  هناخ ، ۀلماعم  زا  سپ  دشاب و  يرتشمب  قلعتم  زین  عیاب  لیبموتا  هک  دوش  طرـش  هناخ  شورف  نمـض  رد  هاگره  اًلثم  دـشابن ،
، هناخ ۀلماعم  خسف  ای  هلاقا  ۀلیـسوب  اذل  درادـن و  یـصوصخم  طئارـش  تافیرـشت و  تسا  لیبموتا  لاقتنا  هک  طرـش  ندز  مه  رب  نوچ  دـنیامن 

سفنب دشاب ، درم  ۀمئاد  ۀجوز  نز  هک  دوش  طرش  يدرمب  نز  ۀناخ  شورف  رد  هاگره  سکعلاب  ددرگیم ، رب  دقع  زا  لبق  کلامب  زین  لیبموتا 
بجوم نآ  خسف  ای  هناخ  ۀلماعم  ۀـلاقا  یلو  دـشابن ) مزال  یـصوصخم  ۀغیـص  هکنآ  ربانب   ) دوشیم لصاح  ود  نآ  نیب  تیجوز  هناخ ، ۀـلماعم 

، تسا یـصوصخم  تافیرـشت  طئارـش و  ياراد  هک  دشابیم  نکمم  قالط  ۀلیـسوب  مئاد  حاکن  لالحنا  اریز  دـیدرگ ، دـهاوخن  حاکن  لالحنا 
م) هدام 246 ق . زا  طبنتسم   ) دوش هداد  قالط  هجوز  ۀناخ ، ۀلماعم  خسف  ای  هلاقا  زا  سپ  دیاب  روبزم  دروم  رد  نیاربانب 

لعف طرش  - 3

دوشیم لطاب  تسا  هدش  نآ  نمض  رد  هک  یطرش  دروخب ، مهب  خسف  ای  هلاقا  ۀطساوب  ۀلماعم  هک  یتروص  رد  : » یندم نوناق  « 246  » ةدام قبط 
ود لعف  طرـش  رد  دریگب .» هل  طورـشم  زا  ار  وا  ضوع  دـناوتیم  دـشاب  هدرک  طرـشب  لـمع  تسا  هدوب  طرـش  ماـجناب  مزلم  هک  یـسک  رگا  و 

: دوشیم ضرف  تروص 
. ددرگیم طقاس  نآ  ماجناب  دهعت  دوشیم و  لحنم  زین  طرش  یلصا ، ۀلماعم  لالحنا  رثا  رد  تسا - هدادن  ماجنا  ار  طرش  مزتلم  فلا -

زا لبق  تروصب  طرش  تیعـضو  دیاب  دوش  لحنم  یلـصا  ۀلماعم  خسف  ای  هلاقا  رثا  رد  هک  یتروص  رد  تسا - هداد  ماجنا  ار  طرـش  مزتلم  ب -
. دوشیم راتفر  لیذ  قیرطب  رما  نیا  يارجا  يارب  ددرگ  رب  دقع 

دهعت طرـش ، دروم  هکنآ  دـننام  دراد  یلـصا  ۀـلماعم  یعبت  ۀـبنج  لمع ، نآ  هاگره  دـشاب ، یئاضق  لمع  طرـش  دروم  هک  یتروص  رد  لوا -
نمث  يارب  نهر  ای  نماض  ندادب  نویدم 
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ود نآ  دوجو  اریز  دوشیم ، لحنم  نهر  ای  نامـض  یلـصا ، ۀلماعم  خسف  هلاقا و  سفنب  تسا ، هدـش  هداد  نماض  ای  نهر و  و  هدوب ، عیبم  رد  ای 
ۀبنج لمع  نآ  هک  یتروص  رد  دوشیم . طقاس  دوخ  يدوخب  نامض  ای  نهر  دیدرگ  طقاس  هک  یلـصا  دهعت  تسا و  یلـصا  دهعت  دوجو  عبات 

لمعب جاتحم  دوشیمن و  لحنم  طرش  یلصا  ۀلماعم  لالحناب  هبه  ای  هراجا  عیب ، دننام  تسا  یلقتـسم  لمع  هکلب  درادن  ار  یلـصا  ۀلماعم  یعبت 
زا لبق  تیعضوب  طرش  تدوع  هاگره  دوش  هتفگ  درادن  یعنام  هچ  رگا  تسا ، هدمآ  دوجوب  القتسم  طرش  دروم  اریز  تسا ، يرگید  یئاضق 

جاتحم هاگره  هراجا و  عیب و  دننام  ددرگیم  لحنم  طرش  یلصا ، ۀلماعم  خسف  ای  هلاقا  هب  درادن ، یصاخ  طیارش  تافیرشت و  هب  جایتحا  ماجنا 
قالط ای  حاکن  لعف ، طرـش  هکنآ  دننام  تسا  جاتحم  ار  يدیدج  یئاضق  لمع  نآ ، ندز  مهرب  دـشاب  یـصوصخم  طیارـش  ای  تافیرـشتب و 
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ار قالط  راثآ  نینچمه  قالط و  ۀلیـسوب  رگم  دز  مهرب  ار  حاکن  ناوتیمن  تروص  نیا  رد  تسا . هدش  ماجنا  طرـش  نآ  دـقع  زا  سپ  هدوب و 
هک یتروص  رد  دیدج ، حاکن  ۀلیـسوب  دشاب و  هدشن  یـضتقم  هدع  یعجر و  قالط  هک  یتروص  رد  عوجر  ۀلیـسوب  رگم  دومن  لئاز  ناوتیمن 

. تسا هدوب  نئاب  قالط  ای  یضقنم و  هدع 
هعجارم هلاقاب  . ) دش دهاوخ  هداد  نآ  تمیق  ای  لثم و  دشابن  دوجوم  نآ  دروم  هک  یتروص  رد  تسا ، یلصا  ۀلماعم  دروم  دننام  طرـش  دروم 

( دوش
طرـش ۀلماعم  ةدام  زا  سپ  یـصوصخم و  ةدرپ  یـشاقن  ای  ترامع  نتخاس  دننام  دشاب  یئاضق  ریغ  لمع  طرـش  دروم  هک  یتروص  رد  مود -

نآ رد  اریز  دزادرپب ، هیلع  طورـشمب  هلاقا  نامز  رد  ار  لمع  لثملا  ترجا  دیاب  هل  طورـشم  یلـصا  ۀلماعم  لالحنا  رثا  رد  دـشاب . هدـش  ماجنا 
. دوش هتفرگ  رظن  رد  دیاب  هلاقا  نامز  تمیق  دـشاب  یتمیق  لام  هاگره  طرـش  دروم  هکنانچ  ددرگیم ، لثملا  ترجا  نویدـم  هل  طورـشم  نامز 
ار وا  ضوع  دناوتیم  دشاب  هدرک  طرشب  لمع  تسا  هدوب  طرـش  ماجناب  مزلم  هک  یـسک  رگا  و  دیوگیم ...« : م . ق . « 246  » ةدام ریخا  تمسق 

«. دریگب هل  طورشم  زا 
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یلوضف تالماعم  ای  تسا  ریغ  لام  نآ  عوضوم  هک  یتالماعم  رد  مجنپ  لصف 

هراشا

دنکیم ۀلماعم  تمـس  نودب  یـسک  دهدیم . ماجنا  يرگید  يارب  یگدنیامن  تمـس  نتـشاد  نودب  یـسک  هک  تسا  ياهلماعم  یلوضف  ۀلماعم 
. دنیوگ ریغ  ار  يرگید  لیصا و  دشابیم  ۀلماعم  فرط  هک  یسک  و  لوضف ،

- یقوقح لیلحت  رظن  زا  یلوضف  ۀلماعم 

هدش لصاح  تلاکو  دقع  ۀلیسوب  هک  لکوم  لیکو و  نیب  ۀطبار  یکی  تسا ، یقوقح  ۀطبار  ود  ۀجیتن  دوشیم  عقاو  لیکو  ۀلیـسوب  هک  ۀلماعم 
. تسا هدمآ  دوجوب  ۀلماعم  دقع و  ۀلیسوب  هک  ۀلماعم  فرط  لکوم و  نیب  ۀطبار  يرگید  تسا و 

و تسا ، هدومن  ریغ  لیصا و  نیب  یقوقح  ۀطبار  داجیاب  مادقا  ریغ ، فرط  زا  تلاکو  تمس  نتشاد  نودب  لوضف  صخش  یلوضف ، ۀلماعم  رد 
شیادیپ دشاب  ۀلماعم  هک  مود  ۀـطبار  اذـل  دـشابیمن  دوجوم  نآ  تسا و  تلاکو )  ) لوا ۀـطبار  دوجو  رب  عرفتم  روبزم  ۀـطبار  شیادـیپ  نوچ 

. دباییمن
یگدـنیامن تمـسق  رد  دروآ ؟ دوجوب  ار  یگدـنیامن  ۀـطبار  ناوـتیم  یلوـضف  ۀـلماعم  زا  سپ  اـیآ  هک  تسا ، نآ  دـیآیم  شیپ  هک  یلاؤـس 

، یلوضف ۀـلماعم  رد  دـشابیم و  یئاشنا  ةدارا  یقیقح و  ةدارا  داـجیا  راـیتخا  ياراد  تلاـکو  نتـشاد  رثا  رد  ۀـلماعم ، رد  لـیکو  هک  تشذـگ 
دیامن ذیفنت  ار  نآ  ریغ  هک  یتروص  رد  تسا و  هدومن  ءاشنا  دـصق  ریغ  فرط  زا  لیکو  دـننام  یلو  تسا  دـقاف  ار  رایتخا  نیا  لوضف  صخش 

. ددرگیم حیحص  ۀلماعم  دوشیم و  لیدبت  یگدنیامن  تمسب  وا  یلوضف  ناونع 
صخش ات  دیامنب  هتشذگ  نامز  يارب  تلاکو  ءاشنا  دناوتیمن  ریغ  هک  تسا  نآ  تشادن ، رود  رظن  زا  یقوقح  لیلحت  نیا  رد  دیاب  هک  ار  ۀتکن 

رد  لیکو  هلیسو  نیدب  لوضف 
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دیاب نیاربانب  دـشابیمن . لوقعم  هتـشذگ  نامز  رد  نآ  ءاشنا  تسا و  نکمم  هدـنیآ  ای  لاح  رد  يرما  ءاشنا  اریز  دوش ، هتخانـش  ۀـلماعم  ناـمز 
لیکو تایلمع  دـننام  وا  تایلمع  تروص  نیا  رد  دـیامنیم ، لبقت  لـیکو  لاـمعا  دـننام  ار  لوضف  لاـمعا  راـثآ  یماـمت  ریغ  هک  دوش  هتفگ 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 307 

http://www.ghaemiyeh.com


هکنانچ دنک  ۀلماعم  دوخ  يارب  هاگره  الا  دیامنب و  ۀلماعم  ریغ  يارب  لوضف  صخـش  هک  تسیتروص  رد  روبزم  ضرف  دوب . دـهاوخ  روآمازلا 
. دوشیمن روصت  یلوضف  تلاکو  تسا  قراس  بصاغ و  دروم  رد 

رگا دشابیم  نیفرط  ياضر  ءاشنا و  دصق  زا  بکرم  دقع  هک  تسنیا  نآ  دناهدومن و  لیلحت  يرگید  وحنب  ار  یلوضف  ۀلماعم  هیماما  نییقوقح 
لمعب درادن  ۀلماعم  رد  یتمـس  چیه  هک  لوضف  صخـش  ۀلیـسوب  هک  يدصق  یلوضف  ۀلماعم  رد  دیآ . لمعب  يرگید  ۀلیـسوب  ءاشنا  دـصق  هچ 

دیاب راچان  اضر  دشابیم . اضر  هک  دراد  يرگید  ءزجب  جایتحا  ۀلماعم  ققحت  نآ و  لیمکت  دیامنیم ، داجیا  ار  ۀلماعم  يدنبناوختـسا  دیآیم .
رما نیا  و  دش . دهاوخ  رثؤم  لماک و  دقع  لوضف ، ءاشنا  دـصقب  نآ  ندومن  تسویپ  اب  دـیآ و  لمعب  تسا  دـهعتم  ای  کلام  هک  ریغ  ۀلیـسوب 

. دهدیم تیاضر  دقعب  هارکا ، عفر  زا  سپ  هک  تسا  هرکم  ۀلماعمب  هیبش  الماک 
ءاشنا دصق  زا  سپ  تیاضر  رگید  هاگ  ددرگ و  ققحم  ءاشنا  دصق  ات  دـیامنیم  ادـیپ  همادا  دوشیم و  لصاح  ءاشنا  دـصق  زا  لبق  هاگ  تیاضر 

رد دـنمان . نذا  دـشاب  ۀـلماعم  زا  لبق  هاـگره  هکناـنچ  دـنیوگیم  هزاـجا  ًاحالطـصا  ار  نآ  هک  تسا  هرکم  دروم  رد  هکناـنچ  دـیآیم  دوجوب 
. دوب دهاوخ  نکی  مل  ناک  یلوضف  ۀلماعم  هدش و  رثاالب  ءاشنا  دصق  دیامن  در  ار  نآ  کلام ) ای  دهعتم   ) ریغ هک  یتروص 

یکیلمت هاوخ  دوقع  زا  کیچـیه  نیب  یقرف  دومن و  دـقعنم  یلوضف  تروصب  ناوتیم  ار  دوقع  زا  عون  ره  دـمآ ، لمعب  هک  یقوقح  لیلحت  اـب 
. تسین دوجوم  يدهع  ای  دشاب و 

. یکیلمت يدهع ، تسا  عون  ود  رب  یلوضف  دقع 

یلوضف يدهع  دقع  - 1

لیصا  اب  هک  ۀلماعم  هلیسوب  لوضف  صخش  هک  تسا  نآ 
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. دنک ریغ  ررضب  ای  عفنب  دهعت  دیامنیم 
دنک در  ریغ  هک  یتروص  رد  دوشیم و  رقتـسم  لیـصا  ریغ و  نیب  دهعت  ۀطبار  ددرگیم و  ذفان  وا  ماقم  مئاق  ای  ریغ و  لوبق  زا  سپ  روبزم  دهعت 

. دوب دهاوخ  نکی  مل  ناک  ۀلماعم 

یلوضف یکیلمت  دقع  - 2

ۀلماعم : » دیوگیم « 247  » ةدام رد  یندم  نوناق  دنک . راذگاو  واب  ار  ریغ  لام  دـیامنیم  لیـصا  اب  هک  ۀـلماعم  رد  لوضف  صخـش  هک  تسا  نآ 
وا ماقم  مئاق  ای  کلام  رگا  یلو  دـشاب  یـضار  ًانطاب  لام  بحاص  هکنیا  ول  تسین و  ذـفان  تلاکو  ای  تیاصو  ای  تیالو  ناونعب  زج  ریغ  لامب 
قح قلعتم  ۀلماعم  دروم  رد  هاگره  تسا  نینچمه  دوشیم .» ذفان  حیحـص و  ۀـلماعم  تروص  نیا  رد  دومن  هزاجا  ار  نآ  ۀـلماعم  عوقو  زا  سپ 
رثا رد  ای  دـشاب و  هب  یعدـم  نیمأت  رثا  رد  تشادزاب  هاوخ   ) ار تشادزاب  ای  نهر  دروم  لام  کلام  هکنانچ  دـشاب ، هتفرگ  رارق  ثلاـث  صخش 

تحص تسا و  یلوضف  مکح  رد  ثلاث  صخش  قحب  تبسن  روبزم  دقع  دیامنب . لقتنم  يرگیدب  ثلاث  صخـش  نذا  نودب  یئارجا ) تایلمع 
ره : » دیوگیم هتساوخ  نیمأت  ثحبم  رد  یندم  یسرداد  نیئآ  نوناق  « 264  » هدام هک  تسا  نیا  دوب ، دهاوخ  روبزم  صخش  ةزاجاب  طونم  نآ 
رثا بیترت  تسا و  عونمم  دـشاب ) هدـش  فیقوت  عفانم  هک  یتروص  رد   ) عفانم لوقنم و  ریغ  ای  لوقنم  زا  معا  نیعب  تبـسن  لاقتنا  لقن و  هنوگ 

وا قح  ظفح  يارب  عفانم  ای  لام  نآ  هک  یـسک  ةزاـجا  تروص  رد  رگم  دـش ، دـهاوخن  هداد  تسا  یقاـب  فیقوت  هک  ماداـم  روبزم  لاـقتنا  رب 
«. تسا هدش  فیقوت 

: تسا مسق  ود  رب  ریغ  لام  رب  ۀلماعم 
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رگید ترابعب  دراد . يرگیدـب  ار  ثلاث  صخـش  لام  کیلمت  ءاشنا  دـصق  ینعی  دـیامنیم ، ۀـلماعم  کلام  يارب  ار  لام  یلوضف  لماعم  فلا -
. دهدیم لاقتنا  ار  دوخ  لکوم  لام  لیکو  هکنانچمه  دیامنیم  راذگاو  ریغ  لام  ناونعب  ار  لام  نآ 

ار  لام  نآ  ینعی  دشورفیم ، دوخ  يارب  ار  ثلاث  صخش  لام  یلوضف  لماعم  ب -
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هدرک و بصغ  ای  هدـیدزد و  ار  یلام  هک  تسا  بصاغ  دزد و  دروم  رد  هکنانچ  دـیامنیم ، کیلمت  دوخ  لاـم  ناونعب  هتـسناد و  دوخب  قلعتم 
نوناق « 304  » ةدام تسا . وا  کلم  هک  دنک  روصت  لماعم  فرـصتم  دـشاب و  يرگیدـب  قلعتم  لام  هاگره  تسا  نینچمه  دنـشورفب . رازاب  رد 

ار يزیچ  نآ  هدوبن و  ققحم  عـقاو  رد  نکیل  هتـسنادیم  قـقحم  ار  دوـخ  تسا  هدرک  تفاـیرد  قـح  نودـب  ار  يزیچ  هک  یـسک  رگا  : » یندـم
«. دوب دهاوخ  نآب  هطوبرم  ماکحا  عبات  یلوضف و  ۀلماعم  دشاب  هتخورف 

هکنآ روصت  تیـصوصخ  تسا و  هدـش  داجیا  یلوضف  لماعم  فرط  زا  لام  کیلمت  دـصق  الاب ، رد  روکذـم  ۀـلماعم  مسق  ود  زا  کی  ره  رد 
روبزم تروص  ود  رد  تسا و  نیفرط  ياضر  ءاشنا و  دصق  زا  ترابع  دـقع  اریز  درادـن ، ءاشنا  دـصق  رد  ریثأت  هدـش  کیلمت  یـسک  هچ  لام 
تحـص یـساسا  طیارـش  وا  ماقم  مئاق  ای  کلام  ةزاجا  ندومن  تسویپ  ۀلیـسوب  هدیدرگ و  لصاح  هارکا  دروم  دـننام  یئاشنا  یقیقح و  هدارا 

. دوشیم ذیفنت  ۀلماعم  لیمکت و  دقع 
. دشاب ءافیتسا  تیلها  ياراد  کلام  هک  تسین  مزال  یلوضف  دقع  داقعنا  نامز  رد 

، دیامن در  ای  هزاجا  ار  یلوضف  دقع  دناوتیم  رجح  عفر  زا  سپ  روبزم  صخـش  تخاس و  دـقعنم  یلوضف  دـقع  روجحم  يارب  ناوتیم  نیاربانب 
ةزاـجا قاـحلا  اـب  دروآـیمن و  دراو  دنـشابیم  تیلها  ياراد  هک  لیـصا ) یلوضف و   ) نیدـقاعتم ةدارا  قفاوتب  یللخ  کـلام  ندوب  روجحم  اریز 

. ددرگیم لیمکت  دقع  یساسا  ناکرا  تسا  ینوناق  تیلها  ياراد  هک  کلام 
لوبق ار  ۀلماعم  دیوگب  ًاحیرص  کلام  هکنآ  دننام  ظفلب ، دوشیم  لصاح  یندم  نوناق  « 248  » ةدام قبط  یلوضف  ۀلماعمب  تبسن  کلام  ةزاجا 

ای دنک و  ۀلماعم  فرط  میلست  ار  ۀلماعم  دروم ، کلام ، هکنآ  دننام  دیامن ، دقع  ءاضما  رب  تلالد  هک  یلعف  ای  مداد ، ةزاجا  ای  مقفاوم  ای  مراد 
، دیامنیم حیرصت  « 247  » ةدام ریخا  تمـسق  هکنانچ  دنک  نآ  رب  تلالد  يزیچ  هکنآ  نودب  کلام  ینطاب  تیاضر  دیامن . فرـصت  ار  ضوع 

روضح  اب  هکنآ  ول  کلام و  توکس  یندم : نوناق  « 249  » ةدام قبط  هکنانچمه  دوب  دهاوخن  یفاک 
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جراخ رد  ار  يزیچ  اضر  مالعا  تسا و  اضر  دصق و  مالعا  رب  ینتبم  دـقع  اریز  دوشیمن ، بوسحم  هزاجا  ددرگ  ۀـلماعم  دـقع  سلجم  رد  وا 
هکنآ ای  دـشاب و  ۀـلماعمب  وا  هجوت  مدـع  رثا  رد  تسا  نکمم  کـلام  توکـس  هکنآ  رب  هوـالع  دـیامن ، ینطاـب  رما  رب  تلـالد  هک  دـهاوخیم 

. دراد مالعا  ار  دوخ  تقفاوم  مدع  ای  دیامن و  عنم  ۀلماعم  ماجنا  زا  ار  لوضف  دناوتیمن  تاهج  زا  یتهجب  تسا و  یضاران 
هک یظفل  رهب  دوشیم  لصاح  یندـم ، نوناـق  « 251  » ةداـم قبط  نآ  و  دـنک ، تلـالد  نآ  رب  هک  تسا  يزیچب  جاـتحم  زین  یلوضف  ۀـلماعم  در 

نآب تیاضر  مدع  رب  تلالد  هک  یلعف  ای  و  متسین ، قفاوم  ای  مرادن و  لوبق  میامنیم و  در  دیوگب  ًاحیرص  کلام  هکنانچ  دیامن ، در  رب  تلالد 
. دنک در  ۀلماعم  فرطب  ار  ضوع  ای  دیامن و  فرصت  دوخ  لام  رد  ۀلماعم ، قبسب  هجوت  اب  کلام  هکنانچ  دیامنب 

هک ار  يدصق  راثآ  ۀیلک  در ، اریز  دوب ، دهاوخن  رثؤم  هزاجا  نآ  دـهد  هزاجا  ًاددـجم  دـیامن و  در  ار  یلوضف  ۀـلماعم  کلام  هک  یتروص  رد 
یئاهنتب مه  هزاجا  دـنک و  لیمکت  ار  نآ  دـناوتب  هزاجا  ات  دـنامیمن  یقاب  يزیچ  نآ  زا  سپ  دـیامنیم و  وحم  هدـمآ  لمعب  لوضف  هلیـسوب  اًلبق 

يرثا الا  دشابن و  درب  قوبـسم  هک  تسا  رثؤم  یتروص  رد  هزاجا  : » دیوگیم یندـم  نوناق  « 250  » ةدام هک  تسا  نیا  دـنکیمن ، کیلمت  داجیا 
«. درادن

ۀلیـسوب دقع  اریز  دـهد ، هزاجا  ار  دـقع  هدومنن  در  هک  مادام  دـهاوخب  نامز  ره  دـناوتیم  کلام  هکلب  دـشاب ، يروف  تسین  مزال  در  هزاجا و 
. دربیمن نیب  زا  ار  دصق  راثآ  نیفرط ، دصق  هزاجا و  نیب  ۀلصاف  دیآیم و  دوجوب  اهنآ  ياضر  نیفرط و  دصق  قفاوت 
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هک مادام  اریز  دنز ، مهرب  ار  ۀلماعم  دناوتیم  هیلا  راشم  ددرگ ، لیصا  فرط  ررـض  بجوم  کلام  فرط  زا  لوبق  ای  در  ریخأت  هک  یتروص  رد 
«252  » ةدام هک  تسا  نیا  دروآیمن . دوجوب  دهعت  تسین و  لماک  هدش  دقعنم  لیصا  لوضف و  هلیسوب  هک  يدقع  دوشن  تسویپ  کلام  هزاجا 
ار ۀلماعم  دـناوتیم  هیلا  راشم  دـشاب  لیـصا  فرط  ررـضت  بجوم  ریخأت  رگا  دـشاب و  يروف  در  ای  هزاجا  تسین  مزال  : » دـیوگیم یندـم  نوناق 

«. دنزب مهرب 
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دوخ ثروم  ماقم  مئاق  هک  کلام  ۀثرو  دـنک ، توف  دـیامن  در  ای  لوبق و  ار  ۀـلماعم  هکنآ  زا  لبق  کلام  یلوضف  ۀـلماعم  رد  هک  یتروص  رد 
لئاز توف  رثا  رد  یلوضف  ۀـلماعم  راثآ  دـمآ ، لمعب  ـالاب  رد  هک  یقوقح  لـیلحتب  هجوت  اـب  اریز  دـیامن ، در  اـی  لوبق  ار  نآ  دـناوتیم  دـشابیم 
عوقو زا  سپ  وا  ماقم  مئاق  ای  کلام  رگا  یلو  یندـم ...« : نوناـق  « 247  » ةدام رد  روکذـم  ماقم  مئاق  ۀـملک  زا  هچ  رگا  روبزم  رما  ددرگیمن .

مهافت و ءوس  هنوگ  ره  عفر  ره  يارب  نوناق  یلو  ددرگیم ، مولعم  دوشیم » ذفان  حیحـص و  ۀـلماعم  تروص  نیا  رد  دومن  هزاجا  ار  نآ  ۀـلماعم 
در ای  هزاجا و  زا  لبق  کلام  رگا  یلوضف  ۀلماعم  رد  : » دیوگیم هدومن  حیرصت  کلام  توف  زا  سپ  دصق  راثآ  ءاقبب  « 253  » ةدام رد  يریسفت 
زا لبق  هدش و  راذگاو  يرگیدب  یلوضف  ۀـلماعمب  وا  کلم  هک  تسا  یـسک  دروم  رد  « 253  » ةدام تسا .» ثراو  اب  در  ای  هزاجا  دـیامن  توف 
ای هزاجا و  ار  ۀلماعم  دوخ  کلمب  تبـسن  دـناوتیم  کلام  دوشیم و  لقتنم  ثراوب  کلم  نآ  توف ، رثا  رد  اریز  دـیامنیم ، توف  هزاجا  ای  در و 

. دنک در 
نکی مل  ناک  یلوضف  ۀلماعم  دیامنب  توف  هزاجا  زا  لبق  ریغ  دوشب و  دهعت  ریغ  ررض  ای  عفنب  و  دشاب ، يدهع  یلوضف  ۀلماعم  هک  یتروص  رد 

هک یفوتم  هکرت  توف  ببـسب  هچ  دیامن ، در  ای  دهد و  هزاجا  ۀلماعمب  تبـسن  دناوتب  ات  دوشیمن  لقتنم  وا  ثراوب  ریغ  زا  هزاجا  اریز  ددرگیم ،
. دشابیمن لاقتنا  لباق  تسا و  مکح  هزاجا  ددرگیم و  لقتنم  ثراوب  دشاب  وا  یلام  قوقح  لاوما و  زا  ترابع 

قلعتم ۀـلماعم  دروم  لام  اریز  تسا  مزال  یلوضف  تحـص  يارب  هثرو  یمامت  ةزاجا  دنـشاب  ددـعتم  هثرو  هاگره  م . ق . « 253  » ةدام دروم  رد 
دوقعب لحنم  دروم  رابتعاب  دـقع  دریذـپب  رگید  یـضعب  دـیامن و  در  ار  یلوضف  ۀـلماعم  هثرو  زا  یـضعب  هک  یتروص  رد  تسا . نانآ  یمامتب 
ۀلماعم دروم  هک  یتروص  رد  دوب . دهاوخ  لطاب  هیقبب  تبـسن  ددرگیم و  ذفان  ۀلماعم  دناهدومن . لوبق  هک  ضعب  نآب  تبـسن  دوشیم و  هددعتم 

در  هزاجا و  اریز  درادن ، یلوضف  ۀلماعم  رد  يریثأت  وا  در  هزاجا و  دربیمن ، ثرا  نآ  زا  هجوز  هک  دشاب  هصرع 
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هک يرتشگنا  لیبق  زا  دسریم  گرزب  رـسپ  هک  دشاب  هوبح  زا  یلوضف  ۀلماعم  دروم  هاگره  تهج  نیدب  تسا و  ۀلماعم  دروم  تیکلام  رابتعاب 
. دشابیم مزال  ۀلماعم  ذیفنت  يارب  گرزب  رسپ  ةزاجا  نآرق  ریشمش و  اهتخر و  هدومنیم و  لامعتسا  الومعم  تیم 

هک یتروص  رد  نیاربانب  دـشابیم . مزال  ۀـلماعم  ذـیفنت  رد  وا  هزاجا  ددرگیم ، عفتنم  نآ  دروم  زا  ینعی  یلوضف  ۀـلماعم  در  زا  سک  ره  يراـب 
ذیفنت يارب  دوشیم  دنمهرهب  نآ  عبر  ای  نمث  زا  هک  هجوز  هزاجا  دیامن ، توف  کلام  هزاجا  زا  لبق  دـشاب و  یلوضف  ۀـلماعم  دروم  هناخ  هیثاثا 

. تسا مزال  ۀلماعم 
یلو تهج  نیدـب  تسین ، نآ  عتمت  زا  عنام  ددرگیم و  قح  ءافیتسا  زا  عنام  رجح  دوش ، روجحم  کلام  در ، ای  هزاجا  زا  لـبق  هک  یتروص  رد 

. دیامن در  ای  هزاجا و  ار  نآ  دناوتیم  وا  میق  ای 
ماجنا يارب  هچنآ  لیـصا  اریز  دیامنب ، لوبق  ای  در و  ار  ۀلماعم  دناوتیم  کلام  دوش  روجحم  ای  دنک و  توف  هزاجا  ای  در  زا  لبق  لیـصا  هاگره 

هک تسا  یـشقن  زا  رتمک  دـیامنیم  يزاب  کلام  هزاجا  ای  در  زا  لـبق  وا  هک  ار  یـشقن  تسا و  هدروآ  ياـجب  هدوب  مزـال  وا  هیحاـن  زا  ۀـلماعم 
. تسا هتشادن  مالعا  ار  دوخ  تیاضر  زونه  کلام  هچ  دنکیم ، يزاب  کلام 

هزاجا رثا 
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هراشا

: دشابیم لوق  هس  ياراد  یلوضف ، دقع  رد  هزاجا  ریثأت  ةوحن  رد  هیماما  ياهقف 

لقن فلا -

زا سپ  هک  تسا  یئازجا  زا  بکرم  دـقع  اریز  دـشابیم ، هزاـجا  ناـمز  زا  تیکلم  لـقن  بجوم  کـلام ، هزاـجا  هک  تسا  نآ  رب  روـبزم  لوـق 
دقع رثایب و  ياضر  دـیاب  الا  دوشب و  تیکلم  لقن  بجوم  دـناوتیمن  یئاهنتب  نیفرط  دـصق  قفاوت  دـیامنیم و  ریثأت  ءازجا  نآ  ماـمت  شیادـیپ 

نآ دوشیم و  عورـش  نآ  راثآ  بکرم  ءازجا  یمامت  لوصح  زا  سپ  نیا  رب  انب  تسا ، رثاالب  دقع  اضر  نودب  هکنآ  لاح  دـشاب و  رثؤم  صقان 
. تسا هزاجا  نامز 
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یقیقح فشک  ب -

نوناق تعباتم  دروم  لوق  نیا  دـنکیم . دـقع  نامز  زا  تیکلم  لاقتنا  زا  فشک  کلام  ةزاجا  یلوضف  ۀـلماعم  رد  هک  تسا  نآ  رب  روبزم  لوق 
. دنادیم کلام  دقع  داقعنا  نامز  زا  ار  لیصا  هتفرگ و  رارق  ناریا  یندم 

ياضر دننام  یلوضف  ۀلماعم  رد  هزاجا  دشابیم و  اضر  نتشاد  طرـشب  نیفرط  دصق  قفاوت  زا  ترابع  دقع  هک  تسا  نآ  روبزم  لوق  لالدتـسا 
رخؤم دناوتیم  طرش  هکلب  دیامنب ، نآ  رد  ریثأت  دناوتب  ات  دریگ  رارق  طورشم  رب  مدقم  طرش  هک  تسین  مزال  اریز  دشابیم  مدقم  نذا  نراقم و 
تـسا دـقع  رب  رخؤم  هچ  رگا  یلوضف  ۀـلماعم  رد  کلام  ةزاجا  دـنیوگ . رخأتم  طرـش  ار  نآ  هک  دـیامنب  دوخ  لبق  ام  رد  ریثأت  هتفرگ و  رارق 

رثا تهج  نیدـب  و  دـهدیم ، هتـشذگ  لمعب  هارکا  عفر  زا  سپ  هک  هرکم  ياضر  دـننام  هدـش ، عقاو  ـالبق  هک  دـشابیم  یلمع  نآ  فدـه  یلو 
. تشاد دهاوخ  یئارقهق 

: زا تسا  ترابع  روبزم  لوق  لالدتسا  دش  هتفگ  هچنآ  ربانب 
. تسا هتفای  شیادیپ  لاقتنا  ببس  هک  دوشیم  مولعم  دهد ، هزاجا  کلام  هکنانچ  تسا و  تیکلم  لاقتنا  ببس  دقع  - 1

ذیفنت ار  هتـشذگ  دقع  دوخ  ةزاجا  هلیـسوب  کلام  ینعی  هدش ، ماجنا  لوضف  صخـش  زا  البق  هک  تسا  یئاشنا  دـصقب  رظان  کلام  ةزاجا  - 2
. دهدیمن يدیدج  لاقتنا  دیامنیم و 

نیا رد  تسا ، تیکلم  لـقان  دوخ  يدوخب  هزاـجا  هک  دوب  دـقتعم  دـیاب  دـشابن  دـقع  ۀلیـسوب  تیکلم  لاـقتنا  زا  فشاـک  هزاـجا  هچناـنچ  - 3
. دریگ رارق  لقان  ات  هدماین  دوجوب  يدیدج  ءاشنا  هزاجا  نامز  رد  ددرگیم ، رثاالب  قباس  دصق  هکنآ  رب  هوالع  تروص 

عفانم نآ  لقنب  لوق  نیاربانب  هک  تسا ، ةزاجا  نامز  دـقع و  نامز  نیب  تدـم  رد  لصاح  عفانم  رد  فشک ، لقن و  لوق  ود  نیب  یلمع  ۀـجیتن 
: دیوگیم یندم  نوناق  « 258  » ةدام هکنانچمه  تسا ، هیلا  لقتنمب  قلعتم  فشکب  لوق  ربانب  دوب و  دهاوخ  لقانب  قلعتم 

رثؤم دـقع  زور  زا  در  ای  هزاجا  نآ  ضوع  زا  هلـصاح  عفانمب  تبـسن  نینچمه  تسا و  هدوب  یلوضف  ۀـلماعم  دروم  هک  یلاـم  عفاـنمب  تبـسن  »
«. دوب دهاوخ 
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یمکح فشک  ج -

هکنانچمه دشاب ، لقان  دناوتیمن  کلام  ياضر  نودب  دقع  هک  تسا  لالدتـسا  نیا  رب  ینبم  نآ  دشابیم و  الاب  لوق  ود  نیب  لصاف  روبزم  لوق 
اب نیاربانب  دـنکیمن . رثا  دوخ  لبق  ام  رد  رخؤم  یئیـش  اریز  دـیامن ، ریثأت  مدـقم  دـقع  رد  هکنآ  ای  دریگ و  رارق  لقان  دـناوتیمن  یئاهنتب  هزاـجا 
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ای لقان  ار  هزاجا  ًاتقیقح  هن  تسناد ، دوجوم  دـقع  نامز  زا  ار  کلم  لقن  راثآ  دـیاب  تسا  مدـقم  دـقع  کـلام  ياـضر  فدـه  هکنآـب  هجوت 
. تشادنپ فشاک 

: هک دیامن  ریثأت  ۀلماعم  رد  دناوتیم  یتقو  اضر 
هب ءاحنا  زا  يوحنب  لام  نآ  دـعب  دـیامن و  ۀـلماعم  ریغ  لامب  تبـسن  یـسک  هاگره  نیاربانب  دوش . رداص  وا  تیکلام  نیح  رد  کلام  زا  الوا -

یـسک هاگره  الثم  یندم ) نوناق  - 254 ةدام -  ) دوب دهاوخن  هقباس  ۀـلماعم  ذوفن  بجوم  کلمت  فرـص  دوش ، لقتنم  یلوضف  هدـننکهلماعم 
، دوش لقتنم  واب  ًارهق  لیبموتا  دریمب و  ردپ  ای  دنک و  لقتنم  دوخ  رسپب  ار  نآ  لوبق  ای  در  زا  لبق  ردپ  دشورفب و  ًاتلوضف  ار  دوخ  ردپ  لیبموتا 

الاب ضرف  رد  دشابیم و  کلام  ةزاجا  نادقف  رثا  رد  یلوضف  ۀلماعم  ذوفن  مدع  اریز  دوشیمن ، ۀـلماعم  ذوفن  بجوم  یلوضف  هدنـشورف  کلمت 
نامز رد  تسا و  هدنـشورف  وا  اریز  دشابیم ، ۀلماعم  ذـیفنت  يارب  یفاک  رـسپ  کلمت  هکنآ  روصت  تسا . هدـماین  لمعب  کلام  ۀـیحان  زا  ةزاجا 
ذوفن بجوم  هچنآ  اریز  تسین ، حیحـص  دوشیم  بوسحم  کـلام  زا  رداـص  ياـضر  دـنک  کـلمت  نوچ  هتـشاد و  ۀـلماعمب  تیاـضر  شورف 

، هدش نآ  کلام  هکنآ  زا  سپ  و  هدوبن ، نآ  کلام  هدوب  دـقعب  یـضار  رـسپ  هک  شورف  عقوم  رد  تسا و  کلام  ياضر  مالعا  تسا  ۀـلماعم 
نآ دوخ و  لام  نتخورف  هن  تسا  ریغ  لام  نتخورفب  اضر  هتشاد  لام  شورف  نامز  رد  رسپ  هک  یئاضر  هکنآ  رب  هوالع  تسا . هدادن  تیاضر 

ار یصخش  تیعـضو  دوخ ، لام  شورف  ود  دریگیم و  رظن  رد  ار  نیع  ررـض  عفن و  ریغ ، لام  شورف  رد  عیاب  اریز  دنراد ، قرف  رگیدکی  اب  ود 
. دهدیم رارق  رظن  دروم 

قح تیاعر  نودـب  کلام  هلیـسوب  تشادزاـب ،) اـی  دـشاب  نهر  رثا  رد  هاوخ   ) تسا هتفرگ  رارق  ثلاـث  صخـش  قح  قلعتم  هک  یکلم  هاـگره 
زا  لبق  دوش و  هداد  لاقتنا  ریغب  روبزم ،
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کلام اریز  تشاد ، دـهاوخن  کلام  فرط  زا  هزاجاب  جایتحا  دوش ، جراخ  تشادزاب  زا  لام  ددرگ و  کف  نهر  ثلاث ، صخـش  در  ای  هزاجا 

یهجوت نیرتمک  اب  رما  نیا  ددرگیم ، عفترم  کف  زا  سپ  هدوب  دوجوم  لام  رد  تشادزاب  نهر و  رثا  رد  هک  یصقن  هتخورف و  ار  دوخ  کلم 
یسرداد نیئآ  نوناق  « 264  » ةدام رد  روکذم  دـش ) دـهاوخن  هداد  تسا  یقاب  فیقوت  هک  مادام  روبزم  لاقتنا  رب  رثا  بیترت   ) ترابع موهفمب 

. ددرگیم مولعم  یندم 
عفانم هک  یتروص  رد   ) عفانم لوقنم و  ریغ  ای  لوقنم  زا  معا  نیعب  تبـسن  لاقتنا  لـقن و  هنوگره  : » یندـم یـسرداد  نیئآ  نوناـق  « 264  » ةدام
یسک ةزاجا  تروص  رد  رگم  دش  دهاوخن  هداد  تسا  یقاب  فیقوت  هک  مادام  روبزم  لاقتنا  رب  رثا  بیترت  تسا و  عونمم  دشاب ) هدش  فیقوت 

«. تسا هدش  فیقوت  وا  قح  ظفح  يارب  عفانم  ای  لام  نآ  هک 
تبـسن یـسک  هاگره  : » دیوگیم م . ق . « 255  » ةدام دـشاب . هاگآ  یلوضف  ۀـلماعم  دروم  یلام  یقوقح  تیعـضو  زا  دـیاب  هدـنهد  هزاجا  ًایناث -

هک تسا  هدوـب  یـسک  کـلم  اـی  تسا  هدوـب  هدـننکهلماعم  کـلم  لاـم  نآ  هک  دوـش  موـلعم  دـعب  دـیامن و  یلوـضف  ناوـنعب  ۀـلماعم  یلاـمب 
تسا و لماعم  ةزاجاب  لوکوم  ۀلماعم  تحص  ذوفن و  تروص  نیا  رد  دیامن ، ۀلماعم  ًاتلاکو  ای  ًاتیالو  وا  لبق  زا  تسا  هتـسناوتیم  هدننکهلماعم 
رد هک  دوش  مولعم  دعب  دشورفب و  تسا  شردـپب  قلعتم  هکنآ  روصتب  ار  ینیعم  دنفـسوگ  یـسک  هاگره  الثم  دوب » دـهاوخ  لطاب  ۀـلماعم  الا 

ةدنشورف هک  تسا  یسکب  قلعتم  دنفـسوگ  ای  و  هدوب ، وا  نآ  زا  دنفـسوگ  تسا  رـصحنم  ثراو  وا  نوچ  هدرک و  توف  شردپ  ۀلماعم  نامز 
نآب جاتحم  ۀـلماعم  ذوفن  دـشورفب ، ار  نآ  هتـسناوتیم  تسا و  وا  هیلع  یلومب  قلعتم  ای  دراد و  وا  لاوماب  تبـسن  رایتخالا  مات  قلطم و  تلاکو 
نینچ دناوتیم  وا  هک  تسا  یـسکب  قلعتم  ای  تسواب و  قلعتم  ۀلماعم  دروم  لام  هکنآ  رما و  یقیقح  تیعـضوب  هجوت  زا  سپ  لماعم  هک  تسا 

حیحـص ساسا  رب  ینتبم  دیاب  رثؤم  تیاضر  هک  تسا  نآ  رما  نیا  تلع  تسا . رثا  الب  دقع  لاح  رد  تیاضر  و  دهدب ، هزاجا  دیامنب ، ۀلماعم 
. دوب دهاوخن  یفاک  قلطم  ياضر  تسا و  کلامب  تبسن  ررض  عفن و  شجنس  نآ  دشاب و 
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: یلوضف دقع  نیح  رد  هدنهد  هزاجا  یقوقح  تالاح 

، تسا ۀلماعم  دروم  لام  لعفلاب  کلام  دقع  نیح  رد  هدنهد ، هزاجا  - 1

. دیامن ذیفنت  ار  دقع  روبزم  کلام  ًادعب  دشورفب و  ۀلوضف  ار  يرگید  کلم  یسک  هکنانچ 

، دشابیم ۀلماعم  دروم  لام  ةوقلاب  کلام  دقع  نیح  رد  هدنهد ، هزاجا  - 2

ۀقبط اریز  تسا ، هدش  هداد  دوخ  تایح  تدم  زا  شیب  یلوا  ۀقبط  ۀلیـسوب  هک  هفوقوم ، لام  هزاجاب  تبـسن  دالوا  زا  مود  ۀـقبط  ةزاجا  دـننام 
. دنشابیم هفوقوم  نیع  کلام  فقاو  لعج  بسح  رب  مود 

دراد نآب  تبسن  ینیع  قح  یلو  دشابیمن ، ۀلماعم  دروم  کلام  دقع  نیح  رد  هدنهد ، هزاجا  - 3

نآب دـناوتیمن  ثروم  هک  دراد  یقح  ثروم  هکرت  رد  ثلث  رب  داز  امب  تبـسن  ثراو  اریز  تسا ، تیـصو  رد  ثلث  رب  دازام  دروم  رد  هکنانچ 
ار هنوهرم  نیع  نهار  هک  يدروم  رد  تسا  نینچمه  دوشیمن . هدیمان  یلوضف  دقع  ًاحالطـصا  ثلث  زا  شیب  تیـصو  هچ  رگا  دـیامن ، زواجت 
هن تسا ، قح  طاقـسا  هزاجا  روبزم  تروص  ود  رد  دشابیم ، حیحـص  روبزم  دـقع  نهترم  هزاجا  زا  سپ  هک  دـهدب  لاقتنا  نهترم  نذا  نودـب 
. دیآیم لمعب  وا  تیکلام  رابتعاب  ۀلماعم  دروم  کلام  ۀلیسوب  هک  تسا  دقع  ذیفنت  هزاجا  هک  قباس  دروم  ود  فالخ  رب  دقع  ذیفنت  لوبق و 

، دشابیم واب  لاقتنا  ضرعم  رد  لام  نآ  یلو  درادن  ۀلماعم  درومب  تبسن  دقع  نیح  رد  ۀقالع  قح و  هنوگچیه  هدنهد  هزاجا  - 4

دقع نیح  رد  هکنآ  لاح  دنک و  ذیفنت  ار  دقع  نآ  دناوتیم  ثراو  دریمب ، در  ای  هزاجا  زا  لبق  کلام  دوش و  هداد  لاقتنا  اتلوضف  یلام  هکنانچ 
ةزاجا توف ، زا  دـعب  تدـمب  تبـسن  هثرو  کلام ، توف  زا  سپ  هک  هبراضم  دروم  رد  تسا  نینچمه  تسا . هدوبن  لاقتنا  دروم  لاـم  کـلام 

م) هدام 254 ق . زا  دافتسم  . ) تسا هدروآ  ياجب  کلام  هک  تسا  يزیچ  ءاقبا  هزاجا  ریخا  دروم  رد  دنهدب ، لماعب  ار  هبراضم  ۀمادا 

، دشابیمن زین  واب  لاقتنا  ضرعم  رد  لام  نآ  درادن و  ۀلماعم  درومب  تبسن  دقع  نیح  رد  هقالع  قح و  هنوگچیه  هدنهد  هزاجا  - 5

دهدیم  لاقتنا  ًاتلوضف  ار  ریغ  لام  یسک  هکنانچ 
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ةدام زا  دافتـسم   ) دـهد هزاجا  ار  یلوضف  دـقع  دـناوتیم  بعتم  دـیامنیم ، هبه  یلوضف  لماعمب  ار  لام  نآ  ۀـلماعم ، زا  عالطا  نودـب  کـلام  و 
ۀلماعم ناوتیمن  در  زا  سپ  دوشیم و  هتخانـش  یلعف  در  لمع  نیا  دـنک ، هبه  ار  نآ  یلوضف  ۀـلماعم  زا  عالطا  اب  کلام  هاـگره  م .) ق . « 254»
کلام رگا  یلوضف  ۀلماعم  رد  : » دـیوگیم هک  « 253  » هدام كالم  تدـحو  رظن  زا  یلوضف ، ۀـلماعم  لیلحتب  هجوت  اـب  دومن . لوبق  ار  یلوضف 

رد تیکلام  الاب  ةدام  رد  تحـص ، كالم  اریز  دشابیم  حیحـص  ۀلماعم  عون  نیا  تسا » ثراو  اب  در  ای  هزاجا  دیامن  توف  در  ای  هزاجا  زا  لبق 
: زا تسا  ترابع  هزاجا  ماسقا  تشذگ  هچنآ  ربانب  درادن . یتیصوصخ  ثرا  ۀلیسوب  لاقتنا  تسا و  هزاجا  نیح 

. دقع نیح  کلام  فرط  زا  یلوضف  عیب  لوبق  دننام  تسا ، هداد  ماجنا  وا  کلمب  تبسن  يرگید  هک  ار  یلمع  کلام  ندومن  لوبق  فلا -
. ثلث زا  داز  امب  تبسن  ثراو  ةزاجا  نهار و  فرط  زا  نهر  عیب  رد  نهترم  هزاجا  دروم  دننام  نآ  ةدنراد  فرط  زا  قح  طاقسا  ب -

. براضم فرط  زا  هبراضم  ۀماداب  کلام  ثراو  ةزاجا  دننام  هدروآ ، ياجب  کلام  هک  يزیچ  ءاقبا  ج -

- یلوضف ۀلماعم  دروم  لام  نداد  فرصت 
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. دهدیم لاقتنا  يرگیدب  قح ، نتـشاد  نودب  ار  ریغ  لام  نآ  ۀلیـسوب  لماعم  هک  تسا  ) euqidiruj etcA  ( یئاضق دنـس  یلوضف ، ۀلماعم 
یلوضف ۀلماعم  بیقعت  رد  لماعم ، تسا  نکمم  یلو  دیامنیمن  باجیا  ۀلماعم  دروم  لام  رد  ار  يدام  فرـصت  دوخ  يدوخب  یلوضف  ۀـلماعم 

ۀلماعم کلام  هاگره  تروص  نیا  رد  دهد . ماجنا  زین  کلام  نذا  نودب  دـشاب  لماعتمب  ۀـلماعم  دروم  لام  نداد  فرـصت  هک  ار  يدام  لمع 
: دیوگیم هک  م . ق . « 308  » ةدام ریخا  تمسق  قبط  دیامن ، در  ار  یلوضف 

دروم لاـم  رد  هک  لـماعتم  نینچمه  لـماعم و  بصغب ، عجار  داوـم  و  تسا » بصغ  مکح  رد  مه  زوـجم  نودـب  ریغ  لاـم  رب  دـی  تاـبثا  »... 
. دنشابیم نآ  عفانم  نیع و  نماض  دناهدرک  فرصت  ۀلماعم 

. دیامنیم حیرصت  زین  ( 261  ) ةدام و  ( 259  ) ةدام رد  ار  تیلوئسم  نیا  یندم  نوناق 
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ار ۀلماعم  نآ  کلام  دشاب و  هداد  لماعتم  فرصتب  تسا  هدوب  ۀلماعم  عوضوم  هک  ار  یلام  یلوضف  لماعم  هاگره  : » یندم نوناق  « 259  » ةدام
«. تسا عفانم  نیع و  نماض  فرصتم  دنکن  هزاجا 

تبـسن يرتشم  درکن  هزاجا  ار  ۀـلماعم  کلام  هاگره  دوش  هداد  يرتشم  فرـصتب  یلوضف  عیبم  هک  یتروص  رد  : » یندـم نوناـق  « 261  » ةدام
هک یبیع  رهب  تبـسن  تسا  نینچمه  دشاب و  هدرکن  ءافیتسا  ار  عفانم  هچ  رگا  تسا  نماض  هدوب  وا  فرـصت  رد  هک  یتدم  عفانم  لام و  لصاب 

. دشابیم روبزم  عفانم  تیوفت  رظن  زا  هدومنن  ءافیتسا  هک  یعفانمب  تبسن  فرصتم  تیلوئسم  دشاب .» هدش  ثداح  يرتشم  فرصت  تدم  رد 

- یلوضف لماعم  ۀلیسوب  نمث  ذخا 

لام هک  يدروم  رد  الثم  دراد ، تفایرد  لماعتم  زا  ار  ضوع  دـهد و  ماجنا  يرگید  یلوضف  لـمع  لـماعم  تسا  نکمم  یلوضف  ۀـلماعم  رد 
. دنک ذخا  رادیرخ  زا  اتلوضف  ار  نمث  دشورفیم  ار  ریغ 

نمث ذخا  يارب  دناوتیم  کلام  تروص  نیا  رد  دهد  هزاجا  زین  یلوضف  لماعم  فرط  زا  ار  نمث  ذخا  یلوضف  ۀلماعم  ةزاجا  اب  دناوتیم  کلام 
هداد هزاجا  زین  ذخا  رد  ار  لماعم  یلوضف  لمع  کلام ، اریز  دنک ، لیـصاب  هعجارم  نآ  ۀبلاطم  يارب  دناوتیمن  دیامنب و  روبزم  لماعمب  عوجر 

. دشابیم يرب  لماعتم  ۀمذ  نیاربانب  تسا ، هدومن  بیوصت  و 
طقف کلام  یندم  نوناق  « 260  » ةدام زا  دافتسم  ربانب  تروص  نیا  رد  دهدن . هزاجا  ار  ضوع  ضبق  یلوضف ، ۀلماعم  ةزاجا  اب  دناوتیم  کلام 
ذخاب ینمـض  هزاجا  اب  همزالم  نآب  هزاجا  ات  درادن  نمث  ذخا  اب  همزالم  ۀلماعم  داقعنا  اریز  دـیامنب ، عوجر  لماعتمب  نمث  ذـخا  يارب  دـناوتیم 

واب ای  هدومن و  ذـخا  لماعتم  زا  ار  نمث  کلام  هاوخ  دـیامن ، دادرتسا  هداد  یلوضف  لماعمب  هک  ار  هچنآ  دـناوتیم  لـماعتم  دـشاب . هتـشاد  نمث 
ار نمث  ذخا  قاقحتسا  یلوضف  لماعم  اریز  تسا ، هدوب  ملاع  ۀلماعم  ندوب  یلوضفب  رادیرخ  هچ  رگا  دشاب ، هدراذگ  توکسم  ای  هدیـشخب و 

دوجوم نمث  نیع  هک  یتروص  رد  یندم  نوناق  « 262  » ةدام روتسدب  نیا  رب  انب  تسا . هدرکن  هحابا  ای  هبه و  واب  زین  ار  نآ  لماعتم  هتـشادن و 
يرتشمب  دشاب 
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تمیق تسا و  یلثم  هاگره  ار  نآ  لثم  دشاب  هدش  فلت  نمث  نیع  هچنانچ  تسا و  هدشن  لئاز  نآ  زا  رادـیرخ  تیکلام  قح  اریز  دوشیم ، در 

. دزادرپیم تسا  یتمیق  هاگره  ار  نآ 
هداد یلوضف  لماعب  نمث  ناونعب  هک  ار  هچنآ  دناوتیم  لماعتم  ددرگیم و  لطاب  ۀلماعم  دـیامن ، در  ار  یلوضف  ۀـلماعم  کلام ، هک  یتروص  رد 

هدوب و هتخادرپ  ۀـلماعم  دروم  کیلمت  لباقم  رد  ار  نمث  لماعتم  اریز  نآب ، ملاع  ای  دـشاب  ۀـلماعم  ندوب  یلوضفب  لـهاج  هاوخ  دراد ، درتسم 
نماض لماعم  دشاب  هدش  فلت  لماعم  دی  رد  نمث  هاگره  دریگب و  سپ  ار  نآ  لدب  دناوتیم  دـیدرگن  کیلمت  واب  ۀـلماعم  دروم  هکنآ  زا  سپ 
دـشاب لهاج  نآ  ندوب  یلوضف  رب  مه  يرتشم  دنکن و  هزاجا  ار  ۀلماعم  کلام  هاگره  : » م ق . « 263  » ةدام تسا . تمیق  ای  لثم  زا  نآ  ضوع 
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«. تشاد دهاوخ  ار  نمث  يارب  عوجر  قح  طقف  ندوب  ملاع  تروص  رد  دنک و  عوجر  یلوضف  عیابب  تامارغ  ۀیلک  نمث و  يارب  هک  دراد  قح 

- یلوضف ۀلماعم  در  تروص  رد  لماعتم  تاراسخ 

؟ تسا ناربج  لباق  لیصا  رب  هدراو  تاراسخ  ایآ  دیامنب  در  ار  یلوضف  ۀلماعم  کلام  هاگره  هک  تسا  نآ  دیآیم  شیپ  هک  یشسرپ 
زا ار  نآ  لوبق  در و  لامتحا  نوچ  هدوب ، ۀلماعم  ندوب  یلوضف  رب  ملاع  دـقع  نیح  رد  لیـصا  هاگره  هک  دوب  دـهاوخ  وحن  نیدـب  نآ  خـساپ 

تامارغ دشاب  نآب  لهاج  لیصا  هک  یتروص  رد  یلو  تسین . نآ  نماض  لوئسم و  یسک  هدومن و  ررض  رب  مادقا  دوخ  هدادیم ، کلام  فرط 
ار دوخ  نتـشادن  تمـس  هک  هدـیدرگ  لماعتمب  تراـسخ  هجوت  ببـس  وا  اریز  تسا ، یلوضف  لـماعم  ةدـهعب  م . 263 ق . ةداـم »  » قبط هدراو 
اب ای  دوشن و  ۀلماعم  هنوگ  نیاب  رضاح  لماعتم  دوب  نکمم  دومنیم  مالعا  ار  ۀلماعم  یقوقح  تیعـضو  لماعم  هاگره  هچ  تسا ، هدومنن  مالعا 

. دیامن ۀلماعم  نآ  ندوب  یلوضفب  هجوت 
: زا تسا  ترابع  روبزم  تامارغ 

، یلالد قح  دنس ، میظنت  ۀنیزه  لیبق  زا  ۀلماعم  ماجنا  يارب  مزال  ياههنیزه  ۀیلک  - 1
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. نآ لاثما  يرادهگن و  ۀنیزه  لحمب و  عیبم  لقن  لمح و  ۀنیزه  باهذ ، بایا و  ۀنیزه 
ضرف هاگره  الثم  تسا . هداد  کلامب  ار  نآ  تمیق  ای  لثم  يرتشم  هدـش و  فلت  عیبم  هک  یتروص  رد  لدـب  ۀـلماعم و  نمث  نیب  تواـفت  - 2
هدومن فلت  ار  نآ  يرتشم  هداد و  يرتشم  فرـصتب  هتخورف و  لایر  دـصناپ  غلبمب  لـماعم  هک  تسا  يدنفـسوگ  یلوضف  ۀـلماعم  دروم  دوش 
تمیق دزادرپب و  کلامب  ار  نآ  تمیق  دیاب  يرتشم  دهدیمن ، هزاجا  ار  نآ  مه  کلام  هدوب و  یلوضف  ۀلماعم  هک  هدش  مولعم  سپـس  تسا و 

. تسا لایر  دصتفه  يدنفسوگ  نینچ 
نآ و نماض  یلوضف  لماعم  تسا و  ۀـلماعم  ندوب  یلوضفب  رادـیرخ  لهج  هجیتن  رد  ۀـلماعم ، نمث  رب  ۀـفاضا  لاـیر  تسیود  تخادرپ  ررض 

دـشابیم نماض  کلام  لباقم  رد  یندم  نوناق  « 308  » هدام قبط  ریغ  لام  رب  دـی  تاـبثا  رثا  رد  هچ  رگا  رادـیرخ  اریز  دزادرپب ، يرتشمب  دـیاب 
هچناـنچ تسا و  هدومن  نآ  دـیرخب  مادـقا  ددرگیم ، کـلام  لاـیر  دـصناپ  لـباقم  رد  ار  روبزم  دنفـسوگ  هکنآ  روصتب  رادـیرخ  نوـچ  یلو 

تیعـضوب وا  لهج  رادیرخ  یتخادرپ  هفاضا  ببـس  نیاربانب  دیامن . رظنفرـص  دیرخ  زا  دوب  نکمم  دشابیم  نآ  زا  شیب  شتمیق  هک  تسنادیم 
. دوب دهاوخ  لوئسم  تسا و  هدش  نآ  ببس  یلوضف  لماعم  هک  هدوب  ۀلماعم  یقوقح 

دیامن يرادـیرخ  ۀـلماعم  دروم  نمث  زا  شیب  رازاـب  رد  ار  نآ  لـثم  رادـیرخ  دـشاب و  یلثم  یلوضف  ۀـلماعم  دروم  رد  هاـگره  تسا  نینچمه 
( دمآ دهاوخ  بصغ  باب  رد  نآ  حرش  )

هچنآ ۀـلماعم ، نالطب  تروص  رد  دوشیم ، کلام  لام  نیع  عبتب  ًاناجم  ار  عفانم  درخیم  نمث  لباقم  رد  ار  یلام  هک  یـسک  عفاـنم - ضوع  - 3
اریز دهاوخب ، یلوضف  لماعم  زا  تراسخ  ناونعب  دناوتیم  هدـش  تیوفت  هدومنن و  ءافیتسا  هک  دوخ  فرـصت  نامز  عفانم  لباقم  رد  لماعتم  ار 

یعفانمب تبـسن  اما  تسا و  هدش  هجوتم  واب  ۀلماعم  یقوقح  تیعـضوب  لماعتم  لهج  هجیتن  رد  هک  دشابیم  ۀـلماعم  نالطب  رثا  رد  روبزم  ررض 
تسا و ریغ  لام  زا  ءاـفیتسا  اریز  دـهاوخب  عیاـب  زا  تمارغ  ناونعب  ار  نآ  ضوع  دـناوتیمن  هک  دـسریم  رظنب  تسا  هدرک  ءاـفیتسا  يرتشم  هک 

. دشابیم نآ  لوئسم  دوخ 
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تادهعت طوقس  رد  مشش  لصف 
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هراشا

: ددرگیم طقاس  لیذ  بابسا  زا  یکیب  یندم  نوناق  « 264  » ةدام قبط  دیآ  دوجوب  هکنآ  زا  سپ  دهعت 
. دهعب يافو  ۀلیسوب  - 1

. هلاقا ۀلیسوب  - 2

. ءاربا ۀلیسوب  - 3
. دهعت لیدبت  ۀلیسوب  - 4

. رتاهت ۀلیسوب  - 5
«. ۀمذلا یف  ام  تیکلام  ۀلیسوب  - 6

مالـسا نوناق  اب  هدش و  سابتقا  هسنارف  یندم  نوناق  زا  ۀلماعم ) تحـص  يارب  یـساسا  طئارـش  رد   ) مود لصف  دـننام  تادـهعت  طوقـس  لصف 
رکذ الاب  رد  هک  یببس  شش  رب  درامشیم و  تادهعت  طوقس  بابسا  زا  ار  رما  هن  « 1234  » ةدام رد  هسنارف  یندم  نوناق  تسا . هدیدرگ  قیبطت 

: زا دنترابع  هک  هدومن  هفاضا  ار  ریز  ۀناگهس  دراوم  هدش 
. ۀلماعم دروم  فلت  - 1

. خسف دروم  رد  هیلع  قلعم  ققحت  - 2
. نامز رورم  - 3

. تسا هدش  رکذ  خسف  هسنارف  یندم  نوناق  رد  مود ، قش  رد  روکذم  ۀلاقا  ياجب  و 
یکی توف  دننام  هدیدرگ ، نایب  فلتخم  داوم  نآ  نمض  هک  تسا  دوجوم  تادهعت  طوقس  بابـسا  زا  يرگید  دراوم  ناریا  یندم  نوناق  رد 

(. یندم نوناق  « 954  » ةدام  ) هزئاج دوقع  رد  ۀلماعم  نیفرط  زا 
. دزادرپیم تادهعت  طوقس  هناگشش  دراوم  حرشب  یندم ، نوناق  تعباتمب  باتک  نیا 
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دهعب ءافو  رد  - 1

هراشا

و دوشیم ، لصاح  دشاب  دهعت  درومب  ندیـسر  هک  هل  دـهعتم  دوصقم  دـهعب  ءافو  رد  اریز  تسا ، دـهعت  طوقـس  ۀلیـسو  نیرتهداس  دـهعب  ءافو 
ای میلـست و  هدوب ، لام  لاقتنا  ای  میلـست و  دهعت ، دروم  هاگره  هکنانچ  دریگیم ، ماجنا  هدش  هدراذگ  دهعتم  ةدهعب  دـقع  رثا  رد  هک  یفیلکت 

. تسا هدش  هدروآ  ياجب  هدوب  لمع  ماجنا  هاگره  هدش و  هداد  لاقتنا 
یسک هاگره  هک  تسا  نیا  دشابیم . دهعت  دوجوب  قوبسم  راچان  تهج  نیدب  ددرگیم  دهعت  طاقسا  ببـس  هک  تسا  یئاضق  لمع  دهعب  ءافو 
هیدأت هک  ار  هچنآ  دناوتیم  تسا ، هدوبن  راکهدب  هدرک و  هابتـشا  هک  دوش  مولعم  دعب  دیامن و  ادا  ار  نآ  هدوب  نویدـم  يرگیدـب  هکنآ  روصتب 

زا دراد  قح  دـنک  هیدأت  ار  نید  نآ  تسنادـیم  نویدـم  ار  دوخ  ًاهابتـشا  هک  یـسک  رگا  . » م ق . « 302  » ةداـم قبط  اریز  دراد ، درتـسم  هدومن 
«. دیامن دادرتسا  هدرک  ذخا  قح  نودب  ار  نآ  هک  یسک 

نودب دهدب  يرگیدب  يزیچ  یـسک  رگا  نیاربانب  تسا  عربت  مدع  رد  رهاظ  دهدب  يرگیدب  یلام  سک  ره  : » یندـم نوناق  « 265  » ةدام قبط 
هتخادرپ هک  ار  هچنآ  دادرتسا  يوعد  ۀـماقا  هاگداد  رد  لاـم  ةدـنهد  هک  یتروص  رد  دـنک .» دادرتسا  دـناوتیم  دـشاب  زیچ  نآ  ضورقم  هکنیا 

هک هدوب  ینید  لباقم  رد  روبزم  هجو  هک  دـیامن  يوعد  هدـناوخ  هکنآ  رگم  داد ، دـهاوخ  هدـنهدب  لام  نآ  درب  مکح  هاگداد  دـیامنب ، تسا 
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هدناوخ فرط  زا  ءاعدا  فرص  دش . دهاوخ  یقحیب  هب  موکحم  ناهاوخ  تروص  نیا  رد  دنک . تباث  ار  نآ  تسا و  هتشاد  واب  ناهاوخ  البق 
، تسا هتـشادن  دوجو  البق  ینید  دیامن  تباث  هک  دهاوخب  ناهاوخ  زا  دناوتیمن  هدناوخ  هکنانچمه  دشابیمن ، ناهاوخ  تیموکحم  يارب  یفاک 

. تسین تابثا  لباق  قلطم  مدع  اریز 
، دراد تفایرد  ار  نآ  وا  دهدب و  يرگیدب  یلام  هلاوح  ۀلیسوب  یسک  هک  یتروص  رد 
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هک دهد  هلاوح  يرگیدب  یسک  هاگره  الثم  تسا . هدوبن  لاتحمب  نویدم  هک  دیامن  تباث  هکنآ  رگم  دهاوخب  ار  نآ  دادرتسا  دناوتیمن  لیحم 

هدنریگ زا  ار  نآ  دادرتسا  دـناوتیمن  لیحم  دـنک ، لوصو  ثلاث  صخـش  زا  ار  نآ  هلاوح ، ةدـنراد  دریگب و  ثلاث  صخـش  زا  لایر  رازه  کی 
یثلاث صخـش  ۀمذب  نویدم  ۀمذ  زا  یـصخش  بلط  نآ  بجومب  هک  تسا  يدقع  هلاوح  : » یندم نوناق  « 724  » ةدام قبط  اریز  دهاوخب ، لوپ 

لاتحمب ار  لوپ  هک  دـیامن  تباث  هدـنهد  هلاوح  لیلد  ۀلیـسوب  هکنآ  رگم  تسا  لاتحمب  لیحم  تینویدـم  هلاوح  رد  رهاظ  و  ددرگیم » لـقتنم 
«14  » ةدام قبط  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  هدـش  ناـیب  تلع  لـیحم ، يراـجت  رتفد  رد  دنـشاب و  رجاـت  نیفرط  هکنآ  دـننام  تسا ، هداد  ضرق 

. تسا تجح  رجات  هیلع  رب  رجات  رتفد  تراجت  نوناق 
يوعد دیامن  ءافیا  ار  نآ  دوخ  لیمب  دهعتم  رگا  دشابیمن  هبلاطم  قح  ًانوناق  هل  دـهعتم  يارب  هک  یتادـهعت  دروم  رد  : » م ق . « 262  » ةدام قبط 

ار یئارجا  تنامـض  هک  تسا  یتادهعت  درادن ، ار  نآ  ۀبلاطم  قح  ًانوناق  هل  دهعتم  هک  یتادهعت  زا  روظنم  دوب » دـهاوخن  عومـسم  وا  دادرتسا 
دننام دهاوخب ، کمک  دوخ  بلط  ءافیتسا  يارب  یئارجا  ياوق  زا  دناوتیمن  هل  دـهعتم  دـشابیم و  دـقاف  تسا  قح  ۀلکـشتم  ناکرا  زا  یکی  هک 
دروم رد  تسا . هدـش  لدـبم  ینادـجو  یقالخا و  قحب  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  ینوناـق  ةوق  هک  تسا  ةدـش  ناـمز  رورم  لومـشم  هک  ینید 
طقاس روبزم  قح  دزادرپب  ار  دوخ  نید  لیمب ، قالخا ، تیاعر  یمومع و  راکفا  مارتحا  ظـفح  يارب  دـهعتم  هک  یتروص  رد  روبزم  تادـهعت 
دهاوخ ار  نآ  دادرتسا  قح  هدوب  هرکم  رما  نیا  رد  ای  دـیامن و  هیدأت  ار  نآ  ًاهابتـشا  هاـگره  ـالا  دـهاوخب و  ار  نآ  دادرتسا  دـناوتیمن  هدـش و 

دروم رد  دیامنب و  دادرتسا  دناوتیم  هارکا  تروص  رد  طقف  دهعتم  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  دنکیم . دییأت  ار  رما  نیا  « 302  » ةدام تشاد و 
لام دهعتم  هک  تسا  نآ  رظن  زا  دـهعتم ، فرط  زا  نآ  دادرتسا  زاوج  مدـع  هک  دورن  روصت  تسا  هدومن  تخادرپ  دوخ  لیمب  ار  نید  هابتـشا 

ادا ار  دوخ  نید  هک  هتـشاد  دصق  دهعتم  سکعلاب  هکلب  تسا ، هتـشادن  ار  هبه  دـصق  نیفرط ، زا  کی  چـیه  اریز  هدومن ، هبه  فرطب  ار  روبزم 
دیامن 
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. دنک تفایرد  ار  دوخ  بلط  دهعتم  و 

نآ دناوتیمن  تسا  نویدم  هکنآ  روصتب  دهدب  يرگیدب  ار  یلام  ًاهابتشا  یسک  هاگره  هک  تسا  یمور  قوقح  ۀیرظن  روبزم  ۀیرظن  لباقم  رد 
هاگره یلو  تسا ، هدومن  تعباتم  روبزم  ۀیرظن  زا  دشاب  هدشن  ماجنا  لمع  هارکا  هلیح و  ۀلیسوب  هک  یتروص  رد  ایلاتیا  نوناق  دراد . درتسم  ار 

. دهاوخب ار  نآ  دادرتسا  دناوتیم  دشاب  هلیح  ای  هارکا  ۀلیسوب 

دوشیم ثحب  تمسق  راهچ  رد  دهعب  يافو 

هراشا

. دیامن دهعت  ءافیا  دیاب  یسک  هچ  لوا -
. ددرگ هیدأت  دیاب  زیچ  هچ  مود -

. دوش هیدأت  دیاب  سک  هچب  موس -
. تسیک ةدهعب  نآ  ۀنیزه  ددرگ و  هیدأت  دیاب  لحم  مادک  نامز و  هچ  رد  مراهچ -
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؟ دیامن دهعت  ءافیا  دیاب  یسک  هچ  لوا - تمسق 

ماجنا ءافیا ، مدع  تروص  رد  دناوتیم  نئاد  نیاربانب  ددرگیم ، فلکم  نویدم و  دهعت  رثا  رد  وا  اریز  دوش ، ماجنا  دهعتم  ۀلیـسوب  دـیاب  دـهعت 
هزاجا نویدـم  فرط  زا  هچ  رگا  تسا ، زیاج  نویدـم  ریغ  بناج  زا  نید  ءافیا  : » یندـم نوناـق  « 267  » ةدام روتـسدب  دهاوخب . وا  زا  ار  دهعت 
یلمع دهعت  دروم  هاگره  اما  تسا . هتفای  ماجنا  مه  نآ  هک  دشابیم  دهعت  درومب  ندیسر  دهعت  ماجنا  زا  هل  دهعتم  روظنم  اریز  دشاب » هتـشادن 
هتخانش دهعت  ءافیا  نویدم ، ریغ  ۀلیسوب  نآ  ماجنا  یفورعم ، یشاقن  ۀلیسوب  ینیعم  ةدرپ  یشاقن  دننام  هدوب  روظنم  دهعتم  تیصخش  هک  دشاب 

: دیوگیم یندم  نوناق  « 268  » ةدام هک  تسا  نیا  دوشیمن ،
نیا رد  هک  هل » دهعتم  تیاضر  اب  رگم  تسین  نکمم  يرگید  ۀلیسوب  دشاب  هدش  طرش  دهعتم  صخش  ترشابم  هک  یتروص  رد  یلعف  ماجنا  »

. تسا هدومن  رظنفرص  دهعتم  ترشابم  تیصوصخ  زا  هل  دهعتم  دوشیم  مولعم  تروص 
هبلاطم ار  نآ  دهعتم  زا  دناوتیم  روبزم  صخـش  ایآ  دـیدرگ  هیدأت  نویدـم  ریغ  ۀلیـسوب  نید  هاگره  هک  تسا  نآ  دـیآیم  شیپ  هک  یـشسرپ 

ةدام  ریخا  تمسق  ار  نآ  خساپ  دیامن ؟
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اریز درادن » عوجر  قح  الا  دراد و  واب  هعجارم  قح  دشاب  نذا  اب  رگا  دنکیم  ادا  ار  يرگید  نید  هک  یـسک  دـهدیم ...« : یندـم  نوناق  « 267»
ضرق ثلاث  صخـش  زا  ار  نآ  هک  تسنآ  دننام  دیامن ، هیدأت  ار  وا  نید  هک  دـشاب  هداد  ثلاث  صخـشب  نذا  دـهعتم ، نویدـم  هک  يدروم  رد 
ثلاث صخـش  لباقم  رد  نویدم  فرط  زا  يدهعت  دنک  ادا  نویدم  نذا  نودب  هاگره  یلو  دهدب ، واب  ار  شـضوع  هک  تسا  دـهعتم  هدومن و 
ثلاث صخش  نیاربانب  دوشیمن  وا  يارب  يدیدج  دهعت  داجیا  بجوم  مه  نویدم  نید  طوقس  دوش و  هتخانـش  راکهدب  ات  تسا  هدماین  لمعب 

دناوتیم وا  دشاب ؛ هدادن  ثلاث  صخـشب  نید  هیدأت  رد  نذا  نویدم  هک  یتروص  رد  دشاب . هتـشادن  عربت  دـصق  هچ  رگا  تسا  عربتم  مکح  رد 
زا دهعتم  دروم  تفایرد  ءازا  رد  هل  دهعتم  هک  وحن  نیدب  دیامن . نویدم  دوخ  لباقم  رد  ار  دهعتم  هل ، دـهعتم  زا  بلط  نتفرگ  لاقتنا  ۀلیـسوب 

دناوتیم دوشیم و  نئاد  ینوناق  ماقم  مئاق  ثلاث  صخـش  تروص  نیا  رد  دنکیم ، راذگاو  واب  دراد  دهعتم  زا  هک  ار  دوخ  بلط  ثلاث ، صخش 
. دهاوخب نویدم  زا  هتشاد  هک  ار  یبلط 

؟ ددرگ هیدأت  دیاب  زیچ  هچ  مود - تمسق 

هراشا

: دشابیم نآ  كرت  ای  لعف  ماجنا  رگید  هاگ  تسا و  نآ  لاقتنا  ای  لام  میلست  هاگ  دهعت  دروم  تشذگ  هکنانچ 

- لام میلست  فلا -

هتشاد فرصت  رد  دوخ  ةدافتـسا  يارب  ار  روبزم  لام  هکنآ  هاوخ  دراد ، تسد  رد  تناما  روطب  ار  يرگیدب  قلعتم  لام  یـسک  هک  يدروم  رد 
رد شبحاصب  نآ  میلـست  یندم  نوناق  « 278  » ةدام قبط  نآ ، لاثما  هعیدو و  دـننام  کلام ، عفنب  هکنآ  ای  عافتنا و  قح  هیراع و  دـننام  دـشاب ،

ناـصقن رـسک و  نآ  رد  تسا  هدوـب  دـهعتم  دزن  هک  یتدـم  رد  هچ  رگا  ددرگیم  دـهعتم  تئارب  بجوـم  دراد  میلـست  نیح  رد  هـک  یتیعـضو 
نوچ دوشیمن و  لئاز  وا  تیکلام  ناصقن  رـسک و  اب  دـشابیم و  هل  دـهعتم  کلم  هک  تسا  ینیعم  لام  دـهعت  دروم  اریز  دـشاب ، هدـش  لصاح 

. تسا هدیدرگ  میلست  هدوب  نآ  میلستب  دهعت 
اریز دوب ، دهاوخن  نماض  وا  هتفای ، شیادیپ  دـهعتم  طیرفت  يدـعت و  نودـب  هاگره  هدـش ، لصاح  دـهعتم  دزن  هک  ناصقن  رـسکب و  عجار  اما 

رد  « 614  » ةدام هیراع و  رد  « 640  » ةدام  ) دشابیمن لوئسم  طیرفت  يدهعت و  دراوم  رد  زج  نیما 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 318 

http://www.ghaemiyeh.com


 318 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
نماض دهعتم  یندـم  نوناق  « 644  » ةدام قبط  هک  دـشابیم  هرقن  الط و  ۀـیراع  هب  عجار  تسا  دوجوم  روبزم  ةدـعاق  رد  هک  یئانثتـسا  ۀـعیدو .)
دهعت دروم  لام  رد  طیرفت  يدعت و  رثا  رد  ناصقن  رـسک و  هاگره  یلو  دـشاب . هدـشن  طیرفت  يدـعت و  هکنآ  ول  تسا و  نآ  ناصقن  رـسک و 

. دیامن ناربج  ار  هدراو  تاراسخ  دیاب  دوب و  دهاوخ  نآ  لوئسم  دهعتم  دشاب ، هدش  لصاح 
ناصقن رسک و  ره  لوئسم  دشاب  هدومن  میلست  رد  ریخأت  هبلاطم ، لجا و  ءاضقنا  اب  دهعتم  رگا  دیوگیم ...« : « 278  » ةدام لیذ  رد  یندم  نوناق 

لام رب  دی  تابثا  یندـم  نوناق  « 308  » ةدام لیذ  قبط  اریز  دشابن .» دهعتم  صخـش  ریـصقتب  طوبرم  ناصقن  رـسک و  رد  هچ  رگا  دوب ، دهاوخ 
نوناق « 315  » ةدام قبط  بصاغ  دـشابیم و  بصاغ  مکح  رد  میلـست  ریخأـت  رثا  رد  فرـصتم  تسا و  بصغ  مکح  رد  مه  زوجم  نودـب  ریغ 

«310  » ةدام قبط  دشابن . وا  لعفب  دنتـسم  دنچ  ره  هدش  دراو  بوصغم  لامب  وا  فرـصت  نامز  رد  هک  تسا  یبیع  صقن و  ره  لوئـسم  یندم 
. تسا بصاغ  مکح  رد  ددرگ  دوخ  دزن  لام  دوجو  رکنم  دهعتم  هک  يدراوم  رد  یندم  نوناق 

، تسا یجراخ  نیع  لاقتنا  دننام  دشابیم و  يدیدج  ۀلماعم  یلقع  لیلحت  رظن  زا  دشاب  همذلا  یف  یلک  هک  یتروص  رد  دهعت  دروم  رد  میلست 
کی ره  دناوتیم  تسا و  اهنآ  زا  یکی  میلـستب  مزلم  دهعتم  هک  دشابیم  جراخ  رد  هدـیدع  دارفا  ياراد  هتفرگ  رارق  دـهعت  دروم  هک  یلک  اریز 
دهعتم میلـست  ار  نآ  دیاب  هکلب  دوشیمن  دهعت  ءافیا  بجوم  یئاهنت  هب  درف  باختنا  دیامنیم و  باختنا  دوخ  دهعت  ءافیا  يارب  ار  یلک  دارفا  زا 

، تسا يدیدج  ۀلماعم  تقیقح  رد  هک  دسریم  رظنب  دـشابیم ، یئاضق  لمع  کی  تروصب  هک  روبزم  لمع  دـیامن . ضبق  ار  نآ  وا  هدرک و  هل 
ءاشنا دـصق  نودـب  راچان  کیلمت  و  تسا ، هدوب  دـهعت  دروم  نآ  یلک  هک  دـشابیم  هل  دـهعتمب  ینیعم  درف  کیلمت  دروم  نیا  رد  میلـست  اریز 
مالعا هل  دهعتم  فرط  زا  ضبق  دهعتم و  فرط  زا  میلست  ۀلیـسوب  هک  تسا  ءاشنا  دصقب  جاتحم  زین  نآ  لوبق  هکنانچمه  دوب  دهاوخن  نکمم 

نیع دروم  رد  هچنآ  فالخ  رب  دقع ، نامز  زا  هن  ددرگیم  لصاح  میلست  نامز  زا  یلک  عیب  رد  تیکلام  دوشیم : هتفگ  هک  تسا  نیا  ددرگیم ،
ءافیا  نیاربانب  تسا ، یجراخ 
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. تسا یئاضق  دنس  کی  تقیقح  رد  دشاب  همذلا  یف  یلک  دهعت  دروم  هک  یتروص  رد  دهعت 

ءافیا نآ  يالعا  درف  زا  هک  تسین  روبجم  دـهعتم  دـشاب ، یلک  هدوبن و  یـصخش  نیع  دـهعت  عوضوم  رگا  : » یندـم نوناـق  « 279  » ةدام قبط 
بوسحم بویعم  ًافرع  هک  مه  يدرف  زا  هکنانچمه  تسا ، هتفرگن  رارق  دهعت  دروم  هک  تسا  یفاضا  تیصوصخ  ياراد  العا  درف  اریز  دنک .»

، تسا فراعتم  دارفاب  فرـصنم  یلک  دـشابیمن و  نآ  فراعتم  دارفا  زا  یلو  تسا  یلک  قیداصم  زا  بویعم  هچ  رگا  دـهدب ، دـناوتیمن  تسا 
. دنک هیدأت  ار  نآ  دارفا  نیرتتسپ  زا  زین  دناوتیمن  دهعتم  تهج  نیدب 

- لام لاقتنا  ب -

، عافتنا قح  لیبق  زا  نآب  طوبرم  قوقح  تسا  نینچمه  دـشاب و  هتفرگ  رارق  دـهعت  دروم  هک  تسا  یجراخ  نیع  لاقتنا  لام ، لاقتنا  زا  روظنم 
يارب قافترا  قح  ای  دهد و  لاقتنا  يرگیدب  لاس  کی  زا  سپ  ار  دوخ  ۀناخ  دیامن  دـهعت  یـسک  هکنانچ  ینیعم ، لام  عفانم  ای  قافترا و  قح 
یتقو یندم  نوناق  « 269  » ةدام قبط  روبزم  دراوم  رد  دـنک . راذـگاو  هراجاب  ار  نآ  ینیعم  تدـم  يارب  ای  دـهد و  رارق  نآ  رد  رواجم  کلام 

رد هکنانچ  دشاب ، هتشاد  تیلها  مه  ًاصخش  دشاب و  کلام  فرط  زا  نوذأم  ای  کلام و  دهدیم  هک  ار  يزیچ  دهعتم  هک  دوشیم  ققحم  لاقتنا 
ار تحص  يارب  یساسا  طئارش  هک  تسا  حیحص  یتروص  رد  ۀلماعم  دشابیم و  ۀلماعم  لاقتنا ، اریز  تشذگ ، ۀلماعم  تحـص  یـساسا  طئارش 

. دشاب اراد 
؟ ددرگیم دهعتم  ۀمذ  تئارب  بجوم  ریغ  لام  ۀیدأت  هنوگچ  هک  تسا  نآ  دریگیم  رارق  یلمع  ثحب  دروم  الاب  ةدام  رد  هک  يرما 

تیکلم هک  درادن  يریثأت  دهعتم  يارب  دشابیم و  دهعت  درومب  تبـسن  هل  دـهعتم  کلمت  تسا ، لام  لاقتنا  نآ  دروم  هک  يدـهعت  یئاغ  تلع 
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تیکلم دریگ ، رارق  لاقتنا  دروم  لام ، بحاص  نذا  اب  یلام  هاگره  نیاربانب  تسیک ، وا  قباس  کلام  دوشیم و  لقتنم  هل  دهعتمب  یسک  هچ  زا 
هچ وا  لام  ۀلیـسوب  دـهعت  ءافیاب  کلام  نذا  تسناد  دـیاب  یقوقح  لیلحت  رظن  زا  اما  دریگیم . ماجنا  دـهعت  هدـش و  لـصاح  هیلا  لـقتنم  يارب 

داجیا  دهعتم  يارب  ار  یقح 
________________________________________

ه ق ناریا ، نارهت -  ۀیمالسا ، تاراشتنا  دلج ،  6 یماما ،)  ) یندم قوقح  نسح ، دیس  یماما ،
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. دوشیم روصت  تروص  دنچ  رما  نیا  دیامن ؟ ءافیا  ریغ  لام  لاقتنا  ۀلیسوب  ار  دوخ  دهعت  دناوتیم  هک  دیامنیم 
. دیامنب وا  رد  دهاوخب  یفرصت  هنوگ  ره  هک  هدومن  یناجم  ۀحابا  دهعتمب  ار  دوخ  لام  کلام ، - 1

ًامومع دهدب ، کلامب  ًادـعب  ار  نآ  ضوع  هکنآ  طرـشب  دـیامنب ، وا  رد  یفرـصت  عون  ره  هک  هدومن  دـهعتم  هب  هحابا  ار  دوخ  لام  کلام ، - 2
. تسا لیبق  نیا  زا  هیدات  رد  کلام  نذا 

لام هلیسوب  دهعت  ءافیا  دهعتم  سپس  دهد و  لاقتنا  دوخب  ضوع  لباقم  رد  ای  ًاناجم و  ار  وا  لام  هک  هداد  دهعتمب  ینمـض  تلاکو  کلام  - 3
. دیامنیم دوخ 

. تسا هدومن  دهعتمب  ینمض  ۀبه  ار  دوخ  لام  کلام ، - 4
. دیامن راذگاو  هل  دهعتمب  دوخ ، دهعت  ءافیا  يارب  تسا  يرگیدب  قلعتم  هک  یلام  دناوتیم  دهعتم  الاب ، رد  روکذم  روص  زا  کی  ره  رد 

تسا هدش  نآ  رد  فرصت  زا  عونمم  مکاح  فرط  زا  هک  ار  یلام  دناوتیمن  دهعتم  یندم  نوناق  « 276  » ةدام قبط  تشذگ ، الاب  رد  هچنآب  رظن 
گرب رودـص  رثا  رد  هاوخ  تسا ، هدـش  تشادزاب  تبث  ءارجا  ای  هاگداد  فرط  زا  هک  یلام  هیدأت  نیاربانب  دـیامن ، هیدأت  دـهعب  ءافو  ماقم  رد 
طوقـس بجوم  دشاب  هدش  رداص  هاگداد  فرط  زا  کلام  یگتـسکشرو  مکح  هکنآ  ای  هب و  یعدـم  نیمأت  رارق  رودـص  ای  دـشاب و  یئارجا 

رما نیا  دوب . دـهاوخن  لاقتنا  لباق  ددرگیم و  راکبلط  قح  قلعتم  یگتـسکشرو  مکح  ای  تشادزاـب  رثا  رد  روبزم  لاـم  اریز  ددرگیمن ، دـهعت 
تبسن لاقتنا  لقن و  هنوگ  ره  : » دیوگیم هک  تسا  هدش  حیرصت  هب ، یعدم  نیمأت  تمسق  رد  یندم  یسرداد  نیئآ  نوناق  « 264  » ةدام هلیسوب 
تـسا یقاب  فیقوت  هک  مادام  روبزم  لاقتنا  رب  رثا  بیترت  تسا و  عونمم  دـشاب ) هدـش  فیقوت  هک  یتروص  رد   ) عفاـنم لوقنم و  زا  معا  نیعب 

«. تسا هدش  فیقوت  وا  قح  ظفح  يارب  لام  نآ  هک  یسک  ةزاجا  تروص  رد  رگم  دش ، دهاوخن  هداد 
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کلام لاقتنا  نیح  رد  هکنیا  ناونعب  دناوتیمن  رگید  دهد ، لاقتنا  ار  نآ  ای  دیامن و  ۀیدأت  ار  یلام  دهعب  ءافو  ماقم  رد  دـهعتم  هک  یتروص  رد 
یعدم هک  ضرف  رب  دوشیمن . هتفریذـپ  لیلد  نودـب  وا  يوعد  تسا و  یعدـم  هدـنهد  اریز  دـهاوخب ، هل  دـهعتم  زا  ار  نآ  دادرتسا  هدوبن ، نآ 

فرـصتم و البق  هکنآ  فرـص  و  درادـن . نآ  دادرتسا  يارب  کلام  فرط  زا  یتمـس  وا  تسا ، ریغب  قلعتم  هداد  هک  یلام  دـیامن  تباـث  روبزم 
یندم نوناق  « 308  » ةدام لیذ  قبط  هدومن  فرـصت  ار  ریغ  لام  هک  هل  دهعتم  دوب و  دهاوخن  نآ  دادرتسا  يارب  یفاک  تسا ، هدوب  لام  ةدنهد 
هیدات یلام  دهعب  ءافو  ماقم  رد  دهعتم  رگا  : » دـیوگیم یندـم  نوناق  « 270  » ةدام هک  تسا  نیا  دـیامن . در  شکلامب  ار  نآ  ات  دـشابیم  نماض 

لام هک  دنک  تباث  هکنیا  رگم  دهاوخب  هل  دهعتم  زا  ار  نآ  دادرتسا  هدوبن  لام  نآ  کلام  هیدات  نیح  رد  هکنیا  ناونعب  دـناوتیمن  رگید  دـیامن 
، هراجا هیراع ، ناونعب  ار  لام  هک  دیامن  تباث  دیاب  هدـنهد  اًلثم  دـشاب » هتـشاد  هیدأت  رد  نذا  هکنآ  نودـب  هدوب  وا  دـیرد  ینوناق  زوجم  اب  ریغ 

. دراد زاربا  کلام  زا  ار  نآ  دادرتسا  رد  تلاکو  دناوتیم  هکنانچمه  تسا ، هتشاد  تسد  رد  نآ  لاثما  هعیدو و 

لعف ماجنا  ج -
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رد نیفرط  رظن  دروم  لعاف  تیـصخش  تیـصوصخ و  هکنآ  یکی  دوشیم : ضرف  تروص  ود  دـشاب  لعف  ماـجنا  دـهعت  دروم  هک  یتروص  رد 
. دشیمن هل  دهعتم  فرط  زا  ۀلماعم  ماجناب  مادقا  دوبیمن ، دهعتم  تیصخش  هاگره  هک  يروطب  هدوب  داد  رارق 

دراد ار  يروهشم  شاقن  زا  یشاقن  ةدرپ  نتشادب  هقالع  یسک  الثم  دوب . دهاوخن  دهعت  طوقس  بجوم  ریغ  ۀلیسوب  نآ  ماجنا  تروص  نیا  رد 
يرگید شاقن  دیآ و  لمعب  دهعتم  شاقن  ۀلیـسوب  دیاب  روبزم  دهعت  تروص  نیا  رد  دهدیم ، یغلبمب  ار  هدرپ  نآ  یـشاقن  رارق  شاقن  نآ  اب  و 

دهعتم تیـصوصخ  زا  دـناوتیم  هل  دـهعتم  یلو  دوب ، دـهاوخ  رظن  دروم  تیـصوصخ  دـقاف  وا  لمع  اریز  دـهد ، ماجنا  ار  دـهعت  نآ  دـناوتیمن 
: دیوگیم یندم  نوناق  « 268  » ةدام هک  تسا  نیا  دنک . دهعت  ءافیا  دهعتم  شاقن  ياجب  يرگید  شاقن  هک  دهد  تیاضر  هدومن و  رظن  فرص 

«. هل دهعتم  تیاضر  اب  رگم  تسین  نکمم  يرگید  ۀلیسوب  دشاب  هدش  طرش  دهعتم  صخش  ترشابم  هک  یتروص  رد  لعف  ماجنا  »
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هکنآ دـننام  ددرگیم ، دـهعتم  تئارب  بجوم  ریغ  ۀلیـسوب  دـهعتم  ماـجنا  تروص  نیا  رد  دـشاب . دـهعت  دروم  قـلطم  روـطب  لـعف  هکنآ  رگید 
رد هل  دهعتم  روظنم  اریز  دنک ، رهشب  رواجم  ۀیرق  زا  مدنگ  نت  رازه  لمحب  دهعت  یـسک  ای  دیامنب و  ینیعم  هار  نتخاسب  دهعت  يراک  هعطاقم 

صخـش تهج  نیدب  تسا ، هدشن  مه  ترـشابم  دیق  درادن و  لمع  رد  يریثأت  دهعتم  تیـصخش  تسا و  مدنگ  لمح  هار و  نتخاس  دادرارق 
. دیآیم لمعب  ثلاث  صخش  ۀلیسوب  هک  تسا  ینید  ءافیا  دننام  دهد و  ماجنا  ار  دهعت  دروم  دناوتیم  يرگید 

لعف كرت  د -

: دوشیم ضرف  تروص  ود  دشاب ، لعف  كرت  دهعت  دروم  هک  یتروص  رد 
رد ینیـشام  عرتخم  هکنانچ  تسا ، قلطم  روطب  نآ  شیادیپ  مدع  دهعتم  روظنم  ینعی  دـشابیم ، دـهعت  دروم  يرما  تعیبط  كرت  هکنآ  یکی 

یکیب ار  روبزم  ۀشقن  دهعتم  هاگره  تروص  نیا  رد  دهدن . يرگید  ۀناخراک  چیه  هب  ار  دوخ  عارتخا  ۀشقن  هک  دیامن  دهعت  ۀـناخراک  لباقم 
، تسا دهعت  دروم  يرما  كرت  رارمتـسا  هکنآ  رگید  تسا . هدشن  ماجنا  هل  دـهعتم  دوصقم  هدومن و  دادرارق  زا  فلخت  دـهدب  اههناخراک  زا 

يولج رد  دوخ ، کـلم  رد  هک  دـیامن  دـهعت  دوخ  ۀـیاسمه  لـباقم  رد  یـسک  هکناـنچ  دـشابیم ، رظن  دروم  تدـم  ماـمت  رد  نآ  مدـع  ینعی 
دوخ دهعت  زا  تسا  دوجوم  راوید  هکیمادام  دزاسب  راوید  دـهعتم  هاگره  تروص  نیا  رد  دزاسن . راوید  نامز  چـیه  وا  نامتخاس  ياههرجنپ 

زین تدم  هیقب  رد  رما  نآ  كرت  اریز  دنک ، بارخ  ار  راوید  هک  دیامن  مزلم  ار  وا  دناوتیم  هل  دهعتم  تسا و  هدومن  فلخت  تدـم  نآب  تبـسن 
لمع كرتب  دهعت  لاس  هد  تدم  يارب  هکنانچ  دـشاب ، تقوم  تسا  نکمم  دـشاب و  مئاد  رمتـسم  رما  تسا  نکمم  دـشابیم . دـهعت  دروم  رد 

. دوش
رگا دـیامن ، لوبق  تسا  دـهعت  عوضوم  هک  هچنآ  ریغب  يرگید  زیچ  هک  هدومن  روبجم  ناوتیمن  ار  هل  دـهعتم  : » یندـم نوناق  « 275  » ةدام قبط 

هک دومن  مازلا  ار  هل  دهعتم  ناوتیمن  دشاب  وج  نت  هد  دهعت  دروم  هاگره  الثم  دشاب . هتشاد  دهعت  عوضوم  زا  رتشیب  ای  لداعم : ًاتمیق  یشتآ  هچ 
تخادرپب  فلکم  دهعتم  اریز  دریذپب ، هایسمد  جنرب  نت  هد  نآ  ضوع  رد 
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. دشابیم هل  دهعتم  تیاضرب  طونم  رما  نیا  تسا و  دهعت  دروم  لیدبت  رگید ، زیچب  نآ  لیدبت  دشابیم و  دهعت  دروم  هک  تسا  يزیچ 

دعوم رد  ار  نآ  رگید  تمـسق  دیامنب و  دهعت  عوضوم  زا  یتمـسق  لوبقب  روبجم  ار  هل  دهعتم  دناوتیمن  دهعتم  یندم  نوناق  « 277  » ةدام قبط 
رازه داتفه  دناوتیمن  وا  تسا ، نیدرورف  لوا  نآ  ۀیدأت  دعوم  تسا و  راکهدب  لایر  رازه  دـص  زا  دـهعتم  هاگره  هکنانچ  دـنک ، هیدأت  رگید 
نیا دزادرپب . دعوم  رـس  رد  ار  یمامت  دـیاب  هکلب  دـهدب  هل  دـهعتمب  نیدرورف  لوا  رد  ار  نآ  لایر  رازه  یـس  دنفـسا و  رخآ  رد  ار  نآ  لایر 

تیعـضوب رظن  دـناوتیم ، مکاح  یلو  دریذـپب ، رتشیب  ای  طسق  ود  رد  ار  دوخ  بلط  هک  دـیامن  روبجم  ار  هل  دـهعتم  دـناوتیمن  دـهعتم  هک  تسا 
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ار يرگید  تمسق  دزادرپب و  العف  ار  یتمسق  هک  دهدب  تلهم  واب  ًاتعفد ، دهعت  عوضوم  یمامت  تخادرپب  تردق  مدع  ثیح  زا  نویدم  یلام 
. دیامن هیدأت  ار  دوخ  نید  توافتم  ای  يواستم و  طاسقاب  نویدم  هک  دراذگب  طاسقا  رارق  هکنآ  ای  يدنچ و  زا  سپ 

ای دـیامنب و  ار  دوخ  نید  ۀـیدأت  لاهمتـسا  تساوخ  رد  هاـگداد  زا  نویدـم  هک  یتروص  رد  دـشابیم . مکاـح  رظنب  طیـسقت  اـی  تلهم و  نداد 
تیموکحمب تبـسن  همانداد  رودص  نمـض  رد  نویدم ، یلام  تردق  تیعـضوب و  یگدیـسر  زا  سپ  هاگداد  دـنک ، طاسقا  رارق  تساوخرد 

يارب نویدم  فرط  زا  دیدج  تساوخداد  ندادب  مزال  دراذگیم و  طاسقا  رارق  ای  دهدیم و  ار  مزال  تلهم  دهعت ، عوضوم  تخادرپب  نویدـم 
. تسین رما  نیا 

؟ ددرگ هیدأت  یسک  هچب  دیاب  دهعت  دروم  موس - تمسق 

زا ار  دهعت  ماجنا  دناوتیم  دشابیم و  دهعت  دروم  بحاص  داد  رارق  قبط  هل  دهعتم  اریز  دوش ، هیدأت  وا  ةدنیامن  ای  هل  دـهعتمب  دـیاب  دـهعت  دروم 
هیدأت دراد  تلاکو  وا  فرط  زا  هک  یـسکب  ای  نئاد  صخـشب  دیاب  نید  : » دـیوگیم یندـم  نوناق  « 271  » ةدام هک  تسا  نیا  دهاوخب . دـهعتم 

. دشابیم هل  دهعتم  هدنیامن  دراد  ضبق  قح  هک  یسک  زا  هدام  روظنم  دراد .» ار  ضبق  قح  ًانوناق  هک  یسکب  ای  ددرگ 
: دشابیم لیذ  صاخشا  زا  ترابع  هل  دهعتم  هدنیامن 
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هتـسکشرو ناراکبلط  ةدنیامن  هک  هیفـصت  ةرادا  ای  هیفـصت و  ریدم  تسا  نینچمه  دنـشابیم و  هیلع  یلوم  ینوناق  ةدـنیامن  هک  میق  یلو و  - 1

. دنتسه
. تسا لکوم  يدادرارق  ةدنیامن  هک  لیکو  - 2

عانتما نآ  لوبق  زا  قح  بحاص  رگا  : » یندم نوناق  « 273  » ةدام قبط  دشابیم . عنتمم  هل  دهعتم  ینوناق  ةدـنیامن  هک  وا  ماقم  مئاق  مکاح و  - 3
عوضومب تسا  نکمم  هک  یتراسخ  لوئسم  مادقا  نیا  خیرات  زا  دوشیم و  يرب  وا  ماقم  مئاق  ای  مکاحب  نآ  نداد  فرصت  ۀلیـسوب  دهعتم  دنک 

تبث و قودنـص  زا  تسا  تراـبع  هداد ، رارق  دـهعت  دروم  عیدوت  يارب  هماـننیئآ  نوناـق و  هک  ار  یئاـهلحم  دوـب .» دـهاوخن  دـیآ  دراو  قـح 
. يرتسگداد قودنص 

، دوشیم خسفنم  ۀلماعم  الا  دزادرپب و  يرگیدب  ررقم  تدم  رد  ار  ینیعم  غلبم  نیفرط  زا  یکی  هک  دشاب  هدـش  ررقم  يدادرارق  رد  هاگره  الثم 
تبث قودنـصب  ار  روبزم  غلبم  دناوتیم  دهعتم  تروص  نیا  رد  دنک ، عانتما  دوخ  بلط  لوبق  زا  ددرگ  خسفنم  ۀلماعم  هکنآ  يارب  هل  دـهعتم  و 

هک یتروص  رد  و  دیامن ، میلست  دنس  ةدننک  میظنت  هناخ  رتفدب  ار  نآ  دیـسر  دهدب و  دشاب  هدش  یمـسر  دنـس  هلیـسوب  دهعت  هک  یتروص  رد 
نیئآ نوناق  « 710  » ةدام قبط  ینوناق  ۀمان  راهظا  ۀلیسوب  ار  نآ  دیسر  میلـست و  يرتسگداد  قودنـصب  ار  نآ  دشاب  يداع  دنـس  هلیـسوب  دهعت 

نآ لوئـسم  دـهعتم  دوش  بویعم  ای  فلت  وا  ماقم  مئاق  ای  مکاح  دزن  روبزم  لاـم  هک  یتروص  رد  دتـسرفب . هل  دـهعتم  يارب  یندـم  یـسرداد 
. دوب دهاوخن 

یتروص رد  نآ  دوش و  یـضار  نئاد  هک  تسا  حیحـص  یتـقو  « 271  » ةدام رد  روکذم  صاخـشا  ریغب  هیدأت  یندـم  نوناق  « 272  » ةدام قبط 
. دهدب رما  نآب  تیاضر  سپس  هل  دهعتم  دیامن و  ذخا  ار  دهعت  دروم  اتلوضف  یسک  هک  تسا 

: تسا ریز  دراوم  رد  نآ  و  دوب » دهاوخن  ربتعم  وا  هجو  رد  هیدأت  دشاب  هتشادن  ضبق  تیلها  هل  دهعتم  رگا  : » یندم نوناق  « 274  » ةدام قبط 
، هیراع دروم  نداد  دننام  دشاب ، روجحم  هک  یتروص  رد  شبحاصب  لام  میلست  - 1
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الثم ددرگ ، لصاح  يرییغت  راذگتناما  صخـش  لاوحا  رد  رگا  : » یندم نوناق  « 628  » ةدام قبط  هک  تسا  تهج  نیدب  نآ . لاثما  ۀـعیدو و 

ار روجحم  لاوما  ندرک  هرادا  قح  هک  یـسکب  رگم  دومن  درتسم  دناوتیمن  ار  ۀعیدو  خـسفنم و  ۀـعیدو  دـقع  دوش  روجحم  راذـگتناما  رگا 
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«. دراد
«. دوش تیاعر  « 630  » ات « 626  » و « 624  » داوم دافم  دیاب  هیراع  در  رد  : » یندم نوناق  « 645  » ةدام

، یلک زا  يدرف  نداد  ضبق  ینعی  دهعت  ءافیا  تروص  نیا  رد  اریز  دشاب ، همذلا  یف  یلک  هک  یتروص  رد  روجحمب  دهعت  دروم  میلست  رد  - 2
. دوب دهاوخ  طرش  نآ  رد  ۀلماعم  تحص  يارب  تیلها  تسا و  ۀلماعم  کیلمت  دشابیم . هل  دهعتمب  نآ  کیلمت 

؟ تسیک ةدهعب  نآ  ۀنیزه  ددرگ و  هیدأت  دیاب  دهعت  دروم  لحم  مادک  رد  نامز و  هچ  رد  مراهچ - تمسق 

- دهعت ماجنا  نامز  - 1

نوناق « 219  » ةدام قبط  اریز  ددرگ ، ءافیا  دیاب  دعوم  نآ  رد  دهعت  دشاب ، هدش  نیعم  دهعت  ماجنا  يارب  يدـعوم  دادرارق  رد  هک  یتروص  رد 
هاگره دشاب ، هدشن  نیعم  دقع  رد  هیدأت  يارب  يدعوم  هک  یتروص  رد  تسا . عابتالامزال  اهنآ  ماقم  مئاق  نیلماعتم و  نیب  دوقع  ۀیلک  یندـم 

ولیک دص  یـسک  هاگره  الثم  ددرگیم . ءافیا  دهعت  دـعوم  نآ  رد  دـشاب  نیعم  يدـعوم  دـهعت ، دروم  تعیبط  رظن  زا  ای  تداع و  فرع و  رد 
هاگره و  دوب ، دـهاوخ  رازاب  رد  ولابلآ  شیادـیپ  نامز  رد  نآ  ۀـیدأت  دنـشاب ، هدرکن  نیعم  ار  نآ  هیدأت  نامز  رد  درخب و  ناتـسمز  رد  ولاـبلآ 
طـسو رد  هن  دهدب ، ناتـسبات  يامرگ  تدم  رد  ار  نآ  دیاب  خی  ۀناخراک  دـشاب ، هدـشن  رکذ  دـقع  رد  نآ  میلـست  دـعوم  درخب و  خـی  یـسک 

، نآ لاثما  ياچ و  هچراپ ، دننام  دـشابن ، نیعم  يدـعوم  دـهعت  يافیا  يارب  تعیبط  رظن  زا  ای  تداع و  فرع و  رد  هک  یتروص  رد  ناتـسمز .
. دیامنیم ار  يروف  ۀیدأت  ءاضتقا  دقع  قالطا  اریز  دوش ، ءافیا  دیاب  تسا  مزال  نآ  ۀیدأت  يارب  ًافرع  هک  یتدم  رد  دقع  زا  سپ  دهعت 

- دهعت ماجنا  لحم  - 2

دیآیم  لمعب  هدش  عقاو  دقع  هک  یلحم  رد  دهعت  ماجنا 
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ار يرگید  بیترت  دـهعت ، دروم  تعیبط  رظن  زا  تداع  فرع و  ای  دنـشاب و  هدومن  ینیبشیپ  ار  ینیعم  لحم  دادرارق  رد  نیلماعتم  هکنآ  رگم 
رد باتک  دنشاب  هدومنن  نیعم  نآ  میلـست  يارب  ار  یلحم  درخب و  دوخ  تسود  زا  یباتک  هدکـشناد  رد  یـسک  هاگره  هکنانچ  دیامن . ءاضتقا 

یتروص رد  درادن . یصاخ  ءاضتقا  باتک  ۀلماعم  رد  تداع  فرع و  اریز  ددرگ ، رادیرخ  میلـست  دیاب  تسا  هدکـشناد  هک  دقع  داقعنا  لحم 
ود نآ  زا  کی  ره  دشاب ، هدشن  نیعم  نآ  میلـست  يارب  یلحم  دادرارق  رد  دشاب و  لاغذ  مدنگ و  ۀـلماعم  دروم  دوشب و  نارهت  رد  ۀـلماعم  هک 

تـسا نیا  تسا . هتخانـش  ار  یلحم  نآ  میلـست  يارب  تداع  فرع و  اریز  دیدرگ ، دهاوخ  هل  دهعتم  میلـست  دوخ  شورفب  صتخم  نادیم  رد 
دادرارق نیلماـعتم  نیب  هکنآ  رگم  دـیآ  لـمعب  هدـش  عقاو  دـقع  هک  یلحم  رد  دـیاب  دـهعت  ماـجنا  : » دـیوگیم یندـم  نوناـق  « 280  » ةداـم هک 

هدومن حیرـصت  ار  رما  نیا  زین  عیب  دروم  رد  یندـم  نوناـق  « 375  » ةدام دـیامن .» ءاضتقا  يرگید  بیترت  تداع  فرع و  ای  دـشاب  یـصوصخم 
. تسا

- هیدأت ۀنیزه  - 3

اریز دشابیم ، دهعتم  ةدهعب  دیامنن ، صاخ  ءاضتقا  تداع  فرع و  دشاب و  هدـشن  فالخ  طرـش  هک  یتروص  رد  دـهعت  ءافیا  هیدأت و  جراخم 
هدش فالخ  طرـش  هکنیا  رگم  تسا  نویدم  ةدهعب  هیدأت  جراخم  : » دـیوگیم یندـم  نوناق  « 281  » ةدام تسنآ . مزاولب  دـهعت  يزیچب  دـهعت 
عیب تیـصوصخ  رظن  زا  روبزم  ةدام  ود  رد  روکذم  مکح  دیامنیم . رکذ  ار  عیبم  میلـست  جراخم  یندم  نوناق  « 382  » و « 381  » داوم و  دشاب .»

ءارجا ار  روبزم  ةدام  رد  دافم  كالم ، تدحو  رظن  زا  هیدأت  دراوم  ۀیلک  رد  ناوتیم  تهج  نیدب  تسا و  دـهعت  قلطم  رابتعاب  هکلب  دـشابیمن ،
. دومن
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نید مادک  تباب  زا  هیدأت  هکنیا  صیخـشت  دشاب ، هتـشاد  هددـعتم  نوید  رفن  کیب  یـسک  رگا  : » دـیوگیم یندـم  نوناق  « 282  » ةدام هرصبت -
اهنآ ۀمه  دعوم  دشابیم و  نویدم  يرگیدب  لایر  رازه  دص  کی  ره  ضبق  ۀلیسوب 3  لایر  رازه  دصیس  یسک  الثم  دشابیم .» نویدم  اب  تسا 

زا سپ  دزادرپیم . ار  دوخ  نید  زا  لایر  رازه  دص  نویدم ، رتمک و  حبر  اب  یموس  رتشیب و  حبر  اب  يرگید  حـبر ، نودـب  یکی  تسا ، هدیـسر 
نئاد و  نیب  تخادرپ 
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نئاد سکعلاب  دیامن و  باستحا  رتشیب  حبر  تباب  ار  نآ  دهاوخیم  دوخ  عفانم  ۀظحالم  يارب  نویدم  هک  وحن  نیدب  دوشیم ، فالتخا  نویدم 

، فالتخا هنوگنیا  عفر  يارب  الاب  ةداـم  دراد ، بوسحم  ار  نید  نآ  تباـب  دـنک و  در  واـب  ار  حـبر  نودـب  ضبق  دوخ  عاـفتنا  يارب  دـهاوخیم 
. تسا هدومن  وا  زا  یعامتجا  تیامح  و  هدراذگ ، نویدم  ةدهعب  ار  نید  صیخشت 

هدومن و ضارقتـسا  يرگید  زا  هبترم  کی  هریل  دـصکی  یـسک  هاگره  الا  دنـشاب و  سنج  کی  زا  نید  دـنچ  هک  تسا  يدروم  رد  الاب  ةدام 
تباب زا  ار  نآ  دناوتیمن  نویدم  تسا و  هتخادرپ  ار  دوخ  یلایر  نید  راچان  دهدب ، دوخ  نئادب  لایر  دصناپ  هاگره  لایر ، دصناپ  مود  ۀـبترم 
هچنآ دشاب  هدیـسر  ود  نآ  زا  یکی  تخادرپ  دعوم  دراد و  نید  ود  يرگیدـب  یـسک  هاگره  هک  ینانچمه  دـیامنب . باستحا  دوخ  هریل  نید 
یقاب وا  ةدـهع  هب  تسا  هدیـسرن  نآ  ۀـیدأت  نامز  زونه  هک  لجؤم  نید  دوشیم و  بوسحم  لاـح  نید  تباـب  دزادرپیم  دوخ  نئادـب  نویدـم ،

. دنامیم

هلاقا رد  - 2

هراشا

ندز مهرب  خسافت و  هلاقا ، یقوقح  حالطصا  رد  و  دشابیم ، نآ  راچد  هک  يزیچ  زا  تسا  یـسک  ندومن  صالخ  ینعمب  یبرع  تغل  رد  هلاقا 
. دشابیم ۀلماعم  نیفرط  یضارتب  دقع 

لباقم رد  دقعنم و  دادرارق  دنیامن و  هدافتـسا  دوخ  یلام  روما  رد  هدارا  يدازآ  زا  یندـم  نوناق  « 10  » ةدام قبط  دـنناوتیم  رفن  ود  هکنانچمه 
زا دنناوتیم  نیفرط  ۀـلماعم  زا  سپ  یندـم  نوناق  « 283  » ةدام قبط  هنوگنیمه  دهد ، لاقتنا  يرگیدب  ار  یلام  یکی  ای  دـننک  دـهعت  رگیدـکی 

یمامت رد  هلاقا  نیاربانب  دنیامن . خسافت  هلاقا و  یضارتب  دناهدومن  دقعنم  البق  هک  ار  يدقع  هدومن  هدافتـسا  دوخ  یلام  روما  رد  هدارا  يدازآ 
. دراد یعامتجا  ۀبنج  هک  فقو  تسا و  یلام  ریغ  روما  زا  هک  حاکن  رگم  دوش  تفای  تسا  نکمم  همزال  دوقع 

نآ راثآ  ۀمادا  زا  و  عطق ، دناهدرک  دقعنم  ًاقباس  نیفرط  هک  ار  يدقع  هکلب  تسین ، دـیدج  دـقع  دوشیم ، مولعم  « 283  » ةدام زا  هکنانچ  هلاقا 
هوالع  نیفرط  زا  یکی  هک  دومن  طرش  ناوتیمن  هلاقا  نمض  رد  هک  دننآ  رب  مالسا  ياهقف  زا  یضعب  دیامنیم . يریگولج 
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تهج نیدب  و  تسا ، هلاقا  ياضتقم  فالخ  رب  روبزم  طرـش  اریز  دنک ، رـسک  يزیچ  نآ  زا  ای  دهدب و  يرگیدب  هفاضا  يزیچ  دقع  دروم  رب 

تسا و دـقع  ندز  مه  رب  هلاقا  ياضتقم  اریز  تسین ، هلاقا  ياضتقم  فالخ  رب  روبزم  طرـش  هک  دـسریم  رظنب  دنـشابیم . لطاب  طرـش  هلاـقا و 
قطنم فرع و  هکنآ  رب  ًافاضم  دوشیمن ، لصاح  هفاضا ، نداد  طرش  اب  تسا  ءاضتقم  فالخ  طرـش  رد  نالطب  كالم  هک  يداضت  هنوگچیه 
طرـش ناوتب  ات  دشابیمن  دقع  هلاقا  تسا و  روآمازلا  دقع  نمـض  رد  طرـش  دوش  هتفگ  هکنانچ  دیامنیم . زین  لمع  هتفریذپ و  ار  نآ  یعامتجا 

نیفرطب تبسن  م . ةدام 10 ق . قبط  دـهدیم و  لیکـشت  ار  يدـحاو  رکیپ  روبزم  طرـش  هلاقا و  یلیلحت  رظن  زا  دوشیم  هتفگ  دومن . نآ  نمض 
. دشابیم روآمازلا 

. تسا مزال  ۀلماعم  تحص  يارب  هک  دنشاب  یتیلها  ياراد  دیاب  نآ  نیفرط  ۀلماعم ، دننام  اذل  ددرگیم  لاوما  رد  فرصت  بجوم  هلاقا 
، یندم نوناق  « 284  » ةدام قبط  دـنک و  دـصق  رب  تلالد  هک  يزیچب  ندوب  نورقم  طرـشب  نیفرط  ياضر  دـصق و  قفاوتب  دوشیم ، ققحم  هلاقا 
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ای نیفرط  يارب  هک  يدراوم  رد  تهج  نیدب  ددرگیم . عقاو  دنک  ۀـلماعم  ندز  مهب  رب  تلالد  ًاحیرـص  هک  یلعف  ای  ظفل  رهب  دـقع  دـننام  هلاقا 
ار قباس  دقع  زین  یباتک  ۀلیـسوب  دنناوتیم  نیلماعتم  دوب . دهاوخ  یفاک  تسا  اضر  دـصق و  نیبم  هک  ةراشا  دـشابن  نکمم  ظفلت  اهنآ  زا  یکی 

. تسا ظفلت  فیدر  رد  نتشون  اریز  دنیامن ، هلاقا 
زا يرادـقم  طقف  ای  دوش  عقاو  ۀـلماعم  مامت  تسا  نکمم  هلاقا  عوضوم  یندـم ، نوناـق  « 285  » ةدام قبط  یلاـم ، روما  رد  هدارا  يدازآـب  رظن 

ۀلماعم دروم  هکنانچ  دشاب  زورفم  روطب  هاوخ  و  دنیامن ، هلاقا  ار  ۀـلماعم  ثلث  ای  فصن  نیلماعتم  هکنانچ  دـشاب  عاشم  روطب  هاوخ  نآ ، دروم 
. دنامب دوخ  لاحب  هیقب  دننک و  هلاقا  ار  ۀلماعم  نآ  زا  زورفم  فصن  ای  هناخ  یمامتب  تبسن  نیلماعتم  هدوب و  غاب  هناخ و 

- هلاقا راثآ 

مه رب  دـنرادیم  مالعا  هلاقا  رب  ار  دوخ  دـصق  نیفرط  هک  ینامز  زا  ۀـلماعم  هلاقا ، رثا  رد  دوشیم  دافتـسم  یندـم  نوناق  « 287  » ةدام زا  هکنانچ 
: نیاربانب دیامنیمن . یئارقهق  رثا  هلاقا  ینعی  دنام ، دهاوخ  یقاب  ۀلماعم  راثآ  نآ ، لبق  ام  تدمب  تبسن  دروخیم و 
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ددرگیم رب  هدنهد  لاقتناب  لاقتنا  دروم  لام  هلاقا  رثا  رد  دشاب  یکیلمت  دقع  ای  تسا و  هتفای  ماجنا  دشاب و  لام  لاقتنا  دـهعت  دروم  هاگره  - 1

. تسا هداد  تسد  زا  دقع  ۀلیسوب  هک  هدش  دهاوخ  یلام  کلام  ًاددجم  وا  و 
. دوشیم طقاس  دهعت  نآ  هلاقا ، رثا  رد  هدیدرگن ، ءافیا  زونه  دشاب و  یلمع  ماجنا  ای  لام  لاقتنا  دهعت  دروم  هاگره  - 2

تروص رد  نآ  لثم  تسا  هدش  فلت  هک  يزیچ  نآ  ياجب  تروص  نیا  رد  تسین ، هلاقا  عنام  م . ق . « 286  » ةدام قبط  نیضوع  زا  یکی  فلت 
رادیرخ دشکب و  ار  نآ  دیرخ  زا  سپ  درخب و  يدنفسوگ  یسک  هاگره  الثم  دوشیم . هداد  ندوب  یتمیق  تروص  رد  نآ  تمیق  ندوب و  یلثم 

فلت مکح  رد  تخادرپ . دـهاوخ  هدنـشورفب  ار  نآ  تمیق  دنفـسوگ ، ضوع  رد  رادـیرخ  دـنیامن ، عیب  خـسافت  هلاقا و  رب  قفاوت  هدنـشورف  و 
ایرد رد  ای  هدرب و  تقرـسب  ار  نآ  هکنانچ  دـشابن ، نکمم  ۀـلماعم  زا  لبق  کلامب  نییـضوع  زا  یکی  نیع  در  تاهج  زا  یتهجب  هاگره  تسا 
هداد تمیق  ای  لثم  زا  نآ  لدب  دیاب  تروص  نیا  رد  دشاب . هتفرگ  رارق  کیرـش  هیحان  زا  هعفـشب  ذخا  دروم  ای  هدـش و  هداد  لاقتنا  ای  قرغ و 

دوجوم زین  الاب  رد  روکذم  دراوم  رد  نآ  دشابیم و  نیع  در  رب  تردق  مدـع  تسا ، نیع  فلت  دروم  رد  لدـب  نداد  بجوم  هچنآ  اریز  دوش ،
. تسا

ای دنروآ و  نوریب  ایرد  زا  ای  دوش و  تفای  هقورـسم  لام  هکنانچ  دیآ ، رد  هدننکهلاقا  رایتخا  تحت  نیع  لدـب ، نداد  زا  سپ  هک  یتروص  رد 
هدننکهلاقا هب  قلعتم  نیع  هلاقا  زا  لبق  اریز  دش ، دـهاوخن  هداد  فرطب  تسا و  هدـننکهلاقا  هب  قلعتم  نیع  ددرگ ، خـسف  ای  هلاقا و  مود  ۀـلماعم 

قلعتم نیع  در  رب  تردق  مدـع  رثا  رد  هک  بصغ  دروم  فالخ  رب  دریگیم  قلعت  لدـب  رب  ًامیقتـسم  فرط  قح  نآ  ندومن  هلاقا  رثا  رد  هدوب و 
لدب هدـش ، در  کلامب  نیع  ایرد  زا  جورخ  ای  هقورـسم و  لام  ندـش  تفایرد  زا  سپ  دوشیم و  هداد  واب  هلولیح  لدـب  ناونعب  لدـب  کلامب ،
روبزم ۀلماعم  رد  هدنهد  لاقتنا  دشاب و  هدش  راذـگاو  ریغب  هلاقا  زا  لبق  ۀـلماعم  دروم  هاگره  هدـش  هتفگ  هچنآ  ربانب  ددرگیم . درتسم  بصاغب 

ۀلماعم  هک  دومن  روبجم  ار  هدننکهلاقا  ناوتیمن  دوش ، هلاقا  لوا  ۀلماعم  دشاب و  هتشاد  نآ  لاثما  طرش و  ای  نبغ  رایخ 
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رد هدوبن و  هدـننکهلاقا  تیکلم  رد  دروم  هلاـقا  نیح  رد  اریز  دـیامن ، در  دوخ  فرطب  هدروآ  تسدـب  ار  ۀـلماعم  دروـم  نیع  خـسف و  ار  مود 
. دهدیمن يرییغت  رما  نیا  تیعضو  رد  رایخ  دوجو  تسا و  فلت  مکح 

رب دـقع  زا  لبق  کلامب  تیعـضو  نامهب  روبزم  لام  دوش  بویعم  هلاقا  زا  لبق  ۀـلماعم  دروم  هاـگره  دوشیم ، طابنتـسا  ـالاب  ةداـم  زا  هکناـنچ 
دروم ضعب  فلت  دوب و  دهاوخ  ضعب  فلت  ۀلزنمب  هک  تسا  فصو  ای  ءزج  فلت  بیع  اریز  دوشیم ، هداد  شرا  بیع ، ضوع  رد  ددرگیم و 

. تسا بیعم  حیحص و  تمیق  توافت  ضعب  لدب  دشابیم و  ۀلماعم  دروم  لک  فلت  دننام  ۀلماعم ،
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قافترا ای  عافتنا و  قح  ای  هدش و  راذگاو  نآ  عفانم  ای  هتفرگ و  رارق  ثلاث  صخش  قح  قلعتم  ۀلماعم  دروم  رد  هلاقا  نیح  رد  هک  یتروص  رد 
هک یصقن  دوشیم و  هداد  ددرگیم  کلام  هلاقا  رثا  رد  هک  یسکب  تیعضو  نامهب  لام  نیع  هلاقا  زا  سپ  دشاب ، هدش  رارق  رب  نآ  رد  ریغ  يارب 

. ددرگیم ناربج  نآ  ضوع  نداد  ۀلیسوب  تسا  هدش  ادیپ  قافترا  ای  عافتنا و  قح  ای  نهر  ای  هراجا  ببس 
دهاوخ تخادرپ  یناـمز  هچ  تمیق  هلاـقا  زا  سپ  دوش ، فلت  هدوب و  یتـمیق  ۀـلماعم  دروم  هاـگره  هک  تسا  نآ  دـیآیم  شیپ  هک  یـشسرپ 

؟ دیدرگ
«288  » ةدام زا  دافتسم  ربانب  دشاب . هدومن  رییغت  هلاقا  نامز  ات  فلت  نامز  زا  هدش  فلت  لام  تمیق  هک  دیآ  یم  شیپ  یتروص  رد  شسرپ  نیا 

نوناق « 286  » ةدام قبط  هک  تسا  نامز  نآ  رد  اریز  دوش ، هیدأت  دـیاب  هلاقا  ناـمز  رد  هدـش  فلت  لاـم  تمیق  هک  دـسریم  رظنب  یندـم  نوناـق 
تمیق دـیاب  هک  بصغ  دروم  فالخب  دوشیم ، تمیق  ۀـیدأتب  مزلم  نآ  ندوبن  رد  ۀـلماعم و  دروم  نیع  درب  مزلم  نیلماعتم  زا  کـی  ره  یندـم 

دوش تمیقب  لیدبت  نیع  زا  نامض  فلت ، رثا  رد  هلصافالب  هک  دیامنیم  باجیا  فالتا  بصغ و  رد  فلت  نامـض  اریز  دوش ، هداد  فلت  نامز 
فالتا  ای  فلت  هلاقا ، دروم  رد  یلو  ددرگیم ، نیع  نیشناج  هک  تسا  فلت  نامز  تمیق  راچان  و 
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دقتعم زین  هلاقا  رد  هک  يرظن  زا  يوریپ ، تهج  نیدب  درادن ، هلاقا  نامز  ات  یتیلوئسم  نامض و  هدننکهلاقا  هدش و  ادیپ  لام  بحاص  کلم  رد 

نامتخاس دننام  هدوب ، لعف  ماجنا  دهعت  دروم  هک  یتروص  رد  دش  هتفگ  هچنآ  ربانب  دسریم . رظنب  لکشم  دشابیم  فلت  نامز  تمیق  تخادرپب 
نییعت و هلاقا  نامز  رد  ار  دهعت  دروم  لمع  لثملا  ترجا  دیاب  هل  دهعتم  دـیآ ، لمعب  هلاقا  سپـس  تسا و  هدـش  ماجنا  لمع  نآ  یـشاقن و  ای 

يدروم دـننام  روبزم  دروم  اریز  دـشابیمن ، نکمم  هلاقا  تسا  هدـنامن  یقاب  یلعف  نوچ  لعف ، ماجنا  زا  سپ  هک  دورن  روصت  دزادرپب . دـهعتمب 
. تسین دوجوم  یقوقح  رظن  زا  ود  نآ  نیب  یقرف  دشاب و  هدش  فلت  ۀلماعم  دروم  لام  هک  تسا 

- ۀلماعم دروم  تائامن 

قبط نیاربانب  درادن ، یئارقهق  رثا  دیامنیم و  يریگولج  هدـش ، هلاقا  دـصق  مالعا  هک  ینامز  زا  ۀـلماعم ، راثآ  ۀـمادا  زا  تشذـگ  هکنانچ  هلاقا 
هک تسا  یـسک  لام  دوشیم  ثداح  ۀـلماعم  دروم  رد  هلاقا  نامز  ات  دـقع  نامز  زا  هک  هلـصفنم  عفانم  تائامن و  : » یندـم نوناـق  « 287  » ةدام

یسک کلم  روبزم  تدم  رد  ۀلماعم  دروم  لام  تسا و  لام  لصا  عبات  تیکلم ، رد  عفانم  تائامن و  اریز  تسا »...  هدش  کلام  دقع  ۀطساوب 
زا روظنم  دباییم . تدوع  دـقع  زا  لبق  کلام  ینعی  یلوا ، بحاصب  نآ  تیکلم  هلاقا ، نامز  زا  تسا و  هدـش  کلام  دـقع  ۀلیـسوب  هک  هدوب 
هرب مدنگ و  یبالگ ، دننام  دنکیم  ادیپ  ار  یلقتـسم  دوجو  دوشیم و  لصاح  لام  زا  هک  تسا  یجاتن  لوصحم و  اههویم و  هلـصفنم  تائامن و 
هناخ رد  تنوکس  دننام  دومن ، هدافتسا  نآ  زا  جیردتب  نیع  ءاقب  اب  ناوتیم  هک  لام  رد  تسا  یتیعضو  هلـصتم  عفانم  زا  روظنم  اهنآ و  لاثما  و 

نآ لاثما  ناتخرد و  ومن  تاناویح ، رد  یقاچ  دننام  هلـصتم  تائامن  یندـم  نوناق  « 287  » ةدام لیذ  قبط  نآ . لاثما  لیبموتا و  ندـش  راوس  و 
عبتب تسین و  ۀلماعم  دروم  لام  لصا  زا  لاصفنا  لباق  تائامن ، هنوگنیا  اریز  دوشیم ، ۀلماعم  دروم  کلام  هلاقا  ۀجیتن  رد  هک  تسا  یسک  لام 

تائامن دـننام  هدـش  ثداح  دـقع  نامز  کلام  کلم  رد  هلـصتم  تائامن  نوچ  هک  تفگ  ناوتیمن  ددرگیم و  رب  دـقع  زا  لبق  کـلامب  لاـم ،
زا  سپ  کلام  اب  نآ  تبسنب  دنامیم و  یقاب  وا  تیکلم  رد  هلصفنم 
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دروم رظن  نیا  زا  دقع  نامز  رد  ۀلماعم  دروم  لام  دـشابیم و  نکمم  ریغ  هلـصتم  تائامن  تمیق  نییعت  ًامومع  اریز  ددرگیم ، کیرـش  هلاقا  زا 

. تسا رما  نیا  رب  هلاقا  رد  نیلماعتم  رظن  هک  تفگ  ناوتیم  هکنآ  رب  هوالع  دریگیمن ، رارق  میوقت 
شمش ۀلماعم  دروم  هکنانچ  دوش ، لام  نآ  تمیق  یتدایز  بجوم  هک  دیامنب  هک  یتافرـصت  ۀلماعم  دروم  لام  رد  دقع  زا  دعب  کلام  هاگره 

رثا رد  هدوب و  رئاب  نیمز  ای  و  تسا ، هدـمآ  رد  تالآ  تنیز  تروصب  يرگرز  لمع  رثا  رد  سپـس  هتفای و  لاـقتنا  واـب  هک  هدوب  هرقن  اـی  ـالط 
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ةداـم قبط  تسا ، هدـش  هدوزفا  ۀـلماعم  دروم  لاـم  تمیق  رب  روبزم  تاـیلمع  ۀـجیتن  رد  هدـش و  رئاد  نآ  ياهگنـس  يروآعمج  ندز و  مخش 
. دوب دهاوخ  قحتسم  تسا  هدش  دایز  وا  لمع  ببسب  هک  یتمیق  رادقمب  هلاقا ، نیح  رد  دقع ، زا  دعب  کلام  یندم  نوناق  « 288»

لمع فالخ  رب  تسا . مرتحم  روبزم  لمع  هدومن و  دوخ  کلم  رد  ینوناق  ةزاجا  اب  هک  دشابیم  هیلا  لقتنم  لمع  ۀجیتن  رد  تمیق  يدایز  اریز 
نآ يارب  ترجا  تهج  نیدـب  دـشابیم و  ینوناق  ةزاجا  نودـب  هک  ددرگیم  تمیق  شیازفا  بجوم  دـیامنیم و  بوصغم  لام  رد  هک  بصاـغ 

تائامن اریز  دریگیم ، قلعت  دقع  زا  لبق  کلام  هب  هک  هدوب  نآ  رب  تسناد و  هلـصتم  تائامن  دننام  ناوتیمن  ار  روبزم  دروم  تسا . هدشن  ررقم 
نودـب لام  نآ  تمیق  نینچمه  دوشیم و  میوقت  هلاقا  نیح  رد  ۀـلماعم  دروم  لام  نیاربانب  کلام . لمع  فالخب  دنـشابیم  کلم  عباـت  هلـصتم 

ار نآ  هدش  لصاح  وا  لمع  رثا  رد  ار  روبزم  توافت  هک  یـسک  دشابیم و  لمع  تمیق  ود ، نآ  نیب  توافت  ددرگیم ، نییعت  نآ ، رد  فرـصت 
: دوشیم میوقت  بیترت  نیدب  تسا  هدـمآ  رد  تالآ  تنیز  تروصب  هلاقا  نیح  رد  هک  الط  شمـش  دـیرخ  لاثم  رد  تفرگ . دـهاوخ  فرط  زا 

هدمآ رد  تنیز  تالآ  تروصب  نوچ  دراد و  شزرا  لایر  رازه  هد  هلاقا  نیح  رد  هتفر ، راکب  تنیز  تالآ  رد  الط  رادـقم  نآ  مینکیم  ضرف 
يرتشمب دیاب  عیاب  تسا و  هدش  لصاح  يرتشم  لمع  رثا  رد  یتدایز  نآ  لایر  رازهجنپ  غلبم  نیاربانب  هدومن ، ادـیپ  شزرا  لایر  رازه  هدزناپ 

. دزادرپب
عیب راثآ  خسف و  عیب  نیفرط  یـضارتب  نوچ  دوش ، فلت  طیرفت  يدعت و  نودب  عیاب  دزن  نمث  يرتشم و  دزن  عیبم  هلاقا  زا  سپ  هک  یتروص  رد 

عیبم  تشاد ، دهاوخن  همادا 
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تروص رد  رگم  دنـشابیمن  ناصقن  ای  فلت  نماض  یندم  نوناق  « 614  » ةدام قبط  ود  نآ  دوب و  دـهاوخ  تناما  عیاـب  دزن  نمث  يرتشم و  دزن 
. طیرفت ای  يدعت 

- هرصبت

دنزیم مه  رب  ار  ۀلماعم  هک  تسا  هلاقا  ۀجیتن  دننام  خسف  ۀجیتن  هکنآ  لاح  هدرواین و  رامشب  تادهعت  طوقـس  بابـسا  زا  ار  خسف  یندم  نوناق 
نیفرط هلاقا  رد  هک  تسا  نآ  ود  نآ  نیب  قرف  دشابیم . ناسکی  ود  نآ  راثآ  ۀیلک  تهج  نیدـب  دـیامنیم ، يریگولج  دـقع  تارثا  ۀـمادا  زا  و 
نیفرط زا  یکی  خسف  رد  تسا و  هدومن  ریبعت  خسافت  ۀملکب  یندـم  نوناق  « 283  » ةدام رد  اذل  دنزیم و  مهرب  ار  دقع  رگیدکی  یـضارتب  دقع 

ار خسف  یندم  نوناق  هک  دوب  یـضتقم  نیاربانب  دنزیم . مهرب  ار  دقع  رگید ، فرط  تیاضر  بلج  نودب  دـقع  نمـض  طرـش  ای  نوناق  ةزاجاب 
. درآ رامشب  دهعت  طوقس  بابسا  زا  هلاقا  فیدر  رد  زین 

ءاربا رد  - 3

رب هیماما  ياهقف  روهشم  لوق  دیامن » رظن  فرص  رایتخاب  دوخ  قح  زا  نئاد  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  ءاربا  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 289  » ةدام
ياراد ینید  قح  دـش  هتفگ  هکنانچ  اریز  دـیامنیم ، ادـیپ  قیقحت  وا  دراب  یتح  نویدـم و  تقفاوم  نودـب  دـشابیم و  عاقیا  ءاربا  هک  تسا  نآ 
ندرب نیب  زا  اب  ءازج و  ود و  نآ  نیب  ۀـطبار  نویدـم و  هب  مئاق  هک  یفیلکت  نئادـب و  مئاق  هک  یقح  زا  تسا  ترابع  هک  دـشابیم  نکر  راهچ 

. دوشیم طقاس  ینید  قح  دوخ ) بلط  زا  وا  ندومن  رظن  فرص  ۀلیسوب  ینعی   ) نئاد فرط  زا  نآ  تبثم  ۀبنج 
. تسا هدومن  يوریپ  روهشم  لوق  زا  یندم  نوناق  دوشیم  مولعم  الاب  ةدام  زا  هکنانچ 

نئاد تنم  بجوم  ءاربا  اریز  ددرگیمن ، ققحم  نویدم  لوبق  نودب  تسا و  دقع  ءاربا  هک  دننآ  رب  روهشم  فالخ  رب  هرهز  نبا  سیردا و  نبا 
. دومن لیمحت  وا  رب  شتقفاوم  نودب  ار  نآ  ناوتیمن  دوشیم و  نویدم  رب 

دسریم رظنب  ددرگیم . لطاب  ءاربا  دوش  هداد  رارق  لباقم  رد  ضوع  هچنانچ  تسا و  یناجم  ءاربا  هک  دننآ  رب  نانادقوقح  تسا - یناجم  ءاربا 
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نآ  نمض  نویدم  رب  ناوتیم  هک 
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طرـش هک  دورن  روصت  دـهدیمن . تسد  زا  ار  دوخ  یقوقح  تقیقح  ءاربا ، دـیامنیم و  ادـیپ  لوـبقب  جاـیتحا  رظن  نیا  زا  درک و  ضوـع  طرش 
ضوع هاـگره  یلو  دوشیم  ققحم  قح  طاقـسا  زین  ضوع  طرـش  اـب  تسا و  قـح  طاقـسا  ءاربا  اریز  تسا ، ءاربا  ياـضتقم  فـالخ  ضوـع ،

(. دوش هظحالم  دهعت  لیدبت   ) دشابیمن ءاربا  تسا و  دهعت  لیدبت  دریگ  رارق  ءاربا  لباقم  رد  ًامیقتسم 
ءاربا اریز  دومن ، ءاربا  ددرگیم  نویدم  واب  تاهج  زا  یتهجب  ًادـعب  هک  ینید  زا  اریـسک  ناوتیمن  تسا و  قباس  نید  دوجو  ءاربا  تحـص  طرش 

هک ینید  دومن و  طـقاس  ار  نآ  ناوتیم  تسا و  نویدـم  ۀـمذ  رد  لزلزتـم ، اـی  دـشاب  رقتـسم  هاوخ  تباـث ، نید  تسا و  همذـلا  یف  اـم  طاقـسا 
میلـست لعاجب  لام  هکنآ  زا  لبق  هلاعج و  دقع  زا  سپ  نیاربانب  تسین . طاقـسا  لباق  دشاب  هدش  لصاح  نآ  ببـس  هکنآ  ول  هتفاین و  شیادیپ 

. دیامنب ءاربا  هلاعجلا  قح  زا  ار  وا  دناوتیمن  لماع  دوش ،
یعدم نیمأت  ای  یئارجا و  تشادزاب  دروم  هک  ینید  تهج  نیدب  دشاب . هتفرگن  رارق  ریغ  قح  قلعتم  هک  دوش  عقاو  ءاربا  دروم  دـناوتیم  ینید 

تـشادزاب وا  عفنب  هک  ثلاث  صخـش  قح  دروم  دـشابیمن و  قلطم  تشادزاب  زا  سپ  نئاد  قح  اریز  دومن ، ءاربا  ناوتیمن  دـشاب  هتفرگ  رارق  هب 
. تسا هدش  تشادزاب  وا  عفنب  هک  ثلاث  صخش  ةزاجا  اب  رگم  دیامن  طاقسا  دناوتیمن  نئاد  ار  ینید  نینچ  نیاربانب  دریگیم ، رارق  هدش 

هک دوشیم  دهعت  طوقـس  بجوم  یتقو  ءاربا  : » یندم نوناق  « 290  » ةدام قبط  اذل  دـیامنیم  فرـصت  دوخ  یلام  قوقح  رد  ءاربا ، رثا  رد  نئاد 
رد هکنانچ  وا  تافرصت  هک  اریز  تسین ، حیحـص  وا  ءاربا  دشاب  روجحم  هل  دهعتم  هاگره  نیاربانب  دشاب .» هتـشاد  تیلها  ءاربا  يارب  هل  دهعتم 

. تسا ذفان  ریغ  دراوم  ضعب  رد  لطاب و  دیدرگ ، نایب  ۀلماعم  تحص  طئارش 
نئاد اریز  دریگ ، رارق  دناوتیم  داریا  دروم  رظن  يداب  رد  روبزم  ةدام  تسا .» حیحـص  نید  زا  تیم  ۀمذ  ءاربا  : » یندـم نوناق  « 291  » ةدام قبط 

ءاربا  ار  وا  ناوتب  ات  دوشیمن  هتخانش  نویدم  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  یقوقح  تیصخش  تیم  تسا و  یقوقح  تیصخشب  مئاق 
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اب یلو  دریگیم . قلعت  هکرتب  وا  نوید  یندـم  نوناق  « 868  » ةداـم قبط  دراذـگب  دوخ  زا  یلاوما  یفوتم  هک  یتروص  رد  رگید  فرط  زا  دومن .
یقاب يداریا  تسا ، هتشاد  دوخ  تایح  نامز  رد  یفوتم  هک  تسا  ینید  ءاربا  نید ، زا  تیم  ۀمذ  ءاربا  زا  شروظنم  هک  هدام  یبدا  ۀبنجب  هجوت 

یلو تسین ، یقوقح  تیـصخش  ياراد  هچ  رگا  یفوتم  اریز  تسا ، حیحـص  روبزم  ریبعت  یبهذم  یخیرات و  رظن  زا  هکنآ  رب  هوالع  دنامیمن ،
. دوشیم هتخانش  راکهدب  دوخ  نئاد  لباقم  رد  هدادن و  تسد  زا  ار  دوخ  یبهذم  تیصخش 

هدیدع تالماعم  ياراد  هک  یـسک  هکلب  دشاب ، نویدم  نتخانـش  نآ و  رادقم  نینچمه  نید و  دوجوب  ملاع  هدننکءاربا  تسین  مزال  ءاربا  رد 
: دیوگب دناوتیم  هدوب  مدرم  اب 

. مدومن ءاربا  ار  اهنآ  دنتسه  نویدم  نمب  هک  یناسک  ای  مدومن و  طقاس  واب  تبسن  ار  دوخ  بلط  تسا  راکهدب  نمب  سک  ره 
رارق نید  ءاربا  زا  یکاح  دناوتیم  نویدمب  دنس  در  نیا  رب  انب  دوشیم ، ققحم  دیامن  قح  ندومن  رظنفرـص  رب  تلالد  هک  یلعف  ظفل و  رهب  ءاربا 

رد روکذم  نید  هکنآ  رگم  دوشیمن ، در  نویدمب  نئاد  فرط  زا  دریگ  رارق  هاگداد  رد  يوعد  تابثا  رب  لیلد  دناوتیم  هک  يدنس  اریز  دریگ ،
فرص ناوتیمن  یئاضق  ةراما  زا  دشاب ، هدومن  درواب  ار  دنـس  نویدم  دامتعاب  نئاد  تسا  نکمم  هکنآ  لامتحا  فرـص  دشاب . هدش  طقاس  نآ 
روظنم نویدـمب  دنـس  نداد  رد  ای  هدـش و  ذـخا  روز  لامعاب  ای  دـناهدرب و  تقرـسب  وا  زا  ار  دنـس  هک  دـنک  تباث  نئاد  هکنآ  رگم  درک ، رظن 

. تسا هتشادن  ءاربا  دصق  هدوب و  یصاخ 

دهعت لیدبت  - 4

هراشا

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 328 

http://www.ghaemiyeh.com


. ددرگیم نآ  نیشناج  هک  يرگید  دهعتب  قباس  دهعت  لیدبت  زا  تسا  ترابع  دوشیم  مولعم  نآ  مان  زا  هکنانچ  دهعت  لیدبت 
. دـیآیم دوجوب  نآ  ياجب  يرگید  دـهعت  دوشیم و  طقاس  قباس  دـهعت  تسا ، یئاضق  دنـس  هک  دـهعت  لیدـبت  رثا  رد  یقوقح  لیلحت  رظن  زا 
. ددرگیم دیدج  دهعت  شیادیپ  بجوم  قباس  دهعت  اریز  تسا ، لولعم  تلع و  ۀطبار  ددجم ، دهعت  شیادیپ  قباس و  دهعت  طوقـس  نیب  ۀطبار 

دوجوب  دیدج  دهعت  دشاب ، لطاب  قباس  دهعت  تاهج  زا  یتهجب  هاگره  نیاربانب 
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زا یتهجب  دـیدج  دـهعت  هاگره  هک  ینانچمه  دـیآ ، دوجوب  دـیدج  دـهعت  نآ  ياجب  دوش و  طـقاس  اـت  هدوبن  دوجوم  يدـهعت  اریز  دـیآیمن ،
قباس و دـهعت  طوقـس  نیب  هک  تفگ  ناوتیم  تسا . یقاب  دوخ  لاحب  هدـشن و  طقاس  قباس  دـهعت  ددرگیم  مولعم  دـشاب  لطاب  ینوناق  تاهج 
ود زا  کی  ره  هک  تسا ، ضوعم  دـقع  رد  هکنانچ  دـشابیم  نیلماـعتم  هدارا  ود ، نآ  ینیوکت  تلع  تسا و  همزـالم  دـیدج  دـهعت  شیادـیپ 

تـسا لـطاب  دـهعت  ود  زا  یکی  هک  دوش  مولعم  هاـگره  نیارباـنب  دنتـسه . نیلماـعتم  ةدارا  ةدـشهدیئاز  ود  ره  تسا و  يرگید  ضوع  دروم ،
. تسا هدماین  دوجوب  دراد  نآ  اب  ۀمزالم  هک  رگید  دهعت  تهج  نیدب  دیامنب  ار  دوخ  ریثأت  هتسناوتن  هدوب و  صقان  تلع  هک  دوشیم  مولعم 

- دهعت لیدبت  ماسقا 

هراشا

«: دوشیم لصاح  لیذ  دراوم  رد  دهعت  لیدبت  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 292  » ةدام
. نید لیدبت  رابتعاب  دهعت  لیدبت  - 1

. نویدم لیدبت  رابتعاب  دهعت  لیدبت  - 2
. نئاد لیدبت  رابتعاب  دهعت  لیدبت  - 3

نید لیدبت  رابتعاب  دهعت  لیدبت  - 1

هراشا

نآ ماقم  مئاق  هک  يدیدج  دهعتب  یلصا ، دهعت  لیدبتب  هل  دهعتم  دهعتم و  هک  یتقو  ( 1 دیوگیم ...« : یندم  نوناق  « 292  » ةدام قش 1  هکنانچ 
. ددرگیم نویدم  دیدج  دهعتب  تبسن  و  دوشیم ، يرب  یلصا  دهعتب  تبسن  دهعتم  تروص  نیا  رد  دنیامن ، یضارت  بابسا  زا  یببسب  دوشیم 

. دوشیم لصاح  وحن  ودب  نید  لیدبت  رابتعاب  دهعت  لیدبت 

دھعت دروم  لیدبت  ۀلیسوب  لوا -

دصکی رما  نیا  ۀجیتن  رد  دنیامن ، ریعست  لایر  رازه  هدب  ار  نآ  یـضارتب  نویدم  نئاد و  دشاب و  نویدم  هریل  دصکی  يرگیدب  یـسک  هکنانچ 
. دریگیم رارق  دیدج  دهعت  دروم  هدش و  لیدبت  لایر  رازه  هدب  هدوب  قباس  دهعت  دروم  هک  ةریل 

دھعت ببس  لیدبت  ۀلیسوب  مود -

لیبموتا  ندیرخ  لباقم  رد  یسک  هکنانچ 
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لاس کی  يارب  ضرق  ناونعب  روبزم  غلبم  هک  دنیامن  یضارت  رگیدکی  اب  ود  نآ  ۀلماعم  زا  سپ  دوش و  نویدم  هدنـشورفب  لایر  رازه  دصکی 
عیب رثا  رد  هک  نمث  تخادرپب  دهعت  روبزم  ضرف  رد  دزادرپب . هدنـشورفب  ههام  ره  ار  نآ  حـبر  هدزاود  يدـص  رارق  زا  دـنامب و  رادـیرخ  دزن 
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هک دوشیم  لیدبت  تسا  هدش  لصاح  ضرق  زا  هک  يدیدج  دهعتب  ددرگیم و  طقاس  دوبیم  عیب  صوصخم  تاررقم  عبات  هدوب و  هدـش  لصاح 
. دشابیم ضرق  صوصخم  تاررقم  عبات 

- نویدم لیدبت  رابتعاب  دهعت  لیدبت  - 2

هراشا

« دیامن ءادا  ار  دهعتم  نید  هک  دنک  لوبق  هل  دـهعتم  تیاضر  اب  یثلاث  صخـش  هک  یتقو  : » دـیوگیم یندـم  نوناق  « 292  » ةدام قش 2  هکنانچ 
: تسا مسق  ود  رب  نویدم  لیدبت  رابتعاب  دهعت  لیدبت  ددرگیم . لصاح  دهعت  لیدبت 

نویدم تقفاوم  اب  لوا -

هناخ کلام  لباقم  رد  دهد  رارق  دیدج  رجأتـسم  اب  دـیامن و  راذـگاو  يرگیدـب  تدـم  یمامت  رد  ار  دوخ  هراجا  ياهناخ ، رجأتـسم  هکنانچ 
لیدبت هناخ  کلام  لباقم  رد  لوا  رجأتسم  دهعت  ضرف  نیا  رد  دریگ . ماجنا  روبزم  دهعت  دهدب و  واب  ًامیقتسم  ار  هراجالا  لام  هک  دنک  دهعت 

. ددرگیم طقاس  هراجالا  لام  تخادرپ  هب  وا  دهعت  هدش و  مود  رجأتسم  دهعتب 

نویدم تقفاوم  نودب  مود -

دوش دهعتم  شرسپ  ياجب  دنک  لوبق  هک  دهاوخب  وا  زا  دیامنب و  هعجارم  راکبلطب  نویدم  ردپ  سپس  تسا ، نویدم  يرگیدب  یـسک  هکنانچ 
رـسپ دهعت  ۀلیـسو  نیدب  دوشیم و  میظنت  ردپ  وا و  نیب  يدیدج  يدنـس  راکبلط ، لوبق  زا  سپ  دزادرپب ، ررقم  دـعوم  رـس  رد  ار  وا  بلط  هک 

. ددرگیم وا  نیشناج  ردپ  دهعت  طقاس و 
فلتخم راـثآ  ثیح  زا  تواـفتم و  یقوقح  رظن  زا  یلو  دـنرگیدکی  دـننام  یحطـس  رظن  زا  هچ  رگا  تسا  نید  لاـقتنا  زا  ریغ  دـهعت  لیدـبت 

. دنشابیم
هدوبن و لاقتنا  لباق  ًاتابثا  ًاـیفن و  دـهعت و  همیدـق  لـلم  قوقح  رد  تسا . هدوب  نیقوقح  ثحب  عوضوم  یناـمز  میدـق  زا  بلط ، نید و  لاـقتنا 

هدشیم رجنم  نویدم  یگدرب  شورف و  ای  ندومن و  هلثمب  هک  دیدرگیم  هیدأتب  ًارابجا  عنتمم  دومنیمن ، ءافیا  ار  دهعت  دوخ  لیمب  دـهعتم  هاگره 
رظن  زا  زورما  یلو   intuitu Personae تسا هدوب  نویدم  صخشب  مئاق  رما  نیا  و 
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یئاراد هکنانچمه  دریگ ، رارق  لاقتنا  دروم  دناوتیم  و  تسا ، بوسحم  صخش  ییاراد  ءزج  ًاتابثا  ًایفن و  دهعت  هک  دننآ  رب  نییقوقح  یلیلحت ،

. دوشیم لقتنم  وا  ۀثروب  یفوتم 
، ثلاث صخـش  هک  تسنآ  زا  ترابع  دنیوگ   La cession de dette, la repirise de dette ار نآ  هسنارفب  هک  نید  لاـقتنا 

ۀبنج  ) نید هک  دوش  رضاح  ثلاث  صخش  نویدم  تساوخردب  تسا  نویدم  يرگیدب  یسک  هاگره  اًلثم  دریگب ، دوخ  ۀمذ  رب  ار  نویدم  نید 
هکلب هتفرگن  ار  وا  ياج  يرگید  يدهعت  طقاس و  يدهعت  ینعی  هدشن  لیدبت  دـهعت  تروص  نیا  رد  دریگب ، دوخ  ةدـهعب  ار  وا  دـهعت ) یفنم 
ذفان لاـقتنا  وا  تیاـضر  نودـب  تسا و  طرـش  نئاد  تیاـضر  نید  لاـقتنا  رد  تسا . هدـش  لـقن  يرگید  ۀـمذب  یلـصا  نویدـم  ۀـمذ  زا  نید 

. دیامنیم ریثأت  بلط  شزرا  رد  دراوم  زا  يرایسب  رد  نویدم  رییغت  دراد و  نویدم  یلام  تیعضوب  یگتسب  بلط  شزرا  اریز  دشابیمن ،
تسا ترابع  نامض  دقع  : » دیوگیم « 684  » ةدام رد  یندم  نوناق  تسا . يدقع  نامض  دشابیم  نید  لاقتنا  رب  ینتبم  هک  هنیعم  دوقع  زا  یکی 

یماـمت اـب  هدوـب و  نویدـم  ةدـهع  رب  هک  ینید  نامـض  رثا  رد  دریگب .» ةدـهعب  تسا  يرگید  ۀـمذ  رب  هک  ار  یلاـم  یثلاـث  یـصخش  هکنیا  زا 
نآ فالخ  رگم  دـنامیم ، یقاب  دوخ  لاحب  هقباس  تانیمـضت  یمامت  دریگیم و  قلعت  تسا  نماـض  هک  ثلاـث  صخـش  همذـب  دوخ ، تیعـضو 
هک توف  دروم  دننام  دوش  لصاح  لاقتنا  زین  ًارهق  تسا  نکمم  دیآ  لمعب  دـقع  ۀلیـسوب  نید  لاقتنا  تسا  نکمم  هک  ینانچمه  دوش . طرش 
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. دنشاب هدرک  لوبق  طرش  نودب  ار  هکرت  هثرو  هچنانچ  دوشیم  لقتنم  ثراوب  ثروم  نوید 
بلط نآ  بجومب  هک  تسا  يدقع  هلاوح  : » دیوگیم یندـم  نوناق  « 724  » ةدام تسا ، راوتـسا  نید  لاقتنا  ساسا  رب  نامـض  دننام  زین  هلاوح 

هیلع لاحم  و  راکبلط )  ) لاتحم تیاـضر  یندـم  نوناـق  « 725  » ةدام قبط  و  ددرگیم » لقتنم  یثلاـث  صخـش  ۀـمذب  نویدـم  ۀـمذ  زا  یـصخش 
نویدم هیلع  لاحم  هاگره  الا  دشابن و  لیحم  نویدم  هیلع  لاحم  هک  تسا  یتروص  رد  رما  نیا  دشابیم . هلاوح  ققحت  طرش  دیدج ) نویدم  )

. تسا هدش  هدراذگ  بلط  لاقتنا  ساسا  رب  رگید  رابتعاب  نید و  لاقتنا  ساسا  رب  يرابتعاب  هک  بکرم  تسا  يدقع  هلاوح  دقع  دـشاب  لیحم 
تروص  نیا  رد  ار  هیلع  لاحم  لوبق  هیماما  ياهقف  زا  یضعب  تهج  نیدب 
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لیحم هب  نویدـم  هیلع ، لاحم  هک  تسین  مزال  هلاوح  تحـص  يارب  : » دـیوگیم « 727  » ةدام رد  هکنانچ  ناریا  یندـم  نوناق  دناهتـسنادن . مزال 

زا یکی  هلاوح  دـقع  هک  تسا  نآ  رظن  زا  رما  نیا  دـنادیم . مزـال  ار  هیلع  لاـحم  لوـبق  زین  « 725  » هدام روتـسدب  ریخا  تروص  رد  دـشاب .»... 
. تسا هتسناد  طرش  زین  ار  هیلع  لاحم  لوبق  هلماعم  تحص  يارب  یساسا  طئارش  رب  هوالع  دشابیم و  هنیعم  دوقع 

، دومن هابتـشا  تسا  یندم  نوناق  « 267  » ةدام دروم  هک  ثلاث  صخـش  ۀلیـسوب  نید  تخادرپ  اب  دیابن  ار  نویدم  لیدبت  ۀلیـسوب  دهعت  لیدـبت 
هدننکتخادرپ هکنآ  نودب  دوشیم و  تخادرپ  هل  دهعتمب  دهعت  دروم  ینعی  ددرگیم ، ءافیا  ثلاث  صخش  ۀلیـسوب  دهعت  روبزم  دروم  رد  اریز 

. دشابیم یئاضق  دنس  نید  لاقتنا  دننام  دهعت  لیدبت  تسا و  یئاضق  لمع  دهعت  ءافیا  یقوقح ، ترابعب  دشاب و  هدومن  يدیدج  دهعت 
دهعت نیفرط  زا  یکی  هل  دـهعتم  ددرگیم ، وا  نیزگ  ياج  يرگید  دـهعت  دوشیم و  طقاس  قباـس  دـهعت  هک  نویدـم  ۀلیـسوب  دـهعت  لیدـبت  رد 

. دشابیم دیدج  دهعت  هدنهد  لیکشت  یساسا  نکر  ود  زا  یکی  هل  دهعتم  نیاربانب  دوشیم ، دقعنم  ثلاث  صخش  وا و  نیب  دهعت  تسا و  دیدج 
تیاضر اب  یثلاث  صخـش  هک  یتقو  : » دیوگیم دیامنیم و  فیرعت  ار  نویدـم  ۀلیـسوب  دـهعت  لیدـبت  هک  « 292  » ةدام قش 2  رد  یندـم  نوناق 

یلـصا نویدم  نیب  نید ، لاقتنا  اریز  تسا ، هدرک  نایب  ار  نید  لاقتنا  هدش و  هابتـشا  راچد  دیامن » ادا  ار  دهعتم  نید  هک  دنک  لوبق  هل  دهعتم 
. تسا نآ  تحص  طرش  هل  دهعتم  تیاضر  دوشیم و  عقاو  دیدج  نویدم  و 

- نئاد لیدبت  ۀلیسوب  دهعت  لیدبت  - 3

، يدیدج راکبلط  کی  يدیدج ، دهعت  کی  ۀجیتن  رد  هک  یتقو  : » تسا هدومن  فیرعت  ار  نآ  وحن  نیدب  هسنارف  یندـم  نوناق  « 1271  » ةدام
ترفاسم دـصق  تسا و  راکبلط  يرگید  زا  هک  یـسک  هاگره  اًلثم  دوشب » تسا  هدـش  يرب  وا  لباقم  رد  نویدـم  هک  یقباس  راکبلط  نیـشناج 

روبزم نید  تخادرپ  دهعت  شرسپ  لباقم  رد  يدنس  ۀلیـسوب  هک  دهاوخیم  دوخب  راکهدب  زا  دهدب  دوخ  ياهراکب  یبیترت  هکنآ  يارب  دراد ،
ققحت  رثا  رد  دریگیم . ماجنا  لمع  نیا  نانآ  تقفاوم  اب  دیامنب ، ار 
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دوشیم و نآ  نیشناج  دقعنم و  رـسپ  راکهدب و  نیب  يدیدج  دهعت  ددرگیم و  طقاس  هدوب  ردپ  لباقم  رد  ًاقباس  هک  راکهدب  دهعت  لمع ، نیا 

لـصاح دـقع  نیفرط  ءاضر  دـصق و  قفاوت  ۀلیـسوب  دـهعت  اریز  دـشابیم ، دـیدج  دـهعت  نکر  ود  زا  یکی  راکهدـب  تقفاوم  تروص  نیا  رد 
. دوشیم

فیرعت وحن  نیدب  هدومن و  هابتشا  تسا  هناگادج  یقوقح  سیسأت  هک  بلط  لاقتنا  اب  ار  نئاد  لیدبت  ۀلیسوب  دهعت  لیدبت  ناریا  یندم  نوناق 
«. دیامن لقتنم  رگید  یسکب  ار  دهعتم  همذلا  یف  ام  هل  دهعتم  هک  یتقو  : » یندم نوناق  « 292  » ةدام موس  قش  تسا ، هدرک 

. تسا هتسنادن  مزال  نآ  ققحت  رد  ار  نویدم  تیاضر  مه  تهج  نیدب  و 
ماکحا راثآ و  توافتم و  یقوقح  لیلحت  رظن  زا  یلو  تسا ، بلط  لاقتنا  دننام  یحطـس  رظن  زا  هچ  رگا  نئاد  لیدبت  ۀلیـسوب  دـهعتم  لیدـبت 

قح و راکبلط  هکنآ  زا  تسا  ترابع  دنیوگ   ( La cession de ereance هسنارفب ( ار  نآ  هک  بلط  لاقتنا  دـشابیم . فلتخم  ود  نآ 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 331 

http://www.ghaemiyeh.com


هک راکبلط  اریز  دـشابیمن ، نآ  ققحت  طرـش  نویدـم  تیاضر  رما  نیا  رد  دـهد ، لاـقتنا  يرگیدـب  ار  دـهعت ) تبثم  ۀـبنج  ینعی   ) دوخ بلط 
لایر رازه  دص  يدنس  ۀلیسوب  یـسک  هاگره  نیاربانب  دیامنب . یفرـصت  هنوگ  ره  دوخ  لام  رد  دناوتیم  تسا  روبزم  یلام  قح  بلط و  کلام 

هیلا لقتنم  و  ضوعم ) ریغ  ای  دشاب  ضوعم  لاقتنا  دهاوخ   ) دیامن لقتنم  يرگیدب  ار  نآ  دنس  رهظ  رد  دناوتیم  دشاب ، هتشاد  بلط  يرگید  زا 
اریز دشاب ، هدرک  تقفاوم  روبزم  لاقتنا  اب  نویدم  هکنآ  نودب  دیامنب  ار  بلط  نآ  ۀـبلاطم  هدومن و  يوعد  ۀـماقا  راکهدـب  تیفرطب  دـناوتیم 

عابتالا مزال  اهنآ  ماقم  مئاـق  نیلماـعتم و  نیب  دوقع  یندـم  نوناـق  « 219  » ةدام قبط  دوشیم و  هتخانـش  راکبلط  ینوناق  ماـقم  مئاـق  هیلا  لـقتنم 
، دـشاب عالطایب  بلط  لاقتنا  زا  هچ  رگا  هدـشن  يرب  وا  ۀـمذ  دزادرپب  لوا  نئادـب  ار  دوخ  نید  نویدـم  هاگره  هک  تسا  تهج  نیدـب  تسا .
«20  » راسعا نوناق  « 38  » ةدام دومنیم  لاکـشا  داجیا  لمع  رد  نوچ  یقوقح  ةدعاق  نیا  زا  تعباتم  تسا . هدـیدرگ  هیدأت  نئاد  ریغب  نید  اریز 

هداد و  لاقتنا  نویدم  ریغب  ار  دوخ  بلط  هک  یسک  : » درادیم ررقم  هدمآ و  هدنریگلاقتنا  کمکب  رذآ 1313 
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دنب رد  یندـم  رظن  زا  دوشیم .» بوسحم  رادربهالک  دـهد  لاقتنا  يرگیدـب  ای  هدرک و  تفایرد  دوخ  قباس  نویدـم  زا  ار  نآ  لاـقتنا  زا  دـعب 
دهاوخن واب  عوجر  قح  هیلا  لقتنم  دـیامن  هیدأت  قباس  نئادـب  لاقتنا ، زا  دـعب  ار  دوخ  یهدـب  نویدـم  هاگره  : » دـیوگیم هدربماـن  ةداـم  رگید 

لاقتنا زا  يرگید  ۀلیـسوب  نویدـم  هکنیا  اـی  هدـیناسر و  نویدـم  عـالطاب  ار  لاـقتنا  نید ، ۀـیدأت  زا  لـبق  هک  دـیامن  تباـث  هکنیا  رگم  تشاد 
«. تسا هدوب  رضحتسم 

یقوقح لصا  تیاعر  دشابن ، هاگآ  يرگیدـب  بلط  لاقتنا  زا  نویدـم  هک  یتروص  رد  راکهدـب ، قح  عییـضت  زا  يریگولج  يارب  روبزم  ةدام 
. تسا هدومن  بلس  هیلا  لقتنم  زا  ار  هبلاطم  قح  نآ ، فالخ  رب  هدرکن و  دشابیم  نید  لاقتنا  يانبم  هک 

- دهعت لیدبت  راثآ 

هراشا

: زا تسا  ترابع  دهعت  لیدبت  راثآ 

قباس دهعت  طوقس  لوا -

رد یلوپ  هاگره  نیاربانب  ددرگیم ، عورـش  قحال  دهعت  راثآ  دیامنیم و  ادیپ  همتاخ  نآ  راثآ  دوشیم و  طقاس  قباس  دهعت  دهعت ، لیدبت  رثا  رد 
، دزادرپیم دوس  گناب  لاقتنا ، خیرات  زا  دـنیامن ، لقتنم  دریگیم  قلعت  دوس  نآب  هک  تباث  باسح  رد  ار  نآ  دـشاب و  يراج  باسح  رد  گناب 

ددرگیم عورـش  يدیدج  نامز  رورم  دهعت  لیدبت  رثا  رد  دوش  نامز  رورم  لومـشم  هک  دشاب  نآ  فرـش  رد  قباس  دـهعت  هاگره  نینچمه  و 
. تسا دهعت  لیدبت  خیرات  نآ  يادتبا  هک 

قباس دهعت  تانیمضت  طوقس  مود -

یعبت و ۀبنج  هک  روبزم  دهعت  تانیمـضت  یندـم  نوناق  « 293  » ةدام قبط  دوشیم  طقاس  دوریم و  نیب  زا  قباـس  دـهعت  نوچ  دـهعت  لیدـبت  رد 
دوخ لصا  عبات  ءاقب  دوجو و  رد  عرف  اریز  تفرگ ، دهاوخن  قلعت  دوشیم  ثداح  هک  قحال  دهعتب  دوریم و  نیب  زا  زین  دراد  نآب  تبـسن  یعرف 
اریز دوب ، دهاوخ  ایازم  نآ  دقاف  دیدج  دهعت  تسا ، هتشاد  مدقت  قح  اب  ای  ینماضت و  روطب  نماض  ای  نهر و  قباس  دهعت  هاگره  اًلثم  دشابیم .
هداد رارق  قباس  دهعت  نمـض  رد  هک  رگید  طیارـش  خسف و  قح  تسا  نینچمه  و  دـناهدش ، طقاس  نآ  عبتب  هدوب و  قباس  دـهعت  عباوت  زا  اهنآ 
قباس دهعت  يایازم  هلیسو  نیدب  دنیامن و  جرد  دنهاوخب  هک  يدیق  نیمـضت و  طرـش و  ره  دیدج  دهعت  رد  دنناوتیم  نیفرط  یلو  تسا ، هدش 

. دنروایب دیدج  دقع  رد  ار  يرتمک  ای  رتشیب  يایازم  ای 
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بلط لاقتنا  یقوقح  ةدـعاق  فالخ  رب  تسا  بلط  لاقتنا  فیرعت  هک  یندـم  نوناـق  « 292  » ةدام موس  قشب  تبـسن  « 293  » ةدام دافم  يارجا 
دهعت طوقـس  بجوم  بلط  لاقتنا  دنـشابیم و  دهعت  رب  عرفتم  اهنآ  هچ  دنامیم  یقاب  لاقتنا  زا  سپ  تانیمـضت  بلط  لاقتنا  رد  اریز  دـشابیم ،

یلو تسا  بلط  لاـقتنا  فیرعت  رهاـظ ، رد  هچ  رگا  روبزم  ةداـم  موس  قش  دوش  هتفگ  هک  یتروص  رد  دـنامیم . یقاـب  دوخ  لاـحب  دوشیمن و 
دوخ رهاظ  زا  يرصتخم  ریسفت  اب  ار  موس  قش  ناوتیم  تسا و  دهعت  لیدبت  نایب  ماقم  رد  هدام  اریز  دشابیم ، نئاد  ۀلیسوب  دهعت  لیدبت  روظنم 

لیدبتب نآ  فارصنا  موس و  قش  ریـسفت  هچ  رگا  دش  دهاوخ  هتفگ  نآ  خساپ  رد  ددرگیمن . هدام  هجوتم  يداریا  نیاربانب  دومن ، فرـصنم  زین 
دیدج دـهعت  ققحت  يارب  یـساسا  طرـش  نویدـم  تقفاوم  دـهعت  لیدـبت  رد  تشذـگ  هکنانچ  یلو  تسا ، یقوقح  شور  زا  فارحنا  دـهعت 

ۀلیـسوب دهعت  لیدبت  ققحت  رد  نویدم  تقفاومب  جایتحا  مدع  تسا و  هدومنن  طرـش  موس  قش  رد  ار  نآ  یندم  نوناق  هکنآ  لاح  و  دشابیم ،
. تسا یقوقح  ضرف  دهعت و  لیدبت  ةدعاق  فالخ  رب  نئاد ،

. دوش هتفرگ  رظن  رد  دیاب  نآ  حالصا  تسا و  رهاظ  یقوقح  رظن  زا  « 292  » ةدام صقن  الاب  راتفگب  هجوت  اب  يراب 

رتاهت رد  - 5

هراشا

: تسا مسق  هس  رب  رتاهت  تسا . هدرمش  دهعت  طوقس  مسق  نیمجنپ  ار  نآ  یندم  نوناق  دشابیم و  رتاهت  دهعت  طوقس  ماسقا  زا  یکی 

- يرهق رتاهت  - 1

هراشا

لیذ داوم  رد  هک  یقیرطب  رگیدـکیب  اهنآ  نوید  نیب  دنـشاب  نویدـم  رگیدـکی  لباقم  رد  رفن  ود  یتقو  : » دـیوگیم یندـم  نوناـق  « 294  » ةدام
«. دوشیم لصاح  رتاهت  تسا  ررقم 

دنیامن یـضارت  رما  نآب  ای  دنـشاب و  هتـشاد  ار  دهعت  طوقـس  دصق  نیفرط  هکنیا  نودب  تسا و  يرهق  رتاهت  : » یندـم نوناق  « 295  » ةدام قبط 
تسا  مزال  رتاهت  مدع  تروص  رد  اریز  تسا ، دهعت  ءافیا  هیدأت و  رارکت  زا  يریگولج  يارب  رتاهت  سیسأت  ددرگیم . لصاح 
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تدـم باجیا و  ار  يدـئاز  لمع  رما  نیا  دـنک و  هیدأت  اًلمع  ار  نآ  رگید  فرطب  دـیامن و  ءافیا  هناگادـج  ار  دوخ  دـهعت  نیفرط  زا  کی  ره 

. دنکیم ادیپ  نایرج  رتعیرس  يراجت  روما  دوشیم و  ناسآ  رگیدکی  اب  رفن  ود  یقوقح  طباور  رتاهت ، ۀلیسوب  یلو  دیامنیم ، تیوفت  ار  یتقو 

: دشاب دوجوم  دیاب  لیذ  طئارش  دوش  لصاح  رتاهت  نید  ود  نیب  هکنآ  يارب 

، دشاب یلک  نید  ود  عوضوم  لوا -

. اهنآ لاثما  لوپ و  وج ، مدنگ ، دننام  ددرگ ، طقاس  رتاهت  ۀلیسوب  دریگب و  قلعت  همذ  رد  دناوتیم  یلک  طقف  اریز 

، دنشاب سنج  کی  زا  نید  ود  مود -

الا دوش و  لصاح  رتاهت  دـشاب  لایر  سنج  زا  دـیاب  زین  رگید  رجات  زا  وا  بلط  تسا  لایر  سنج  زا  يرگیدـب  يرجاـت  یهدـب  هاـگره  ـالثم 
(. یندم نوناق  « 296  » ةدام  ) دوشیمن لصاح  يرهق  رتاهت  تسا  هریل  رالد و  کنارف ، دننام  یجراخ  زرا  سنج  زا  هاگره 
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، دشاب یکی  نید  ود  هیدأت  نامز  موس -

هک ینید  ود  اریز  دشاب ، هدیسر  يرگید  تخادرپ  دعوم  نید ، ود  زا  یکی  تخادرپ  ریخأت  رثا  رد  هکنآ  ای  دشاب  دقع  بجومب  رما  نیا  هاوخ 
دعوم هک  یبلط  شزرا  هکنانچ  دراد ، ریثأت  بلط  شزرا  رد  هیدأت  تدم  نوچ  دشابیم  توافتم  ود  نآ  شزرا  تسا  فلتخم  نآ  ۀیدأت  نامز 
هاگره الثم  دراد . شحاف  فالتخا  تسا  رگید  لاس  جـنپ  نآ  تخادرپ  دـعوم  غلبم و  نامهب  هک  یبلط  اب  تسا  رگید  هام  کی  نآ  تخادرپ 
روبزم رجات  زا  ةراجتلا  لام  راکبلط ، هام  جـنپ  زا  سپ  دـنک و  هیدأت  هام  شـش  زا  سپ  هک  دـیامن  ضرق  لایر  رازه  دـص  يرگید  زا  يرجاـت 
نادنچ نمث  تخادرپ  رد  رادـیرخ  هکنآ  رگم  دوشیمن  لصاح  نامز  نآ  رد  رتاهت  دزادرپب  ًادـقن  ار  نآ  لوپ  هک  درخب  لایر  رازه  دـص  غلبمب 
لباقم رد  نامز  کی  رد  ود  ره  رادیرخ  رجات و  ضرق ، دیـسر  رـس  زور  رد  نوچ  دروم  نیا  رد  دسرب ، ضرق  تخادرپ  دـعوم  ات  دزرو  للعت 

(. یندم نوناق  « 296  » ةدام  ) دوشیم لصاح  رتاهت  نید  ود  نآ  نیب  دنشابیم ، نئاد  نویدم و  رگیدکی 

، دشاب یکی  نید  ود  ۀیدأت  لحم  مراھچ -

نیب  تهج  نیدب  تسا و  توافتم  ناتسچولب  رد  مدنگ  اب  نارهت  رد  مدنگ  تمیق  هکنانچ  دراد ، یصوصخم  شزرا  یلحم  رد  یلام  ره  اریز 
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(. یندم نوناق  « 296  » ةدام  ) دشابیم دقاف  دوش  رتاهت  بجوم  هک  یتدحو  روبزم  نید  ود 

. دشاب هتفرگن  رارق  ثلاث  صخش  قح  قلعتم  نید  ود  زا  کیچیھ  مجنپ -

رثا اریز  دریگ ، رارق  رتاهت  دروم  دـناوتب  ات  تسین  دازآ  نید  نآ  دریگب ، قلعت  نید  ود  زا  یکی  رب  ثلاث  صاخـشا  تباـث  قح  هک  یتروص  رد 
قح عییـضت  بجوم  دوش  ءافیا  نئادـب  هاگره  تسا  ثلاث  صخـش  قح  قلعتم  هک  ینید  هنوگنامه  دـشابیم و  ناـسکی  دـهعت  ءاـفیا  اـب  رتاـهت 

دانتـساب نویدـم  دـناوتیمن  نیاربانب  دـش . دـهاوخ  ثلاث  صخـش  قح  عییـضت  بجوم  ددرگ  رتاهت  هاگره  زین  نید  نآ  ددرگیم  ثلاث  صخش 
ثلاث صخـش  قح  قلعتم  نید  ریز ، دروم  ود  رد  یندـم ) نوناـق  « 299  » ةدام . ) دنک عانتما  ثلاث  صخـشب  هدـش  فیقوت  لام  ۀـیدأت  زا  رتاهت 

: دشابیم
رودص رثا  رد  ای  هدوب و  هب  یعدم  نیمأت  رارق  رثا  رد  تشادزاب  هاوخ  دـشاب ، هدـش  تشادزاب  ثلاث  صخـش  عفنب  نید  هک  يدروم  رد  فلا -

. دانسا تبث  ای  هاگداد  زا  یئارجا  گرب 
نیاربانب تسا ، هدش  تشادزاب  وا  عفنب  هک  دوب  دهاوخ  یـسک  قح  قلعتم  دریگیم  رارق  یحلاص  ماقم  فرط  زا  تشادزاب  دروم  هک  ینید  اریز 

. دوشیمن لصاح  رتاهت  نید  ود  نآ  نیب  ددرگ  راکبلط  نئاد  زا  نویدم  نید ، تشادزاب  زا  سپ  هاگره 
مکح خیرات  زا  اریز  ددرگیمن ، لصاح  رتاهت  نید  ود  نآ  نیب  دوش ، راکبلط  وا  زا  نویدـم  نیاد ، یگتـسکشرو  زا  سپ  هک  يدروم  رد  ب -

هیدأت و دننام  رتاهت  دنوشیم و  دنمهرهب  نآ  زا  ناسکی  یگمه  دریگیم و  رارق  وا  ناراکبلط  قح  قلعتم  هتـسکشرو  لاوما  ۀـیلک  یگتـسکشرو 
. دنیامن ذخا  هناگادج  ار  دوخ  بلط  یمامت  دنناوتیمن  هتسکشرو  ناراکبلط  زا  کیچیه  تسا و  دهعت  ءافیا 

. دریگ رارق  رتاھت  دروم  دناوتیمن  دشابیمن  تشادزاب  لباق  هک  ینید  مشش -

هکنانچ تسا ، هدـش  حیرـصت  رما  نیاب  رگید  ياـهروشک  نیناوق  رد  یلو  هدومنن  عنم  ًاحیرـص  روبزم  دروم  رد  ار  رتاـهت  ناریا  یندـم  نوناـق 
هک ار  ینید  تفگ  ناوتب  هک  دـسریم  رظنب  دسانـشیم . رتاهت  لباق  ریغ  ار  هقفنب  عجار  نید  « 1293  » ةدام زا  موس  قش  رد  هسنارف  یندـم  نوناق 

« 1206  » ةدام رد  روکذم  هجوز  ۀقفن  دننام  تسا  هتخانش  هزاتمم  نوید  زا  نوناق 
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طابنتـسا ار  نآ  ندوب  رتاهت  لباق  ریغ  تشادزاب و  لباق  ریغ  ناوتیم  نید  ندوب  هزاتمم  زا  اریز  دریگیمن ، رارق  رتاهت  دروم  ناریا  یندـم  نوناـق 
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. تسا یئاضق  لمع  طایتحا و  زا  رود  دیعب و  روبزم  طابنتسا  هچ  رگا  دومن ،

دنشاب تباث  ققحم و  هک  دنوش  رتاھت  دنناوتیم  ینید  ود  متفھ -

هد غلبمب  ءارجالا  مزال  گرب  يرگید  هیلع  رب  یـسک  هاگره  الثم  ددرگیمن ، لصاح  رتاهت  دـشاب  فالتخا  دروم  ود  نآ  زا  یکی  هاگره  الا  و 
تیاکح نیفرط  يراجت  رتافد  هدومن و  راکبلط  اب  ـالبق  هک  ۀـلماعم  تباـب  زا  هک  دوش  یعدـم  نویدـم  ءارجا ، ناـیرج  رد  دراد و  لاـیر  رازه 

جراخ ءارجا  ةدهع  زا  نآب  یگدیسر  اعدا و  نیا  عامتـسا  دشاب ، نآ  رکنم  وا  تسا و  راکبلط  یئارجا  گرب  هدنراد  زا  روبزم  غلبمب  دیامنیم ،
وا زا  ار  دوخ  يراجت  نید  ۀـبلاطم  هدومن و  يوعد  ۀـماقا  حـلاص  هاـگداد  رد  دـناوتیم  دزادرپب و  ار  دوخ  نید  دـیاب  یئارجا  گرب  نویدـم  و 

تـشادزاب ار  یئارجا  دروم  هب ، یعدم  نیمأت  رارق  ۀلیـسوب  هدومن و  يوعد  ۀماقا  هاگداد  رد  یئارجا  تایلمع  همتاخ  زا  لبق  هکنآ  ای  دیامنب و 
. دنک

نیفرط هدش و  فرط  رب  رتاهت  روطب  دـنیامن ، هلداعم  مه  اب  هک  ةزادـنا  ات  نید  ود  دـیدرگ ، عمج  الاب  رد  روکذـم  مزال  طئارـش  هکنآ  زا  سپ 
. دندرگیم يرب  رگیدکیب  تبسن 

نیاربانب دوشیمن ، ببسم  فالتخا  بجوم  ببس ، فالتخا  اریز  دشاب ، فلتخم  ای  دحتم  نید  ود  ببـس  هک  تشاد  دهاوخن  یقرف  رما  نیا  رد 
يرجات هاگره  الثم  دوشیم ، لصاح  رتاهت  ود  نآ  نیب  هراجا  زا  ای  ضرق  زا  يرگید  دشاب و  هدـش  لصاح  عیب  زا  نید  ود  نآ  زا  یکی  هاگره 

نآ بلط  درخب ، وا  زا  لایر  رازه  داتـشه  غلبمب  ةراجتلا  لام  راکبلط ، دزادرپب و  هبلاطملادنع  هک  دـیامن  ضرق  لایر  رازه  دـصکی  يرگید  زا 
(. یندم نوناق  ةدام 295   ) دنامیم راک  بلط  لایر  رازه  تسیب  طقف  رجات  زا  رادیرخ  هدش و  رتاهت  روبزم  غلبم  ات  رگیدکی  اب  ود 

. دنامیم یقاب  نآ  نویدم  ةدهعب  رادقم  نآ  رب  دئاز  ددرگیم و  طقاس  هدش و  رتاهت  ود ، نآ  زا  نیرتمک  رادقم  ات  نید  ود  هکنآ  هصالخ 

- هرصبت

هنع  نومضم  هب  هل  نومضم  نامض  زا  دعب  رگا  : » یندم نوناق  « 297  » ةدام
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، روبزم ةدام  حرـش  يارب  تهج  نیدب  تسا ، يدقع  نامـض  تاعورف  زا  روبزم  ةدام  دـش .» دـهاوخن  نماض  همذ  غارف  بجوم  دوش ، نویدـم 
: دوشیم نایب  راصتخا  روطب  يدقع  نامض 

ار دهعتم  دریگب  هدهعب  تسا  يرگید  ۀمذ  رب  هک  ار  یلام  یـصخش  هکنیا  زا  تسا  ترابع  نامـض  دقع  : » دیوگیم یندـم  نوناق  « 684  » ةدام
راکهدب دمحمب  یغلبم  نسح  هاگره  الثم  دنیوگیم .» یلصا  نویدم  ای  هنع  نومضم  ار  ثلاث  صخـش  هل و  نومـضم  ار  رگید  فرط  نماض ،
دهاوخن دمحمب  یهدب  هدـش و  يرب  نسح  دریگب ، هدـهعب  دـمحمب  ار  وا  نید  ینعی  دـیامن  تنامـض  نسح  زا  دـیایب و  یقت  سپـس  دـشاب و 
نـسحب دـمحم  سنج ، دـیرخ  دـننام  تاهج  زا  یتهجب  هاگره  رما  نیا  زا  سپ  دوشیم . راکهدـب  دـمحمب  نامـض  رثا  رد  یقت  طقف  تشاد و 

نامـض زا  یـشان  هک  ار  دوخ  یهدب  دیاب  یقت  هکلب  دوشیمن ، لصاح  رتاهت  درک و  دهاوخن  دمحمب  یقت  یهدـب  رد  يریثأت  ددرگ ، راکهدـب 
بجوم دیوگیم  الاب  ةدام  هک  تسا  نیا  دزادرپب . نسحب  هدش  لصاح  سنج  دیرخ  زا  هک  ار  دوخ  یهدب  مه  دمحم  دـهدب و  دـمحمب  تسا 

نماض نآ  ۀجیتن  رد  ات  ددرگیمن  لصاح  رتاهت  نسح  زا  دمحم  قباس  بلط  دمحم و  زا  نسح  بلط  نیب  ینعی  دش ، دهاوخن  نماض  همذ  غارف 
. دوش يرب  دشاب  یقت  هک 

هچنآ سکعلاب  « 1294  » ةدام رد  هسنارف  یندم  نوناق  هچ  تسا ، هدومن  رکذ  هسنارف  یندم  نوناق  زا  يوریپ  هب  ار  الاب  ةدام  ناریا  یندم  نوناق 
نآ رما  نیا  تلع  دنادیم . نماض  همذ  غارف  بجوم  نامض  زا  سپ  هنع  نومـضم  هب  ار  هل  نومـضم  ندش  نویدم  تسا  ناریا  یندم  نوناق  رد 

نیملـسم زا  تنـس  لها  داـقتعاب  نامـض  دـننام  هکلب  ددرگیمن ، هنع  نومـضم  همذ  تئارب  بجوم  نامـض  هسنارف  یندـم  نوناـق  رد  هک  تسا 
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دروم نید  تخادرپ  لوئـسم  ًانماضتم  ود  نآ  ددرگیم و  نویدم  زین  راکبلط  لباقم  رد  هنع  نومـضم  دننام  نماض  دوشیم و  همذ  مض  بجوم 
هل نومـضم  نامـض ، زا  دعب  ینماضت  نامـض  رد  هاگره  نیاربانب  دوشیم . يرب  يرگید  ۀمذ  دنک  هیدأت  ار  نآ  هک  کی  ره  و  دنـشابیم ، دهعت 

نماضت طرش  نامض  دقع  رد  هک  یتروص  رد  مه  ناریا  یندم  نوناق  رد  دوب . دهاوخ  نماض  ۀمذ  غارف  بجوم  دوش ، نویدم  هنع  نومـضمب 
قلطم  نامض  رد  یلو  دوب  دهاوخ  هسنارف  یندم  نوناق  دننام  ددرگ  دقعنم  نماضت  روطب  دهعت  ای  دوش و 

 347 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
. دشابیم يراج  « 297  » ةدام مکح 

- يدادرارق رتاهت  - 2

فلتخم نآ  لحم  ای  هیدأت و  نامز  ای  هدوبن و  سنج  کی  زا  نید  ود  هکنانچ  دشابن ، دوجوم  يرهق  رتاهت  يارب  مزال  طئارش  هک  يدراوم  رد 
تهج نیدـب  دوش ، رتاهت  نید  ود  نآ  نیب  ات  دـنیامن  عفترم  تسا  نید  ود  رتاهت  زا  عنام  هک  یتایـصوصخ  یـضارتب ، دـناوتیم  نیفرط  دـشاب ،

: دیآیم لمعب  لیذ  دراوم  رد  يدادرارق  رتاهت  دنیوگ . يدادرارق  رتاهت  ار  نآ  هک  تسا 
نیب هکنآ  يارب  تسا  راکبلط  وا  زا  دنوپ  رازه  نویدم و  لایر  رازه  دـص  يرگیدـب  یـسک  الثم  دـشابن . سنج  کی  زا  نید  ود  هاگره  لوا -

. ددرگیم لصاح  يرهق  رتاهت  دوشب  يرگید  سنج  زا  یکی  هکنآ  زا  سپ  دوشب ، يرگید  سنج  زا  ود  نآ  زا  یکی  دیاب  دوش  رتاهت  نید  ود 
هک دشابیم  راکبلط  وا  زا  لایر  رازه  تسا و  راکهدب  ًادقن  لایر  رازه  يرگیدب  یـسک  الثم  دشاب . فلتخم  نید  ود  ۀیدأت  نامز  هاگره  مود -

. دیامن یقلت  لاح  ار  نآ  دنکن و  هدافتسا  تدم  زا  دوخ  فرط  تقفاوم  اب  دناوتیم  ریخا  راکهدب  دوش ، هیدأت  دیاب  هام  ود  زا  سپ 
. دوشیم لصاح  يرهق  رتاهت  هدش و  یکی  نید  ود  نامز  وحن  نیدب 

هطوبرم جراخم  ۀـیدأت  اب  هک  دوشیم  لصاح  یتقو  رتاهت  یندـم  نوناـق  « 298  » ةدام قبط  دـشاب . فلتخم  نید  ود  ۀـیدأت  لحم  هاـگره  موس -
رد هیدأت  تیـصوصخ  دـیامن ، طقاس  ار  نیعم  لحم  رد  هیدأت  قح  هکنآ  دـننام  ءاحنا  زا  يوحنب  ای  رگید  لحمب  یلحم  زا  نید  عوضوم  لقنب 

. دوشیم عقاو  رتاهت  نید  ود  نآ  نیب  ًارهق  هتفر و  نیب  زا  لحم 

یئاضق رتاهت  - 3

قبط هاگداد  رد  یعدم  هکنانچ  دـشابیم ، راکنا  دروم  رگید  نید  تسا و  ققحم  تباث و  نید  ود  زا  یکی  هک  تسا  يدروم  رد  یئاضق  رتاهت 
هناخ رد  هتـساوخ  رادقمب  هک  دوش  یعدم  نآ ، رد  جردـنم  طرـش  دانتـساب  رجأتـسم  دـیامنب و  ار  دوخ  ۀـناخ  ةراجالا  لام  ۀـبلاطم  همانهراجا 

هاگدادب لباقتم  تساوخداد  رجأتـسم  هکنآ  ای  و  درادن ، وا  زا  یبلط  یعدم  تسا و  هدـش  رتاهت  رگیدـکی  اب  نید  ود  نآ  نیب  هدومن و  ریمعت 
ۀبلاطم  میدقت و 
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ققحم ار  وا  دید و  تباث  ار  رجأتسم  يوعد  هاگره  نیفرط ، يوعدب  یگدیسر  زا  سپ  تروص  ود  ره  رد  هاگداد  دیامنب . ار  تاریمعت  ۀنیزه 

. دیامنیم موکحم  رادقم  نآب  تبسن  ار  نویدم  دنامب  ياهفاضا  هاگره  دهدیم و  نید  ود  نآ  رتاهتب  يأر  تسناد 

همذلا یف  ام  تیکلام  رد  - 6

هک یتروص  رد  الثم  دـشابیم . عوضوم  کیب  تبـسن  صخـش  کی  رد  نویدـم  نئاد و  ناونع  ود  عامتجا  زا  ترابع  همذـلا  یف  اـم  تیکلاـم 
ار و وا  يراکبلط  تمس  دوخ ، ردپب  نید  دروم  رد  ثرا  ۀلیسوب  رـسپ  نوچ  دریمب ، ردپ  دشاب و  راکبلط  وا  زا  ای  راکهدب و  دوخ  ردپب  یـسک 
، دوشیم طقاس  دریگیم  رارق  رـسپ  ثرالا  مهـس  رد  هک  يرادـقم  نآ  ات  روبزم  بلط  اـی  نید و  دـشاب ، راکهدـب  دوخب  اـی  راـکبلط و  دروم  رد 
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بلط وا  ثرالا  مهس  ردقب  تسا  ددعتم  ثراو  ياراد  ردپ  هاگره  و  دوشیم ، لئاز  قح  یمامت  تسا  ردپ  رصحنم  ثراو  رسپ  هاگره  نیاربانب 
. ددرگیم طقاس  نید  ای 

هاگره الا  دـیامن و  لوبق  ار  هکرت  یبسح ، روما  نوناـق  « 248  » ةدام قبط  ثراو  هک  تسا  یتروص  رد  هثرو  دروم  رد  همذـلا  یف  ام  تیکلاـم 
قباطم ار  هکرت  ثراو  هک  یتروص  رد  دوب . دـهاوخ  یبنجا  دـننام  روبزم  ثراو  و  دوشیمن ، لـصاح  همذـلا  یف  اـم  تیکلاـم  دـنک  در  ار  نآ 

«300  » ةدام هک  تسا  نیا  دوشیم . طقاس  نید  دریگیم  رارق  وا  بلط  لباقم  رد  هکرت  هک  یتبـسن  نامهب  دـشاب ، هتفریذـپ  هکرت  ریرحت  تروص 
دـشاب نویدم  دوخ  ثرومب  یـسک  رگا  هکنیا  لثم  دوشیم ، يرب  وا  ۀمذ  ددرگ  دوخ  ۀمذلا  یف  ام  کلام  نویدم  رگا  : » دیوگیم یندـم  نوناق 

«. دوشیم طقاس  ثرالا  مهس  تبسنب  وا  نید  ثروم  توف  زا  سپ 
ینید همذلا  یف  ام  تیکلام  رثا  رد  تبسن  نامهب  دشاب  هدش  تیصو  واب  هکرت  زا  عاشم  روطب  هک  یتروص  رد  تسا و  ثراو  دننام  هل  یصوم 

زا سمخ  رادقمب  دـیامن ، کیلمت  يرگیدـب  تیـصو  تروصب  ار  دوخ  یئاراد  سمخ  یـسک  هاگره  الثم  دوشیم ، طقاس  دراد  یـصومب  هک 
هک  ار  ینیعم  بلط  یفوتم  هاگره  تسا  نینچمه  دوشیم . طقاس  یصومب  هل  یصوم  یهدب 
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. دیامن راذگاو  دوخ  راکهدبب  تیصوب  دراد  ثلاث  صخش  زا 

تاماقم زا  یکی  ۀلیسوب  روبزم  بلط  هاگره  تهج  نیدب  دشاب . يرگید  قح  قلعتم  دیابن  دریگیم  رارق  همذلا  یف  ام  تیکلام  دروم  هک  یبلط 
یتروص رد  تشذگ . رتاهت  رد  هک  ینانچمه  ددرگیمن ، طقاس  همذلا  یف  ام  تیکلام  رثا  رد  دشاب  هدش  تشادزاب  ثلاث  صخش  عفنب  هحلاص 

رد هک  بلط  زا  رادـقم  نآب  تبـسن  دـشابن ، وا  نوید  تخادرپ  يارب  یفاـک  یفوتم  رگید  یئاراد  دـشاب و  راـکبلط  دوخ  ثراو  زا  ثروم  هک 
، دیامن هیدأت  روبزم  ناراکبلطب  نویدم  ثراو  ار  رادقم  نآ  دـیاب  دوشیمن و  لصاح  همذـلا  یف  ام  تیکلام  دریگیم ، رارق  یفوتم  نوید  لباقم 

تیم ۀـکرتب  هک  ینوید  قوقح و  ءادا  زا  سپ  رگم  دوشیمن  رقتـسم  یفوتم  ۀـکرتب  تبـسن  هثرو  تیکلام  یندـم  نوناق  « 869  » ةداـم قبط  اریز 
. تسا هتفرگ  قلعت 

دهعت عوضوم  يرهق  فلت  رد  - 7

روبزم نوناق  زا  يوریپ  ناریا  یندـم  نوناق  تسا . هدرمـش  دـهعت  عوضوم  يرهق  فلت  ار  دـهعت  طوقـس  دراوم  زا  یکی  هسنارف  یندـم  نوناـق 
دنامن هتفگان  هکنآ  يارب  رـصتخم  نیا  رد  تسا . هدرک  نایب  ار  نآ  مکح  هفلتخم  دراوم  رد  یلو  هدادـن ، صاصتخا  رما  نیاـب  ةداـم  هدومن و 

. ددرگیم تردابم  نآ  حرشب 
نآ نامـض  تاهج  زا  یتهجب  هکنآ  رگم   ( Res perit domino تسا (، نآ  کلام  نایزب  دوش  فلت  هک  یلام  ره  یقوقح  ةدـعاق  قبط 

. دراذگ يرگید  ةدهعب  ار  یسک  لام  فلت  نایز  القع  ناوتیمن  اریز  دوش ، هداد  رارق  يرگید  ةدهعب 
: زا تسا  ترابع  دهعت  عوضوم  يرهق  فلت  ۀفلتخم  دراوم 

نآ لاثما  هعیدو و  هیراع ، دروم  دـننام  دوش  فلت  هدوب و  تناـما  وا  دزن  هک  دـشاب  هدومن  یلاـم  میلـستب  دـهعت  یـسک  هک  یتروص  رد  لوا -
يدعت و رثا  رد  روبزم  لام  فلت  هک  یتروص  رد  دیامن . میلـست  ار  نآ  دهعتم  ات  تسین  یقاب  يزیچ  فلت  زا  سپ  اریز  ددرگیم ، طقاس  دـهعت 

بجوم هک  يریـصقت  هنوگچیه  هدوب و  تناما  دهعتم  دزن  کلام  ةزاجاب  لام  اریز  تسا ، نآ  کلام  ةدهعب  نآ  نایز  دـشابن ، دـهعتم  طیرفت 
لوئسم  ات  هدماین  لمعب  دشاب  کلام  نذا  دودح  زا  زواجت 
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شکلامب ار  نآ  لدب  دیاب  تسا و  نماض  فرـصتم  دشاب  هدـش  فلت  طیرفت  يدـعت و  رثا  رد  دـهعت  دروم  لام  هک  یتروص  رد  دـشاب . فلت 
فرـصتم دزن  دـهعت  دروم  لام  هک  يدروم  رد  تسا  نینچمه  نآ . تمیق  تسا  یتمیق  هاـگره  نآ و  لـثم  تسا  یلثم  هاـگره  ینعی  دـهدب ،
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. ددرگ بویعم  ای  صقان 
کلام فرط  زا  هک  تسیدروم  دـننام  نآ  مکح  نآ ، لاثما  هطقل و  دروم  لثم  دـشاب  تناما  نوناق  ةزاـجاب  دـهعتم  دزن  لاـم  هک  یتروص  رد 

(. هیراع دروم  رد  « 640  » هدام هعیدو و  دروم  رد  « 614  » هدام  ) تسا هدوب  تناما 
طقاس روبزم  لام  میلـستب  دـهعت  دوش  فلت  میلـست  زا  لبق  نآ  دریگ و  رارق  لاقتنا  دروم  یلاـم  یکیلمت  دـقع  هلیـسوب  هک  یتروص  رد  مود -
میلست رد  هتفرگ و  رارق  هبلاطم  دروم  ای  هدومن و  طیرفت  يدعت و  نآب  تبسن  لقان  هاگره  و  دشابیمن . نآ  میلست  رب  رداق  دهعتم  اریز  ددرگیم ،
میلـست رد  ریخأت  طیرفت و  يدعت و  نودب  هاگره  الا  تسا و  تمیق  ای  لثم  زا  نآ  لدـب  لوئـسم  کلام  لباقم  رد  وا  دـشاب ، هدومن  ریخأت  نآ 
ضوعم یکیلمت  دقع  هک  یتروص  رد  دشابیم . نیما  دننام  روبزم  فرـصتم  اریز  دوب  دـهاوخن  نماض  لقان  ددرگ  فلت  هبقرتم  ریغ  رما  رثا  رد 

. ددرگیمن دقع  لالحنا  بجوم  میلست  زا  لبق  نییضوع  زا  یکی  فلت  اریز  دوب ، دهاوخ  ضوع  میلستب  مزلم  هیلا  لقتنم  دشاب 
دقع تشذـگ ، دـهعت  تلع  رد  هکناـنچ  اریز  دـشابیم ، هضواـعم  موهفم  فـالخ  رب  ضوعم  یکیلمت  دوقع  رد  ـالاب  ةدـعاق  هک  دـسریم  رظنب 

دـصق دروم  هک  تسا  نیـضوع  نیب  یگتـسب  طبر و  زا  یـشان  رما  نیا  دریگیم و  رارق  يرگید  لباقم  رد  یکی  هک  تسا  کـیلمت  ود  ضوعم 
تسا رگید  فرط  ۀیحان  زا  نآ  ضوع  طیلست  کیلمت و  دروم ، طیلـست  کیلمت و  رد  نیلماعتم  زا  کی  ره  رد  یئاغ  تلع  دشابیم . نیلماعتم 
دروآ تسدب  ار  ضوع  دناوتیمن  تسنادیم  هکنانچ  دومنیمن و  طیلست  کیلمت و  ار  دروم  دوبن ، ضوع  طیلـست  کیلمت و  هاگره  هک  يوحنب 

دوخ دهعت  دروم  میلـست  زا  عانتما  نیلماعتم  زا  یکی  هاگره  هک  تسا  تهج  نیدب  دیامنب . کیلمت  رگید  فرطب  ار  دوخ  لام  دشیمن  رـضاح 
دافتسم  قبط  دناوتیم  رگید  فرط  دیامنب 
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میلـست رب  تردق  هک  یندم  نوناق  « 372  » ةدام و  « 348  » ةدام زا  دنک . يراددوخ  ضوع  ضبق  زا  نآ  میلـست  ات  یندـم  نوناق  « 377  » ةدام زا 
لطاب هلماعم  هک  دوشیم  فشک  ددرگ  فلت  میلـست  زا  لبق  هلماعم  دروم  هاـگره  هک  ددرگیم  دافتـسم  هدـش  هداد  رارق  هلماـعم  تحـص  طرش 

نینچ مه  و  تسا . هراجا  نالطب  بجوم  میلـست  زا  لبق  هرجأتـسم  نیع  فلت  دوشیم : هتفگ  « 496  » ةدام زا  دافتـسم  قبط  هک  تسا  نیا  هدوب ،
زا هک  يوحنب  دوش  دوقفم  ای  ددرگ و  عونمم  ًانوناق  نآ  لاقتنا  لقن و  هکنانچ  دوش  جراخ  يراجت  نایرج  زا  لاقتنا  دروم  لاـم  هاـگره  تسا 

يرهق فلت  هک  دوب  نآ  رب  دیاب  نیاربانب  درادن . هلماعم  دروم  لام  میلـست  رب  ینوناق  تردق  دـهعتم  اریز  دنـشاب ، عالطایب  نآ  لحم  دوجو و 
. دیامنیم دقع  نالطب  زا  فشک  ضبق  زا  لبق  نیضوع  زا  یکی 

: دیوگیم یندم  نوناق  « 387  » ةدام ددرگیمن ، يراج  عیب  دروم  رد  روبزم  ةدعاق 
عیاب هکنیا  رگم  ددرگ  درتسم  يرتشمب  دـیاب  نمث  خـسفنم و  عیب  دوش  فلت  عیاب  فرط  زا  لامها  ریـصقت و  نودـب  میلـست  زا  لـبق  عیبم  رگا  »

اب روبزم  مکح  هکنآ  يارب  دوب ». دـهاوخ  يرتشم  لام  زا  فلت  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  هدومن  عوجر  وا  ماقم  مئاق  اب  مکاـحب  میلـست  يارب 
ۀظحل کـی  رد  عیبـم ، فلت  زا  لـبق  هک  دوشیم  فشک  ددرگ ، فلت  عیاـب  دزن  عیبـم  نوـچ  هک  دوـشیم  ضرف  ددرگ ، قیبـطت  یقوـقح  دـعاوق 

نآ کلام  ةدهعب  لام  نایز  یقوقح ، ةدـعاق  قبط  اریز  تسا ، هدـش  فلت  سپـس  هدـمآ و  رد  عیاب  تیکلمب  عیبم  هدـش و  خـسف  عیب  يروصت 
زا لبق  ار  عیبم  فلت  هک  یتهج  نامهب  یندم  نوناق  دریگ . رارق  عیاب  ةدـهعب  نآ  نایز  دوش و  فلت  يرتشم  تیکلم  رد  لام  دـناوتیمن  تسا و 

( تسا کلام  نایزب  لام  فلت   ) ةدعاق تیاعر  ضبق  زا  لبق  عیبم  صقن  دروم  رد  دمآ . دهاوخ  نآ  حرش  هتـسناد و  عیب  خاسفنا  بجوم  ضبق 
: دیوگیم م . ق . « 388  » ةدام هک  تسا  نیا  تسا . هداد  خسف  قح  يرتشمب  هدومنن و  زین  ار 

زا لبق  عیبم  صقن  فلت و  لیـصفت  دیامن » خسف  ار  هلماعم  هک  تشاد  دـهاوخ  قح  يرتشم  دوش  لصاح  یـصقن  عیبم  رد  میلـست  زا  لبق  رگا  »
. دمآ دهاوخ  عیب  رد  میلست 

ار دوخ  يراوس  لیبموتا  هک  دیامن  دهعت  یـسک  هکنانچ  دوش ، فلت  لام  دـهعت  ءافیا  زا  لبق  دـشاب و  نیعم  لام  لاقتناب  دـهعت  هاگره  موس -
لاقتنا  زور  هد  فرظ  رد  يرگیدب 
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ةدهعب هدعاق ، قبط  نآ  نایز  دعوم ) زا  سپ  هاوخ  دشاب و  ررقم  دعوم  زا  لبق  رما  نیا  هاوخ   ) دوش قیرح  راچد  لیبموتا  لاقتنا  زا  لبق  دهد و 
ضوعم دقع  هاگره  دوشیم و  خسفنم  دقع  طقاس و  دهعت  طرـش ) دروم  رد   ) یندم نوناق  « 240  » ةدام زا  دافتسم  قبط  تسا و  دهعتم  کلام 

هاگره تسا  نینچمه  دمع ، ریغ  ای  دشاب و  ًادمع  لام  فلت  هک  دیامنیمن  یقرف  درادیم . درتسم  ار  نآ  تسا  هداد  ار  ضوع  هل  دـهعتم  هدوب و 
لاقتنا ات  دیامنیمن  دهعت  درومب  تبسن  هل  دهعتم  يارب  ینیع  قح  داجیا  لاقتناب ، دهعت  اریز  دشاب ، هداد  لاقتنا  يرگیدب  ار  دهعت  دروم  دهعتم 

، دهاوخب ار  دهعت  ماجنا  مدع  زا  هیـشان  تراسخ  دـناوتیم  وا  تسا  هدـش  هجوتم  هل  دـهعتمب  تراسخ  رما  نیا  زا  هچنانچ  و  دـشاب ، لطاب  مود 
. دشابیم هل  دهعتمب  تراسخ  هجوت  ببس  دهعتم  اریز 

قبط رب  سپـس  دهدب ، يرگیدب  مدنگ  راورخ  هد  هک  دـیامن  دـهعت  یـسک  هکنانچ  دـشاب ، یلک  لام  میلـستب  دـهعت  هک  یتروص  رد  هرـصبت -
مکح یحیرـص  ةدام  هچ  رگا  دوش ، نغدق  تلود  ریغ  يارب  نآ  شورفودیرخ  هک  وحن  نیدب  دیآ ، رد  تلود  راصحناب  مدـنگ  یمامت  نوناق 

. درک طابنتـسا  ار  روبزم  ۀلماعم  خسفب  مکح  یندم  نوناق  « 372  » و « 348  » و « 240  » داوم زا  ناوتیم  یلو  تسا ، هدومنن  ناـیب  ار  روبزم  دروم 
رد نیعم  تعاس  رد  یغلبم  لباقم  رد  هک  دـیامن  دـهعت  ةدـنیوگ  هکنانچ  دـشاب ، ینیعم  تدـم  رد  لـعف  ماـجنا  دـهعت  دروم  هاـگره  نینچمه 

هاگـشناد نشج  رد  نـیعم  یترجا  لـباقم  رد  هـک  دـیامن  دـهعت  يرادربمـلیف  اـی  دوـش و  ضیرم  تعاـس  نآ  رد  دـنک و  ینارنخـس  یتـیعمج 
. ددرگیم طقاس  دهعت  دوشن ، رضاح  نشج  نآ  رد  دیامن و  يرادربملیف 
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دوشیم لصاح  دادرارق  نودب  هک  یتامازلا  رد  مود  باب 

هراشا

. تسا هدش  ررقم  دارفا  يارب  تاهج  زا  یتهجب  هک  تسا  یفیلاکت  زا  ترابع  تامازلا 
هاگ و  دنیوگ . يدادرارق  تیلوئـسم  ای  دقع  زا  یـشان  تامازلا  ار  نآ  دشابیم و  دارفا  ةدارا  دولوم  هک  تسا  دقع  هاگ  تامازلا  شیادیپ  ببس 

. دوشیم هدیمان  مه  يدادرارق  ریغ  تیلوئسم  هک  دوشیم  لصاح  دادرارق  نودب  هک  تسیتامازلا  نآ  دشابیم و  دقع  زا  ریغ  نآ  ببس 
زا جراخ  هک  یتامازلا  یندم  نوناق  دشاب . نوناق  ای  مرج  هبش  مرج ، دقع ، هبش  تسا  نکمم  دوشیم  لصاح  داد  رارق  نودب  هک  یتامازلا  ببس 

. تسا هدومن  نایب  لصف  ود  رد  دوشیم  لصاح  دادرارق 

تایلک رد  لوا  لصف 

هراشا

اراد  ) ةدـعاق زا  ار  يدراوم  تسا و  هدومن  يوریپ  هسنارف  یندـم  نوناق  زا  رگید  ياهتمـسق  ضعب  دـننام  ار  روبزم  لصف  ناریا  یندـم  نوناـق 
. تسا هدرک  نایب  دوش  رکذتم  ار  روبزم  ةدعاق  هکنآ  نودب   ( Enrichissement injuste هنالداع () ریغ  ندش 

اراد يرگید  نایزب  تلع  نودـب  دـناوتیمن  سکچـیه  دارفا ، قوقحب  مارتحا  یعامتجا و  مظن  ظـفح  رظن  زا  هنـالداع - ریغ  ندـش  اراد  ةدـعاق 
یئاضق و فاصنا  رب  ینتبم  ار  روبزم  ةدعاق   Digeste 50, 17. fr. 206 )Pomponius سوینوپموپ ( یمور  روهشم  نادقوقح  دوش .

اُولُکَْأت ا�ل  هیآ 28 : ءاـسن  هروس  رد  دـیجم  نآرق  رد  روبزم ، ةدـعاق  دـهدیمن . نآـب  شیب  یقـالخا  روتـسد  کـی  شزرا  دـنادیم و  یعیبط  قح 
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لیلحت  رظن  زا  تسا . هدمآ  یقوقح  روتسد  تروصب  رتاسر  ینایبب  ٍضا�َرت  ْنَع  ًةَرا�ِجت  َنوُکَت  ْنَأ  ّلِإ 
�
ا ِلِطا�ْبلِاب  ْمُکَْنَیب  ْمَُکلا�ْومَأ 
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. تسا هدومن  نایب  زجوم  روطب  هدربمان  ۀیآ  دوش ، نایب  روبزم  ةدعاق  تبثم  یفنم و  ۀبنج  زا  دوب  نکمم  هک  يزرط  نیرتلماک  یقوقح 

هک تسا ، هدراذگ  ار  دوخ  ۀیاپ  دـهعت ، تلع  هیرظن  ساسا  رب  یلو  دوریم ، رامـشب  یندـم  قوقح  رد  یلقتـسم  هدـعاق  هچ  رگا  روبزم  ةدـعاق 
. دوش اراد  دناوتیمن  يرگید  نایزب  یسک  ینوناق  تلع  چیه  نودب 

: زا تسا  ترابع  هنالداع  ریغ  ندش  اراد  ةدعاق  طئارش 

ندش اراد  - 1

رتهب وا  یلعف  یلام  تیعضو  هاگره  هکنانچ  دوشیم ، مولعم  وا  قباس  یئاراد  تیعضو  یلعف و  یئاراد  تیعـضو  ۀسیاقم  اب  صخـش  ندش  اراد 
وا نوید  زا  اـی  دوش و  هدوزفا  وا  یئاراد  رب  هک  دـیامنیمن  یقرف  صخـش  ندـش  اراد  رد  تسا . هدـش  اراد  دوـشیم  هتفگ  دـشاب  هدـش  قباـس  زا 

. ددرگ هتساک 

دشاب يرگید  نایز  زا  ندش  اراد  - 2

هتساک صخش و  یئاراد  ندش  هدوزفا  نیب  هک  تسیتروص  رد  نآ  دشاب . يرگید  یئاراد  ندش  هتساک  میقتسم  ۀجیتن  دیاب  صخش  ندش  اراد 
هتـساک رگید  فرط  یئاراد  زا  دوشیم و  اراد  روبزم  صخـش  هک  رادقم  نامهب  دشاب و  دوجوم  لولعم  تلع و  ۀـطبار  يرگید  یئاراد  ندـش 
هاگره هکنانچ  دوب ، دـهاوخن  هدربمان  ةدـعاق  لومـشم  دوشن ، لصاح  يرگید  نایز  زا  صخـش  ندـش  اراد  هک  یتروص  رد  نیارباـنب  ددرگ .
روبزم یضارا  ددرگرب و  تسا  رازهروش  هک  رواجم  یضاراب  لیس  ددنبب و  لیس  يولج  يدس  دوخ  ۀعرزم  یبارخ  زا  يریگولج  يارب  یسک 

هچ رگا  هدـشن  لصاح  دـس  کـلام  ناـیز  زا  نیمز  کـلام  یئاراد  شیازفا  نیا  دوش . تشک  لـباق  نیریـش و  بآ ، ندـنام  بوسر و  رثا  رد 
. تسا هدوب  وا  شبجوم 

زا ار  هچنآ  دیامنیم  مزلم  ار  روبزم  صخـش  هک  ددرگیم ، داجیا  رفن  ود  نآ  نیب  یقوقح  ۀـطبار  يرگید ، نایز  زا  صخـش  ندـش  اراد  رثا  رد 
. دنک در  واب  هدروآ  تسدب  يرگید  نایز 

. دیآ یم  رامشب  دقع  هبش  ماسقا  زا  روبزم  مازلا 

دشاب ینوناق  زوجم  نودب  دیاب  يرگید  نایز  زا  صخش  ندش  اراد  - 3

رما  نیا 
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. دروآ تسدب  ار  یلام  دشاب  دوجوم  يرثؤم  عورشم  تلع  هکنآ  نودب  ینوناق و  ریغ  قیرطب  صخش  هک  تسا  يدروم  رد 

: زا تسا  ترابع  تلع  نودب  ندش  اراد  دراوم 

، هابتشا رثا  رد  لام  تفایرد  فلا -

. هارکا ای  هلیح 

لطاب یضواعم  دقع  رثا  رد  لام  تفایرد  ب -
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دوش صقان  ای  فلت  رگا  دـیامن و  در  شبحاصب  ار  نآ  دـیاب  دـنک  ضبق  ار  یلام  دـساف  عیب  هب  یـسک  هاـگره  : » دـیوگیم م . ق . « 366  » ةدام
یتیصوصخ الا  دشابیم و  یـضواعم  ۀلماعم  نالطب  رظن  زا  یلو  تسا  عیب  دروم  رد  هچ  رگا  روبزم  ةدام  دوب » دهاوخ  نآ  عفانم  نیع و  نماض 

. دنک باجیا  ار  رما  نیا  هک  تسین  عیب  رد 
یکی هکنآ  ای  دشاب ، هلماعم  دروم  ندوب  یمومع  مظن  هنـسح و  قالخا  فالخ  رب  ای  عورـشم و  ریغ  رثا  رد  هلماعم  نالطب  هک  دـیامنیمن  یقرف 

قالخا فالخ  رب  عورـشمان و  لمع  هک  هلماعم  دروم  دیامنیمن  یقرف  هک  ینانچمه  دشاب ، دـقاف  ار  هلماعم  تحـص  رگید  یـساسا  طئارـش  زا 
، لعاف نآ  لباقم  رد  ات  درادـن  یـشزرا  نوناق  رظن  رد  تسا و  عونمم  ًانوناق  هک  یلمع  ماجنا  اریز  دـشاب ، هدـشن  اـی  هدـش  ماـجنا  هدوب  هنـسح 

مدع بجوم  اریز  دشاب ، هلماعم  نالطبب  لهاج  ای  ملاع و  اهنآ  زا  یکی  ای  نیفرط  هک  تشاد  دـهاوخن  یقرف  نینچمه  ددرگ . ضوع  قحتـسم 
نامـض ار  نآ  یهقف  حالطـصا  رد  هک  ددرگیم  روبزم  لام  درب  مزتلم  نآ  ۀـجیتن  رد  هک  تسا  هلماـعم  ققحت  مدـع  لاـم ، هدـنریگ  قاقحتـسا 

دیامن و ضبق  دساف  دقعب  ار  یلام  بهتم  هکنآ  دننام  یـضواعم ، ریغ  دساف  دقعب  ضوبقم  فالخ  رب  دنیوگ ، دساف  یـضواعم  دقعب  ضوبقم 
رد تسا . هدشن  لصاح  لاقتنا  اریز  دیامن ، در  شکلامب  دـیاب  تسا  دوجوم  نیع  هچنانچ  یلو  دـشابیمن ، وا  ضوع  نماض  دوش  فلت  وا  دزن 
مود دلج  « 169  » هحفـص  ) دشابیم نماض  دوش  فلت  درخب و  ار  نآ  هکنآ  دـصقب  ای  دـیامن و  هظحالم  ات  دریگب  ار  یلام  یـسک  هک  یتروص 

(. دوش عوجر  موسلاب  ذوخأم  رد  یندم  قوقح 

يرگید لام  ای  لمع  زا  عفانم  ءافیتسا  ج -

هراشا

م) ق . 336 و 337 »  » ةدام . ) دمآ دهاوخ  نآ  حرش  هک 

اوران ءافیا 

هراشا

نیناوق  ياههعومجم  زا  يرایسب  هک  هنالداع  ریغ  ندش  اراد  دراوم  زا  یکی 
 356 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

هداد و صاصتخا  نآب  ۀناگادج  داوم  هسنارف  یندم  نوناق  هک  دـشابیم   Le payement de i'indu اوران ءافیا  دناهدش ، رکذتم  یندم 
: تسا ترابع  اوران  ءافیا  دراوم  تسا . هدومن  سابتقا  نآ  زا  ناریا  یندم  نوناق 

تسا هتشادن  دوجو  هک  ینید  ۀیدأت  لوا -

هجوتم دـیامنیم  هعجارم  دوخ  تابـساحمب  هک  ًادـعب  دزادرپب و  ار  نآ  هدومنن  هیدأـت  رجاـتب  ار  دوخ  قباـس  نید  هکنآ  روصتب  یـسک  هکناـنچ 
هتخادرپ رجاتب  ار  هچنآ  دناوتیم  روبزم  صخش  تسا . هدش  هیفـصت  هدمآ و  باسحب  یتخادرپ  تابـساحم  تروص  رد  روبزم  نید  هک  دوشیم 

ار ضرف  نیا  یندـم  نوناق  « 265  » ةدام تسا . هدش  اراد  يرگید  نایزب  نآ  نتفرگ  ۀلیـسوب  هدوبن و  لام  قحتـسم  هدـنریگ  اریز  دراد ، درتسم 
«. دنک دادرتسا  ار  نآ  دناوتیم  دشاب  زیچ  نآ  ضورقم  هکنیا  نودب  دهدب  يرگیدب  يزیچ  یسک  رگا  یندم ...« : نوناق  « 265  » ةدام دناسریم .

وا ماقم  مئاق  ای  نئاد  ریغب  نید  ۀیدأت  مود -

دناوتیم نویدم  دیامنن ، ذیفنت  ار  روبزم  لمع  نئاد  دراد و  تفایرد  نویدم  زا  ار  يرگید  بلط  یلوعجم  ۀمان  تلاکو  ۀلیسوب  یـسک  هکنانچ 
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«301  » ةدام تسا . هدومن  ذخا  قاقحتـسا  نودب  ار  نآ  روبزم  صخـش  اریز  دـنک ، دادرتسا  تسا  هداد  هلاکولا  یعدـم  صخـشب  هک  ار  هچنآ 
«. دیامن میلست  کلامب  ار  نآ  تسا  مزلم  دنک  تفایرد  تسا  هدوبن  قحتسم  هک  ار  يزیچ  ًاهابتشا  ای  ًادمع  هک  یسک  : » دیوگیم یندم  نوناق 
ةدام لیذب  زین  روبزم  دروم  رد  ناوتیم  هکنانچ  دومن ، دانتـسا  تسا ) هتـشادن  دوجو  هک  ینید  ۀیدأت   ) لوا قش  دروم  رد  ناوتیم  ار  روبزم  ةدام 

. تسج دانتسا  الاب  رد  روکذم  یندم  نوناق  « 265»

نویدم ریغ  ۀلیسوب  نید  ۀیدأت  موس -

هراشا

یفوتم زا  دشابیم و  تسا  هدرم  ًاقباس  هک  دوخ  ردپ  ماقم  مئاق  وا  هک  دیامن  روصت  یفوتم ، يارب  رسپ  ندوب  اب  هون  دنک و  توف  یسک  هکنانچ 
نوچ هون  دربـیمن . ثرا  رـسپ  ندوب  اـب  هون  ناریا  یندـم  نوناـق  رد  هک  دوشیم  علطم  ًادـعب  دـیامن ، ادا  ار  یفوتم  نید  زا  یمهـس  دربـیم ، ثرا 

تخادرپ  رد  مه  عربت  دصق  هدوبن و  نویدم 
 357 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

«302  » ةدام دشابیم . يرگید  نایزب  هنالداع  ریغ  ندش  اراد  رما  نیا  اریز  دراد ، درتسم  هتخادرپ  هک  ار  هچنآ  دناوتیم  تسا  هتشادن  یفوتم  نید 
قح نودب  ار  نآ  هک  یـسک  زا  دراد  قح  دنک  هیدأت  ار  نید  نآ  تسنادیم  نویدـم  ار  دوخ  ًاهابتـشا  هک  یـسک  رگا  : » دـیوگیم یندـم  نوناق 

«. دیامن دادرتسا  تسا  هدرک  ذخا 
بـسانتم ریـسفت  اـب  تسا . هدوبن  نآ  نویدـم  هجو ، ةدـنهد  یلو  هدوب  دوجوم  ًاـتقیقح  نید  هک  هدومن  راهظتـسا  ناوـتیم  نید » نآ   » ۀـملک زا 

. دومن دانتسا  دروم  نیا  رد  زین  یندم  نوناق  « 301  » و « 265  » ةدام ودب  ناوتیم 
: تسا هداد  رارق  رظن  دروم  ار  رگید  رما  راهچ  روبزم  لصف  رد  یندم  نوناق 

ریغ لام  فرصتم  تیلوئسم  لوا -

نیع و نماض  تافرـصتم  تسا و  بصغ  مکح  رد  یندـم  نوناـق  « 308  » ةدام ریخا  تمـسق  قبط  ینوناق  زوجم  نودـب  ریغ  لام  رد  فرـصت 
نیع و نماض  تسا  هدرک  تفایرد  قح  ریغ  نم  ار  یلاـم  هک  یـسک  : » دـیوگیم یندـم  نوناـق  « 303  » ةدام هک  تسا  نیا  دـشابیم . نآ  عفاـنم 
هک یتروص  رد  دش .) دهاوخ  رکذ  بصغ  ثحبم  رد  نآ  لیصفت  «. ) لهاج ای  دشاب  ملاع  دوخ  قاقحتسا  مدعب  هکنیا  زا  معا  تسا  نآ  عفانم 

. دشابیمن تافوتسم  ریغ  عفانم  لوئسم  فرصتم  تسا ، هداد  واب  ار  لام  دوخ  ءاضرب  کلام  دشاب و  دوخ  قاقحتسا  مدعب  لهاج  فرصتم 

ریغ لام  رب  هلماعم  مود -

نیا دـشابیم . کلام  ةزاجاب  طونم  نآ  ذوفن  بوسحم و  یلوضف  ریغ  لام  رب  تالماعم  ۀـیلک  تشذـگ ، یلوضف  ۀـلماعم  تمـسق  رد  هکناـنچ 
عقاو رد  نکیل  هتسنادیم  قحم  ار  دوخ  تسا  هدرک  تفایرد  قح  نودب  ار  يزیچ  هک  یسک  رگا  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 304  » ةدام هک  تسا 

لباقم رد  دروم ، نیا  رد  روبزم  ةدام  رکذ  دوب .» دهاوخ  نآب  ۀـطوبرم  ماکحا  عبات  یلوضف و  هلماعم  دـشاب  هتخورف  ار  زیچ  نآ  هدوبن و  ققحم 
دیاـبن وا  دـشورفب ، ار  زیچ  نآ  هتفرگ  ار ) يزیچ   ) تین نسح  اـب  هک  یـسک  هاـگره  : » دـیوگیم هک  تسا  هسنارف  یندـم  نوناـق  « 1380  » ةدام

«. ار شورف  نمث  رگم  کلامب )  ) دنک درتسم 
358 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

ریغ لام  یرادھاگن  ۀنیزھ  موس -

، دیآرب تسا  هدـش  نآ  يرادـهاگن  يارب  هک  همزال  جراخم  ةدـهع  زا  دـیاب  لام  بحاص  قوف  داوم  دروم  رد  یندـم  نوناق  « 305  » ةدام قبط 
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دوخ قاقحتسا  مدعب  وا  ملع  تروص  رد  رگم  دهاوخب  کلام  زا  ار  نآ  دناوتیم  فرصتم  تسنآ و  کلام  ةدهعب  لام  يرادهاگن  ۀنیزه  اریز 
ار فرـصتم  ریغ ، لام  رد  فرـصت  زا  يریگولج  يارب  نوناـق  تسا و  هدرک  دوخ  ررـضب  مادـقا  هدومن  جراـخم  هچنآ  روبزم  تروص  رد  هک 

. تسا هدومن  روبزم  ۀنیزه  ۀبلاطم  زا  مورحم 

ریغ لاوما  ۀرادا  مراھچ -

دراد هزاجا  قح  هک  یـسک  ای  کلام  ةزاجا  نودـب  ار  اهنآ  لاثما  روجحم و  ای  بئاغ  لاوما  یـسک  رگا  : » دـیوگیم یندـم  نوناق  « 306  » ةدام
بجوم تلاخد  رد  ریخأت  ای  هدوب  رودـقم  عقوم  رد  هزاجا  لیـصحت  هک  یتروص  رد  دـهدب . ار  دوخ  يدـصت  نامز  باسح  دـیاب  دـنک  هرادا 

، دـشاب لام  بحاـص  ررـض  بجوم  تلاـخد  رد  ریخأـت  اـی  تلاـخد  مدـع  رگا  یلو  تشاد  دـهاوخن  جراـخم  ۀـبلاطم  قح  تسا  هدوبن  ررض 
هک ار  یـسیسأت  الاب  ةدام  رد  ناریا  یندم  نوناق  تسا » هدوب  مزال  ندرک  هرادا  يارب  هک  دوب  دهاوخ  یجراخم  ذـخا  قحتـسم  هدـننکتلاخد 

یتایلمع زا  تسا  ترابع  نآ  دنکیم و  نایب  دیمان  ریغ  لاوما  ةرادا  ار  نآ  ناوتیم  دمانیم و   ( Gestion d'affaires هسنارف ( یندم  نوناق 
فرط زا  یلبق  رایتخا  اـب  لـیکو  هک  قرف  نیا  اـب  تسا  تلاـکو  دـننام  ریغ  لاوما  ةرادا  دـهدیم . ماـجنا  يرگید  لاوما  هرادا  يارب  یـسک  هک 
. دنکیم هرادا  ار  وا  لاوما  کلام  فرط  زا  هزاجا  ای  رایتخا و  نتشاد  نودب  ریغ ، لاوما  ةدننک  هرادا  و  دیامنیم ، هرادا  ار  وا  لاوما  کلام ،

ریغ لاوما  ةرادا  رد  یلو  دـیامن  در  ای  ذـیفنت و  ار  تلاکو  دـناوتیم  لکوم  یلوضف  تلاـکو  رد  اریز  تسین ، یلوضف  تلاـکو  روبزم  سیـسأت 
يارب تسا . دقع  هبـش  ماسقا  زا  یکی  نآ  دوشیم و  دهعت  داجیا  تسا ، هدش  هرادا  وا  لاوما  هک  یـسک  هدننکهرادا و  نیب  لمع ، تاذ  ۀلیـسوب 

: دشاب لیذ  طیارش  ياراد  دیاب  دیامن  دهعت  داجیا  ریغ ، لاوما  ةرادا  هکنآ 
 359 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

هدننکهرادا نیاربانب  تسا . نآ  عییضت  زا  يریگولج  تظافح و  يرادهاگن و  لاوما  ةرادا  زا  روظنم  دشاب . لاوما  ةراداب  دودحم  تایلمع  - 1
راذگاو هراجاب  ار  اهنآ  دناوتیم  هک  ینانچمه  دیامن ، ریمعت  ای  هتخاس و  ار  نآ  دهاوخب  ریمعت  ای  هدـش و  بارخ  هاگره  ار  ریغ  لاوما  دـناوتیم 

. دشابیم لوئسم  نیما ، لیکو  دننام  دیامنب و  دیاب  ار  کلام  عفن  تیاعر  دوخ  تایلمع  رد  هدننکهرادا  دنک .
. ددرگ لام  بحاص  ررض  بجوم  تلاخد  رد  ریخأت  ای  هدننکهرادا و  تلاخد  مدع  - 2

نآ ياهفرب  دناوتیم  وا  ۀیاسمه  دوشیم ، بارخ  نآ  ياهقاطا  دوشن  هدیبور  هتفر  ترفاسمب  هک  یسک  ۀناخ  ياهمابتشپ  فرب  هاگره  نیاربانب 
نآ رد  ریخأت  اریز  دهد ، بآ  ار  نآ  دناوتیم  وا  ناتسود  زا  یکی  دراد  بآب  جایتحا  هدش و  هنشت  یـسک  غاب  ناتـسب و  رگا  دنبورب و  دهدب  ار 

. ددرگیم کلام  نایز  بجوم  روما 
کلام هجوتم  ررـض  هزاجا  لوصح  ات  ای  دـشاب و  رودـقم  ریغ  دراد  ار  هزاجا  نداد  قح  هک  یـسک  ای  کـلام  زا  هزاـجا  لیـصحت  هاـگره  - 3

هب یـسک  هاگره  نیاربانب  دـشاب . بئاغ  اـی  هتـشادن  میق  یلو و  هدوب و  روجحم  اـی  دـشاب  بئاـغ  کـلام  هک  تسیدروم  رد  رما  نیا  ددرگیم .
وا لاوما  دناوتیم  يرگید  ددرگ ، وا  اب  ۀطبار  نتشاد  زا  عنام  گنج  ای  دشابن و  نکمم  سردآ  نتشادن  رثا  رد  وا  زا  ةزاجتسا  هتفر و  ترفاسم 

يروآعمج ار  وا  ۀکرت  هک  دشاب  هتشادن  یمولعم  ثراو  ای  دراذگب و  دوخ  زا  يراغـص  دریمب و  یـسک  هاگره  هک  ینانچمه  دیامن ، هرادا  ار 
. دوش هداد  عالطا  هحلاص  تاماقمب  ات  دومن  هرادا  يروآعمج و  ار  وا  ۀکرت  ناوتیم  دیامنب ،

حیرـصت اب  اریز  تسا ، بصاغ  مکح  رد  الا  دـشاب و  هدومنن  عنم  دوخ  لاوما  ةرادا  هلخادـم و  زا  ار  هدـننکهرادا  کلام ، هک  یتروص  رد  - 4
. دوشیمن داجیا  يرادهاگن  جراخم  هیدأتب  وا  يارب  دهعت  هلخادم  مدعب  کلام 

: تسا ریز  حرشب  کلام  هدننکهرادا و  فیلاکت 

دهدب کلامب  ار  دوخ  يدصت  نامز  باسح  دیاب  هدننکهرادا  لوا -
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ترابع  نآ  و 
 360 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

. تسا هدش  لاوما  يرادهگن  يارب  هک  تسیئاههنیزه  اهدمآرد و  تروص  زا 

، تسا هدش  وا  لاوما  ةرادا  يارب  هک  يرورض  جراخم  تسا  مزلم  کلام  مود -

کلام دیامن . عانتما  جراخم  ۀیدأت  زا  هدـننکهرادا ، نتـشادن  تلاکو  دانتـساب  دـناوتیمن  وا  دزادرپب و  ار  هدـننکهرادا  لثملا  ترجا  نینچمه  و 
زا اریز  دریذـپن ، تسا  يرورـض  ریغ  یئاراد ، يرادـهاگن  يارب  هک  نآ  لاثما  یـشاقن و  تانییزت و  جراخم  دـننام  ار  دـئاز  جراـخم  دـناوتیم 

. دشابیم یلوضف  لمع  تسا و  جراخ  لاوما  ةرادا  دودح 
، روما نیا  ریغ  رد  دشابیم  مزال  نآ ، لاثما  نداد و  هراجا  دننام  تسا  تیلها  نآ  تحص  طرش  هک  یتافرـصت  رد  هدننکهرادا  تیلها  هرـصبت -
ار وا  ماب  تشپ  فرب  ای  دـیامن  بورـشم  ار  دوخ  هیاسمه  غاـب  روجحم  هاـگره  هکناـنچ  درادـن ، ینوناـق  تیلها  هب  جاـیتحا  ریغ ، لاوما  ةرادا 

. دیامنب هبلاطم  کلام  زا  ار  روجحم  لمع  لثملا  ترجا  دناوتیم  وا  میق  ای  یلو  دبورب ،
361 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

يرهق نامض  مود  لصف 

هراشا

. دشابیم يرما  ای  يزیچب  ندش  مزتلم  نداد و  هانپ  نتفریذپ ، ینعمب  تغل  رد  نامض 
. تسا هداتفین  رود  يوغل  ینعم  زا  دوشیم  هدید  اًلیذ  هکنانچ  یقوقح  حالطصا  رد 

. يرهق نامض  يدقع و  نامض  تسا : مسق  ود  رب  نامض 
«. دریگب هدهعب  تسا  يرگید  ۀمذ  رب  هک  ار  یلام  یصخش  هکنیا  زا  تسا  ترابع  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 684  » ةدام هکنانچ  يدقع  نامض 

. تسا هدش  نایب  مود  دلج  ود  رد  نآ  حرش  تشذگ و  نآ  رصتخم  هک  تسا  نید  لاقتنا  زا  یعون  نآ  و 
تیلوئسم نوچ  هدروآ . دراو  يرگیدب  دوخ  لمع  رثا  رد  یسک  هک  ینایز  ناربج  ای  يرما و  ماجناب  تیلوئسم  زا  تسا  ترابع  يرهق  نامض 

. دنیوگیم يرهق  ار  نآ  دوشیم  لصاح  دقع  دادرارق و  نودب  یئاضق و  لمع  رثا  رد  روبزم 
. دنادیم يرهق  نامض  بجوم  ار  لیذ  روما  « 307  » ةدام رد  یندم  نوناق 

. تسا بصغ  مکح  رد  هک  هچنآ  بصغ و  - 1
. فالتا - 2
. بیبست - 3
. ءافیتسا - 4

بصغ رد  لوا  ثحبم 

هراشا

رد تسین . انـشآ  سیـسأت  نیاـب  ینونک  ياـپورا  قوقح  تسا  هدومن  ناـیب  ار  روبزم  ثحبم  هیماـما  قوـقح  زا  يوریپ  هب  ناریا  یندـم  نوناـق 
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. دنادیم مرج  زا  هیشان  تامازلا  زا  یکی  ار  نآ  یمور  روهشم  نادقوقح  سویئاک  هدوب و  دوجو  بصغ  یقوقح  سیسأت  یمور  قوقح 
رد  دوشیم . هتفگ  ریغ  لام  رب  ءالیتسا  رب  هاگ  هدمآ و  رهق  ملظ و  ینعمب  تغل  رد  بصغ 

 362 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
وحنب تسا  ریغ  قح  رب  ءالیتسا  بصغ  : » دـیوگیم یندـم  نوناق  « 308  » ةدام هکنانچ  دـناهدومن ، يوریپ  يوغل  ینعم  زا  زین  یقوقح  حالطـصا 

 ...« ناودع

. ریغ قح  رب  - 3 ناودع - وحنب  ءالیتسا 2 - - 1 زا : تسا  ترابع  بصغ  ققحت  طئارش  الاب  فیرعت  ربانب 

ءالیتسا لوا -

. دشابیم ریغ  لام  رب  ندش  طلسم  بصغ ، ققحت  طئارش  زا  یکی 
عنام شلام  رد  فرـصت  زا  ار  کلام  یـسک  هاگره  نیاربانب  لوقنم  ریغ  ای  دـشاب  لوقنم  لام  نآ  هاوخ  تسا ، نآ  رد  فرـصت  نآ  ۀـمزال  هک 
ةدام  ) دوب دهاوخ  نآ  نماض  بیبست  فالتا و  دروم  رد  هچ  رگا  دوشیمن  بوسحم  بصاغ  دنک ، ادـیپ  لام  نآ  رب  طلـست  هکنآ  نودـب  دوش 

هک دـنکب  يرهن  تسبنب  هچوک  طسو  رد  یـسک  هاگره  هک  تسا  نیا  دـشابیمن . نامـض  رـصحنم  ببـس  بصغ  اریز  یندـم ) نوناق  « 309»
اهلیبموتا زا  عافتنا  يریگولج  رظن  زا  یلو  دـشابیمن  بصاغ  هدـنک  ار  رهن  هک  یـسک  دـنوش  جراخ  دوخ  ژاراگ  زا  دـنناوتن  هیارک  ياهلیبموتا 

. دوب دهاوخ  نماض 
، دـناهدومن دـیق  بصغ  فیرعت  رد  ار  نآ  اـهقف  زا  ضعب  هکناـنچ  دـشاب ، هتـشاد  فرـصت  رد  لالقتـسا  بصاـغ  هک  تسین  مزـال  بصغ  رد 

بـصاغ دیامن  تنوکـس  هناخ  رد  کلام  اب  ابـصغ  هکنآ  دننام  دـشاب ، هتـشادن  لام  فرـصت  رد  راصحنا  لالقتـسا و  یـسک  هاگره  نیاربانب 
تروص نیا  رد  هک  دوش  هتخانش  هناخ  مامت  فرصتم  بصاغ ، ًافرع  هک  دشاب  فیعض  نادنچ  کلام  فرصت  هکنآ  رگم  تسا ، هناخ  فصن 

. تسا بصاغ  هناخ  یمامتب  تبسن 

ناودع وحنب  - 2

رب فرـصتم  هچنانچ  نیاربانب  درادـن ، ار  نآ  فرـصت  هزاجا  تسا و  ریغب  قلعتم  لام  دـنادب  فرـصتم  هک  تسا  يدروم  رد  نآ  ملظب و  ینعی 
هدوب شردپب  قلعتم  هدشیم  راوس  شردپ  هک  یلیبموتا  هکنآ  روصتب  یسک  هکنانچ  ددرگیمن ، بوسحم  بصاغ  دشاب  لهاج  ود  نآ  زا  یکی 
هکنآ ای  تسا و  هدوب  هتفرگ  هیراع  ار  لیبموتا  شردـپ  هکنآ  لاح  دوشب و  نآ  راوس  تسا ، واب  قلعتم  هکرت و  ءزج  تسا ، هدرم  هک  نونکا  و 

لیبموتا ًاهابتـشا  دوریم  ژاراـگب  نوچ  دوش ، راوس  درادرب و  یمومع  ژاراـگ  زا  ار  وا  لـیبموتا  هک  دریگیم  هزاـجا  یلیبـموتا  کـلام  زا  یـسک 
تهابش  هک  ار  يرگید 
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ناسکی بصغ  اب  راثآ  ماکحا و  رد  دـشابیم و  ینوناـق  زوجم  نودـب  هچ  رگا  روبزم  دروم  ود  رد  فرـصت  دوشیم . راوس  دراد  وا  لـیبوموتاب 

«308  » ةدام لیذ  رد  یندـم  نوناق  هکتـس  نیا  دوشیم  هدـیمان  بصغ  هبـش  اـی  بصغ  مکح  رد  دوشیمن و  هتفگ  بصغ  ًاحالطـصا  یلو  تسا 
«. تسا بصغ  مکح  رد  مه  زوجم  نودب  ریغ  لام  رب  دی  تابثا  دیوگیم ...« :

دوش و عفترم  هزاجا  ًادعب  دشاب و  هتشاد  فرصت  رد  ینوناق  هزاجاب  تاهج  زا  یتهجب  ار  یلام  یسک  هاگره  تسا  بصغ  مکح  رد  نینچمه 
هیلخت رجؤم  ۀـبلاطم  تدـم و  ءاضقنا  زا  سپ  دراد  هراجا  رد  هک  ار  یلام  یـسک  هکنانچ  دـهد ، همادا  ینوناق  زوجم  نودـب  ار  دوخ  فرـصت 

ای هیراعب و  یلام  هک  یـسک  رگا  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 310  » ةدام هکنانچ  ای  تسا و  بصاغ  مکح  رد  عانتما  خیرات  زا  رجأتـسم  دـیامنن ،
«. تسا بصاغ  مکح  رد  راکنا  خیرات  زا  ددرگ  رکنم  تسا  وا  تسد  رد  اهنآ  لاثما  هعیدوب و 
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ریغ قح  رب  - 3

. ریغ قح و  و  تسا ، هدیدرگ  رکذ  یبیکرت  ۀفاضا  تروصب  هک  دشابیم  رما  ود  زا  بکرم  روبزم  طرش 
دوش عقاو  بصغ  دروم  تسا  نکمم  زین  يرگید  ياهزیچ  دریگ  رارق  هنابصاغ  فرـصت  دروم  لام ، تسا  نکمم  هکنآ  رب  هوالع  قح  فلا -

کلم هک  یئاهزیچ  تسا  نینچمه  یمومع  تاکرتشم  زا  عافتنا  قح  تاوم ، یضارا  رد  ریجحت  قح  دننام  دوشیمن ، هتفگ  اهنآب  لام  ًافرع  هک 
. درادن تیلام  هک  یلاخ  تیربک  یطوق  دننام  دنتسین  لام  یلو  دنشابیم  صاخشا 

. تسا هدرک  ریبعت  قح  هملکب  هدومنن و  لامب  رصحنم  ار  بصغ  دروم  یندم  نوناق  هک  تسا  نیا 
فرـصت تسا  ریغ  قح  قلعتم  هک  دوخ  کلم  رد  ینوناق  زوجم  نودب  یـسک  هاگره  نیاربانب  دشاب ، ریغب  قلعتم  دیاب  بصغ  دروم  ریغ - ب -

تبـسن دـبای ، الیتسا  وا  تقفاوم  نودـب  تسا  نهترم  فرـصت  رد  هک  هنوهرم  نیع  رب  نهار  کلام  هاگره  اًلثم  دـشابیمن ، نآ  بصاغ  دـیامن 
ریغ قح  بصاـغ  دراد ، زین  نهترم  قح  رد  فرـصت  اـب  ۀـمزالم  روبزم  فرـصت  هکنآ  راـبتعاب  یلو  دوشیمن  هتخانـش  بصاـغ  دوـخ  کـلمب 

. دشابیم
نودب ار  ریغ  قح  رد  فرـصت  روبزم  ةدعاق  دشابیم . هیدؤت  یتح  تذخا  ام  دیلا  یلع  يوبن : ثیدح  رب  ینتبم  بصغ  مکح  هیماما  قوقح  رد 

هنابصاغ  ناودعب و  هچ  رگا  زوجم 
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: تسا لیذ  دراوم  رد  نآ  دنادیم و  روآنامض  دشابن 
هک هطقل  دروم  دـننام  ددرگ ، بلـس  هزاجا  نآ  ًادـعب  دـشاب و  هیعرـش ) تناما   ) تناـما ینوناـق  ةزاـجاب  یـسک  دزن  یلاـم  هک  يدروم  رد  - 1

. دیامن عانتما  نآ  نداد  زا  ای  ددرگ و  دوخ  دزن  لام  دوجو  رکنم  کلام ، ندش  ادیپ  زا  سپ  هدننکادیپ 
زا سپ  دـنیوگ و  هناکلام  تناما  ار  نآ  هک  هعیدو  هیراع و  دروم  دـننام  دراد ، تسد  رد  کلام  ةزاـجاب  ار  یلاـم  یـسک  هک  يدروم  رد  - 2

. دیامن نآ  میلست  رد  ریخأت  ای  ددرگ و  رکنم  هاوخ  دهدن ، کلام  ۀبلاطم 
. دشاب هتشاد  فرصت  رد  دساف  ضوعم  دقع  رثا  رد  ار  یلام  یسک  هک  يدروم  رد  - 3

دوخ سابل  ياجب  ًاهابتـشا  ار  يرگید  سابل  یـسک  هکناـنچ  دـشاب  هتـشاد  فرـصت  رد  ار  ریغ  لاـم  هابتـشا  رثا  رد  یـسک  هک  يدروم  رد  - 4
. دشوپب

. بوصغم

: دومن میسقت  هتسد  راهچب  ناوتیم  ار  نآ  دریگیم و  رارق  بصغ  دروم  هک  تسا  يزیچ  بوصغم 
نیع کلامب  قلعتم  دـشاب و  هدـشن  هداد  لاقتنا  ریغب  کـیکفت و  نآ  عفاـنم  هاـگره  دریگیم  رارق  بصغ  دروم  هک  یلاـم  تعفنم - نیع و  - 1

هک ۀناخ  دننام  دشاب ، نیع  کلام  زا  ریغ  يرگیدب  قلعتم  نآ  عفانم  هک  یتروص  رد  و  تسا ، هدـش  بصغ  رفن  کی  زا  تعفنم  نیع و  دـشاب ،
. تسا هدش  بصغ  رجأتسم  زا  تعفنم  رجؤم و  زا  لام  نیع  دریگ ، رارق  ثلاث  صخش  بصغ  دروم  تسا و  ریغ  ةراجا  رد 

تعفنم رب  دـنک و  نوریب  هناخ  زا  ار  رجأتـسم  هراـجا  تدـم  رد  رجوم  هکناـنچ  دـشاب ، تعفنم  طـقف  تسا  نکمم  بصغ  دروم  تعفنم - - 2
. دوشیم هتخانش  تعفنم  بصاغ  هراجا ، تدم  ۀیقب  یمامت  رد  رجوم  ددرگ . یلوتسم  هناخ 

يدـعت و دروم  هدومن  هراجا  دوخ  تنوکـس  يارب  هک  ار  ۀـناخ  رجأتـسم  هکنانچ  دریگ ، رارق  نیع  طقف  تسا  نکمم  بصغ  دروم  نیع - - 3
تروص  نیا  رد  دهد . رارق  طیرفت 
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. تسا هدومن  بصغ  ار  رجوم  نیع  رجأتسم 
نیمز رب  یسک  هاگره  اًلثم  دوش ، عقاو  بصغ  دروم  دناوتیم  زین  قح  دریگ ، رارق  بصغ  دروم  دناوتیم  تعفنم  نیع و  هک  ینانچمه  قح - - 4

فرـصت زا  ار  نهر  دروم  کلم  نهار  هاگره  نینچمه  تسا . هدومن  بصغ  ار  ریجحت  قح  دـبای ، ءالیتسا  هدومن  ریجحت  يرگید  هک  یتاوم 
. تسا هدومن  بصغ  ار  نهترم  قح  دیامن ، جراخ  ناودع  وحنب  نهترم 

دنکیم روبع  یکیراـب  لـپ  يور  زا  هک  ار  يرگید  تسد  یـسک  هکنآ  دـننام  یمومع ، تاـکرتشم  رد  عفتنم  قـح  بصغ  تسا  لـیبق  نیا  زا 
دیامن دنلب  روزب  هتـسشن ، یلم  غاب  رد  یمومع  تکمین  يور  رد  هک  ار  يرگید  یـسک  ای  دیامن و  روبع  دوخ  دنک و  در  لپ  يور  زا  دریگب و 

هک لیـصفت  نیدب  دوب ، دـهاوخن  نامـض  بجوم  دراوم  یمامت  رد  دـنمان ، بصغ  ًاحالطـصا  هچ  رگا  ار  ریغ  قح  رب  ءالیتسا  دنیـشنب . دوخ  و 
دـشابن ریغ  یـصاصتخا  قح ، هاگره  یلو  دشابیم ، نآ  نماض  بصاغ  نهترم ، قح  ریجحت و  قح  دـننام  دـشاب  ریغ  یـصاصتخا  قح ، هاگره 

زین دوخ  نوچ  یلو  تسا  هدومن  بصغ  لوا  فرـصتم  زا  ار  قح  هچ  رگا  بصاـغ  اریز  دـیآیمن ، دوجوب  نامـض  یمومع ، تاـکرتشم  دـننام 
. دشابیمن فرصت  تدم  عفانم  نماض  دراد  ار  یمومع  تاکرتشم  زا  هدافتسا  قح  لوا ، فرصتم  دننام 

بصغ ماکحا 

هراشا

یعضو یفیلکت ، تسا : مسق  ود  رب  بصغ  ماکحا 

یفیلکت مکح  لوا -

شکلامب ار  نآ  ًاروف  دیاب  دـیامنیم  بصغ  ار  يرگید  لام  هک  یـسک  ینعی  تسا ، نآ  کلامب  نیع  در  زا  ترابع  بصغ  رد  یفیلکت  مکح 
یقاب نآب  تبسن  کلام  تیکلام  قح  اریز  ددرگ ، عونمم  نآ  دتـسوداد  نوناق  فرط  زا  ای  دتفیب و  تیلام  زا  بصغ  زا  سپ  هچ  رگا  دنک  در 

: دیوگیم هک  یندم  نوناق  « 311  » ةدام قالطا  تسا و 
. دشابیم روبزم  درومب  رظان  دیامن » در  نآ  بحاصب  ًانیع  ار  بوصغم  لام  دیاب  بصاغ  »

هچ رگا  دنک  در  اهنآ  میق  ای  یلوپ  ار  لام  دیاب  بصاغ  دـشاب ، نونجم  ای  ریغـص  هکنانچ  دـشابن  ینوناق  تیلها  ياراد  کلام  هک  یتروص  رد 
فرصتب  ار  نآ  هاگره  تسا و  هدومن  بصغ  نانآ  زا 
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. دش دهاوخن  بصاغ  زا  تیلوئسم  عفر  دهدب ، روجحم 

- یعضو مکح  مود -

هراشا

: ددرگیم نایب  تمسق  ود  رد  نآ  و 

- بوصغم لام  نیعب  تبسن  بصاغ  نامض  - 1

هراشا

یندم نوناق  « 311  » ةداـم مود  تمـسق  هک  تسا  نیا  دـهدب . کـلامب  ار  نآ  لدـب  دـیاب  بصاـغ  دوش  فلت  بوصغم  لاـم  هک  یتروص  رد 
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 ...«. دهدب ار  نآ  تمیق  ای  لثم  دیاب  دشاب  هدش  فلت  نیع  رگا  و  دیوگیم ...« :
هاـگره نیارباـنب  دورب . نیب  زا  مودـعم و  دـشابن  بصاـغب  طوبرم  هک  یجراـخ  رما  رثا  رد  اـی  دوخ  يدوخب  هک  تسنآ  لاـم  فلت  زا  روـظنم 

دیایب لیس  بش  درادهگن و  تسا  دنفـسوگ  کلام  یگیاسمه  رد  هک  دوخ  ۀلیوط  رد  ار  نآ  بصاغ  دریگ و  رارق  بصغ  دروم  يدنفـسوگ 
هاگره هچ  رگا  تسا ، بصغ  دروم  دنفـسوگ  فلت  نماض  بصاغ  دربب ، ار  اهنآ  ياهدنفـسوگ  یمامت  هیاسمه و  ۀلیوط  بصاغ و  ۀلیوط  و 

. تشگیم فلت  زین  دوبیم  شکلام  ۀلیوط  رد  دشیمن و  بصغ  روبزم  دنفسوگ 
یعامتجا مظن  لالخا  بجوم  هک  بصغ  باکترا  زا  يریگولج  يارب  یلو  تسا ، یئاـضق  فاـصنا  فـالخ  رهاـظ  رد  هچ  رگا  روبزم  مکح 

ررقم هدش و  هداد  بصغب  یئازج  ۀـبنج  تشذـگ  هکنانچ  یمور  قوقح  رد  تهج  نیدـب  تسا ، هدـش  عضو  تخـس  ماکحا  راچان  ددرگیم ،
. دیامن در  نآ  کلامب  ار  بوصغم  لام  ربارب  دنچ  بصاغ  هک  هدوب 

ناـمز رد  هک  دـشاب  یتلع  رثا  رد  اـی  هدوب و  دوجوم  بصغ  زا  لـبق  هک  دـشاب  یتلع  رثا  رد  فلت  هک  دـیامنیمن  یقرف  بصاـغ  تیلوئـسم  رد 
. تسا هدش  لصاح  بصاغ  فرصت 

وا هداد و  يرگیدب  روتسد  ای  هتشک و  ار  دنفسوگ  هکنانچ  دوش  نآ  فلت  ببـس  ای  دیامن و  فالتا  ار  بوصغم  لام  بصاغ  هک  یتروص  رد 
دوب و دهاوخ  نماض  بیبست  فالتا و  رثا  رد  هکلب  دشابیمن ، نماض  بصغ  ناونعب  تسا ، هدومن  نامهیم  ار  دوخ  ناتـسود  تسا و  هتـشک  ار 

. دهدب کلامب  ار  نآ  لدب  دیاب  بصغ  دروم  دننام 
لام هکنانچ  دوب ، دهاوخ  فلت  مکح  رد  دشابن  نکمم  کلامب  نیع  در  تاهج  زا  یتهجب  یلو  دوشن  فلت  بصاغ  دزن  لام  هک  یتروص  رد 

قیمع  رایسب  هاچ  ای  هناخدور  رد 
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«311  » ةدام ریخا  تمـسق  هک  تسا  نیا  دومن . ادـیپ  یـسرتسد  نآب  ناوتن  دـیابرب و  ار  نآ  دزد  ای  دـشابن و  نکمم  نآ  ندروآ  رد  هک  دـتفیب 
( هلولیح لدب   ) ار روبزم  لدب  هیماما  ياهقف  دهدب .» ار  نآ  لدب  دیاب  دـشابن  نکمم  نیع  در  يرگید  تلعب  رگا  و  دـیوگیم ...« : یندـم  نوناق 

رثا رد  بصاغ  دومن ، در  کلامب  ار  نآ  ناوتب  ات  دشابن  نآب  یسرتسد  تاهج  زا  یتهجب  یلو  دوشن  فلت  نیع  هک  يدروم  رد  اریز  دنیوگیم ،
هداد فلت ) لدـب   ) هک يدراوم  فالخ  رب  دـیامن ، هدافتـسا  دوخ  لام  زا  دـناوتیمن  وا  هک  هدـش  عنام  لـیاح و  کـلام  لاـم و  نیب  دوخ  لـمع 

. تسا هدش  جراخ  نآ  کلام  تیکلم  زا  هک  تسا  یلام  ضوع  رد  نآ  هک  دوشیم 
، دیآ تسدب  بوصغم  لام  کلامب ، روبزم  لدب  نداد  زا  سپ  یـسک  هاگره  هک  تسا  نآ  دیآیم  شیپ  هلولیح  لدب  دروم  رد  هک  یـشسرپ 

نآ کلام  تیکلم  زا  دشابن  نکمم  شکلامب  نآ  در  تاهج  زا  یتهجب  هک  یلام  دوشیم : هتفگ  خساپ  رد  دوب ؟ دهاوخ  یسک  هچب  قلعتم  ایآ 
نیاربانب تسا  نآ  عافتنا  زا  کلام  تیمورحم  لباقم  رد  لدـب ، ندادـب  بصاغ  مازلا  تسا و  یقاب  وا  تیکلم  رد  ناـنچمه  دوشیمن و  جراـخ 

اریز ددرگ ، درتسم  تسا  بصاغ  هک  نآ  کلامب  لدب  دوش و  در  شکلامب  لام  نآ  دیاب  بوصغم ، لام  ندمآ  تسدب  ندش و  ادـیپ  زا  سپ 
تهج الب  ةدافتـسا  بجوم  هدش و  عمج  رفن  کی  دزن  هنم  لدبم  لدـب و  دـنامب  یقاب  وا  دزن  لدـب  هاگره  شکلامب  بوصغم  لام  در  زا  سپ 

. دوب دهاوخ 
، ددرگ لحم  یبارخ  لام و  نآ  ندـش  بویعم  صقن و  بجوم  نآ  ندومن  ادـج  هک  دـشاب  هتفر  راکب  اـنب  رد  بوصغم  لاـم  هک  یتروص  رد 

نیا دشابیمن . در  زا  عنام  انب  رد  نتفر  راکب  اریز  تسناد ، فلت  مکح  رد  ار  نآ  ناوتیمن  دوش و  در  نآ  کلامب  هدـش و  ادـج  دـیاب  لام  نیع 
نودب ار  ریغ  تخرد  ای  دزاس  یئانب  يرگیدب  هقلعتم  حلاصم  اب  دوخ  نیمز  رد  یـسک  هاگره  : » دـیوگیم یندـم  نوناق  « 313  » ةدام هک  تسا 

«. دنیامن یضارت  تمیق  ذخاب  هکنیا  رگم  دهاوخب  ار  نآ  عزن  ای  علق  دناوتیم  تخرد  ای  حلاصم  بحاص  دنک ، سرغ  نیمز  نآ  رد  کلام  نذا 
زا دـناوتیم  اهنآ  کلام  درب ، راکب  دوخ  نیمز  رد  دـنک و  بصغ  يرگید  زا  یـسک  ار  نآ  لاثما  برد و  اـی  نوتـس  اـی  نهآ  ریت  هاـگره  اًـلثم 

بـصاغ ةدـهعب  تسا  مزال  نآ  ندومن  ادـج  يارب  هک  یجراخم  دـنک . در  واب  ادـج و  دوخ  يانب  زا  ار  اهنآ  هک  دـهاوخب  انب  نیمز و  کـلام 
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، دوب دهاوخ 
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دـتفیب و تیلام  زا  لام  نآ  ءانب  زا  بوصغم  لام  ندومن  ادـج  رثا  رد  هک  یتروص  رد  تسا . هدـش  دوخب  تراسخ  هجوت  ببـس  بصاـغ  اریز 
تخادرپ نماض  بصاغ  دهاوخب و  ار  نآ  ندومن  ادج  دناوتیمن  کلام  تسا و  فلات  مکح  رد  روبزم  لام  دشاب ، هتشادن  یـشزرا  هنوگچیه 

ار اهنآ  دنهاوخب  هاگره  هک  تسا  هتفر  راکب  انب  رد  هدوب و  هسام  نامیـس و  رجآ و  هدش و  بصغ  حلاصم  هکنآ  دننام  دوب ، دهاوخ  نآ  لدـب 
. تشاد دهاوخن  ًادعب  یتمیق  هنوگچیه  دنیامن  ادج 

هدشن بلـس  انب  رد  عضو  رثا  رد  وا  تیکلام  قح  اریز  دهاوخب ، ار  دوخ  لام  ندومن  ادـج  دـناوتیم  زین  کلام  دروم  نیا  رد  هک  تفگ  ناوتیم 
. تسا

فلات لام  لدب 

. دشاب یمیق  بوصغم  لام  هک  یتروص  رد  تسا  نآ  تمیق  دشاب و  یلثم  بوصغم  لام  هک  یتروص  رد  تسا  لام  لثم  زا  ترابع  لدب 
عیاش دایز و  ًاعون  نآ  رئاظن  هابتـشا و  هک  تسا  یلام  زا  تراـبع  یلثم  : » دـیوگیم هدومن  ار  یمیق  یلثم و  فیرعت  یندـم  نوناـق  « 950  » ةدام

«. دشابیم فرع  اب  ینعم  نیا  صیخشت  کلذ  عم  تسا ، نآ  لباقم  یمیق  نآ و  وحن  تابوبح و  دننام  دشاب 
تسا یصقن  میمرت  نآ  ۀجیتن  و  دشابیم ، نیع  فلت  زا  لبق  تلاحب  وا  يداصتقا  تیعـضو  نداد  تدوع  کلام ، نایز  ناربج  زا  نوناق  روظنم 

لام هاگره  دومن ، در  نآ  کلامب  ار  بوصغم  لام  نیع  ناوتن  هک  یتروص  رد  نیاربانب  تسا . هدش  داجیا  نیع  فلت  رثا  رد  یلام  رظن  زا  هک 
ناوتیم تسا و  میمرت  قیرط  نیرتهب  اریز  دوش ، هداد  کلامب  نآ  لثم  دیاب  دوشیم ، هدیمان  یلثم  هک  دشاب  دایز  ریاظن  هابشا و  ياراد  بوصغم 

، دشابن عیاش  دایز و  هدش  فلت  لام  رئاظن  هابشا و  هاگره  و  دروآ ، رد  فلت  زا  لبق  تلاحب  ار  کلام  يداصتقا  تیعـضو  اًلماک  هلیـسو  نیدب 
روصتم يرگید  قیرط  فلات ، لام  تمیق  نتخادرپ  زج  کـلام ، يداـصتقا  تیعـضو  تدوع  میمرت و  يارب  دوشیم و  هدـیمان  یتمیق  لاـم  نآ 

 ...«. دهدب ار  نآ  تمیق  ای  لثم  دیاب  دشاب  هدش  فلت  نیع  رگا  دیوگیم ...« : یندم  نوناق  « 311  » ةدام مود  تمسق  هک  تسا  نیا  تسین .
تیلوئـسم اریز  تسا ، فلت  لحم  رد  لام  نآ  ندوب  داـیز  دـشاب ) عیاـش  داـیز و  ًاـعون  نآ  رئاـظن  هابـشا و   ) زا یلثم  فیرعت  رد  هداـم  روظنم 

ۀمذب  لیدبت و  لدبب  نیع  زا  لحم  نآ  رد  بصاغ 
 369 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

یمیق هک  دـیامن  يروشک  رهـشب و  لقتنم  ار  نآ  بصاغ  هدوب و  یلثم  هک  دوش  بصغ  یلحم  رد  لام  هاگره  نیاربانب  دریگیم . قلعت  بصاغ 
. دزادرپب ار  نآ  تمیق  دیاب  وا  دوش  فلت  رهش  نآ  رد  تسا و 

هدوب نیع  درب  تبسن  بصاغ  تیلوئسم  فلت ، نیح  ات  اریز  دوشیم ، هتفرگ  رظن  رد  فلت  نامز  تمیق  دشاب ، یمیق  فلات  لام  هک  یتروص  رد 
لام تمیق  هاگره  نیاربانب  دریگیم . رارق  بصاغ  نامـض  دروم  رد  نامز  نآ  تمیق  هک  تسا  نیا  تسا ، هدـش  تمیقب  لیدـبت  فلت  رثا  رد  و 

. تشاد دهاوخن  ریثأت  بصاغ  تینویدم  رادقم  رد  دیامن ، لزنت  یقرت و  تخادرپ ، نامز  ات  فلت  زا  دعب  ای  فلت  زا  لبق  روبزم 
هکناـنچ دوشیم ، هتخادرپ  فلت  لـحم  تمیق  ددرگ ، فلت  نآ  رد  لـقتنم و  يرگید  لـحمب  دوـش و  بصغ  یلحم  رد  لاـم  هک  یتروـص  رد 

نیع زا  نامـض  لیدـبت  اریز  دزادرپب  لایر  هاجنپ  دـیاب  دـشاب  لایر  هاجنپ  فلت  لحم  رد  لایر و  دـصکی  بصغ  لحم  رد  لام  تمیق  هاـگره 
زا و  دـهدیم . کلامب  زین  بصغ  لحمب  ار  تمیق  نآ  لمح  لثملا  ترجا  روبزم  تمیق  رب  هفاضا  بصاغ  تسا و  هدـش  لحم  نآ  رد  تمیقب 

رتهب هچ  رگا  تخادرپ ، ار  لـثم  ناوتیمن  دـشاب ، یلثم  هیدأـت  ناـمز  رد  هدوب و  یمیق  فلت  نیح  رد  بوصغم  لاـم  هاـگره  هک  تسا  رظن  نیا 
همادا نامـض  نآ  دوشیم و  فلت  نیح  تمیق  نماض  نیع  فلت  رثا  رد  بصاغ  اریز  دـنک ، میمرت  ار  هنم  بوصغم  يداصتقا  تیعـضو  دـناوتب 
دهعت دروم  هک  درادن  یبجوم  ددرگ  یلثم  هیدأت  نیح  رد  هدش  فلت  لام  هاگره  هک  تسا  نیا  دـنک ، يرب  ار  دوخ  بصاغ  ات  دـیامنیم  ادـیپ 
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. دوش لثمب  لیدبت  تمیق  زا  بصاغ ،
دنچ دیامن . در  نآ  کلامب  هدومن  هیهت  دراد  هک  یتمیق  رهب  ار  نآ  لثم  بصاغ  دیاب  دـشاب ، یلثم  هدـش  فلت  بوصغم  لام  هک  یتروص  رد 

: دوشیم عرفتم  رما  نیا  رب  ضرف 
فرط زا  ای  دزادرپب و  دـهاوخیم  هک  یعقوم  اـت  هدومن  لاـمها  لـثم  تخادرپ  رد  بصاـغ  یلو  تسا  یلثم  هدـش  فلت  بوصغم  لاـم  فلا -
یسیراپ  یخرس  لگ  ینیچ و  یغرم  باقشب  هساک و  دننام  دوشیمن ، تفای  رازاب  رد  نآ  لثم  ددرگیم ، تخادرپب  مزلم  هحلاص  تاماقم 
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: دـهدیم کلامب  ار  ءادـالا  نیح  تمیق  تروص  نیا  رد  هک  دوشیمن  تفاـی  هکلب  تسا و  رداـن  نآ  ریاـظن  هابـشا و  ناریا  رازاـب  رد  نونکا  هک 

: دیوگیم « 312  » ةدام رد  یندم  نوناق  هک  تسنیا 
دهدب ». ار  ءادالا  نیح  تمیق  دیاب  بصاغ  دوشن  ادیپ  نآ  لثم  و  هدوب ، یلثم  بوصغم  لام  هاگره  »

هک مادام  ددرگیم و  رقتـسم  بصاغ  ۀـمذ  رب  نآ  لثم  یلثم ، فلت  رثا  رد  اریز  تسا ، کلامب  تمیق  هیدأت  ناـمز  ءادـالا  نیح  زا  هداـم  روظنم 
دوش تفای  رازاب  رد  نآ  لثم  ءادا  نیح  رد  هاگره  هکتـس  نیا  دشابیم ، کلامب  نآ  لثم  نویدم  وا  دوشن ، يرب  ءاحنا  زا  يوحنب  بصاغ  ۀـمذ 

ضرف رب   ) رازاب رد  ار  نآ  تمیق  دـیاب  دوشیمن  تفای  نآ  لثم  هک  نونکا  یلو  دزادرپیم ، دـیامنیم و  يرادـیرخ  بصاغ  دـشاب  هک  یتمیق  رهب 
تسنآ لثم ، ندشن  تفای  زا  روظنم  ددرگیم . لیدبت  تمیقب  لثم  زا  بصاغ  تیلوئسم  نیاربانب  دزادرپب ، کلامب  هدومن و  نییعت  ندش ) تفای 

. دیامنیم قرف  هیدأت ، لحم  هرئاد  تعسو  قیض و  ثیح  زا  نامز  رابتعاب  رما  نیا  دوشیمن و  تفای  نآ  لثم  هیدأت  لحم  رد  دوش  هتفگ  ًافرع  هک 
ةدام ریخا  تمـسق  قبط  ددرگ ، دقاف  ار  هضواعم  شزرا  لام  نآ  لاثما  سپـس  دوش و  فلت  دـشاب و  یلثم  بوصغم  لام  هک  یتروص  رد  ب -

. دوشیم لمع  دـهدب » ار  نآ  تمیق  نیرخآ  دـیاب  دـشاب  هداتفا  تیلام  زا  هدوب و  دوجوم  لـثم  رگا  و  دـیوگیم ...« : هک  یندـم  ینوناـق  « 312»
یللملا نیب  گنج  زا  لبق  هاـگره  ـالثم  هتفرگن ، رارق  هضواـعم  دروم  رگید  نآ  زا  سپ  هک  تسا  یتمیق  نیرتلزاـن  تمیق ، نیرخآ  زا  روظنم 
بـصاغ ةدهعب  اهنآ  لثم  دناهدوب  یلثم  نوچ  تسا ، هدرک  فرـصم  هدومن و  بصغ  یناملآ  كرام  ای  یـسور  لبور  يرادقم  یـسک   1914

جراخ دتـسوداد  رازاب  زا  اـهنآ  هدـمآ  شیپ  گـنج  ۀـجیتن  رد  هک  يداـصتقا  لـماوع  رثا  رد  دزادرپب و  دـهاوخیم  هک  نونکا  و  دریگیم ، رارق 
اهگناـب هچنآ  تسناد ، تفرن  شورفب  رگید  تخورفیم و  ار  نآ  کـناب  هک  یتـمیق  نیرخآ  هدومن و  قیقحت  اـهگناب  رتاـفد  زا  دـیاب  دـناهدش .

شزرایب اریز  دزادرپب ، کلامب  ار  كرام  لبور و  تمیق  غلبم ، نامهب  دـیاب  بصاـغ  دـشابیم و  داـمتعا  دروم  یـسانشراک  رظن  زا  دـنیوگیم 
. دشابیم يدام  ملاع  رد  نآ  فلت  دننام  قوقح  ملاع  رد  لام  ندش 
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ادـیپ تمیق  ناتـسبات  رد  هک  خـی  دـننام  دـیامن ، ادـیپ  تیلام  هراب  ود  دـتفیب و  تیلام  زا  لاـس  لوصف  راـبتعاب  بوصغم  لاـم  هک  یتروص  رد 

ناتسبات ات  دیامن  نآ  ذخا  زا  عانتما  دناوتیم  کلام  دوشیم و  هتفرگ  رظن  رد  لدب ، نداد  نامز  تیعضو  درادن ، یشزرا  ناتسمز  رد  دیامنیم و 
. دهاوخب ار  نآ  تمیق  نیرخآ  دناوتیم  کلام  هک  دوب  نآ  رب  م . ق . « 312  » ةدام كالم  زا  طبنتسم  ربانب  ناوتیم  دسرب .

راتفر لیذ  قیرطب  ددرگ  عونمم  نآ  شورفودـیرخ  يدـیدج  نوناـق  ۀلیـسوب  فلت  زا  سپ  دـشاب و  یلثم  بوصغم  لاـم  هک  یتروص  رد  ج -
الـصا هاـگره  دزادرپـب و  ءادا  نیح  رد  ار  يراـصحنا  تمیق  دـیاب  بصاـغ  تسا  هدـمآ  رد  تلود  راـصحنا  رد  روبزم  لاـم  هاـگره  دوـشیم :

( دوش عونمم  نآ  هلماعم  نتخاـس و  هک  یتروص  رد   ) تارکـسم كاـیرت و  لـثم  تسین  مه  تلود  راـصحنا  رد  عونمم و  نآ  شورفودـیرخ 
لاـم هچناـنچ  یلو  دزادرپـب . ار  نآ  تیعونمم  زا  لـبق  تمیق  نیرخآ  دـیاب  بصاـغ  تسا و  هداـتفا  تیلاـم  زا  هک  دوـب  دـهاوخ  یلاـم  دـننام 

. دهدب ار  نآ  تمیق  نیرخآ  دیاب  م . ق . « 312  » هدام زا  طبنتسم  ربانب  دهدب ، تسد  زا  ار  هضواعم  شزرا  فلت  زا  لبق  دشاب و  یلثم  بوصغم 

بیع صقن و 
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دنچ ره  دشاب  هدـش  دراو  بوصغم  لامب  وا  فرـصت  نامز  رد  هک  تسا  یبیع  صقن و  ره  لوئـسم  بصاغ  : » یندـم نوناق  « 315  » ةدام قبط 
فرـصت نامز  رد  رما  نیا  نوچ  دوشیم و  لصاح  نآ  فصو  فلت  ای  ءزج ، فلت  رثا  رد  لام  رد  بیع  صقن و  اریز  دـشابن » وا  لعفب  دنتـسم 

صقن ضوع  رد  دیامن و  در  شکلامب  تسه  هک  یتیعضو  ره  رد  ار  بوصغم  لام  نیع  هکنآ  رب  هوالع  دیاب  بصاغ  هدمآ ، دوجوب  بصاغ 
. دزادرپب واب  زین  ار ، نآ  زا  دعب  بیع و  صقن و  زا  لبق  بوصغم  لام  تمیق  توافت  هک  دیاب  نآ  بیع  و 

دوجوم بصغ  زا  لبق  هک  دشاب  یتلع  رثا  رد  بصغ ، نامز  رد  لصاح  بیع  صقن و  هک  دـیامنیمن  یقرف  بصاغ ، نامـض  تیلوئـسم و  رد 
. دش هتفگ  فلت  دروم  رد  هکنانچ  تسا ، هدش  لصاح  بصاغ  فرصت  نامز  رد  هک  دشاب  یتلع  رثا  رد  ای  هدوب و 

یسک  ار  يدنفسوگ  هکنانچ  دشاب ، يراس  بصاغ  دزن  لصاح  بیع  هک  یتروص  رد 
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، تخادرپ دهاوخ  نیع  در  نامز  رد  ار  نآ  شرا  طقف  بصاغ  دوشب ، تروص  زا  یتمسق  يرگب  التبم  بصاغ  دزن  دنفـسوگ  دیامن و  بصغ 
لوئـسم بصاغ  اریز  دوشب ، لام  نیع  فلت  بجوم  دـیامنب و  تیارـس  دنفـسوگ  ندـب  رگید  طاـقنب  يرگ  کـلامب ، نآ  در  زا  سپ  هچ  رگا 

هدوب بصاغ  لمع  رثا  رد  هکلب  هدـشن  لصاح  دوخ  يدوخب  بیع  هاگره  یلو  دـشابیمن ، هدـمآ  دوجوب  وا  فرـصت  ناـمز  رد  هچنآ  زا  شیب 
، بصاـغ بیبست ، رظن  زا  ددرگ  نیع  فلت  بجوم  هک  دـنک  تدـش  اـی  و  دـیامنب ، تیارـس  بوصغم  لاـم  رگید  طاـقنب  در ، زا  سپ  تسا و 

. دوب دهاوخ  نیع  فلت  ای  يزاس  بیع  نماض 

- بوصغم لام  عفانمب  تبسن  بصاغ  نامض  - 2

تبسن : » دیوگیم یندم  نوناق  « 320  » ةدام دـشابیم . زین  بصغ  تدـم  رد  نآ  عفانم  نماض  تسا ، بوصغم  لام  نیع  نماض  هکنانچ  بصاغ 
دشاب هدرکن  تعفنم  ءافیتسا  هچ  رگا  تسا  نماض  دوخ  دعب  ام  دوخ و  فرصت  نامز  عفانم  ةزادناب  نیبصاغ  زا  کی  ره  بوصغم  لام  عفانمب 

دنک و بصغ  ار  ۀناخ  یسک  هکنآ  دننام  دشاب  هدومن  ءافیتسا  بصاغ  ار  عفانم  هک  دیامنیمن  یقرف  دنکیم ، حیرـصت  روبزم  هدام  هکنانچ  ...«. 
فیقوت هدرکیم  راک  زور  ره  هک  ار  يرگید  یـسکات  لیبموتا  یـسک  هکنآ  دـننام  دـشاب  هدرکن  ءاـفیتسا  هکنآ  اـی  دـیامن و  تنوکـس  نآ  رد 

ببـس هدراذگ و  لطعم  ار  نآ  یلو  هدومنن  لیبموتا  زا  تعفنم  ءافیتسا  هچ  رگا  بصاغ  اریز  دراذـگب ، دوخ  بیج  رد  ار  نآ  دـیلک  دـیامن و 
کلامب نیع  در  نامز  ات  بصغ  نامز  زا  بوصغم  لام  عفانم  لثملا  ترجا  نماض  بصاغ  الاب  دروم  رد  تسا . هدـش  کلام  تعفنم  تیوفت 

. دوب دهاوخ  نآ  فلت  ای 
دوجوم یعفانم  نیع ، فلت  زا  سپ  تسا و  نیع  عبات  عفانم  اریز  دـشابیمن ، تمیق  ای  لثم  در  نامز  ات  لام  فلت  زا  سپ  عفانم  نماض  بصاـغ 

. دشاب نآ  لوئسم  بصاغ  ات  تسین 
نآ  زا  ناوتب  بوانتب  هک  دشاب  يددعتم  عفانم  ياراد  بوصغم  لام  هک  یتروص  رد 
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هراجا رفاسم  ندرب  يارب  ار  نآ  ای  دومن و  راذگاو  هراجاب  يربراب  يارب  ار  نآ  ناوتیم  هک  دشاب  لیبموتا  بوصغم  لام  هکنانچ  دش ، دـنمهرهب 

اهنآ لثملا  ةرجا  هاگره  دـشاب  فراعتم  نآ  عفانم  عاونا  یمامت  هک  یتروص  رد  دـشابیم . نآ  ۀـفراعتم  عفانم  لثملا  ةرجا  نماض  بصاغ  داد ،
کی يزور  بصاغ  دوریم ، هراجاب  رادـقم  نیمهب  زین  يراوس  يارب  لایر و  رازه  کی  يزور  لیبموتا  يربراب  يارب  هکناـنچ  تسا ، يواـسم 

هکنانچ تسا ، رگید  ضعب  زا  شیب  هفراعتم  عفانم  زا  ضعب  لثملا  ترجا  هاگره  یلو  دوب ، دـهاوخ  لیبموتا  لثملا  ترجا  نماض  لاـیر  رازه 
رد ار  نآ  بصاغ  هچ  رگا  دـهدب ، ار  روبزم  لثملا  ترجا  دـیاب  بصاغ  دوریم ، هراجاب  لایر  رازه  دـصناپ  رازه و  کی  يزور  يربراب  يارب 

رتشیب هک  ةدافتسا  يارب  ار  دوخ  لیبموتا  کلام ، دوب  نکمم  هچ  تسا ، هتفرگ  رارق  تیوفت  دروم  روبزم  عفانم  اریز  دشاب ، هدرب  راکب  يراوس 
یندم نوناق  « 320  » ةدام رد  جردنم  دوخ ) فرـصت  نامز  ةزادـناب   ) ترابع زا  يرتشیب  تقد  اب  ناوتیم  ار  رما  نیا  درب . راکب  دروآیم  ترجا 
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. دومن طابنتسا 

بصغ دروم  رد  هبقاعتم  يدایا  تیلوئسم 

نیبصاغ اب  کلام  ۀطبار  - 1

- نیعب تبسن  نیبصاغ  نامض  لوا -

رگا تسا  نماض  قباس  بصاغ  لثم  زین  صخش  نآ  دنک  بصغ  بصاغ  زا  ار  بوصغم  لام  یـسک  رگا  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 316  » ةدام
هکنآ ول  دوشیم و  هتخانـش  بصاغ  لثم  هتفای  الیتسا  ًاناودـع  ریغ  لام  رب  هک  ریخا  صخـش  اریز  دـشاب ». لهاج  یلوا  بصاـغ  تیبصاـغب  هچ 

ءالیتسا نآ  كالم  هک  بصغ  ناونع  رد  يریثأت  کلام ، نتخانـش  اریز  تسا ، هدرک  بصغ  وا  زا  هک  تسا  یـسکب  قلعتم  لاـم  هدرک  روصت 
. دنکیمن دشابیم  ًاناودع  ریغ  لام  رب 

هکنانچ تسا ، يرگید  نآ  کـلام  هک  دـشاب  لـهاج  هچ  رگا  دـیامنب ، ریغ  لاـم  رب  دـی  تاـبثا  هک  یـسک  تسا  بصاـغ  مکح  رد  نینچمه 
دعب یکی  هک  رفن  دنچ  ره  نیاربانب  یندم ) نوناق  « 308  » ةدام ریخا  تمسق  زا  دافتسم   ) تسا وا  دوخب  قلعتم  لام  هک  دیامن  روصت  فرـصتم 

زا 
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کلام دنـشابیم و  نماض  کلام  لباقم  رد  ناـنآ  یماـمت  تسا و  بصاـغ  مکح  رد  اـی  بصاـغ ، دـیامن  فرـصت  ار  بوصغم  لاـم  يرگید 
فرصت ار  ریغ  لام  سک  ره  هیدؤت ) یتح  تذخا  ام  دیلا  یلع   ) ةدعاق قبط  اریز  دیامن ، هبلاطم  نانآ  زا  کی  ره  زا  ار  دوخ  لام  نیع  دناوتیم 

. تسا هتشاد  فرصت  رد  ار  هبوصغم  لام  دوخ  هبونب  نیبصاغ  زا  کی  ره  دشابیم و  نآ  در  لوئسم  دنک 
لاـم زا  یتمـسق  اـی  ماـمت  تمیق  اـی  لـثم  نیع  ندـش  فلت  تروص  رد  نیع و  دـناوتیم  کـلام  : » دـیوگیم م . ق . « 317  » ةداـم هک  تسا  نـیا 

هک یتیکلام  قح  رظن  زا  کلام  هک  تفگ  ناوتیم  دـنک .» هبلاطم  دـهاوخب  هک  يدـعب  نیبصاغ  زا  کی  ره  زا  ای  یلوا  بصاـغ  زا  ار  بوصغم 
دـیامن و ذـخا  هبلاطم و  دـشاب  هک  نیبصاغ  زا  کـی  ره  تسد  رد  ار  دوخ  لاـم  دـناوتیم  دـهدیم ، بیقعت  قح  واـب  دراد و  لاـم  نیعب  تبـسن 

یئالقع ریغ  تسین  وا  دزن  لاـم  هک  یـسک  زا  هبلاـطم  اریز  دـهاوخب ، وا  زا  ار  لاـم  هعجارم و  تسین  وا  دـی  رد  لاـم  هک  یبصاـغب  دـناوتیمن 
نآ فلت  تروص  رد  تسا و  فرـصتم  زا  طقف  نیع  ۀـبلاطم  هزاجا  هک  دومن  ریـسفت  ار  یندـم  نوناـق  « 317  » ةدام ترابع  ناوتیم  دـشابیم و 

. دیآیم لمعب  نیبصاغ  زا  کی  ره  زا  لدب  ۀبلاطم 
دانتـساب دـناوتیم  بصاغ  دـهاوخب ، ار  هبوصغم  لام  نیع  دادرتسا  میدـقت و  هاگدادـب  نیبصاغ  هیلع  رب  تساوخداد  کـلام ، هک  یتروص  رد 
. دهدب ار  يوعد  خساپ  ات  دنک  بلج  ار  وا  دوش و  دوخ  دزن  لام  دوجو  رکنم  هدرک  يرادیرخ  ای  بصغ و  وا  زا  ار  نآ  يرگید  هکنآ 

روکذم « 317  » ةدام قبط  دشابن ، نکمم  تاهج  زا  یتهجب  نیع  در  ای  دشاب و  هدش  فلت  نیبصاغ  زا  یکیدزن  بوصغم  لام  هک  یتروص  رد 
. تسا ینماضت  کلام  لباقم  رد  نانآ  نامض  دنشابیم و  نماض  روبزم  لامب  تبسن  کلام  لباقم  رد  نیبصاغ  یمامت  الاب  رد 

زا دـیامنب و  يوعد  ۀـماقا  نانآ  زا  یکی  ای  یمامت  تیفرطب  دـنک و  هعجارم  نیبصاغ  زا  کی  رهب  تمیق  ای  لثمب  تبـسن  دـناوتیم  کلام  ینعی 
تفایرد نانآ  زا  یکی  زا  ار  دوخ  لام  لدـب  کلام ، هاگره  دـیامن . تمیق  ای  لثم  تخادرپب  موکحم  ًاـنماضتم  ار  ناـنآ  هک  دـهاوخب  هاـگداد 

يدحاو  نید  ینماضت  تیلوئسم  رد  اریز  دش ، دهاوخ  يرب  یمامت  ۀمذ  دراد 
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. دنشابیم نویدم  نآب  تبسن  يددعتم  دارفا  هک  تسا 
یتمـسق دناوتیم  دیامن ، هبلاطم  يدایا ) بقاعت  دروم  رد   ) ددعتم نیبصاغ  زا  کی  ره  زا  ار  تمیق  ای  لثم  یمامت  دناوتیم  کلام  هک  ینانچمه 
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رگا : » یندم نوناق  « 319  » ةدام قبط  دـنک . هبلاطم  يواـستم  ریغ  اـی  يواـستم  روطب  نارگید  زا  ار  نآ  ۀـیقب  نیبصاـغ و  زا  یکی  زا  ار  نآ  زا 
نآب تبـسن  اریز  درادـن .» رگید  نیبصاغب  ذوخأم  ردـقب  عوجر  قح  دریگب  نیبصاغ  زا  یکی  زا  ار  بوصغم  لام  زا  یتمـسق  اـی  ماـمت  کـلام 

. دوشیم يرب  رگید  نیبصاغ  ۀمذ  رادقم 
عوجر قح  تروص  نیا  رد  دـنک . ءاربا  تسا  هدـش  فلت  هک  بوصغم  لام  تمیق  ای  لثمب  تبـسن  ار  نیبصاغ  زا  یکی  ۀـمذ  دـناوتیم  کـلام 

: دیوگیم یندم  نوناق  « 321  » ةدام لوا  تمسق  تسا . دهعت  طوقس  تابجوم  زا  ءاربا  اریز  تشاد ، دهاوخن  رگید  نیبصاغب 
نیا تشاد »...  دهاوخن  رگید  نیبصاغب  عوجر  قح  دـنک  ءاربا  بوصغم  لام  تمیق  ای  لثمب  تبـسن  ار  نیبصاغ  زا  یکی  ۀـمذ  کلام  هاگره  »

نیبصاغ زا  یکی  زا  هک  دیامن  دهعت  کلام  هاگره  یلو  دشاب ، هدومن  ذخا  ار  نآ  کلام  هدـمآ و  لمعب  دـهعت  ءافیا  هک  تسا  نآ  دـننام  رما 
، دیامن هبلاطم  نیبصاغ  هیقب  زا  ار  نآ  دناوتیم  دیامن ، طقاس  نانآ  زا  رفن  دنچ  ای  کی  زا  ار  دوخ  ۀبلاطم  قح  ای  دـنکن و  تمیق  ای  لثم  ۀـبلاطم 

. دشابیمن نید  ءاربا  روبزم  لمع  اریز 
لاقتنا ضوعم ) ریغ  ای  ضوعم و   ) ءاحنا زا  يوحنب  ثلاث  صخـش  ای  نیبصاغ  زا  یکیب  لدـب ) اـی  نیعب  تبـسن   ) ار دوخ  قح  دـناوتیم  کـلام 

ةداـم ریخا  تمـسق  تسا  هدوب  اراد  کـلام  هک  ددرگیم  یقح  ناـمه  ياراد  دوشیم و  کـلام  ماـقم  مئاـق  هیلا  لـقتنم  تروص  نیا  رد  دـهد .
دوشیم و کلام  ماقم  مئاق  سک  نآ  دـهد  لاقتنا  ءاـحنا  زا  يوحنب  ناـنآ  زا  یکیب  ار  دوخ  قح  رگا  یلو  دـیوگیم ...« : یندـم  نوناـق  « 321»

هک  تسا  نآ  يارب  یندم  نوناق  « 321  » ةدام رد  رما  نیا  حیرصت  تسا .» هدوب  اراد  کلام  هک  دوب  دهاوخ  یقح  نامه  ياراد 
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نئاد ناونع  دهد ، لاقتنا  نانآ  زا  یکیب  ار  دوخ  قح  کلام  هاگره  دنـشابیم  نویدم  کلام  لباقم  رد  نیبصاغ  زا  کی  ره  نوچ  دورن  روصت 
. دوش هتخانش  نئاد  ماقم  مئاق  دناوتیمن  هیلا  لقتنم  ددرگیم و  طقاس  نید  لصاح و  همذلا  یف  ام  تیکلام  هدش و  عمج  وا  رد  نویدم  و 

( یمیق ای  یلثم   ) لدب سنج  زا  تسا  هدش  فلت  وا  تسد  رد  لام  هک  یبصاغب  البق  کلام  دشاب و  هدـش  فلت  بوصغم  لام  هک  یتروص  رد 
م. ق . « 296 - 294  » ةدام روتسدب  دیامن  هلداعم  هک  ةزادنا  ات  بصاغ  بلط  کلام و  بلط  نیب  دوش ، راکهدب  ًادعب  ای  هدوب و  راکهدب 

، دشاب راکهدب  لدب  سنج  زا  تسا ) هدـشن  فلت  وا  تسد  رد  لام  هک   ) رگید نیبصاغ  زا  یکیب  کلام  بلط  هاگره  ددرگیم . لصاح  رتاهت 
مئاق رادقم  نآب  تبـسن  روبزم  بصاغ  دوشیم و  رتاهت  ات  دنیامن  هلداعم  نید  ود  نآ  هک  ةزادنا  ات  زین  روبزم  بصاغ  بلط  کلام و  بلط  نیب 

، دـهاوخب ار  بوصغم  لام  لدـب  زا  رادـقم  نآ  هدـش  فلت  وا  تسد  رد  لام  هک  یـسک  ای  قحال  نیبصاغ  زا  دـناوتیم  ددرگیم و  کلام  ماقم 
نیبصاغ زا  تسناوتیم  تخادرپیم  کلامب  ار  لدب  زا  یتمـسق  نیبصاغ  زا  یکی  هاگره  هک  هنوگنامه  ینعی  تسا . نید  ءافیا  دننام  رتاهت  اریز 

. دیامن هبلاطم  اهنآ  زا  دناوتیم  زین  روبزم  دروم  رد  دهاوخب ، ار  نآ  تسا  هدش  فلت  وا  تسد  رد  لام  هک  یسک  ای  قحال و 

- عفانمب تبسن  نیبصاغ  نامض  مود -

الثم دشابیم ، دوخ  فرـصت  تدـم  عفانم  نماض  القتـسم  نیبصاغ  زا  کی  ره  تسا ، یعفانم  ياراد  يدایا  بقاعت  دروم  لام  هک  یتروص  رد 
، دشاب هتشاد  دوخ  هنابصاغ  فرـصت  رد  ار  هناخ  هام  کی  اهنآ  زا  کی  ره  دریگ و  رارق  رفن  جنپ  بصغ  دروم  هام  جنپ  تدم  رد  ۀناخ  هاگره 
زا کی  رهب  دوخ  ۀـناخ  لثملا  ترجا  يارب  دـناوتیم  کلام  نیاربانب  تسا ، هناخ  عفانم  نماض  القتـسم  هام  کی  تدـم  يارب  اهنآ  زا  کی  ره 

قحال نیبصاغ  تسدـب  هکنآ  ات  هدومنن  در  کلامب  ار  لام  قباس  بصاغ  هکنآ  رظن  زا  و  دـیامن . هعجارم  وا  فرـصت  نامز  رادـقمب  نیبصاغ 
عفانمب  تبسن  روبزم  تیلوئسم  دراد . هدهعب  زین  ار  نارگید  یندم  تیلوئسم  نیع ، فلت  دروم  دننام  قباس  بصاغ  تسا ، هداتفا 
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هام جنپ  عفانم  تیلوئسم  لوا  بصاغ  دریگ  رارق  رظن  دروم  الاب  لاثم  هکنانچ  تسا . ینماضت  دناهتشاد  فرـصت  رد  قحال  نیبصاغ  هک  یتدم 

یندم نوناق  « 320  » ةدام هک  تسا  نیا  هام . ود  مراهچ  بصاغ  هرخالاب  هام و  هس  موس  بصاغ  و  هام ، راـهچ  مود  بصاـغ  و  دراد ، ار  هناـخ 
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ءافیتسا هچ  رگا  تسا  نماض  دوخ  دعب  ام  دوخ و  فرـصت  نامز  عفانم  ةزادـناب  نیبصاغ  زا  کی  ره  بوصغم  لام  عفانمب  تبـسن  : » دـیوگیم
دشاب »...  هدرکن  تعفنم 

تدم عفانمب  تبـسن  یلالقتـسا و  تیلوئـسم  رظن  زا  وا  فرـصت  تدم  عفانمب  تبـسن  نیبصاغ ، زا  کی  ره  تیفرطب  دناوتیم  بصاغ  نیاربانب 
. دیامنب يوعد  ۀماقا  ینماضت  تیلوئسم  رظن  زا  قحال  نیبصاغ  فرصت 

نآب تبـسن  ار  وا  همذ  دناوتیم  دیامن ، هبلاطم  بصاغ  نآ  زا  ار  نیبصاغ  زا  کی  ره  فرـصت  تدم  عفانم  ضوع  دناوتیم  کلام  هک  ینانچمه 
بجوم وا  فرـصت  نامز  عفانمب  تبـسن  نیبصاغ  زا  یکی  همذ  ءاربا  : » یندم نوناق  « 322  » ةدام لوا  تمـسق  قبط  تروص  نیا  رد  دنک ، يرب 

رگید دراومب  تیارـس  دناوتیمن  دشابیم و  وا  فرـصت  تدم  عفانم  ضوع  ءاربا  دروم  اریز  دوب »...  دـهاوخن  اهنآ  هصح  زا  نارگید  ۀـمذ  ءاربا 
یمامت ینعی   ) نیع عفانمب  تبسن  ار  قباس  نیبصاغ  زا  یکی  کلام  هاگره  نیاربانب  دیامنب ، ءاربا  زین  دراوم  نآب  تبـسن  نئاد  هکنآ  رگم  دنک ،

قح دیوگیم ...« : یندم  نوناق  « 322  » ةدام ریخا  تمسق  هکنانچ  دیامن  يرب  قحال ) نیبصاغ  فرـصت  روبزم و  بصاغ  فرـصت  تدم  عفانم 
تدـمب تبـسن  القتـسم و  دوخ  فرـصت  تدـمب  تبـسن  روبزم  بصاغ  اریز  دوشیم ، يرب  زین  نانآ  همذ  و  تشاد » دـهاوخن  نیقحالب  عوجر 

دیامن يرب  ًانماضتم ) القتـسم و   ) وا نویدـمب  تبـسن  ار  نیبصاغ  زا  یکی  کلام  هاگره  دراد و  تیلوئـسم  ًانماضتم  قحال  نیبصاـغ  فرـصت 
. دوشیم طقاس  هتشاد  هدهعب  هبوصغم  نیع  عفانمب  تبسن  روبزم  بصاغ  هک  ینوید 

نید دـهد ، لاـقتنا  نیبصاـغ  زا  یکیب  بصغ ) تدـم  ماـمت  عفاـنم  ینعی   ) نیع عفاـنم  ضوعب  تبـسن  ار  دوـخ  قـح  کـلام  هک  یتروـص  رد 
قحال  هچ  رگید ، نیبصاغ  فرصت  تدم  عفانمب  تبسن  هیلا  لقتنم  ددرگیم و  طقاس  همذلا  یف  ام  تیکلام  رظن  زا  روبزم ، بصاغ  یلالقتسا 
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. ددرگیم کلام  ماقم  مئاق  قباس ، هچ  و 

دوخ و ۀلیـسوب  بوصغم  لام  فرـصت  رثا  رد  روبزم  بصاغ  و  دـشاب ، راکهدـب  نیبصاغ  زا  یکیب  تاهج  زا  یتهجب  کلام  هک  یتروص  رد 
دنیامن ؤفاکت  رگیدـکی  اب  نید  ود  هک  یئاجنآ  ات  دنـشاب  سنج  کی  زا  نید  ود  هاگره  و  ددرگ ، نویدـم  کلامب  دوخ ، رب  قحـال  نیبصاـغ 

تدم عفانمب  تبـسن  دناوتیم  روبزم  بصاغ  تسا ، نید  ءافیا  دـننام  رتاهت  نوچ  ددرگیم و  لصاح  رتاهت  م . ق . 294 و 296 »  » ةدام روتسدب 
. دیامن هعجارم  اهنآب  قحال  نیبصاغ  فرصت 

- رگیدکی اب  نیبصاغ  هطبار  - 2

هراشا

اب نیبصاغ  نیب  ۀطبار  تمسق  نیا  رد  تسا و  کلام  لباقم  رد  عفانم  ای  نیعب  تبسن  نیبصاغ  تیلوئسمب  عجار  دش  هداد  حرـش  الاب  رد  هچنآ 
. دوشیم نایب  اهنآب  کلام  هعجارم  زا  سپ  رگیدکی 

- بوصغم لام  لدب  لوا -

هاگره دـیامن و  هعجارم  نیبصاغ  زا  کی  رهب  لدـب  نتفرگ  يارب  دـناوتیم  کلام  تشذـگ ، يداـیا  بقاـعت  رد  لاـم  فلت  دروم  رد  هکناـنچ 
هچنآ يارب  رگید  نیبصاغب  دـناوتیمن  روبزم  بصاغ  تشاد ، تفایرد  ار  نآ  هدـش و  فلت  وا  دـی  رد  بوصغم  لام  هک  دومن  عوجر  یبصاغب 

زا یکیب  لدـب  نتفرگ  يارب  کـلام  هاـگره  و  تسا ، هدـش  رقتـسم  تباـث و  شتیلوئـسم  وا  دزن  لاـم  فلت  رثا  رد  اریز  دـنک ، عوجر  هتخادرپ 
واب کلام  ینماضت  تیلوئـسم  رثا  رد  دشابیمن و  تباث  رقتـسم و  روبزم  بصاغ  تیلوئـسم  نوچ  دـیامن  ذـخا  ار  نآ  عوجر و  رگید  نیبصاغ 

نیبصاغ زا  یکیب  دناوتیم  و  دنک ، عوجر  هدیدرگ  رقتسم  نید  هدش و  فلت  شدزن  لام  هک  یـسکب  ًامیقتـسم  دناوتیم  وا  تسا ، هدومن  عوجر 
وا دی  رد  بوصغم  لام  هک  یبصاغب  دنک  عوجر  کلام  هاگره  : » دیوگیم یندـم  نوناق  « 318  » ةدام هک  تسا  نیا  دیامن . عوجر  دوخ  قحال 
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هدـش فلت  وا  دـی  رد  لام  هک  یـسک  نآ  زا  ریغب  يرگید  بصاغب  رگا  یلو  درادـن  رگید  بصاغب  عوجر  قح  صخـش  نآ  تسا  هدـش  فلت 
ات دنک  عوجر  دوخ  نیقحال  زا  یکیب  ای  دنک و  عوجر  تسا  هدش  فلت  وا  دی  رد  لام  هک  یـسکب  دـناوتیم  زین  هیلا  راشم  دـیامن  عوجر  تسا 

فلت  وا  دی  رد  لام  هک  یسکب  دوش  یهتنم 
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«. تسا هدش  فلت  وا  دزن  رد  بوصغم  لام  هک  تسا  رقتسم  یسک  ةدهع  رب  نامض  یلک  روطب  تسا و  هدش 

- بوصغم لام  عفانم  مود -

رارق یندـم  نوناق  « 318  » ةدام ياـنبم  هک  تسا ) هدـش  فلت  وا  دزن  بوصغم  لاـم  هک  دوشیم  رقتـسم  یـسک  ةدـهع  رب  نامـض   ) ةدـعاق قبط 
یکیب کلام  عوجر  زا  سپ  نیاربانب  دشاب . هدش  فلت  وا  دزن  عفانم  هک  ددرگیم  رقتسم  یـسک  ةدهعب  زین  بوصغم  لام  عفانم  نامـض  هتفرگ ،

فرـصت نامز  عفانم  ةدـهع  زا  هک  روبزم  بصاغ  قحال ،) نیبصاغ  وا و  فرـصت  نامز  هب  تبـسن   ) دوخ لام  عفاـنم  ضوع  يارب  نیبصاـغ  زا 
فرصت نامزب  تبسن  روبزم  نیبصاغ  زا  کی  رهب  دناوتیم  یندم  نوناق  « 320  » ةدام ریخا  تمسق  قبط  تسا ، هدمآ  رب  دوخ  رب  قحال  نیبصاغ 

. دنک عوجر  وا 
عوجر نیع  عفانم  يارب  کلام  هک  يدروم  رد  ایآ  هک  تسنآ  دـیآیم  شیپ  یندـم  نوناق  « 320  » و « 318  » ةدام دافم  ۀسیاقم  اب  هک  یـشسرپ 

ای دیامن ، عوجر  وا  فرـصت  نامز  عفانم  ةزادناب  دوخ  رب  قحال  نیبصاغ  زا  کی  رهب  دناوتیم  طقف  روبزم  بصاغ  دـیامنیم ، نیبصاغ  زا  یکیب 
مکح نایب  ماـقم  رد  هک  « 320  » ةدام زا  هکنانچ ، خساپ : دنک ؟ هبلاطم  زین  ار  وا  رب  قحال  نیبصاغ  فرـصت  تدـم  عفانم  ۀـیلک  دـناوتیم  هکنآ 

بصاغب ناوتیمن  یئاضق  رظن  زا  هک  تسنآ  دوشیم ، راهظتسا  هدومن  رازگرب  توکسب  ار  رما  نیا  دشابیم و  عفانم  هب  تبسن  نیبصاغ  تیلوئسم 
«318  » ةدام كالم  تدحو  ربانب  یقوقح  رظن  زا  یلو  داد  کی  ره  فرصت  تدم  رب  دئاز  عفانمب  تبـسن  رگید  نیبصاغب  عوجر  ةزاجا  روبزم 

نیبصاغ فرصت  وا و  فرـصت  تدم  عفانم  هدومن و  عوجر  دوخ  رب  قحال  بصاغب  نیع ، فلت  دروم  دننام  دناوتیم  زین  بصاغ  یندم ، نوناق 
. دهاوخب ار  وا  رب  قحال 

- بوصغم لام  رب  هلماعم 

هراشا

یندم نوناق  نوچ  یلو  دیدرگ ، نایب  نآ  حرـش  یلوضف  تالماعم  ثحبم  رد  دشابیم و  ریغ  لام  رب  ۀـلماعم  ماسقا  زا  بوصغم  لام  رب  هلماعم 
. دوشیم تردابم  نآ  حرشب  اذل  تسا ، هداد  صاصتخا  بوصغم  لام  رب  هلماعمب  بصغ ، ثحبم  رد  ار  يداوم 
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رب بصاغ  هک  یتروص  رد  نیاربانب  دـشابیم . يراج  نآ  رب  یلوضف  ماکحا  یمامت  تسا و  یلوضف  ۀـلماعم  ماسقا  زا  بوصغم  لام  رب  هلماـعم 

نامز زا  هلماعم  راثآ  ماکحا و  ۀیلک  دوشیم و  هتخانـش  حیحـص  هدش و  ذیفنت  هلماعم  دهد  هزاجا  ار  نآ  کلام  دـیامن و  هلماعم  بوصغم  لام 
رثا هنوگچـیه  دوشیم و  هتخانـش  نکی  مل  ناک  دـساف و  هلماعم  نآ  دـنک ، در  دـهدن و  هزاـجا  ار  نآ  هاـگره  و  ددرگیم ، بترتم  نآ  رب  دـقع 

رگید تالماعم  عیب و  نیب  درادن .» کیلمت  رد  يرثا  دساف  عیب  : » دیوگیم « 365  » ةدام رد  عیب  دروم  رد  یندم  نوناق  تشاد . دهاوخن  یقوقح 
زا سپ  یندم  نوناق  « 327  » ةدام هک  تسا  نیا  دـشابیم . نآ  تحـص  رب  عرفتم  ۀـلماعم  ره  راثآ  اریز  دراذـگ ، ناوتیمن  نالطب  ثیح  زا  یقرف 

دـشاب عیب  زا  ریغ  يرگید  ۀـلماعمب  بوصغم  لام  رب  يدایا  بترت  رگا  : » دـیوگیم بوصغم  لاـم  رب  عیب  دروم  رد  « 326  » ات « 323  » داوم نایب 
«. دوب دهاوخ  يرجم  هدش  رکذ  ًاقوف  هک  بصغ  لام  عیبب  هعجار  ماکحا 

، دـهدن هزاجا  کلام  هک  یتروص  رد  دـهدب  يرتشم  ضبقب  دـشورفب و  ار  نآ  دـیامن و  بصغ  ار  یلام  یـسک  هاگره  تشذـگ  هچنآ  رباـنب 
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تمـسق قبط  تشاد و  دهاوخن  يرثا  هنوگچیه  روبزم  دقع  اریز  دشابن ، عیبم  بصغب  ملاع  هچ  رگا  تسا  نماض  بصاغ  دـننام  زین  رادـیرخ 
«. تسا بصغ  مکح  رد  زوجم  نودب  مه  ریغ  لام  رب  دی  تابثا  : » یندم نوناق  « 308  » ةدام ریخا 

: دوشیم هتفگ  تمسق  ود  رد  رما  نیا  حرش 
. يرتشم عیاب و  اب  کلام  ۀطبار  - 1

. عیاب اب  يرتشم  ۀطبار  - 2

يرتشم عیاب و  اب  کلام  ۀطبار  - 1

: دیوگیم یندم  نوناق  « 323  » ةدام
عیاب و زا  کی  رهب  قوف  داوم  تاررقم  قبط  رب  دـناوتیم  کلام  تسا و  نماـض  زین  سک  نآ  درخب  بصاـغ  زا  ار  بوصغم  لاـم  یـسک  رگا  »
زا روظنم  دـیامن .» هبلاطم  لاح  ره  رد  ار  نآ  عفانم  نینچمه  لاـم و  تمیق  اـی  لـثم  نآ  ندـش  فلت  تروص  رد  نیع و  هدرک  عوجر  يرتشم 

لام  عیب  کلام  هکنآ  زا  سپ  اریز  تسا ، رادیرخ  لهج  ملع و  لاح  لاح ، ره  رد  ۀملک 
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نیبصاغ زا  کی  ره  کلام و  نیب  يدایا  بقاعتب  هطوبرم  تاررقم  ۀیلک  دوشیم و  هتخانـش  نکی  مل  ناک  هلماعم  نآ  دومنن  ذیفنت  ار  بوصغم 
یتح تذخا  ام  دـیلا  یلع   ) یلک ةدـعاق  قبط  یندـم  نوناق  « 323  » ةدام دـشابیم . نآ  مکح  رد  ای  بصاـغ و  يرتشم  دوب و  دـهاوخ  يراـج 

دهاوخب و ار  نآ  دیامن و  عوجر  يرتشم  عیاب و  زا  کی  رهب  دناوتب  دشاب  دوجوم  لام  نیع  هک  یتروص  رد  تسا  هداد  هزاجا  کلامب  هیدؤت )
هک یسکب  دناوتیم  طقف  کلام  تسا  دوجوم  نیع  مادام  هک  هدش  داریا  یلیلحت  رظن  زا  دش  هتفگ  یندم  نوناق  « 317  » ةدام ریسفت  رد  هکنانچ 
رد نیع  هاگره  نیاربانب  دومن ، هبلاـطم  ار  نآ  دـشابیمن  وا  دزن  لاـم  هک  یـسک  زا  تسین  لوقعم  اریز  دـیامن ، عوجر  تسا  وا  تسد  رد  لاـم 

انماضتم ود  ره  نوچ  دهاوخیم  ار  لدب  يرتشم  عیاب و  زا  دشاب  هدش  فلت  هچنانچ  دـیامنیم و  هبلاطم  وا  زا  ار  نآ  کلام  تسا  يرتشم  تسد 
. دنشابیم نآ  لوئسم 

دافم عفانم ، ۀـبلاطم  رد  و  « 319 «، » 318 «، » 317  » داوم دافم  لدـب ، ای  نیع  ۀـبلاطم  رد  بوصغم ، لام  ۀـلماعم  دروم  رد  تشذـگ ، هچنآ  ربانب 
. دوشیم ارجا  یندم  نوناق  « 320  » ةدام

- عیاب اب  يرتشم  ۀطبار  - 2

هراشا

. ددرگیم نایب  تمسق  ود  رد  نآ  و 

- هلماعم نمث  لوا -

ار نمث  هاگره  دناوتیم  يرتشم  دوب و  دهاوخ  نکی  مل  ناک  عیب  دهدن ، هزاجا  ار  بوصغم  لام  عیب  کلام ، هک  یتروص  رد  تشذـگ  هکنانچ 
. دشابیمن نآ  قحتسم  عیاب  اریز  دراد ، درتسم  ار  نآ  هتخادرپ  ار  نمث  هاگره  دیامن و  يراددوخ  نآ  ۀیدأت  زا  هتخادرپن 

نالطب اب  اریز  دـشاب ، یقاب  وا  دزن  زونه  ای  هدومن  ذـخا  يرتشم  زا  ار  نآ  لدـب  ای  هبوصغم  لاـم  نیع  کـلام ، هک  دـیامنیمن  یقرف  رما  نیا  رد 
ۀلماعم رد  نمث  نمثم و  نیب  ۀـطبار  رگید  فرط  زا  تسین و  نآ  کیلمت  يارب  یبجوم  دـنامیمن و  عیاب  دزن  نمث  ءاـقب  يارب  يدروم  هلماـعم ،

یلاکـشا چیه  بصغب  وا  لهج  دروم  رد  يرتشم  فرط  زا  نمث  دادرتسا  رد  دشاب . يرگید  میلـست  رب  عرف  یکی  ۀیدأت  ات  دوشیمن  داجیا  لطاب 
نآ  دادرتسا  یلو  دسریمن ، رظنب 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 356 

http://www.ghaemiyeh.com


 382 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
ار عیبم  هتسنادیم  هکنآ  اب  يرتشم  هکتس  نیا  نآ  تسا و  هدش  یقوقح  لاکشا  اب  هجاوم  هلماعم  دروم  ندوب  بوصغمب  يرتشم  ملع  دروم  رد 

دوخ يرتشم  نیاربانب  تسا ، هدومن  طلسم  نآ  رب  ار  وا  یضوع  هنوگچیه  ندروآ  تسدب  نودب  هداد و  عیابب  ار  نمث  دیامن ، کلمت  دناوتیمن 
لوق فالخ  رب  یلو  تسا  بصغب  يرتشم  ملع  دروم  رد  نمث  دادرتسا  زاوج  مدع  هیماما  ياهقف  روهشم  لوق  تسا . هدرک  نمث  طیرفتب  مادقا 

رب ملاـع  يرتشم  هک  دـیامنیم  حیرـصت  دراد » عوجر  قح  نمث  رادـقمب  تبـسن  یلو  «: »... 326  » ةدام ریخا  تمـسق  رد  یندم  نوناق  روهـشم 
رد دوب و  دـهاوخن  نمث  کلمت  يارب  یبجوم  عیب  نالطب  اب  اریز  دـیامنب ، دادرتسا  هتخادرپ  بوصغم  لام  عیاـبب  هک  ار  ینمث  دـناوتیم  بصغ ،

ار نآ  هکلب  دهاوخب ، عیاب  زا  ار  نآ  دادرتسا  دـناوتن  ات  تسا  هتـشادن  ار  نآ  ضارعا  ای  یناجم و  ۀـحابا  ای  هبه  دـصق  يرتشم  مه  نمث  ۀـیدأت 
ریغ ندش  اراد  قیداصم  زا  عیاب  نآ  زا  نمث  ندوب  عورشم ، تلع  ندوبن  اب  نیاربانب  دروآ ، تسدب  ار  ریغ  لام  تیکلم  نآ  ۀلیـسوب  ات  هتخادرپ 

. دشابیم لطابب  لام  لکا  هنالداع و 

- بوصغم لام  عیب  زا  هیشان  تاراسخ  مود -

رد هک  تسیزیچ  هدش ، هدیمان  تاراسخ  یندـم  نوناق  « 325  » ةدام رد  تامارغ و  مانب  یندـم  نوناق  « 263  » ةدام رد  هک  تاراـسخ  زا  روظنم 
: زا تسا  ترابع  نآ  تسا و  هدش  ررضتم  يرتشم  هلماعم ، نالطب  رثا 

کلامب ار  نآ  لدب  يرتشم  هدـش و  فلت  نیع  هک  تسا  يدروم  رد  نآ  تسا و  هدـش  هیدات  کلامب  لدـب  ناونعب  هچنآ  نمث و  نیب  قرف  - 1
کلامب لایر  رازه  هس  رادیرخ  نآ ، ضوع  رد  دوش و  فلت  لام  نآ  درخب و  لایر  رازه  کیب  یسک  ار  هقورـسم  لام  هاگره  الثم  دشاب  هداد 

( تسا هدومن  يرادیرخ  لایر  رازه  هس  رازاب  رد  ار  نآ  هدوب و  یلثم  هکنآ  ای  هداد و  کلامب  لایر  رازه  هس  هدوب و  یمیق  هاوخ   ) دیامن هیدأت 
. تسا هداد  کلامب  رادیرخ  هک  دشابیم  یغلبم  نمث و  نیب  توافت  روبزم  لایر  رازه  ود 

. نآ لاثما  تایلام و  دنس و  میظنت  یلالد و  قح  زا  هلماعم  ماجنا  يارب  مزال  ياههنیزه  - 2
 383 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

. تسا هدوب  يرتشم  فرصت  رد  هک  یتدم  رد  بوصغم  لام  عفانم  ضوع  - 3
. بوصغم لام  تظافح  يرادهاگن و  ۀنیزه  - 4

هدـش تخادرپ  يرتشم  فرط  زا  لدـب  ای  نیع  کلام ، يوعد  ۀـماقا  رثا  رد  هاگره  همکاحم ، تراسخ  هلاکولا و  قح  یـسرداد و  ۀـنیزه  - 5
. تسا

نیا خـساپ  دـهاوخب ؟ ار  نآ  عیاـب  زا  دـناوتیم  وا  هکنآ  اـی  تسا  يرتشم  ةدـهعب  روبزم  تراـسخ  اـیآ  هک  تسا  نآ  دـیآیم  شیپ  هک  یلاؤس 
: دوشیم نایب  تمسق  ود  رد  شسرپ 

وا دشاب  هدومن  عوجر  واب  کلام  هدوب و  بصغب  لهاج  يرتشم  رگا  : » دیوگیم « 325  » ةدام رد  یندم  نوناق  بصغب - لهاج  يرتشم - فلا -
تمیق ای  لثمب  تبـسن  کلام  رگا  دشاب و  هدش  فلت  يرتشم  دوخ  دزن  عیبم  هچ  رگا  دـنک  عوجر  عیابب  تاراسخ  نمثب و  تبـسن  دـناوتیم  زین 

«. تشاد دهاوخن  ار  يرتشمب  عوجر  قح  عیاب  دنک  عیابب  عوجر 
هدوب و بصغب  لهاج  يرتشم  هک  یتروص  رد  نیاربانب  تسا ، هتخادرپ  عیابب  ار  نمث  يرتشم  هک  هدومن  ضرف  روبزم  ةداـم  رد  یندـم  نوناـق 

: دیامنیم هبلاطم  دوشیم  رکذ  الیذ  هچنآ  هعجارم و  عیابب  يرتشم  تسا  هدرک  ذخا  وا  زا  ار  لام  نیع  هدومن و  عوجر  واب  کلام 
. تسا هتشاد  تفایرد  قاقحتسا  نودب  هک  یلوضف  عیابب  هدش  تخادرپ  نمث  - 1

تاراسخ هلاکولا و  قح  یسرداد و  هنیزه  - 4 بوصغم . لام  يرادهاگن  يارب  مزال  ياههنیزه  - 3 هلماعم . ماجنا  يارب  مزال  ياههنیزه  - 2
يرتشم اریز  دـشاب ، هدومن  عفانم  ءافیتسا  دوخ  يرتشم  هچ  رگا  تسا  هتخادرپ  کلامب  هک  دوخ  فرـصت  تدـم  عفاـنم  ضوع  - 5 همکاحم .
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هک یتروص  رد  - 6 تسا . هدرک  يرادـیرخ  ار  لام  دـیامن  ءافیتسا  ًاناجم  ار  تعفنم  دـناوتیم  یتخادرپ  نمث  لـباقم  رد  هکنآ  روصتب  لـهاج 
لدـب ناونعب  هچنآ  نمث و  نیب  قرف  تسا ، نآ  نمث  زا  شیب  هتخادرپ  هچنآ  دـشاب و  هتخادرپ  کلامب  ار  نآ  لدـب  يرتشم  هدـش و  فلت  نیع 

تخادرپ  کلامب  هک  نمث  رادقمب  درادیم . تفایرد  زین  هدش  هتخادرپ 
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. ددرگیم رقتسم  وا  ةدهع  رب  رادقم  نامهب  نامض  هدش و  فلت  وا  دزن  لام  اریز  دشابیم ، يرتشم  ةدهعب  دوشیم 
هدیدرگ و واب  روبزم  تراسخ  هجوت  بجوم  تسا  ریغب  قلعتم  لام  هکنآب  يرتشم  لهج  هک  تسا  نآ  رظن  زا  عیاب  زا  روبزم  تاراسخ  ۀبلاطم 

. تسا هدشن  رکذتم  ار  نآ  ندوب  یلوضف  دقع ، نامز  رد  هک  دشابیم  نآ  ببس  عیاب 
هتخادرپ هچنآ  رد  عوجر  قح  عیاـب  دـیامن ، ذـخا  ار  لدـب  دـنک و  عیاـبب  عوجر  کـلام  بوصغم ، لاـم  ندوبن  دوـجوم  تروـص  رد  هاـگره 

هیدأت رگا  تسا و  هدومن  هیدأت  واب  يرتشم  ار  نآ  البق  هک   ) نمث - 1 زا : تسا  ترابع  هدش  ذخا  عیاب  زا  هچنآ  اریز  تشاد ، دهاوخن  يرتشمب 
-2 تسا ) هدش  رقتسم  وا  ةدهعب  رادقم  نآ  هدش و  فلت  يرتشم  دزن  بوصغم  لام  نوچ  دهدب ، عیابب  ار  نآ  دیاب  هدرک  دادرتسا  ای  هدومنن و 

ناونعب هک  فلت ، ناـمز  اـت  بوـصغم  لاـم  عفاـنم  ضوـع  نینچمه  تسا و  هدـش  هتخادرپ  کـلامب  لدـب  ناوـنعب  هچنآ  نیب  نمث و  نیب  قرف 
. دهاوخب عیاب  زا  ار  نآ  دادرتسا  تسناوتیم  تخادرپیم  کلامب  يرتشم  هاگره  تاراسخ 

عیاب و زا  کی  ره  عوجر  مکح  دشاب  بصغب  ملاع  يرتشم  هک  یتروص  رد  : » دیوگیم یندـم  نوناق  « 324  » ةدام بصغب - ملاع  يرتشم  ب -
قوف تاررقم  دوب .» دـهاوخ  قوف  تاررقم  عبات  هدوب  بصاغ  زا  بصاغ  مکح  تسا  هتفرگ  اـهنآ  زا  کـلام  هک  هچنآ  رد  رگیدـکیب  يرتشم 

. دشابیم یندم  نوناق  « 320  » و « 318  » و « 317  » داوم رد  روکذم  تاررقم  زا  ترابع 
ار ینمث  دناوتیم  طقف  يرتشم  نیاربانب  تسا ، هتخادرپ  یلوضف  عیابب  ار  نمث  يرتشم  هک  تسیدروم  رد  یندم  نوناق  ضرف  تشذـگ  هکنانچ 

نیفرط زا  کی  ره  هک  ار  هچنآ  م . ق . « 366  » ةدام قبط  درادن و  کلمت  رد  يرثا  لطاب  دقع  اریز  دـهاوخب ، وا  زا  هتخادرپ  یلوضف  عیابب  هک 
کلام هاگره  نیارباـنب  دوب . دـهاوخ  نآ  عفاـنم  نیع و  نماـض  دوش  صقاـن  اـی  فلت  رگا  دـیامن و  در  شبحاـصب  دـیاب  هدومن  ضبق  هلماـعم 

دزن نیع  هاگره  دـهاوخب و  يزیچ  یتخادرپ  نمث  زا  ریغ  عیاب  زا  دـناوتیمن  يرتشم  دـیامن  ذـخا  ار  دوخ  لاـم  نیع  دـیامن و  هعجارم  يرتشمب 
دیامن و  عوجر  عیابب  دناوتیمن  يرتشم  دیامن ، در  کلامب  ار  لدب  وا  دشاب و  هدش  فلت  يرتشم 
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يرتشم هک  تاراسخب  عجار  اما  تسا . هدیدرگ  رقتـسم  وا  ۀمذ  رب  فلت  نامـض  هدش و  فلت  وا  دزن  بوصغم  لام  اریز  دهاوخب  وا  زا  ار  لدب 

الاب رد  روکذم  ياههنیزه  هب  مادـقا  عیبم  ندوب  ریغلل  قحتـسمب  ملع  اب  هک  روبزم  دروم  رد  دـهاوخب ، عیاب  زا  تسناوتیم  دوخ  لهج  دروم  رد 
: دیوگیم یندم  نوناق  « 326  » ةدام دوب . دهاوخ  وا  دوخ  ةدهع  رب  تسا ، هدومن 

عوجر دناوتیمن  هدایز  رادقمب  دشاب  نمث  رادقم  رب  هدایز  تسا  هداد  کلامب  عیبم  فلت  تروص  رد  بصغ  رب  ملاع  يرتشم  هک  یضوع  رگا  »
«. دراد عوجر  قح  نمث  رادقمب  تبسن  یلو  دنک  عیابب 

، دیامنیم هعجارم  يرتشمب  تسا  هداد  کلامب  هچنآ  ۀبلاطم  يارب  عیاب  دریگب ، ار  دوخ  لام  لدب  دیامن و  عوجر  یلوضف  عیابب  کلام  هاگره 
نایرج رد  هک  هدش  فلت  وا  دزن  لام  اریز  دیامنیم ، لمحت  ار  نامض  هتشگ و  رقتـسم  وا  ةدهع  رب  نامـض  تسا و  هدش  فلت  وا  دزن  لام  اریز 
هکنآب ملع  اب  بصاغ  اریز  دیامنیم ، لمحت  دوخ  عیاب  نآ ، لاثما  همکاحم و  تراسخ  دـننام  ددرگیم  ذـخا  نالطب  رثا  رد  یلوضف  عیاب  زا  رما 

. تسا هدومن  یسرداد  هدرک  تمواقم  وا  زا  کلام  هبلاطم  رد  هدومن و  راذگاو  ار  نآ  تسا  ریغب  قلعتم  هلماعم  دروم 
هدیـسر واب  هکرت  ءزج  هدوب و  شردـپ  نآ  زا  هکنآ  روصتب  ار  یلام  یـسک  هکنآ  دـننام  دـشاب  بصغ  رب  لـهاج  عیاـب  هک  یتروص  رد  عرف -
ياوغا رثا  رد  عیاب  لهج  هچنانچ  دشاب ، هدش  عیاب  هجوتم  یتاراسخ  رما  نایرج  رد  تسا و  ریغ  لام  هک  دوش  فشک  سپـس  دشورفب و  تسا 

، دـشابن يرتشم  ياوغا  رثا  رد  وا  لـهج  هاـگره  یلو  دوب  دـهاوخ  عیاـب  تاراـسخ  تخادرپ  لوئـسم  بیبست  باـب  زا  يرتشم  دـشاب ، يرتشم 
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. ددرگ لمحتم  دیابن  يرگید  ار  یسک  نایز  راب  تهج  نودب  اریز  دوب ، دهاوخن  تاراسخ  نآ  لوئسم  يرتشم 

- عیب زا  ریغ  يرگید  ۀلماعمب  بوصغم  لام  رب  يدایا  بترت 

اقوف هک  بصغ  لام  عیبب  هعجار  ماکحا  دشاب  عیب  زا  ریغ  يرگید  ۀلماعمب  بوصغم  لام  رب  يدایا  بترت  رگا  : » یندم نوناق  « 327  » ةدام قبط 
«. دوب دهاوخ  يرجم  هدش  رکذ 
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يرتشم و نیب  طباور  رد  عیاب و  يرتشم و  نیب  کلام و  نیب  طباور  رد  هک  تسا  یماکحا  بصغ ، لام  عیب  هب  هعجار  ماـکحا  زا  هداـم  روظنم 
تسا و نکی  مل  ناک  دـهدن  هزاجا  ار  نآ  کـلام  دوش و  عقاو  بوصغم  لاـم  رب  هک  تـالماعم  زا  کـی  ره  اریز  تسا ، هدـش  رکذ  عیاـب  نیب 

نیاربانب دـشابیم . بصاغ  مکح  رد  لهج ، تروص  رد  بصاغ و  دـشاب ، هلماعم  دروم  ندوب  ریغلل  قحتـسمب  ملاع  هک  یتروص  رد  فرـصتم 
ریغ ای  هراجا  هضواعم ، دـننام  دـشاب  ضوعم  بوصغم  لام  رب  هلماعم  هک  تشاد  دـهاوخن  یقرف  دوشیم  هدـیمهف  الاب  ةدام  قـالطا  زا  هکناـنچ 

. اهنآ لاثما  هبه و  هعیدو ، هیراع ، دننام  دشاب  ضوعم 

- بصاغ لمع  رثا  رد  بوصغم  لام  تمیق  ندش  دایز 

هراشا

ار يدایز  تمیق  ۀـبلاطم  قح  بصاغ  دوش ، داـیز  بوصغم  لاـم  تمیق  بصاـغ  لـمع  ۀـجیتن  رد  رگا  : » دـیوگیم یندـم  نوناـق  « 314  » ةدام
«. تسا بصاغ  دوخب  قلطم  دئاز  نیع  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  نیع  یتدایز  نآ  هکنیا  رگم  تشاد  دهاوخن 

: تسا مسق  هس  رب  بوصغم  لام  تمیق  ندش  دایز 

، ددرگ هدوزفا  نآ  رب  ةدام  هکنآ  نودب  هدش  ادیپ  لام  تروص  رد  يرییغت  بصاغ  لمع  رثا  رد  - 1

رد تسا . هدرک  درآ  ار  مدـنگ  ای  هتخومآ و  يراوس  ار  بسا  ای  هدروآ و  رد  هراوشوگ  دنبتـسد و  تروصب  ار  الط  شمـش  بصاغ  هکناـنچ 
کلام زا  ار  دوخ  لمع  زا  لصاح  تمیق  یتدایز  دـناوتیمن  دـیامن و  در  شکلاـمب  تیعـضو  ناـمهب  ار  لاـم  نآ  دـیاب  بصاـغ  تروص  نیا 
شزرا مارتحا و  نوناق  دـشابیم و  نآ  کلام  نذا  نودـب  ریغ  لام  رد  بصاغ  لمع  اریز  دـهاوخب ، ترجا  دوخ  لمع  يارب  ای  دـنک و  هبلاـطم 

. تسا هتخانشن  یناودع  لمع  يارب 
زا دـیاب  دزاسب ، نآ  رد  یئانب  نیمز ، کلامب  قلعتم  یناـمتخاس  حـلاصم  اـب  دـیامن و  بصغ  ار  ینیمز  یـسک  هک  یتروص  رد  تسا  نینچمه 

. دشاب هتشاد  لام  رب  ای  کلام  رب  یقح  هکنآ  نودب  دهدب  شکلام  فرصتب  هدومن  دی  عفر  نیمز  نامتخاس و 
تمیق  یتدایز  هدرک و  ادیپ  تروص  رییغت  وا  لمع  رثا  رد  هک  یلام  دناوتیمن  بصاغ 

 387 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
هدرک بوذ  ار  بوصغم  شمـش  زا  هدـش  هتخاس  ياههراوشوگ  دنبتـسد و  هراب ، ود  هکنانچ  هدروآ ، رد  بصغ  زا  لبق  تروصب  هدومن  ادـیپ 

فرصت وا  لمع  دننام  روبزم  لمع  اریز  کلام ، ةزاجا  اب  رگم  ددرگن  لصاح  الط  نآ  رد  یبیع  صقن و  هچ  رگا  دروآ  رد  شمـش  تروصب 
ار هدش  هتخاس  ياههراوشوگ  دنبتـسد و  کلام ، نذا  نودب  بصاغ  هاگره  نیاربانب  ددرگیم ، يدـیدج  نامـض  بجوم  تسا و  ریغ  لام  رد 
، دیامن در  کلامب  زین  ار  شمش  هدش و  هتخاس  تالآ  نیب  تمیق  قرف  روبزم  شمـش  رب  هوالع  دیاب  دروآ  رد  شمـش  تروصب  دنک و  بوذ 
دنبتسد و دهدیم  رییغت  ار  اهنآ  هک  نونکا  دوشیم و  شمـش  کلامب  قلعتم  اهنآ  هراوشوگ ، دنبتـسدب و  شمـش  رییغت  فرـصت و  زا  سپ  اریز 

رییغت هک  ار  بوصغم  لام  دیامن  روبجم  ار  بصاغ  دشاب ، هتشاد  یئالقع  ضرغ  هاگره  دناوتیم  کلام  تسا . هداد  رییغت  ار  کلام  هراوشوگ 
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، تسا بصاغ  ةدـهعب  دوش  لصاح  بوصغم  لام  رد  یبیع  صقن و  روبزم  لمع  رثا  رد  هاگره  دروآرد و  یلوا  تلاح  ناـمهب  هداد  تروص 
. تسا هدوب  بصاغ  یلوا  رییغت  ببس  اریز  دشاب ، هدش  ماجنا  لمع  کلام  رماب  هچ  رگا 

، تسا هدش  لصاح  بوصغم  لام  رد  يدام  يدایز  بصاغ  لمع  رثا  رد  - 2

لوصحم و نآ  دوش ، تخرد  هلصا  ای  دهد و  لوصحم  رذب  نآ  دراکب و  دوخ  نیمز  رد  بصغ و  ار  يرگید  ۀلـصا  ای  مدنگ  یـسک  هکنانچ 
ةزاجا نودب  هلـصا  رذب و  بصاغ  اریز  دشابیمن ، دوخ  نیمز  لثملا  ةرجا  قحتـسم  بصاغ  دوب و  دهاوخ  هلـصاو  رذـب  کلامب  قلعتم  تخرد 

تـشادرب دـناوتیم  بصاـغ  کـلام و  زا  کـی  ره  تسا . هدرک  تیوفت  ار  نیمز  عفاـنم  هدومن و  دوخ  نیمز  رد  اـهنآ  تشکب  مادـقا  کـلام ،
رذـب نآ  رد  دـیامن و  بصغ  ار  ینیمز  یـسک  هک  یتروص  رد  اـما  تسا . بصاـغ  ةدـهعب  نآ  ۀـنیزه  دـهاوخب و  ار  تخرد  علق  لوـصحم و 

. تسا هدـش  لصاح  واب  قلعتم  هلـصا  رذـب و  زا  اهنآ  اریز  تسا  هلـصا  رذـب و  کلامب  قلعتم  تخرد  لوصحم و  دراکب ، ۀلـصا  ای  دـناشفیب و 
ياضر نودب  هچ  رگا  دوب  دهاوخ  هبح  ای  هلـصا  بحاص  لام  لوصحم  تخرد و  تروص  نیا  رد  دـیوگیم ...« : هک  « 33  » ةدام ریخا  تمسق 

. دیامنیم رما  نیا  زا  تیاکح  دشاب » هدش  هتشاک  نیمز  بحاص 
 388 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

ار بصاغ  دـناوتیم  نیمز  کلام  دـهدب . نآ  کلامب  تسا  بوصغم  لام  عفانم  ضوع  هک  نیمز  لـثملا  ةرجا  دـیاب  بصاـغ  تروص  نیا  رد 
هدـشن تخرد  علق  عقوم  اـی  دـشاب و  هدیـسرن  لوصحم  تشادرب  عقوم  هچ  رگا  دربـب ، هدـنک و  ار  دوخ  ناـتخرد  لوصحم و  هک  دـیامن  مازلا 
لباقم رد  ای  ًاناجم  نیمز  رد  اهنآ  ءاقب  هب  یـضارت  نیفرط  هکنآ  رگم  تسا ، بصغ  کلام  هزاجا  نودـب  ریغ  کلم  رد  اهنآ  ءاـقب  اریز  دـشاب ،

هک ار  یئاهرهن  هدروآ و  رد  هیلوا  تروصب  ار  نیمز  هک  دیامن  روبجم  ار  بصاغ  دـناوتیم  نیمز  کلام  نینچمه  دـنیامنب و  ضوع  تخادرپ 
ۀبنپ یـسک  هاگره  تسا  نینچمه  و  دـیامن . راومه  حطـسم و  هدـش  فاصان  نیمز  ادـیپ و  ناـتخرد  علق  رثا  رد  هک  یئاـهیدوگ  هدـش و  رفح 

نآ دناوتیم  بصاغ  هک  ینانچمه  دهاوخب  ار  فاحل  نتفاکـش  دناوتیم  هبنپ  کلام  دزودب ، فاحل  دوخ  ۀچراپ  اب  دیامنب و  بصغ  ار  يرگید 
. دنک در  نآ  کلامب  ار  هچراپ  دفاکشب و  ار 

، تسا هدش  لصاح  بوصغم  لام  رد  هدامب  هیبش  يدایز  بصاغ  لمع  رثا  رد  - 3

ای دیامن و  یشاقن  ای  گنر و  ار  نآ  ياهقاطا  دیامن و  بصغ  ار  ینامتخاس  ای  دنک و  گنر  ار  نآ  هدومن و  بصغ  ار  ۀچراپ  یـسک  هکنانچ 
: دراد تروص  ود  روبزم  ضرف  دنابسچب  اهراویدب  هچراپ  یشاقن و  هدرپ  هکنآ 

رد راویدب . هچراپ  یـشاقن و  هدرپ  قاصلا  دروم  دـننام  دومن ، ادـج  يرگید  زا  ار  کی  ره  ناوتیم  تسا و  لاصفنا  لباق  روبزم  يدایز  فلا -
دناوتیم بصاغ  هک  ینانچمه  دنک ، ادج  نامتخاس  زا  ار  دوخ  ۀچراپ  ذغاک و  هک  دهاوخب  بصاغ  زا  دـناوتیم  نامتخاس  کلام  تروص  نیا 

لمع نیا  زا  ار  وا  دناوتیمن  نامتخاس  کلام  دیامن و  ادج  نامتخاس  زا  دـتفین  تیلام  زا  ندـش  ادـج  زا  سپ  هاگره  ار  دوخ  ذـغاک  هچراپ و 
قاصلا اریز  تسا ، بصاغ  ةدـهعب  دوشیم ، هجوتم  نامتخاسب  هچراـپ  اـی  ذـغاک  ندومن  ادـج  زا  هک  یتراـسخ  تروص  ود  ره  رد  دـنک . عنم 

دوخ قح  زا  ضوع  نتفرگ  اب  هک  دـیامن  روبجم  ار  يرگید  دـناوتیمن  بصاغ  کلام و  زا  کیچـیه  تسا . هدوب  وا  ۀلیـسوب  ذـغاک  هچراـپ و 
. دیامن رظن  فرص 

هچراپ  ندومن  گنر  دننام  تسین ، لاصفنا  لباق  بوصغم  لام  زا  یتدایز  ب -
 389 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

نامهب ار  نمث  شورف ، زا  سپ  و  دـشابیم ، کیرـش  روبزم  هچراپ  رد  دوخ  گنر  شزراب  تبـسن  بصاـغ  تروص  نیا  رد  بصاـغ . ۀلیـسوب 
دوشیم و در  شکلامب  لام  نآ  دوش  هتـساک  بوصغم  لام  شزرا  زا  بصاغ  لمع  رثا  رد  هاگره  و  دومن ، دنهاوخ  میـسقت  دوخ  نیب  تبـسن 
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. تسا بصاغ  ةدهعب  تراسخ  ناونعب  تمیق  رسک 

- جازتما طالتخا و 

ای وج  مدـنگ و  هکنانچ  دومن ، کیکفت  رگیدـکی  زا  ار  ود  نآ  ناوتب  هاـگره  دوش ، طولخم  يرگید  لاـم  اـب  بوصغم  لاـم  هک  یتروص  رد 
هکنآ ول  دهاوخب و  رگیدکی  زا  ار  ود  نآ  ندومن  ادج  دناوتیم  کلام  بصاغ و  زا  کی  ره  دنـشاب ، هدش  طولخم  رگیدکی  اب  شام  سدع و 

لام نیع  درب  فلکم  بصاغ  و  دوشیمن ، هتخانـش  فلت  لام ، ود  ندش  طولخم  اریز  دشاب ، هتـشادرب  رد  ار  يدایز  ياههنیزه  راوشد و  لمع 
هاگره دشابن ، نکمم  رگیدکی  زا  هدش  طولخم  لام  ود  زیمت  هک  یتروص  رد  دشابیم . فلکم  ةدهعب  فیلکت  ماجنا  ۀـنیزه  تسا و  هبوصغم 

رطع ۀشیـش  یـسک  هکنآ  دـننام  دـشابیم ، تمیق  ای  لـثم  زا  نآ  لدـب  نماـض  بصاـغ  ددرگ ، بوسحم  هدـش  فلت  فرع  رد  بوصغم  لاـم 
یمدـنگ رادـقم  هکنآ  دـننام  دوشن  بوسحم  هدـش  فلت  فرع  رد  بوصغم  لام  هاگره  و  دـیامن . یلاـخ  دوخ  ۀـناخ  ضوح  رد  ار  يرگید 

کلام هدیدرگ ، طولخم  بصاغ  نیزنب  اب  هدـش و  بصغ  نیزنب  دـننام  یعیام  ةدام  ای  تسا و  هدـش  جوزمم  بصاغ  ياهمدـنگ  اب  بصغ و 
ار کلام  تیکلام  عفر  دوشیمن و  نیع  فلت  بجوم  طالتخا  جازتما و  اریز  دوب ، دهاوخ  کیرش  طولخم  رد  لام  نآ  رادقمب  بوصغم  لام 

شورف زا  سپ  اـی  دـهاوخب و  طولخم  زا  نآ  تمیق  تبـسنب  ار  دوخ  مهـس  زارفا  دـناوتیم  بوصغم  لاـم  کـلام  نیارباـنب  دـیامنیمن ، نیع  زا 
هک ینانچمه  فلتخم ، ای  دنـشاب  سنج  کی  زا  لام  ود  ره  هک  دیامنیمن  قرف  رما  نیا  رد  دراد ، تفایرد  نمث  زا  دوخ  مهـس  تمیق  رادـقمب 
نآ ددرگ  کلام  هجوتم  یتراسخ  طالتخا  رثا  رد  هچنانچ  رتدـب و  سنج  اـب  اـی  ددرگ  طولخم  رتهب  سنج  اـب  بوصغم  لاـم  دـیامنیمن  قرف 

. تسا بصاغ  ةدهعب  بیبست  ناونعب  تراسخ 
390 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

مرج هبش  مرج و  زا  یشان  تیلوئسم  مود  ثحبم 

هراشا

La یمرج تیلوئـسمب  اـپورا  قوقح  حالطـصا  رد  روـبزم  تیلوئـسم  تسا . نآ  ناربـج  لوئـسم  دوـشیم  يرگید  ناـیز  بجوـم  هک  یـسک 
تیلوئـسم ماـسقا  زا  نآ  دـیآ و  شیپ  تسا  نکمم  مرج  هبـش  مرج و  دراوـم  رد  هک  هدـش  هدـیمان   respohs abili te delictuelle

. دوشیم هدید  هفلتخم  راودا  رد  هعونتم  للم  قوقح  رد  هک  تسا  دادرارق  زا  جراخ 
: تسا دوجوم  یملع  ۀیرظن  ود  مرج  زا  یشان  تیلوئسم  رد 

 ( L'idee de faute ریصقت (- ۀیرظن  - 1

هراشا

ریصقت هیرظن ، نیاربانب  دشاب . هدومن  ریصقت  نآ  باکترا  رد  هک  تسا  دوخ  لمع  زا  هیشان  تراسخ  لوئسم  ینامز  لعاف  روبزم ، ۀیرظن  رب  انب 
. تسا ءزج  ود  ياراد  ریصقت  دشابیم . یندم  تیلوئسم  یساسا  طرش 

 ( Imputabilite تیلوئسم ( تیلباق  لوا -

. دنادب ار  دوخ  لمع  راثآ  دناوتب  ینعی  دشاب   ( Discernement هیزیمم ( ةوق  ياراد  هک  تسناد  لوئسم  ناوتیم  ار  یسک 
ۀیرظن دشابیم . زین  یندم  رظن  زا  هکلب  تسین ، يرفیک  رظن  زا  طقف  نانآ  تیلوئسم  مدع  دنوشیمن . هتخانـش  لوئـسم  نونجم  ریغـص و  نیاربانب 
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. تسا هتفرگ  یمور  نییقوقح  رظن  زا  ار  دوخ  ۀمشچ  رس  روبزم 
Ulpien

،2 : ) دیوگیم
.D. ad legem Aquilium, IX Quoe enim in eo culpa sit'cum suoe mentis non sit . 2 , 5 ) 

. تسا هدش  روبزم  ۀیرظن  زا  يوریپ  لمع  رد  یلو  تسین  دوجوم  رما  نیاب  عجار  یحیرص  ةدام  هسنارف  یندم  قوقح  رد 

 ( Culpabilite ریصقت (- مود -

نآ دوشیم ، هدیمهف  ریـصقت  هملک  زا  هکنانچ  دناهدرک . رازگرب  شحوضوب  ار  نآ  دناهدومنن و  يریـسفت  روبزم  ۀملک  يارب  هسنارف  نییقوقح 
يرما  ندادن  ماجنا  ینعی  دوش ، راتفر  دیاب  هک  هنوگ  نآ  ندومنن  راتفر  زا  تسا  ترابع 

 391 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
. ددرگ يراددوخ  دیاب  هک  يرما  زا  ندومنن  يراددوخ  ای  دوش و  هداد  ماجنا  دیاب  هک 

رد لعاف  هچنانچ  دومن ، هسیاقم  طاتحم  صاخـشا  لمع  اب  هدش  دراو  يرگیدب  تراسخ  نآ  رثا  رد  هک  یلمع  دـیاب  ریـصقت  صیخـشت  يارب 
الا دوشیم و  هتخانش  لوئسم  لعاف ، نآ  دیامنیم ، لامعا  هنوگ  نیا  رد  طاتحم  صخش  ره  هک  دشاب  هدومنن  ار  یتاطایتحا  تیاعر  لمع  ماجنا 

. دوب دهاوخن  ریغب  هدراو  تراسخ  لوئسم  تسا ، هدومن  لمع  ماجنا  رد  ار  همزال  تاطایتحا  تیاعر  لعاف  هاگره 
. تسا هدومن  ریصقت  دوخ  لمع  رد  لعاف  هک  دنک  تباث  دیاب  دیامنیم  يرگید  لمع  زا  تراسخ  ۀبلاطم  هک  یسک  هیرظن  نیاربانب 

: دیامن تباث  ار  لیذ  روما  زا  یکی  دوخ  تیلوئسم  عفر  يارب  دناوتیم  لعاف 
. تسا هدش  فرط  ۀجوتم  تراسخ  ینوناق  قح  يارجا  لامعا و  رثا  رد  فلا -

. دشابیم روژامسروف  تسا  هدش  تراسخ  بجوم  هک  یلمع  یقیقح  تلع  ب -
. تسا ررضتم  لمع  تراسخ  تلع  ج -

. دوب دهاوخن  فرط  نایز  لوئسم  لعاف  الاب  روما  زا  یکی  تابثا  اب 

 ( Systeme de La responsabilite objective تیلوئسم (- ۀیرظن  - 2

هراشا

طرـش ار  ریـصقت  روـبزم ، ۀـیرظن  داد . هعـسوت  ار  یندـم  تیلوئـسم  ةریاد  هـک  دـمآ  دوـجوب  يرگید  ۀـیرظن  مهدزوـن  نرق  ریخا  ياـهلاس  رد 
ۀبلاـطم يارب  هیرظن  نیارباـنب  دسانـشیم . نآ  ناربج  لوئـسم  ار  وا  دروآ  دراو  یتراـسخ  يرگیدـب  هک  سک  ره  دـنادیمن و  لـعاف  تیلوئـسم 

. دشابیم فرط  لعف  زا  یشان  تراسخ ، هک  دنک  تباث  ررضتم  هک  تسا  یفاک  تراسخ 
. تسا هدش  نایب  بیبست  فالتا و  ناونع  ود  تحت  مرج  زا  یشان  تیلوئسم  هیماما : نوناق  زا  يوریپ  هب  ناریا  یندم  نوناق  رد 

فالتا

دمع يور  زا  هکنیا  زا  معا  دـهدب  ار  نآ  تمیق  ای  لثم  دـیاب  تسا و  نآ  نماض  دـنک  فلت  ار  ریغ  لام  سک  ره  : » یندـم نوناق  « 328  » ةدام
نودب  ای  دشاب  هدرک  فلت 

 392 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
«. تسا لام  نآ  تمیق  صقن  نماض  دنک  بویعم  ای  صقان  ار  نآ  رگا  تعفنم و  ای  دشاب  نیع  هکنیا  زا  معا  دمع و 
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بیبست

دیاب دشاب  هدش  نآ  بیع  ای  صقن  ببس  رگا  دهدب و  ار  نآ  تمیق  ای  لثم  دیاب  دوشب  یلام  فلت  ببـس  سک  ره  : » یندم نوناق  « 331  » ةدام
«. دیآرب نآ  تمیق  صقن  ةدهع  زا 

بیبست فالتا و  نیب  قرف 

هراشا

: دشابیم دوجوم  یساسا  قرف  ود  بیبست  فالتا و  نیب 

، فالتا رد  لوا -

هراشا

، دریگب ریز  ار  یـسک  يرفوش  ای  دنکـشب و  ار  یقاطا  ۀشیـش  گنـس ، اب  یـسک  هکنانچ  دشابیم ، لام  فلت  بجوم  هطـساو  نودب  تبثم ، لعف 
لام فلت  بجوم  يرما  هطساوب  لعف  بیبست ، رد  ددرگیم . ریغب  ررـض  هجوت  تلع  ۀطـساو  چیه  نودب  دوشیم  یـشان  لعاف  زا  هک  روبزم  لعف 

: تسا مسق  ود  رب  نآ  دوشیم و 

تبثم لعف  - 1

يرذـگهر دزادـنیب و  ماع  عراش  رد  ةزوبرخ  تسوپ  ای  یگنـس و  یـسک  هکنانچ  ددرگ ، لام  فلت  ببـس  نآ  ماجنا  هک  تسا  یلعف  نآ  و  - 
ندیزغل و رثا  رد  هکلب  هدـشن  ررـض  ببـس  هطـساو  نودـب  ًامیقتـسم و  لعف  روبزم  ضرف  رد  دوش . هراپ  شـسابل  ای  دنکـشب و  شیاپ  دزغلب و 

. تسا هدش  هجوتم  ررض  رذگهر  هب  دشابیم  ةزوبرخ  تسوپ  گنس و  ندراذگ  زا  هک  نداتفا 

یفنم لعف  - 2

رد نهآهار  نابنزوس  هکنآ  دننام  دـشاب ، دادرارق  زا  یـشان  فیلکت  روبزم  لعف  هاوخ  دوش ، لام  فلت  ببـس  نآ  كرت  هک  تسا  یلعف  نآ  و 
فیلکت هاوخ  ددرگ ، هل  دهعتم  ۀجوتم  تراسخ  دـهعت  ماجنا  مدـع  زا  ای  دوشب و  رگیدـکیب  راطق  ود  مداصت  ببـس  نزوس ، ندادـن  رییغت  رثا 

ای دورن و  هراجاب  وا  کلم  هکنانچ  دوش ، وا  هجوتم  هیلع  یلوم  لاوما  يرادـهاگن  رد  یلو ، لامها  رثا  رد  هک  یتراسخ  دـننام  دـشاب ، ینوناق 
نارگید 

 393 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
ببـس نزوس  رییغت  كرت  لوا  ضرف  رد  هکلب  دشابیمن ، تراسخ  هجوت  تلع  ًامیقتـسم  لمع  كرت  روبزم  ضرف  ود  رد  دننک . هدافتـسا  ءوس 

هک ینانچمه  تسا  هدـش  هجوتم  تراسخ  مداصت  رثا  رد  هدومن و  مداصت  رگید  راطق  اب  هدرک و  تکرح  نیعم  ریـسم  ریغ  رد  راطق  هک  هدـش 
، یلو لامها  مود  ضرف  رد  ددرگیم . ررـضتم  نآ  ۀجیتن  رد  دوشیمن و  لئان  دهعت  درومب  هل  دهعتم  دهعتم ، فرط  زا  دهعت  ماجنا  مدـع  رثا  رد 

. تسا هدش  ررضتم  ریغص  هجیتن  تسا و  هدومن  وا  لام  زا  هدافتسا  ءوس  يرگید  ای  هتفرن و  هراجاب  ریغص  کلام  هک  تسا  هدش  بجوم 

بیبست رد  مود -

هدرک ار  همزال  تاطایتحا  تیاعر  هدومنن و  ریـصقت  لعاف  هچ  رگا  تسا  لوئـسم  دـنک  فلت  دـمع  ریغ  ای  دـمع  يور  زا  ار  یلاـم  هک  یـسک 
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رد هک  يدنفسوگب  درذگب و  راکش  زا  هلولگ  دنک و  يور  هناشن  فده و  ار  يراکش  مزال  ياهتقد  تیاعر  اب  یـسک  هاگره  نیاربانب  دشاب ،
ار یچراکـش  فرع  هداس  قطنم  اریز  تسا ، هدومنن  يریـصقت  هچ  رگا  دشابیم  لوئـسم  یچراکـش  دیامن ، تباصا  هدوب  ناهنپ  گنـس  تشپ 

بجوم ار  لعاف  ریصقت  مدع  هک  دشابیم  یقوقح  تلادع  فاصنا و  زا  رود  رگید  فرط  زا  دنادیم و  دنفسوگ  کلامب  تراسخ  هجوت  تلع 
. دشابیم تیلوئسم  هیرظن  رب  ینبم  فالتا  رگید  ترابعب  تسناد . ررضتم  رب  تراسخ  لیمحت 

ینعی دـشاب  هدومن  ریـصقت  دوخ  لعف  رد  هک  دـشابیم  لوئـسم  یتروص  رد  هدـش  يرگید  رارـضا  لاـم و  فلت  ببـس  هک  یـسک  بیبست ، رد 
نآب هجوت  اب  ای  هتشاد و  رود  رظن  زا  هدشیم ، ینیبشیپ  ًاعون  هک  ار  دوخ  لمع  بقاوع  هک  تسا  يدروم  رد  نآ  هدرکن و  ار  همزال  تاطایتحا 

لوئسم ناویح  فرصتم  ای  کلام  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 334  » ةدام هک  تسنیا  تسا . هدیدرگ  تراسخ  بجوم  هک  هدـش  یلمع  بکترم 
ناویح رگا  لاـح  ره  رد  نکیل  دنـشاب  هدرک  ریـصقت  ناوـیح  ظـفح  رد  هکنیا  رگم  دوـشیم  دراو  ناوـیح  نآ  ۀـیحان  زا  هک  تسین  یتاراـسخ 

گس دراذگزاب و  ار  هناخ  برد  رکون  هکنانچ  دوب .» دهاوخ  هدراو  تاراسخ  لوئسم  لمع  نآ  لعاف  ددرگ  ررض  أشنم  یسک  لمع  ۀطساوب 
ببسم  هک  یتروص  رد  دنک . هراپ  ار  يرباع  سابل  دوش و  جراخ  هناخ  زا  دنبهزوپ  نودب  هدنرد 

 394 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
دشابیمن نآ  نماض  تسا  هدش  دراو  يرگیدب  تراسخ  هدومن  دوخ  راک  رد  ار  همزال  تاطایتحا  یمامت  هکنآ  اب  ینعی  دشاب  هدرکن  يریصقت 

رب ینبم  بیبست  رگید  ترابعب  دنک . حورجم  ار  يرباع  دوش و  راه  ًاتلفغ  دریگب ، اریـسک  هدشن  هدـید  نامز  چـیه  هک  هلگ  گس  هکنآ  دـننام 
. تسا ریصقت  هیرظن 

ندز خی  رثا  رد  دزیرب و  ربعم  رد  بآ  درـس ، ناتـسمز  رد  یـسک  الثم  دشاب  دمع  ریغ  ای  دـمع و  يور  زا  تسا  نکمم  فالتا  دـننام  بیبست 
رد هکنآب  هجوت  نودب  ای  دشاب و  هدرک  ار  لمع  نیا  ًادـمع  هاوخ  تسا  وا  رب  ةدراو  تراسخ  لوئـسم  دنکـشب ، شیاپ  دروخب و  نیمز  يرباع 

هاوگ م . ق . « 341  » ةدام رد  روبزم  لیصفت  رکذ  مدع  قالطا و  دروخب . نیمزب  نآ  رثا  رد  یسک  تسا  نکمم  دنزیم و  خی  بآ  درس  ناتـسمز 
قطنم هک  تسنآ  دشابیم  تیلوئسم  طرش  بیبست  رد  هدشن و  هداد  رارق  تیلوئسم  طرش  ریصقت  فالتا ، رد  هکنآ  بجوم  دشابیم . رما  نیا  رب 

فالتا رد  هکنانچ  دیآ ، دوجوب  یسک  لعف  زا  هطـساو  الب  ًامیقتـسم و  هک  یفلت  تسا ، راوتـسا  لقع  فرع و  هداس  صیخـشت  رب  هک  یقوقح 
یـسک لعف  زا  هطـساوب ، هک  یفلت  یلو  دشاب . هتـشادن  مه  يریـصقت  هنوگچیه  هچ  رگا  دسانـشیم ، نآ  لوئـسم  فلت و  تلع  ار  لعاف  تسا ،
هاگره الا  دـشاب و  هدرک  ریـصقت  هک  دـهدیم  تبـسن  واب  ار  فلت  دـنادیم و  لوئـسم  یتقو  ار  لعاف  تسا ، بیبست  رد  هچنانچ  دوش ، لـصاح 

. دهدیمن تبسن  واب  مه  ار  فلت  دنادیمن و  لوئسم  ار  لعاف  دشاب  هدومن  ار  همزال  تاطایتحا 

. تسا هدومن  نایب  هناگادج  ثحبم  رد  ار  بیبست  فالتا و  زا  کی  ره  یندم  نوناق  الاب  رد  روکذم  تاهجب  رظن 

-؟ تسیک لوئسم 

ناربج ار  نآ  دیاب  دروآ  دراو  يرگیدب  ینایز  یسک  ره  تسا ، نآ  زا  یکاح  رارض ) ررض و ال  ال   ) روهشم يوبن  دافم  هک  یلقع  ةدعاق  قبط 
دراو رفن  دنچ  ۀلیـسوب  نایز  هچنانچ  و  دنک ، ناربج  دـیاب  وا  ار  تراسخ  دـیآ  دراو  رفن  کی  ۀلیـسوب  نایز  هک  یتروص  رد  نیاربانب  دـیامنب .

نادرم رفن  جنپ  هاگره  الثم  دنشابیم ، هدراو  تراسخ  لوئسم  يواستب  دنـشاب  هتـشاد  ریثأت  يواستم  نآ  شیادیپ  رد  نانآ  یمامت  هاگره  دیآ ،
هوک  ۀنماد  زا  ار  یگنس  يوق 

 395 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
مزال ریمعت  ناموت  رازه  ود  دنکـشب و  ار  نآ  دـتفیب و  یلیبموتا  رب  درذـگیم  هوک  ياپ  زا  هک  ياهداج  رد  دـنک و  تکرح  گنـس  دـنناطلغب و 

، دشاب توافتم  ررـض  شیادیپ  رد  نانآ  ریثأت  تردق  هاگره  یلو  دنـشابیم ، نآ  زا  ناموت  دص  راهچ  لوئـسم  نانآ  زا  کی  ره  دـشاب ، هتـشاد 
تراسخ بجوم  هک  یلعف  داجیا  رد  کی  ره  ریثأت  اریز  تسناد ، تراسخ  لوئـسم  يواستب  الاب  لاـثم  دروم  دـننام  ار  ناـنآ  یماـمت  ناوتیمن 
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زا رتمک  يرگید  ددرگ و  لمحتم  هدروآ  دراو  تراسخ  هچنآ  زا  شیب  یکی  هک  دـیامنیم  باجیا  يواستب  تیلوئـسم  هدوب و  تواـفتم  هدـش 
شیپ لمع  رد  هک  یلاکشا  تسناد . تراسخ  لوئـسم  لعف ، رد  شریثأت  ةوق  رادقمب  ار  کی  ره  دیاب  راچان  نیاربانب  تسا . هدش  ببـس  هچنآ 

. دشابیم دارفا  زا  کی  ره  ریثأت  رادقم  صیخشت  دیآیم ،
عجار یندم  نوناق  رد  دهاوخب . کمک  سانشراک  زا  دنادب  مزال  هاگداد  هک  یتروص  رد  دراذگ و  هاگداد  ةدهعب  دیاب  ار  رما  نیا  صیخـشت 

. تسین دوجوم  ةدام  دشاب  رفن  دنچ  لمع  زا  یشان  تراسخ  هک  يدرومب 

- محازت

هراشا

يرگید دنک و  داجیا  ار  یلام  فلت  ببس  رفن  کی  هاگره  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 332  » ةدام رشابم ، ببس و  عامتجا  محازت و  تروص  رد 
«. دشاب واب  دنتسم  فالتا  ًافرع  هک  يوحنب  دشاب  يوقا  ببس  هکنیا  رگم  ببسم  هن  تسا  لوئسم  رشابم  دوشب ، لام  نآ  ندش  فلت  رشابم 

: دیآیم شیپ  ضرف  هس  محازت  رد 

- دشاب رشابم  زا  یوقا  ببس  لوا -

نآ تیلوئـسم  دننک ، بارخ  ار  نآ  نیرومأم  دـنیامن و  بارخ  ار  یئانب  هک  دـهد  روتـسد  دوخ  نیرومأمب  نوناق  فالخ  رب  رادرهـش  هکنانچ 
ار یلام  یسک  هاگره  نینچمه  دشابیم . وا  ةدهعب  لمع  ندوب  ینوناق  صیخشت  دنتسه و  وا  رماوا  عیطم  نیرومأم  اریز  تسا ، رادرهـش  ةدهعب 

هکلب دوب  دنهاوخن  لوئـسم  نانآ  یندـم  نوناق  « 1215  » ةدام قبط  دـنک  فلت  ای  صقان  ار  نآ  دـهدب و  نونجم  اـی  زیمم  ریغ  ریغـص  فرـصتب 
یـسک هکنانچ  نآ ، ریغ  ای  دـشاب  هلماعم  رثا  رد  لام  نداد  هک  دـیامنیمن  یقرف  رما  نیا  رد  تسا . هداد  اهنآب  ار  لام  هک  تسا  یـسک  لوئـسم 

دشورفب  ینونجمب  ار  دوخ  لیبموتا 
________________________________________

ه ق ناریا ، نارهت -  ۀیمالسا ، تاراشتنا  دلج ،  6 یماما ،)  ) یندم قوقح  نسح ، دیس  یماما ،

396 ص : ج1 ، یماما ؛)  ) یندم قوقح 
 396 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

لمع زا  یشان  تراسخ  لوئسم  نونجم  تسا و  لطاب  نونجم  اب  هلماعم  دنک ، دروخ  هدز  راویدب  ار  نآ  نونجم  دهدب و  وا  فرـصتب  ار  نآ  و 
مادقا رما  نیا  رب  ملع  اب  اریز  دهدب ، وا  فرـصتب  ار  دوخ  لام  فرط  ندوب  نونجمب  ملع  اب  یـسک  هک  تسیتروص  رد  رما  نیا  دشابیمن ، دوخ 

لهج اب  اریز  تسا ، نماض  نونجم  دـشاب  فرط  ندوب  نونجمب  لهاج  هاـگره  یلو  تسا ، هدرک  طـیرفت  ار  دوخ  لاـم  هدومن و  دوخ  ررـضب 
هاگره هک  ینانچمه  دشابیم ، نآ  لوئسم  دنزب  يرگیدب  يررض  سک  ره  تسناد و  دوخ  ررـض  رب  مدقم  ار  هدنهد  فرـصت  ناوتیمن  نونجب 
یندـم نوناق  « 1216  » ةداـم هک  تسنیا  ددرگ . نآ  فلت  ببـس  اـی  دـیامن و  فـالتا  کـلام  ةزاـجا  نودـب  ار  يرگید  لاـم  نوـنجم  ریغص و 

«. تسا نماض  دوش  ریغ  ررض  ثعاب  دیشر  ریغ  ای  نونجم  ای  ریغص  هاگره  : » دیوگیم

دشاب ببس  زا  یوقا  رشابم  مود -

تـسا یـسک  هعرزم ، رب  هدراو  تراسخ  نماض  تروص  نیا  رد  دنزب . شتآ  ار  يرگید  ۀـعرزم  هک  درامگب  ار  دوخ  تسود  یـسک  هکنانچ 
ءوس وا  سفن  فعـض  زا  رمآ  هدوب و  هداس  یـصخش  روبزم  تسود  هاگره  یلو  تسا ، هدش  ررـض  بجوم  دوخ  ةداراب  هتخورفا و  شتآ  هک 

. دشابیم تراسخ  لوئسم  رمآ  دوشیم و  هتخانش  رشابم  زا  يوقا  ببس  دشاب ، هدومن  هدافتسا 
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دنشاب یواستم  رشابم  ببس و  موس -

. دوب دهاوخ  يواستم  تیلوئسم  تروص  نیا  رد 

مداصت

ۀجوتم تیلوئـسم  اهنآ ، لاثما  لیبموتا و  ود  ای  نهآ  هار  راطق  ود  ای  یتشک  ود  نیب  مداصت  تروص  رد  : » دـیوگیم یندـم  نوناـق  « 335  » ةدام
لوئسم ود  ره  دنـشاب  هدرک  هحماسم  ای  ریـصقت  نیفرط  رگا  دشاب و  هدش  لصاح  وا  ۀحماسم  ای  دمع  ۀجیتن  رد  مداصت  هک  دوب  دهاوخ  یفرط 

هاگره تسا و  هدش  لصاح  مداصت  ود  نآ  زا  کیمادک  ریـصقت  رثا  رد  هک  داد  صیخـشت  البق  دیاب  مداصت  عوقو  تروص  رد  دوب .» دنهاوخ 
باجیا ینابرهـش  تاررقم  هک  یلیبموتا  ةدـننار  الثم  تسا ، دوخ  فرط  تراـسخ  لوئـسم  وا  هدرک ، ریـصقت  ود  نآ  زا  یکی  هک  دـش  مولعم 

غارچ  ای  نابساپ  ةزاجا  اب  ای  دورب و  تسار  تسد  فرط  زا  دیامنیم 
 397 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

ةدراو تراسخ  لوئسم  روبزم  لیبموتا  هدننار  دنکیم ، مداصت  يراگ  ای  لیبموتاب  درذگیم و  نآ  تیاعر  نودب  درذگب ، هار  راهچ  زا  تیاده 
تراسخ ببس  وا  اریز  دشابیم ، رگید  فرطب  هدراو  تراسخ  لوئـسم  کی  ره  دناهدومن  ریـصقت  ود  ره  هاگره  و  دوب ، دهاوخ  رگید  فرطب 

. تسا هدش  روبزم 

تیلوئسم طیارش 

لقع دشر و  ثیح  زا  لعاف  تیلها  مدع  تهج  نیدب  تسا ، هدـش  دراو  ررـضتمب  هک  تسیرورـض  ناربج  يارب  یندـم  نامـض  تیلوئـسم و 
هعماج رد  اهنآ  رارضا  ۀجیتن  رد  هک  یتلادعیب  تخانش و  لوئسم  ریغ  تسا  نونجم  ای  ریغص  هک  ار  یسک  ناوتیمن  دیامنیمن و  رما  رد  ریثأت 

ررض ثعاب  دیشر  ریغ  ای  نونجم  ای  ریغـص  هاگره  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 1216  » ةدام هک  تسا  نیا  دراذگ . ناربج  نودب  تسا  هدش  ادـیپ 
تباث و نانآ  ۀمذ  رب  نید  الا  دزادرپیم و  نآ  زا  میق  یلو و  دنشاب  اراد  دوخ  زا  یلاوما  نانآ  هچنانچ  تروص  نیا  رد  تسا .» نماض  دوش  ریغ 

. دنیامن ادیپ  یئاراد  هکنآ  ات  تسا  یقاب 
دنشاب و هدومنن  ریصقت  نانآ  يرادهاگن  رد  نیظفحتسم  ءایلوا و  هک  تسیتروص  رد  الاب  ةدام  رد  روکذم  نونجم  ریغـص و  یندم  تیلوئـسم 
، دننکن يرادهاگن  دنراذگب و  دازآ  دنوش  تراسخ  رارضا و  بجوم  تسا  نکمم  هکنآب  لامتحا  اب  ار  نانآ  نیظفحتسم  ءایلوا و  هچنانچ  الا 

. دنشابیم نماض  بیبست  رظن  زا  نیظفحتسم  ءایلوا و 
نآ صقن  ای  فلت و  لوئسم  نونجم  ریغص و  یندم  نوناق  « 1215  » ةدام قبط  دهدب  نونجم  زیمم و  ریغ  ریغص  فرصتب  ار  یلام  یسک  هاگره 

ةدنهد دشاب  ثلاث  صخـش  نآ  زا  رگا  دوشیم و  لمحتم  دوخ  ار  نایز  راب  دشاب ، نآ  کلام  لام ، ةدنهد  هک  یتروص  رد  دوب . دنهاوخن  لام 
هداد و رارق  فلت  ضرعم  رد  ار  لام  نآ  هدـنهد ، نونجم ، زیمم و  ریغ  ریغـص  یحور  تیعـضو  اب  اریز  تسا ، نماض  کـلام  لـباقم  رد  لاـم 

. دشابیم رشابم  زا  يوقا  ببس  تسا و  هدش  ریغ  نایز  ببس 
نیاربانب داد . صیخشت  وا  رادرک  راتفگ و  زا  ناوتیم  ار  ریغص  ندوب  زیمم  دوش . تباث  وا  ندوب  زیمم  ات  تسا  بوسحم  زیمم  ریغ  يریغـص  ره 

دهدب و  يریغصب  ار  دوخ  لام  یسک  هاگره 
 398 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

سک ره  سکع  رب  تسا . هدوب  زیمم  روبزم  ریغـص  هک  دنک  تباث  هکنآ  رگم  دیامنب ، لدب  ۀبلاطم  وا  زا  دناوتیمن  کلام  دنک ، فلت  ار  نآ  وا 
يرگیدـب ار  دوخ  لام  یـسک  هاگره  نیاربانب  ددرگ ، تباث  شنونج  هکنآ  رگم  تسا  بوسحم  لقاع  دـشاب  هدیـسر  مامت  لاس  نسب 18  هک 

یلومعم يداع و  تاقالم  رد  هک  هدوب  يروط  لام  هدـنریگ  راتفر  راتفگ و  هک  دوش  تباـث  هکنآ  رگم  تسا  لوئـسم  دـنک  فلت  وا  دـهدب و 
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ار لاـم  هدـنریگ  نونج  ناوتن  يداـع  تاـقالم  رد  هک  یتروص  رد  تسا . هدوب  هاـگآ  نآ  زا  هدـنهد  اـی  دـیدرگ ، هاـگآ  وا  نوـنج  زا  ناوـتیم 
اما تسناد . رـشابم  زا  يوقا  روبزم  دروم  رد  ناوتیمن  ار  ببـس  اریز  دشابیم ، نماض  لام  ةدـنریگ  هتـسنادیمن ، ار  نآ  هدـنهد  داد و  صیخـشت 

فرصتب ار  لام  يرگید  هچ  رگا  دنشابیم  صقن  فلت و  لوئـسم  اقلطم  دوشیم ، هدیمهف  الاب  ةدام  موهفم  زا  هکنانچ  دیـشر  ریغ  زیمم و  ریغص 
. دشاب رشابم  زا  يوقا  ببس  دوش و  هتخانش  لوئسم  لام  ةدنهد  هک  تسین  يروط  نانآ  یحور  تیعضو  اریز  دشاب ، هداد  نانآ 

دشاب لعف  زا  یشان  دیاب  ررض 

هراشا

. یفنم تبثم و  تسا : مسق  ود  رب  ددرگیم  ریغ  ررض  بجوم  هک  یلعف 

تبثم لعف  - 1

هراشا

تکرح ۀلیـسوب  یـسک  هکناـنچ  ددرگیم ، فلت  یلاـم  نآ  رثا  رد  دوشیم و  دوـجوم  ناـسنا  تالـضع  تکرح  ۀلیـسوب  هک  تسا  یلعف  نآ  و 
. دنکشب ار  ۀنیئآ  ای  دشکب و  ار  يدنفسوگ  دزادنیب و  يریت  دراذگیم  گنفت  هنشاپ  رب  هک  تسد  تشگنا 

. حابم لعف  موس - زاجم - لعف  مود - زاجم - ریغ  لعف  لوا - تسا : مسق  هس  رب  تبثم  لعف 

زاجم ریغ  لعف  لوا -

هکنانچ دـشاب  مرج  لعف  نآ  هاوخ  دـشابیم ، نآ  نماـض  دروآ  دراو  تراـسخ  يرگیدـب  تسا  عونمم  ًاـنوناق  هک  یلعف  رثا  رد  یـسک  هاـگره 
هکنانچ دـشابن  مرج  لـعف  نآ  هکنآ  هاوخ  و  یمومع ) تازاـجم  نوناـق  « 128  » ةدام  ) دـنک فلت  اـی  عطق  ار  یمومع  عراوش  ناـتخرد  یـسک 

دوخ  لیبموتا  اب  هجوت  نودب  بش  یکیرات  رد  ياهدننار 
 399 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

. دروآ دراو  تراسخ  وا  تعارزب  درذگب و  یسک  ۀعرزم  زا 

زاجم لعف  مود -

رخاوا نیا  رد  قح ، يارجا  رثا  رد  هدراو  تراسخ  تیلوئـسم  دـیامنیم . لاـمعا  ار  دوخ  ینوناـق  قح  نآ  ۀلیـسوب  لـعاف  هک  تسا  یلعف  نآ  و 
يدیدم تدم  اپورا  نییقوقح  دزن  تیلوئـسم  مدـع  تسا و  هتفرگ  رارق  رایـسب  يوگتفگ  یملع و  تاقیقحت  دروم  هک  هدوب  یلئاسم  زا  یکی 

. دریگیم همشچرس  دوشیم  تفای   Digeste تسژید لصف  رد  هک  يرئاس  لثم  زا  روبزم  ۀیرظن  دوبیم ، هشدخ  لباق  ریغ  ملسم و  رما 
-

Meminem Ioedit, nemo damnum facit, quo Suo jure uti tur( 26 D. de damno in fecto, xx 1 x,
 (. 2, 24. D. ed. lit; 55 et 155, D. de reg. jur. L. 17

ر 1 
. دشابیمن دروآ  دراو  يرگیدب  تسا  نکمم  هک  یتاراسخ  لوئسم  دنکیم  لامعا  ار  دوخ  قح  تقد  طایتحا و  اب  هک  یسک  ینعی -

هاگره اریز  تسا ، ضحم  هابتـشا  الاب  رد  روکذم  رئاس  لثم  زا  قلطم  روطب  تیلوئـسم  مدع  طابنتـسا  هک  دننآ  رب  هسنارف  نییقوقح  زا  یـضعب 
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 ( D. de damno in fecto 26 هعطق ( رد  مه   Ulpien دوشیم و هدیمهف  دناهتفگ  هچنآ  زا  ریغ  دوش  هعلاطم  نآ  دافم  رد  تقدب 
ةدراو تاراسخ  لوئـسم  دنک  عطق  ار  هیاسمه  بآ  ۀمـشچ  ياههتـشر  هک  دنکب  یهاچ  دوخ  کلم  رد  یکلام  هاگره  هک  تسا  هدش  رکذتم 

. تسا لوئسم  دوش  بارخ  ددرگرب و  هیاسمه  راوید  هک  دنکب  قیمع  نانچ  ار  هاچ  هاگره  یلو  دشابیمن ، همشچ  کلامب 
Ulpien نیپلوا 3 ر D de aqua et aquoe pluvare xx 1 x 12 ر 1 )  ) رد

Animo vcino nocendi رارـضا دـصقب  کلام  هچنانچ  هک  تسا  دـقتعم  ـالاب  ضرف  رد   Marcellus لسرام هک  دوشیم  رکذـتم 
. تسین لوئسم  دنک  هاچ  رفح  دوخ  نیمز  دوبهب  يارب  هکلب  دشاب  هدرکن  رفح  هاچ  هیاسمه ،

دـصق قح ، يارجا  رد  لعاف  هک  تسا  هدش  يدرومب  رـصحنم  دـیدرگ و  دودـحم  قح ، لامعا  رد  یندـم  تیلوئـسم  مدـع  یخیرات  ریـس  رد 
یندم  نوناق  رد  دشاب . هتشادن  ریغب  رارضا 

 400 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
یتروص رد  دوشیم ، طابنتـسا  یندم  نوناق  « 132  » ةدام كالم  حور و  زا  هکنانچ  یلو  تسین ، دوجوم  رما  نیاب  عجار  یحیرـص  ةداـم  ناریا 

. دوب دهاوخن  نآ  نماض  لعاف  دیآ ، دراو  یـسکب  تراسخ  دشاب و  دوخ  زا  ررـض  عفر  ای  تجاح  عفر  يارب  فراعتم و  ردقب  قح  لامعا  هک 
فراعتم و ردقب  هک  یفرصت  رگم  دوش  هیاسمه  ررضت  مزلتـسم  هک  دنک  یفرـصت  دوخ  کلم  رد  دناوتیمن  یـسک  : » یندم نوناق  « 132  » ةدام

: دشابیم هدراو  تاراسخ  لوئسم  لعاف  لیذ  دراوم  رد  نیاربانب  دشاب .» دوخ  زا  ررض  عفر  ای  تجاح  عفر  يارب 
ياههخاش هک  دزورفیب  شتآ  فراعتم  دـح  زا  شیب  دوخ  ۀـناخ  رد  یـسک  هکنانچ  دـیامن - زواـجت  فراـعتم  دـح  زا  هک  يدروم  رد  فلا -

رب هدراو  تراسخ  نماض  دشاب  تجاح  عفر  ای  ررض و  عفر  يارب  فراعتم و  ردقب  هاگره  یلو  تسنآ  نماض  لعاف  دزوسب ، هیاسمه  تخرد 
. دشابیمن هیاسمه 

، دـیامن بورـشم  ار  دوخ  هناخ  دـناوتیم  قیمع  ریغ  هاچ  ندـنک  اب  هک  یـسک  هکنانچ  دـشابن - تجاـح  عفر  يارب  لـمع  هک  يدروم  رد  ب -
عفر يارب  روبزم  دروم  رد  کلام  فرط  زا  قیمع  هاچ  ندنک  دریذپ  ناصقن  هیاسمه  هاچ  بآ  نآ  رثا  رد  دنک و  تردابم  قیمع  هاچ  ندـنکب 

نماض وا  دـشاب  هناخ  جایتحا  عفر  يارب  قیمع  هاچ  رفح  هاـگره  یلو  دـشابیم ، هیاـسمه  هاـچ  بآ  ناـصقن  لوئـسم  اذـل  تسا  هدوبن  جاـیتحا 
. تسین هیاسمه  تراسخ 

ریغ ررـضت  بجوم  هک  دـیامنب  یلمع  دوخ  زا  ررـض  عفر  يارب  یـسک  هاگره  نیاربانب  دـشابن - دوخ  زا  ررـض  عفر  يارب  هک  يدروم  رد  ج -
نآ بحاص  نذا  نودب  ار  ریغب  قلعتم  ناویح  یـسک  رگا  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 330  » ةدام هک  تسا  نیا  دوب ، دهاوخن  نآ  لوئـسم  ددرگ ،
رگا نکیل  و  دهدب . ار  ناویح  تمیق  مامت  دیاب  دشاب  هتـشادن  تمیق  نآ  ۀتـشک  رگا  دهدب و  ار  نآ  هتـشک  هدنز و  تمیق  توافت  دیاب  دشکب 
رجنم هک  هدومن  یلمع  تسا  وا  ینوناق  قح  هک  سفن  زا  عافد  يارب  لعاف  اریز  تسین .» نماـض  دـنک  صقاـن  اـی  دـشکب  سفن  زا  عاـفد  يارب 
هلمح دروم  هک  یـسک  هاگره  هکنانچ  دـیامنن ، زواجت  فراعتم  دـح  زا  دـیاب  لـمع  نیا  تسا  ققحم  تسا . هدـش  وا  صقن  اـی  ناویح  لـتقب 

رارق  ناویح 
 401 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

زا قح  لامعا  رد  اریز  دوب ، دهاوخ  نماض  دشکب ، ار  ناویح  نآ  دنک و  عافد  دوخ  زا  دناوتیم  ناویح ، ندرک  صقان  ای  ندز و  ۀلیسوب  هتفرگ 
. تسا هدومن  زواجت  فراعتم 

- حابم لعف  موس -

. تاوم یـضارا  رد  رهن  هاچ و  ندنک  دننام  دـشابن ، زین  قح  يارجا  ۀلیـسو  هتفرگن و  رارق  ینوناق  یهن  رما و  دروم  هک  تسا  یلعف  حابم ، لعف 
تـسا نیا  دـشابیم . ریغ  رب  هدراو  تاراسخ  لوئـسم  نآ  لعاف  عونمم و  الا  دوشن و  ریغب  تراسخ  بجوم  هک  تسا  حابم  یمادام  روبزم  لعف 
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ریداقم رگا  نکیل  دـیوگیم ...« : « 138  » ةدام لیذ  رد  تانق  هاـچ و  میرح  رادـقم  رکذ  زا  سپ  یندـم  نوناـق  كـالما ، میرح  ثحبم  رد  هک 
« دوشیم هدوزفا  نآب  دـشاب  یفاک  ررـض  عفر  يارب  هک  ةزادـناب  دـشابن ، یفاـک  ررـض  زا  يریگولج  يارب  لـبق  ةداـم  هداـم و  نیا  رد  هروکذـم 

ندرک رپ  رب  هوالع  دـیاب  دریذـپ  ناصقن  قباس  تانق  بآ  يرگید و  تانق  هاچ  زا  رتم  ۀلصافب 1000  دنکب  یتانق  هاچ  یـسک  هاگره  نیاربانب 
. دشاب تاوم  یضارا  رد  هچ  رگا  دیامنب  ناربج  ار  قباس  تانق  بحاص  تراسخ  نآ 

- یفنم لعف  - 2

نآ دشاب و  یمازلا  نآ  ماجنا  دادرارق  ای  نوناق و  ۀلیسوب  هکنآ  رگم  ددرگ  یندم  تیلوئـسم  بجوم  دناوتیمن  دوخ  يدوخب  یلعف  چیه  كرت 
یـصوصخم لعف  ماجناب  ینوناق  زوجم  نودـب  ار  یـسک  ناوتیمن  دـندازآ و  دوخ  لاعفا  رد  دارفا  اریز  دوب ، دـهاوخ  صوصخم  لعفب  تبـسن 

دوش تراسخ  بجوم  تسا  نکمم  نآ  كرت  هک  یلعف  دشاب . نآ  ماجنا  مدع  زا  هیشان  تاراسخ  لوئسم  فلخت  تروص  رد  هک  دومن  رابجا 
: تسا مسق  ود  رب 

لاوماب و هطوبرم  روما  هیلک  رد  : » دیوگیم هک  یندـم  نوناق  « 1183  » ةدام دروم  دـننام  تسا  هتـسناد  مزال  ار  نآ  ماجنا  نوناق  هک  یلعف  کی 
لوئـسم دـیامن  لامها  هیلع  یلوم  قوقح  لاوما و  يرادـهاگن  رد  یلو  هچنانچ  و  دـشابیم » وا  ینوناق  هدـنیامن  یلو  هیلع ، یلوم  یلام  قوقح 

. تسا هدش  دراو  هیلع  یلومب  هک  تسا  یتاراسخ 
تروص نیا  رد  دیامنب ، يرما  ماجناب  دـهعت  دادرارق  ای  دـقع  ۀلیـسوب  یـسک  هک  يدروم  دـننام  تسا  هدـش  نآ  ماجناب  دـهعت  هک  یلعف  ود -

دهدن و  ماجنا  ار  نآ  دهعتم  هچنانچ 
 402 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

نوناق 226 و 230 »  » داوم  ) دـیامن ناربج  ار  نآ  دـیاب  دـهعتم  دوش ، هل ، دـهعتم  هجوتم  یتراسخ  نآ  رثا  رد  دـیامنب و  نآ  ماجنا  رد  ریخات  ای 
رگیدـکی اب  راطق  ود  نآ  رثا  رد  دـهدن و  ماجنا  نزوس  رییغت  رد  ار  دوخ  ۀـفیظو  نهآ  هار  ناـبنزوس  هک  یتروص  رد  تسا  نینچمه  یندـم .)

. دنیامن مداصت 
. دشابیم رگید  صاخشا  ای  تاناویح و  ای  ءایشا و  ۀلیسوب  صخش  تیلوئسم  لعف ، كرت  ماسقا  زا 

. دراد فرصت  رد  ای  تسا و  کلام  هک  یناویح  ۀلیسوب  صخش  تیلوئسم  فلا -
ظفح رد  هکنیا  رگم  دوشیم  دراو  ناویح  نآ  هیحان  زا  هک  تسین  یتاراسخ  لوئـسم  ناویح  فرـصتم  ای  کـلام  : » یندـم نوناـق  « 334  » ةدام
هدراو تاراسخ  لوئـسم  لمع  نآ  لعاف  ددرگ  ررـض  أشنم  یـسک  لمع  ۀطـساوب  ناویح  رگا  لاح  ره  رد  نکیل  دـشاب  هدرک  ریـصقت  ناویح 

«. دوب دهاوخ 
دناوتیمن یئاهنتب  تیکلام  الا  دراد و  هدهعب  دوخ  کلم  ناویح  تظافح  رد  هک  تسا  یفیلکت  رظن  زا  الاب  دروم  رد  ناویح  کلام  تیلوئـسم 

صخـش هک  ار  همزال  تاطایتحا  ینعی  دـنک  ریـصقت  ناویح  تظافح  رد  ناویح  کـلام  هک  یتروص  رد  نیارباـنب  دـیامنب . تیلوئـسم  داـجیا 
فرع و رد  اریز  دشابیم ، ناویح  نآ  لمع  زا  هیـشان  تراسخ  لوئـسم  تسا و  هدرک  كرت  ار  دوخ  فئاظو  دنکن ، تیاعر  دـیامنیم  لدـتعم 
، دراد هدـهع  رب  هک  لمع ) كرت  ای  لمع  زا   ) هچنآ فالخ  رب  هک  تسناد  تراسخ  نماض  ار  کلام  ناوتیم  یتروص  رد  عامتجا  ةداس  قطنم 

. دیامن راتفر 
ریجنز اب  ار  کس  ای  دوشن و  جراخ  هناخ  زا  کس  نآ  ات  ددنبب  هشیمه  ار  دوخ  ۀناخ  برد  دیاب  تسا  ياهدنرد  کس  ياراد  هک  یـسک  الثم 
هدراو تاراسخ  لوئـسم  نآ  کلام  دنک  هراپ  ار  يرگید  سابل  کس  دـنکن و  ار  رما  نیا  تیاعر  هک  یتروص  رد  و  دـشابن ، دازآ  هک  ددـنبب 

مزلم تسا  فرـصتم  ار  یناویح  هک  یـسک  اریز  دشابن ، نآ  کلام  هچ  رگا  دراد  فرـصت  رد  ار  یناویح  هک  یـسک  تسا  نینچمه  دـشابیم .
بسا  هکنآب  ملع  اب  یسک  الثم  دوب . دهاوخ  هدراو  تاراسخ  لوئسم  دیامنب  نآ  تظافح  رد  يریصقت  هاگره  دشابیم و  وا  تظافحب 
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يادـص زا  بسا  دـنک و  روبع  درذـگیم  لیبموتا  هک  یئاهنابایخ  زا  دوش و  راوس  هیراع و  شکلام  زا  ار  وا  دـسرتیم  لیبموتا  قوب  يادـص  زا 
کلام هتـشادن و  بسا  ۀیحورب  ملع  راوس  هکنآ  رگم  بسا  کلام  هن  تسا  نماض  راوس  دروآ ، هدراو  نیرباعب  تراسخ  دـیامنب و  رارف  قوب 
ناویح فرـصتم  ای  کلام  هک  یتروص  رد  دـشابیم . هدراو  تاراسخ  نماض  کـلام  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  هدرکن  علطم  رما  نیا  زا  ار  وا 

نآ لوئـسم  فرـصتم  ای  کلام  دوشب ، يرگید  تراسخ  بجوم  ناویح  اـهنآ  ریـصقت  نودـب  دـیامنب و  ار  طاـیتحا  لاـمک  نآ  تظاـفح  رد 
اهنآ زا  یکی  ۀلفغ  درادن  نتفرگ  نادند  ۀـقباس  چـیه  هداتـسیا و  نابایخ  رانک  رد  هک  هیارک  ۀکـشرد  ياهبـسا  هاگره  هکنانچ  دوب ، دـهاوخن 

ار نآ  دنبهزوپ  نودـب  یچ  یچهکـشرد  هدوب و  لمع  نیاب  داتعم  بسا  هاگره  یلو  دـشابیمن  لوئـسم  یچهکـشرد  دریگب ، ار  يرباع  يوزاب 
ددنب و هب  ار  هغاز  برد  دهد و  ياج  هغاز  رد  بش  کلام  ار  يدنفسوگ  هلگ  هاگره  تسا  نینچمه  دشابیم . نماض  تسا ، هتـسب  هکـشردب 

کلام دنروآ ، دراو  تراسخ  دنزیرب و  رواجم  ۀعرزم  رد  دنیآ و  نوریب  ياهدنفـسوگ  دنکب و  زاب  ار  هغاز  رد  دیایب  یـسک  بش  همین  دورب ،
. تسا رد  ةدننک  هعرزم ، تراسخ  لوئسم  هکلب  دشابیمن ، هدراو  تاراسخ  لوئسم  هلگ ،

. دوشیم ریغ  هجوتم  نآ  یبارخ  رثا  رد  هک  یتراسخب  تبسن  انب  بحاص  تیلوئسم  ب -
رب طورـشم  دوشیم  دراو  نآ  ندـش  بارخ  زا  هک  تسا  یتاراسخ  لوئـسم  هناخراک  ای  ترامع  ای  راوید  بحاص  : » یندـم نوناق  « 333  » ةدام

تسا ». هدش  دیلوت  وا  تبظاوم  مدع  زا  ای  هدوب و  نآ  رب  علطم  کلام  هک  ددرگ  لصاح  یبیع  ۀجیتن  رد  یبارخ  هکنیا 
کلم نآ  ۀلیسوب  هک  یتاراسخ  تیلوئسم  يارب  یفاک  یئاهنتب  هناخراک  ای  ترامع  ای  راوید  تیکلام  دوشیم  مولعم  الاب  ةدام  دافم  زا  هکنانچ 

تراسخ لوئـسم  ینامز  کلام  نیاربانب  دـیامنب ، لامها  نآ  ریمعت  رد  دـشاب و  یبارخ  زا  هاـگآ  کـلام  دـیاب  هکلب  تسین ، دوشیم  دراو  ریغب 
ۀناخ راوید  هاگره  اًلثم  دشاب . هدومن  لامها  نآ  ماجنا  رد  ای  كرت و  ار  نآ  هتـشاد و  هدهع  رب  یفیلکت  هک  دوب  دـهاوخ  دوخ  کلم  زا  هیـشان 

اب  کلام  دشاب و  یبارخب  فرشم 
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راوید کلام  دروآ ، دراو  يرگیدب  یتراسخ  دوش و  بارخ  راوید  دـنکن و  نآ  نتـشگرب  زا  يریگولج  ای  دـیامنن و  ریمعت  ار  راوید  نآب  ملع 
راوید هدومن و  مادـهنا  زا  يریگولج  يارب  یفاک  شـشوک  یعـس و  نآب  ملع  اب  ای  هدوبن و  رما  نیاب  ملاـع  هاـگره  یلو  دـشابیم . نآ  لوئـسم 

رب تردـق  مدـع  ای  یبارخب و  ملع  نودـب  ار  کلام  ناوتیمن  اریز  دـشابیمن ، نآ  نماض  کلام  دروآ  دراو  يرگیدـب  یتراسخ  دوش و  بارخ 
. دنادیمن لوئسم  ار  وا  یقوقح  قطنم  فرع و  تسناد و  تراسخ  هجوت  ببس  يریگولج 

اهنآ فرط  زا  ای  هتفرگ و  رارق  اهنآ  تبقارم  تحت  هک  یناسکب  تبسن  ار  صاخشا  تیلوئـسم  هک  تسا  دوجوم  يداوم  رگید  للم  نیناوق  رد 
: دننام دیامنیم ، حیرصت  دناهدش  هدرامگ 

. دنیامنیم یگدنز  اهنآ  اب  هک  دوخ  ریغص  دالواب  تبسن  ردام  ای  ردپ و  تیلوئسم  فلا -
. دنتسه اهنآ  تبقارم  تحت  هک  یتدم  رد  نازومآشنادب  تبسن  هسردم  مظان  ای  ملعم و  تیلوئسم  ب -

. دنراد رارق  اهنآ  تبقارم  تحت  هک  یناکدوکب  تبسن  هیاد  راتسرپ و هللا و  تیلوئسم  ج -
تسا هدش  هدراذگ  اهنآ  ةدهعب  دنتسه  اهنآ  تبقارم  تحت  هک  یناسک  ینابهگن  تظافح و  هک  تسا  نآ  رظن  زا  روبزم ، صاخشا  تیلوئـسم 

، دنتـسه اهنآ  تبقارم  تحت  هک  یناسک  روبزم ، صاخـشا  ریـصقت  رثا  رد  هاگره  دـنیامنب . اـهنآ  يرادـهگن  رد  ار  همزـال  تاـطایتحا  دـیاب  و 
. دنشابیم لوئسم  اهنآ  دنروآ  دراو  يرگیدب  یتراسخ 

: تسا نانآ  ةدهعب  نارگید  لامعا  زا  ۀیشان  تاراسخ  هک  دنتسه  زین  صاخشا  زا  ۀتسد 
. دنهدیم ماجنا  نانآ  روتسدب  هک  یلامعا  رد  راکتمدخ  رکونب و  تبسن  بابرا  فلا -

یتدم  رد  درامگیم و  نآ  رب  ار  وا  هک  یلاعفا  رد  دوخ  درگاشب  تبسن  ینف  داتسا  ب -
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. دنکیم تمدخ  وا  هاگراک  رد  هک 

دناهدومنن اهنآب  راک  عوجر  مادختسا و  رد  ار  همزال  تاطایتحا  تیاعر  نانآ  هک  تسا  نآ  رظن  زا  الاب  رد  روکذم  داتـسا  بابرا و  تیلوئـسم 
رثا رد  نژیـسکا  شوج  ناکد  درگاش  هاگره  نیاربانب  هدـش . ماجنا  داتـسا  بابرا و  رما  روتـسدب و  تسا  هدـش  تراسخ  بجوم  هک  یلمع  و 

. دشابیم نماض  وا  داتسا  ار  هیشان  تاراسخ  ددرگ  راجفنا  ای  قیرح و  بجوم  دیامنب و  یطایتحایب  نآ  ندومن  نشور 
کلم تبث  رد  كالما  تبث  نیرومأم  هاگره  هکنانچ  اهنآ . فیاظوب  هطوبرم  روما  رد  نیرومأم  لامعا  زا  هیشان  تاراسخب  تبسن  تلود  ج -
لوصو رومأم  هاگره  تسا  نینچمه  تسا . تاراسخ  نآ  لوئسم  تلود  دنروآ ، دراو  دارفاب  یتراسخ  نآ  رثا  رد  دنیامنب و  یهابتشا  دنس  ای 

. دوب دهاوخ  يرب  هدننکتخادرپ  دیامنب  تفایرد  ار  یئاهتایلام  دوخ  یمسر  سابل  اب  تمدخ  زا  لاصفنا  زا  سپ  تایلام 
سپ ار  دارفا  رب  هدراو  تراسخ  دناوتب  تلود  ای  دنشاب و  لوئسم  ررضتم  لباقم  رد  انماضتم  زین  نیرومأم  هک  درادن  تافانم  تلود  تیلوئـسم 

. دیامن هبلاطم  دوخ  نیرومأم  زا  تخادرپ  زا 

دشاب ررض  شیادیپ  تلع  دیاب  لعف 

هراشا

. یفنم تبثم و  تسا ،: مسق  ود  رب  لعف 

- تبثم لعف 

. ددرگ تراسخ  شیادیپ  تلع  هطساوالب  ای  هطساوب  وا ، زا  یشان  لعف  هک  تسا  يرگیدب  هدراو  تراسخ  لوئسم  یتقو  لعاف 
، تسا بیبست  رد  هکنانچ  ددرگیمن ، تیلوئـسم  زا  عنام  دـشاب ، دوجوم  ود  نآ  نیب  تیلع  ۀـطبار  هک  مادام  نایز ، لـعف و  نیب  هطـساو  دوجو 

ةدام هک  تسا  نیا  دوب . دهاوخن  تراسخ  لوئسم  وا  تسناد ، لعاف  لعف  زا  یـشان  ار  ررـض  ناوتن  ًافرع  هک  دشاب  يروط  هطـساو  هاگره  یلو 
هن تسا  لوئسم  رشابم  دوشب  لام  نآ  ندش  فلت  رـشابم  يرگید  دنک و  داجیا  ار  یلام  فلت  ببـس  رفن  کی  هاگره  : » دیوگیم م . ق . « 332»

ۀناویدب  ار  یگنفت  یسک  هاگره  الثم  دشاب .» واب  دنتسم  فالتا  ًافرع  هک  يوحنب  دشاب  يوقا  ببس  هکنیا  رگم  ببسم 
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هچ رگا  دوـب  دـهاوخ  گـنفت  ةدـنهد  دنفـسوگ  لـتق  زا  هیـشان  تراـسخ  لوئـسم  دـشکب ، ار  يرگید  دنفـسوگ  هک  دزیگنارب  ار  وا  دـهدب و 
. تسا هدمآ  دراو  دنفسوگ  کلامب  يرگید  ۀطساو  اب  تراسخ 

ةدـهعب نآ  صیخـشت  تسا و  فرع  ةداـس  قطنم  هتـشاد ، يرگید  تلع  اـی  هدوب ، تراـسخ  هجوت  تلع  نیعم  لـعف  هکنآ  صیخـشت  كـالم 
. دشابیم هاگداد 

يارب فارطا  ءارق  نینکاس  دنیـشنب ، ۀـعرزم  رد  هاگدورفب  ندیـسر  زا  لـبق  دوشیم  راـچان  اـمیپاوه  نیزنب  ندـش  ماـمت  رثا  رد  ناـبلخ  لاـثم -
هیحان زا  هدراو  تراسخ  لوئـسم  نابلخ  دروم  نیا  رد  دـنوشیم . هعرزم  بحاص  تراسخ  بجوم  هدروآ و  موجه  هعرزمب  امیپاوه  ياـشامت 
قوقح قطنم  فرع و  تسا و  نایچاشامت  نوناق  فالخ  لمع  رثا  رد  هکلب  هدـشن  یـشان  ناـبلخ  لـعف  زا  تراـسخ  اریز  تسین ، ناـیچاشامت 

دراو هـعرزمب  یبارخ  دـندمآیمن و  ناـیچاشامت  دـمآیمن  دورف  اـجنآ  رد  اـمیپاوه  هاـگره  هـچ  رگا  دـنادیم ، تراـسخ  هجوـت  ببـس  ار  ناـنیا 
. دنتخاسیمن

- یفنم لعف 

فیلکت هاوخ  دـشابیم ، نآ  ناربـجب  مزلم  دروآ  دراو  يرگیدـب  یناـیز  دراد  هدـهعب  هک  یفیلکت  ماـجنا  كرت  رثا  رد  یـسک  هک  یتروص  رد 
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زا هطساوالب  ررـض  هک  دشابیم  نایز  لوئـسم  لعاف  ینامز  یفنم  لعف  دروم  رد  تسا . هتفرگ  هدهعب  دادرارق  ۀلیـسوب  ای  دشاب و  ینوناق  روبزم 
وا ناوتیم  دنادیم و  لوئـسم  ار  لعاف  هداس  قطنم  فرع و  هک  تسا  تروص  نیا  رد  اریز  دشاب ، هدـش  قح  بحاص  هجوتم  لمع  ماجنا  كرت 

مکح هاگداد  یتروص  رد  قوف  ةدام  دروم  رد   » دیوگیم یندم  یسرداد  نیئآ  نوناق  « 728  » هدام هک  تسا  نیا  تسناد . هدراو  نایز  ببس  ار 
ای نآ  ریخات  ای  دهعت  ماجنا  مدع  زا  یـشان  هطـساوالب  ررـض  نیا  هدش و  دراو  واب  ررـض  هک  دنک  تباث  تراسخ  یعدم  هک  دهدیم  تراسخ 

دهعت ماجنا  زا  هک  یتعفنم  ندش  توف  ۀطـساوب  ای  دشاب  یلام  نتفر  نیب  زا  ۀطـساوب  تسا  نکمم  ررـض  تسا . هدوب  هب  موکحم  میلـست  مدـع 
تسا ». هدشیم  لصاح 
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- ررض

هراشا

: ». دهدیم رکذت  یندم  یسرداد  نیئآ  نوناق  « 728  » ةدام لیذ  هکنانچ 
«. تسا هدشیم  لصاح  دهعت  ماجنا  زا  هک  یتعفنم  ندش  توف  هطساوب  ای  دشاب  یلام  نتفر  نیب  زا  هطساوب  تسا  نکمم  ررض 

: تسا مسق  ود  رب  ررض 

لام فلت  فلا -

زا لبق  نمرخ  دنازوسیم . ار  نآ  دـنزیم و  شتآ  ار  یعراز  نمرخ  یـسک  الثم  هدوب  دوجوم  البق  هک  تسا  یلام  ندـش  دوبان  زا  ترابع  نآ  و 
. تسا ندز  شتآ  عرازب ، قـلعتم  نمرخ  ندـش  دوباـن  تلع  تسا ، هتفر  نـیب  زا  يزوـسشتآ  ۀطـساوب  هدوـب و  عراز  تـیکلم  رد  ندز  شتآ 
فلت و ببـس  ای  دـیامن و  بویعم  صقان و  ای  دـنک و  فلت  ار  یلام  هک  یـسک  دوشیم ، رکذـتم  یندـم  نوناق  « 331  » و « 328  » هدام هکنانچ 

. دشابیم نماض  دوش  نآ  بیع  صقن و 

. تعفنم تیوقت  ب -

هراشا

. لمتحم ققحم و  تسا : مسق  ود  رب  دوشیم  تیوفت  یلعف  شیادیپ  رثا  رد  هک  یتعفنم 

ققحم تعفنم  لوا -

ندیـسرن رـصحنم  تلع  روبزم  لـعف  دیـسریم و  ررـضتمب  تعفنم  نآ  ًاـققحم  تشگیمن  دوجوم  نیعم  لـعف  هاـگره  هک  تسا  یتـعفنم  نآ  و 
، دوشب ۀـیارک  لیبموتا  جورخ  زا  عنام  دـنکب و  قیمع  يوج  يرگید  ژاراـگ  يولج  رد  ناـبایخ  رد  یـسک  هچناـنچ  اًـلثم  تسا . هدـش  تعفنم 

تـشادزاب ار  ۀـلمع  یـسک  هاگره  نینچمه  و  دروآیم ، تسدـب  ندرک  راک  زا  لیبموتا  هک  تسا  هدـش  یتعفنم  ندیـسر  عنام  يوج  هدـننک 
رد يراکـش  گنفت  یـسک  رگید - لاثم  تسا . هدـش  دـشابیم  ققحم  تعفنم  هک  وا  دزم  ندیـسر  زا  عنام  درادزاـب ، هنازور  راـک  زا  دـیامن و 

راـک زا  يدوـبهب  زا  سپ  هـک  دـنکیم  صقاـن  يروـط  ار  یحارج  تـسد  دوریم و  رد  هشاـم  یبارخ  رثا  رد  دروـخیم و  نـیمزب  هتـشاد  تـسد 
هک ار  یتادیاع  دشاب  هتـشاد  تسد  رد  گنفت  هک  یـسک  ددرگیم . مورحم  دروآیم  تسدـب  یحارج  لمع  زا  هک  یتادـیاع  زا  دـنامیمزاب و 

ترهـش تیعـضو  سانـشراک  دوشیم ، نییعت  سانـشراک  هلیـسوب  روبزم  تراسخ  دهدب . واب  هدش ، مورحم  نآ  زا  وضع ، صقن  رثا  رد  حارج 
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ار  وا  هتشذگ  تاونس  طسوتم  تادیاع  کشزپ و 
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دیاب دراد  یحارج  رب  تردق  هدنز و  کشزپ  هک  یتدم  تبـسن  هب  دنزیم و  نیمخت  هدشیم  دـیاع  واب  لاس  رد  هک  يرادـقم  دریگیم و  رظن  رد 
. دوش هداد  واب 

«331  » و « 328  » هداـم ود  تسین و  دوجوم  ققحم ، تعفنم  تیوفت  دروم  رد  تراـسخ  ناربـج  يارب  یحیرـص  هداـم  ناریا  یندـم  نوناـق  رد 
ررض و ناربج  موزل  رب  هک  يرفیک  یسرداد  نیئآ  « 12  » هدام دافمب  هجوت  اب  یلو  تسین ، لام  فلت  روبزم  تراسخ  اریز  دوشیمن ، نآ  لماش 

مدع زا  هیشان  تراسخ  دروم  رد  یندم  یسرداد  نیئآ  نوناق  « 728  » هدام كالم  تدحو  زا  هدافتسا  اب  دراد و  تحارص  مرج  زا  یشان  نایز 
. دیامن ناربج  دیاب  ار  نآ  دشاب  هدش  ققحم  تعفنم  تیوفت  بجوم  هک  یسک  نآ ، ریخأت  ای  دهعت و  ماجنا 

لمتحم تعفنم  مود -

تعفنم نماض  لـعاف  ددرگ ، فرط  دـیاع  نآ  هک  تشاد  لاـمتحا  تشگیمن  دوجوم  نیعم  لـعف  هاـگره  هک  تسا  یتعفنم  زا  تراـبع  نآ  و 
لامتحا تشگیم  داـجیا  لـعف  هک  مه  ضرف  رب  و  تسین ، دوجوم  تعفنم  شیادـیپ  مدـع  لـعف و  نیب  تلع  ۀـطبار  اریز  دوب ، دـهاوخن  روبزم 

. دوشن لصاح  تعفنم  تشاد 
. تسا هدش  جرد  یکلم  هدئازم  نالعا  وا  رد  هک  ار  ۀمانزور  همانزور ، عزوم  لاثم -

دیامنیم و عزوم  هیلع  رب  يوعد  ۀماقا  رما  نیا  رب  عالطا  زا  سپ  كرتشم  دنکیمن . تکرـش  هدیازم  رد  وا  دـناسریمن و  همانزور  نآ  كرتشمب 
نالعا یئاراد  ترازو  هک  هدیازم  رد  وا  دـیناسریم  واب  عزوم  ار  همانزور  هاگره  هک  بیرقت  نیدـب  دـهاوخیم ، وا  زا  ار  دوخ  ةدراو  تاراسخ 

هدراو تراسخ  دیاب  هدیناسرن  عزوم  ار  همانزور  نوچ  دومنیم و  هدافتسا  یغلبم  نآ  زا  دوشیم و  هتخانـش  هدنرب  درکیم و  تکرـش  دوب  هدومن 
دوب نکمم  دشابیم و  لمتحم  روبزم  تعفنم  اریز  تشاد ، دهاوخن  درادـنپیم  تراسخ  ار  هچنآ  نتـساوخ  قح  كرتشم  دزادرپب . كرتشمب  ار 

. دشیمن هدیازم  ةدنرب  داهنشیپ  تروص  رد  كرتشم 

- ررض ناربج  موزل 

هراشا

ریغ ۀلیسوب  ینوناق  زوجم  نودب  رما  نیا  نوچ  دریذپیم و  ناصقن  وا  یئاراد  دبایم و  رییغت  ررـضتم  يداصتقا  تیعـضو  ررـض  شیادیپ  رثا  رد 
ررضتم  تیامحب  یعامتجا  مظن  يرارقرب  يارب  نوناق  ددرگیم . لزلزتم  یعامتجا  مظن  دیآیم ، لمعب 
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هیلوا تیعضو  دشاب  نکمم  هک  ردق  نآ  ات  دنکیم  ششوک  یعس و  رما  نیا  رد  دنادیم و  مزال  نآ  لعاف  ۀیحان  زا  ار  تراسخ  ناربج  هدمآ و 

. دبای تدوع  ررض  شیادیپ  زا  لبق  تروصب  ررضتم 
: دیآیم لمعب  لیذ  قیرطب  ررض  ناربج 

- لام فلت  دروم  رد  - 1

هراشا

. دوش هداد  لام  بحاصب  نآ  تمیق  تسا  یمیق  هاگره  نآ و  لثم  تسا  یلثم  هاگره  دیاب  دزاس  دوبان  ار  یلام  یسک  هک  یتروص  رد 
«328  » ةدام بصغ و  ثحبم  رد  روکذم  311 و 312 »  » ةدام ودب  افتکا  یندم  نوناق  تسین و  دوجوم  بیبست  ثحبم  رد  رما  نیاب  عجار  ةدام 
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. تسا هدومن  فالتا  دروم  رد  روکذم 
اب هدام  ود  نآ  حرـش  تهج  نیدـب  تسین ، بیبست  فـالتا و  نیب  بصغ و  نیب  یقرف  ثیح  نیا  زا  دـشابیم و  لاـم  فلت  رظن  زا  روبزم  مکح 

. دوشیم نایب  راصتخا  روطب  هدش  هتفگ  بصغ  دروم  رد  هکنآ 
ار نآ  تمیق  ای  لثم  دیاب  دشاب  هدش  فلت  نیع  رگا  دیامن و  در  نآ  بحاصب  ًانیع  ار  بوصغم  لام  دـیاب  بصاغ  : » یندـم نوناق  « 311  » ةدام
: دیوگیم هک  یندم  نوناق  « 328  » ةدام تسا  نومضم  نیاب  بیرق  دهدب .» ار  نآ  لدب  دیاب  دشابن  نکمم  نیع  در  يرگید  تلعب  رگا  دهدب و 

یلثم بوصغم  لام  هاگره  : » یندم نوناق  « 312  » هدام دهدب »...  ار  نآ  تمیق  ای  لثم  دیاب  تسنآ و  نماض  دـنک  فلت  ار  ریغ  لام  سک  ره  »
نآ تمیق  نیرخآ  دیاب  دشاب  هداتفا  تیلام  زا  هدوب و  دوجوم  لثم  رگا  دهدب و  ار  ادالا  نیح  تمیق  دـیاب  بصاغ  دوشن  ادـیپ  نآ  لثم  هدوب و 

«. دهدب ار 

- یلثم فلا -

عیاش دایز و  ًاعون  نآ  رئاظن  ءایشا و  هک  تسا  یلام  زا  ترابع  هدش  رکذ  نوناق  نیا  رد  هک  یلثم  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 950  » ةدام هکنانچ 
«. دشابیم فرع  اب  ینعم  نیا  صیخشت  کلذ  عم  تسنآ  لباقم  یمیق  نآ و  وحن  تابوبح و  دننام  دشاب 

. دهدب کلامب  هدومن  هیهت  تسا ، نکمم  هک  یتمیق  رهب  ار  نآ  لثم  دیاب  تسا  نماض  هک  یـسک  دشاب  یلثم  هدش  فلت  لام  هک  یتروص  رد 
فلت  لام  هاگره  تسا  نینچمه  و 
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ود ره  کلام  رظن  زا  اریز  دـشاب ، هدـش  قرغ  هناـخدور  اـی  اـیرد  رد  هکنآ  دـننام  دومن ، در  شکلاـمب  ار  نآ  نیع  ناوتیمن  یلو  دـشاب  هدـشن 
لام نآ  هناخدور  ای  ایرد  زا  نآ  ندروآ  نوریب  زا  سپ  دهدیم و  کلامب  ار  نآ  لثم  تسا  نماض  هک  یسک  نیاربانب  تسا ، ناسکی  تروص 
دوخ کلم  فرصتب  کلام  تردق  مدع  اریز  دنشاب ، لکش  کی  لام  ود  ره  هچ  رگا  درادیم  درتسم  ار  دوخ  لام  نماض ، هدش و  در  کلامب 
دوخ لام  لباقم  رد  تسا  يرگیدب  قلعتم  هک  ار  هچنآ  کی  ره  هک  دنیامن  یضارت  نیفرط  هکنآ  رگم  دوشیمن ، نآ  زا  تیکلام  بلس  بجوم 

. دوش کلام 
تخادرپ ءادالا  نیح  تمیق  دوشن  تفای  شلاثما  نتخاـسن ، رثا  رد  ضوع  در  ناـمز  رد  یلو  هدوب  یلثم  فلت  ناـمز  رد  لاـم  هک  یتروص  رد 

رثا رد  و  دشیم ، هتخاس  هیسور  ناملآ و  ياههناخراک  ۀلیـسوب  هک  دندوب  ءایـشا  زا  يرایـسب  للملا 1914  نیب  کنج  زا  لبق  هکناـنچ  دوشیم 
نامز رد  ار  لثم  تمیق  دیاب  نماض  دوشیمن ، تفای  رگید  دش و  بایمک  رازاب  رد  اهنآ  تالوصحم  جـیردتب  بارخ و  اههناخراک  نآ  کنج 

. دزادرپب ار  تمیق  نآ  دراد ، تمیق  دنچ  دوش  تفای  یلام  نینچ  هاگره  هک  دوش  قیقحت  رازاب  رد  ینعی  دزادرپب ، هیدأت 
نیرخآ دشاب ، هتـشادن  رازاب  رد  یتمیق  رگید  ینعی  دشاب ، هداتفا  تیلام  زا  شکلامب  ضوع  نداد  عقوم  رد  تسا  هدش  فلت  هک  یلام  هاگره 

. دوشیم هتخادرپ  کلامب  هتشادن  رازاب  رد  رادیرخ  نآ ، زا  سپ  هک  یتمیق 

- یمیق ب -

هتخاس تسد  اب  هچنآ  رتشگنا و  دننام  دشابن  عیاش  دایز و  ًاعون  نآ  رئاظن  هابـشا و  هک  تسیلام  دوشیم  هدـیمهف  « 950  » ةدام زا  هکنانچ  یمیق 
. دوشیم

نامز رد  هچ  رگا  دـش ، دـهاوخ  هداد  نآ  کلامب  هدومن و  میوقت  فلت  نامز  رد  ار  نآ  تمیق  دـشاب  یتمیق  هدـش  فلت  لام  هک  یتروص  رد 
. دشاب هدومن  لزنت  ای  یقرت و  ربارب  نیدنچ  هیدأت 

بیع صقن و  دروم  رد  - 2
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بویعم  ای  صقان  ار  يرگید  لام  یسک  هک  یتروص  رد 
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نیرتکیدزن رما  نآ  اریز  دروآ ، ياجب  ار  نآ  دـیاب  دومن ، فرطرب  میمرت و  تسا  هدـش  ضراـع  لاـم  رد  هک  یتیعـضو  ناوتب  هاـگره  دـیامن ،
يانب ای  هناخ  یـسک  رگا  : » دیوگیم یندـم  نوناق  « 329  » ةدام هکتس  نیا  دشابیم . قباس  لاحب  ررـضتم  يداصتقا  تیعـضو  ندنادرگرب  قیرط 
روطب ار  انب  هناخ و  نوناق  دیآرب » تمیق  ةدهع  زا  دیاب  دـشابن  نکمم  رگا  دـیامن و  انب  لوا  تروص  لثمب  ار  نآ  دـیاب  دـنک  بارخ  ار  یـسک 
یتروص رد  دیامنب و  میمرت  ار  نآ  دـیاب  تسا  نکمم  هاگره  دـنک  بارخ  ای  بویعم و  ای  صقان و  یـسک  ار  یلام  ره  الا  هدومن و  رکذ  لاثم 

تروصب ار  لام  تمیق  هک  وحن  نیدب  دومن ، تراسخ  ناربج  دیاب  تمیق  قرف  نداد  اب  داد ، تدوع  ار  قباس  تیعـضو  ناوتن  قیرط  نیدب  هک 
ای یبارخ  ناربـج  يارب  ود  نآ  نیب  قرف  و  دوش ، هدیجنـس  یلعف  تیعـضو  رد  نآ  تمیق  اـب  هدوـمن و  نییعت  بیع  صقن و  اـی  یبارخ  زا  لـبق 
الا دـتفین و  تیلاـم  زا  لاـم  صقن ، بیع و  اـی  یبارخ  زا  سپ  هک  تسیتروـص  رد  رما  نیا  ددرگ . هـتخادرپ  نآ  کـلامب  دـیاب  بـیع  صقن و 

. دوش هداد  کلامب  نآ  تمیق  ای  لثم  دیاب  فلت ، دروم  دننام  دشاب  هتشادن  یتمیق  لام  نآ  بیع  ای  صقن  ای  یبارخ  زا  سپ  هاگره 
هدنز و تمیق  توافت  دیاب  دشکب  نآ  بحاص  نذا  نودب  ار  ریغب  قلعتم  ناویح  یـسک  رگا  : » دـیوگیم یندـم  نوناق  « 330  » ةدام هک  تسنیا 

 ...« دهدب ار  ناویح  تمیق  مامت  دیاب  دشاب  هتشادن  تمیق  نآ  ۀتشک  رگا  دهدب و  ار  نآ  هتشک 

- تعفنم تیوفت  دروم  رد  - 3

فالتا بصغب و  هطوبرم  داوم  حورب  هجوت  اب  یلو  تسا  هدومنن  نایب  دوش  تیوفت  تعفنم  هک  يدروم  تراسخ  ناربج  قیرط  یندـم  نوناـق 
لومعم دوش . هدیجنس  لوپب  تعفنم  نآ  لدب  دیاب  تداع ، فرع و  هرخالاب  دهعت و  ماجنا  مدع  زا  هیـشان  تراسخب  هطوبرم  داوم  بیبست و  و 

. دوشیم میوقت  لوپ  هب  تراسخ  هک  تسنآ  رب  زین  اههاگداد 
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ءافیتسا موس  ثحبم 

هراشا

هک یلبق  نذا  بسح  رب  ریغ  لام  تعفنم  ای  لمع  زا  تسا  یسک  ندش  دنمهرهب  زا  ترابع  نآ  تسا و  ءافیتسا  يرهق  نامض  بابـسا  زا  یکی 
لام زا  تعفنم  ندرب  ای  لمع و  ماجنا  يارب  نیفرط  نیب  قفاوت  ءافیتسا  رد  اریز  تسا ، هراجا  دـننام  دـقع و  هبـش  ماسقا  زا  ءافیتسا  تسا . هداد 

: تسا دقاف  ضوع  نییعت  لیبق  زا  ار  دقع  رگید  طیارش  یلو  دراد  دقعب  تهابش  تهج  نیا  زا  دشابیم و  دوجوم 
: تسا مسق  ود  رب  ءافیتسا 

- ریغ لمع  زا  ءافیتسا  لوا -

هراشا

نآ ای  هدوب و  یترجا  لمع  نآ  يارب  ًافرع  هک  دیامن  یلمعب  مادـقا  يرگید  رما  بسح  رب  یـسک  هاگره  : » دـیوگیم یندـم  نوناق  « 336  » ةدام
زا هکنانچ  هتشاد » عربت  دصق  هک  دوش  مولعم  هکنیا  رگم  دوب  دهاوخ  دوخ  لمع  ترجا  قحتسم  لماع  دشاب ، لمع  نآ  يایهم  ًاتداع  صخش 

: تسا عون  ود  رب  ریغ  لمع  زا  ءافیتسا  دوشیم  مولعم  الاب  ةدام 

. دشاب یترجا  لمع  نآ  يارب  ًافرع  هک  ریغ  لمع  زا  ءافیتسا  - 1
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ای تسا ، يربراب  هدامآ  هک  لامح  دـننام  دـشاب ، لمع  نآ  يارب  يایهم  دـهدیم  ماجنا  ار  روبزم  لمع  هک  یـسک  دـیامنیمن  قرف  رما  نیا  رد 
راب ندرب  يارب  ایهم  هک  ار  يرگید  یـسک  هاگره  نیاربانب  دشاب ، هدش  هدرامگ  راب  ندربب  هک  يداع  صخـش  دـننام  دـشابن  نآ  يایهم  هکنآ 

اب تسا  ترجا  ياراد  ًاـفرع  روبزم  لـمع  نوچ  دربـب ، دـیامنیم  نیعم  هک  یلحم  هب  هتـشادرب و  ار  راـب  هک  دـنک  رما  واـب  دـنزب و  ادـص  تسین 
نییعت هک  ار  هراجا  یساسا  طیارش  یلو  تسا  یمدآ  ةراجا  دننام  نآ  دزادرپب و  ار  وا  لمع  ترجا  هک  دوشیم  مزلم  هدننکرما  نآ ، زا  ةدافتسا 

. تسا هدومن  لمح  هک  هنیعم  تفاسم  رد  دشابیم  يراب  نینچ  ندرب  لثملا  ترجا  لام  ةدنربترجا  تسا . دقاف  دشاب  لمع  ترجا 
413 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

دریگب ضوع  لباقم  رد  هک  هدومن  نآ  ماجنا  يایهم  ار  دوخ  وا  یلو  درادن  ترجا  لمع  نآ  ًافرع  هک  ریغ  لمع  زا  ءافیتسا  - 2

دراد و تفایرد  یغلبم  دنک و  زاب  ار  لیبموتا  رد  ات  دتسیایم  لته  برد  یسک  دننام  دشابیم ، یتافیرـشت  کچوک و  لامعا  رد  ًاعون  رما  نیا 
. نآ لاثما  دریگب و  یگنادرگاش  ات  دهدیم  يرتشمب  ار  شفک  ای  سابل  یشافک  ای  یطایخ  ناکد  درگاش  ای 

دهدـیم روتـسد  لته  نابردـب  هک  یـسک  یلو  دوشیمن  هتفرگ  رظن  رد  نآ  يارب  یترجا  فرع  رد  هک  تسا  شزرا  مک  نادـنچ  روبزم  لامعا 
هک هدومن  تقفاوم  ًانمض  دهدب  دچیپ و  هب  ار  وا  شفک  ای  سابل و  دهدیم  روتـسد  شافک  ای  طایخ و  درگاشب  ای  دنک و  زاب  ار  لیبموتا  برد 

. دهدب واب  تسا  لومعم  هچنآ  لمع ، نآ  لباقم  رد 
زا یکی  ندومن  رما  تسین و  ندومن  رما  رد  یتیصوصخ  دیامن ) یلمعب  مادقا  يرگید  رما  بسح  رب  یـسک  هاگره   ) دیوگیم هک  الاب  هدام  رد 

تـسا رگید  فرط  زا  تقفاوم  مالعا  لمع  ماجنا  هک  ینانچمه  درادـیم ، مـالعا  لـمع  ماـجنا  رب  ار  دوخ  ةدارا  هدـننکرما  هک  تسا  یلئاـسو 
لماع دوش ، نآ  ماجناب  میلست  دنک و  توکـس  هدننکهدافتـسا  دیامنب و  لمعب  مادقا  لماع  یـسک  فرط  زا  ندومن  رما  نودب  هاگره  نیاربانب 

. تسا ترجا  هیدات  رد  نیفرط  قفاوت  بجوم  نایب ، ماقم  رد  لمع ، ماجنا  لوبق  توکس و  اریز  دوب ، دهاوخ  دوخ  لمع  ترجا  قحتسم  زین 
ًافرع لمع  يارب  هاوخ  دوب ، دهاوخ  یناجم  لمع  الا  دشاب و  هتشادن  عربت  دصق  لماع  هک  تسا  یتروص  رد  لماع  فرط  زا  ترجا  قاقحتسا 
عربت یعدـم  فرط  دـیامنب و  ار  دوخ  لمع  ترجا  يوعد  لـماع  هک  یتروص  رد  نیارباـنب  دـشاب . هتـشادن  یترجا  ًاـفرع  اـی  دـشاب و  یترجا 

. دزادرپب لماعب  ار  لثملا  ةرجا  دیاب  دناوتن  هاگره  دنک و  تباث  ار  نآ  دناوتیم  وا  ددرگ ،

- ریغ لام  زا  ءافیتسا  مود -

قحتـسم لام  بحاص  دنک  تعفنم  ءافیتسا  ریغ  لام  زا  ینمـض  ای  حیرـص  نذا  بسح  رب  یـسک  هاگره  : » دـیوگیم یندـم  نوناق  « 337  » ةدام
«. هدوب یناجم  عافتنا  رد  نذا  هک  دوش  مولعم  هکنیا  رگم  دوب  دهاوخ  لثملا  ترجا 

 414 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
نذا یـسکب  هناخ  کلام  هکنانچ  دـشاب ، یترجا  فرع  رد  دوشیم  هدافتـسا  ریغ  لاـم  زا  هک  یتعفنم  يارب  هک  تسا  یتروص  رد  هداـم  رهاـظ 

زا هدافتسا  رد  نذا  اریز  تسا ، قاطا  نآ  لثملا  ترجا  تخادرپب  مزلم  روبزم  صخش  دیامن ، توکس  زور  دنچ  وا  ياهقاطا  زا  یکی  رد  دهد 
دشابن یترجا  تعفنم  نآ  يارب  فرع  رظن  رد  هاگره  الا  و  دشابیمن ، نآ  ندوب  یناجم  مزلتـسم  تسا  ترجا  ياراد  فرع  رظن  رد  هک  يزیچ 
ۀبلاطم دناوتیمن  دنیـشنب ، یگتـسخ  عفر  يارب  هناخ  برد  يوکـس  يور  دـهد و  هزاجا  هدـش  هتـسخ  هک  هدـننکروبع  هب  هناخ  کلام  هکنانچ 

نآ یلو  دشابن  یترجا  هدش  هدافتسا  هک  تعفنم  يارب  فرع  رظن  رد  هک  یتروص  رد  م . ق . « 336  » هدام لیذ  زا  طبنتسم  ربانب  دیامن . ترجا 
دنراذگیم یئاهیلدنص  یمومع  تاغاب  زا  یضعب  رد  هکنانچ  دهدب  ار  نآ  ترجا  هدننکءافیتسا  دیاب  دشاب  هدش  ترجا  نتفرگ  يارب  ایهم  رما 

تقفاوم هنیعم  ترجا  هیدات  اب  هک  تسنآ  دننام  دنیـشنب  اهیلدنـص  نآ  زا  یکی  رب  هک  یـسک  دهدب . دیاب  یغلبم  دنیـشنب  اهنآ  رب  سک  ره  هک 
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. تسا هدومن 
عافتنا کلام ، هاگره  دشابن و  یناجم  لام ، نآ  زا  عافتنا  رد  نذا  هک  تسا  یتروص  رد  دوخ  لام  لثملا  ترجا  ۀـبلاطم  رد  کلام  قاقحتـسا 
دوشب عافتنا  ندوب  یناجم  یعدـم  هدومن  تعفنم  ءافیتسا  هک  یـسک  هاگره  نیاربانب  درادـن ، ترجا  هبلاطم  قح  دـشاب  هدومن  هحابا  ار  نآ  زا 

. دوب دهاوخ  نآ  لثملا  ترجا  ۀیدأت  لوئسم  الا  دیامنب و  تباث  ار  رما  نیا  دیاب 

هفلتخم هنیعم  دوقع  رد  موس  باب 

هراشا

قوقح لوصا  زین  دراوم  یـضعب  رد  هدومن و  يوریپ  هیماما  قوقح  زا  رگید  ياهتمـسق  زا  يرایـسب  دـننام  موس  باـب  رد  ناریا  یندـم  نوناـق 
. تسا هتشادن  رود  رظن  زا  ار  دیدج 

. تسا هداد  رارق  دوخ  قشمرس  ار  هسنارف  یندم  نوناق  هعومجم  داوم ، میظنت  بیترت و  رد  هک  ینانچمه 
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، عیب فقو ، عافتنا ،) قح  رد   ) سبح ینکـس ، یبقر ، يرمع  دـننام : دـنراد ، یـصوصخم  مان  قوقح  ملع  رد  هک  دنتـسه  يدوقع  هنیعم  دوقع 
يارب یساسا  طیارش  رب  هوالع  هنیعم  دوقع  زا  کی  ره  رد  نوناق  اهنآ . لاثما  تکرش و  تاقاسم ، هبراضم ، نهر ، هیراع ، هعیدو ، هبه ، هراجا ،
ررقم عیب  لصف  رد  هکنانچ  تسا ، هدومن  اهنآب  حیرصت  دوخ  دروم  رد  هک  هتسناد  مزال  زین  ار  يرگید  ۀصاخ  طیارش  تیاعر  هلماعم ، تحص 

دشاب و یلثم  دروم  دیاب  ضرق  رد  دریگ و  رارق  تعفنم  دیاب  دروم  هراجا  رد  دـشاب و  یفاک  نیع  ای  نیعم  نیع  دـیاب  هلماعم  دروم  هک  هتـشاد 
زا یکی  هک  یتروص  رد  نآ  لاثما  دـیدرگ و  عفتنم  نآ  زا  ناوتب  نیع  ءاقب  اب  هک  دـشاب  یلام  دـیاب  هیراع  هراـجا و  فقو ، عاـفتنا ، قح  دروم 

دوقع زا  ةدع  رد  نوناق  نینچمه  ددرگیمن . يراج  نآ  رد  روبزم  دـقع  ماکحا  دـشابن ، دوجوم  دـقع  نآ  رد  ینیعم  دـقعب  صوصخم  طیارش 
ار درومب  یلامجا  ملع  هلاعج  نامـض و  حلـص ، رد  هکنانچ  تسا ، هتـسنادن  مزال  ار  یـساسا  طیارـش  تایئزج  ضعب  تاهج  زا  یتهجب  هنیعم 

تارایخ عیب ، رد  هکنانچ  دنـشابیم ، دوخب  صاخ  ماـکحا  راـثآ و  ياراد  هنیعم  دوقع  زا  کـی  ره  دـنادیم . روبزم  دـقع  تحـص  يارب  یفاـک 
هک ددرگیم  دقع  خاسفنا  بجوم  ضبق  زا  لبق  عیبم  فلت  هکنآ  تسا و  دوجوم  نمث  ریخأت  رایخ  ناویح ، رایخ  سلجم ، رایخ  دننام  صتخم 

. تسا تحص  طرش  ضبق  هبه  نهر و  عافتنا ، قح  فقو ، رد  دراد و  يرگید  مکح  رگید  ضوعم  تالماعم  رد 
، توافتم ماکحا  طیارـش و  اب  هفلتخم  راودا  رد  للم  قوقح  هدوب و  لوادـتم  لومعم و  رـشب  یعامتجا  طـباور  رد  یناـمز  رید  زا  هنیعم  دوقع 

. تسا هتخانشیم  ار  اهنآ 
416 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

عیب رد  لوا - لصف 

عیب ماکحا  رد  لوا - ثحبم 

هراشا

دوشیم و هتفگ  عیب  زین  شورفودیرخب  هاگ  تسا و  هدـمآ  دـیرخ  ینعمب  هک  دـشابیم  يرـش  نآ  لباقم  رد  تسا و  شورف  ینعمب  تغل  رد  عیب 
دروم راودا  زا  هرود  ره  رد  تهج  نیدـب  تسا و  ضوعم  دـقع  ماسقا  نیرتلماک  عیب  تسا . هدومنن  زواـجت  يوغل  ینعم  زا  یقوقح  حالطـصا 
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ار نآ  ثحاـبم  زا  يرایـسب  دناهتـشون و  عیبـب  عجار  يداـیز  بتک  هدومن و  نآ  رد  يرتـشیب  تاـعلاطم  تاـقیقحت و  هدوب و  نییقوقح  هجوـت 
. دناهداد رارق  یباتک  عوضوم  هناگادج 

هدوزفا نآب  يدویق  جیردتب  هدروآ و  دوجوب  ار  نآ  ینامز  رید  زا  رـشب  تاجایتحا  هک  تسا  هداس  ۀضواعم  دولوم  عیب  قوقح ، خـیرات  رظن  زا 
. تسا هدمآ  رد  ینونک  تروصب  ات  هدش 

لاـم لـباقم  رد  ار  یلاـم  نیع  دوشیم  هدـیمان  عیاـب  هک  نیفرط  زا  یکی  نآ  هلیـسوب  هک  تسا  يدـقع  زا  تراـبع  عیب  ناریا  یندـم  نوناـق  رد 
. دیامنیم کیلمت  عیب  دصقب  دوشیم  هدیمان  يرتشم  هک  دوخ  فرطب  يرگید 

عیب دـقع  رد  هک  ینعم  نیدـب  تسا ، هلماـعم  نیفرط  دـصق  رظن  زا  طـقف  یلک ، اـی  دـشاب  نیعم  نیع  نآ  دروم  هاوخ  هضواـعم ، عیب و  نیب  قرف 
ظافلا و لوبق  باـجیا و  رد  : » دـیوگیم « 340  » ةدام رد  یندـم  نوناق  تهج  نیدـب  دـنراد و  ار  صوصخم ) دـقع   ) عیب داـقعنا  دـصق  نیفرط 
هک تسا  نیا  دنیامنیم ، ار  يرگید ) صوصخم  دقع   ) هضواعم دصق  نیفرط  هضواعم  دـقع  رد  و  دـشاب » عیب  ینعم  رد  حیرـص  دـیاب  تارابع 

فرط زا  هک  رگید  لام  ضوعب  دهدیم  یلام  نیفرط  زا  یکی  نآ  بجومب  هک  تسا  يدقع  هضواعم  : » دـیوگیم « 464  » هدام رد  یندم  نوناق 
هکنیا هظحالم  نودب   ) ترابع زا  روبزم  هدام  روظنم  دشاب .» نمث  يرگید  عیبم و  نیـضوع  زا  یکی  هکنیا  ۀظحالم  نودب  دـنکیم  ذـخا  رگید 

هضواعم  داقعنا  دصق  دیاب  هضواعم  دقع  رد  نیلماعتم  هک  تسا  نآ  دشاب ) نمث  يرگید  عیبم و  نیضوع  زا  یکی 
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. تسا عیب  دقع  رد  هکنانچ  عیب  داقعنا  دصق  هن  دشاب  هتشاد  ار 
ار نآ  دشاب  لوپ  هلماعم  رد  ضوع  هاگره  هک  ینعم  نیدب  هدراذگن  قرف  ضوع ، ثیح  زا  هضواعم  دقع  عیب و  دـقع  نیب  ناریا  یندـم  نوناق 
رد دـناوتیم  هک  ناـنچمه  دادرارق ، نمث  ار  یلاـم  ره  ناوتیم  عیب  رد  هکلب  دراد ، بوسحم  هضواـعم  ار  نآ  دـشابن  لوـپ  هاـگره  دـنادب و  عـیب 

رهاظ دشاب  لوپ  هلماعم  دروم  ود  زا  یکی  هچنانچ  تالماعم  رد  ینونک  شور  يداصتقا و  تیعـضو  اب  یلو  دریگ ، رارق  ضوع  لوپ  هضواعم 
نآ فالخ  رب  ینئارق  ای  دنیامنب و  يرگید  ۀلماعمب  حیرصت  نیلماعتم  هکنآ  رگم  هضواعم  هن  تسا  عیب  هلماعم  نآ  نمث و  لوپ  نآ  هک  تسنآ 

. دشاب دوجوم 
تیهام ثیح  زا  هضواعم  عیب و  نیب  قرف  یئاپورا  ياهروشک  نیناوق  رد  نینچمه  ناـنوی و  مور و  دـننام  همیدـق  لـلم  نیناوق  زا  يرایـسب  رد 

نیفرط دصق  هکنآ  نودب  تسا ، هضواعم  دشابن  هاگره  تسا و  عیب  هلماعم  نآ  دـشاب  لوپ  هلماعم  رد  ضوع  هاگره  هک  دـشابیم  هلماعم  دروم 
نیا رد  ناریا  یندم  نوناق  دناهتـسناد . لوپ  شیادیپ  اب  نراقم  ار  عیب  شیادیپ  یخیرات  رظن  زا  هک  تسا  تهج  نیدب  دریگ ، رارق  هجوت  دروم 

فیرعت مولعم » ضوعب  نیع  کیلمت  زا  تسا  ترابع  عیب  : » دـیوگیم عیب  ماکحا  تحت  « 338  » ةدام رد  هدومن و  هیماـما  قوقح  زا  يوریپ  رما 
. دناهدومن عیب  زا  ءاهقف  ضعب  هک  تسا  یفیرعت  زا  دافتسم  روبزم 

تـشذگ دوقع  ماسقا  رد  هکنانچ  ضوعم  دـقع  یکیلمت . ضوعم و  تسا  يدـقع  دوشیم  هدـیمهف  یندـم  نوناق  « 338  » ةدام زا  هکناـنچ  عیب 
ار ود  نآ  زا  یکی  هک  دوریم  رامـشب  دوقع  نآ  زا  عیب  و  دریگ ، رارق  يرگید  ضوع  کی  ره  دشاب و  دروم  ود  ياراد  هک  دـنیوگ  ار  يدـقع 

رادقم  ) نآ مکح  رد  ای  و  زورفم ) هاوخ  دـشاب و  عاشم  هاوخ   ) یـصخش نیع  عیبم  هک  یتروص  رد  دـنمان . نمث  ار  يرگید  نمثم و  ای  عیبم و 
عیاب مه  ار  نمث  هدـشن و  وا  میلـست  زونه  هچ  رگا  دوشیم  لقتنم  يرتشمب  دـقع  ۀلیـسوب  دـشاب  ءازجالا ) يواستم - ءیـش  زا  یلک  روطب  نیعم 

. دشاب هدرکن  ضبق 
رد  دنادیم  یکیلمت  دقع  ار  عیب  ناریا ، یندم  نوناق  دننام  هسنارف  یندم  نوناق 
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Titulus ad هــــــکلب درکیمن ، زین   Dominium عیبــم کــیلمتب  دــهعت  عیاــب  دوــمنیمن و  تــیکلم  داــجیا  عــیب  یمور  قوــقح 
injure اـی ۀلیـسوب Mancipatio و  يرتـشم  يارب  تـیکلم  دـقع  زا  سپ  دـشابیم و   acquirendum modus acquirendi
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Fonds یــضارا ـالثم  دوـبیمن  کـلمت  لــباق  ءایــشا  یماــمت  یمور  قوـقح  رد  تـسا . هدــمآیم  لــمعب   Traditio اـــی و   cessio

لاح دنشاب و  هتـشاد   Dominum دنتـسناوتیمن اـهنرگرپ  دریگ و  رارق   Bonitaire تیکلاـم دروم  تسناوتیم  طـقف   Provinciaux

طقف عیاب  روبزم  قوقح  رد  دشاب . ناسکی  دارفا  یمامتب  تبـسن  دوشب و  لاوما  یمامت  لماش  هک  دراد  ار  نآ  ءاضتقا  عیب  تالماعم ، نیب  هکنآ 
تیکلم فرـصتم  يارب  یهاتوک ، نامز  رورم  تدم  ءاضقنا  زا  سپ  دومنیم و  راذگاو  يرتشمب  ار  دوخ   Vacua possessio فرصت

. تسا هدوب  زئاج  ریغ ، لام  لاقتنا  تهج  نیدب  و  هدشیم ، لصاح 
.ll, 2 et 30, l, D de act. empti et revendi. XIX, I, 25., p I. D. de con trat empt. XVIII, I

یمامت دراد  دصق  نمث  نداد  اب  يرتشم  هک  دـندوب  هجوتم  اهیمور  یلو  دومنیمن ، يرتشم  يارب  تیکلام  داجیا  عیب  هکنآ  اب  یمور  قوقح  رد 
نیمه عیب  رد  زین  عیاب  دوشب و  عیبم  کلام  زین  وا  دوب  عیبم  کلام  عیاب  هک  هنوگنامه  دروآ و  تسدـب  دراد  عیبمب  تبـسن  عیاب  هک  ار  یقوقح 

زا هدربمان  یـسرداد  تسا . هدروآ  یم  تسدب  ار  روبزم  قح  يرتشم   Empti یتافیرشت یسرداد  ۀلیسوب  تهج  نیدب  تسا ، هتـشاد  ار  رظن 
. دشابیم  De donne foi یسرداد ماسقا 

هک يزیچ  دنکیم  دهعت  عیاب  نآ  ۀلیسوب  هک  تسا  يدادرارق  عیب  : » دیامنیم فیرعت  هنوگ  نیا  ار  عیب  « 184  » ةدام رد  سیوس  تادهعت  نوناق 
قرف دزادرپب .» واب  دیامنیم  دـهعت  يرتشم  هک  یتمیق  کی  لباقم  رد  دـهد  لاقتنا  واب  ار  نآ  تیکلام  دـیامن و  يرتشم  میلـست  هدـش  هتخورف 

رد تیکلم  سیوس ، نوناق  رد  ددرگیم و  ققحم  عیب  هلیـسوب  عیبم  تیکلم  هسنارف ، نوناق  رد  هک  تسا  نآ  سیوس  نوناق  هسنارف و  نوناق  نیب 
ۀلیسوب  لوقنم  لام 
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. دوشیم لصاح  كالما  رتفد  رد  تبث  ۀلیسوب  لوقنم  ریغ  لام  رد  عیبم و  میلست 

دقع عیب  همیدق  للم  قوقح  رد  تسا . دیدج  رـصع  قوقح  نارکتبم  زا  درادن و  ینالوط  ۀـقباس  عیب  دـقع  ندوب  یکیلمت  قوقح ، خـیرات  رد 
. تسا هدمآیم  لمعب  ضبق  ۀلیسوب  کیلمت  دیامن و  کیلمت  يرتشمب  ار  عیبم  هک  دومنیم  دهعت  عیاب  نآ  ۀلیسوب  هدوب و  يدهع 

قرف فرـصت  تیکلام و  نیب  هداس  راکفا  دوبیم  اـمرفمکح  يدرف  تردـق  هک  هیلوا  ياـههعماج  رد  هک  تسا  نآ  رما  نیا  تلع  دـسریم  رظنب 
اریز درکیم ، يزاب  عیب  رد  ار  یـساسا  شقن  ضبق  تهج  نیدب  تسنادیم ، کلام  ار  دوخ  دوبیم  فرـصتم  ار  هچ  ره  سک  ره  دراذـگیمن و 

تیکلام دش ، هتـساک  يدرف  تردق  زا  دومن و  ادـیپ  تیزکرم  عامتجا  هک  جـیردتب  یلو  تشگیم  لصاح  فرـصت  يرتشم  يارب  نآ  ۀلیـسوب 
نودب دقع  ۀلیـسوب  ار  کیلمت  تسناوت  رـشب  ات  تشذگ  لاونم  نیدب  يراودا  دـش . هدراذـگ  قرف  فرـصت  زا  درک و  ادـیپ  هناگادـج  موهفم 
نیناوق رب  هتخانش و  کلمم  ار  عیب  هک  تسا  یقوقح  نیرتمیدق  مالسا  دسریم  رظنب  هچنآ  دیامن . روصت  دهدب  يرتشم  فرصتب  ار  عیبم  هکنآ 

. تسا هتسج  تقبس  رما  نیا  رد  رگید 
کیلمت لمع  دیامن و  کیلمت  يرتشمب  ار  عیبم  دیامنیم  دهعت  عیاب  نآ  ۀلیسوب  ینعی  تسا  يدهع  دقع  عیب  دشاب ، یلک  عیبم  هک  یتروص  رد 

هب رظان  دیامنیم  نایب  ار  عیبم  ماکحا  هک  یندـم  نوناق  « 338  » ةدام دیدرگ . نایب  نآ  حرش  تادهعت  رد  هکنانچ  دوشیم  لصاح  ضبق  ۀلیـسوب 
. دوشیم هتسناد  تادهعت  عیب و  لصف  رگید  داوم  زا  روبزم  عیب  ماکحا  دوشیمن و  یلک  عیبم  لماش  تسا و  یصخش  عیبم 

- عیب دقع 

نوناق « 190  » ةدام حیرصت  اب  دشاب . هلماعم  تحـص  يارب  یـساسا  طئارـش  ياراد  هک  ددرگیم  دقعنم  یتروص  رد  رگید  دوقع  دننام  عیب  دقع 
یقاب یلصف  ره  رد  نآ  رکذ  موزل  طئارش و  نآ  رارکت  يارب  يدروم  تسا ، یساسا  ۀناگراهچ  طئارـش  هلماعم  ره  تحـص  يارب  هکنآب  یندم 

یساسا طیارش  رکذب  ار  یلصف  هکنآ  رب  هوالع  اهروشک  نیناوق  ۀعومجم  دنکیم ، يزاب  تالماعم  نیب  یمهم  شقن  عیب  نوچ  یلو  دنامیمن ،
رد  ار  هلماعم  تحص  طئارشب  طوبرم  لئاسم  زا  يرایسب  دنهدیم ، صاصتخا  هلماعم  تحص  يارب 
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نیدـب دوشیم ، عضو  روشک  دارفا  مومع  يارب  نیناوق  اریز  درادـن ، یلاکـشا  نیناوق  ۀـعومجم  رد  بلاطم  رارکت  دـنیامنیم . نایب  زین  عیب  لصف 
هطوبرم لـئاسم  دوشیم و  یندـم  نوناـق  ۀـعومجم  زا  يوریپ  زین  رـصتخم  نیا  رد  تسا ، يرورـض  داوم  رارکت  دراوـم  زا  يرایـسب  رد  تهج 

. ددرگیم رارکت  دشاب  یضتقم  هک  یئاجنآ  ات  هلماعم  تحص  یساسا  طئارشب 
ياضر دصق و  قفاوت  دیامن . نآ  رب  تلالد  هک  يزیچب  ندوب  نورقم  طرـشب  عیب ، داقعناب  نیفرط  ياضر  دصق و  قفاوتب  دوشیم  عقاو  عیب  دقع 
نیفرط ياضرب  نورقم  دیاب  عیب  دقع  : » دـیوگیم یندـم  نوناق  « 346  » ةدام هک  تسا  نیا  دـشابیم ، عیب  تحـص  يارب  یـساسا  نکر  نیعیابتم 

تیاضر هاگره  هارکا  عفر  زا  سپ  و  دشابیم ، لدتعم  ياضر  دقاف  دوش  دـقعنم  هرکم  ۀلیـسوب  هک  يدـقع  تسین .» ذـفان  هرکم  دـقع  دـشاب و 
ناک دقع  نآ  دومن  زاربا  ار  دوخ  تقفاوم  مدع  هاگره  هدوب و  رثؤم  دـقع  نامز  زا  هلماعم  نآ  ددرگیم  فشک  تشاد  مالعا  هلماعمب  ار  دوخ 

. دیدرگ دهاوخ  نکی  مل 
باجیا و زا  روظنم  دوشیم . عقاو  لوبق  باجیاب و  عیب  دقع  نآ ، تمیق  عیبم و  رد  يرتشم  عیاب و  قفاوت  زا  سپ  یندم  نوناق  « 339  » ةدام قبط 

. دنرادیم مالعا  عیب  داقعنا  رد  ار  دوخ  یقیقح  ةدارا  دوشیم و  ءادا  نیلماعتم  ۀلیسوب  هک  تسا  یتارابع  ظافلا و  لوبق 
يرگید ۀـلماعم  ءاشنا  دـصق  نیفرط  دوش  مولعم  اـت  دـشاب  عیب  ینعم  رد  حیرـص  دـیاب  یندـم  نوناـق  « 340  » ةداـم قبط  تاراـبع  ظاـفلا و  نآ 

. دناهدومنن
باجیا و رب  لوبق  مدـقت  نیاربانب  تسا ، هدومن  رازگرب  توکـسب  نآ ، ندوب  یـضام  ۀغیـصب  اـی  لوبق  رب  باـجیا  مدـقتب  عجار  یندـم  نوناـق 

. تشاد دهاوخن  یلاکشا  دیدرگ  نایب  تادهعت  رد  هکنانچ  ظافلا  ندومن  ادا  یضام  ریغ  ۀغیصب 
دـصق و نیبم  هک  ةراشا  دـشابن ، نکمم  ظفلت  اهنآ  زا  یکی  ای  نیفرط  يارب  هک  يدراوم  رد  یندـم  نوناق  « 192  » ةدام قبط  تشذگ  هکنانچ 

ةدارا  دنیامنب و  میهفت  رگیدکیب  ار  دوخ  شورفودیرخ  تاراشا ، ۀلیسوب  دنناوتیم  نیفرط  دوب و  دهاوخ  یفاک  دشاب  اضر 
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. دنراد مالعا  هدروآرد  یئاشنا  ةدارا  تروصب  ار  یقیقح 

- تاطاعم

یتروص رد  و  دنزاس ؟ عقاو  ار  عیب  دتسوداد  ۀلیـسوب  دنناوتیم  ملکت  رب  نیلماعتم  تردق  اب  ینعی  دوش  عقاو  تاطاعم  تروصب  دناوتیم  عیب  ایآ 
دنکیم و ادیپ  ققحت  یظفل  لوبق  باجیاب و  طقف  عیب ، دـصقب  کیلمت  هکنآ  ای  دوشیم  لصاح  کیلمت  ایآ  دـشاب  یجراخ  نیع  نآ  دروم  هک 

؟ دیامنیم دشاب  عیب  هک  نآ  نودب  کیلمت  ای  هحابا و  داجیا  دتسوداد 
ار دوقع  روبزم  نییقوقح  زا  ةدـع  هک  تسا  نآ  زا  یـشان  تافالتخا  نآ  تسا و  يرایـسب  تافالتخا  تاطاعم  ریثأـت  رد  هیماـما  نییقوقح  نیب 
زا جراخ  تاطاعم  دننادیم و  مزال  دـشاب  دوصقم  ینعم  رد  حیرـص  هک  یظافلا  ای  هصوصخم و  ظافلا  لامعتـسا  اهنآ  داقعنا  رد  یتافیرـشت و 

. ددرگ عیب  شیادیپ  بجوم  دناوتیمن  تسا و  نآ 
بجوم ظافلا  دننام  ار  دتسوداد  ًاحیرـص  ددرگ » عقاو  زین  دتـسودادب  عیب ، تسا  نکمم  دیوگیم ...« : « 339  » هدام لیذ  هکنانچ  یندم  نوناق 

هکنآ رگم  دشاب  عیب  ةدارا  زا  فشاک  دـناوتیمن  تسا و  هضواعم  رد  رهاظ  دوخ  يدوخب  دتـسوداد  هک  تسناد  دـیاب  یلو  دـنادیم . عیب  داقعنا 
زا يرگید  هلماعم  هن  دناهتشاد  عیب  داقعنا  دصق  دوخ ، دتسوداد  رد  نیلماعتم  هک  دنایامنب  هلماعم  تیعـضو  ای  جراخ  لاوحا  عاضوا و  نئارق و 

رگم تخاس  دـقعنم  دتـسوداد  ۀلیـسوب  ناوتیم  ار  دوقع  هیلک  م . ق . « 339  » هدام كالم  تدـحو  رظن  زا  نآ . لاثما  هحابا و  هضواـعم ، لـیبق 
. دنادب مزال  ار  ظافلا  لامعتسا  نوناق  هکنآ 

. ددرگ عقاو  اهنآ  ینوناق  ةدنیامن  ای  لیکو  ۀلیسوب  تسا  نکمم  دوش  دقعنم  نیلماعتم  صخش  ۀلیسوب  دناوتیم  هکنانچ  عیب  دقع 
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دقع دشاب  عمج  عیب  تحص  يارب  یساسا  طیارـش  هک  یتروص  رد  تسین و  يروص  تافیرـشت  هنوگچیه  ياراد  رگید  دوقع  دننام  عیب  دقع 
: تسا هدش  ءانثتسا  اب  هجاوم  یعامتجا  تاهجب  ریز  هدعاق  ددرگیم . دقعنم  عیب 

دانسا  تبث  نوناق  46 و 47 »  » داوم قبط  دشاب ، لوقنم  ریغ  لاوما  هک  یتروص  رد  - 1
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یتلود تارادا  اـههاگداد و  زا  کیچـیه  رد  روبزم  نوناـق  « 48  » هدام قبط  ـالا  دوش و  تبث  یمـسر  دانـسا  رتفد  رد  هلماـعم  دـیاب  كـالما  و 
. دوشیمن هتفریذپ 

. دور شورف  هدیازمب  هطوبرم  تاررقم  قبط  دیاب  تافوقوم ، دننام  دشاب  یمومع  تاکرتشم  زا  ای  یتلود و  لاوما  هک  یتروص  رد  - 2
تـشادزاب دروم  رد  نویدـم  ای  هتـسکشرو  لاوما  دـننام  دوش ، هتخورف  ینوناـق  هحلاـص  تاـماقم  ۀلیـسوب  نویدـم  لاوما  هک  یتروص  رد  - 3

. دورب شورفب  هدئازمب  دیاب  یئارجا ،
. تسا لطاب  عیب  دوشن  هطوبرم  تافیرشت  تیاعر  هاگره  2 و 3 »  » تمسق رد  روکذم  دراوم  رد 

ندوبن اب  اریز  تخاس ، عقاو  قلعم  طورـشم و  ار  نآ  ناوتیم  دومن ، دقعنم  طرـش  دـیق و  نودـب  ینعی  قلطم  تسا  نکمم  هکنانچ  ار  عیب  دـقع 
: دیوگیم هک  یندم  نوناق  « 341  » ةدام زا  هکنآ  رب  هوالع  دنادیم ، روآمازلا  ار  یعیب  نینچ  یندـم ، نوناق  « 10  » ةدام دافم  قالطا  ینوناق ، عنم 

نمث زا  یتمسق  ای  مامت  ۀیدأت  يارب  ای  عیبم  زا  یتمـسق  ای  مامت  میلـست  يارب  هک  تسا  نکمم  زین  طورـشم و  ای  دشاب  قلطم  تسا  نکمم  عیب  »
. دومن طابنتسا  ار  قلعم  عیب  تحص  دوش » هداد  رارق  یلجا 

- یلوضف عیب 

«. کلام ةزاـجا  زا  دـعب  رگم  تسین  ذـفان  یلوضف  عیب  : » دـیوگیم « 352  » ةداـم رد  تسا و  هداد  هزاـجا  ۀحارـص  یندـم  نوناـق  ار  یلوضف  عیب 
لـصف رد  ار  یلوضف  ۀـلماعم  هیماما  ءاهقف  هک  تسنآ  رظن  زا  عیب  لصف  رد  روبزم  ةدام  رکذ  تسا  روکذـم  یلوضف  تالماعم  رد  هک  يروطب 

. دنیامنیم ثحب  عیب 
423 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

هلماعم نیفرط  رد  مود  ثحبم 

هراشا

نوناق « 345  » ةدام دـنیوگ . رادـیرخ  يرتشم و  ار  يرگید  هدنـشورف و  عیاب و  ار  یکی  هک  دراد  فرط  ود  رگید  دوقع  مامت  دـننام  عیب  دـقع 
هتـشاد زین  ار  نمث  ای  عیبم  رد  فرـصت  يارب  تیلها  هلماعم ، يارب  ینوناق  تیلها  رب  هوالع  دـیاب  يرتشم  عیاب و  زا  کی  ره  : » دـیوگیم یندـم 

: تسا تمسق  ود  ياراد  روبزم  ةدام  دشاب .»

هلماعم يارب  ینوناق  تیلها  لوا - تمسق 

غلاب و لقاع ، ینعی  ینوناق  تیلها  ياراد  دـیاب  هلماعم  ره  نیفرط  تشذـگ ، هلماـعم  نیفرط  تیلها  رد  مود  لـصف  زا  مود  ثحبم  رد  هکناـنچ 
. تسا يراج  دوقع  یمامت  رد  یمومع و  قوقح  زا  روبزم  تیلها  دنشاب . دیشر 

فرصت تیلها  مود - تمسق 

دننام دشابن ، عونمم  ًانوناق  نآ  رد  فرـصت  زا  دهد و  لاقتنا  ار  عیبم  دناوتب  عیاب  هک  تسا  نآ  عیبم  رد  فرـصت  تیلها  زا  الاب  ةدام  زا  روظنم 
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دننام دشابن ، عونمم  ًانوناق  نآ  رد  فرـصت  زا  دهد و  لاقتنا  ار  عیبم  دناوتب  عیاب  هک  تسا  نآ  عیبم  رد  فرـصت  تیلها  زا  الاب  ةدام  زا  روظنم 
. تسا ناراکبلط  قح  قلعتم  هک  هتـسکشرو  لاوما  ای  هتفرگ و  رارق . ثلاث  صخـش  قح  قلعتم  ینیمأت  اـی  یئارجا  تشادزاـب  رثا  رد  هک  یلاـم 
، تسین قوقح  ملع  رد  لوادـتم  حالطـصا  فرـصت ، تیلها  ۀـملک  هکنآ  رب  هوالع  اریز  تسین ، دوصقم  ةدافا  يارب  یفاک  الاب  هداـم  تراـبع 

لام بحاص  تینویدم  نآ  أشنم  هچ  رگا  دـشابیم  لام  دوخ  رد  هک  تسا  یـصقن  دادرارق  هلماعم  دروم  ناوتیمن  ار  هدربمان  لاوما  هک  یبجوم 
صخش قح  قلعتم  هدربمان  لاوما  دشاب و  هتفرگن  رارق  ریغ  قح  قلعتم  ینعی  دشاب  قلطم  هک  دریگ  رارق  هلماعم  دروم  دناوتیم  یلام  اریز  تسا ،
تیلباق ًاعبط  یلام  نینچ  هکنآ  رظن  زا  یلو  هلماعم ، نیفرط  طیارـش  زا  هن  تسا ، هلماعم  دروم  طیارـش  زا  روبزم  طرـش  نیاربانب  دنتـسه . ثلاث 

دراد  ار  لاقتنا 
 424 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

. تسا هدش  نایب  هلماعم  نیفرط  ثحبم  رد  دریگ  رارق  عیبم  دناوتیمن  تشادزاب  رثا  رد  و 
. دشابیم ناراکبلط  هزاجاب  طونم  تسین و  ذفان  روبزم  لامب  تبسن  عیب 

هلیـسوب ای  هنیاعم  زا  ریغ  یقیرطب  ًاصخـش  هکنیا  رب  طورـشم  دیامن  شورفودیرخ  دناوتیم  روک  صخـش  : » دیوگیم یندـم  نوناق  « 347  » ةدام
روک تسنآ . تعیبـط  ياـضتقمب  تیفیک  تیمک و  ثیح  زا  يزیچ  ره  ندوب  مولعم  دوـش .» عـفترم  وا  لـهج  عیاـب ، دوـخ  وـل  رگید و  یـسک 

هلیـسوب ًامیقتـسم  ار ، اهنآ  لاثما  يراکلگ و  نامتخاس و  زرط  یگنـشق  گنر و  دننام  دوشیم  مولعم  هدـهاشم  ۀلیـسوب  هک  یفاصوا  دـناوتیمن 
هک تسا  یلام  دننام  دوشب و  وا  زا  لهج  عفر  دیاب  يرگید  ۀلیـسوب  دریگ  رارق  هلماعم  فرط  روک  هچنانچ  نیاربانب  دیامن ، كرد  دوخ  سح 

هلماعم درومب  عجار  لبق  ةدام  دـننام  زین  روبزم  ةدام  دـیامنیم . يرادـیرخ  ثلاث  صخـش  ای  عیاـب  فرط  زا  فاـصوا  رکذـب  هدـیدن و  يرتشم 
هدومن رکذ  هلماعم  نیفرط  ثحبم  رد  ار  نآ  یندم  نوناق  یلو  تسا ، نیلماعتم  دزن  نآ  ندوب  مولعم  هلماعم  دروم  طیارش  زا  یکی  اریز  تسا ،

هن دشابیم  نیلماعتم  تقلخ  رد  هک  تسا  یصقن  رثا  رد  دشاب ، هدهاشم  هک  لومعم  قیرطب  هلماعم ، دروم  ندوبن  مولعم  هک  تسا  نآ  شرظن  و 
. تسنآ لاثما  یئالقع و  ةدئاف  ای  تیلام  نتشادن  رد  هکنانچ  عیبم  رد 

عیبم رد  موس  ثحبم 

هراشا

. دوشیم هدـیمان  نمث  يرگید  نمثم و  اـی  عیبم  یکی  هک  تسا  دروم  ود  ياراد  دـشابیم و  ضوعم  دوقع  زا  یکی  تشذـگ  هکناـنچ  عیب  دـقع 
عاضوا زا  ای  دنربیم و  راکب  عیب  داقعنا  يارب  نیعیابتم  هک  یظافلا  زا  تسا و  يرابتعا  ضوعم ، ضوع و  نیب  قرف  دـننام  عیبم  نمث و  نیب  قرف 

نمث دناوتیم  دشاب  عیبم  دناوتب  هک  یلام  ره  اریز  تسا ، نمث  ای  عیبم و  دروم  ود  زا  کیمادـک  هک  تسناد  ناوتیم  یجراخ ، نئارق  لاوحا و  و 
ثیح  زا  دریگ و  رارق 

 425 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
اب قح . لمع و  تعفنم  دننام  دنوش ، عقاو  عیبم  دنناوتیمن  دـنریگ و  رارق  نمث  دـنناوتیم  هک  دنتـسه  یلاوما  یلو  درادـن ، یقرف  يوهام  طئارش 
نآ نیـضوع  زا  یکی  هک  هلماعم  ره  ناوتیم  تهج  نیدب  دوشیم  هداد  رارق  لوپ  عیب  رد  نمث  تسا  هدـش  لوادـتم  نونکا  تایداصتقا  شدرگ 

. تسناد نمث  ار  لوپ  عیب و  ار  نآ  تسا  يرگید  هلماعم  هک  دشابن  دوجوم  یلیلد  تسا و  لوپ 

- دریگ رارق  عیبم  دناوتیم  هک  یلام 

هراشا

دنریگ رارق  عیبم  دنناوتیم  ریز  لاوما  ددرگیم  مولعم  م . ق . 338 و 350 »  » هدام زا  هکنانچ 
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- یجراخ نیع  - 1

، باتک نآ  زیم ، نآ  دننام  دومن  هیـسح  ةراشا  نآ  هب  ناوتب  دشاب و  دوجوم  دـقع  نیح  رد  جراخ  رد  هک  تسا  یلام  یجراخ ، نیع  زا  روظنم 
عیب دروم  دـناوتیمن  ددرگ ) مولعم  هویم  دزیرب و  هفوکـش  ياهگرب  ینعی   ) دوش رهاظ  هکنآ  زا  لـبق  تخرد  هرمث  لوپ . غلبم  نآ  لـیبموتا ، نآ 

روبزم هلماـعم  دومن ، کـیلمت  ناوتیمن  تسین  دوـجوم  دـقع  ناـمز  رد  هک  يزیچ  تسا ، نیع  کـیلمت  عـیب  هکنآ  رب  هوـالع  اریز  دریگ ، رارق 
. تسا لطاب  يررغ  هلماعم  دشابیم و  يررغ 

- یلک - 2

نآ لاثما  وج و  مدـنگ ، دـننام  دنـشابیم  دوجوم  جراخ  رد  دارفا  نآ  دـیامنیم و  قدـص  هدـیدع  دارفا  رب  هک  تسا  یموهفم  زا  تراـبع  نآ  و 
. تسا فلس  هلماعم  دروم  رد  هکنانچ 

دریگ رارق  عیبم  دـناوتیم  دـشابیم و  همذـلا  یف  یلک  ماسقا  زا  تسا و  دوجوم  عیب  زا  لبق  دـقع ، نامز  رد  نویدـم  ۀـمذب  شقلعت  راـبتعاب  نید 
تـسد کی  یطایخ  دننام  لمع  هناخ و  تعفنم  دننام  تعفنم  یلو  دـشورفب ، دراد  بلط  يرگید  زا  هک  یئاچ  ولیک  دـصکی  یـسک  هکنانچ 

عیبم : » دیوگیم هک  م . ق . « 350  » هدام اریز  دوش ، عقاو  عیبم  دناوتیمن  صاصتخا  ریجحت و  قح  دـننام  دـشاب  لاقتنا  لباق  هچ  رگا  قح  سابل و 
رد دشاب .» همذلا  یف  یلک  تسا  نکمم  نینچمه  ءازجالا و  يواستم  یئیـش  زا  یلک  روطب  نیعم  رادقم  ای  عاشم  ای  دشاب  زورفم  تسا  نکمم 

. تسا هدرواین  رامشب  ار  قح  تعفنم و  دشابیم و  عیبم  ماسقا  نایب  ماقم 
426 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

- دریگ رارق  نمث  دناوتیم  هک  یلام 

دوشیم هدیمهف  مولعم .» ضوعب  نیع  کیلمت  زا  تسا  ترابع  عیب  : » دیوگیم هک  یندم  نوناق  « 338  » هدام رد  ضوع  ۀملک  قالطا  زا  هکنانچ 
عورـشم یئالقع  تعفنم  هک  یلمع  اـی  لاـم  ره  م . ق . و 215 »  214  » داوم قـبط  تسا و  رتعیـسو  دریگ  رارق  نمث  دـناوتیم  هک  یلاوـما  ةرئاد 

. دریگ رارق  نمث  دناوتیم  لاقتنا  لقن و  لباق  قح  لمع و  تعفنم ، یلک ، یجراخ و  نیع  رب  هوالع  نیاربانب  داد . رارق  نمث  ناوتیم  دشاب  هتشاد 
عیب لباقم  رد  ناوتب  ار  روبزم  قح  هک  دسریم  رظنب  یلو  تسا  لاکشا  هعفش  قح  رایخ و  دننام  لاقتنا  لقن و  لباق  ریغ  طاقـسا و  لباق  قح  رد 

دومن کیلمت  واب  ار  نآ  دادرارق و  نمث  قحلا ، هیلع  نم  فرط  زا  لام 

- عیبم طیارش 

هراشا

ای درادن  یئالقع  تعفنم  ای  تیلام و  هک  يزیچ  ای  تسا و  عونمم  ًانوناق  نآ  شورفودیرخ  هک  يزیچ  عیب  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 348  » ةدام
«. دشاب ملست  رب  رداق  دوخ  يرتشم  هکنیا  رگم  تسا  لطاب  درادن  نآ  میلست  رب  تردق  عیاب  هک  يزیچ 

: دشاب ریز  طیارش  ياراد  دیاب  عیبم  دوش  ققحم  عیب  هکنآ  يارب 

- دشاب هتشاد  تیلام  - 1

رون اوه ، دننام  دشاب  دـقاف  ار  شزرا  نآ  هاگره  الا  دـشاب و  هضواعم  شزرا  ياراد  دـیاب  عیبم  تشذـگ ، دـهعت  دروم  تمـسق  رد  هچنآ  ربانب 
. دریگ رارق  عیب  دروم  دناوتیمن  اهنآ  لاثما  باتفآ و 
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- دشابن عونمم  ًانوناق  نآ  شورفودیرخ  - 2

، دورب شورف  هنادازآ  روشک  زا  جراخ  رد  هچ  رگا  درادـن  شزرا  نوناـق  رظن  رد  هدومن  عنم  يروشک  نوناـق  ار  نآ  شورفودـیرخ  هک  یلاـم 
. درادن تیلام  هک  تسا  يزیچ  مکح  رد  نوناق  رظن  زا  روبزم  لام  اریز 

نمـضتم هتـشاد و  تیلام  دـیاب  هلماعم  دروم  « ) 215  » ةدام رد  هلماعم  تحـص  یـساسا  طئارـش  دروم  رد  هک  عورـشم  ۀـملک  زا  یندـم  نوناق 
. تسا هدومن  لامعتسا  ار  تسا ) عونمم  ًانوناق   ) هملک « 348  » ةدام رد  هدرک و  لودع  هدومن  نایب  دشاب ) عورشم  یئالقع  تعفنم 

 427 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
رد یملع  بتک  نیناوق و  ياههعومجم  رد  دنتـسین و  فدارتم  ینونک  گنهرف  رد  هملک  ود  نآ  اریز  تسین  تراـبع  رد  ننفت  روبزم  لودـع 

، هدرک ساـبتقا  نآ  زا  ار  عـیب  لـصف  هک  ءاـهقف  بتکب  هجوـت  اـب  یندـم  نوناـق  ناگدنـسیون  دـسریم  رظنب  دوریمن . راـکب  ننفت  تاحالطـصا 
و درکن . لامعتسا  ار  عورشمان  ۀملک  تهج  نیدب  دننک ، عونمم  هدومن  عنم  عرش  هک  ار  یتالماعم  یمامت  ناریا  یندم  نوناق  رد  دناهتـساوخن 

( تسا عونمم  ًانوناق   ) ۀملک ۀلیسوب 
تادـهعت ناونع  تحت  یـصوصخم  لـصف  ءاـهقف  بتک  نوچ  تادـهعت ، تمـسق  داوم  میظنت  عقوم  رد  یلو  دـناهدومن ، ریبعت  ار  دوخ  روظنم 

. تفرگ هدیدان  ار  رما  نیا  تشذگ و  ناوتیمن  یناسآب  ریبعت  رییغت  نیا  زا  تسا . هدش  لامعتسا  عورشمان  ۀملک  هدشن و  هجوتم  درادن و 
ةدام تسا . فقو  هدومن ، عنم  هدش  نایب  فقو  لصف  رخآ  رد  هک  ۀنیعم  دراوم  رد  زج  ار  نآ  شورفودیرخ  یندـم  نوناق  هک  یلاوما  زا  یکی 
ءامد کفـس  میب  هک  يوحنب  دوش  فالتخا  دـیلوت  مهیلع  فوقوم  نیب  هک  يدروم  رد  رگم  تسین  حیحـص  فقو  لام  عیب  : » دـیوگیم « 349»
نایب فقو  تمـسق  رد  نآ  حرـش  تسا » ررقم  فقوب  عجار  ثحبم  رد  هک  يدراوم  رد  نینچمه  ددرگ و  هفوقوم  لاـم  یبارخب  رجنم  اـی  دور 

. تسا هدش 

- دشاب هتشاد  یئالقع  تعفنم  - 3

. تسین عیب  رد  ةزات  رما  هدمآ و  لمعب  تادهعت  تمسق  رد  لیصفت  روطب  رما  نیا  رد  ثحب 

- دشاب هتشاد  نآ  میلست  رب  تردق  عیاب  - 4

دعوم رد  هدرک  دهعت  ای  هدومن و  کیلمت  ار  هچنآ  دناوتیم  کی  ره  هکنآ  رب  دـقع  نیح  رد  تسا  نیعیابتم  ملع  میلـست ، رب  تردـق  زا  روظنم 
لباقم رد  ضوع  نداد  اریز  تسا ، لطاب  عیب  دشاب  هتـشاد  نظ  ای  دـیدرت و  رما  نآب  نیعیابتم  زا  یکی  هچنانچ  دـیامن . يرگیدـب  میلـست  ررقم 

هک يزیچ  ای  دیوگیم .« : « 348  » هدام رد  یندم  نوناق  هک  تسا  نیا  دشابیم . يررغ  یئالقع و  ریغ  دروآ  دهاوخ  تسدب  دـنادیمن  هک  یلام 
ای دشاب  یلک  عیبم  هک  دیامنیمن  یقرف  رما  نیا  رد  دشاب » ملـست  رب  رداق  دوخ  يرتشم  هکنیا  رگم  تسا  لطاب  درادن  نآ  میلـست  رب  تردق  عیاب 
هک دشابیم  دوخ  کلمب  يرتشم  ندیسر  ۀلیسو  ینعی  دراد ، تیقیرط  ۀبنج  نآ  میلست  دشاب  یصخش  نیع  عیبم  هک  یتروص  رد  یصخش  نیع 
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هدومن دیرخب  راداو  ار  يرتشم  هک  یئاغ  تلع  دشاب  نآ  ضبق  ملـست و  رب  رداق  يرتشم  هاگره  تهج  نیدب  تسا ، هدش  کلام  عیب  ۀجیتن  رد 
تردق تقیقح  رد  میلـست  رب  تردق  دشاب ، یلک  عیبم  هک  یتروص  رد  اما  دیامن . فرـصت  ار  نآ  دناوتیم  عیاب  نذا  نودب  ددرگیم و  ققحم 
ةزاـجا نودـب  دـناوتیمن  يرتشم  دـیامنیم و  کـیلمت  يرتشمب  ار  نآ  یلک ، دارفا  زا  ضعب  ضبق  ۀلیـسوب  عیاـب  اریز  دـشابیم ، عیبم  کـیلمت  رب 

. تسا اراد  عیبم  کلمت  رد  ار  تیعوضوم  ۀبنج  ضبق  هک  تفگ  ناوتیم  تهج  نیدب  دیامن  ضبق  ار  نآ  کلام 
نیفرط رگا  نیاربانب  درادن ، دقع  رد  يریثأت  دـقع  نامز  تردـق  مدـع  دـشابیم و  میلـست  نامز  تردـق  تسا  عیب  تحـص  طرـش  هک  یتردـق 
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ررقم یندم  نوناق  « 371  » هدام تهج  نیدب  تسا . طرش  دعوم  نآ  رد  میلست  رب  تردق  دنـشاب ، هداد  رارق  يدعوم  عیبم  میلـست  يارب  هلماعم 
هلماعم رد  اریز  تسا ، ربتعم  هزاجا  نامز  رد  میلـست  رب  تردـق  یلوضف ، دـننام  تسا  کلام  هزاجاب  طونم  نآ  تحـص  هک  یعیب  رد  درادـیم 
کلام هیحاـن  زا  ذـیفنت  هزاـجا و  زا  دـعب  نآ  تسا و  حیحـص  روطب  عیب  داـقعنا  زا  سپ  دوش  يرتشم  میلـست  دـیاب  عیبم  هک  يدـعوم  یلوضف 

هک دوشیم  فشک  دـیامن  در  ار  عیب  کـلام ، رگا  هک  تسا  نیا  دـشابیم . دـقع  زا  لـبق  کـلام  تیکلم  رد  عیبـم  زونه  نآ  زا  لـبق  دـشابیم و 
دهدب و يرتشم  فرصتب  ار  عیبم  کلام ، هزاجا  نودب  یلوضف  عیاب  دناوتیمن  نیاربانب  تسا ، هدشن  لصاح  يرتشم  يارب  دقع  هلیسوب  تیکلم 

. دشابیم طرش  میلست  دعوم  رد  تردق  هک  فلس  عیب  رد  تسا  نینچمه  دشاب . اراد  المع  ار  نآ  میلست  رب  تردق  هکنآ  ول 
ضعبب تبسن  عیب  دشاب  هتشادن  رگید  ضعب  هب  تبسن  هتشاد و  میلست  رب  تردق  عیبم  ضعبب  تبـسن  عیاب  رگا  : » یندم نوناق  « 372  » ةدام قبط 

يرادیرخ یئاکیرمآ  هناخراک  زا  دنق  نت  رازه  يرجات  هکنانچ  تسا » لطاب  رگید  ضعبب  تبسن  تسا و  حیحص  هتشاد  میلست  رب  تردق  هک 
، دـناهدرب هداتفا و  یگنج  ناکوان  تسد  رد  اهیتشک  زا  یکی  ردـنبب  ندیـسر  زا  لبق  تسا ، هدـش  لمح  ناریاـب  یتشک  ود  هلیـسوب  هدومن و 

حیحص  هدنام  هک  دنق  زا  یتمسق  نآب  تبسن  تکرشب  رجات  عیب  دشورفیم ، تکرشب  ار  دنق  یتشک  ود  نآ  رجات 
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نآب تبـسن  عیب  هک  رادقم  نآ  دناوتیم  تکرـش  هقفـص ،: ضعبت  رایخب  هطوبرم  تاررقم  قبط  دشابیم و  لطاب  رگید  تمـسقب  تبـسن  تسا و 
. دزادرپن هتخادرپن  هاگره  دراد و  تفایرد  ار  دوخ  نمث  هتشاد و  درتسم  عیابب  ار  نآ  ای  دیامن و  طیسقت  ار  نمث  هدومن و  لوبق  تسا  حیحص 
اهنآ هک  دوش  مولعم  دقع  زا  سپ  یلو  دناهتـشاد  ررقم  دعوم  رد  عیبم  میلـست  رب  عیاب  تردـقب  ملع  دـقع ، نیح  رد  نیعیابتم  هک  یتروص  رد 

: دومن ناوتیم  ضرف  هس  تسا ، هدوبن  رداق  عیاب  تقیقح  رد  هدوب و  هابتشا  رد 
يرادقم هنومن  قبط  ۀـناخراک  ةدـنیامن  هکنانچ  دوشن  هداد  نآ  عفر  لامتحا  دـشاب و  قلطم  روطب  عیبم  میلـست  رب  تردـق  مدـع  هاگره  فلا -
هناخراک هک  دوش  مولعم  دقع  زا  دـعب  دـهد ، يرتشم  لیوحت  هام  ود  زا  سپ  هک  دـشورفب  يرگیدـب  ار  روبزم  هناخراک  لوصحم  زا  باروج 

دـشاب یـصخش  نیع  عیبم  هاگره  تسا  نینچمه  دوشیم . ریمعت  هچراپ  نتفای  يارب  تسا و  هتخوس  تسا و  هدـش  قیرح  راچد  دـقع  زا  لـبق 
. تسا هدوب  هدیرپ  یطوط  دقع  زا  لبق  هک  دوش  مولعم  نآ  زا  سپ  دشورفب و  دراد  لزنم  رد  سفق  رد  هک  یطوط  یسک  هکنانچ 

هکنانچ دشاب ، بولطم  تدحو  روطب  عیبم  میلست  یلو  دوش  هداد  نآ  عفر  لامتحا  دشاب و  تقوم  میلست  رب  تردق  مدع  هک  یتروص  رد  ب -
مود زور  هک  دـنک  يرادـیرخ  یـسورع  نشج  يارب  ار  یـصوصخم  رگراـک  تخاـس  ینیریـش  ولیک  دـص  یـشورفینیریش  هزاـغم  زا  یـسک 
هیهت عقوم  رد  ار  ینیریـش  دناوتن  دنک و  ادیپ  دادتما  يرامیب  نآ  هدوب و  رامیب  دقع  نامز  رد  روبزم  رگراک  دهد و  يرتشم  لیوحت  نیدرورف 
نیع عیبم  هاگره  تسا  نینچمه  دهاوخیمن . ینیریش  نآ  زا  سپ  تسا و  زور  نآ  رد  ینیریش  نتشاد  رادیرخ  روظنم  روبزم  ضرف  رد  دیامن .

. دشاب یصخش 
ماجنا لباق  ریغ  دشابیم  عیب  داقعنا  زا  يرتشم  دوصقم  هچنآ  اریز  دـشابیم ، لطاب  الاب  ضرف  ود  رد  عیب  یندـم  نوناق  « 348  » هدام قالطاب  رظن 

. دوشیمن لصاح  دهدیم  ار  نمث  يرتشم  نآب  ندیسر  روظنمب  هک  يرما  تسا و 
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يرتشم رظن  دروم  رما  ود  ینعی  دشاب ، بولطم  ددعت  روطب  عیبم  میلـست  یلو  تسا  تقوم  روطب  میلـست  رب  تردـق  مدـع  هک  یتروص  رد  ج -
طقف دوشن  میلـست  دـعوم  نآ  رد  هاـگره  هک  ررقم  دـعوم  رد  رما  نآ  ققحت  يرگید  تسا و  یلالقتـسا  روظنم  هک  عیبم  میلـست  یکی  تسا :
یـسک هکنانچ  دهاوخیم ، ار  نآ  يرتشم  رارقرب و  دـعوم  نآ  زا  سپ  تسا  عیبم  میلـست  هک  یلـصا  روظنم  هدـش و  توف  دـعوم  تیـصوصخ 

دنک میلـست  ار  عیبم  روبزم  دعوم  رد  دناوتیمن  عیاب  دوشیم  مولعم  دعب  دوش ، هداد  لیوحت  زور  هد  فرظ  رد  هک  درخیم  هراجتلا  لام  يرادـقم 
. دومن دهاوخ  يرتشم  میلست  ار  نآ  تردق  زا  سپ  عیاب  تسا و  حیحص  عیب 

یندم نوناق  « 348  » ةدام اریز  دـنک ، هبلاطم  ار  نآ  هدـش  هجوتم  واب  تراـسخ  دـهعت ، ماـجنا  ریخأـت  رثا  رد  هک  یتروص  رد  دـناوتیم  يرتشم 
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. دشابیم دروم  زا  فرصنم 
زا تردق  دقع  زا  سپ  یلو  دیامن  يرتشم  میلست  ار  عیبم  دناوتیم  ررقم  دعوم  رد  عیاب  هک  دنتـسنادیم  دقع  نیح  رد  نیعیابتم  هک  یتروص  رد 

: دومن ناوتیم  ضرف  ود  دوش  بلس  عیاب 
لیبموتا یسک  الثم  دنک ، يرتشم  میلـست  ار  عیبم  دناوتن  عیاب  نامز  چیه  رد  ینعی  دشاب  هشیمه  يارب  عیبم  میلـستب  تردق  مدع  هاگره  فلا -

ار نآ  یئایرد  نادزد  دتسرفیم و  ار  نآ  یتشک  هلیـسوب  هناخراک  دهد . وا  لیوحت  ردنب  رد  ار  نآ  هناخراک  هک  درخیم  هناخراک  زا  ار  ینیعم 
رد رما  نیا  دوشیم . خسفنم  دقع  تسا و  فلت  مکح  رد  قلطم ، رذعت  دش ، دهاوخ  هتفگ  ضبق  زا  لبق  عیبم  فلت  رد  هکنانچ  دنربیم . تقرسب 

یسک هاگره  الثم  تسا ، لطاب  عیب  م . ق . « 348  » هدام زا  طبنتسم  ربانب  دشاب  یلک  عیبم  هاگره  الا  دشاب و  یصخش  نیع  عیبم  هک  تسیتروص 
كایرت شاخشخ  تشک  عنم  نوناق  رثا  رد  سپس  دهد ، لیوحت  لاس  کی  زا  سپ  هک  درخب  یسک  زا  ناریا  زا  رودص  يارب  كایرت  نت  کی 

. دوب دهاوخ  لطاب  روبزم  عیب  دوشن ، تفای 
دعوم رد  هک  دیامن  يرادیرخ  نیعم ) نیع  ای  دشاب  یلک  هاوخ   ) ار یلام  یسک  الثم  دشاب  تقوم  روطب  عیبم  میلـستب  تردق  مدع  هاگره  ب -

فرب  رثا  رد  دریگ و  لیوحت  ررقم 
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روطب ررقم  دعوم  رد  میلست  هک  یتروص  رد  دیامن . يرتشم  میلست  ررقم  دعوم  رد  ار  نآ  هتسناوتن  عیاب  هدش و  هتسب  هار  هدیراب ، هک  يدیدش 
: دوشیم ضرف  ود  دشاب ، بولطم  تدحو 

عیبم هکنآ  رگید  و  دوشیم ، خـسفنم  عیب  ضبق  زا  لبق  عیبم  فلت  دروم  دـننام  تروص  نیا  رد  دـشاب ، یجراـخ  نیعم و  نیع  عیبم  هکنآ  یکی 
عیبم میلـست  هک  یتروص  رد  ددرگیم . نآ  لماش  یندم  نوناق  « 348  » ةدام تسلطاب و  تلع  نادـقف  رظن  زا  عیب ، تروص  نیا  رد  دـشاب ، یلک 

رد رگا  هک  تسا  يرگید  دوصقم  رقم  دعوم  رد  نآ  ققحت  لقتـسم و  روظنم  عیبم  میلـست  ینعی  دشاب ، بولطم  ددـعت  روطب  ررقم  دـعوم  رد 
دهدیم قح  يرتشمب  هک  تسا  میلست  رذعت  رایخ  دروم  هیماما  قوقح  رد  روبزم  ضرف  ددرگیمن . طقاس  یقاب و  دهعت  دوشن  ققحم  دعوم  نآ 

. تسا یعامتجا  نآ  دشکب و  میلست  رب  ار  عیاب  تردق  ندیسر  راظتنا  ای  خسف و  ار  عیب  دناوتب  هک 
رذعت تروص  رد  تسناد و  لعف  طرـش  فلخت  رایخ  ماسقا  زا  ار  نآ  ناوتیم  یلو  تسا  هدشن  هدرب  روبزم  رایخ  زا  یمان  یندـم ، قوقح  رد 

. دشاب هتشاد  میلستب  ار  عیاب  تردق  راظتنا  ای  دنک و  خسف  ار  عیب  دناوتیم  يرتشم  م . ق . « 240  » هدام قبط 

دشاب نیعم  - 5

رارق ءاشنا  دصق  دروم  ار  يدـحاو  یئیـش  دـیاب  نیعیابتم  دـشابن و  رما  دـنچ  نیب  ددرم  دـیاب  هلماعم  دروم  هک  تشذـگ  تادـهعت  تمـسق  رد 
ره تحص  يارب  یـساسا  طئارـش  رد  هک  یندم  نوناق  « 190  » ةدام زا  رما  نیا  تخورف ، دـیدرت  روطب  ار  ملق  ای  باـتک  ناوتیمن  ـالثم  دـنهد ،

. ددرگیم تباث  تسا  هلماعم 

دشابن مهبم  - 6

هراشا

هکنآب هجوت  اب  یلو  دـنادب ، عیب  تحـص  يارب  یـساسا  طرـش  ار ، دروم  ندوبن  مهبم  اـت  تسین  دوجوم  « 216  » ةدام دـننام  ةدام  عیب  لصف  رد 
ندوبن مهبم  دوشیم  هداد  حرـش  الیذ  هک  رگید  داومب  هجوت  نینچمه  تسا و  هلماعم  ره  تحـص  يارب  یـساسا  طئارـش  زا  یکی  روبزم  طرش 

. دشابیم زین  عیب  تحص  یساسا  طرش  دروم ،
. تسا هلماعم  لحم  تداع  فرع و  نآ و  تعیبطب  هتسب  عیبم ، ندومن  مولعم  قیرط 
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دشاب و  مولعم  دیاب  عیبم  فصو  سنج و  رادقم و  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 342  » ةدام
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تسا ». دلب  فرع  عبات  هدهاشم  ای  تحاسم  ای  عرذ  ای  ددع  ای  لیک  ای  نزوب  نآ  رادقم  نییعت 
. دوش رکذ  عیبم  ماسقا  البق  تسا  مزال  الاب  هدام  حرش  يارب 

عیبم ماسقا 

هراشا

نینچمه ءازجالا و  يواستم  یئیش  زا  یلک  روطب  نیعم  رادقم  ای  عاشم  ای  دشاب  زورفم  تسا  نکمم  عیبم  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 350  » ةدام
«. دشاب همذلا  یف  یلک  تسنکمم 

. همذلا یف  یلک  ب - نآ . مکح  رد  یجراخ و  نیع  فلا - هدومن : مسق  ود  ار  عیبم  الاب  ةدام 

نآ مکح  رد  یجراخ و  نیع  فلا -

هراشا

دومن هیـسح  هراشا  نآب  ناوتب  دوجوم و  جراخ  رد  هک  دوشیم  هتفگ  يزیچب  دـنیوگ  زین  نیعم  نیع  یـصخش و  نیع  ار  نآ  هک  یجراـخ  نیع 
. دوجوم مدنگ  ینوگ  ود  نآ  هناخ و  نآ  دننام 

. عاشم و  زورفم . تسا : مسق  ود  رب  یجراخ  نیع 

زورفم - 1

درادن نآ  رد  یکیرـش  تسا و  دمحمب  قلعتم  ًارـصحنم  هک  ياهناخ  دننام  دشاب ، نآ  کلام  راصحنالاب  رفن  کی  هک  يزیچ  زا  تسا  ترابع 
. درادن تکرش  يرگید  قاطا  نآ  رد  تسا و  واب  قلعتم  ینامتخاس  زا  ینیعم  قاطا  کی  ای  و 

عاشم - 2

ودب ثراب  هک  ۀـناخ  الثم  داد ، زیمت  ناوتن  جراخ  رد  ار  کی  ره  ماهـس  دنـشاب و  کیرـش  نآ  رد  رتشیب  ای  رفن  ود  هک  يزیچ  زا  تسا  ترابع 
نآ زا  هک  هرذ  تمسق و  ره  تسا و  کیرـش  هناخ  رد  دوخ  مهـس  تبـسنب  کی  ره  دنرخیم ، ۀناخ  كرتشم  لوپ  اب  رفن  ود  ای  دسریم و  رـسپ 

زورفم تروصب  عاـشم  یئیـش  هکنآ  يارب  تسا . يرگیدـب  قلعتم  هیقب  یکیب و  قلعتم  هعاـشا  روطب  نآ  زا  یمهـس  دوش  هتفرگ  رظن  رد  هناـخ 
. دومن میسقت  ار  نآ  دیاب  دیآرد 

هدش عقاو  يرگید  زورفم  تمسق  رد  هک  ار  دوخ  یعاشم  مهس  ءاکرش ، زا  کی  ره  هک  تسا  نآ  یقوقح  لیلحت  رظن  زا  عاشم  ءیش  میـسقت 
ۀلیسوب ای  ءاکرش  یـضارتب  عاشم  میـسقت  دیامنب . راذگاو  دوخ  کیرـشب  هدش  عقاو  وا  زورفم  تمـسق  رد  هک  يرگید  عاشم  مهـس  لباقم  رد 

. دیآیم لمعب  هاگداد 
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یجراخ نیع  مکح  رد 
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تسا و هدرک  لامعتـسا  هدوب ) نآ  مکح  رد  ای  یجراخ و  نیع  عیبم  هاـگره  « ) 402  » ةدام رد  ار  یجراخ  نیع  مکح  رد  ۀملک  یندـم  نوناق 
زین نـیعم  رد  یلک  ار  نآ  دربــیم و  ماــن  م . ق . « 350  » ةداـم هک  دـشابیم  ءازجـالا  يواـستم  یئیـش  زا  یلک  روطب  نیعم  رادـقم  نآ  زا  روظنم 

( تسا نآ  ۀیقب  دننام  نآ  زا  يرادقم  ره  ینعی  دشابیم . ءازجالا  يواستم  ءایـشا  زا  مدنگ   ) تسا مدنگ  نت  دص  ياراد  يرابنا  الثم  دنیوگیم ،
ياراد يرجات  رگید - لاثم  دشورفیم . يرگیدب  دشاب ) هدومن  ادج  هکنآ  نودب   ) یلک روطب  ار  رابنا  رد  دوجوم  ياهمدنگ  زا  نت  هس  کلام ،

البق هکنآ  نودـب  ار  اهنآ  زا  پوت  دـصکی  روبزم  رجات  دـشابیم ، یهاش  هناخراک  زا  شقن  کی  سنج و  کـی  زا  یخن  هچراـپ  پوت  دـصناپ 
هک هدـشن  مولعم  دـقع  رد  ینعی  یلک ، روطب  یلو  تسا  نیعم  رادـقم  هتفرگ  رارق  عیب  دروم  لاثم  ود  رد  هچنآ  دـشورفیم . دـشاب  هدرک  نییعت 

. تسا هدش  هتخورف  پوت  دص  مادک  ای  نت و  هس  مادک 
لاثم رما  حیـضوت  يارب  دراد ؟ یقرف  هچ  عاشم  اب  ءازجالا  يواستم  یئیـش  زا  یلک  روطب  نیعم  رادقم  هک  تسا  نآ  دـیآیم  شیپ  هک  یلاؤس 

: میئامنیم باختنا  ار  ریز 
يرتشم دـشورفب ، یـسکب  ار  اهنآ  سمخ  رجات  هک  یتروص  رد  دـنرگیدکی . دـننام  اهنآ  یمامت  هک  تسا  ینیچ  ۀـساک  دـص  ياراد  يرجات 
دشورفب ثلاث  صخشب  دهاوخب  رجات  ار  اهنآ  زا  یکی  هاگره  دشابیم و  کیرش  ًاعاشم  رجات  اب  اههساک  یمامت  زا  کی  ره  سمخ  هب  تبـسن 

دروم یلک  روطب  نیعم  رادـقم  هک  یتروص  رد  دـهدب . واب  شورف  زا  سپ  ار  نمث  زا  سمخ  کی  دـیاب  تسا و  مزـال  سمخ  کـلام  ةزاـجا 
زا هساک  ددع  کلام 20  يرتشم  روبزم  ۀـلماعم  رثا  رد  دـشورفب  یلک  روطب  ار  اههساک  نآ  زا  ددـع  تسیب  رجات  هکنانچ  دریگ ، رارق  هلماعم 

تـسا واب  قلعتم  هک  ۀساک  داتـشه  ات  اهنآ  زا  دناوتیم  رجات  نیاربانب  دـیامنب . يرتشم  میلـست  نییعت و  ار  اهنآ  عیاب  دـیاب  دوشیم و  اههساک  نآ 
تباث و اهنآب  تبـسن  يرتشم  تیکلم  دنامیم  هک  ددع  تسیب  یلو  دیامن  راذگاو  ثلاث  صخـشب  وا  ةزاجا  نودب  يرتشم  مهـس  نییعت  زا  لبق 

. درادن ار  اهنآ  لاقتنا  قح  دوشیم و  رقتسم 
رد  الثم  تسا . ضبق  زا  لبق  عیبم  فلت  دروم  رد  روبزم  قرف  یلمع  راثآ  زا  یکی 
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ۀساک ره  دشاب ، عاشم  روطب  عیب  هک  یتروص  رد  دوش ، فلت  رجات  دزن  ياههساک  زا  يرادقم  يرتشم ، مهس  میلـست  زا  لبق  هچنانچ  الاب  لاثم 

داتـشه ات  ددـع  دـنچ  ره  دـشاب  یلک  روطب  نیعم  رادـقمب  عیب  هک  یتروص  رد  اـما  تسا . هدـش  فلت  هدوب و  عیبم  نآ  سمخ  هدـش  فلت  هک 
هدـش فلت  عیبم  زا  هدایز  نآ  دوش  فلت  هساک  داتـشه  زا  شیب  هچنانچ  تسا و  هدـش  فلت  رجات  یکلم  ياههساک  زا  دوش ، فلت  هک  هساک ،

. تسا
: زا تسا  ترابع  دشابیم  یجراخ  نیع  مکح  رد  هک  یعیبم  ضورف 

نت دـص  ياراد  رابنا  هکنانچ  تسا ، مولعم  زین  یلک  روطب  نآ  زا  يرادـیرخ  رادـقم  نینچمه  ءازجـالا و  يواـستم  یئیـش  یماـمت  رادـقم  - 1
دوجوم مولعم و  نآ  تسا و  نت  هس  هلماعم  دروم  رادـقم  اریز  تسا  حیحـص  روبزم  عیب  دـشابیم . نآ  زا  نت  هس  هلماـعم  دروم  تسا و  مدـنگ 

. دشابیم
تسا و مدنگ  نت  دصکی  ياراد  رابنا  هکنانچ  تسین ، مولعم  هلماعم  دروم  رادقم  یلو  تسا  مولعم  ءازجالا  يواستم  یئیش  یمامت  رادقم  - 2

دنیامنیم قفاوت  الثم  دننک  نیعم  ار  نت  ره  تمیق  هک  دنیامنیم  ءافتکا  طقف  دننکیمن و  مولعم  ار  هلماعم  دروم  رادقم  دوخ  ۀلماعم  رد  نیعیابتم 
. تسا لطاب  عیب  تسین  مولعم  عیبم  رادقم  نوچ  روبزم  ضرف  رد  دهدب ، عیابب  لایر  رازه  راهچ  ینت  دهاوخب  مدنگ  يرتشم  رادقم  ره  هک 

رد هلماعم  دروم  رادقم  هک  دننادیم  نیعیابتم  تسا و  مولعم  هلماعم  دروم  رادقم  یلو  تسین  مولعم  ءازجالا  يواستم  ءیـش  یمامت  رادقم  - 3
هک دـننادیم  اهنآ  یلو  دـشورفیم  ار  نت  هس  رادـقم  مدـنگ  کلام  دـننادیمن و  ار  راـبنا  رد  مدـنگ  رادـقم  نیفرط  هکناـنچ  تسا ، دوجوم  نآ 

. دشابیم دوجوم  عیبم  هک  دننادیم  نیعیابتم  تسا و  مولعم  عیبم  رادقم  اریز  دشابیم ، حیحص  عیب  تسا ، رادقم  نیا  زا  شیب  رابنا  ياهمدنگ 
رد ار  رادقم  نآ  هک  دننادیمن  یلو  دنیامنیم  نییعت  ار  هلماعم  دروم  رادقم  نیعیابتم  تسین و  مولعم  ءازجالا  يواستم  ءیـش  یمامت  رادقم  - 4
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رابنا  يوتحم  رادقم  الثم  درادرب ،
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هلماعم دـقع ، نیح  رد  عیبم  دوجوب  لهج  رظن  زا  دراد ، مدـنگ  نت  هس  رابنا  هک  دـننادیمن  نیعباتم  دـشورفیم و  نت  هس  کلام  تسین و  مولعم 
. دننادیم یفاک  عیب  تحص  رد  ار  تیمولعم  رادقم  نآ  دنشابیم و  روبزم  ۀلماعم  تحصب  دقتعم  هیماما  نییقوقح  زا  یضعب  تسا . لطاب 

ار عیب  دناوتیم  دیامن و  طیسقت  نمث  زا  هدمآ  رـسک  هک  يرادقمب  دناوتیم  يرتشم  دیآرد  نیعم  رادقم  زا  رتمک  عیبم  هک  یتروص  رد  نیاربانب 
. دنک خسف  هقفص  ضعبت  رایخ  تلعب 

مولعم رابنا  رد  مدـنگ  رادـقم  هکنانچ  دـنهدیم ، رارق  هلماعم  دروم  ار  نآ  یمامت  تسین و  مولعم  ءازجالا  يواستم  یئیـش  یماـمت  رادـقم  - 5
. تسا لطاب  عیب  هلماعم  دروم  ندوبن  مولعم  رظن  زا  دشورفیم ، لایر  رازه  ینت  ره  رارق  زا  ار  نآ  یمامت  کلام  دشابن و 

همذلا یف  یلک  ب -

، دشاب هدیدع  دارفا  رب  قداص  هک  تسیزیچ  دـیامنیم  فیرعت  یندـم  نوناق  « 351  » ةدام هکنانچ  دـنیوگ  زین  یلک  ار  نآ  هک  همذـلا  یف  یلک 
هتفگ نهآ  مدنگ و  اهنآ  زا  کیره  هب  هک  تسا  جراخ  رد  يرایـسب  دارفا  ياراد  نهآ  مدـنگ و  موهفم  زا  کی  ره  هک  نهآ  مدـنگ و  دـننام 

رد مدنگ  نت  دصکی  عیاب  عیب  داقعنا  زا  سپ  دشورفب ، يرگیدب  مدنگ  نت  دصکی  دشاب ، هتـشاد  یمدنگ  هکنآ  نودـب  دـناوتیم  رجات  دوشیم .
. همذلا یف  یلک  دوشیم  هتفگ  هک  تسا  نیا  دیامن ، يرتشم  میلست  ررقم  دعوم  رد  هیهت و  البق  ار  نآ  دیاب  هک  دراد  هدهع  همذ و 

- عیبم ماسقا  زا  کی  ره  زا  ماهبا  عفر 

هراشا

: دیآیم لمعب  لیذ  قیرطب  دیدرگ  نایب  الاب  رد  هک  عیبم  ماسقا  زا  کی  ره  ماهبا  عفر 

، دوش مولعم  تسا  نیعیابتم  دزن  نآ  شزرا  رادقم  کالم  هک  یفاصوا  دیاب  تسنآ  مکح  رد  ای  یجراخ و  نیع  عیبم  هک  یتروص  رد  لوا -

هراشا

، زیم دـننام  دوب  دـهاوخ  یفاک  نآ  ةدـهاشم  دـیامنیم ، نآ  زا  ماهبا  عفر  یفیک  فاصوا  رب  عـالطا  هک  دـشاب  یلاوما  زا  عیبم  هاـگره  نیارباـنب 
ناوتیم  روبزم  دروم  رد  اهنآ . لاثما  نامتخاس و  باوختخت ، یلدنص ،
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دومن هدهاشم  هکنآ  نودـب  ناوتیم  ار  باوختخت  الثم  تشاد ، دـهاوخن  هدـهاشمب  جایتحا  دومن و  نآ  زا  ماهبا  عفر  زین  فاصوا  نایب  ۀلیـسوب 
لکین بآ  نالف و  هناخراک  تخاس  ون ، يرفن ، کـی  ینهآ ، روبزم  باوختخت  هک  دـیوگب  يرگید  هکناـنچ  تسناد ، ار  نآ  یفیک  فاـصوا 

: دیوگیم یندم  نوناق  « 347  » هدام هک  تسا  تهج  نیدب  دشابیم  هداد 
وا لهج  عیاب ، دوخ  ول  رگید و  سک  ۀلیسوب  ای  هنیاعم  زا  ریغ  یقیرطب  ًاصخش  هکنیا  رب  طورـشم  دیامن  شورفودیرخ  دناوتیم  روک  صخـش  »

دوش » عفترم 
نیدـنچ دـهاوخیم  یـسک  هاـگره  ـالثم  داد ، هئارا  هنوـمن  دـننام  ار  سنج  نآ  زا  يرادـقم  عیبـم ، یفیک  فاـصوا  ناـیب  ياـجب  تسا  نکمم 

ياهباوختخت دیوگب  دهدب و  ناشن  ار  اهنآ  زا  یکی  دیامنن و  رکذ  ار  فاصوا  دناوتیم  کلام  درخب ، تسا  هتسب  رد  يرابنا  رد  هک  باوختخت 
یندم نوناق  « 354  » هداـم دـیامنیم ، يرادـیرخ  باوختخت  نیعم  ةدـع  هنومن ، يور  زا  روـبزم  صخـش  تسا و  نیا  دـننام  راـبنا  رد  دوـجوم 
خـسف رایخ  يرتشم  الا  دوش و  میلـست  هنومن  قباطم  عیبم  ماـمت  دـیاب  تروص  نیا  رد  دـیآ  لـمعب  هنومن  يور  زا  عیب  تسا  نکمم  : » دـیوگیم

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 389 

http://www.ghaemiyeh.com


فـصو فلخت  رایخ  رظن  زا  دـیآرد ، فاصوا  فالخ  رب  عیبم  هچنانچ  هک  تسا  یـصخش  نیع  عیبم  دروم  رد  روبزم  ةداـم  تشاد .» دـهاوخ 
مزلم عیاب  هکلب  ددرگیمن  خسف  رایخ  بجوم  فاصوا  زا  فلخت  دشاب ، همذلا  یف  یلک  عیبم  هاگره  الا  دیامن و  خـسف  ار  عیب  دـناوتیم  يرتشم 

. دیامنب يرتشم  میلست  دشاب  هنومن  رد  دوجوم  فاصوا  ياراد  هک  یباوختخت  تسا 
نآ یمک  فاصوا  نتـسناد  هکلب  دیامنب ، نییعت  ار  شزرا  رادـقم  دـناوتن  یفیک  فاصوا  رب  عالطا  هک  دـشاب  یلاوما  زا  عیبم  هک  یتروص  رد 

مولعم ار  نآ  شزرا  رادقم  دناوتیمن  گنر  یتشرد و  زا  یفیک  فاصوا  نتـسناد  هدهاشم و  هک  مدنگ  دننام  دـیامنیم  يزاب  ار  یـساسا  شقن 
. دشابیم مزال  زین  تسا  یمک  فاصوا  زا  هک  نآ  نز  رادقم و  هکلب  دیامن ،

. اهنآ لاثما  ودرگ و  نیمز  نهآ ، تسا  لیبق  نیا  زا 
مولعم  دیاب  عیبم  فصو  سنج و  رادقم و  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 342  » هدام
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«. تسا دلب  فرع  عبات  هدهاشم  ای  تحاسم  ای  عرذ  ای  ددع  ای  لیک  ای  نزوب  نآ  رادقم  نییعت  دشاب و 

: عیبم ندوبن  مولعمب  عجار  دنچ  یلئاسم 

، دوشیم ءانثتسا  يزیچ  عیبم  زا  هک  يدروم  رد  - 1

دروم دنامیم  یقاب  ءانثتـسا  زا  سپ  هچنآ  تقیقح  رد  اریز  دوب ، دهاوخ  لطاب  هلماعم  الا  دشاب و  مولعم  نیعیابتم  دزن  دـنامیم  یقاب  هچنآ  دـیاب 
، دهد رارق  عیب  دروم  دنیامن ، رپ  نآ  زا  هک  هسیک  کی  ءانثتـساب  تسا ، جنرب  ولیک  دصکی  ياراد  هک  ینوگ  یـسک  هاگره  الثم  تسا . هلماعم 
هک هلماـعم  دروـم  رادـقم  تهج  نیدـب  تسین ، موـلعم  دوـشیم  هتـشادرب  ینوـگ  زا  هک  هسیک  يوـتحم  رادـقم  اریز  تسا ، لـطاب  هلماـعم  نآ 
عیب دریگیم  ولیک  هد  دوش  ضرف  الثم  دراد  تیفرظ  ردقچ  هسیک  هک  دشاب  مولعم  هاگره  یلو  دوب . دهاوخن  مولعم  تسا  ینوگ  رد  ةدنامیقاب 

يزیچ ره  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 360  » ةدام هک  تسا  نیا  دشابیم . ولیک  دون  ینوگ  رد  ةدنامیقاب  هک  تسا  مولعم  اریز  دـشابیم ، حـیحص 
ةدام  ) دشاب مولعم  دیاب  تسا  زئاج  القتسم  نآ  شورف  هک  يزیچ  اریز  تسا » زیاج  زین  عیبم  زا  نآ  ءانثتـسا  تسا  زئاج  اًلقتـسم  نآ  شورف  هک 

( دشابیم اسران  دوصقم  نایب  يارب  روبزم 

، داد رارق  هلماعم  دروم  ار  هیقب  درک و  رسک  لومعم  رادقمب  فرظ ، نزو  يارب  هدیشک و  فرظ  اب  ار  یسنج  ناوتیم  - 2

هک هیقب  دـنک و  رـسک  یبلح  تیپ  يارب  ولیک  کی  لومعم  قباـطم  دراد ، نزو  ولیک  هدزناـپ  هک  ار  نغور  تیپ  کـی  یـسک  هاـگره  هکناـنچ 
رادقم زا  رتمک  ای  رتدایز  مرگ  دنچ  عقاو  رد  تسا  نکمم  هچ  رگا  یلاخ  تیپ  اریز  دشابیم ، حیحص  روبزم  عیب  دشورفب ، تسا  ولیک  هدراهچ 

. دیدرگ دهاوخن  عیبم  هب  لهج  بجوم  تسا  هحماسم  لباق  فرع  رظن  رد  مرگ  دنچ  رادقم  نوچ  یلو  دشاب  لومعم 

، تسا حیحص  هلماعم  نآ  دریگ  رارق  هلماعم  دروم  نیعم ، رادقم  ربانب  ای  رادقم  طرشب  عیبم  هک  یتروص  رد  - 3

دوشیم عقاو  عیب  دوش  هتخورف  نیعم  رادقم  طرشب  عیبم  رگا  : » دیوگیم م  ق . « 343  » ةدام هک  تسا  نیا  دوش ، رهاظ  نآ  فالخ  ًادعب  هچ  رگا 
عیبم  زونه  هچ  رگا 
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: دیوگیم یندم  نوناق  « 384  » ةدام دشاب » هدشن  عرذ  ای  لیک  ای  هدشن  هدرمش  زونه 

خـسف ار  عیب  هک  دراد  قح  يرتشم  دیآرد ، رادـقم  نآ  زا  رتمک  میلـست  تقو  رد  هدوب و  نیعم  رادـقم  ثیح  زا  عیبم  هلماعم ، لاح  رد  هاگره  »
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ۀلماعم رد  اریز   ) دـیامن لوبق  دوجوم  تبـسن  هب  نمث  زا  ۀـصح  ۀـیدأت  اب  ار  دوجوم  تمیق  ای  و  فصو ) طرـش و  فلخت  رایخ  رظن  زا   ) دـیامن
دشاب نیعم  رادقم  زا  هدایز  عیبم  رگا  و  تسا ) هدومن  ادیپ  زین  یلصا  ۀبنج  روبزم  یمک  فصو  هدش  هتفرگ  رظن  رد  رادقم  رابتعاب  نمث  روبزم 

زا عیبم  هاگره  یلو  دـشاب  هیزجت  لباق  عیبم  هک  تسیتروص  رد  رما  نیا  تسا . هتفرگن  رارق  لاقتنا  دروم  هداـیز  اریز  تسا » عیاـب  لاـم  هداـیز 
ای رتمک  میلـست  نیح  رد  هدش و  هتخورف  نیعم  رادقم  ندوب  طرـشب  دوشیمن و  نکمم  ررـض  نودـب  نآ  ۀـیزجت  هک  دـشاب  شرف  ای  هناخ  لیبق 

. تشاد دهاوخ  خسف  قح  عیاب  مود  تروص  رد  يرتشم و  لوا  تروص  رد  یندم  نوناق  « 385  » ةدام قبط  دیآرد ، رتشیب 
: تسا تقد  لباق  رما  ود  روبزم  ةدام  رد 

هلماعم خسف  قح  عیاب  م . ق . « 385  » هدام روتـسدب  هکنآ  رب  هوالع  دیآ  رد  تسا  هدش  طرـش  هچنآ  زا  رتشیب  عیبم  هک  مود  تروص  رد  فلا -
. تشاد دهاوخ  ار  هلماعم  خسف  قح  یندم  نوناق  « 235  » ةدام قبط  طرش ، فلخت  رایخ  رظن  زا  زین  يرتشم  دراد ، ار 

مین رتم و  هس  رد  رتـم  راـهچ  نونکا  دـشاب و  رتـم  هس  رد  رتـم  راـهچ  هک  تسا  هدـش  طرـش  هتفرگ و  رارق  عیب  دروم  هک  یـشرف  هاـگره  ـالثم 
رکذ مدع  دیامن . خسف  ار  عیب  دناوتیم  عیاب  هکنانچمه  دنک  خسف  ای  لوبق و  ار  نآ  دـناوتیم  يرتشم  دـشابیمن ، يرتشم  قاطا  هراوق  هدـمآرد و 

هک یسک  تسا و  عفتنم  طرش  زا  يرتشم  اریز  دشابیمن ، خسف  قح  نتـشادن  رب  لیلد  « 235  » ةدامب هجوت  اب  « 385  » ةدام رد  يرتشم  خسف  قح 
. دیامنب خسف  فلخت  تروص  رد  دناوتیم  هدش  وا  عفنب  طرش 

ةدام دروم  دننام  دناوتیمن  دراد و  ار  هلماعم  خسف  قح  يرتشم  طقف  دیآ  رد  تسا  هدش  طرش  هچنآ  زا  رتمک  عیبم  هک  لوا  تروص  رد  ب -
، مدنگ لثم  هیزجت  لباق  لاوما   ) لبق
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، نآ زا  يدـحاو  ره  لباقم  رد  هک  دراد  یمک  یلالقتـسا  ۀـبنج  رادـقم ، لبق  ةداـم  دروم  رد  اریز  هدومن  طیـسقت  ار  نمث  اـهنآ ) لاـثما  وج و 

ندوب هیزجت  لباق  ریغب  هجوت  اـب  هک  تسا  « 385  » ةدام دروم  هک  هیزجت  لباق  ریغ  لام  فـالخب  تسا ، هدـش  هتفرگ  رظن  رد  نمث  زا  يرادـقم 
. دناهتشاد نآ  رادقمب  هجوت  نیعیابتم  نمث ، رادقم  نییعت  رد  هچ  رگا  تسا ، هتفرگ  دوخب  یفصو  ۀبنج  تیمک  هک  دوشیم  راهظتسا  نآ 
فراصم هلماعم و  جراخم  نمث ، رب  هوالع  دـیاب  عیاب  دوش  خـسف  هلماعم  لبق  ةدام  ود  دروم  رد  رگا  : » دـیوگیم « 386  » ةدام رد  یندـم  نوناق 

ار نآ  نوچ  دـشاب و  هاـگآ  دوخ  لاـم  تیعـضو  زا  دـیاب  دـشابیم  عیبـم  کـلام  هک  عیاـب  اریز  دـهدب .» تسا  هدومن  يرتـشم  هک  ار  فراـعتم 
زا هک  تسا  یتاراسخ  ۀیلک  لوئسم  ببسم ، تسا و  هدش  يرتشم  ررضت  ببس  هتـشاد  راهظا  تقیقح  فالخ  رب  هتـسنادیم و  ای  هتـسنادیمن و 

. ددرگیم هجوتم  وا  لمع 
دوخب ضحم  یفـصو  ۀـبنج  تیمک ، ناـیب  دـشابیمن و  هیزجت  لـباق  عیبم  هک  تسا  « 355  » ةدام دروم  دـننام  یندـم  نوناق  « 385  » ةدام دروم 

. تسا هتفرگ 
رادقم نآ  زا  رتمک  هک  دوش  مولعم  دعب  دشاب و  هدش  هتخورف  نیعم  تحاسم  نتـشاد  طرـشب  یکلم  رگا  : » دیوگیم یندـم  نوناق  « 355  » ةدام
تـسا رتشیب  هک  دوش  مولعم  رگا  و  دوشیم ) ادـیپ  يرتشم  يارب  طرـش  فلخت  رایخ  اریز   ) تشاد دـهاوخ  ار  هلماعم  خـسف  قح  يرتشم  تسا 
هصیقن ای  هدایز  هبـساحمب  نیفرط  تروص  ره  رد  هکنیا  رگم  دوشیم ) ادیپ  عیاب  يارب  طرـش  فلخت  رایخ  اریز   ) دنک خسف  ار  نآ  دناوتیم  عیاب 

«. دنیامن یضارت 
. دناهتشذگ دوخ  قح  زا  ءاحنا  زا  يوحنب  یضارت  اب  تسا و  هلماعم  نیفرط  قح  خسف  نوچ 

. دشاب مولعم  نیعیابتم  دزن  دراد  ریثأت  نآ  شزرا  رد  هک  یفیک  یمک و  فاصوا  یمامت  دیاب  تسا  یلک  عیبم  هک  یتروص  رد  مود -

( جنرب الثم   ) سنج هچ  دنادب  دیاب  درخیم  يزیچ  يرگید  زا  یسک  هاگره  الثم  فصو ، سنج و  رادقم ، زا  تسا  ترابع  فاصوا  نآ 
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. تسا هلماعم  دروم  ولیک ) دصکی   ) رادقم هچ  و  هایس ) مد   ) فصو مادک  ياراد 
یندـم نوناق  « 351  » ةدام تهج  نیدـب  دوشیم . مولعم  دـقع  نمـض  رد  فاـصوا  نآ  ناـیب  ۀلیـسوب  ًاـمومع  عیبم ، رد  ـالاب  ۀـناگهس  فاـصوا 

رکذ عیبم  فصو  سنج و  رادـقم و  هک  تسا  حیحـص  یتقو  عیب  دـشاب  هدـیدع  دارفا  رب  قداـص  ینعی  یلک  عیبم  هک  یتروص  رد  ، » دـیوگیم
يزازر هکناـنچ  دوش  حیرـصت  دـیاب  نآ  رادـقم  یلو  دوشیم  زاـینیب  فصو  سنج و  رکذ  زا  هنومن ، نداد  هئارا  اـب  دراوم  یـضعب  رد  دوشب »

كال و نیفرط  ار  هنومن  بلغا  مهم  تالماعم  رد  دشورفیم . واب  ار  جنرب  نآ  زا  ولیک  دـصکی  دـهدیم و  هئارا  يرگیدـب  یتکاپ  رد  ار  یجنرب 
. ددرگ قیبطت  هنومن  اب  دوشیم  میلست  هچنآ  دنهد و  رارق  رایعم  ار  نآ  عیبم ، لیوحت  عقوم  رد  ات  دنراذگیم  تناما  یلحم  رد  هدرک  رهم 

دلب فرع  عبات  هدـهاشم ، ای  تحاسم  ای  عرذ  ای  ددـع  ای  لیک  ای  نزو  ۀلیـسوب  دـیوگیم  یندـم  نوناق  « 342  » ةدام هکنانچ  عیبم  رادـقم  نییعت 
. تسا

راکب نآ  لاثما  تاـبوبح و  اـی  تاـعیام و  نزو  نییعت  يارب  بلغا  دراد و  ار  نیعم  نزو  رادـقم  شیاـجنگ  هک  تسا  یفرظ  هناـمیپ ، اـی  لـیک 
. دنیامنیم نییعت  ار  نآ  رادقم  دریگیم ، ریش  ینیعم  نزو  رادقم  هک  ۀنامیپ  اب  دنیامن ، نزو  ار  ریش  هکنآ  ياجب  تسا  لومعم  الثم  دوریم ،

تـسنآ هتفرگ ، رارق  ماهبا  عفر  كالم  دـلب  فرع  هکنآ  بجوم  دریگیم . ماجنا  لحم  نآ  رد  هلماعم  هک  تسا  یلحم  دـلب  زا  الاب  هدام  روظنم 
زیربت رد  نم  الثم  دشابیم ، توافتم  ياهنزو  اب  مان  کی  ياراد  هک  تسا  دوجوم  یفلتخم  ياهگنـس  ناریا  روشک  فلتخم  یئاهتمـسق  رد  هک 

نزوب و ناریا  ياهتمسق  زا  یضعب  رد  ار  سنج  کی  رادقم  نینچمه  رگید و  نزو  ياراد  نارهت  رد  تسا و  یـصوصخم  نزو  رادقم  ياراد 
لامـش طاقن  یـضعب  رد  ددعب و  نارهت  رد  ار  ناجمداب  لاقترپ و  رایخ ، الثم  دنیامنیم ، نییعت  ةدهاشمب  مه  یهاگ  ددـعب و  رگید  یـضعب  رد 

. دنشورفیم هدهاشمب  ناگدننک  دیلوت  دزن  یهاگ  نزوب و  ناریا 
لومعم  هک  یقیرطب  دیاب  دوشب  عیبم  رادقم  زا  ماهبا  عفر  نیلماعتم  دزن  هکنآ  يارب 
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سنج هک  تسنآ  شلومعم  هک  يرهـش  زا  یـسک  هاگره  الثم  دوشیمن . عیبم  زا  ماهبا  عفر  الا  ددرگ و  نییعت  رادقم  تسا  اهنآ  دزن  لوادتم  و 

ار سنج  نآ  دیرخ  عقوم  رد  روبزم  صخـش  دنـشورفیم ، نزوب  ار  سنج  نآ  رگا  هک  دورب  يرگید  رهـشب  دـنیامنیم ، هلماعم  ددـعب  ار  ینیعم 
هلماعم دهاوخب  تسا  نارهت  لها  هک  یـسک  رگا  نینچمه  تسین و  سنج  نآ  نزو  رادقمب  انـشآ  اریز  دـیامنیم ، هبـساحم  ددـع  هب  دوخ  دزن 

زا یکی  ددرگ و  نییعت  عیبم  رادقم  ینپاژ  نیک  هب  رگا  نیاربانب  دـیامنیم ، هلماعم  تسا  نآب  انـشآ  لوادـتم و  هک  نم  ای  ولیک  هب  دـیامن  نزوب 
ای دـشاب و  ینپاژ  نیک  نزوب  انـشآ  هاگره  دـنهد و  رارق  نزو  رایعم  باختنا و  ار  ياهخولک  هک  تسا  نآ  دـننام  دـشابن ، نآب  انـشآ  نیعیابتم 

نییعت یندم  نوناق  « 342  » ةدام هک  تسا  نیا  ددرگیم ، مولعم  وا  يارب  هلماـعم  دروم  رادـقم  تسا  ولیک  ( 0 . 6  ) ینپاژ نیک  ره  دـنادب  هکنآ 
. تسا هتسناد  دلب  فرع  عبات  هدهاشم  ای  تحاسم  ای  عرذ  ای  ددع  ای  لیک  ای  نزو  ۀلیسوب  ار  عیبم  رادقم 

دنشاب هتشادن  نآب  یئانشآ  هاگره  الا  دنشاب و  هتشاد  عیبم  رادقمب  یئانشآ  نیلماعتم  هک  دشابیم  حیحـص  عیب  یتروص  رد  تشذگ  هچنآ  ربانب 
تسا لطاب  عیبم  ندوبن  مولعم  ثیح  زا  هلماعم  درخب ، دروایب  ار  هچراپ  دشاب و  عالطایب  ناتـسلگنا  رد  درای  رادقم  زا  یـسک  هاگره  هکنانچ 
هلماعم نآ  دـیامن  درایب  هلماعم  نارهت  رد  دـشاب و  هتـشاد  درایب  یئانـشآ  یـسک  هاگره  سکعلاب  تسا و  هلماعم  لحم  فرع  درای  هکنآ  ول  و 

. دشابیم رتم  لحم  فرع  هچ  رگا  تسا  حیحص 

- دشاب دوجوم  دیاب  عیبم  - 7

نآ دیاب  دـشورفب  ار  یبسا  یـسک  هاگره  الثم  دـشاب . دوجوم  دـقع  نیح  رد  دـیاب  تسا  نآ  مکح  رد  ای  یجراخ  نیع  عیبم  هک  یتروص  رد 
، تسا لطاب  عیب  دناهدیرد  ار  نآ  ناگرگ  نآ  زا  لبق  هک  دوش  فشک  دقع  زا  سپ  هاگره  الا  دشاب و  دوجوم  عیب  دقع  داقعنا  نامز  رد  تسا 

نیعم نیع  عیب  رد  رگا  : » دیوگیم یندـم  نوناق  « 361  » ةدام هک  تسا  تهج  نیدـب  تسا . هدوب  دـقاف  ار  یـساسا  ناکرا  زا  یکی  هلماعم  اریز 
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«. تسا لطاب  عیب  هتشادن  دوجو  عیبم  هک  دوش  مولعم 

- دشاب عورشم  دیاب  عیب  تهج  - 8

، تادهعت رد  یندم  نوناق  « 217  » ةدام قبط 
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طئارـش زا  یلو  تسین  عیب  دروم  رد  هچ  رگا  روبزم  ةدام  تسا . لطاب  عیب  الا  دشاب و  عورـشم  دـیاب  دوش  حیرـصت  دـقع  رد  عیب  تهج  هاگره 
تدوخ ات  مشورفیم  ار  لانیمول  صرق  هک  دنک  حیرصت  شورف  رد  هاگره  نیاربانب  تسا . اهنآ  زا  یکی  عیب  دشابیم و  تالماعم  ۀیلک  یـساسا 

. دوب دهاوخ  لطاب  عیب  دیامن  راحتنا  ات  دروخیم  ار  نآ  هک  دیامن  حیرصت  يرتشم  هکنآ  ای  یشکب  ار 
کلمت رد  يرثا  دساف  عیب  یندم  نوناق  « 365  » ةدام قبط  تسا و  لطاب  عیب  دشاب  دقاف  ار  الاب  رد  روکذم  طئارش  زا  یکی  نمث  ای  عیبم  هاگره 

ار نآ  دیاب  عیبم ) ای  دشاب  نمث   ) دـنک ضبق  ار  یلام  دـساف  عیب  هب  یـسک  هاگره  نیاربانب  هدـشن . دوجوم  دـقع  هک  تسا  نآ  دـننام  درادـن و 
«. 366  » ةدام  ) دوب دهاوخ  نآ  عفانم  نیع و  نماض  دوش  صقان  ای  فلت  رگا  دنک و  در  شبحاصب 

- عیبم عباوت 

رد نآ  لوخد  رب  تلالد  نئارق  ای  دوش  هدرمش  عیبم  عباوت  زا  ای  ءزج  تداع  فرع و  بسح  رب  هک  يزیچ  ره  : » یندم نوناق  « 356  » ةدام قبط 
و دنـشاب » فرع  رب  لهاج  نیلماعتم  هچ  رگا  دشاب و  هدشن  رکذ  ًاحیرـص  دقع  رد  هچ  رگا  تسا  يرتشمب  قلعتم  عیبم و  رد  لخاد  دیامن  عیبم 

رگم دوشیمن  عیب  رد  لخاد  دوشن  هدرمش  عیبم  عبات  ای  ءزج  تداع  فرع و  بسح  رب  هک  يزیچ  ره  : » یندم نوناق  « 357  » ةدام قبط  سکعلاب 
«. دشاب هدش  رکذ  دقع  رد  ًاحیرص  هکنیا 

دوجوم اهنآ  طیحم  رد  هک  یـسوسحم  ياهزیچ  يارب  رگیدـکیب  میهفت  روظنمب  هعماج  دارفا  هک  تسا  عاـمتجا  راـکفا  تاـعرتخم  زا  ظاـفلا 
تالماعم رد  هک  یتاملک  ظافلا و  دودـح  ینعم و  صیخـشت  نوناق ، هک  تسا  نیا  دـننکیم . لامعتـسا  عضو و  دـنیامنیم  روصت  ای  دـشابیم و 

نیب سپـس  دنیامن و  نییعت  ظفل  ۀلیـسوب  ار  عیبم  هلماعم ، نیفرط  هک  یتروص  رد  تهج  نیدب  تسا . هدومن  رازگرب  فرع  ةدهعب  دوریم  راکب 
دننام تسا  دوجوم  یـصاخ  فرع  هاـگره  هک  ینعم  نیدـب  تفاـی  دارفا  ناـهذا  رد  ار  نآ  موهفم  دـیاب  دوش ، فـالتخا  نآ  موهفم  رد  ناـنآ 

و  دوب ، دهاوخ  صیخشت  كالم  روبزم  فرع  نآ ، لاثما  يزرواشک و  يراجت ، فرع 
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صاصتخا رما  نیا  تسا . عیبم  دـنمهفیم  نآ  زا  دارفا  مومع  هچنآ  ماع و  فرع  درادـن  یـصوصخم  موهفم  ظفل  نآ  صاخ  فرع  رد  هاگره 
دننام ار  يروما  یندم  نوناق  « 358  » هدام تسا . فرع  ظافلا ، یمامت  میهافم  دودح  صیخـشت  كالم  هکلب  درادن  تالماعم  ظافلا  موهفمب 

رمم و هناخ ، عیب  رد  راجـشا و  غاب ، عیب  رد  قوف  هدام  ودب  رظن  : » دیوگیم دیامنیم و  نایب  ار  یظافلا  یفرع  میهافم  دودح  هدش و  رکذتم  لاثم 
عیب رد  تعارز  سکعرب  دوشیم و  يرتـشمب  قلعتم  دومن  لـقن  یبارخ  نودـب  ار  نآ  ناوتن  هک  يروـطب  دـشاب  اـنب  هب  قـصلم  هچ  ره  يرجم و 

عباوت زا  فرع  بسح  رب  اـی  دـشاب  هدـش  حیرـصت  هکنیا  رگم  دوشیمن  يرتـشمب  قلعتم  ناویح  عیب  رد  لـمح  تخرد و  عیب  رد  هوـیم  نیمز و 
«. دننک یضارت  قوف  بیترت  سکعب  دنناوتیم  دقع  نیفرط  لاح  ره  رد  دوش . هدرمش 

ناویح عیب  رد  لمح  دـیوگیم : یندـم  نوناق  « 358  » هدام الثم  دـشاب ، توافتم  فلتخم  طاقن  رد  ظاـفلا  یـضعب  موهفم  دودـح  تسا  نکمم 
نیلماعتم نیب  هاـگره  تروص  نیا  رد  دـننادیم ، عیبم  رد  لـخاد  ار  لـمح  ناریا ، زا  یتمـسق  فرع  رد  هکنآ  لاـح  دوشیمن و  يرتشمب  قلعتم 
دناهدومن ادا  ار  ظافلا  لحم ، فرعب  نیلماعتم  هک  تسنآ  رهاظ  اریز  دوب ، دـهاوخ  صیخـشت  كالم  دـقع  داقعنا  لحم  فرع  دوش  فـالتخا 

لحم زا  دـنیامنیم و  ترفاسم  رگیدـکی  اب  دنتـسه و  رهـش  کی  لها  هلماعم  نیفرط  هک  یتروص  رد  الثم  دوش . تباث  نآ  فـالخ  هکنآ  رگم 
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دوخ رهش  لها  فرعب  هک  تسا  نآ  رهاظ  دوشیم ، دقعنم  نانآ  نیب  ۀلماعم  لحم  نآ  رد  ًاقافتا  دنرذگیم و  دراد  یصوصخم  فرع  هک  رگید 
. دنشابیم سونأم  رتشیب  دوخ  لحم  فرع  رد  هلمعتسم  ظافلاب  نانآ  اریز  دقع ، داقعنا  لحم  فرعب  هن  دناهدومن  لامعتسا  ار  ظافلا 

نییعت رتقیـض  رگید  ةدع  رتعیـسو و  ةدع  ار  نآ  دودـح  تسین و  یعطق  رهـش  کی  فرع  رد  اهنآ  موهفم  دودـح  هک  دنتـسه  ظافلا  یـضعب 
زا ار  نآ  لح  قیرط  یندـم  نوناق  دوشیم . لصاح  فالتخا  نیعیابتم  نیب  عیبم  رد  اهزیچ  یـضعب  ندوب  لخاد  رد  رما  نیا  رثا  رد  دـنیامنیم و 

ًافرع  عیبم  رد  یئیش  لوخد  هاگره  : » دیوگیم « 359  » هدام رد  هتشادن و  رود  رظن 
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«. دشاب هدش  حیرصت  هکنآ  رگم  دوب  دهاوخن  عیب  رد  لخاد  یئیش  نآ  دشاب  كوکشم 
رب هک  یقوقح  لوصا  زا  الاب  هدام  رد  یندم  نوناق  تساوخ ، کمک  فرع  زا  ناوتیمن  ظافلا  هنوگ  نیا  موهفم  رد  فالتخا ، لح  يارب  نوچ 

مکح تسا  مولعم  نآ  مان  زا  هکنانچ  مدـع  لصا  تسا . باحـصتسا  مدـع و  لـصا  نآ  هتـسج و  تناعتـسا  تسا  راوتـسا  یلقع  دـعاوق  هیاـپ 
ثداـح ریغ  ار  نآ  لـقع  دوش ، دـیدرت  يرما  شیادـیپ  رد  ناـمز  ره  اریز  دوشیم ، دـیدرت  نآ  شیادـیپ  رد  هک  تسا  يزیچ  ندـشن  ثداـحب 

تسا نآ  عیب ، رد  یئیش  لوخد  مدع  لوخد و  رد  نیعیابتم  فالتخا  يانبم  دنکیم . باحصتسا  یقاب و  ار  قباس  تیعضو  درادیم و  بوسحم 
. تسا یقاب  عیاب  تیکلمب  هدشن و  لقتنم  ای  هدش  لقتنم  يرتشمب  عیاب  زا  روبزم  یئیش  هک 

. ددرگیم باحـصتسا  هدشن  لصاح  لاقتناب  عطق  هک  مادام  نآب  تبـسن  عیاب  تیکلام  تسناد و  دیاب  لصاح  ریغ  ار  لاقتنا  یقوقح  لصا  قبط 
. دشابن عیب  رد  لخاد  هتفرگ  رارق  دیدرت  دروم  هچنآ  هک  دوب  دهاوخ  نآ  رما  نیا  هجیتن 

عیب راثآ  رد  مراهچ  ثحبم 

هراشا

. تسا لیذ  رارق  زا  دشاب  هدش  عقاو  ًاحیحص  هک  یعیب  راثآ  «: 362  » هدام
. دوشیم نمث  کلام  عیاب  عیبم و  کلام  يرتشم  عیب ، عوقو  درجمب  - 1

. دهدیم رارق  نمث  كرد  نماض  ار  يرتشم  عیبم و  كرد  نماض  ار  عیاب  عیب ، دقع  - 2
. دیامنیم مزلم  عیبم  میلستب  ار  عیاب  عیب ، دقع  - 3

«. دنکیم مزلم  نمث  ۀیدأتب  ار  يرتشم  عیب ، دقع  - 4

نمث عیبم و  تیکلم  رد  لوا  ةرقف 

هراشا

هچ رگا  دوشیم ، لخاد  يرتشم  تیکلمب  دقع  سفنب  دـشاب  نآ  مکح  رد  ای  یجراخ  نیع  عیبم  هک  یتروص  رد  یکیلمت و  تسا  يدـقع  عیب 
هب  نمث  يرتشم و  میلست  عیبم  زونه 
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ةدام رد  یندـم  نوناق  ار  رما  نیا  دـشاب . نآ  مکح  رد  ای  یجراخ و  نیع  نمث  هک  یتروص  رد  تسا  نینچمه  دـشاب . هدـشن  هداد  عیاـب  ضبق 

ای خسف و  رایخ  دوجو  هک  دوش  مهوت  دوب  نکمم  نوچ  دیامنیم . نایب  مولعم » ضوعب  نیع  کیلمت  زا  تسا  ترابع  عیب  : » دیوگیم هک  « 338»
تسا هدش  حیرـصت  یندم  نوناق  « 363  » ةدام رد  ددرگیم ، دـقع  ۀلیـسوب  عیبم  کیلمت  زا  عنام  نمث ، ۀـیدأت  ای  عیبم  میلـست  يارب  یلجا  دوجو 

دشابیمن »...  لاقتنا  عنام  نمث  ۀیدأت  ای  عیبم  میلست  يارب  یلجا  دوجو  ای  نیعیابتم و  يارب  خسف  رایخ  دوجو  : » هک
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: تسا هدش  رکذتم  ار  رما  ود  الاب  هدام 

- خسف رایخ  دوجو  - 1

بجوم عیب  رد  رایخ  دوجو  هک  تسا  نآ  رظن  زا  ددرگیمن  يرتشمب  عیبم  لاقتنا  زا  عنام  عیب  دـقع  رد  خـسف  رایخ  دوجو  هکنآب  هدام  حیرـصت 
دقع نامز  زا  تیکلم  قلطم ، عیب  رد  هک  دور  مهوت  دوب  نکمم  اذل  دوشیمن ، رقتـسم  عیب  هدـشن  طقاس  رایخ  هک  مادام  ددرگیم و  دـقع  لزلزت 
لوا تمسق  رد  تهج  نیدب  ددرگیم ، لصاح  تیکلم  رایخ ، طوقس  زا  سپ  تسا  دوجوم  نآ  رد  خسف  رایخ  هک  یعیب  رد  و  دوشیم ، لصاح 

«. رایخ ءاضقنا  خیرات  زا  هن  تسا  عیب  دقع  نیح  زا  تیکلام  يرایخ  عیب  رد  : » دیوگیم هلصافالب  یندم  نوناق  « 364  » هدام
نآ رظن  زا  دوب ، هدومن  نایب  رگید  ترابعب  ار  نآ  لبق  هدام  رد  هکنآ  اب  يراـیخ ، عیب  رد  دـقع  ناـمز  زا  يرتشم  تیکلمب  ـالاب  هداـم  حیرـصت 

روهشم لوق  یلو  دوشیم ، لصاح  رایخ  ءاضقنا  نامز  زا  تیکلم  يرایخ  عیب  رد  هک  تسا  نآ  رب  یسوط  خیش  هعیش  نییقوقح  داتسا  هک  تسا 
، دقع رد  رایخ  دوجو  اریز  دنادیم ، دقع  نامز  زا  زین  قلطم  عیب  دـننام  يرایخ  عیب  دروم  رد  ار  تیکلم  هدومن  نآ  زا  يوریپ  یندـم  نوناق  هک 

دراد خـسف  رایخ  هک  یـسک  تسا و  لزلزتم  هدـشن  طقاس  رایخ  هک  ماداـم  هیلا  لـقتنم  تیکلم  هچ  رگا  درادـن  نآ  ندوب  یکیلمت  اـب  تاـفانم 
. دنک يریگولج  نآ  راثآ  ۀمادا  زا  دنز و  مهرب  ار  دقع  دناوتیم 

نمث ۀیدأت  ای  عیبم  میلست  يارب  لجا  دوجو  - 2

هراشا

يرتشم  عیاب و  يارب  دقع  رثا  رد  هک  دشابیم  یتامازلا  زا  يرتشم ، فرط  زا  نمث  ۀیدأت  عیاب و  فرط  زا  عیبم  میلست 
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نیلماعتم یلو  دـیامن ، میلـست  دوخ  فرطب  هداد  رارق  دـقع  دروم  هک  ار  هچنآ  دـقع  زا  سپ  هلـصافالب  تسا ، مزلم  کی  ره  دوشیم و  لصاح 
ای میلست  يارب  و  یجراخ ، نیع  عیب  دروم  هک  یتروص  رد  دنهد . ماجنا  ینیعم  تدم  ءاضقنا  زا  سپ  ار  دوخ  دهعت  هک  دنراذگ  رارق  دنناوتیم 
رد رما  نیا  هاگره  ضوع . لباقم  رد  ای  دشاب  یناجم  روبزم  تدم  رد  لام  نآ  زا  لقان  عافتنا  تسا  نکمم  دشاب ، هدش  نیعم  لجا  نآ  ۀـیدأت 

رگم دـشابیم ، نآ  لثملا  ترجا  رادهدـهع  تسا ، هدومن  تعفنم  ءافیتسا  يرگیدـب  قلعتم  نیع  زا  لقان ، نوچ  دوش  هدراذـگ  توکـسم  دـقع 
دقعنم ار  عـیب  نآ  ظاـحل  اـب  نیفرط  تسا و  یناـجم  لاـم  نآ  زا  لـقان  عاـفتنا  تسنآ  رب  ینوـنک  فرع  هکناـنچ  رما  رهاـظ  دوـش  هتفگ  هکنآ 

هیهت دوخ  يارب  هناخ  ات  دنامب  نآ  رد  ناتسبات  رد  دهاوخیم  تسا و  هتخورف  هام  نیدرورف  لوا  رد  يرگیدب  ار  غاب  هک  یسک  الثم  دناهتخاس .
نمث ار  دوخ  لیبموتا  هک  يرادیرخ  نینچمه  دهد . لیوحت  واب  هام  رویرهـش  رخآ  رد  ار  غاب  هک  دهدیم  رارق  يرتشم  اب  عیب  دـقع  رد  دـیامن ،

دیع هدزیـس  زا  سپ  ار  لیبموتا  هک  دراذگیم  رارق  عیاب  اب  دیامن  حیرفت  ناریمـش  رد  ار  دیع  مایا  دـهاوخیم  هک  نآ  يارب  دـهدیم ، رارق  هلماعم 
يارب تسا و  هدش  لصاح  دقع  ۀلیسوب  هلماعم ، درومب  تبـسن  يرتشم  عیاب و  زا  کی  ره  رقتـسم  تیکلم  الاب  لاثم  ود  رد  دنک . میلـست  عیابب 

. دیامنیمن دقع  نامز  زا  نیعیابتم  تیکلام  رد  يریثأت  هنوگچیه  رما  نیا  دناهدومنن و  نیعم  لجا  هلماعم  دروم  میلست  دهعت و  ماجنا 
هاگره : » هک تسنیا  نآ  و  دیامنیم ، نایب  لاثم  روطب  تسا  عیب  دقع  ندوب  یکیلمت  رب  عرفتم  هک  ار  یـضرف  « 363  » ةدام لیذ  رد  یندم  نوناق 

الثم تشاد .» دـهاوخ  ار  نیع  نآ  ۀـبلاطم  قح  رگید  فرط  دوش  سلفم  نیلماـعتم  دـحا  نآ  میلـست  زا  لـبق  هدوب و  نیعم  نیع  عیبـم  اـی  نمث 
دناوتیم يرتشم  دشاب ، هدومنن  يرتشم  میلست  ار  عیبم  زونه  دوش و  هتـسکشرو  ای  سلفم  ًادعب  دشورفب و  يرگیدب  ار  دوخ  غاب  یـسک  هاگره 
يرتشم تیکلم  رد  يریثأت  نآ  میلـست  مدع  تسا و  هدش  لقتنم  يرتشمب  غاب  دقع ، ۀلیـسوب  اریز  دهاوخب ، سلفم  عیاب  زا  ار  لاقتنا  دروم  غاب 

، عیاب لاوما  فیدر  رد  غاب  تهج  نیدب  تشاد ، دهاوخن 
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زا لـبق  هدومن  لـقتنم  يرگیدـب  نمث  ناونعب  ار  دوخ  لـیبموتا  هک  يرتـشم  هاـگره  تسا  نینچمه  دریگیمن . رارق  وا  ناراکناتـسب  قح  قلعتم 
قح قـلعتم  وا  لاوـما  فـیدر  رد  لـیبموتا  دـهاوخب و  يرتـشم  زا  ار  نآ  دـناوتیم  عیاـب  دوـش ، هتـسکشرو  اـی  سلفم و  عیاـبب  نآ  نداد  ضبق 

. ددرگیمن ناراکبلط 

- فرص عیب 

طرش ضبق  هک  یعیب  رد  دیوگیم ...« : « 364  » ةدام لیذ  رد  یندم  نوناق  دوشیمن  يراج  فرـص  عیب  دروم  رد  عیب  دقع  ندوب  یکیلمت  ةدعاق 
عیب زا  یماـن  روبزم  هداـم  رد  زج  یندـم  نوناـق  عیب .» عوقو  نیح  زا  هن  تسا  طرـش  لوصح  نیح  زا  لاـقتنا  فرـص ، عـیب  لـثم  تسا  تحص 

. تسا هدربن  فرص 
، تسا رگیدـکیب  هرقن  الط و  زا  کـی  ره  عیب  فرـص ، عیب  هیماـما ، نییقوقح  حالطـصا  رد  دـشابیم و  ادـص )  ) توص ینعمب  تغل  رد  فرص 

هرقن عیب  نینچمه  الطب و  ای  هرقنب و  الط  عیب  نیاربانب  نآ . لاثما  تنیز و  تالآ  شمـش و  دـننام  كوکـسم  ریغ  ای  دـشاب و  كوکـسم  هاوخ 
ضابقا ضبق و  رد  هکنآ  رظن  زا  هداتفین و  رود  يوغل  ینعم  زا  دوخ  یحالطـصا  ینعم  رد  هیماما  قوقح  دشابیم . فرـص  عیب  هرقنب  ای  الطب و 

. تسا هدیمان  فرص  عیب  ار  نآ  عیب  دوشیم ، هدینش  ًامومع  نآ  يادص  هرقن  ای  الط 
هک تسا  نمث  عیبم و  زا  کی  ره  ضباقت  دوش ، تیاعر  دیاب  فرـص  عیب  رد  هک  هلماعم  تحـص  یـساسا  طئارـش  رب  هوالع  هیماما  قوقح  رد 

نامز نآ  زا  لاقتنا  و  دشابیم ، دقع  تحص  طرـش  فقو  عافتنا و  قح  رد  ضبق  دننام  فرـص  عیب  رد  ضبق  دیآ . لمعب  دقع  سلجم  رد  دیاب 
عیب رد  ناوتیمن  نیاربانب  همذـلا ، یف  یلک  ای  دـشاب  یجراـخ  نیع  نمث  عیبم و  زا  کـی  ره  هک  درادـن  یقرف  رما  نیا  رد  دـیامنیم . ادـیپ  ققحت 

. داد رارق  لجا  نمث  ۀیدأت  ای  عیبم  میلست  يارب  فرص 
هاگره الثم  دـشاب . همذـلا  یف  یلک  هچ  رگا  دـیامن  ضبق  ار  نمث  ای  عیبم  هک  دـهد  تلاکو  رگید  فرطب  دـناوتیم  يرتشم  عیاب و  زا  کی  ره 

رادیرخ  درخب ، وا  زا  یفرشا  هس  الط ، يولهپ  نآ  لباقم  رد  راکبلط  دشاب و  راکناتسب  الط  يولهپ  کی  يرگید  زا  یسک 
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حیحص عیب  دوشیم و  بوسحم  ضباقت  رما  نیا  دیامن ، ضبق  دوخ  ۀمذ  رد  وا  فرط  زا  ار  اهیفارشا  نآ  هک  دهد  تلاکو  هدنـشورفب  دناوتیم 
عیاب ۀـمذ  رد  هک  مه  اهیفرـشا  و  درادـن ، دـیدج  ضبقب  جایتحا  و  دوشیم ، هتخانـش  هدـش  ضبق  هدوب  عیاب  ۀـمذ  رب  هک  الط  يولهپ  اریز  تسا ،

. دیامنیم يرابتعا  ضبق  ۀلاکو  يرتشم  فرط  زا  وا  تسا 
دحاو دقع  اریز  دشابیم ، لطاب  هیقبب  تبـسن  دوب و  دـهاوخ  حیحـص  ضعب  نامهب  تبـسن  عیب  دوش ، لصاح  ضباقت  عیبم  زا  ضعب  رد  هاگره 

. دشاب اراد  دناوتیم  ار  هناگادج  مکح  رابتعاب  کی  ره  ددرگیم و  لحنم  هددعتم  دوقعب  دروم  رابتعاب 
ةرقف رد   ) تسا هدربن  نآ  زا  یمان  یندم  نوناق  هک  دشابیم  فلس  ای  ملس  عیب  تسا ، نآ  تحص  طرش  ضبق  هیماما  نوناق  رد  هک  يرگید  عیب 

(. دوش هعجارم  عیبم  میلست  رد  مود 
یلک عیبم  هک  یتروص  رد  دشاب و  نآ  مکح  رد  ای  یجراخ  نیع  عیبم  هک  تسا  یتروص  رد  دیدرگ ، نایب  عیب  دـقع  ندوب  یکیلمت  رد  هچنآ 

هس زا  سپ  هک  دشورفیم  يرگیدب  یلک  مدنگ  نت  دصکی  هک  یسک  یـسک  الثم  دوشیم ، لصاح  يرتشمب  نآ  میلـست  نامز  زا  تیکلم  دشاب 
روبزم دقع  ۀجیتن  رد  نیاربانب  دنک ، کیلمت  رادیرخب  مدنگ  نت  دصکی  رادقم  هک  دیامنیم  دهعت  عیب  دقع  ۀلیـسوب  دهد ، يرتشم  لیوحت  هام 

. دوشیم راکناتسب  يرتشم  نویدم و  عیاب 
هدش مدنگ  نت  دصکیب  تبـسن  عیاب  همذـلا  یف  ام  کلام  یلک ) عیب   ) عیب دـقع  رثا  رد  يرتشم  هک  دوشیم  هتفگ  هیماما  نییقوقح  حالطـصا  رد 

ءالیتسا هطلـس و  هک  دوخ  ماع  ینعم  رد  روبزم  دروم  رد  تیکلام  تسا . عیاب  ةدـهع  همذ و  رد  هک  هدـش  يزیچ  کـلام  يرتشم  ینعی  تسا ،
(. دوش هعجارم  تادهعت  تمسق  رد   ) تسا هدش  لامعتسا  دشابیم 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 396 

http://www.ghaemiyeh.com


449 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

عیبم میلست  رد  مود  ةرقف 

هراشا

دشاب و تاعافتنا  تافرصت و  ءاحنا  زا  نکمتم  هک  يوحن  هب  يرتشم  فرـصتب  عیبم  نداد  زا  تسا  ترابع  میلـست  : » یندم نوناق  « 367  » ةدام
«. عیبم رب  يرتشم  ءالیتسا  زا  تسا  ترابع  ضبق 

. دنمان ملست  ای  ضبقب و  هدنریگ  رابتعاب  میلست و  هدنهد  رابتعاب  هک  صخش  ودب  مئاق  تسا  یلمع  میلست 
تحت عیبم  ندراذـگ  دـشاب ) تاعافتنا  تافرـصت و  ءاحنا  زا  نکمتم  هک  يوحنب  يرتشم  فرـصتب  عیبم  نداد   ) تراـبع زا  ـالاب  ةداـم  روظنم 

رد يرتشم  تاعافتنا  تافرـصت و  ءاحنا  يارب  يرگید  ای  عیاب و  فرط  زا  یتعنامم  تمحازم و  هنوگچـیه  هک  يوحنب  تسا ، يرتشم  راـیتخا 
يرتشم میلـست  ناوتیمن  تسا  يرگید  هنابـصاغ  فرـصت  هک  یعیبم  نیاربانب  دوش ، عفتنم  نآ  زا  دـهاوخب  نامز  ره  دـناوتب  وا  ات  دـشابن ، عیبم 

. دومن
دیامن و فرصت  نآ  رد  المع  دناوتب  دهاوخب  نامز  ره  هک  دشابیم  عیبم  رب  يرتشم  يونعم  ۀطلـس  عیبم  رب  يرتشم  ءالیتسا  زا  الاب  ةدام  روظنم 

لصاح یتقو  میلـست  : » دیوگیم « 368  » ةداـم رد  هلـصافالب  یندـم  نوناـق  هک  تسا  نیا  تسا . یلعف  يداـم و  فرـصت  هن  دوش ، عفتنم  نآ  زا 
هک یلامح  نیاربانب  دـشاب .» هدرکن  فرـصت  المع  زونه  ار  نآ  يرتشم  هچ  رگا  دـشاب ، هدـش  هتـشاذگ  يرتشم  رایتخا  تحت  عیبم  هک  دوشیم 

. تسا هدمآ  لمعب  میلست  دراذگیم  نیمزب  ار  نآ  هزاغم  بحاص  هجوت  اب  دربیم و  يرتشم  ةزاغم  ردب  عیاب  ۀناختراجت  زا  ار  يارب 
. درادن یقرف  هنوگچیه  تهج  نیا  زا  تسا و  عیبم  میلست  دننام  عیابب  نمث  ۀیدأت 

نمث عیبم و  هک  یعیب  رد  ینعم  نیاب  دناهدومن ، عیب  دقع  نمـض  رد  يرتشم  عیاب و  هک  تسیدـهعت  ماجنا  نمث ، هیدأت  نینچمه  عیبم و  میلـست 
هچنآ  هک  دننکیم  دهعت  ًانمض  دنیامنیم ، کیلمت  رگیدکیب  ار  نآ  هکنآ  رب  هوالع  نیعیابتم  دشابیم  نآ  مکح  رد  ای  یجراخ  نیع 
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، تسا نآ  میلـستب  دـهعت  دروم و  کیلمت  زا  ترابع  عیب  دـقع  یقوقح  لـیلحت  رظن  زا  دـنیامن . میلـست  نآ  هیلا  لـقتنمب  تسا  هدـش  کـیلمت 
زا سپ  نیعیابتم  زا  کی  ره  ات  دـشابیمن  نمث  عیبم و  ینوناق  تناما  ای  هناـکلام و  تناـما  زا  یـشان  نمث  ۀـیدأت  عیبم و  میلـستب  مازتلا  نیارباـنب 

. دهدب شکلام  فرصتب  ار  نآ  دیاب  تسا  تناما  وا  دزن  دشابیم و  ریغ  لام  فرصتم  نوچ  لاقتنا 
«. دیامنیم مزلم  نمث  ۀیدأتب  ار  يرتشم  عیبم و  میلست  هب  ار  عیاب  عیب  دقع  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 362  » ةدام راهچ  هس و  قش  هک  تسا  نیا 

، تسا هتفرگ  رارق  عیب  دروم  هک  یلک  دارفا  زا  ینیعم  رادـقم  کـیلمتب  دـهعت  زا  تسا  تراـبع  عـیب  دـقع  دـشاب ، یلک  عیبـم  هک  یتروـص  رد 
. تسا یلک  عیبم  دننام  رما  نیا  رد  یلک  نمث  دوب . دهاوخ  يرتشمب  یلک  دارفا  زا  نیعم  رادقم  کیلمت  یلک ، عیبم  میلست  نیاربانب 

تسدب يارب  دراد و  تیقیرط  ۀبنج  ًافرص  هتشادن و  یلالقتـسا  ۀبنج  هنوگچیه  دشاب  یجراخ  نیع  هک  یتروص  رد  نمث  ۀیدأت  عیبم و  میلـست 
رد البق  یجراـخ )  ) عیبم رگا  «: » 373  » ةدام روتـسدب  نیاربانب  هدـیدرگ ، لقتنم  يرگید  ۀلیـسوب  نیلماعتم  زا  کیره  هب  هک  تسیزیچ  ندروآ 
رد یندم  نوناق  « 374  » ةدام قبط  تسا و  لصاح  هدوب  ضبق  زا  دوصقم  هچنآ  اریز  تسین » دیدج  ضبقب  جاتحم  دشاب  هدوب  يرتشم  فرصت 
دنک ضبق  نذا  نودب  ار  عیبم  دـناوتیم  يرتشم  تسین و  طرـش  عیاب  نذا  نآ ، ضبق  لوصح  رد  دـشابن  يرتشم  فرـصت  رد  عیبم  هک  یتروص 
. درادن ریغ  ةزاجاب  جایتحا  دوخ  کلم  رد  کلام  فرصت  تسا و  يرتشم  کلم  دقع  زا  سپ  عیبم  اریز  دیامن ، عنم  زین  ار  يرتشم  هچ  رگا 

زا نآ  نییعت  باختنا و  هاگره  دشاب ، ءازجالا  يواستم  یئیـش  زا  یلک  روطب  نیعم  رادـقم  ینعی  یجراخ  نیع  مکح  رد  عیبم  هک  یتروص  رد 
دارفا نیب  زا  نآ  نییعت  باختنا و  هاگره  یلو  دیامن ، فرصت  باختنا و  ار  نآ  عیاب  ةزاجا  نودب  دناوتیم  وا  تسا  يرتشم  اب  هدیدع  دارفا  نیب 

رما نیا  اریز  دـنک ، باختنا  ار  نآ  عیاب  ةزاجا  نودـب  دـناوتیمن  يرتشم  تسا  هدـشن  باـختنا  وا  فرط  زا  عیبم  نوچ  دـشاب ، عیاـب  اـب  هدـیدع 
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يرتشم  هک  دیامنیم  باجیا 
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دنک فلت  ای  دیامن و  ریغب  راذگاو  ًاددجم  ءازجالا  يواستم  یئیش  زا  ار  يدارفا  روبزم  عیاب  هاگره  دنک . فرصت  وا  ةزاجا  نودب  عیاب  لام  رد 
فرـصت نآ  رد  عیاب  ةزاجا  نودب  دناوتیم  وا  تسا و  بوسحم  يرتشم  رـصحنم  کلم  رادقم  نآ  دشاب  يرتشم  مهـس  رادقمب  هدـنام  یقاب  و 

. دنک
نیاربانب تسا . یلقتـسم  یئاضق  لمع  دریگیم  ماجنا  عیاـب  هداراـب  هک  يرتشمب  نآ  دارفا  میلـست  دـشاب ، همذـلا  یف  یلک  عیبم  هک  یتروص  رد 

جراخ رد  هچنآ  اریز  دـیامن ، فرـصت  نآ  رد  کلام  هزاجا  نودـب  دـناوتیمن  يرتشم  دـشاب ، دوجوم  عیاـب  کـلم  رد  عیبم  سنج  زا  هچناـنچ 
کیلمت يرتشمب  ضبق  ۀلیـسوب  نآ ، ریغ  ای  لام  نآ  زا  هدـش  ررقم  دـقع  رد  هک  نیعم  رادـقمب  دـیاب  وا  تسا و  عیاـب  کـلم  دـشابیم  دوجوم 

زا مدنگ  راورخ  ود  وا  ةزاجا  نودب  هتفر و  عیاب  مدنگ  رابناب  دناوتیمن  يرتشم  تسا  هتخورف  یسکب  مدنگ  راورخ  ود  عیاب  هاگره  الثم  دیامن .
رگم دیامن  کلمت  نآ  زا  عیبم  رادـقمب  دـناوتیمن  يرتشم  دـشاب ، هعیدو  يرتشم  دزن  عیبم  سنج  زا  دـقع  زا  لبق  هاگره  نینچمه  درادرب . نآ 

. دهد هزاجا  واب  عیاب  هکنآ 
ات ناکم  نامز و  طرـش  ندوب  عمج  تروص  رد  دشاب ، نویدـم  عیابب  البق  هدومن  يرادـیرخ  هک  یلک  عیبم  سنج  زا  يرتشم  هک  یتروص  رد 

عیبم میلـست  هک  کیلمتب  جایتحا  هدـش و  فرط  رب  نید  ود  رتاهت  روطب  یندـم  نوناـق  « 295  » ةدام روتـسدب  دنیامن  هلداعم  مه  اب  هک  ةزادـنا 
نت هاجنپ  رادقمب  درخب ، مدنگ  نت  هاجنپ  وا  زا  دشاب و  راکهدـب  دوخ  عیابب  مدـنگ  نت  دـص  رادـقم  يرتشم  هاگره  الثم  دوشیمن ، ادـیپ  تسا 

. ددرگیم طقاس  مدنگ  نت  هاجنپ  زا  عیاب  همذ  دوشیم و  لصاح  رتاهت 
میلست هکنانچ  دنیوگ .» میلست  ار  نآ  ًافرع  هک  دشاب  يوحنب  دیاب  تسا و  هفلتخم  تایفیکب  عیبم  فالتخاب  میلـست  : » یندم نوناق  « 369  » هدام

هناخ و دننام  لوقنم  ریغ  میلست  درادرب و  ار  نآ  دناوتب  هک  تسا  وا  دزن  ندراذگ  ای  يرتشم  تسدب  نداد  رهاوج ، باتک و  دننام  لوقنم  لام 
یتروص رد  دشابیم . رجأتـسمب  کلام  تمـسب  يرتشم  یفرعم  دشاب  ریغ  هراجا  رد  هاگره  تسا و  يرتشمب  دیلک  نداد  نآ و  زا  دی  عفر  غاب ،

یضارا  عیبم  هک 
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دشاب زورفم  هعرزم  ای  یضارا و  نآ  هک  دیامنیمن  یقرف  رما  نیا  رد  دوشیم . بوسحم  میلست  يرتشمب  مالعا  نآ و  زا  دی  عفر  تسا  هعرزم  ای 
. عاشم ای 

عیبم رد  لخاد  ار  نآ  لاوحا  عاضوا و  نئارق و  اـی  دـیامنیم و  قدـص  نآ  رب  ًاـفرع  عیب  ظـفل  هک  دـشابیم  يزیچ  نآ  لـماش  عیبم  میلـست  موزل 
نآ لماش  دیاب  میلست  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 383  » ةدام هک  تسا  نیا  دوشیم  زین  نآ  عباوت  ءازجا و  لماش  عیبم ، میلستب  دهعت  اریز  دنادیم ،

«. دوشیم هدرمش  عیبم  عباوت  ءازجا و  زا  هک  دشاب  مه  يزیچ 

- میلست دعوم 

یلجا نمث  زا  یتمـسق  ای  مامت  هیدأت  يارب  ای  عیبم  زا  یتمـسق  ای  مامت  میلـست  يارب  دنناوتیم  نیعیابتم  یندم ، نوناق  « 341  » هدام لیذ  روتسدب 
میلست ریخأت  دنک . لمع  دهد  صیخشت  ار  دوخ  عفن  هک  هنوگره  دیامن و  فرـصت  هنادازآ  دوخ  لاوما  رد  دناوتیم  سک  ره  اریز  دنهد ، رارق 

يدعوم نمث  ۀیدأت  ای  عیبم  میلـست  يارب  دقع  رد  هک  یتروص  رد  دـشابیم . یقوقح  قطنم  هعماج و  لمع  دروم  یئالقع و  يرما  عیبم  ای  نمث 
تداع فرع و  بسح  رب  هکنیا  رگم  دـنیامن  هیدأـت  میلـست و  ار  نآ  هلـصافالب  دـیاب  تسا و  بوسحم  لاـح  نمث  عیبم و  دـشاب  هدـشن  نیعم 

هدام 344  ) دشاب هدشن  رکذ  رما  نیا  عیب  داد  رارق  رد  هچ  رگا  دشاب  دوهعم  يدـعوم  يراجت ، تالماعم  رد  تراجت  تداع  فرع و  ای  لحم ،
یجراخ نیع  هاوخ  دوش ، هیدأت  عیابب  نمث  يرتشم و  میلـست  عیبم  ًاروف  هک  دیامنیم  ءاضتقا  دعوم  نییعت  نودب  عیب  قالطا  اریز  یندـم ) نوناق 
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. دشاب همذلا  یف  یلک  ای  نآ و  مکح  رد  ای 
هک دناهدومن  دیق  ار  یطرـش  نیعیابتم  تسین و  شیب  يدـیکأت  دوش ، طرـش  نمث  ای  عیبم  يروف  میلـست  عیب  دـقع  رد  هک  یتروص  رد  نیاربانب 

. دیامنیم ار  نآ  ءاضتقا  دقع  قالطا 

- نمث عیبم و  میلست  دعوم  رابتعاب  عیب  ماسقا 

هراشا

: تسا مسق  راهچ  رب  نمث  هیدأت  عیبم و  میلست  دعوم  رابتعاب  عیب  دیامنیم ، نایب  دوخ  بتک  رد  ءاهقف  هکنانچ 

- دقن عیب  - 1

نیع نمث  عیبم و  هک  دیامنیمن  یقرف  دشاب . هدشن  هداد  رارق  دقع  رد  نمث  هیدأت  عیبم و  میلـست  يارب  يدعوم  هک  تسا  یعیب  زا  ترابع  نآ  و 
دنق  نت  کیب  مدنگ  نت  هس  شورف  دننام  دشاب  یلک  ود  ره  ای  و  لیبموتاب ، هناخ  عیب  دننام  دشاب  یجراخ 
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. دشاب یجراخ  نیع  يرگید  یلک و  نمث  عیبم و  زا  یکی  ینعی  فلتخم  ای 

. دشاب همذلا  یف  یلک  هچ  رگا  ددرگ  تخادرپ  ًادقن  دیاب  نآ  نمث  هکنآ  رابتعاب  دناهتفگ  دقن  ار  یعیب  نینچ 

- ملس ای  فلس  عیب  - 2

نمث روبزم  عیب  رد  دـشاب . هدـش  ررقم  دـقع  رد  يدـعوم  نآ  میلـست  يارب  تسا و  همذ  رد  یلک و  نآ  عیبم  هک  تسا  یعیب  زا  تراـبع  نآ  و 
. ددرگ هیدأت  عیابب  دقع  سلجم  رد  دیاب  یلو  دشاب  یلک  ای  یجراخ و  نیع  دناوتیم 

رد تسا . لطاب  عیب  نآ  دشاب  هدشن  هیدأت  نمث  دروخب و  مهب  دقع  سلجم  هاگره  دشابیم و  دـقع  تحـص  طرـش  نمث ، ضبق  فلـس  عیب  رد 
المع نمث  ضبق  هک  تسین  مزال  دـشابیم ، لطاب  هیقبب  تبـسن  حیحـص و  تمـسق  نآـب  تبـسن  عیب  ددرگ  هیدأـت  نمث  زا  یتمـسق  هک  یتروص 

هـس زا  سپ  هک  لایر  رازه  هدب  درخب  مدنگ  نت  هد  دوخ  راکهدب  زا  یـسک  هاگره  هکنانچ  تسا ، یفاک  زین  يرابتعا  ضبق  هکلب  دوش  ققحم 
يرتشم بلط  مدنگ و  نمث  نیب  لایر ) رازه  هد  الثم   ) هدوب راک  بلط  عیاب  زا  لایر  سنج  زا  زین  يرتشم  هک  یتروص  رد  دوش ، میلست  واب  هام 

ریغ زا  يرتـشم  هک  یتروص  رد  ددرگیم . ققحم  نمث  يراـبتعا  ضبق  دوشیم و  لـصاح  يرهق  رتاـهت  رگید ، طیارـش  ندوب  عمج  تروص  رد 
نمث دقع  سلجم  رد  رگیدکی  اب  نیفرط  هک  ددرگیم  لصاح  يرابتعا  ضبق  ینامز  وج ) نت  هدزاود  الثم   ) دـشاب راکبلط  عیاب  زا  لایر  سنج 

. دنیامن باستحا  وج  تباب  زا  ار 
، تسا لطاب  عیب  نآ  دوش ، هداد  رارق  دراد  عیاب  زا  يرتشم  هک  یبلط  لباقم  رد  عیبم  فلس ، عیب  رد  هک  یتروص  رد  دناهتفگ  ءاهقف  زا  یـضعب 

دراد وا  زا  يرتشم  هک  یبلط  لایر  رازه  هد  لباقم  رد  فلس  عیبب  مدنگ  نت  هد  یـسک  هکنانچ  دوب ، دهاوخ  نیدب  نید  عیب  روبزم  هلماعم  اریز 
زا یـضعب  دشابیم . ملـسم  نآ  نالطب  هک  تسا  یلاکب  یلاک  عیب  ماسقا  زا  نآ  دشابیم و  نید  زین  نمث  نید و  عیبم  روبزم  ضرف  رد  دـشورفب .

دریگ  رارق  عیب  رد  نمث  هچنانچ  تسا  عیاب  همذ  رد  هک  ینید  تسین و  یلکب  یلاک  دارفا  زا  روبزم  دروم  هک  دننارب  رگید  ياهقف 
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. دنام دهاوخ  یقاب  عیاب  همذ  رد  هتفرگ  رارق  فلس  عیب  دروم  هک  یلک  عیبم  طقف  دقع  زا  سپ  دشابیم و  عیاب  فرط  زا  ضوبقم  هلزنمب 

- هیسن عیب  - 3
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دشاب یصخش  نیع  تسا  نکمم  عیبم  هیسن  عیب  رد  دشاب . هدش  نیعم  یتدم  نآ  هیدأت  يارب  یلک و  نآ  نمث  هک  تسا  یعیب  زا  ترابع  نآ  و 
. دوب دهاوخ  یلاکب  یلک  عیب  الا  دوشن و  نیعم  تدم ، نآ  میلست  يارب  دیاب  ریخا  تروص  رد  یلو  دریگ  رارق  همذلا  یف  یلک  دناوتیم  و 

. دناهتفگ هیسن  ار  نآ  تسا  لجؤم  عیب  نینچ  رد  نمث  نوچ  دشابیم و  نتخادنا  ریخأت  ینعمب  هک  تسا  قتشم  ءیسنلا  هملک  زا  هیسن 

- یلاکب یلاک  عیب  - 4

هدـش ررقم  يدـعوم  نمث  هیدأـت  نینچمه  عیبم و  میلـست  يارب  دـشابیم و  همذـلا  یف  یلک  نآ ، نمث  عیبم و  هک  تسا  یعیب  زا  تراـبع  نآ  و 
هک لایر  رازه  هدب  دشورفب  يرگیدب  مدنگ  نت  هد  یـسک  هکنانچ  دشاب ، زارد  ای  هاتوک  روبزم  دعوم  هک  دـیامنیمن  یقرف  رما  نیا  رد  دـشاب .

. دراد تفایرد  ار  دوخ  نمث  دهد و  يرتشم  لیوحت  ار  نآ  هام  هس  زا  سپ 
دوخ فرط  يرتشم  عیاب و  زا  کی  ره  روبزم  عیب  رد  نوچ  دشابیم و  هدش  تبقارم  ای  هدننکتبقارم  ینعمب  لوعفم  ای  لعاف  مسا  هزمهب  یئلاک 

عامجاب یلاکب  یلاک  عیب  دناهتفگ . یلاکب  یلاک  عیب  ار  نآ  دوشیم ، تبقارم  نید  ای  دنک و  ادا  دراد  همذ  رب  هک  ار  ینید  ات  دیامنیم  تبقارم  ار 
. دشابیمن روآمازلا  لطاب و  هیماما  ءاهقف 

: تسا وحن  نیدب  ناریا  یندم  نوناق  رد  عیب  ۀناگراهچ  ماسقا  یقوقح  تیعضو 
حیحـص دشاب  مزال  دقع  سلجم  رد  نمث  ضبق  هکنآ  نودب  ملـس  ای  فلـس  عیب  نینچمه  هیـسن و  دقن و  عیب  زا  کی  ره  یندـم  نوناق  رظن  زا 

نمث هیدأت  موزل  رد  يدیق  و  دنهد ، رارق  یلجا  نمث  ۀیدأت  ای  عیبم  میلـست  يارب  دنناوتیم  هک  دهدیم  هزاجا  نیعیابتم  هب  « 341  » ةدام اریز  تسا 
میلست  يارب  يدعوم  یلک و  عیبم  هک  يدروم  رد  دقع  سلجم  رد 
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هک یندـم  نوناق  « 364  » ةداـم زا  ناوـتیم  طـقف  هدرکن و  تبحـص  رما  نیا  زا  مـه  يرگید  ةداـم  رد  تـسا و  هدوـمنن  دـشاب ، هدـش  ررقم  نآ 
عیب لثم  تسا  تحـص  طرـش  ضبق  هک  یعیب  رد  راـیخ و  ءاـضقنا  خـیرات  زا  هن  تسا  عیب  دـقع  نیح  زا  تیکلاـم  يراـیخ  عیب  رد  : » دـیوگیم

هک تسا  دوجوم  زین  يرگید  عیب  فرص ، عیب  رب  هوالع  هک  دومن  طابنتـسا  عیب » عوقو  نیح  زا  هن  تسا  طرـش  لوصح  نیح  زا  لاقتنا  فرص 
رد ار  ملـس  ای  فلـس  عیب  هک  دوب  دـهاوخن  یفاـک  رما  نیا  یئاـضق  رظن  زا  تسا . هدربن  نآ  زا  یماـن  یلو  دـشابیم ، نآ  تحـص  طرـش  ضبق 

. تسناد لطاب  دشاب  هدشن  ضبق  دقع ، سلجم  رد  نآ  نمث  هک  یتروص 
هدافتسا ناوتیمن  « 341  » ةدام رد  روکذـم  ای )  ) ۀـملک زا  تسین و  دوجوم  یندـم  نوناق  رد  نآ  نالطب  رب  یلیلد  یلاکب  یلاک  عیب  هب  عجار  اما 

ماقم رد  هکنآ  اب  هدراذگ  توکسم  ار  رما  نیا  نوناق  هکلب  دادرارق ، لجا  ود  ره  نمث  ۀیدأت  عیبم و  میلـست  يارب  دوشن  ینعی  دومن ، عمج  عنم 
( دـشاب هنیعم  دوقع  زا  هچ  رگا   ) اهدادرارق دارفا  یمامت  لـماش  هک  یندـم  نوناـق  « 10  » ةدام قـالطاب  هجوت  اـب  و  تسا . هدوب  نآ  مکح  ناـیب 
نمث و هک  یعیب  لماش  روبزم  لالدتـسا  هکنآ  رب  هوالع  تسناد ، یلاکب  یلاک  عیب  نالطب  رب  لـیلد  ار  « 341  » ةدام نایب  مدـع  ناوتیمن  دوشیم 

هکنآ لاح  تسناد و  لطاب  زین  ار  نآ  دیاب  ددرگیم و  زین  دنشاب  لجؤم  ود  ره  یلک و  نمث  یجراخ و  نیع  عیبم  ای  یجراخ  نیع  ود  ره  عیبم 
دروم رد  هک  یندم  یسرداد  نیئآ  نوناق  هدام 3  لیذ  قبط  هکنآ  رگم  دنوریمن ، رامـشب  یلاکب  یلاک  عیب  ماسقا  زا  اهنآ  اریز  دشابیمن ، لطاب 
هچنانچ تسناد و  لطاب  ار  نآ  دـشابیم ، لطاب  یلاکب  یلاک  عیب  هک  تسنآ  ملـسم  تداع  دومن و  لـمع  دـیاب  ملـسم  تداـعب  نوناـق  توکس 
هتخانـش حیحـص  یلاکب  یلاک  عیب  دـشاب  زرحم  نآ  فالخ  رب  هعماـج  لـمع  سکعلاـب  اـی  دریگ و  رارق  دـیدرت  دروم  رما  نیا  ندوب  ملـسم -

. دوشیم

هناعیب هرصبت 

هاوخ  دوشیمن ، يرتشم  میلست  دقع  زا  سپ  هلصافالب  عیبم  هک  یتالماعم  رد 
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رارق دزادرپیم و  عیاـبب  هناـعیب  ناونعب  ار  نمث  زا  یتمـسق  يرتـشم  هک  تسا  لومعم  تـالماعم  فرع  رد  یجراـخ ، نیع  اـی  دـشاب  یلک  عیبـم 

. دیامن هیدأت  يرتشمب  عیبم  میلست  عقوم  رد  ار  نآ  ۀیقب  هک  دنهدیم 
هلماعم تاهج  زا  یتهجب  هک  یتروص  رد  یقوقح  ةدـعاق  قبط  تسین و  دوجوم  هناعیب  هب  عجار  یـصوصخم  تاررقم  ناریا  یندـم  نوناق  رد 

. ددرگ درتسم  يرتشمب  دیاب  هناعیب  دشاب ، هدومنن  هیدأت  دعوم ، رد  ار  نمث  ۀیقب  يرتشم  هچ  رگا  دوش  لحنم 
عانتما ررقم  دـعوم  رد  نمث  ۀـیقب  تخادرپ  زا  يرتشم  هاگره  هک  تسنآ  دـصقب  هناـعیب  هیدأـت  هک  دوشیم  هدـید  هاـگ  يراـجت  تـالماعم  رد 

لالحنا رثا  رد  مه  یتراسخ  ۀقیقح  هچ  رگا  دشاب  عیاب  نآ  زا  دـهعت ، ماجنا  مدـع  زا  هیـشان  تراسخ  ناونعب  هناعیب  دوش و  لحنم  عیب  دـیامن ،
رد دـیامنب ، هناعیب  هبلاطم  نمث ) ۀـیقب  هیدأت  مدـع  ۀـجیتن  رد   ) عیب لالحنا  رثا  رد  يرتشم  یـسرداد ، رد  هاگره  تسا . هدـشن  عیاـب  هجوتم  عیب 

لحنم عیب  ررقم ، دعوم  رد  نمث  ۀیقب  هیدأت  مدـع  تروص  رد  هک  هدوب  نآ  رب  هناعیب  نداد  رد  نیعیابتم  يانب  هک  دـنک  تباث  عیاب  هک  یتروص 
هاگداد دوشن  تباث  رما  نیا  هاگره  دهدیم و  يار  نآ  قبط  هدرمـش و  مرتحم  ار  نیفرط  دصق  هاگداد  دـشاب ، عیابب  قلعتم  ًاناجم  هناعیب  دوش و 

. دیامنیم رداص  يرتشمب  هناعیب  دادرتساب  مکح  یقوقح  ةدعاق  قبط 
يزاب هلماعم  رد  ار  یمهم  شقن  هناعیب  نداد  هناگیب ، ياـهروشک  ۀـعوضوم  نیناوق  زا  يرایـسب  رد  نینچمه  همیدـق و  لـلم  ضعب  نیناوق  رد 

ار نآ  دـناوتیم  نیلماعتم  زا  کی  ره  دـشاب ، هدـش  عقاو  هناعیب  نداد  اب  عیب  هاگره  هک  تسنآ  رب  هسنارف  یندـم  نوناـق  « 1590  » ةدام دیامنیم .
درتسم يرتشمب  هناعیب  ربارب  ود  دیامن  لحنم  ار  نآ  عیاب  هکنانچ  دهدیم و  تسد  زا  ار  هناعیب  دـنز ، مهرب  ار  عیب  يرتشم  هکنانچ  دـنزب . مهرب 

. تسا هدش  سابتقا  نینیتسوژ  ةرود  یمور  قوقح  زا  رما  نیا  درادیم .

- نآ جراخم  عیبم و  میلست  لحم 

هکنآ  رگم  تسا ، هدش  عقاو  اجنآ  رد  عیب  دقع  هک  دوش  يرتشم  میلست  یلحم  رد  دیاب  عیبم  : » یندم نوناق  « 375  » ةدام روتسدب 
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هاگره نیاربانب  دشاب .» هدش  نیعم  میلست  يارب  یصوصخم  لحم  عیب  نمض  رد  ای  دشاب و  رگید  لحم  رد  نآ  میلست  یضتقم  تداع  فرع و 
نیفرطب و تبسن  دوقع  اریز  دوش  میلـست  لحم  نآ  رد  دیاب  عیبم  دنـشاب ، هدومن  نیعم  عیبم  میلـست  يارب  ار  یلحم  هلماعم  نیفرط  عیب  دقع  رد 

فرع دشاب ، هدشن  نیعم  عیبم  میلـست  يارب  یلحم  دقع  رد  هک  یتروص  رد  تسا . عابتالا  مزال  یندم  نوناق  « 219  » ةدام قبط  اهنآ  ماقم  مئاق 
عیبم دریگن  رظن  رد  ار  یـصوصخم  لحم  تداع ، فرع و  هاگره  دریگیم . رارق  رظن  دروم  عیبم  سنجب  هجوت  اب  دـقع ، داقعنا  لحم  تداـع  و 

. ددرگ يرتشم  میلست  عیب  داقعنا  لحم  رد  دیاب 
لیوحت يارب  نآ  ندرک  لیک  نزو و  ای  ندومن و  تحاسم  ای  ندرمـش  ترجا  میلـست و  لحمب  نآ  لقن  ترجا  لـیبق  زا  عیبم  میلـست  جراـخم 

تباب زا  تداع  فرع و  هاگره  دشابیم . يرتشم  ةدهعب  نمث  میلـست  جراخم  تسا و  عیاب  ةدـهع  رب  یندـم  نوناق  « 381  » هدام قبط  يرتشمب ،
نوناق « 382  » هدام قبط  دشاب ، هدـش  طرـش  نآ  فالخ  رب  دـقع  رد  ای  هدـش و  رکذ  الاب  هدام  رد  هک  دـشاب  یبیترت  فالخ  رب  هلماعم  جراخم 

نیلماعتم نیب  عیبم ، میلست  جراخم  يارب  دقع  رد  هاگره  هک  تسنآ  هدام  روظنم  دوش . راتفر  دقع  رد  طورشم  ای  فراعتم  قبط  رب  دیاب  یندم 
تداع فرع و  دشاب . هدشن  يرکذ  میلـست  جراخم  تباب  زا  دقع  رد  هاگره  و  دنیامنیم ، لمع  نآ  قبط  رب  دشاب ، هدـش  ررقم  یـصاخ  بیترت 
میلـست جراخم  يارب  دشاب  هتفرگن  رظن  رد  ار  یـصوصخم  ۀقیرط  تداع ، فرع و  هک  یتروص  رد  دوشیم . هتفرگ  رظن  رد  دـقع  داقعنا  لحم 

. دش دهاوخ  راتفر  یندم  نوناق  « 381  » هدام قبط 
ای دـنراذگ و  نیعیابتم  زا  یکی  ةدـهعب  ار  نآ  ۀـنیزه  ای  دـنیامن و  نیعم  دـقع  رد  عیبم  میلـست  يارب  ار  یلحم  هلماـعم  نیفرط  هک  یتروص  رد 

رییغت یـضارتب  ار  نآ  دـنناوتیم  نیعیابتم  یندـم  نوناق  « 382  » هدام لیذ  روتـسدب  دـنک ، باجیا  ار  یـصوصخم  قیرط  تداـع  فرع و  هکنآ 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 401 

http://www.ghaemiyeh.com


. دننک راتفر  لحم ، تداع  فرع و  فالخ  رب  ای  دنیامن و  دهعت  یلبق  دادرارق  فالخ  رب  ینعی  دنهد ،
زا  کی  ره  یندم  نوناق  « 394  » هدام حیرص  و  « 362  » هدام راهچ  هس و  قش  روتسدب 

 458 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
. دنیامن رگیدکی  میلست  نیعم  لحم  دعوم و  رد  ار  نمث  عیبم و  تسا  مزلم  يرتشم  عیاب و 

حلاص هاگدادـب  عیبم  ۀـبلاطم  يارب  يرتشم  نمث و  ۀـبلاطم  يارب  عیاب  هک  قیرط  نیدـب  ددرگیم  رابجا  عنتمم  میلـست ، رد  ریخأت  تروص  رد  و 
هکنانچ اریز  دیامن ، خسف  ار  عیب  دقع  يرگید ، عانتما  رثا  رد  دناوتیمن  ود  نآ  زا  کی  چیه  دهاوخیم  دـهعت  ماجناب  ار  عنتمم  رابجا  هعجارم و 

رد دشابن و  نکمم  يرگید  وحنب  ررـض  ناربج  هک  تسا  يدروم  رد  نآ  تسا و  ررـضتم  نایز  ناربج  يارب  خسف  قح  تشذگ  تادهعت  رد 
عیابب یندـم  نوناق  « 395  » هدام ءانثتـسا  طقف  دومن ، ناربج  ار  نآ  میلـستب ، رابجا  ۀلیـسوب  دـناوتیم  میلـست  زا  نیلماـعتم  زا  یکی  عاـنتما  دروم 

ار عیب  نمث ، ریخأت  رایخب  عجار  تاررقم  قبط  هک  دشاب  هتـشاد  قح  وا  دیامنن ، هیدأت  ررقم  دـعوم  رد  ار  نمث  يرتشم  رگا  هک  دـهدیم  رایتخا 
نمث ریخأت  رایخ  رد  نآ  حرـش  هکنانچ  تسا  هدشن  هداد  قح  نیا  يرتشمب  دهاوخب و  نمث  هیدأتب  ار  يرتشم  رابجا  مکاح  زا  ای  دنک و  خـسف 

. دش دهاوخ  هدید 

سبح ای  عانتما  قح 

میلستب رضاح  رگید  فرط  ات  دنک  يراددوخ  نمث  ای  عیبم  میلست  زا  دراد  قح  يرتشم  عیاب و  زا  کی  ره  : » یندم نوناق  « 377  » هدام روتسدب 
دوش » میلست  دیاب  دشاب  لاح  هک  نمث  ای  عیبم  زا  مادک  ره  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  لجؤم  نمث  ای  عیبم  هکنیا  رگم  دوش 

عانتما دهعت  دروم  میلست  زا  دهدیم  قح  هلماعم  نیفرط  زا  کی  رهب  هک  تسا  دوجوم  رگیدکی  اب  ضوعم  دقع  دروم  ود  نیب  ۀطبار  یگتسب و 
هک تسا  هضواعم  دصق  زا  یـشان  روبزم  یگتـسب  هطبار و  دنمان . سبح  قح  ار  روبزم  قح  دهد . ماجنا  ار  دوخ  دـهعت  رگید  فرط  ات  دـیامن 

سبح قح  دیامنیم . يرگید  دـهعت  کیلمت و  لباقم  رد  دـهعت  کیلمت و  نیلماعتم  زا  کی  ره  هک  دـنراد  يدـقع  نینچ  داقعنا  رد  نیلماعتم 
لجؤم نمث  ای  عیبم  هاگره  الا  دـشاب و  هدـشن  ررقم  نمث  اـی  عیبم  میلـست  يارب  دـقع  رد  يدـعوم  هک  تسا  یتروص  رد  هلماـعم  نیفرط  يارب 

دشاب  لاح  هک  نمث  ای  عیبم  زا  مادک  ره  دوب و  دهاوخن  دوجوم  سبح  قح  دشاب 
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. دشکب ار  رگید  دهعت  ماجنا  دعوم  ندیسر  راظتنا  دوش و  میلست  فرطب  دیاب 
، دشابیمن هدشن  هیدأت  میلـست و  هک  يرادقم  نآب  تبـسن  نیعیابتم  سبح  قح  طاقـسا  بجوم  نمث ، زا  ضعب  ۀیدأت  ای  عیبم  زا  ضعب  میلـست 

. تسا هلماعم  دروم  ءازجا  یمامتب  تبسن  روبزم  قح  اریز 
، دـیامنب يرگید  میلـستب  طونم  ار  نمث  هیدأت  عیبم و  میلـست  نانآ  زا  کی  ره  دنـشاب و  هتـشادن  نانیمطا  رگیدـکیب  نیعیابتم  هک  یتروص  رد 
، دـیامن عیاـب  فرط  زا  عیبم  ضبقب  فوقوم  ار  نمث  ۀـیدأت  مه  يرتشم  دـنک و  يرتـشم  فرط  زا  نمث  ۀـیدأتب  طونم  ار  میلـست  عیاـب  هکناـنچ 

. دیامن میلست  نآ  کلامب  ار  کی  ره  مکاح  ات  دنهدیم  واب  ار  دوخ  دهعت  دروم  عوجر و  مکاحب  نیعیابتم 
ار نآ  دادرتسا  دـناوتیمن  رگید  دـهدب  رگید  فرطب  ار  نمث  ای  عیبم  دـیامنن و  هدافتـسا  دوخ  سبح  قح  زا  نیعیابتم  زا  یکی  هک  یتروص  رد 
، میلست زا  ریغب  ءاحنا  زا  يوحنب  هاگره  نیاربانب  دوشیم . طقاس  سبح  قح  دهعت ، دروم  میلست  اب  اریز  دنک ، هدافتسا  سبح  قح  زا  ات  دهاوخب 
«378  » ةدام هک  تسا  نیا  دهاوخب ، ار  نآ  دادرتسا  دناوتیم  ددرگیمن و  طقاس  دهعتم  سبح  قح  دیآرد  هل  دهعتم  فرـصتب  دـهعت  دروم  لام 

رگم تشاد  دـهاوخن  ار  نآ  دادرتسا  قح  دـیامن  يرتشم  میلـست  دوخ  لـیمب  ار  عیبـم  نمث ، ذـخا  زا  لـبق  عیاـب  رگا  : » دـیوگیم یندـم  نوناـق 
سبح قح  زا  هدافتـسا  يارب  دـناوتیم  عیاب  دـیآرد  يرتشم  فرـصتب  عیبم  هارکا  اـی  هلیحب  هچناـنچ  نیارباـنب  راـیخ .» دروم  رد  خـسف  بجومب 

. دهاوخب يرتشم  زا  ار  نآ  دادرتسا 
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، ددرگیم طقاس  سبح  قح  دشابیم و  نمث  ضبق  دننام  نمثب ، تبـسن  عیاب  فرط  زا  هلاوح  ققحت  ای  نمث  يارب  يرتشم  فرط  زا  نماض  نداد 
. دشابیم عیاب  ۀیحان  زا  نمث  ضابقا  دهعت و  ءافیا  مکح  رد  هلاوح  نامض و  دروم  رد  نید  لاقتنا  اریز 

ات  درادیم  هگن  ار  نآ  سبح  قح  رثا  رد  عیاب  هک  یتدم  رد  عیبم  يرادهاگن  هنیزه 
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هنیزه تسا و  هتـشادهگن  ار  عیبم  نوناق  ةزاجا  هب  نمث ، میلـست  زا  يرتشم  عانتما  رثا  رد  عیاب  اریز  تسا ، يرتشم  ةدهعب  دنک ، لوصو  ار  نمث 
. تسا وأب  قلعتم  نآ  عفانم  هک  ینانچمه  تسا  کلام  ةدهعب  لام  يرادهگن  ۀنیزه  ینعی  دشابیم ، کلم  عبات  عفانم  و 

نوناق « 306  » ةدام روبزم  دننام  دـیامن  حیرـصت  ار  نآ  فالخ  تاهج  زا  یتهجب  نوناق  رگم  تسا  يراج  اهدادرارق  یمامت  رد  روبزم  ةدـعاق 
دیاب دنک ، هرادا  دراد  هزاجا  قح  هک  یـسک  ای  کلام  ةزاجا  نودب  ار  اهنآ  لاثما  روجحم و  ای  بئاغ  لاوما  یـسک  رگا  : » دیوگیم هک  یندـم 

تـسا هدوبن  ررـض  بجوم  تلاخد  رد  ریخأت  ای  هدوب  رودقم  عقوم  رد  هزاجا  لیـصحت  هک  یتروص  رد  دهدب ، ار  دوخ  يدصت  نامز  باسح 
قحتـسم هدننکتلاخد  دشاب ، لام  بحاص  ررـض  بجوم  تلاخد  رد  ریخأت  ای  تلاخد  مدـع  رگا  یلو  تشاد  دـهاوخن  جراخم  ۀـبلاطم  قح 

«. تسا هدوب  مزال  ندرک  هرادا  يارب  هک  دوب  دهاوخ  یجراخم  ذخا 
دهاوخ خسف  قح  عیاب  دنکن  طرـشب  لمع  دهدب و  نهر  ای  نماض  نمث  يارب  هک  دـشاب  هدـش  مزتلم  يرتشم  رگا  : » یندـم نوناق  « 379  » ةدام

نهر عیاب  دزن  ار  یلام  ای  دـهدب و  نماض  هک  دـیامن  دـهعتم  ار  وا  يرتشمب  دامتعا  مدـع  رثا  رد  عیاب  دـشاب و  هیـسن  عیب  هاگره  الثم  تشاد .»
هک تسا  یلعف  طورش  هلمج  زا  قلطم  روطب  نهر  نماض و  نداد  اریز  دیامنب ، خسف  ار  عیب  دناوتیم  عیاب  دنکن ، طرشب  لمع  يرتشم  دراذگ و 

خـسف زا  ریغب  هل  طورـشم  دشابن ، نکمم  طورـشم  لعف  ماجنا  يارب  هیلع  طورـشم  رابجا  هاگره  و  دزاس ، عقاو  وا  فرط  زا  دـناوتیمن  يرگید 
هک دشاب  هدـش  مزتلم  عیاب  هاگره  تسا  نینچمه  و  یندـم ) نوناق  « 239  » ةدام  ) تشاد دـهاوخن  دوخ  تاراـسخ  ناربج  يارب  يرگید  قیرط 

(. دیدرگ نایب  « 379  » ةدام حرش  دقع  نمض  طورش  رد   ) دراد خسف  قح  يرتشم  دنکن ، طرشب  لمع  دهدب و  نماض  عیبم  كرد  يارب 

- ضبق زا  لبق  عیبم  فلت 

دیاب نمث  خـسفنم و  عیب  دوش ، فلت  عیاـب  فرط  زا  لاـمها  ریـصقت و  نودـب  میلـست  زا  لـبق  عیبم  رگا  : » دـیوگیم یندـم  نوناـق  « 387  » ةدام
يرتشمب 
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دهاوخ يرتشم  لام  زا  فلت  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  هدومن  عوجر  وا  ماقم  مئاـق  اـی  مکاـحب  میلـست  يارب  عیاـب  هکنیا  رگم  ددرگ ، درتسم 

: دشاب دوجوم  ریز  طیارش  هک  تسیتروص  رد  ددرگیم  مولعم  الاب  ةدام  زا  هکنانچ  ضبق  زا  لبق  عیبم  فلت  دوب .»
ضبق ۀلیـسوب  يرتشم  يارب  تیکلم  دشاب ، همذلا  یف  یلک  عیبم  هک  یتروص  رد  اریز  دـشاب ، نآ  مکح  رد  ای  یجراخ )  ) نیعم نیع  عیبم ، - 1

. دوشیم لصاح 
ۀلیسوب تسا و  نآ  نماض  هدومنن  يرتشمب  میلـست  ار  عیبم  هک  مادام  عیاب  اریز  ددرگ ، ققحم  يرتشمب  نآ  نداد  ضبق  زا  لبق  عیبم ، فلت  - 2

ةدام  ) تشاد دهاوخ  همادا  رایخ  تدم  رد  عیاب  تیلوئسم  هک  يرتشمب  صتخم  رایخ  دروم  رد  رگم  ددرگیم  لقتنم  يرتشمب  نامض  میلـست 
«(. 453»

دشاب يرتشم  عفنب  دعوم  نییعت  هکنآ  هاوخ  دشاب  هدشن  نیعم  هکنآ  ای  هدش و  نیعم  يدعوم  دقع ، رد  عیبم ، میلـست  يارب  هک  دیامنیمن  یقرف 
. دشاب هدومنن  ریخأت  هکنآ  ای  هدرک  ریخأت  عیبم  میلست  رد  عیاب  هک  دیامنیمن  قرف  هک  ینانچمه  ثلاث ، صخش  عفنب  ای  عیاب و  عفنب  ای 

لامتحا هک  یتروص  رد  تقرـس  قرغ و  دـننام  دـیامن  میلـست  يرتشمب  ار  عیبم  دـناوتن  عیاـب  تاـهج  زا  یتهجب  هاـگره  تسا  فلت  مکح  رد 
. دورن ندروآ  تسدب 
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ار نآ  ثلاث  صخش  ای  عیاب  هک  یتروص  رد  یلو  ددرگ  قیرح  راچد  عیبم  هکنانچ  دوش ، فلت  عیاب  طیرفت ) يدعت و   ) ریـصقت نودب  عیبم  - 3
يرتشمب ار  نآ  تمیق  ای  لـثم  دـیاب  تسا و  نماـض  یندـم  نوناـق  « 331  » ةداـم و  « 328  » ةداـم قبط  دوش  نآ  فلت  ببـس  اـی  دـیامن و  فلت 

. دزادرپب
وا عانتما  رثا  رد  هدومن و  هعجارم  يرتشمب  نآ  میلـست  يارب  عیاب  هک  یتروص  رد  دـشاب . هدرکن  هعجارم  يرتشمب  عیبم  میلـست  يارب  عیاـب  - 4

زین  وا  ماقم  مئاق  ای  مکاحب 
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نیما دوشیم و  هتخانـش  نیما  عیاب  هدـش و  لئاز  نامـض  روبزم  ۀـعجارم  رثا  رد  اریز  دوب ، دـهاوخ  يرتشم  لاـم  زا  فلت  دـشاب ، هدرک  هعجارم 
. دوب دهاوخن  نماض  طیرفت  يدعت و  نودب 

. ددرگ فلت  مکاح  دزن  نآ  دهدب و  مکاحب  ار  عیبم  يرتشم  عانتما  رثا  رد  عیاب  هاگره  تسا  نینچمه 

- عیبم فلت  راثآ 

دیدرگ نایب  هلاقا  رد  هکنانچ  دقع  خاسفنا  دوشیم . خـسفنم  عیب  دـقع  ضبق ، زا  لبق  عیبم  فلت  رثا  رد  یندـم  نوناق  « 387  » ةدام حیرص  قبط 
. ددرگیم نایب  زین  لیذ  رد  ًارصتخم  تشذگ و  هلاقا  رد  هک  تسا  نانچ  نآ  راثآ  تسا و  دقع  ندروخ  مهرب  لالحنا و 

دقع زا  لبق  کلامب  نیـضوع  زا  کی  ره  تشاد و  دـهاوخن  لبق  امب  تبـسن  رثا  دوشیم و  لحنم  فلت  نامز  زا  عیب  دـقع  فلت ، سفنب  فلا -
هتخادرپن هک  یتروص  رد  درادـیم و  درتسم  عیاب  زا  ار  نآ  يرتشم  دـشاب  هدرک  ذـخا  يرتشم  زا  ار  نمث  عیاب  هاگره  نیارباـنب  دوشیم ، لـقتنم 

. دهدیمن رگید 
دـقع و نامز  نیب  تدـم  رد  عیبم  تسا و  نیع  عبات  تیکلم ، رد  عفانم  اریز  دـشابیم ، يرتشمب  قلعتم  عیبم ، فلت  نامز  ات  هلـصفنم  عفانم  ب -

. تسا عیابب  قلعتم  نآ  عفانم  دشاب  نآ  مکح  رد  ای  یجراخ  نیع  نمث  هاگره  هک  ینانچمه  هدوب  يرتشمب  قلعتم  فلت 
عیبم عفانم  کـلام  دـشاب  هداد  عیاـبب  يزیچ  هکنآ  نودـب  يرتشم  دوش ، فلت  ضبق  زا  لـبق  عیبم  دـشاب و  هیـسن  عیب  هک  یتروص  رد  نیارباـنب 
لوپ دیامن و  يرتشم  میلـست  زیئاپ  لوا  رد  ار  اهنآ  هک  لایر  رازه  هاجنپ  هب  دشورفب  هیـسن  شیمدص  کی  راهب  لوا  یـسک  هاگره  الثم  تسا ،

رد دناهدوب  هاگارچ  رد  هک  شیم  دصکی  زیئاپ  لوا  زا  لبق  دنیازب و  هرب  دـصکی  دـنوش و  هلماح  اهنآ  تدـم  نیا  رد  دراد و  تفایرد  ار  دوخ 
کلام ار  هرب  دصکی  يرتشم  هک  دوب  دهاوخ  نآ  رما  نیا  ۀجیتن  دننامب . ملاس  دندوب  هدنام  هغاز  رد  نوچ  اههرب  یلو  دـنوش  فلت  هقعاص  رثا 

. دهدیمن تسا  نمث  هک  مه  ار  لایر  رازه  هاجنپ  دوشیم و 
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ار نآ  دقع  زا  سپ  ای  دنیامن و  طرـش  دقع  رد  ار  نآ  طاقـسا  دنناوتیمن  نیلماعتم  تسین و  طاقـسا  لباق  ضبق  زا  لبق  عیبم  فلت  نامـض  ج -
دوش هتفگ  هچنانچ  دومن . طقاس  ار  نآ  ناوتب  ات  تسین  قح  و  دشابیم ، مکح  نآ  تسا و  فلت  يرهق  رثا  ار  روبزم  نامـض  اریز  دـننک ، طقاس 

تسا ضوع  تیهام  رد  طقف  ود  نآ  نیب  قرف  دشابیم و  قح  بصغ ، دروم  رد  لدبب  نامض  دننام  تسا  یـضواعم  نامـض  هک  روبزم  نامض 
خـساپ رد  دـشابیم ، تمیق  ای  لثم  هک  تسا  نآ  لدـب  مود ، دروم  رد  و  دوشیم ، رکذ  دـقع  رد  هک  تسا  نمث  عیبم  ضوع  لوا ، دروم  رد  هک 
فلخت تلع  زا  دناوتیمن  لولعم  دشاب  همات  تلع  قاقحتسا ، بجوم  هک  اجکره  رد  دشاب  قح  یـضواعم  نامـض  هک  ضرف  رب  دوشیم  هتفگ 

فلت نامض  زا  تئارب  طرـش  عیب  دقع  رد  ناوتیم  یلو  دوشیمن . ریغب  لقتنم  ینوناق  لقاون  ۀلیـسوب  تسین و  طاقـسا  لباق  یقح  نینچ  و  دنک ،
یلعف طیلـست  کیلمت و  لباقم  رد  یئاـضتقا  طیلـست  کـیلمت و  تسا  هدـش  نآ  رد  یطرـش  نینچ  هک  يدـقع  عجرم  تقیقح  رد  اریز  دومن ،
داضت بجوم  دقع  قالطا  ءاضتقم  اب  طرـش  یفانت  درادـن و  دـقع  تاذ  ءاضتقم  اب  یفانت  روبزم  طرـش  دـشابیم و  قلطم  دـقع  دافم  هک  تسا 

. دشابیمن
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قیرطب تروص  نیا  ریغ  رد  دوش و  فلت  طیرفت  يدعت و  نودب  عیبم  هک  تسا  یتروص  رد  تشذـگ  ضبق  زا  لبق  عیبم  فلت  دروم  رد  هچنآ 
: ددرگیم لمع  لیذ 

فرـصت دوخب  قلعتم  عیبم  رد  هک  دـنادن  هچ  رگا  دوش  فلت  يرتشم  لـمع  ۀلیـسوب  عیبـم  هک  یتروص  رد  دـشاب - يرتـشم  ۀلیـسوب  فلت  - 1
يرتشم فرـصت  رد  البق  هاگره  هک  ینانچمه  تسین  طرـش  عیاـب  ةزاـجا  یجراـخ  نیع  ضبق  رد  اریز  تسا  بوسحم  یلعف  ضبق  دـیامنیم ،

زا یشان  نآ  صقن  ای  عیبم  ندش  فلت  قوف  ةدام  ود  دروم  رد  رگا  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 389  » ةدام هک  تسا  نیا  درادن . مزال  ضبق  هدوب 
«. دنک هیدأت  ار  نمث  دیاب  درادن و  عیاب  رب  یقح  يرتشم  دشاب ، يرتشم  لمع 

يزرواشک  هکنانچ  دشاب  هدش  رورغم  عیبم  فالتا  رد  يرتشم  هک  یتروص  رد 
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يارب تسا  غاب  رد  هک  يدنفسوگ  دیوگیم  واب  عیاب  دوریم و  عیاب  لزنمب  میلست  زا  لبق  تسا و  هدومن  يرادیرخ  دوخ  تسود  زا  يدنفسوگ 
، دیامنیم حبذ  ار  نآ  تسا  عیابب  قلعتم  دنفـسوگ  هکنآ  روصتب  يرتشم  میروخب ، شکب  ار  نآ  یئآیم  ام  لزنمب  وت  هک  ماهتـشادهگن  يزور 

تمیق هک  ار  نآ  لدـب  دـیاب  هدومن و  رورغم  ار  يرتشم  هک  تسا  عیاب  ةدـهعب  فلت  تسا ، هدوب  يرتشم  دوخب  قلعتم  هک  دوشیم  فشک  دـعب 
. دهدب واب  تسا  عیبم 

رد نیاربانب  دوشیمن ، بیبست  فالتا و  دروم  لماش  دشابیم و  هدـعاق  فالخ  رب  ضبق  زا  لبق  عیبم  فلت  مکح  دـشاب - عیاب  ۀلیـسوب  فلت  - 2
. دشابیم تمیق  ای  لثم  زا  لدب  نماض  « 331  » و « 328  » هدام قبط  عیاب  روبزم  دروم 

لماش یندم  نوناق  « 387  » ةدام دشابیم و  لدب  نماض  ثلاث  صخش  لبق  دروم  دننام  روبزم  دروم  رد  دشاب - ثلاث  صخش  هلیـسوب  فلت  - 3
. دوشیمن نآ 

: دنلوق هس  رب  موس  مود و  دروم  رد  هیماما  ياهقف 
. دش هتفگ  هکنانچ  لدبب  نامض  فلا -

. تسیرایتخا فلت  تقیقح  رد  فالتا  دیامنیم و  قدص  فالتا  رب  فلت  اریز  فلت  دروم  دننام  دقع  خاسفنا  ب -
. دیامن نمث  هبلاطم  خسف و  ار  عیب  هکنآ  ای  تمیق و  ای  لثم  هبلاطم  رد  يرتشم  رایتخا  ج -

رد ریخا  يرتشمب  ضبق  زا  لبق  روبزم  لام  دشورفب و  یموسب  ار  نآ  ضبق  زا  لبق  رادیرخ  دشورفب و  يرگیدب  ار  یلام  یـسک  هکنانچ  عرف -
هک یلقع  لیلحت  رد  هکنانچ  اریز  درادیم ، درتسم  هتخادرپ  دوخ  عیابب  ار  نمث  يرتشم  هاگره  هدش و  خـسفنم  عیب  ددرگ ، فلت  یلوا  عیاب  دـی 
عیب ضرف ، نیاربانب  ددرگیم . فلت  سپس  دوشیم و  عیاب  تیکلم  رد  دراو  فلت  زا  لبق  هظحل  کی  رد  عیبم  تشذگ ، دناهدومن  هیماما  ءاهقف 

تیکلم  رد  سپس  هدش و  لوا  يرتشم  کلم  دراو  وا  کلم  زا  هدش و  مود  يرتشم  کلم  دراو  عیبم  دوشیم و  خسفنم 
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. دوشیم فلت  هدیدرگ و  لخاد  عیاب 

ضبق زا  لبق  عیبم  صقن 

صقن دیامن .» خـسف  ار  هلماعم  هک  تشاد  دـهاوخ  قح  يرتشم  دوش  لصاح  یـصقن  عیبم  رد  میلـست  زا  لبق  رگا  : » یندـم نوناق  « 388  » هدام
، دوش دوقفم  نآ  ياـهغارچ  ضبق  زا  لـبق  درخب و  یناـپمک  زا  ار  یلیبـموتا  زا  یـسک  هکناـنچ  تسا  نآ  ءزج  ندـش  فـلت  زا  تراـبع  عیبـم 

يرگید زیچ  ءازجا  عومجم  زا  ریغ  لک  دشابیم و  عیاب  ةدهعب  عیبم  لک  فلت  نامـض  هدـعاق ، قبط  اریز  دـنک ، خـسف  ار  عیب  دـناوتیم  رادـیرخ 
. دنک لوبق  نمث  نامهب  ای  دیامن  خسف  ار  عیب  دناوتیم  يرتشم  اذل  دوب  دهاوخ  عیاب  هدهعب  ءزج ، فلت  نامض  نیاربانب  تسین ،

هچنانچ اما  ددرگ . خـسفنم  عیب  عیبم  مامت  فلت  تروص  رد  هک  دوب  دـهاوخ  بجوم  يرتشمب  نآ  ضبق  نامز  اـت  عیبمب  تبـسن  عیاـب  ناـمض 
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يرتشم ررض  ناربج  يارب  اذل  تسین ، دوجوم  عیب  خاسفنا  يارب  یبجوم  تسا  عیاب  ةدهعب  زین  ضعب  نآ  نامض  هکنآ  اب  دوش  فلت  نآ  ضعب 
. دهاوخب شرا  عیاب  زا  دوخ  خسف  قح  زا  هدافتسا  مدع  تروص  رد  دناوتب  وا  هکنآ  نودب  تسا ، هدش  هداد  عیب  خسف  قح  واب 

ءزج لباقم  رد  هاگره  دوش : هتفگ  ءزج  فلت  دروم  رد  هک  تسنآ  ضبق  نامز  ات  عیبمب  تبسن  عیاب  نامض  هدعاق  یـضتقم  دسریم  رظنب  هچنآ 
لبق نآ  نت  مین  هک  یتروص  رد  مدنگ  نت  ود  دـیرخ  رد  ای  الاب و  لاثم  رد  لیبموتا  ياهغارچ  دـننام  دریگ ، رارق  نمث  زا  یمهـس  فلات ، عیبم 

هب تبـسن  دناوتیم  يرتشم  دوشیم و  خسفنم  فلات  ءزجب  تبـسن  دـقع  دوشیم  لحنم  هددـعتم  دوقعب  دـحاو  دـقع  نوچ  دوش ، فلت  میلـست  زا 
فلات ءزج  لـباقم  رد  هاـگره  و  دـیامن . خـسف  ار  عیب  ءزج ، فلخت  هقفـص و  ضعبت  راـیخ  رظن  زا  دـناوتیم  دراد و  درتسم  نمث  زا  نآ  تمیق 
يرتشم طقف  دنکـشب  درادـن  راب  هک  نآ  کچوک  ياههخاش  زا  یکی  درخب و  یجنراـن  نادـلگ  یـسک  هکناـنچ  دریگن ، رارق  نمث  زا  یمهس 

دوش لحنم  عیب  ات  هتفرگن  رارق  نمث  زا  یمهس  لباقم  رد  روبزم  هخاش  اریز  دنک ، شرا  هبلاطم  دناوتب  هکنآ  نودب  دیامنب  خسف  ار  عیب  دناوتیم 
ضبق زا  لبق  بیع  دروم  دـننام  روبزم  دروم  هک  دـننآ  رب  ءاـهقف  زا  یـضعب  دـشابیمن . جـنران  نادـلگ  بیع  مه  کـچوک  هخاـش  نتـسکش  و 

مدع  تروص  رد  دناوتیم  يرتشم  دشابیم و 
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رد تقیقح  رد  نمث  اریز  تسا ، ضبق  زا  لبق  بیع  دروم  رد  نآ  نتفرگ  زا  یلوا  شرا  نتفرگ  ءزج  فلت  دروم  رد  هکلب  دریگب ، شرا  خـسف 
لبق عیبم  یلامک  فاصوا  زا  یفـصو  هاگره  تسا  ضبق  زا  لبق  عیبم  ضقن  مکح  رد  دـشابیم و  ءازجا  عومجم  هک  تسا  عیبم  یمامت  لـباقم 

. درادهگن نمث  نامهب  ای  خسف  ار  عیب  دناوتیم  يرتشم  روبزم  دروم  رد  نیاربانب  دوش ، لئاز  ضبق  زا 
. ددرگ راتفر  م . ق . « 425  » ةدام قبط  ات  دوشیمن  هتخانش  بیع  لامک  فصو  نتشادن 

ضبق زا  لبق  عیبم  بیع 

دناوتیم يرتشم  ینعی  تسا .» قباـس  بیع  مکح  رد  دوش  ثداـح  عیبم  رد  ضبق  زا  لـبق  عیب و  زا  دـعب  هک  یبیع  : » یندـم نوناـق  « 425  » ةدام
. دیامن خسف  ار  هلماعم  ای  دنک و  لوبق  شرا  ذخا  اب  ار  بویعم  عیبم  یندم  نوناق  « 422  » هدام روتسدب 

هدـش و ثداح  يرتشم  کلم  رد  طیرفت  يدـعت و  نودـب  بیع  اریز  تسا ، لـصا  هدـعاق و  فـالخ  رب  صقن  فلت و  دـننام  زین  روبزم  مکح 
یبیع هنوگره  ضبق ، نامز  ات  عیبمب  تبسن  عیاب  نامض  هدعاق  كالم  قبط  یلو  تسناد . لوئسم  ار  عیاب  دیابن  دشابیم و  وا  ةدهعب  نآ  نامض 

، تسا هدـشن  نیعم  ضوع  عیب ، دـقع  رد  تمالـس  فصو  لـباقم  رد  نوچ  تسا و  عیاـب  ةدـهعب  فلت  دـننام  دوش  لـصاح  ضبق  زا  لـبق  هک 
. تخانش خسفنم  ار  نآ  تمالس  فصوب  تبسن  تسناد و  هددعتم  دوقعب  لحنم  ار  دقع  ضبق  زا  لبق  عیبم ، ندش  بویعم  اب  ناوتیمن 

. تسا هداد  يرتشمب  شرا  ذخا  اب  نآ  لوبق  ای  دقع  خسف  قح  الاب  ةدام  هک  تسا  نیا 
لمع ریز  حرـشب  ـالا  دـشاب و  هدـش  ثداـح  یعیبـط  رما  رثا  رد  بیع  صقن و  هک  تسیتروص  رد  تشذـگ  بیع  صقن و  دروم  ود  رد  هچنآ 

: دوشیم
هکنانچ درادن  عیاب  رب  یقح  يرتشم  هدوبن ، عیاب  ءارغا  رثا  رد  رما  نیا  هاگره  دشاب ، يرتشم  لمع  زا  یشان  بیع  صقن و  هک  یتروص  رد  - 1
تـسنآ دـننام  هدوب و  ضحم  تلآ  يرتشم  دـشاب ، هدومن  لهجب  ءارغا  ار  وا  يرگید  هاگره  و  تسا ، یکاح  یندـم  نوناق  « 389  » هدام دافم 

. تسا هدرک  داجیا  ار  بیع  صقن و  يرگید  هک 
ۀطوبرم  تاررقم  قبط  عیاب  دشاب ، عیاب  لعف  رثا  رد  بیع  صقن و  هک  یتروص  رد  - 2
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. دشابیم بیع  صقن و  ضوع  نماض  بیبست  فالتاب و 

نماـض بیبـست  فـالتاب و  ۀـطوبرم  تاررقم  قبط  روبزم  صخـش  ددرگ ، عیبـم  رد  بیع  صقن و  ببـس  ثلاـث  صخـش  هک  یتروص  رد  - 3
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. دشابیم بیع  صقن و  ضوع 
ياهقف دزن  ضبق  زا  لبق  عیبم  فلت  مکح  تسا . هدومن  هیماما  نوناق  زا  يوریپ  عیب ، يرگید  ثحابم  دننام  « 387  » هدام رد  ناریا  یندم  نوناق 

. تسا یعامجا  هیماما 

نمثب تبسن  ضبق  زا  لبق  عیبم  فلت  ةدعاق  نایرج 

یلو ددرگیمن  يراج  ضبق  زا  لبق  نمث  فلت  دروم  رد  تسا و  عیبمب  رـصحنم  ضبق  زا  لبق  فلت  تیلوئـسم  هک  تسنآ  هدام  رهاـظ  هچ  رگا 
ةدام دافم  نیاربانب  تسا ، يرگید  شقن  دننام  روبزم  ۀلماعم  رد  کی  ره  شقن  دشابیم و  يرابتعا  عیب  دروم  ود  رب  نمثم  نمث و  ناونع  نوچ 

. دوب دـهاوخ  نماض  عیابب  نآ  هیدأت  نامز  ات  نمثب  تبـسن  يرتشم  دوشیم و  يراج  زین  یـصخش  نمث  دروم  رد  كـالم  تدـحو  رظن  زا  ـالاب 
. تسا یعامجا  هیماما  ياهقف  دزن  یصخش  نمث  دروم  رد  ضبق  زا  لبق  فلت  تیلوئسم  ةدعاق  نایرج 

لمع م . ق . « 388  » ةدام دافم  قبط  كالم  تدحو  رظن  زا  دشابیم و  ضبق  زا  لبق  عیبم  بیع  صقن و  دـننام  ضبق  زا  لبق  نمث  بیع  صقن و 
. دوشیم

عیب دقع  ندوب  یکیلمت  ای  فلت  ةدعاق  یفانت  حرش 

. دوشیم کـیلمت  يرتـشمب  دـقع  سفنب  عیبـم  تسا و  تیکلم  لـقان  دـشاب  نآ  مکح  رد  اـی  یجراـخ و  نیع  عیبـم  هک  یتروص  رد  عیب  دـقع 
عیاب اریز  دنامب ، یقاب  دوخ  لاحب  دـیاب  عیب  تسا و  هدـش  فلت  يرتشم  لام  دوش ، فلت  ضبق  زا  لبق  عیبم  هاگره  یلک  یلوصا  قبط  نیاربانب 

زا لبق  عیبم  فلت  ةدـعاق  قبط  هکنآ  لاح  و  دـشابیمن ، نماض  عیاـب  دوش  فلت  طـیرفت  يدـعت و  نودـب  عیبم  هچناـنچ  تسا و  نیما  مکح  رد 
لبنح و نب  دـمحا  کلام ، دـننام  تنـس  لها  ياهقف  زا  یـضعب  هک  تسا  هدـش  بجوم  روبزم  یفاـنت  تسا . عیاـب  ةدـهعب  نآ  نامـض  ضبق ،
، نامـضلاب جارخلا  يوبن : ثیدحب  دوخ  ياعدـم  تابثا  يارب  دـننادیم و  يرتشم  لام  زا  ار  عیبم  فلت  هدومن و  يوریپ  یلک  لصا  زا  قاحـسا 

بیرقت   ) دنوشیم کسمتم 
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عیبم عفانم  نوچ  دـشابیم و  نآ  نماض  دـیامنب  هدافتـسا  یلاـم  زا  سک  ره  : » دـیوگیم روبزم  ثیدـح  هک  تسا  نآ  يوبن  ثیدـحب  لالدتـسا 
يوبن ثیدـح  تعباتمب  هدومنن و  ار  یلک  لصا  تیاعر  مالـسا  رگید  ياـهقف  یلو  دوب ) دـهاوخ  وا  ةدـهعب  عیبم  فلت  تسا ، يرتشم  کـلام 

. دناهتسناد عیاب  نآ  زا  ار  عیبم  فلت  هعیاب  لام  نم  وهف  هضبق  لبق  فلت  عیبم  لک  رگید :
عیب دقع  نمض  رد  عیاب  هک  دناهدش  نآ  رب  یضعب  تهج  نیدب  دنهد و  قفو  یقوقح  دعاوق  اب  ار  رما  نیا  هک  دناهدیشوک  نانآ  زا  يرایـسب  و 

زا ترابع  رگید  ضوعم  دوقع  دننام  عیب  هک  دندقتعم  رگید  یـضعب  دوش و  خسف  عیب  الا  دیامن و  يرتشم  میلـست  ار  عیبم  هک  دـیامنیم  دـهعت 
رگید دوقع  هب  ار  نآ  دنادیم و  هدعاق  قبط  ار  ضبق  زا  لبق  فلت  مکح  نیاربانب  تسا  نمث  میلست  کیلمت و  لباقم  رد  عیبم  میلست  کیلمت و 

. دنهدیم تیارس  زین 
دوشیم و خسفنم  فلت  زا  لبق  ۀـظحلب  عیب  هک  دـناهدش  نآ  رب  فلت  رثا  رد  دـقع  لالحنا  ریوصت  يارب  ضبق  زا  لبق  عیبم  فلت  هدـعاق  ناوریپ 

. دشابیم قباس  خاسفنا  زا  فشاک  فلت  ددرگیم و  فلت  وا  کلم  رد  هدش و  عیاب  تیکلم  رد  لخاد  عیبم 
. دراد ار  يدتمم  یخیرات  ۀقباس  دوشیم و  هدید  زین  رگید  للم  نیناوق  رد  ضبق  زا  لبق  فلت  ةدعاق 

عیبمب تبـسن  عیاب  نامـض  هک  تفگ  نینچ  تسا  یکیلمت  عیب  دقع  هک  ینیناوق  رد  ضبق  زا  لبق  فلت  ةدعاق  أشنم  رد  ناوتیم  یخیرات  رظن  زا 
. تسا هدشیم  لصاح  ضبق  زا  دعب  نامز  رورم  ای  ضبق  ۀلیـسوب  تیکلم  هدوب و  يدهع  عیب  دقع  هک  تسا  يراودا  يایاقب  زا  ضبق  زا  لبق  ات 

عیبمب تبسن  عیاب  نامض  دهدب و  تسد  زا  ار  دوخ  قباس  راثآ  تسناوتن  دش  هتخانش  یکیلمت  عیب  دقع  عامتجا ، لماکت  ریس  رد  هکنآ  زا  سپ 
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رد یقوقح  رظن  زا  هچنآ  دنکیم و  دییأت  دـننادیم  عیب  نالطب  بجوم  ار  عیبم  فلت  هک  ینیناوق  تاررقم  ار  رما  نیا  دـنام . یقاب  ضبق  نامز  ات 
. درادن الاب  رد  روکذم  سدح  اب  تافانم  دوشیم  هتفگ  فلت  هدعاق  نیب  عیب و  دقع  ندوب  یکیلمت  هدعاق  نیب  مایتلا 

بیع  دروم  رد  شرا  ذخا  ای  خسف  رایخ  نینچمه  عیبم و  صقن  دروم  رد  خسف  رایخ 
 469 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

. تسا هتشذگ  یخیرات  راودا  يایاقب  زا  فلت  دروم  دننام 

ضبق زا  لبق  ءامن  فلت 

نآب تبسن  م . ق . « 387  » ةدام رد  روکذم  ضبق  زا  لبق  عیبم  فلت  ةدعاق  تسا و  تناما  عیاب  دزن  رد  ضبق  نامز  ات  دقع  زا  سپ  عیبم  تائامن 
. دوب دهاوخن  نماض  عیاب  دوش  فلت  عیاب  فرط  زا  طیرفت  يدعت و  نودب  عیبم  تائامن  هچنانچ  نیاربانب  دوشیمن . يراج 

كرد نامض  رد  موس  ةرقف 

دروم رد  عیاب  يارب  هک  یتیلوئـسمب  هداتفین و  رود  يوغل  ینعم  زا  یقوقح  حالطـصا  رد  تسا و  هعبت  قوحل و  ینعمب  ءارو  لاد  حـتفب  كرد 
. تسا هدش  هتفگ  دوشیم  لصاح  عیبم  ندمآ  رد  ریغلل  قحتسم 

ضبق ار  یلام  دساف  عیبب  یسک  هاگره  : » یندم نوناق  « 366  » ةدام روتسدب  درادن و  کلمت  رد  يرثا  یندم  نوناق  « 365  » ةدام قبط  دساف  عیب 
رد ریغلل  قحتسم  تروص  رد  یتیـصوصخ  تسا و  يراج  دقع  نالطب  دراوم  یمامت  رد  هدعاق  نیا  دیامن »...  در  شبحاصب  ار  نآ  دیاب  دنک 

درومیب زین  هدـش  عقاو  ًاحیحـص  هک  یعیب  راثآ  زا  یندـم  نوناق  « 362  » ةدام رد  كرد  نامـض  ندروآ  رامـشب  هکنانچ  درادن ، عیبم  ندـمآ 
. تسا

هک يراودا  رد  تفای  عیب  یخیرات  ریـس  رد  هعلاطم  اب  هدروآ  رامـشب  حیحـص  عیب  راثآ  زا  ار  كرد  نامـض  نیناوق  یـضعب  هکنآ  أشنم  ناوتیم 
يرتشمب و عیبم  نداد  فرـصت  زا  دوب  تراـبع  عیب  دوبن ، انـشآ  ینونک  تیکلاـم  موهفمب  تشاذـگیمن و  فرـصت  تیکلاـم و  نیب  قرف  رـشب 
اب تسناوت  رـشب  هک  جـیردتب  تسا . هدادـیم  وا  زا  عیاب  تیامح  عیبم و  فرـصت  لـباقم  رد  ار  نمث  يرتشم  نارگید و  ضرعت  زا  وا  تیاـمح 

نیرید  شور  زا  تسد  تداع  سنا و  رظن  زا  دنادب ، ربتعم  ار  نآ  هعماج  دراذگ و  قرف  فرصت  اب  ار  نآ  دوش و  انشآ  تیکلم  موهفم 
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تشگیم رادهدهع  ار  يرتشم  تیامح  عیبم  میلست  اب  عیاب  ینعی  هتخادرپیم ، عیابب  ضراعم  نودب  فرصت  لباقم  رد  ار  نمث  هتـشادنرب و  دوخ 
دانـسا رد  هک  دـشابیم  لوادـتم  لومعم و  زونه  هک  تسا  تهج  نیدـب  تشادـیم . درتسم  ار  نمث  دـمآیمن  رب  وا  تیامح  ةدـهع  زا  هاـگره  و 

عیاب هک  دنیامنیم  حیرـصت  دـننکیم و  جرد  دـقع  نمـض  رد  طرـش  دـننام  تسا  دـساف  عیب  يرهق  راثآ  زا  هکنآ  اب  ار  كرد  نامـض  یمیظع ،
. دشابیم عیبم  كرد  نماض 

هدشن نامضب  حیرصت  هچ  رگا  تسا  نماض  عیاب  دیآ  رد  ریغلل  قحتـسم  ءزج  ای  الک  عیبم  نمث ، ضبق  زا  دعب  رگا  : » یندم نوناق  « 390  » ةدام
ار نآ  حیرصت  تهج  نیدب  تسا و  هتخانش  عیبم  ندمآ  رد  ریغلل  قحتسم  راثآ  زا  كرد  نامض  دروم  رد  ار  عیاب  تیلوئـسم  الاب  ةدام  دشاب .»

. درادن شزرا  شیب  رکذت  تسا و  ینوناق  مکح  نایب  دقع ، رد  كرد  نامضب  حیرصت  نیاربانب  تسا ، هتسنادن  مزال  دقع  نمض  رد 
لهج تروص  رد  دراد و  درتسم  ار  عیبم  نمث  دیاب  عیاب  عیبم  زا  ضعب  ای  لک  ندمآ  رب  ریغلل  قحتـسم  تروص  رد  : » یندم نوناق  « 391  » ةدام

«. دیآرب زین  يرتشم  رب  هدراو  تامارغ  ةدهع  زا  دیاب  عیاب  داسف ، دوجوب  يرتشم 
: تسا تمسق  ود  الاب  ةدام 

تسا يدروم  رد  كرد  نامض  دراد . درتسم  ار  عیبم  نمث  دیاب  عیاب  عیبم  زا  ضعب  ای  لک  ندمآ  رب  ریغلل  قحتـسم  تروص  رد  لوا - تمـسق 
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یتیلوئـسم نامـض و  عیبم  ندمآ  رب  ریغلل  قحتـسم  رثا  رد  دشاب ، هدشن  میلـست  نمث  هاگره  الا  دشاب و  هدومن  عیاب  میلـست  ار  نمث  يرتشم  هک 
طقف روبزم  ةدام  هک  تسا  نیا  دوشیم . طقاس  هدیدرگ  لصاح  عیب  دقع  رثا  رد  هک  نمث  ۀـیدأتب  يرتشم  مازتلا  هکلب  تسین ، روصتم  عیاب  يارب 

. دشاب هداد  عیاب  ضبقب  ار  نمث  يرتشم  هک  هدومن  نایب  ار  يدروم 
. تسا روصتم  تروص  ود  عیبم  ندمآ  رب  ریغلل  قحتسم  تروص  رد  نمث  دادرتساب  عجار  اما 

درادن کلمت  رد  يرثا  دساف  عیب  یندم  نوناق  « 365  » ةدام قبط  تسا و  لطاب  عیب  دقع  دیآ ، رد  ریغلل  قحتسم  عیبم  مامت  هک  یتروص  رد  - 1
روتسدب  ار  نمث  مامت  دیاب  عیاب  و 
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. دراد درتسم  تسا  نآ  کلام  هک  يرتشمب  « 366  » ةدام

لطاب دقع  هک  یتمسقب  تبـسن  یندم  نوناق  « 441  » هدام روتـسدب  دناوتیم  يرتشم  دـیآرد ، ریغلل  قحتـسم  عیبم  زا  ضعب  هک  یتروص  رد  - 2
دحاو هلماعم  اریز  دـنک ، درتسم  ار  نآ  نمث  خـسف و  ار  دـقع  اـی  دـیامن و  لوبق  ار  دـقع  رگید  تمـسقب  تبـسن  دراد و  درتسم  ار  نمث  تسا 

دوب و دـهاوخ  دوخب  صتخم  یقوقح  تیعـضو  عبات  ءزج ، تالماعم  زا  کی  ره  دوشیم و  هددـعتم  تالماعمب  لـحنم  هلماـعم ، دروم  راـبتعاب 
دشاب لطاب  عیبم  زا  ضعب  ندمآ  رد  ریغلل  قحتسم  رثا  رد  دقع  زا  یتمسق  هاگره  نیاربانب  دیامنیمن . رگید  تمسق  یقوقح  تیعـضو  رد  ریثأت 
روطب « 391  » ةدام رد  ار  روبزم  مکح  یندم  نوناق  دوشیمن . نآ  نالطب  بجوم  دیامنیمن و  هدش  دقعنم  حیحص  هک  رگید  تمسق  رد  تیارس 

. تسناد « 441  » ةدام و  « 392  » ةدام زا  دیاب  ار  نآ  لیصفت  هدومن و  نایب  لامجا 
عیبم کلام ، هکنآ  هاوخ  دهاوخب ، عیاب  زا  ار  نمث  دادرتسا  دناوتیم  يرتشم  عیبم ، ندمآ  رب  ریغلل  قحتـسم  تابثا  زا  سپ  دش  هتفگ  هچنآ  ربانب 

. دشابیمن نآ  کلام  فرط  زا  عیبم  دادرتسا  رب  بترتم  تسا و  دقع  نالطب  رثا  نمث  دادرتسا  اریز  دشاب ، يرتشم  دزن  ای  هتشاد  درتسم  ار 
. دوب دهاوخ  نآ  عفانم  نیع و  نماض  فرصتم  یندم  نوناق  « 366  » ةدام قبط  دشاب  هدش  صقان  ای  فلت  عیبم  ای  نمث  نیع  هک  یتروص  رد 

یلوضف و عیب  لصف  رد  هکنانچ  دـیآرب . يرتشم  رب  ةدراو  تامارغ  ةدـهع  زا  دـیاب  عیاب  عیب ، داسفب  يرتشم  لـهج  تروص  رد  مود - تمـسق 
تامارغ ۀیلک  دیاب  عیاب  دشاب ، عیبم  ندوب  ریغلل  قحتـسمب  لهاج  يرتشم  دوش و  عقاو  ریغ  لام  رب  هلماعم  هک  یتروص  رد  دیدرگ  نایب  بصغ 

ببس سک  ره  تشذگ  نآ  حرش  يرهق  نامض  رد  هکنانچ  تسا و  هدوب  يرتشمب  تاراسخ  هجوت  ببـس  وا  اریز  دزادرپب ، ار  وا  تاراسخ  و 
دوخ ار  تاراسخ  تامارغ و  دشاب ، عیبم  ندوب  ریغلل  قحتسم  رب  ملاع  يرتشم  هک  یتروص  رد  دیامن . ناربج  ار  نآ  دیاب  ددرگ  يرگید  ررض 

ررضب  مادقا  دقع  نالطبب  ملع  اب  يرتشم  اریز  دوب ، دهاوخ  رادهدهع 
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. تسا هدومن  دوخ 
ذخا هک  نمث  زا  یتمـسق  ای  مامت  ةدهع  زا  دیاب  عیاب  عیبم ، ضعب  ای  لک  ندمآ  رب  ریغلل  قحتـسم  دروم  رد  هک  تسا  هدش  رکذتم  « 392  » ةدام

درادن و کیلمت  رد  يرثا  لطاب  دقع  اریز  دشاب ، هدـش  لصاح  یتمیق  رـسک  عیبم  رد  للع  زا  یتلعب  عیب ، دـقع  زا  دـعب  هچ  رگا  دـیآرب  هدومن 
تسا و هدـش  لـصاح  کـلامب  قلعتم  عیبـم  رد  تمیق  رـسک  دراد و  درتـسم  يرتـشمب  هدومن  ذـخا  هک  ار  ینمث  دـیاب  « 366  » ةدام قبط  عیاـب 

روتسدب دشاب  يرتشم  لمع  رثا  رد  تمیق  رـسک  هچنانچ  تسا و  هدوبن  نآ  بجوم  عیاب  اریز  دهاوخب ، عیاب  زا  تمارغ  ناونعب  ار  نآ  دناوتیمن 
. دوب دهاوخ  نماض  کلام  لباقم  رد  م . ق . 328 و 331 »  » ةدام

روبزم نوناق  « 314  » ةدام تاررقم  یندم  نوناق  « 393  » ةدام قبط  دوش  لصاح  عیبم  رد  یتمیق  یتدایز  يرتشم  لـمع  رثا  رد  هک  یتروص  رد 
قح بصاغ  دوش  دایز  بوصغم  لام  تمیق  بصاغ  لمع  ۀـجیتن  رد  رگا  : » یندـم نوناق  « 314  » ةدام دش . دـهاوخ  تیاعر  بصغ  دروم  رد 
اریز تسا » بصاغ  دوخب  قلعتم  دئاز  نیع  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  نیع  یتدایز  نآ  هکنیا  رگم  تشاد  دـهاوخن  ار  يدایز  تمیق  ۀـبلاطم 

روتـسدب دناوتیم  دشاب  عیبم  ندوب  ریغلل  قحتـسمب  لهاج  يرتشم  هاگره  یلو  تسا . هدوب  نآ  کلام  هزاجا  نودـب  ریغ  لام  رد  يرتشم  لمع 
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تـسین کلام  هک  تسنادیم  هچنانچ  يرتشم  اریز  دهاوخب  ار  دوخ  لمع  لثملا  ترجا  عیاب  زا  رگید  تاراسخ  دننام  م . ق . « 391  » هدام لیذ 
. دومنیمن عیبم  رد  ار  تافرصت  هنوگ  نیا 

كرد نامـض  دشاب  همذـلا  یف  یلک  عیبم  هک  یتروص  رد  دـشاب و  نآ  مکح  رد  ای  یجراخ و  نیع  عیبم  هک  تسا  يدروم  رد  كرد  نامض 
دـشابیم نوذأم  کلام  لبق  زا  ای  کلام و  هک  ار  یلام  دـهعت ، ءافیا  يارب  دـیاب  عیاب  دـشابیم و  عیاب  ةدـهع  رد  یلک  عیبم  اریز  تسین ، روصتم 

ار دوخ  دـهعت  عیاب  هک  دوشیم  فشک  هدوب  يرگیدـب  قلعتم  لام  نآ  هک  دوش  مولعم  هیدأت  زا  سپ  هک  یتروص  رد  دـیامن و  هیدأـت  يرتشمب 
. تسا یقاب  دوخ  لاحب  دهعت  هدادن و  ماجنا 

: دریگیم رارق  ثحب  دروم  رما  ود  همتاخ  رد 

هراشا
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- عیاب تیلوئسم  دیدشت  - 1

رارق يرگید  مازتلا  هجو  ای  دیامن و  در  يرتشمب  ار  یتخادرپ  نمث  ربارب  نیدنچ  دیآرد  ریغلل  قحتسم  عیبم  هاگره  هک  دنک  دهعت  دناوتیم  عیاب 
. دشاب يرتشمب  قلعتم  عیاب  ۀناخ  دیآرد  ریغلل  قحتسم  عیبم  هاگره  هکنانچ  دهد 

نایب ار  تادـهعت  موزل  یلک  ةدـعاق  هک  یندـم  نوناـق  « 10  » ةداـم یلو  تسا ، هدـشن  ینیبشیپ  یندـم  نوناـق  رد  رما  نیا  رد  یحیرـص  ةداـم 
نالطب زا  هیـشان  تاراسخ  دـنناوتیم  هلماعم  نیفرط  یندـم  نوناق  « 230  » ةدام روتـسدب  هکنآ  رب  هوـالع  دوشیم ، روبزم  دروم  لـماش  دـیامنیم 

غلبم عیبم  ندمآرب  ریغلل  قحتـسم  دروم  رد  و  دشاب . یعقاو  تراسخ  ربارب  نیدـنچ  هچ  رگا  دـنیامن ، نیعم  رگیدـکی  قفاوت  اب  البق  ار  دادرارق 
. تسا هدش  يرتشم  هجوتم  هلماعم  نالطب  رثا  رد  هک  تسا  یتاراسخ  ناونعب  دوشیم  هداد  رارق  مازتلا  هجو  ناونع  هب  هک  نمث  رب  دیاز 

________________________________________

ه ق ناریا ، نارهت -  ۀیمالسا ، تاراشتنا  دلج ،  6 یماما ،)  ) یندم قوقح  نسح ، دیس  یماما ،
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- تیلوئسم عفر  ای  فیفخت  - 2

لامعاب تبـسن  طقف  ار  كرد  نامـض  ای  دشاب و  ینیعم  تدم  ات  طقف  عیبم  كرد  نامـض  هک  دیامن  طرـش  عیب  دقع  نمـض  رد  دـناوتیم  عیاب 
زا یتمـسقب  تبـسن  دناوتیم  عیاب  هک  ینانچمه  دشابیم ، يرب  دوخ  رب  هقباس  يدایا  ای  تدم و  نآ  زا  لبق  نامـض  زا  دوشیم و  رادهدـهع  دوخ 

دهعت دیامن . يربت  عیبم  مامت  كرد  نامـض  زا  ای  دنک و  دوخ  زا  تیلوئـسم  تفر  رگید  تمـسقب  تبـسن  دیامن و  كرد  نامـضب  دهعت  عیبم 
. تسا روآمازلا  یندم  نوناق  « 10  » ةدام روتسدب  روبزم 

رب ریغلل  قحتـسم  تروص  رد  هک  دـنهدیم  رارق  نیعیاـبتم  تسا ، هدـش  نآ  رد  كرد  تیلوئـسم  عفر  هک  يدـهعت  رد  یقوقح  لـیلحت  رظن  زا 
نینچمه دشاب و  عیابب  قلعتم  ًاناجم  ضوع و  نودب  دریگیم  رارق  لطاب  عیب  لباقم  رد  هک  نمث  زا  يرادقم  نآ ، زا  یتمسق  ای  عیبم  مامت  ندمآ 

. عیبم كرد  نامض  زا  یتمسق  فیفخت  دروم  رد  تسا 
رد دشابیم و  لاقتنا  زا  لبق  نآ  أشنم  هک  تسیروماب  تبسن  ثلاث  صاخشا  لباقم  رد  يرتشم ، زا  عیاب  ینوناق  تیامح  یـسرداد  نیئآ  رظن  زا 

ینوناق  تلع  نودب  یسک  هاگره  نیاربانب  دوب . دهاوخن  يرتشم  زا  تیامح  لوئسم  عیاب  تسا  هدش  ثداح  ًادعب  هک  يروما 
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یلو دـنک ، بلج  ار  عیاب  قراس  بصاغ و  رب  يوعد  رد  دـناوتیمن  يرتشم  دربب  تقرـسب  اـی  دـیامن و  بصغ  ار  عیبم  دوش و  يرتشم  ضرعتم 
ینیع قح  ای  تیکلم  يوعدب  هکنانچ  دوش ، يرتشم  ضرعتم  دـشاب  لاقتنا  زا  لبق  نآ  أشنم  هک  ینوناق  نیوانع  زا  یکی  ءاعداب  یـسک  هاگره 
عیاب هک  دهاوخب  هاگداد  زا  دیامن و  بلج  روبزم  ياوعد  رد  ار  عیاب  دناوتیم  يرتشم  دـنک ، يوعد  هماقا  هاگداد  رد  يرتشم  تیفرطب  يرگید 

دنک موکحم  يرتشم  لباقم  رد  ار  عیاب  هاگداد  ثلاث ، صخش  لباقم  رد  عیبم  درب  يرتشم  تیموکحم  تروص  رد  دهدب و  ار  یعدم  باوج 
. دزادرپب ار  وا  تاراسخ  نمث و  هک 

رب یعدـم  يوعد  رد  ثلاث  صخـش  ناونعب  ًامیقتـسم  دـناوتیم  عیاـب  دـنکن ، بلج  ثلاـث  صخـش  يوعد  رد  ار  عیاـب  يرتشم  هک  یتروص  رد 
. دیآرد يرتشم  کمکب  دوش و  لخاد  يرتشم 

اًلقتسم لیذ  دراوم  رد  دناوتیم  يرتشم  دشن ، لخاد  ثلاث  صخش  ناونعب  هحورطم  يوعد  رد  زین  عیاب  هدومنن و  بلج  ار  عیاب  يرتشم  هاگره 
: دهاوخب وا  زا  تسا  هدش  ررضتم  هچنآ  دنک و  يوعد  هماقا  عیاب  تیفرطب 

زا يریگولج  يارب  يرتشم  دـشاب و  هدـش  زرحم  نآ ، رب  ینیع  قوقح  زا  یقح  ای  عیبم  تیکلامب  ثلاـث  صخـش  ياـعدا  هک  یتروص  رد  - 1
. دوش يوعد  هب  میلست  همکاحم ، ندوب  رثا  الب  نایرج 

ثلاث صخش  هکنانچ  دهدب . واب  ار  یغلبم  يرگید ، ینیع  قح  ای  تیکلامب  ثلاث  صخش  زرحم  ءاعدا  لباقم  رد  يرتشم  هک  یتروص  رد  - 2
. دزادرپب واب  ار  روبزم  غلبم  نآ  کف  يارب  يرتشم  دیامن و  عیبم  رب  نهر  قح  يوعد 

. دوشیم هتخانش  قحیذ  عیاب  لباقم  رد  ثلاث  صخش  تیناقح  رب  هتبثم  ۀلدا  زاربا  اب  يرتشم  الاب  تروص  ود  رد 
475 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

ناب ۀعجار  ماکحا  تارایخ و  رد  مجنپ  ثحبم 

تارایخ رد  لوا  ةرقف 

هراشا

دیاب تسا و  عابتالا  مزال  اهنآ  ماقم  مئاق  نیلماـعتم و  نیب  یندـم  نوناـق  « 219  » ةدام روتـسدب  دـش  عقاو  نوناق  قبط  هکنآ  زا  سپ  مزال  دـقع 
. ینوناق تلعب  خسف  و  هلاقا - دروم : ود  رد  رگم  دننز  مه  رب  ار  نآ  دنهاوخب  نامز  ره  دنناوتیمن  دنراذگب و  ءارجا  عقومب  ار  نآ  دافم 

ار نآ  دوخ  قفاوتب  هک  ینانچمه  نیفرط  یضارتب  تسا  مزال  دقع  ندز  مهرب  هلاقا  تشذگ ، تادهعت  طوقس  تمسق  رد  هکنانچ  هلاقا  کی -
. دناهدومن دقعنم 

یبرع و تسا  ۀملک  تارایخ  دشاب . دوجوم  نآ  رد  تارایخ  زا  یکی  هک  تسیدروم  رد  ینوناق  تلعب  دقع  خـسف  ینوناق - تلعب  خـسف  ود -
. دنز مهرب  ار  مزال  دقع  دناوتیم  هک  اهنآ  زا  یکی  ای  نیعیابتم  يارب  تسا  یقح  رایخ  یقوقح  حالطصا  رد  تسا . رایخ  ثنؤم  عمج 

: دنلیذ رارق  زا  تارایخ  یندم  نوناق  « 396  » ةدام قبط 
(8 بیع . رایخ  ( 7 نبغ . رایخ  ( 6 فصو . فلخت  تیؤر و  رایخ  نمث 5 ) ریخأت  رایخ  ( 4 طرش . رایخ  ( 3 ناویح . رایخ  ( 2 سلجم . رایخ  ( 1

. سیلدت رایخ 
. طرش فلخت  رایخ  ( 10 هقفص . ضعبت  رایخ  ( 9

دربب اهنآ  زا  یمان  هکنآ  نودب  ار  يرگید  تارایخ  ماکحا  داوم ، نمض  رد  تسا و  هدرمـش  ار  تارایخ  زا  مسق  هد  الاب  ةدام  رد  یندم  نوناق 
. دوشیم نایب  دوخ  دروم  رد  نآ  حرش  هک  تسا  هدش  ضرعتم 
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. كرتشم تارایخ  مود - صتخم . تارایخ  لوا - دنمسق : ود  رب  تارایخ 

هراشا
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صتخم تارایخ  رد  لوا - مسق 

هراشا

هدام لیذ  قبط  اهنآ  دش و  دنهاوخن  دوجوم  رگید  مزال  دوقع  رد  دنوشیم و  تفای  عیب  دـقع  رد  طقف  هک  دنتـسه  یتارایخ  صتخم ، تارایخ 
عیمج رد  رایخ  عاونا  مامت  : » یندـم نوناـق  « 456  » ةدام نمث . ریخأت  رایخ  و  ناویح ، راـیخ  سلجم ، راـیخ  زا : دـنترابع  یندـم  نوناـق  « 456»

«. تسا عیب  صوصخم  هک  نمث  ریخأت  ناویح و  سلجم و  رایخ  رگم  دشاب  دوجوم  تسا  نکمم  همزال  تالماعم 

- سلجم رایخ  رد  لوا -

هراشا

ار هلماعم  خـسف  رایتخا  دـناهدشن  قرفتم  هک  مادام  سلجملا و  یف  دـقع  زا  دـعب  نیعیاـبتم  زا  کـی  ره  : » دـیوگیم یندـم  نوناـق  « 397  » هدام
رواجم قاطا  ود  رد  نانآ  ای  دوش  هتخیوآ  ةدرپ  ود  نآ  نیب  هاگره  نیاربانب  ددرگیم ، طقاس  خسف  قح  دـنوش  قرفتم  نانآ  هکنانچ  و  دـنراد .»

اب هاگره  تسا  نینچمه  دناهدشن و  قرفتم  اهنآ  ًافرع  اریز  ددرگیمن  لئاز  خسف  قح  دوش  هتسب  ود  نآ  نیب  قاطا  رد  و  دنـشاب ، هدومن  هلماعم 
نوـچ هک  وـحن  نیدـب  دـنک  كرت  ار  يرگید  یکی  هار  رد  هاـگره  یلو  دنـشاب ، هارمه  هار  رد  دـندرگ و  جراـخ  دـقع  سلجم  زا  رگیدـکی 

دنوشیم و هتخانـش  هدش  ادج  رگیدکی  زا  نیعیابتم  دوش ، تبحـص  لوغـشم  وا  اب  دیامن و  یظفاحادـخ  دوخ  فرط  زا  دـنیبب  ار  دوخ  تسود 
. دنیامن خسف  سلجم  رایخ  دانتساب  ار  عیب  نآ  زا  سپ  دنناوتیمن 

. ددرگیم دقعنم  ینیعم  لحم  رد  نیلماعتم  نتسشن  لاح  رد  تالماعم  بلغا  اریز  تسا  بیلغت  رب  ینبم  سلجم  رایخب  روبزم  رایخ  ندیمان 

: سلجم رایخب  طوبرم  لئاسم  ضعب 

، تسا لکوم  دننام  لیکو  سلجم  رایخ  رد  - 1

خـسف ار  عیب  دنناوتیم  دـناهدشن  قرفتم  رگیدـکی  زا  نیعیابتم  هک  مادام  دـشاب ، اراد  زین  ار  خـسف  رد  تلاکو  دـقع ، رد  لیکو  هاگره  نیاربانب 
هدومن هدافتـسا  سلجم  رایخ  زا  دناوتیم  کی  ره  دشاب  لیکو  فرط  کی  ای  دوش و  دقعنم  نیفرط  يالکو  ۀلیـسوب  دقع  هاگره  اذـل  دـنیامن ،

. دنز مهرب  ار  عیب 
477 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

، دوش جراخ  لیکو  ددرگ و  رضاح  سلجم  رد  لکوم  ًادعب  دوش و  دقعنم  لیکو  ۀلیسوب  عیب  هک  یتروص  رد  - 2

قدص لکوم  رب  هدام  رد  روکذم  نیعیابتم  ۀملک  اریز  دیامن ، خسف  ار  عیب  دناوتیم  کی  ره  دـناهدشن  قرفتم  هلماعم  فرط  لکوم و  هک  مادام 
خـسف رد  تلاکو  هتخاس  دقعنم  ار  عیب  هک  یلیکو  دیامنیمن  قرف  رما  نیا  رد  دـشاب . هدـش  ماجنا  وا  هلیـسوب  دـقع  هک  تسین  مزال  دـیامنیم و 

. دشاب هتشادن  ای  هتشاد  هلماعم 
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، تسا لیصا  دننام  میق  یلو و  - 3

میق ای  یلو  دـسرب و  دـشر  دـحب  سپـس  دوش و  رـضاح  سلجم  رد  هیلع  یلوم  نیعیابتم ، ندـش  قرفتم  زا  لبق  دـقع ، زا  سپ  هاگره  نیاربانب 
رد لخاد  سپـس  دـسرب و  دـشر  دـحب  دـقع  سلجم  زا  جراخ  رد  هیلع  یلوم  هچنانچ  دـنز . مهرب  ار  عیب  دـناوتیم  هیلع  یلوم  دـندرگ  جراخ 
زا جراخ  رد  دیـشر  هیلع  یلوم  هک  ۀظحل  رد  اریز  دنـشاب ، سلجم  رد  زونه  میق  یلو و  هچ  رگا  دیامنب  خـسف  ار  عیب  دـناوتیمن  ددرگ  سلجم 

. تسا هدوب  هدش  لیاز  هیلع  یلوم  دشر  رثا  رد  اهنآ  تمس  اریز  دناهتشادن ، یتمس  دناهدوب  رضاح  هک  میق  یلو و  هدوب ، سلجم 

، دنشاب رضاح  وا  ۀثرو  یمامت  ای  رصحنم  ثراو  دیامن و  توف  دقع  سلجم  رد  نیلماعتم  زا  یکی  هک  یتروص  رد  - 4

ماقم مئاق  هدش و  هثرو  ای  رـصحنم  ثراوب  لقتنم  خسف  قح  توفب ، اریز  دننک ، خسف  ار  عیب  هدومن و  هدافتـسا  سلجم  رایخ  زا  دـنناوتیم  اهنآ 
دقع سلجم  دراو  وا  توف  زا  دـعب  دنـشابن و  رـضاح  توف  نیح  رد  هثرو  یماـمت  اـی  رـصحنم و  ثراو  هاـگره  یلو  دـندرگیم . دوخ  ثروم 

ددرگیم و طقاس  رایخ  قح  هدش و  یفتنم  وا  یندم  تیـصخش  هدننکهلماعم ، توفب  اریز  دـننک ، هدافتـسا  سلجم  رایخ  زا  دـنناوتیمن  دـندرگ 
روضح دقع  سلجم  رد  ثروم  توف  نیح  رد  هثرو  زا  یـضعب  هک  یتروص  رد  دوشیمن . لقتنم  دـشابیم  دـقع  سلجم  جراخ  رد  هک  ثراوب 
دنتسین رضاح  دقع  سلجم  رد  هک  هثرو  زا  یضعب  تسا و  هیزجت  لباق  ریغ  رایخ  قح  اریز  دنیامنب ، خسف  ار  عیب  دنناوتیمن  اهنآ  دنشاب  هتـشاد 

. ددرگیم طقاس  سلجم  رایخ  قح  نیاربانب  دنیامن  هدافتسا  رایخ  زا  دنناوتیمن 

دنوش ادج  رگیدکی  زا  رایتخا  اب  اهنآ  هک  تسا  سلجم  رایخ  طوقس  بجوم  یتروص  رد  نیعیابتم  ندش  قرفتم  - 5
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دـشاب هک  یئاج  ره  رد  هارکا  عفر  زا  سپ  دـناوتیم  هرکم  و  دوشیمن ، طقاس  سلجم  رایخ  دـنیامن  ادـج  رگیدـکی  زا  هارکاب  ار  اهنآ  هچنانچ  و 

. دیامن خسف  ار  عیب  ًاروف 

، دوش جراخ  دقع  سلجم  زا  نیعیابتم  زا  یکی  هک  یتروص  رد  - 6

هتفگ ًافرع  تروص  نیا  رد  اریز  دـشاب ، هتـشاد  روضح  دـقع  سلجم  رد  زونه  رگید  فرط  هچ  رگا  ددرگیم  طـقاس  نیفرط  زا  سلجم  راـیخ 
. دناهدش قرفتم  نیعیابتم  هک  دوشیم 

، دزاس عقاو  ار  عیب  دقع  نیلماعتم  فرط  زا  تلاکوب  رفن  کی  یندم  نوناق  « 198  » ةدام لیذ  قبط  هک  یتروص  رد  - 7

. تسا دوجوم  هیرظن  هس  هیماما  نییقوقح  نیب  دوب ؟ دهاوخ  ینامز  هچ  ات  سلجم  رایخ  هک  دمآ  دهاوخ  شیپ  یشسرپ 
اریز دوشیم ، طقاس  سلجم  رایخ  دنک  كرت  ار  نآ  نوچ  دیامن و  خـسف  ار  عیب  دـناوتیم  تسا  دـقع  سلجم  رد  روبزم  لیکو  هک  مادام  لوا -

. تسا نیدقاعتم  قرفت  دننام  دقع  سلجم  زا  لیکو  ندش  جراخ 
سلجم رایخ  دوش ، لحنم  نیفرط  زا  یکی  ۀـیحان  زا  تلاکو  هچنانچ  و  دوب ، دـهاوخ  یقاب  سلجم  رایخ  تسا  یقاب  تلاکو  هک  ماداـم  مود -

لیاز تاهج  زا  یتهجب  هک  مادام  تسا  هدش  لصاح  هلماعم ، نیفرط  هیحان  زا  لیکو  تلاکو  رثا  رد  هک  يرابتعا  ددعت  اریز  ددرگیم ، طقاس 
. ددرگیم لصاح  هقرفت  لیاز و  ددعت  دوش  لحنم  نیفرط  زا  یکی  ۀیحان  زا  تلاکو  نوچ  دیآیمن و  دوجوب  يرابتعا  ۀقرفت  دوشن ،

رد دـقع  نیفرط  هک  تسا  يدرومب  رظاـن  دسانـشیم ، سلجم  راـیخ  قح  نیعیاـبتم  يارب  هک  ۀـلدا  اریز  دوشیمن ، دوجوم  سلجم  راـیخ  موس -
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رب رایخ  قح  هکنآ  رب  هوالع  دوب ، دـهاوخن  سلجم  رایخ  ققحت  يارب  يدروم  نیعیابتم  فرط  زا  رفن  کی  تلاکو  اب  دنـشاب و  ددـعتم  جراخ 
زا دافتـسم  یئاضق و  لوصا  اب  قباطم  هیرظن  نیا  دومن . تسا  هلماعم  نیفرط  ددعت  هک  نیقی  درومب  افتکا  دـیاب  تسا و  عیب  موزل  لصا  فالخ 

. دسریم رظنب  یندم  نوناق  « 397  » ةدام
 479 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

ای تمومیق  ای  تیالو  تمسب  یـسک  ای  و  دزاس ، عقاو  ار  عیب  دقع  نیفرط  ۀیحان  زا  تلاکو ، زا  ریغ  يرگید  تمـسب  رفن  کی  هک  یتروص  رد 
یقوقح هیرظن  هس  دـنک ، هلماعم  دـشابیم  میق  ای  یلو و  واب  تبـسن  هک  یـسک  يارب  تیـالو  تمـسب  اـی  دـیامن و  هلماـعم  دوخ  يارب  تلاـکو 

. دشابیم يراج  الاب  رد  روکذم 

. ناویح رایخ  رد  مود -

هب ناریا  یندـم  نوناق  دراد .» ار  هلماعم  خـسف  راـیتخا  دـقع  نیح  زا  زور  هس  اـت  يرتشم  دـشاب  ناویح  عیبم  رگا  : » یندـم نوناـق  « 398  » ةدام
لوق ود  هیماما  هقف  رد  تسا . هتخانش  دشاب  ناویح  عیبم  هک  یتروص  رد  يرتشم  يارب  طقف  ار  خسف  قح  هعیش  ياهقف  روهـشم  لوق  زا  يوریپ 

: تسا دوجوم  زین  رگید 
دراد خـسف  قح  يرتشم  دـشاب  ناویح  عیبم  هاگره  هک  ینانچمه  دوب  دـهاوخ  خـسف  قح  ياراد  عیاـب  دـشاب  ناویح  نمث  هک  یتروص  رد  - 1

. دیامن خسف  زور  هس  فرظ  رد  ار  عیب  دنناوتیم  يرتشم  عیاب و  زا  کی  ره  دشورفب  دنفسوگ  ودب  ار  يواگ  یسک  هکنانچ  الثم ،
. دشابن ناویح  نمث  هچ  رگا  دنک  خسف  ار  عیب  زور  هس  فرظ  رد  دناوتیم  يرتشم  دننام  عیاب  ناویح ، عیب  رد  - 2

عیبمب نآ  صاصتخا  يارب  یبجوم  دـیامنیم و  ار  لومـش  ءاضتقا  الاب  دام  قالطا  اریز  دـشابیم  يراج  یلک  صخـشم و  عیبم  رد  ناویح  راـیخ 
ناویح راـیخ  هک  دوشیم  راهظتـسا  مـالکلا  رهاوج  باـتک  زا  طـقف  دـناهدومنن و  رما  نیاـب  عجار  یحیرـصت  هیماـما  ياـهقف  تسین . یجراـخ 

. تسا یجراخ  نیع  نآ  عیبم  هک  دراد  یعیبب  صاصتخا 
گرزب تاناویح  زا  عیبم  هک  تشاد  دهاوخن  یقرف  نیاربانب  دوشیم ، تاناویح  زا  کی  ره  لماش  تسا و  قلطم  هدام  رد  روکذم  ناویح  ۀملک 

، نآ لاثما  لسع و  روبنز  مشیربا ، مرک  یهام و  رتوبک ، غرم ، دننام  کچوک  تاناویح  زا  ای  دـشاب  زب  دنفـسوگ و  بسا ، رتش ، و  واگ ، دـننام 
، تسا هدنزب  فرصتم  ناویح  قالطا  اریز  دشاب  هدنز  دیاب  ناویح  یلو 

 480 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
. ددرگیمن يراج  ندش  هتشک  زا  سپ  راکش  يدود و  یهام  عیب  رد  ناویح  رایخ  تهج  نیدب 

دقع دناوتیم  يرتشم  زور  هس  ءاضقنا ، ات  هلصافالب  دقع  زا  سپ  هک  وحن  نیدب  دشابیم ، عیب  دقع  داقعنا  خیرات  زا  زور  هس  ناویح  رایخ  تدم 
رد عیب  دقع  هاگره  نیاربانب  دوشیم ، بوسحم  مامت  تعاس  راهچ  تسیب و  یندم  یسرداد  نیئآ  نوناق  « 612  » ةدام قبط  زور  دیامن . خسف  ار 

. دوب دهاوخ  یقاب  هبنشهس  زور  هد  تعاس  ات  ناویح  رایخ  قح  دشاب  هدش  عقاو  هبنش  زور  حبص  هد  تعاس 
هفلتخم بابـسا  عامتجا  اریز  دشاب ، ناویح  رایخ  يرگید  سلجم و  رایخ  یکی  تهج  ودب  خسف  رایخ  ياراد  دـناوتیم  نامز  کی  رد  يرتشم 

. تشاد دهاوخن  یعنام  دحاو  نآ  رد  یقوقح 

. نمث ریخأت  رایخ  رد  موس -

هراشا

نیعم یلجا  نیعیابتم  نیب  عیبم  میلـست  ای  نمث  ۀـیدأت  يارب  هدوب و  نآ  مکح  رد  ای  یجراـخ و  نیع  عیبم  هاـگره  : » یندـم نوناـق  « 402  » ةدام
دهدب عیاب  هب  ار  نمث  مامت  يرتشم  هن  دیامن و  يرتشم  میلست  ار  عیبم  عیاب  هن  تدم  نیا  رد  درذگب و  عیب  خیرات  زا  زور  هس  رگا  دشاب ، هدشن 
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دوشیم ». هلماعم  خسف  رد  راتخم  عیاب 
: دیامن خسف  نآ  داقعنا  خیرات  زا  زور  هس  فرظ  رد  ار  عیب  دقع  ریز ، طئارش  ندوب  اب  دناوتیم  عیاب  دوشیم  مولعم  الاب  ةدام  زا  هکنانچ 

يواستم یئیـش و  زا  یلک  روطب  نیعم  رادـقم  نآ ) مکح  رد   ) ۀـملک زا  روظنم  دـشاب  نآ  مکح  رد  ای  یجراخ  نیع  عیبم  هک  یتروص  رد  - 1
تسا و دوجوم  جراخ  رد  یجراخ  نیع  دننام  عیبم  روبزم ، دروم  رد  رابنا  رد  دوجوم  مدنگ  نت  یـس  زا  مدـنگ  نت  ود  دـننام  تسا ، ءازجالا 

. دنیوگیم زین  نیعم  رد  یلک  ار  نآ  ًاحالطصا  دناهتسناد و  یجراخ  نیع  مکح  رد  ار  نآ  تهج  نیدب  دشابیم  رشتنم  هدیدع  دارفا  نیب 
 481 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

. ددرگیمن يراج  نمث  ریخأت  رایخ  دشاب  همذلا  یف  یلک  نآ  عیبم  هک  یعیب  رد 
رد ای  یجراخ و  نیع  نمث  هک  تشاد  دهاوخن  یقرف  نیاربانب  دوشیمن ، تیاعر  نمث  رد  یتیصوصخ  هنوگچیه  نمث  ریخأت  رایخ  ققحت  يارب 

. دشاب همذلا  یف  یلک  ای  نآ و  مکح 
رد نیاربانب  دشاب . هدشن  ررقم  نیعیابتم  نیب  دقع  رد  یلجا  عیبم  میلـست  يارب  ای  نمث و  ۀیدأت  يارب  ینعی  دـشاب ، دـقن  عیب  هک  یتروص  رد  - 2

رایخ دوش ، میلـست  يرتشمب  هام  کی  زا  سپ  عیبم  هک  دـنهد  رارق  نیلماعتم  هکناـنچ  دـشاب  هدـش  نیعم  یلجا  عیبم  میلـست  يارب  هک  یتروص 
یـضعب میلـست  يارب  عیب  دقع  رد  هک  یتروص  رد  دوش . نیعم  لجا  نمث  ۀیدأت  يارب  هاگره  تسا  نینچمه  دش و  دهاوخن  يراج  نمث  ریخأت 
تخادرپ ًادقن  ای  دوش  میلست  هلصافالب  هک  دنیامن  دیق  ای  دشاب و  تکاس  دقع  هیقبب  تبـسن  و  دوش . نیعم  لجا  نمث  زا  ضعب  هیدأت  عیبم و  زا 

قالطا رما  نیا  لیلد  دوب ، دـهاوخ  يرتشم  ررـض  بجوم  نآ  تسا و  عیب  رد  ضعبت  رما  نیا  اریز  دوشیمن ، دوجوم  نمث  ریخأت  راـیخ  ددرگ ،
. تسا هتسناد  نمث  ریخأت  رایخ  شیادیپ  زا  عنام  ار  نمث  ای  عیبم  ندوب  لجؤم  هک  تسا  م . ق . « 402  » هدام

میلـست عیبم  زا  ضعب  هاگره  نیاربانب  دـشاب  هدومنن  يرتشم  میلـست  ار  عیبم  ماـمت  عیاـب  درذـگب و  دـقع  نیح  زا  زور  هس  هک  یتروص  رد  - 3
هاگره : » دیوگیم هک  دشابیم  یندم  نوناق  « 404  » ةدام زا  یتمـسق  موهفم  رما  نیا  لیلد  دیدرگ . دهاوخن  طقاس  عیاب  رایخ  دشاب  هدش  يرتشم 
میلـست اب  هکنانچ  اریز  دوب .» دهاوخن  خسف  رایتخا  عیاب  يارب  رگید  دنک ...  يرتشم  میلـست  ار  عیبم  مامت  عیب  خیرات  زا  زور  هس  فرظ  رد  عیاب 

نوناق دوشیم و  يرتشم  ررـض  بجوم  روبزم  ضعب  خسف  دنامب ، یقاب  رگید  ضعبب  تبـسن  طقاس و  ضعب  نآب  تبـسن  خـسف  قح  عیبم  ضعب 
خسف ار  عیب  یمامت  هدومن  هدافتسا  خسف  قح  زا  ای  دناوتیم  عیاب  هک  هتشاد  ررقم  تسا و  هتفریذپن  ار  ضعبت  يرتشم  ررـض  زا  يریگولج  يارب 

. دنک لوبق  ار  نآ  ای  دیامن و 
عیاـب دزن  ار  نآ  يرتشم  میلـست ، زا  سپ  هکناـنچ  دوش  درتسم  عیاـبب  عیبم  نآ  ءاـحنا  زا  يوحنب  يرتشمب  عیبم  میلـست  زا  سپ  هک  یتروص  رد 

ای  دهد و  هیراع  ای  دراذگ  هعیدو 
 482 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

ةداـم تسین . نآ  تدوع  يارب  یبجوم  هدـش و  طـقاس  عیبم  میلـست  رثا  رد  خـسف  قح  اریز  تشاد ، دـهاوخن  خـسف  قح  عیاـب  دراذـگب ، نهرب 
، دـهدب عیابب  ار  نمث  مامت  يرتشم  ای  دـنک  يرتشم  میلـست  ار  عیبم  مامت  عیب  خـیرات  زا  زور  هس  فرظ  رد  عیاب  هاگره  : » یندـم نوناـق  « 404»

بجوم هک  یمیلـست  دـشاب .» هتـشگرب  يرتشمب  نمث  عیابب و  عیبم  ءاحنا  زا  يوحنب  ًایناث  هچ  رگا  دوب  دـهاوخن  خـسف  رایتخا  عیاـب  يارب  رگید 
ةدام قبط  عیاب  ةزاجا  نودـب  يرتشم  ای  دوش و  ذـخا  عیاب  ار  عیبم  هلیح  هارکاب و  هاگره  الا  دـشاب و  عیاب  لـیمب  دـیاب  تسا  راـیخ  قح  طوقس 

رما نیا  لیلد  دـهاوخب . يرتشم  زا  ار  نآ  دادرتسا  دـناوتیم  دـش و  دـهاوخن  طقاس  عیاب  رایخ  قح  دـیامن ، ضبق  ار  عیبم  یندـم  نوناـق  « 374»
قح دـیامن  يرتشم  میلـست  دوخ  لیمب  ار  عیبم  نمث  ذـخا  زا  لـبق  عیاـب  رگا  : » دـیوگیم هک  تسا  یندـم  نوناـق  « 378  » ةدام فلاـخم  موهفم 

«. رایخ دروم  رد  خسف  بجومب  رگم  تشاد  دهاوخن  ار  نآ  دادرتسا 
يارب هکنانچ  دشاب ، يرتشم  يرایتخا  عیابب  نمث  میلست  مدع  هک  دیامنیمن  یقرف  زور ، هس  نتشذگ  زا  سپ  عیاب  يارب  خسف  قح  شیادیپ  رد 
میلست ار  نمث  هدرک و  شومارف  ای  هدش و  تشادزاب  هلصافالب  يرتشم  هکنانچ  يرارطضا ، ای  هدومن ، هدافتـسا  نمث  سبح  قح  زا  عیبم  ضبق 
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ذخا ار  نمث  هک  مادام  دناوتیم  عیاب  اریز  دـیامنیمن ، خـسف  قح  رد  يریثأت  زین  وا  ۀـبلاطم  مدـع  يرتشم و  ۀـبلاطم  هک  ینانچمه  تسا ، هدومنن 
. دیامن هبلاطم  ار  نآ  يرتشم  هچ  رگا  دنکن  میلست  ار  عیبم  هدومنن 

عیابب نمث  زا  ضعب  هکنانچ  نیاربانب  دـشاب . هدومنن  هیدأت  عیابب  ار  نمث  مامت  دـقع ، خـیرات  زا  زور  هس  فرظ  رد  يرتشم  هک  یتروص  رد  - 4
قح هک  یسکب  نآ  نداد  ای  نمث  ضعب  میلست  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 407  » ةدام هکتس  نیا  ددرگیمن . طقاس  وا  رایخ  قح  دشاب  هدش  هیدأت 

«. دنکیمن طقاس  ار  عیاب  رایخ  درادن  ضبق 
هیلع لاحم  لوبق  ینعی  هلاوح  ققحت  زا  دـعب  دوش ، هیدأت  ثلاث  صخـشب  نمث  هک  دـهد  هلاوح  عیاب  اـی  دـهدب  نماـض  نمث  يارب  يرتشم  رگا 

دوشیم و  بوسحم  نمث  ضبق  هلاوح ، ققحت  عیاب و  ۀیحان  زا  نامض  لوبق  اریز  دوشیم ، طقاس  ریخأت  رایخ  يرتشم ) )
 483 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
. ددرگیم يرب  عیابب  تبسن  يرتشم  ۀمذ 

هک ینانچمه  دشاب ، هدومن  ریـصقت  ای  هدوب و  هجوم  رذـع  رثا  رد  يرتشم  ۀـیحان  زا  نمث  ریخأت  هک  دـیامنیمن  یقرف  الاب  ةدام  قالطاب  هجوت  اب 
نوناق « 362  » ةدام قش 4  قبط  ار  يرتشم  عیب  دـقع  اریز  دـشاب ، هدومنن  هبلاـطم  اـی  هدومن  هبلاـطم  يرتشم  زا  ار  نمث  عیاـب  هک  دـنکیمن  یقرف 

. ددرگیمن فیلکت  ماجنا  ریخأت  زاوج  بجوم  هبلاطم  مدع  و  دنکیم ، مزلم  نمث  ۀیدأتب  یندم 
رگم دوشیمن  طقاس  ددرگ  دوجوم  هکنآ  زا  سپ  رایخ  قح  اریز  دشابیمن ، ریخأت  رایخ  طوقس  بجوم  عیبب و  مازتلا  عیاب  فرط  زا  نمث  ۀبلاطم 

زا نمث  ۀبلاطم  رد  عیاب  دصق  هچنانچ  یلو  تسا . هدشن  دوجوم  رما  ود  نآ  زا  کیچیه  و  تسا ، عیاب  هک  قح  ةدنراد  ةداراب  ای  ینوناق و  رماب 
یندم نوناق  « 403  » ةدام هک  تسا  نیا  دنک . خسف  ار  عیب  نآ  زا  سپ  دـناوتیمن  رگید  هدومن  رظن  فرـص  رایخ  قح  زا  هک  دـشاب  نآ  يرتشم 

: دیوگیم
«. دش دهاوخ  طقاس  وا  رایخ  تسا  هدوب  عیبب  مازتلا  دوصقم  هک  ددرگ  مولعم  نئارقب  دیامن و  نمث  ۀبلاطم  ءاحنا  زا  يوحنب  عیاب  رگا  »

طقاس وا  رایخ  یندـم  نوناق  « 405  » ةداـم قبط  دومن  عاـنتما  نآ  ذـخا  زا  وا  دـهدب و  عیاـبب  هک  درک  رـضاح  ار  نمث  يرتشم  هک  یتروص  رد 
. تسا هتشاد  نمث  نتفریذپ  زا  فاکنتسا  عیاب  هدوب و  هدامآ  ینوناق  فیلکت  ماجنا  يارب  يرتشم  اریز  دوشیم ،

هاگره دوشیم . هتخانـش  هدش  هیدأت  نمث ، ًافرع  اریز  دشاب ، یلک  نمث  هچ  رگا  تسا  نمث  ریخأت  رایخ  طوقـس  بجوم  بویعم ، نمث  میلـست 
نآ هیدأت  ةزاجا  کلام  ریغب و  قلعتم  هاگره  الا  دشابن و  ریغب  قلعتم  دهدیم  عیابب  هچنآ  هک  دوشیم  طقاس  رایخ  یتروص  رد  دشاب  یلک  نمث 

. دوشیمن بوسحم  ینوناق  هیدأت  اریز  ددرگیمن ، طقاس  رایخ  دشاب ، هدادن  ار 
زور دیامن . خسف  ار  عیب  دقع  نیح  زا  زور  هس  نتشذگ  زا  سپ  دناوتیم  عیاب  دوش ، عمج  قوف  رد  روکذم  هناگراهچ  طئارـش  هک  یتروص  رد 

تشذگ  ناویح  رایخ  رد  هکنانچ 
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. دشابیم تعاس  راهچ  تسیب و  یندم  یسرداد  نیئآ  نوناق  « 612  » ةدام قبط 
ار خسف  قح  زا  هدافتـسا  دناوتیم  عیاب  ای  تسا  يروف  زور ، هس  ءاضقنا  زا  سپ  نمث  ریخأت  رایخ  ایآ  هک  تسا  نآ  دـیآیم  شیپ  هک  یـشسرپ 

نیدـب هدومنن ، نمث  ریخأت  رایخ  تیروفب  حیرـصت  یندـم  نوناق  دـنک ؟ خـسف  ار  عیب  تسا  هدومنن  طقاس  ار  نآ  هک  ماداـم  دزادـنا و  ریخأـتب 
ار روبزم  تدم  نتـشذگ  هکنآ  رگم  تسناد ، طقاس  ار  ریخأت  رایخ  دومن  هدافتـسا  خـسف  قح  زا  ناوتب  هک  یتدـم  نتـشذگ  اب  ناوتیمن  تهج 

. تسناد عیبب  عیاب  مازتلا  زا  فشاک  جراخ ، لاوحا  عاضوا و  اب  ناوتب 
دیامن رـضاح  هیدأت  يارب  ار  نمث  يرتشم  عیب ، خسف  زا  لبق  ددرگ و  ملـسم  عیاب  يارب  رایخ  قح  درذـگب و  دـقع  زا  زور  هس  هک  یتروص  رد 

دقع و خیرات  زا  زور  هس  نتـشذگ  اب  خسف  قح  اریز  دیامنب ، خسف  ار  عیب  دنک و  عانتما  نمث  نتفریذـپ  زا  دـناوتیم  دوشیمن و  طقاس  وا  رایخ 
روبزم دروم  رد  و  دوشیمن ، طقاس  قح  ةدنراد  ۀلیـسوب  نآ  طاقـسا  ای  ینوناق و  ببـس  نودب  خسف  قح  و  تسا ، هدیدرگ  زرحم  هیدأت  مدـع 
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. دنک خسف  ار  عیب  دناوتیم  عیاب  یقاب و  رایخ  اذل  تسا ، هدومنن  طقاس  ار  نآ  مه  قح  ةدنراد  تسین و  دوجوم  ینوناق  ببس 

دـساف عیبم  نآ  دنک ، هدافتـسا  نمث  ریخأت  رایخ  زا  ات  دیامن  ربص  زور  هس  عیاب  هاگره  هک  دشاب  یئاهزیچ  زا  عیبم  هک  یتروص  رد  ةرصبت 1 -
دوشیم

ار راظتنا  تدم  یندم  نوناق  « 409  » ةدام نآ . لاثما  لگ و  هویم ، دـننام  ددرگیم ، تمیق  مک  ای  نآ و  لاثما  تشوگ و  یهاـم ، يزبس ، دـننام 
رسک ای  داسفب  فرشم  عیبم  هک  هتسناد  ینامز  ار  رایخ  شیادیپ  ءادتبا  و  تسا ، هداد  رارق  توافتم  عیبم  تعیبط  رابتعاب  ار  نآ  هدومن و  هاتوک 

مک ای  بارخ و  دنامب  بش  يزبس  هچنانچ  درادـیمن ، تفایرد  ار  نمث  دـشورفیم و  يزبس  راب  کی  هک  یـسک  دروم  رد  الثم  ددرگیم . تمیق 
زا سپ  هک  تشوگ  دروم  رد  دیامن و  خـسف  ار  عیب  تخادرپن ، ار  نمث  يرتشم  هاگره  بش  ندیـسر  ارف  زا  لبق  دـناوتیم  عیاب  دوشیم ، تمیق 

ناوتب  هک  یتدمب  نآ  داسف  زا  لبق  يرتشم  هاگره  دوشیم  دساف  تعاس  راهچ  تسیب و 
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و هتخورف ، حبص  ار  تشوگ  باصق  هک  یتروص  رد  نیاربانب  دیامن . خسف  ار  عیب  دناوتیم  عیاب  تخادرپن ، ار  نمث  دیناسر  شورفب  ار  تشوگ 
، درادن شورف  رازاب  رد  تشوگ  حبص  زا  لبق  نوچ  یلو  دنک  خسف  ار  عیب  دعب  زور  حبـص  زا  لبق  دناوتیم  دشاب  هدرکن  تفایرد  ار  نآ  تمیق 

. دوشن وا  هجوتم  ررض  ات  دیامن  خسف  ار  عیب  تسا ، یقاب  تشوگ  شورف  رازاب  هک  هلماعم  زور  رصع  دناوتیم 
. دناهدرمش نمث  ریخأت  رایخ  زا  ریغ  هناگادج  رایخ  ار  نآ  ءاهقف  زا  یضعب  دنیوگیم و  همویل  دسفی  ام  رایخ  هیماما  قوقح  رد  ار  روبزم  رایخ 

ماجنا زا  رگید  فرط  ریخأت  تروص  رد  دـناوتب  نیلماعتم  زا  کی  ره  هک  هداد  هزاجا  هناگیب  ياـهروشک  زا  یـضعب  یندـم  نوناـق  ةرصبت 2 -
، دیامن خسف  ار  هلماعم  دهعت ،

ماجنا زا  رایتخا  اب  دـهعتم  هک  یتروص  رد  و  دومن ، ناربج  ار  هل  دـهعتم  تراـسخ  هشیمه  ناوتیمن  هیداـت ، ریخأـت  تراـسخ  تخادرپ  اـب  اریز 
رد ار  لصا  نیا  ناریا  یندم  نوناق  دشابیم . هل  دهعتمب  خسف  قح  نداد  دـهعت ، ماجناب  وا  رابجا  يارب  هلیـسو  نیرتلهـس  دـیامن ، عانتما  دـهعت 
قح نمث  ریخأت  دروم  رد  عیاب  يارب  طقف  دهدیمن و  هل  دـهعتمب  خـسف  قح  تسا ، ریذـپتروص  عنتمم  رابجا  هک  مادام  هتفریذـپن و  تالماعم 

. تسا هدومن  بلس  یندم  نوناق  « 406  » ةدام رد  يرتشم  زا  ار  نآ  ًاحیرص  هتخانش و  یندم  نوناق  « 402  » ةدام رد  روکذم  طئارش  اب  ار  خسف 
«. دشابیمن رایتخا  نیا  عیبم  میلست  رد  ریخأت  تهج  زا  يرتشم  يارب  تسا و  عیاب  صوصخم  ریخأت  رایخ  : » یندم نوناق  « 406  » ةدام

كرتشم تارایخ  رد  مود - مسق 

هراشا

«456  » ةدام دوش . تفای  همزال  تالماعم  زا  کی  ره  رد  تسا  نکمم  دـنرادن و  عیب  هب  صاـصتخا  هک  دنتـسه  یتاراـیخ  كرتشم ، تاراـیخ 
هک نمث  ریخأت  ناویح و  سلجم و  رایخ  رگم  دشاب  دوجوم  تسا  نکمم  همزال  تالماعم  عیمج  رد  رایخ  عاونا  مامت  : » دیوگیم یندـم  نوناق 

«. تسا عیب  صوصخم 
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تیؤر و رایخ  - 2 طرش . رایخ  - 1 زا : دـنترابع  كرتشم  تارایخ  درامـشیم ، ار  تارایخ  هک  یندـم  نوناق  « 396  » ةدام روبزم و  ةداـمب  رظن 
نوناق هک  سیلفت  راـیخ  طرش 8 - فلخت  رایخ  هقفـص - ضعبت  رایخ  - 6 سیلدت . رایخ  بیع 5 - رایخ  نبغ 4 - رایخ  - 3 فصو . فلخت 

. دیامنیم نایب  ار  نآ  مکح  « 380  » ةدام رد  یندم 
لباق دوخ  يدوخب  نآ  لاثما  تلاکو و  هیراع ، هعیدو ، دننام  هزئاج  دوقع  هک  تسا  نآ  رظن  زا  همزال ، تالماعمب  تارایخ  نتشاد  صاصتخا 
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شیب يدـیکأت  نایب و  دوشب  زئاج  دـقع  رد  خـسف  طرـش  هاـگره  تشاد و  دـهاوخن  يرگید  بجومب  یجاـیتحا  دـشابیم و  لـالحنا  خـسف و 
. دشابیمن

دشابیم ضوعم  تالماعم  تعیبط  روخ  رد  تارایخ  نآ  زا  ضعب  اریز  دنوش ، دوجوم  همزال  تالماعم  یمامت  رد  دنناوتیمن  كرتشم  تارایخ 
هلماعم رد  هک  تسا  یضوع  یئیش و  یقیقح  تمیق  لداعت  مدع  دروم  رد  هک  نبغ  رایخ  دننام  ددرگیمن ، يراج  ضوعم  ریغ  تالماعم  رد  و 

ادـیپ تسا  ضوعم  ریغ  ًاتعیبط  هک  هبه ، رد  دوب و  دـهاوخ  هراجا  هضواعم و  عیب و  لثم  ضوعم  تالماعم  رد  ًارـصحنم  نآ  هدـش و  هداد  رارق 
. دش دهاوخن 

نیع و سبح  هک  یعامتجا  ۀـبنج  زا  حاکن  رد  هکنانچ  دوشیمن ، يراـج  تاراـیخ  تسا  تعفنم  لـیبست  نیع و  سبح  هک  فقو  رد  نینچمه 
يدابع ۀـبنج  یبهذـم  حالطـصا  رد  هک  نآ  یمومع  یعامتجا و  ۀـبنج  زا  حاکن  رد  هکنانچ  دوشیمن ، يراج  تاراـیخ  تسا  تعفنم  لـیبست 

. دوب دهاوخ  نکمم  رایخ  طرش  دراد  هبلغ  شاهضواعم  ۀبنج  هک  رهم  رد  هچ  رگا  دادرارق  ناوتیمن  طرش  رایخ  دنیوگ ،

طرش رایخ  رد  لوا -

هراشا

دناوتب ات  دوشیم  هداد  رارق  ثلاث  صخـش  ای  اهنآ  ود  ره  ای  نیلماعتم  زا  یکی  يارب  دقع  نمـض  رد  هک  يرایتخا  زا  تسا  ترابع  طرـش  رایخ 
. دیامن خسف  ار  هلماعم  ینیعم  تدم  رد 

. دنیوگ يرایخ  دقع  هدش  هداد  رارق  نآ  رد  طرش  رایخ  هک  يدقع 
يرما هلماعم  رد  طرـش  رایخ  دـشابن ، هنـسح  قالخا  یمومع و  مظن  نوناق و  فالخ  رب  هک  دـنیامنب  يدـهعت  هنوگره  دـنناوتیم  هنادازآ  دارفا 

رارق  هعماج  لمع  دروم  هک  یئالقع  تسا 
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: دیوگیم یندم  نوناق  « 399  » ةدام تهج  نیدب  دریذپیم ، ار  نآ  زین  یقوقح  قطنم  هتفرگ و 
«. دشاب هلماعم  خسف  رایتخا  یجراخ  صخش  ای  ود  ره  ای  يرتشم  ای  عیاب  يارب  نیعم  تدم  رد  هک  دوش  طرش  تسا  نکمم  عیب  دقع  رد  »

نودب دنز  مهرب  ار  هلماعم  هنیعم  تدـم  رد  هک  دـهد  رارق  دوخ  يارب  ار  خـسف  قح  عیب  دـقع  رد  دـناوتیم  نیلماعتم  زا  کی  ره  الاب  ةدام  قبط 
هتـشگ دـقعنم  روبزم  دـیق  اب  دـقع  و  هدـش ، ظفح  وا  يارب  عیب  دـقع  نمـض  رد  روبزم  قح  اریز  دـهدب ، رما  نیاب  تیاضر  رگید  فرط  هکنآ 

هدومن و خسف  ار  عیب  دنس  میظنت  خیرات  زا  هام  شش  زا  سپ  دناوتیم  دهاوخب  يرتشم  هچنانچ  هک  دومن  طرـش  ناوتیم  عیب  دقع  رد  اًلثم  تسا .
. دراد تفایرد  ار  نمث 

عیب دقع  نمـض  رد  نیلماعتم  هکنانچ  دنهد ، رارق  تسا  دقع  زا  هناگیب  هک  یـسک  ینعی  ثلاث  صخـش  يارب  ار  قح  نیا  دنناوتیم  دقع  نیفرط 
. دیامن خسف  ار  عیب  دقع ، خیرات  زا  لاس  کی  زا  سپ  هام  کی  فرظ  رد  دناوتیم  تساوخ ، عیاب  رسپ  هاگره  هک  دننک  طرش 

نیا رد  دوش ، هداد  رارق  ثلاث  صخـش  نیلماـعتم و  زا  ود  ره  يارب  اـی  ثلاـث  صخـش  نیلماـعتم و  زا  کـی  ره  يارب  خـسف  قح  تسا  نکمم 
يرگید تقفاوم  دقع  نمـض  رد  هکنیا  رگم  تسین ، طرـش  يرگید  تقفاوم  دوشیم و  لحنم  دقع  دومن  خـسف  ار  دـقع  هک  کی  ره  تروص 

. دشاب هدش  دیق 
، درادن ار  اهنآ  زا  یکی  ای  نیلماعتم  فرط  زا  یگدـنیامن  تلاکو و  تمـس  تسا و  رواد  هدـش  هداد  واب  هک  یخـسف  رایتخا  رد  ثلاث  صخش 

هفینح وبا  تسا ، هیماما  نییقوقح  ةدیقع  ثلاث  صخش  ندوب  رواد  دنیامن . نیعم  خسف  رد  لیکو  ناونعب  ار  ثلاث  صخش  ًاتحارـص  هکنآ  رگم 
تباث زین  لکوم  يارب  خسف  قح  نیاربانب  دراد ، خسف  رد  ار  تلاکو  تمس  ثلاث  صخش  هک  تسا  نآ  رب  یعفاش  لوق  ود  زا  یکی  دمحا و  و 

. دوب دهاوخ 
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نیلماعتم يارب  خسف  قح  هک  دننک  طرش  دقع  نمض  رد  دنناوتیم  دنهد ، رارق  خسف  قح  ثلاث  صخـش  يارب  دنناوتیم  نیلماعتم  هک  ینانچمه 
صخـش هک  یتروص  رد  دیامنیم  هرواشم  ثلاث  صخـش  اب  هل  طورـشم  هک  ینعم  نیدب  دشاب ، ثلاث  صخـش  اب  روش  زا  سپ  اهنآ  زا  یکی  ای 

ددرگیم  تباث  هل  طورشم  يارب  رایخ  تسناد ، حالص  ار  نآ  تشاد و  خسف  رب  رظن  روبزم 
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. ددرگیم یعطق  هلماعم  تشادن  خسف  رب  رظن  رواشم  هک  یتروص  رد  دیامن و  لوبق  ای  خسف و  ار  هلماعم  دناوتیم  وا  و 
الثم دومن ، رارقرب  خـسف  قح  عیبـم  زا  ضعبب  تبـسن  ناوتیم  دادرارق ، عیبـم  یماـمتب  تبـسن  خـسف  قح  عـیب ، دـقع  رد  ناوـتیم  هک  یناـنچمه 
عیبم زا  ینیعم  زورفم  تمسق  ای  عبر و  دناوتب  يرتشم  دقع ، خیرات  زا  هام  شش  تدم  رد  هک  دننک  طرـش  دقع ، نمـض  رد  دنناوتیم  نیعیابتم 

. دراد درتسم  نمث  زا  تبسن  نامهب  خسف و  ار 
نوناق « 401  » ةدام قبط  دشابن  نیعم  تدم  هاگره  الا  دنک و  خسف  ار  هلماعم  دناوتیم  تدم  هچ  رد  هل  طورـشم  هک  دوش  نیعم  دـیاب  دـقع  رد 

. تسا لطاب  دقع  مه  رایخ و  طرش  مه  یندم 

: دریگیم رارق  ثحب  دروم  رما  ود  روبزم  ةدام  حیضوت  يارب 

خسف رایخ  تدم  ندوب  نیعم  - 1

دناوتب يرتشم  هک  دوش  طرش  طقف ، عیب  دقع  رد  هکنانچ  دشابن ، مولعم  نآ  نامز  رادقم و  هک  تسیتروص  رد  خسف  رایخ  تدم  ندوبن  نیعم 
لوهجم نآ  عوقو  خیرات  هک  دنهد  رارق  يرما  ار  خسف  قح  تدـم  ياهتنا  ای  ادـتبا و  هک  یتروص  رد  تسا  نینچمه  دـیامن . خـسف  ار  هلماعم 

فرب نیلوا  ندمآ  ای  روبزم و  کنج  زا  سپ  يداصتقا  نارحب  عفر  ای  هیتآ  یناهج  گنج  زا  سپ  حلـص  داد  رارق  داقعنا  خیرات  دـننام  دـشاب ،
، دهد رارق  دوخ  يارب  تایحلا  مادام  ار  عیب  خسف  قح  نآ  نمـض  رد  دـشورفب و  يرگیدـب  ار  یلام  یـسک  هک  تسنآ  دـننام  نیا  نارهط ، رد 

. دشابیمن مولعم  تسا  عیاب  توف  هک  تدم  ياهتنا  خیرات  اریز 
ود رد  نآ  تسا و  بوسحم  دقع  خیرات  زا  نآ  ءادـتبا  یندـم  نوناق  « 400  » ةدام قبط  دشاب  هدشن  رکذ  رایخ  تدـم  يادـتبا  هک  یتروص  رد 

تدم رد  ار  عیب  دناوتب  يرتشم  دوش  هتفگ  هکنانچ  ددرگن  رکذ  نآ  ياهتنا  ادتبا و  یلو  دـشاب  نیعم  نامز  رادـقم  هکنآ  یکی  تسا : تروص 
تـشهبيدرا لوا  ات  دوش  هتفگ  هکنانچ  ددرگن  نایب  نآ  يادتبا  رادقم و  یلو  دشاب  نیعم  تدـم  ياهتنا  هکنآ  رگید  دـیامن و  خـسف  زور  هد 

. دوشیم بوسحم  دقع  داقعنا  خیرات  زا  طرش  رایخ  تدم  ءادتبا  تروص  ود  ره  رد  دنک ، خسف  ار  هلماعم  دناوتیم  هل  طورشم  هدنیآ  لاس  هام 
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، عیب دقع  رد  هکنانچ  دشاب  دقع  نامز  زا  لصفنم  هک  دومن  نیعم  ار  یتدم  ناوتیم  هکلب  دشاب  دقعب  لصتم  تدم  تسین  مزال  طرش  رایخ  رد 
. دیامن خسف  ار  عیب  دقع ، خیرات  زا  لاس  ود  زا  سپ  دناوتیم  نیلماعتم  زا  کی  ره  هک  دوش  طرش 

؟ دادرارق هشیمه  يارب  ار  خسف  قح  ناوتیم  ایآ 
؟ نیعم ریغ  ای  تسا  نیعم  هشیمه )  ) تدم هک  تسنآ  هدش ، الاب  شسرپ  بجوم  هچنآ 

. دوش هداد  عیابب  هشیمه  يارب  خسف  قح  دشورفب و  يرگیدب  ار  ۀناخ  یسک  هکنانچ 
هک تسا  هدش  لاکـشا  تسا . دـقع  داقعنا  نامز  نآ  يادـتبا  هک  دـشابیم  تاقوا  یمامت  رد  نآ  تسا و  نیعم  روبزم  تدـم  هک  دـسریم  رظنب 

لاکـشا هک  دوشیم  هتفگ  ددرگیم . زئاجب  لیدبت  مزال  دقع  دشاب ، حیحـص  مزال  دـقع  نمـض  رد  هشیمه  يارب  خـسف  رایخ  نداد  رارق  هاگره 
هک ینانچمه  دشاب ، دقع  ياضتقم  فالخ  رب  روبزم  طرش  ات  تسین  دوقع  تاذ  تایـضتقم  زا  زاوج  موزل و  اریز  درادن ، يدساف  یلات  روبزم 
مزال دقع  هک  مادام  زئاج  دقع  تروص  نیا  رد  دومن ، طرـش  تدم  دـیق  نودـب  مزال  دـقع  نمـض  رد  تلاکو  دـننام  ار  يزئاج  دـقع  ناوتیم 
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ره دناوتیم  لکوم  : » دیوگیم یندـم  نوناق  « 679  » ةدام دنک ، لزع  ار  لیکو  دناوتیمن  لکوم  دیامنیم و  ادـیپ  ار  مزال  دـقع  راثآ  هدـشن  لحنم 
«. دشاب هدش  طرش  یمزال  دقع  نمض  رد  لزع  مدع  ای  لیکو و  تلاکو  هکنیا  رگم  دنک  لزع  ار  لیکو  دهاوخب  تقو 

تسا دقع  نالطب  بجوم  دشاب  لوهجم  نآ  تدم  هک  یطرش  - 2

یلوهجم طرـش  دشابیم ، دقع  نالطب  بجوم  لطاب و  هک  یطورـش  ۀـلمج  زا  دـیدرگ ، نایب  یندـم  نوناق  « 233  » ةداـم زا  قش 2  رد  هکناـنچ 
. ددرگیم نیضوعب  لهج  بجوم  نآب  لوهجم  هک  تسا 

یندم نوناق  « 460  » ةدام روتـسدب  تسا  عیاب  عفنب  طرـش  رایخ  هاگره  اریز  دراد ، یئازـسب  ریثأت  عیبم  شزرا  رد  عیبم  رد  طرـش  راـیخ  دوجو 
لوهجم طرش  تدم  هچنانچ  و  دیامنب » هریغ  لاقتنا و  لقن و  لیبق  زا  دشاب  رایخ  یفانم  هک  یفرـصت  عیبم  رد  دناوتیمن  يرتشم  طرـش  عیب  رد  »

نمث یلوهجم  تدم  رد  دیاب  عیاب  تسا  يرتشم  عفنب  رایخ  هاگره  ددرگیم و  یمولعمان  رادقمب  يرتشم  يارب  عیبم  شزرا  لزنت  بجوم  دشاب 
يارب  عیبم  شزرا  ینوزف  ببس  رما  نیا  دنک و  در  واب  ار  نآ  دیامن  هدافتسا  دوخ  رایخ  قح  زا  يرتشم  هچنانچ  هک  درادهگن  هدامآ  ار  لثملا 
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هک یتروص  رد  دیامنیم و  قرف  رایخ ، تدم  يزارد  یهاتوک و  تبـسنب  عیبم  شزرا  یقرت  لزنت و  رادقم  دوشیم . یمولعمان  رادـقمب  يرتشم 

یندم نوناق  « 401  » ةدام هک  تسنیا  دیامنیم . يرـست  دشاب  نمث  هک  نیـضوع  دح  اب  لهج  رد  نآب  لهج  دـشاب  لوهجم  طرـش  رایخ  تدـم 
روهـشم لوق  زا  يوریپ  هب  یندـم  نوناق  تسا .» لطاب  عیب  مه  رایخ و  طرـش  مه  دـشاب  هدـشن  نیعم  تدـم  طرـش  رایخ  يارب  رگا  : » دـیوگیم
بجوم طرش  رایخ  تدمب  لهج  اریز  دنکیمن  دقعب  تیارس  طرـش  نالطب  هک  تسا  نآ  رگید  لوق  دنادیم و  لطاب  زین  ار  دقع  هیماما  ياهقف 

. ددرگیمن نمثب  لهج 
طرش رایخ  تاررقم  زا  هدیدرگ و  یصاخ  تاررقم  راچد  یعامتجا  يداصتقا و  تالوحت  رثا  رد  رگید  ياهروشک  دننام  ناریا  رد  طرش  عیب 

. دوشیم نایب  عیب  رخآ  رد  یصوصخم  لصف  رد  طرش  عیب  یندم  نوناق  زا  يوریپ  هب  باتک  نیا  رد  تسا . هدش  رانک  رب 

: دوش هداد  رارق  دقع  رد  تسا  نکمم  وحن  هب  رایخ  طرش 

. دوش جرد  دقع  نمض  رد  رایخ ، طرش  - 1

دقع تروصب  دهدیم و  لیکـشت  ار  يدحاو  یقوقح  رکیپ  طرـش  دـقع و  تروص  نیا  رد  دریگ . رارق  لوبق  باجیا و  نیب  رایخ  طرـش  ینعی 
خسف قح  هام  هس  رس  هکنآ  طرشب  لایر ، رازه  هدب  مهدیم  هراجا  هام  شش  يارب  ار  دوخ  ۀناخ  دیوگب : رجوم  هکنانچ  دوشیم ، عقاو  طورـشم 

. دنهدیم رارق  وحن  نیدب  ار  طرش  رایخ  ًامومع  دیامن . لوبق  ار  نآ  رجأتسم  مشاب و  هتشاد  ار  هراجا 

. دشاب دقع  رب  مدقم  رایخ ، طرش  - 2

هراجا ًادعب  کلام  هک  ار  ۀـناخ  دوش  ررقم  نیلماعتم  نیب  هکنانچ  دوش ، عقاو  طرـش ، نآ  رب  ینتبم  دـقع  هک  تسا  حیحـص  یتروص  رد  نآ  و 
لوبق باجیا و  نیب  طرـش  هچ  رگا  تروص  نیا  رد  دوش . عقاو  طرـش  نآ  رب  هراجا  دقع  دشاب و  هتـشاد  خسف  قح  هام  رـس  رد  رجوم  دهدیم 
ًاتقیقح دـقع  تسا ، هدـمآ  لـمعب  هرکاذـم  نیفرط  نیب  ـالبق  هک  دـشابیم  يوحنب  دـقع  داـقعنا  رب  نیفرط  ءاـنب  نوـچ  یلو  تسا ، هتفرگن  رارق 
یتروص رد  رما  نیا  دوب . دهاوخ  قلطم  حیحـص و  دـقع  لطاب و  طرـش  دوشن ، دـقعنم  قباس  طرـش  ربانب  دـقع  هاگره  دوشیم . عقاو  طورـشم 

. دشابن یلقتسم  دهعت  قباس  طرش  هک  تسا 
، تشاد دهاوخ  ریثأت  رخؤم  دقع  رد  حیحص و  روبزم  دهعت  یندم  نوناق  « 10  » ةدام قبط  الا  و 
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دهعت تروص  نیا  رد  دشاب ، خسف  قح  هام  هس  رـس  رد  رجوم  يارب  دنیامنیم ، دقعنم  ًادعب  هک  ةراجا  دقع  رد  هک  دنیامن  دهعت  نیفرط  هکنانچ 

. دنیامنب خسف  قح  مدعب  حیرصت  هراجا  دقع  رد  هکنآ  رگم  تسا ، روآمازلا  م . ق . « 219  » ةدام قبط  روبزم 

، دوشن هتخانش  دقع  زا  لصفنم  ًافرع  رخؤم  طرش  هک  تسا  یتروص  رد  نآ  و  دشاب . دقع  رب  رخؤم  رایخ ، طرش  - 3

تروص نیا  رد  هک  دشاب  هراجا  خسف  قح  هام  شش  رـس  رد  رجؤم  يارب  هک  دوش  ررقم  نیفرط  نیب  هناخ ، ةراجا  دقع  داقعنا  زا  سپ  هکنانچ 
حیحص دقع  تسا و  رثا  الب  لطاب و  طرش  دوش ، هتخانش  دقع  زا  لصفنم  رخؤم ، طرـش  ًافرع  هاگره  الا  و  دوب ، دهاوخ  طورـشم  هراجا  دقع 

ار مدقم  دقع  روبزم ، دهعت  الا  دـشابن و  ۀـناگادج  دـهعت  دـقع ، زا  رخؤم  طرـش  هک  تسا  یتروص  رد  رما  نیا  ددرگیم . عقاو  قلطم  روطب  و 
هداد رارق  رجؤم  يارب  هام  هس  رس  رد  خسف  قح  ددرگ و  دقعنم  ۀناگادج  داد  رارق  رجأتسم  رجؤم و  نیب  دقع ، زا  سپ  هکنانچ  دیامنیم ، دیقم 

. دوش
بـسح رب  هکنیا  رگم  تسا ، بوسحم  یعطق  عیب  یندـم  نوناـق  « 344  » ةدام قبط  دـشاب ، هدـشن  رکذ  یطرـش  عیب ، دـقع  رد  هک  یتروص  رد 

رد يرما  ندوب  دوهعم  اریز  دشاب ، دوهعم  طرش  دوجو  يراجت ، تالماعم  رد  تراجت  تداع  فرع و  ای  دقع و  داقعنا  لحم  تداع  فرع و 
فرع و رد  يرما  ندوـب  فراـعتم  : » دـیوگیم م . ق . « 225  » ةدام تسا . هدـش  حیرـصت  دـقع  نمـض  رد  هک  تسا  نآ  دـننام  تداع  فرع و 

«. تسا دقع  رد  رکذ  هلزنمب  دشاب  نآ  فرصنم  مه  حیرصت  نودب  دقع  هک  يروطب  تداع 
. داد رارق  طرش  رایخ  ناوتیم  فقو  حاکن و  زا  ریغ  همزال  دوقع  زا  کی  ره  رد 

فصو فلخت  تیؤر و  رایخ  رد  مود -

هراشا

فـصو فلخت  رایخ  زا  ریغ  ار  تیؤر  رایخ  ناوتیم  تسا  هدـش  یندـم  نوناق  « 413  » ةدام و  « 410  » ةداـم رد  هک  یفیرعت  ناونعب و  هجوت  اـب 
. دریگیم رارق  وگتفگ  دروم  هناگادج  کی  ره  تهج  نیدب  تسناد ،

- فصو فلخت  رایخ  - 1

هدش نایب  هلماعم  دروم  يارب  هک  یفاصوا  اب  قباطم  ار  عیبم  هاگره  دناوتیم  يرتشم  ای  عیاب  هک  تسا  يرایتخا  زا  ترابع  فصو  فلخت  رایخ 
. دنک خسف  ار  عیب  دباین 
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رارق هلماـعم  دروم  فاـصوا ، سنج و  رکذـب  دـشابیمن و  رـضاح  دـقع  نیح  رد  هک  تسا  یجراـخ  نیع  عیب  دروم  رد  فصو  فـلخت  راـیخ 

یماـمت دـیاب  ۀـلماعم  نینچ  تحـص  يارب  تهج  نیدـب  دـشابیم و  هلماـعم  دروم  زا  ماـهبا  عفر  يارب  دـقع  رد  عیبـم  فاـصوا  رکذ  دریگیم ،
رارق دقع  نمض  رد  طرـش  تروصب  عیبم  فاصوا  هاگره  ددرگ . رکذ  دیاب  دوشیم  نارادیرخ  تبغر  تمیق و  فالتخا  بجوم  هک  یفاصوا 
رایخ دراوم  زا  دـیامن و  خـسف  ار  دـقع  طرـش ، فلخت  رایخ  دانتـساب  دـناوتیم  هل  طورـشم  دـیآرد ، فاصوا  نآ  فالخ  رب  عیبم  دوش و  هداد 

. دشابیمن فصو  فلخت 
یفاصوا ياراد  عیبم  هک  دوش  مولعم  ًادعب  درخب و  ار  نآ  ثلاث  صخش  ای  عیاب  فیصوتب  طقف  دشاب و  هدیدن  ار  یلام  یـسک  هک  یتروص  رد 

ۀبلاطم دناوتیمن  دنک و  لوبق  وحن  نامهب  ای  دیامن و  خسف  ار  نآ  دناوتیم  يرتشم  یندم  نوناق  « 410  » ةدام قبط  دشابیمن ، تسا  هدش  رکذ  هک 
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زا تمسق  نآ  دادرتسا  ناوتب  نادقف  تروص  رد  ات  تسا  هتفرگن  رارق  نمث  زا  یتمـسق  عیبم  فاصوا  لباقم  رد  اریز  دیامنب ، ار  تمیق  توافت 
دنکیم و يرادیرخ  دیامنیم  نایب  انب  راجـشا و  ثیح  زا  عیاب  هک  یفاصوا  رابتعاب  هدیدن و  يرتشم  هک  ار  یغاب  الثم  تساوخ ، عیاب  زا  ار  نمث 

هاگره ار  نمث  دـنک و  خـسف  ار  عیب  دـناوتیم  دـباییمن ، تسا  هتفگ  عیاب  هک  یفاصوا  قباطم  ار  نآ  دـنیبیم و  ار  غاب  يرتشم  هلماـعم  زا  سپ 
. دراد درتسم  هتخادرپ 

دیوگیم ثلاث  صخـش  ای  يرتشم  هک  یفاصوا  دامتعاب  هدـیدن و  ار  عیبم  عیاب  هاگره  هکلب  درادـن ، يرتشمب  صاصتخا  فصو  فلخت  راـیخ 
یندم نوناق  « 411  » ةدام قبط  دناوتیم  عیاب  تسا ، هدوبن  هدـش  نایب  هک  یفاصوا  ياراد  عیبم  هک  دوش  هاگآ  هلماعم  زا  دـعب  دـشورفب و  ار  نآ 

نایب اب  دوریم و  عیاب  دزن  تسا ، هدید  ار  نآ  يرتشم  تسا و  يرگید  رهش  رد  ۀعرزم  ياراد  عیاب  هکنانچ  دراد . درتسم  ار  عیبم  خسف و  ار  عیب 
نآ زا  ریغ  هعرزم  فاصوا  هک  دـیامنیم  ادـیپ  عالطا  عیاب  شورف  زا  دـعب  درخیم ، ار  هعرزم  نآ  ناشفارذـب ، رادـقم  تاـنقب و  عجار  فاـصوا 

. دراد درتسم  فصو  فلخت  رایخ  دانتساب  ار  هعرزم  دناوتیم  عیاب  هدرک ، نایب  يرتشم  هک  تسا 
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تسا و هدش  هتخورف  دناهدومن  تیاکح  ثلاث  صاخـشا  هک  یفاصواب  دنـشاب و  هدـیدن  ار  عیبم  يرتشم  عیاب و  زا  کیچـیه  هک  یتروص  رد 
عیاب زا  کی  ره  دشابیم ، دناهدرک  نایب  ثلاث  صاخـشا  هچنآ  زا  ریغ  یفاصوا  ياراد  هلماعم  دروم  هک  دوش  مولعم  نیعیابتم  رب  هلماعم  زا  سپ 

راجشا ثیح  زا  هچنانچ  هتفرگ  رارق  هلماعم  دروم  هک  یغاب  الثم  دیامن . خسف  ار  عیب  دناوتیم  تسا  هدش  هک  یفاصوا  فلخت  رظن  زا  يرتشم  و 
تانق بآ  یمک  رظن  زا  يرتشم  راجـشا و  یتدایز  رظن  زا  عیاب  دیآرد ، تسا  هدـش  فیـصوت  هک  هچنآ  زا  رتمک  تانق  بآ  ثیح  زا  رتشیب و 
ءاضما زا  سپ  اریز  دوشیم ، خسفنم  عیب  دومن  ءاضما  يرگید  خسف و  ار  عیب  نیعیابتم  زا  یکی  هاگره  ضرف  نیا  رد  دنک . خسف  ار  عیب  دناوتیم 

. دوشیم لحنم  دقع  رگید ، فرط  خسف  اب  ددرگیم و  طقاس  نآ  بحاص  خسف  قح  زا  یکی  فرط  زا  دقع 
رکذ زا  هنومن  هئارا  ۀلیـسوب  ناوتیم  تهج  نیدـب  تسا و  هلماعم  دروم  ندومن  مولعم  ماهبا و  عفر  يارب  عیبم  فاصوا  رکذ  تشذـگ  هکناـنچ 

زا هدیدن و  ار  عیبم  يرتشم  هک  یتروص  رد  نیاربانب  دوشیم . عیبم  زا  ماهبا  عفر  رتقیقد  هلیـسو  نیدب  يدراوم  رد  دیدرگ و  ینغتـسم  فاصوا 
ار هلماعم  خـسف  قح  يرتشم  یندـم  نوناق  « 354  » ةدام قبط  تسین  هنومن  اـب  قباـطم  عیبم  هک  دوش  مولعم  ًادـعب  دـشاب و  هدـیرخ  هنومن  يور 

عیبم هک  ددرگ  مولعم  سپـس  دشورفب و  هنومن  يور  زا  هدیدن و  ار  نآ  عیاب  یلو  هدید  ار  عیبم  يرتشم  هاگره  هک  ینانچمه  تشاد ، دهاوخ 
. دیامن خسف  ار  عیب  دناوتیم  عیاب  تسا ، هنومن  رد  هک  دشابیم  یفاصوا  فالخ  رب 

دوش مولعم  هلماعم  زا  سپ  دـشاب و  هدـیرخ  هنومن  يور  زا  ای  فاصوا  نایب  يور  زا  ار  رگید  ضعب  هدـید و  ار  عیبم  زا  ضعب  يرتشم  هاگره 
دنک و در  ار  عیبم  مامت  دناوتیم ، « 412  » ةدام قبط  يرتشم  دشابیمن ، هدش  هئارا  هک  ۀنومن  ای  هدـش و  نایب  هک  یفاصوا  اب  قباطم  ضعب  نآ  هک 

دوقعب ءازجا  رابتعاب  هچ  رگا  دـقع  اریز  دـیامن ، در  ار  رگید  ضعب  نآ  لوبق و  هدـید  هک  ار  ضعب  نآ  دـناوتیمن  درادـهگن و  ار  نآ  ماـمت  اـی 
تسا و  هدش  هجوتم  واب  هک  دشابیم  يررض  عفر  يارب  يرتشمب  رایخ  قح  نداد  نوچ  یلو  دوشیم  لحنم  هددعتم 
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اب ررـض  ود  ضراعت  اب  ددرگیم و  عیاب  هجوتم  ررـض  دـیامنب ، ضیعبت  روطب  هدافتـسا  دـهاوخب  دوخ  قح  زا  يرتشم  هاگره  روبزم  ضرف  رد 

ررـض ناربج  يارب  يرتشم  نیاربانب  دنامیمن . یقاب  رگید  ضعب ، يرادهگن  ضعب و  خسف  يارب  یبجوم  دـنوشیم و  طقاس  ود  نآ  رگیدـکی ،
نآ هکنآ  ای  لوبق و  ار  عیب  دـناوتیم  يرتشم  هک  تسا  هدـش  هتفگ  دـیامن . لوبق  وحن  نامهب  ار  مامت  ای  در و  ار  عیبم  مامت  دـناوتیم  طـقف  دوخ 

هدومن يرادـیرخ  هدـهاشمب  هک  رگید  ضعبب  تبـسن  دـیامن و  خـسف  تیؤر  رایخ  دانتـساب  هدـمآ  رد  هنیعم  فاصوا  فـالخ  رب  هک  ار  ضعب 
دنک  خسف  زین  ار  نآ  هقفص  ضعبت  رایخ  دانتساب  دناوتیم  دیامن و  طیسقت  ار  نمث  درادهگن و  دناوتیم 

هجوت اـب  یلو  تسا  هدربن  نمث  زا  یماـن  هدومن و  ناـیب  عیبم  دروم  رد  ار  فصو  فلخت  راـیخ  و 411 و 412 » « 410  » داوم رد  یندـم  نوناق 
هدش نیعم  هنومن  يور  زا  ای  فاصوا  رکذ  اب  دـشاب و  یجراخ  نیع  هک  ینمث  رد  فصو  فلخت  رایخ  هک  تسا  ملـسم  روبزم ، داوم  كالمب 
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ةدام دیامن و  خسف  ار  عیب  دناوتیم  عیاب  دیدرگ ، نایب  عیبم  دروم  رد  هک  یحرـشب  دـیآرد ، هنومن  ای  فاصوا  فالخ  رب  دـقع  زا  سپ  دـشاب و 
رما نیا  تبثم  دـنادیم ، يراج  همزال  تـالماعم  یماـمت  رد  ار  نمث  ریخأـت  ناویح و  سلجم و  راـیخ  رگم  تاراـیخ  عاونا  یماـمت  هک  « 456»

. تسا ضوعم  ضوع و  دننام  يرابتعا و  فصو  عیبم و  نمث و  فصو  اریز  دشابیم ،

- تیؤر رایخ  - 2

هراشا

لام هک  دوش  مولعم  تیؤر  زا  دـعب  دـنک و  هلماعم  قباس  تیؤر  دامتعاب  هدـید و  اقباس  ار  یلام  نیعیابتم  زا  یکی  هاـگره   » م ق . « 413  » ةدام
باداش و ياهتخرد  ياراد  هک  هدید  دقع  زا  لبق  یتدم  ار  یغاب  یسک  هکنانچ  تشاد » دهاوخ  خسف  رایتخا  درادن  ار  هقباس  فاصوا  روبزم 
زا يرایـسب  دـقع  زا  لبق  هک  دـیامنیم  هدـهاشم  هلماعم  زا  سپ  تسا ، هدرک  يرادـیرخ  ار  نآ  تیعـضو  نامه  رابتعاب  هدوب و  ملاس  تارامع 

تمیق ناـمهب  اـی  دـیامن و  خـسف  ار  روـبزم  هلماـعم  دـناوتیم  يرتـشم  تسا ، هدـش  هـبورخم  نآ  تراـمع  کـشخ و  یبآیب  رثا  رد  ناـتخرد 
هتخادنا و  هتشپ  شتانق  هک  دشاب  هتشاد  ۀعرزم  عیاب  هاگره  تسا  نینچمه  درادهگن .
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دوخ يدوخب  تانق  هتـشپ  دقع  زا  لبق  هک  دوشب  مولعم  هلماعم  زا  دـعب  دـشورفب ، ار  هعرزم  تیعـضو ، نآ  رابتعاب  تسا و  هدـش  مک  نآ  بآ 

. تشاد دهاوخ  ار  هلماعم  خسف  قح  عیاب  تسا ، هدش  يراج  قباس  زا  شیب  بآ  هتشگزاب و  تانق  و  در ،
زا يرایـسب  نوچ  دـننادب و  تسا  رثؤم  نآب  تبغر  عیبم و  شزرا  رد  هک  یفاصوا  دـیاب  نآ ، زا  ماهبا  عفر  عیبم و  ندوب  مولعم  يارب  نیلماعتم 

. تسین هرصاب  سح  رد  یتیصوصخ  الا  دناهدیمان و  تیؤر  رایخ  ار  روبزم  رایخ  هک  تسا  نیا  دوشیم ، هتسناد  هدهاشم  ۀلیـسوب  فاصوا  نیا 
نآ رابتعاب  هتـسنادیم و  البق  ار  عیبم  ۀمزال  فاصوا  هقئاذ  هماش ، هسمال ، هعماس ، دننام  رگید  يرهاظ  ساوح  ۀلیـسوب  یـسک  هچنانچ  نیاربانب 
وا تسا ، هدش  لئاز  ای  هتفریذپ و  ناصقن  دـقع  زا  لبق  فاصوا ، نآ  یمامت  ای  ضعب  هک  دوش  مولعم  هلماعم  زا  سپ  هدومن و  هلماعم  فاصوا 
نآ یـشرت  هدیـشچ و  البق  هک  ار  ۀکرـس  یـسک  هاگره  الثم  دیامن . خـسف  یندـم  نوناق  « 413  » ةدام كالم  دانتـساب  ار  هلماـعم  نآ  دـناوتیم 

يرانق عیبم  ای  تسا و  هتفریذپ  ناصقن  وا  یشرت  هدش و  ریمخت  هکرـس  البق  هک  دوش  مولعم  هلماعم  زا  دعب  و  دیامنب ، يرادیرخ  هدوب  یلومعم 
رایخ دانتساب  دناوتیم  يرتشم  تسا ، هداد  رییغت  ار  دوخ  ندناوخ  زرط  هک  دوش  مولعم  هلماعم  زا  سپ  هدینش و  ًاقباس  ار  نآ  ندناوخ  هک  هدوب 

. دیامن خسف  ار  هلماعم  تیؤر 

: دوب رکذتم  دیاب  فصو  فلخت  تیؤر و  رایخ  رد  ار  رما  ود 

ددرگیم دوجوم  نآ  مکح  رد  ای  یجراخ و  نیع  عیبم  رد  فصو  فلخت  تیؤر و  رایخ  - 1

دوجوم تسا  نکمم  نآ  مکح  رد  ای  یجراخ و  نیع  رد  دوشیم  مولعم  یندـم  نوناـق  « 414  » ةدام زا  هکنانچ  فصو  فلخت  تیؤر و  راـیخ 
فاصوا فالخ  رب  لاقتنا  دروم  هچنانچ  دوشیم  لصاح  تیکلم  لاقتنا  دقع  ۀلیـسوب  هک  نآ  مکح  رد  ای  یجراخ و  نیع  عیب  رد  اریز  ددرگ ،

ررـض ناربج  ناوتیم  هچ  رگا  تمیق ، توافت  ذخا  ۀلیـسوب  دوریمن . روصت  خسف  زا  ریغ  هنالداع  روطب  ررـض  ناربج  يارب  یهار  دیآرد ، هنیعم 
هداد رارق  نمث  زا  یتمسق  عیبم  فاصوا  لباقم  رد  دقع  رد  هکنآ  رب  هوالع  دیدرگ  دهاوخ  عیاب  ررضت  بجوم  رما  نیا  یلو  دومن ، ار  يرتشم 

. تسا هدشن 
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هک ار  یلک  زا  يدارفا  ای  درف  دیامنیم  دهعت  دـقع  رثا  رد  عیاب  یلک  عیب  رد  اریز  دوشیمن ، دوجوم  تیؤر  فصو و  فلخت  رایخ  یلک ، عیب  رد 
دنتـسین هنیعم  فاصوا  ياراد  هک  يدارفا  ای  درف  عیاـب  هک  یتروص  رد  دـیامن  کـیلمت  میلـست  هلیـسوب  يرتشمب  دـشاب  هنیعم  فاـصوا  ياراد 

نآ ياجب  دشاب  هنیعم  فاصوا  ياراد  هک  يدارفا  ای  درف  هدومن و  در  ار  نآ  دناوتیم  يرتشم  دوشیمن و  لصاح  کیلمت  دنک ، يرتشم  میلـست 
. دریذپب دهعت  دروم  دارفا  ای  درف  ضوع  رد  ار  نآ  دیامن و  رظن  فرص  فاصوا  نآ  زا  دناوتیم  هک  ینانچمه  دهاوخب ،

هدومن نایب  لصف  کی  رد  ار  ود  نآ  یندـم  نوناق  هکنآ  اب  تیؤر  راـیخ  ۀـملک  هب  اـفتکا  و  « 414  » ةدام رد  فصو  فلخت  ۀملک  رکذ  مدـع 
فلخت رایخ  رب  تیؤر  رایخ  هک  دـشاب  نآ  رظن  زا  تسا  نکمم  و  درادـن ، تیؤر  رایخب  صاصتخا  هدربمان  ةداـم  مکح  ـالا  تسا و  هحماـسم 

. دیامنیم قدص  زین  فصو 

-. تسا يروف  فصو  فلخت  تیؤر و  رایخ  - 2

هک نیعیابتم  زا  کی  ره  ینعی  تسا ، يروف  تیؤر  زا  سپ  فصو  فلخت  تیؤر و  رایخ  دانتساب  هلماعم  خسف  یندم  نوناق  « 415  » ةدام قبط 
ًاروف دـناوتیم  تسا ، دـقاف  عیبم  هدوب  وا  روظنم  عیب  عقوم  رد  هک  ار  یفاصوا  دـیدرگ  هاگآ  هکنآ  زا  سپ  تسا ، هداد  واب  خـسف  رایتخا  نوناـق 

. ددرگیم رقتسم  عیبم  طقاس و  رایخ  دراد  اور  نآ  رد  ریخأت  هاگره  دیامن و  خسف  ار  هلماعم 
. دراد مالعا  ار  خسف  دناوتب  رایخ  قح  ةدنراد  هک  دقع  زا  دعب  یتدم  ینعی  تسا  یفرع  تیروف  الاب  ةدام  رد  يروف  ۀملک  زا  روظنم 

نبغ رایخ  رد  موس -

هراشا

، نمث اب  عیبم  هضواعم  شزرا  لداعت  مدـع  رثا  رد  نوناـق  هک  تسا  يراـیتخا  نبغ ، راـیخ  حالطـصا  رد  تسا و  هعدـخ  ینعمب  تغل  رد  نبغ 
زا یکی  هک  تسا  نآ  رظن  زا  نبغ  رایخب  روبزم  رایخ  ندیمان  دـیامن . لوبق  وحن  نامهب  ای  خـسف و  ار  هلماعم  دـناوتیم  هک  تسا  هداد  ررـضتمب 

. دنیوگ نباغ  ار  وا  فرط  نوبغم و  هدش  ررضتم  هلماعم  رد  هک  یسک  دیامنیم . نوبغم  ار  يرگید  هعدخ ، رثا  رد  بلغا  هلماعم ، نیفرط 
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زا کی  ره  کیلمت  عیب ، دقع  رد  اضر  دـصق و  قلعتم  اریز  دروآیمن ، دراو  وا  ياضر  دـصقب و  یللخ  هلماعم ، دروم  شزرا  رد  نوبغم  هابتـشا 
. دوشیم هدیجنس  دقع  زا  لبق  و  دشابیم ، دقع  زا  جراخ  دروم ، شزرا  رد  هابتشا  تسا و  يرگید  لباقم  رد  ضوعم  ضوع و 

طقف نوناق  تهج  نیدب  تسا ، هدش  هجوتم  واب  عیبم  شزرا  رد  هابتـشا  رثا  رد  هک  تسا  يررـض  عفر  رظن  زا  نوبغم  يارب  خسف  قح  يرارقرب 
هک ار  يررض  هتسناد و  خسف  قح  شیادیپ  بجوم  دنادب  فاصنا  تلادع و  فالخ  رب  ار  نآ  لمحت  فرع  هک  يررض  ینعی  ار  شحاف  نبغ 

یندـم نوناق  « 416  » ةدام هک  تسا  نیا  دـهدیمن ، ررـضتمب  ار  هلماـعم  ندز  مهرب  راـیتخا  هتخانـش و  لـمحت  لـباق  دـیامنیم  هحماـسم  فرع 
«. دنک خسف  ار  هلماعم  دناوتیم  نبغب  ملع  زا  دعب  دشاب  هتشاد  شحاف  نبغ  هلماعم  رد  هک  نیلماعتم  زا  کی  ره  : » دیوگیم

ةدام دـیامنیم . نایب  شحاـف  نبغ  رد  ار  فرع  رظن  كـالم  « 417  » ةدام رد  یندـم  نوناـق  تسا و  فرع  رظنب  نبغ  ندوب  شحاـف  صیخـشت 
لباق ًافرع  هک  تسا  شحاف  یتروص  رد  روبزم  رادـقم  زا  رتمک  رد  تسا و  شحاف  دـشاب  رتشیب  اـی  تمیق  سمخ  رادـقمب  نبغ  رگا  «: » 417»

هلماعم و دروم  نمث  نیب  توافت  زا  ترابع  نبغ  نیاربانب  تسا ، رازاب  رد  عیبم  شزرا  الاب  ةدام  رد  تمیق  ۀـملک  زا  روظنم  دـشابن .» هحماـسم 
هب ار  یباتک  هک  یئوجـشناد  الثم  تسا . شحاف  دـشاب  رتشیب  ای  شزرا  سمخ  رادـقمب  روبزم  توافت  هاگره  و  دـشابیم ، رازاب  رد  نآ  شزرا 

تبسن نوچ  تسا . لایر  وا 20  نبغ  رادـقم  هدـش و  نوبغم  هلماعم  نیا  رد  تسا  لایر  نآ 40  تمیق )  ) شزرا رازاب  رد  هدـیرخ و  لایر   60
ار هلماعم  خسف  قح  وجشناد  دوشیم و  هتخانش  شحاف  نبغ  تسا  سمخ  زا  شیب  نآ  دشابیم و  فصن  تمیق ، لایر  نبغ و 40  لایر  نیب 20 

. دراد
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لباـق ار  نآ  فرع  هک  دوشیم  بوسحم  شحاـف  نبغ  یعقوم  دـشاب  سمخ  زا  رتمک  عیبم  تمیق  نبغ و  رادـقم  نیب  تواـفت  هک  یتروص  رد 
نآ تمیق  دوشیم  مولعم  ناسانـشراکب  نآ  نداد  ناشن  زا  سپ  درخیم ، لایر  هب 2000  دوخ  لزنم  يارب  ۀچیلاق  یـسک  الثم  دنرادن ، هحماسم 

نیب  تبسن  تسا . هدش  نوبغم  لایر  هلماعم 250  نیا  رد  رادیرخ  تسا  لایر   1750
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لباق ریغ  ار  روبزم  ررـض  تـالماعم ، فرع  یلو  دـشابیم  سمخ  زا  رتمک  هچ  رگا  تسا  متفه  کـی  هک  تمیق 350 و 1750  نبغ و  رادـقم 
. دراد درتسم  ار  نمث  خسف و  ار  عیب  دناوتیم  رادیرخ  نیاربانب  درامشیم ، شحاف  ار  نآ  دنادیم و  هحماسم 

هتـشادن و توافت  نمث  اب  دقع  نامز  رد  عیبم  تمیق  هک  یتروص  رد  دوشیم . هتفرگ  رظن  رد  دـقع  نامز  رد  عیبم  تمیق  نبغ ، صیخـشت  يارب 
. دشاب هدرک  لزنت  ربارب  نیدنچ  رازاب  رد  عیبم  تمیق  دقع  زا  سپ  هچ  رگا  دیآیمن ، دوجوب  نبغ  رایخ  دشاب ، هحماسم  لباق  نآ  توافت  ای 

دقع زا  سپ  هچ  رگا  دـیامن  خـسف  ار  عیب  دـناوتیم  نوبغم  دـشاب ، هتـشاد  شحاف  توافت  نمث  اب  دـقع  نیح  رد  عیبم  تمیق  هچنانچ  سکعلاـب 
رایخ قح  طوقـس  اریز  دوشن ، نوبغم  هجوتم  يررـض  هنوگچیه  خسف  مالعا  نامز  رد  دشاب و  هدرک  یقرت  ربارب  نیدنچ  رازاب  رد  عیبم  تمیق 

. دوشیم باحصتسا  دریگ  رارق  دیدرت  دروم  نآ  ءاقب  هچنانچ  درادن و  یبجوم 
ءزج هلماعم  طئارـش  تقیقح  رد  اریز  دوش ، روظنم  دیاب  زین  هلماعم  طئارـش  یندم ، نوناق  « 419  » ةدام قبط  رازاـب  رد  عیبم  تمیق  نییعت  يارب 

رد دیاب  تدم  نامه  رد  هیسنب  ار  عیبم  تمیق  تسا  هدش  عقاو  هیسن  عیب  هاگره  الثم  دراد ، یئازـسب  ریثأت  تمیق  رد  تسا و  نیـضوع  زا  یکی 
. تسا رتنازرا  فلس  ملس و  عیبم  تمیق  هکنانچمه  دوریم ، شورفب  دقن  زا  رتنارگ  هیسنب  لام  اریز  تفرگ ، رظن 

تمیقب ملاع  نوبغم  هاگره  الا  دشاب و  رازاب  رد  عیبم  ۀـلداع  تمیقب  لهاج  هلماعم  نیح  رد  نوبغم  هک  دوشیم  دوجوم  یتروص  رد  نبغ  رایخ 
. تشاد دهاوخن  ار  هلماعم  خسف  رایخ  یندـم  نوناق  « 418  » ةدام قبط  تسا  هدومن  هلماـعم  نآ  زا  رتمکب  تاـهج  زا  یتهجب  یلو  هدوب  هلداـع 

دناوتیمن دشورفب ، تمیق  نآ  زا  رتمک  ربارب  نیدنچ  ار  دوخ  لام  هلداع ، تمیقب  ملع  اب  یناشیرپ  رارطـضا و  ۀجیتن  رد  یـسک  هاگره  نیاربانب 
. دیامن خسف  ار  عیب  نبغ  رایخ  دانتساب 

نئارق و ای  هلدا و  ۀلیـسوب  دـناوتیم  وا  فرط  دوشیم و  هتفریذـپ  لیلد  نودـب  یـسرداد  رد  نوبغم  فرط  زا  عیبم  ۀـلداع  تمیقب  لـهج  ياـعدا 
دیامن  تباث  جراخ ، لاوحا  عاضوا و 
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تسا لاوما  عون  نیا  سانـشراک  هربخ و  لها  زا  یعدم  دنک  تباث  هکنانچ  تسا ، هتـسنادیم  ار  عیبم  ۀلداع  تمیق  هلماعم  نیح  رد  یعدم  هک 

. دراد لماک  یئانشآ  تالماعم  هنوگنیا  رازاب  تیعضوب  هک  تسا  یسک  ای  و 
نوبغم هاگره  تهج  نیدب  تسا . لوبق  خسف و  رد  نوبغم  رظن  تعباتمب  مزلم  نباغ  دهدیم و  نوبغمب  خـسف  قح  طقف  هلماعم ، رد  نبغ  دوجو 

ار هلماعم  خـسف  نوبغم  هاگره  هک  نانچمه  دـنک ، خـسف  ار  هلماعم  فرط ، نبغ  دانتـساب  دـناوتیمن  نباغ  دـیامن ، لوبق  وحن  ناـمهب  ار  هلماـعم 
تمیق توافت  ذـخاب  نوبغم  هکنیا  رگم  دـیامنب ، وا  خـسف  قح  لامعا  زا  يریگولج  تمیق ، تواـفت  نداد  اـب  دـناوتیمن  نباـغ  دـنک ، راـیتخا 

م) ق . « 421  » ةدام . ) ددرگیم طقاس  نبغ  رایخ  تروص  نیا  رد  هک  دوش  یضار 
. ددرگیم يراج  دشاب  همذلا  یف  یلک  هکنآ  ای  دشاب و  نآ  مکح  رد  ای  یجراخ و  نیع  هاوخ  عیبم  ماسقا  مامت  رد  نبغ  رایخ 

ذخا يارب  اـفرع  هچنآ  زا  شیب  یندـم  نوناـق  « 420  » ةداـم قبط  دـیامنب و  لاـمعا  ار  دوخ  خـسف  قح  ًاروف  دـناوتیم  نبغب  ملع  زا  سپ  نوـبغم 
هجوتم نبغ  رثا  رد  هک  دـشابیم  يررـض  ناربج  يارب  هلماعم  خـسف  هزاجا  اریز  دزادـنیب ، ریخأتب  ار  نآ  دـناوتیمن  تسا  مزال  خـسف  میمـصت و 

فرط رارضا  بجوم  دنک ، خسف  ار  عیب  دناوتب  دهاوخب  نامز  ره  هک  دوش  هداد  هزاجا  نوبغمب  ررض  ناربج  يارب  هاگره  تسا و  هدش  نوبغم 
خـسف مالعا  رد  نوبغم  هچنانچ  نیاربانب  دوشیم . تباث  نبغ  رایخ  نودب  يروف  دندرگیم و  طقاس  ررـض  ود  ضراعت ، ۀجیتن  رد  دوب و  دهاوخ 
خـسف دصق  نوبغم  هچنانچ  ددرگیم . طقاس  وا  رایخ  قح  هدرک  ریخأت  دوش  هتفگ  افرع  هک  دنراذگب  میمـصت  ذخا  نودب  یتدم  دنک و  لامها 
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. دوشیمن طقاس  شرایخ  تسا  هتخادنا  ریخات  یصاخ  روظنمب  نآ  مالعا  رد  یلو  هتشاد  ار 

- نبغ رایخ  طوقس  طرش 

رایخ قح  هک  دوش  طرـش  هکنآ  ای  و  ددرگ ، طـقاس  وا  راـیخ  دـشاب  نوبغم  نیفرط  زا  یکی  هکناـنچ  هک  دومن  طرـش  ناوتیم  دـقع  نمـض  رد 
. دوشن داجیا 

ای  ددرگ و  طقاس  نبغ  رایخ  قح  ینیعم  غلبمب  هک  دومن  طرش  دقع  نمض  ناوتیم  نینچمه 
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هک یتروص  رد  دـناهدومن  دـقعنم  ار  نآ  هک  یناسکب  تبـسن  یـصوصخ  ياـهدادرارق  : » یندـم نوناـق  « 10  » هداـم قبط  اریز  دـیاین ، دوجوب 
ۀبترم هک  دوش  طرش  هچنانچ  نیاربانب  دشابیم . طارتشا  نیح  رد  نیفرط  دصق  دولوم  نبغ  طوقس  و  تسا » ذفان  دشابن  نوناق  حیرـص  فلاخم 

. ددرگیمن طقاس  رایخ  مجنپ ، کی  الثم  تسنآ  زا  شیب  نبغ  هک  دوش  مولعم  ًادـعب  تمیق و  متـشه  کـی  دـننام  ددرگ  طـقاس  نبغ  زا  ینیعم 
هلماعم نیح  رد  هک  ددرگیم  طقاس  روبزم  رایخ  یتروص  رد  دوش ، طقاس  دـشاب ، شحاف  هچ  رگا  نبغ  رایخ  هک  دوش  طرـش  هاگره  نینچمه 

خسف ار  هلماعم  دناوتیم  نوبغم  هدشن و  طقاس  رایخ  نآ  شحفا  ینعی  دشاب  رادقم  نآ  زا  شیب  نبغ  هاگره  نیاربانب  دناهدادیم ، ار  نآ  لامتحا 
نوبغم لایر  رازه  هس  زا  شیب  دـشاب  نوبغم  هاگره  هلماعم  نینچ  رد  هکنآ  روصتب  لایر  رازه  هدـب  درخب  یـسک  ار  یلام  هاگره  الثم  دـیامن ،
نوبغم لایر  رازه  راهچ  هک  دوشیم  فشک  ًادعب  دیامنیم و  طقاس  دقع  نمض  ار  دوخ  شحاف  نبغ  روبزم  يرتشم  تهج  نیدب  دوب  دهاوخن 

. دنز مهرب  ار  هلماعم  دناوتیم  هدشن و  طقاس  يرتشم  نبغ  رایخ  تسا 
هک یتروص  رد  تسا . حیحص  حلـص  نآ  رادقمب  لهج  اب  هک  ینانچمه  دریگ ، رارق  حلـص  دروم  دناوتیم  نبغ  رادقمب  ملع  زا  سپ  نبغ  رایغ 

. دوب دهاوخ  لطاب  حلص  هدشیم  روصت  هک  تسا  نآ  زا  شیب  نبغ  رادقم  هک  دوش  فشک  حلص  زا  سپ 

بیع رایخ  رد  مراھچ -

؟ تسیچ بیع 

تداع فرع و  بسح  رب  بیع  صیخـشت  : » دـیوگیم « 426  » ةدام رد  هکنانچ  هدراذـگ  فرع  رظنب  هدومنن و  ار  بیع  فیرعت  یندـم  نوناـق 
دـنادب و بیع  ار  يرما  تسا  نکمم  یلحم  رد  فرع  اریز  دوـش » فـلتخم  هنکما  هنمزا و  بسح  رب  بیع  تـسا  نـکمم  نیارباـنب  دوـشیم و 
ره بیع  هک  دناهتفگ  اهقف  زا  یضعب  دنهدن . رثا  نآب  رگید  نامز  رد  درامشب و  بیع  ینامز  رد  ای  دسانـشن و  بیع  ار  نآ  رگید  لحم  فرع 

. دوخ عونب  تبسن  تسا  یئیش  نآ  تفص  ای  ءزج  ناصقن  ای  یتدایز  زا  ترابع  ءیش 
، دشابیم بیع  نودب  ملاس و  لام  نآ  هک  تسنآ  روصتب  دهدیم ، هدنـشورفب  ضوع  نآ ، لباقم  رد  دیامنیم و  یلام  دـیرخب  مادـقا  هک  یـسک 

یقوقح  حالطصا  رد  ار  رما  نیا 
 501 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

ملاس عیبم  هک  دیامنیم  ءاضتقا  دقع  قالطا  دشاب  هدشن  عیبم  تمالـس  طرـش  هچ  رگا  عیب  رد  هک  تسا  تهج  نیدب  دنمان . بویع  زا  تمالس 
هکنآ روصتب  يرتشم  هک  یتروص  رد  دوب . دهاوخن  شیب  يدیکأت  دقع  رد  بویع  زا  عیبم  تمالـس  طرـش  نیاربانب  دـشاب . بویع  زا  یلاخ  و 

اـضتقا فاصنا  لدع و  هک  هدش  يرتشم  ۀجوتم  هار  نیا  زا  يررـض  دشاب ، بویعم  تقیقح  رد  لام  نآ  دیامنب و  يرادـیرخ  تسا  ملاس  عیبم 
يرتشم هدوب  بویعم  عیبم  هک  دوش  رهاظ  هلماعم  زا  دعب  رگا   » درادیم ررقم  ررض  ناربج  يارب  یندم  نوناق  « 422  » ةدام دوش . ناربج  دیامنیم 

رازاب رد  ینعی  هتـشاد  تیلام  بویعم  عیبم  هک  تسا  یتروص  رد  رما  نیا  هلماعم .» خـسف  ای  شرا  ذـخا  اب  بویعم  عیبم  لوبق  رد  تسا  راـتخم 
زا یکی  دقاف  عیبم  نوچ  یندم  نوناق  « 434  » ةدام قبط  درادن  تیلام  الـصا  نآ  بویعم  هاگره  الا  دشاب و  هدادن  تسد  زا  ار  هضواعم  شزرا 
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. تسا هدیدنگ  اهنآ  یمامت  هک  دوش  مولعم  ًادعب  درخب و  غرم  مخت  قودنص  کی  یسک  هکنآ  دننام  دشابیم ، لطاب  عیب  تسا  تحص  طئارش 
نودـب دـهاوخب  ار  مادـک  ره  هک  تسا  هدومن  یئامنهار  رما  ود  زا  یکیب  ار  وا  عیبم ، بیع  دروم  رد  يرتشم  ررـض  زا  يریگولج  يارب  نوناق 

ذخا اب  هلماعم  لوبق  يرگید  و  تسا ، تارایخ  یقاب  رد  هکنانچ  دشابیم  دقع  لالحنا  خـسف و  یکی  دـنک ، رایتخا  دوخ  فرط  تیاضر  بلج 
شرا ذـخا  اب  ار  هلماعم  لوبق  ةزاجا  ناریا  یندـم  نوناق  هک  تارایخ ، رد  تسا  يدروم  اهنت  نیا  بیعم . حیحـص و  تمیق  توافت  ینعی  شرا 

. دریذپب وحن  نامهب  ار  نآ  ای  دیامنب و  خسف  ار  هلماعم  دناوتیم  ررضتم  طقف  رگید  تارایخ  رد  تسا و  هداد  ررضتمب 

؟ تسیچ شرا 

عیاب زا  دـناوتیم  درادـهگن  ار  عیبم  هک  یتروص  رد  دوخ  نایز  ناربج  يارب  يرتشم  هک  بیعم  حیحـص و  نیب  تواـفت  زا  تسا  تراـبع  شرا 
رد هک  تسا  نمث  نیع  زا  شراـب  تبـسن  عیاـب  نامـض  هک  تـسنآ  دریگ  رارق  وـگتفگ  دروـم  تـسا  نـکمم  شرا  رد  هـچنآ  دراد . تفاـیرد 
هک تسا  ادـیوه  نییقوقح  زا  يرایـسب  راـتفگ  زا  هکناـنچ  دـهدب  يرتـشمب  نمث  نیع  زا  شرا  رادـقمب  دـیاب  وا  عیاـب  دزن  نآ  دوجو  تروص 

ای  دشابیم . نمث  زا  یئزج  شرا  دنیوگیم 
 502 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

دیامنیم و حیرـصت  رما  نیاب  هرکذت  رد  همالع  هکنانچ  دهدب ، واب  يرتشم  نایز  ناونعب  بیعم  حیحـص و  نیب  توافت  رادقمب  دیاب  عیاب  هکنآ 
. دناسریم ار  نآ  مود  لوا  دیهش و  ترابع  رهاظ 

رب نآ  نتفرگ  اب  ات  تسا  هدش  يرتشم  هجوتم  عیبم  رد  بیع  دوجو  رثا  رد  هک  دشابیم  نایز  ناربج  يارب  شرا  هک  تسنآ  دـسریم  رظنب  هچنآ 
طابنتـسا شراـب  طوبرم  داوم  ناـیب  زا  رما  نیا  ددرگ . فرطرب  يرتـشم  ناـیز  دـیآ و  لـمعب  لیدـعت  نمثم  نمث و  نیب  هدـش و  هدوزفا  نمثم 

نامـض رد  لصا  اریز  تسا  لوپب  ناـیز ، صیخـشت  كـالم  تسا و  روشک  جـیار  هجو  زا  تواـفت  ندادـب  عیاـب  تیلوئـسم  نیارباـنب  دوشیم .
دـشاب هیزجت  لباق  ریغ  نیعم  نیع  نمث  هچنانچ  تهج  نیدب  دـنیامن . قفاوت  يرگید  لامب  نیفرط  هکنآ  رگم  دـشابیم  جـیار  هجوب  تیلوئـسم 
دـشاب وج  مدنگ و  دننام  رگید  لاوما  زا  نمث  هاگره  هک  ینانچمه  دوشیم  هتخادرپ  جیار  هجو  زا  شرا  رادقمب  نآ  لاثما  هناخ و  یلاق ، دننام 

. دنک تقفاوم  رما  نیا  اب  عیاب  هکنآ  رگم  دیامن  هبلاطم  نآ  سنج  زا  ای  دهاوخب و  نمث  نیع  زا  ار  شرا  دناوتیمن  يرتشم 

- بیع رایخ  طئارش 

هراشا

زا هکنانچ  دشاب .» دقع  نیح  رد  دوجوم  یفخم و  بیع  هک  دوشیم  تباث  يرتشم  يارب  یتقو  بیع  رایخ   » دـیوگیم یندـم  نوناق  « 423  » ةدام
: تسا رما  ود  بیع  رایخ  شیادیپ  طرش  دوشیم  مولعم  روبزم  ةدام 

- دشاب یفخم  بیع  - 1

ینعم هدام ، رد  یفخم  ۀـملک  نوچ  دـشابیم . عیبم  رد  بیع  دوجوب  هلماعم  نیح  رد  يرتشم  ندوب  لـهاج  بیع  ندوب  یفخم  زا  هداـم  روظنم 
يرتشم هک  تسا  بوسحم  یفخم  یتقو  بیع  : » دـیوگیم هدومن و  ریـسفت  ار  نآ  « 424  » ةدام رد  هلـصافالب  یندم  نوناق  دناسریمن  ار  روبزم 

یلو هدوب  رهاظ  هکنیا  ای  تسا  هدوب  روتسم  ًاعقاو  بیع  هک  دشاب  نآ  زا  یشان  ملع  مدع  نیا  هکنیا  زا  معا  تسا  هدوبن  نآب  ملاع  عیب  نامز  رد 
قح درخب  ار  نآ  تسا و  بویعم  عیبم  هک  دـشاب  ملاـع  هلماـعم  نیح  رد  يرتشم  هک  یتروص  رد  نیارباـنب  تسا .» هدـشن  نآ  تفتلم  يرتـشم 

. تسا هدومن  دوخ  ررضب  مادقا  رما  نیاب  ملع  اب  دوش  يرتشم  هجوتم  روبزم  ۀلماعم  زا  يررض  هاگره  اریز  درادن ، بیع  رایخ 
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- دشاب دوجوم  دقع  نیح  رد  بیع  - 2

هراشا

دشاب و  بویعم  عیبم  دقع  نیح  رد  هک  یتروص  رد 
 503 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

ررض زا  يریگولج  يارب  نوناق  تسا . هدش  ررـضتم  دوخ  ۀلماعم  رد  وا  دنک ، ضوع  لذب  دیامن و  يرادیرخ  ار  نآ  تمالـس  روصتب  يرتشم 
، ددرگ ثداح  عیبم  رد  يرتشم  ضبق  زا  سپ  بیع  هچنانچ  الا  دـهاوخب و  شرا  لوبق و  ای  و  دـنک ، خـسف  ار  عیب  دـناوتب  هک  هداد  هزاـجا  واـب 
هک دوش  مولعم  هلماعم  زا  سپ  درخب و  ار  یلیبموتا  یـسک  هاگره  الثم  تسا . هدـش  ثداح  وا  کـلم  رد  بیع  اریز  دـشابیم ، يرتشم  ةدـهعب 
ای دراد و  درتسم  تسا  هداد  هک  ار  ینمث  دیامن و  در  عیابب  ار  نآ  دناوتیم  هدوب ، دوجوم  دقع  نامز  رد  رما  نیا  دـنزیم و  نغور  نآ  ياهعمش 

قبط دشاب  هدش  ثداح  ضبق  زا  لبق  دقع و  زا  سپ  هدوبن و  دوجوم  دقع  نامز  رد  بیع  هک  یتروص  رد  دـهاوخب . شرا  درادـهگن و  ار  نآ 
. دیامن شرا  ذخا  لوبق و  ار  نآ  ای  دنک و  خسف  ار  عیب  دناوتیم  يرتشم  ینعی  تسا  قباس  بیع  مکح  رد  یندم  نوناق  « 425  » ةدام

عیاب ةدـهعب  ضبق  زا  لبق  ار  عیبم  ندـش  بویعم  فلت و  تیلوئـسم  یندـم  نوناق  دـیدرگ . ناـیب  ضبق  زا  لـبق  عیبم  فلت  ثحبم  رد  هکناـنچ 
. تسا هدراذگ 

هرصبت

( ءازجالا يواستم  یئیـش  زا  یلک  روطب  نیعم  رادـقم  ینعی   ) دـشاب نآ  مکح  رد  ای  یجراخ و  نیع  هک  ددرگیم  يراج  یعیبم  رد  بیع  رایخ 
هک يدارفا  هاگره  الا  دـشاب و  بویعم  هتفرگ  رارق  عیب  دروم  نآ  زا  يرادـقم  هک  ءازجالا  يواستم  یئیـش  یمامت  هک  تسیتروص  رد  رما  نیا 
زا عیبم  رادـقمب  دـناوتیم  عیاب  هک  دوشیم  تفای  ءازجالا  يواستم  یئیـش  نآ  رد  یملاس  دارفا  یلو  تسا  بویعم  هدومن  میلـست  يرتشمب  عیاـب 

یتروص رد  دهاوخب . ار  بویعم  دارفا  لیدبت  دناوتیم  هکلب  دیامن  خسف  ار  دقع  دناوتیمن  يرتشم  هک  دـسریم  رظنب  دـنک ، يرتشم  میلـست  اهنآ 
دـشاب ملاس  هک  یلک  زا  يرگید  درف  درادـیم و  درتسم  تفای  بویعم  ار  نآ  ضاـبقا ، زا  سپ  يرتشم  هاـگره  دـشاب  همذـلا  یف  یلک  عیبم  هک 

زا سپ  یلو  دنکیم  هولج  یجراخ  نیع  دننام  تسا و  هدش  کیلمت  ًارهاظ  يرتشمب  میلست  رثا  رد  هچ  رگا  بویعم  عیبم  اریز  دیامنیم ، هبلاطم 
دیاب تسا و  یقاب  عیاب  ةدهعب  نید  تسا و  هدشن  لصاح  کیلمت  تقیقح  رد  هک  ددرگیم  مولعم  هدوب ، بویعم  میلست  نیح  رد  هکنآ  فشک 

يرب  شاهمذ  ات  دهدب  يرتشمب  دشاب  ملاس  بویع  زا  هک  ار  يدرف 
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زا هک  تسین  روبجم  دهعتم  دشاب  یلک  هدوبن و  یـصخش  نیع  دـهعت  عوضوم  رگا  : » دـیوگیم یندـم  نوناق  « 279  » ةداـم هک  تسا  نیا  دوش .
عیبم هک  دننآ  رب  هیماما  ياهقف  زا  یـضعب  دهدب .» دـناوتیمن  تسا  بوسحم  بویعم  ًافرع  هک  مه  يدرف  زا  نکیل  دـنک  ءافیا  نآ  میالعا  درف 

ار نآ  ای  خسف و  ار  دقع  دناوتیم  يرتشم  دـشاب  بویعم  هدـش  میلـست  هچنآ  هاگره  دـیآیمرد و  یجراخ  نیع  تروصب  میلـست  زا  سپ  یلک 
هک تسنیا  نآ  هدش و  یلک  عیب  زا  هک  تسا  یلقع  لیلحت  رب  ینتبم  هک  دـسریم  رظنب  ۀـتکن  دروم  نیا  رد  دـیامن . هبلاطم  شرا  هدومن و  لوبق 

هچنانچ نیاربانب  يرتشمب . میلـست  ۀلیـسوب  دارفا  نآ  کیلمت  يرگید  یلک و  دارفا  کیلمتب  دهعت  یکی  تسا : دـقع  ود  تقیقح  رد  یلک  عیب 
، نآ خـسف  زا  سپ  تروص  نیا  رد  تشاد . دـهاوخ  طقف  ار  کیلمت  لمع  خـسف  قح  يرتشم  دـیآرد  بویعم  يرتشمب ، هدـش  کـیلمت  دارفا 

دقع خسف  يارب  یبجوم  اذل  دـنک  کیلمت  تسا  بیع  زا  یلاخ  هک  ار  يرگید  دارفا  دـیاب  عیاب  تسا و  یقاب  دـشابیم  یلـصا  دـقع  هک  دـهعت 
. دوب دهاوخن 
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- شرا نییعت  قیرط 

قیرطب شرا  « 427  » ةدام روتـسدب  دـنک ، شرا  هبلاطم  لوبق و  ار  عیبم  دـیامنن و  خـسف  ار  عیب  يرتشم  بیع ، راـیخ  دروم  رد  هک  یتروص  رد 
. ددرگیم نیعم  لیذ 

روظنم . ) دوشیم نییعت  یبویعم  لاح  رد  نآ  یقیقح  تمیق  نینچمه  یبیعیب و  لاح  رد  عیبم  یقیقح  تمیق  سانشراک ، دنچ  ای  یکی  ۀلیسوب 
عیبم تمیق  هک  یتروص  رد  تسا .) هدـش  هداد  رارق  عیب  دـقع  رد  هک  ینمث  هن  دراد  رازاـب  رد  عیبم  هک  تسا  یـشزرا  تمیق ، ۀـملک  زا  هداـم 
ةدام  ) تسا ربتعم  اهتمیق  طسو  دـح  دـشاب  فلتخم  هدـش  نییعت  اهنآ  ۀلیـسوب  هک  یئاـهتمیق  دوش و  هتفرگ  رظن  رد  سانـشراک  دـنچ  ۀلیـسوب 

( یندم نوناق  « 428»
تمیق نیا  نیب  توافت  تسا ، هدش  ررقم  نیفرط  نیب  عیب  نامز  رد  هک  دـشاب  یتمیق  اب  يواسم  یبیعیب  لاح  رد  عیبم )  ) نآ تمیق  رگا  و  - » 1

دیرخ زا  دـعب  لایر  دصیـسب  درخیم  شورفباتک  زا  ار  یباتک  یئوجـشناد  ـالثم  دوب .» دـهاوخ  شرا  رادـقم  یبویعم  لاـح  رد  عیبم  تمیق  و 
باتک  وجشناد  تسا . صقان  روبزم  باتک  زا  قرو  نیدنچ  هک  دوشیم  مولعم 
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تمیق زا  دوشیم و  هعجارم  دنـشاب  رگید  ناشورفباتک  هک  یـسانشراکب  شرا  رادـقم  نییعت  يارب  دـهاوخیم . شورفباتک  زا  شرا  لوبق و  ار 

هک نونکا  یلو  دشابیم  لایر  « 300  » صقن نودب  روبزم  باتک  تمیق  دنیوگیم  اهنآ  دوش  ضرف  ددرگیم ، راسفتـسا  یبیعیب  لاح  رد  باتک 
نیاربانب دـشابیم ، شرا  تسا  لایر  هک 50  لایر  لایر و 250  تمیق 300  ود  نیب  توافت  درادـن ، شزرا  لایر  « 250  » زا شیب  تسا  صقان 

. دراد درتسم  شرا  ناونعب  شورفباتک  زا  لایر  هاجنپ  دناوتیم  وجشناد 
لاح رد  نآ  تمیق  یبویعم و  لاح  رد  عیبم  تمیق  نیب  تبسن  دشاب ، هلماعم  نمث  زا  رتدایز  ای  رتمک  یبیعیب  لاح  رد  عیبم  تمیق  رگا  و  - » 2

ود روبزم  تمـسق  رد  دـنک » در  يرتشمب  شرا  ناونعب  ار  هیقب  هتـشادهاگن و  تبـسن  نامهب  ررقم  نمث  زا  دـیاب  عیاـب  هدـش و  نیعم  یبیعیب ،
: تسا هدش  ضرف 

رازاب رد  ملاـس  باـتک  یقیقح  تمیق  هچناـنچ  ـالاب  لاـثم  رد  ـالثم  تسا . هلماـعم  نمث  زا  رتمک  یبیعیب  لاـح  رد  عیبم  یقیقح  تمیق  لوا -
هک 300 يذوخأم  نمث  زا  عیاب  نیاربانب  دوشیم .  3 تمیق 4 / ود  نآ  نیب  تبسن  تسا ، لایر  « 140  » نآ بویعم  یقیقح  تمیق  لایر و  « 210»

. دهدیم سپ  وجشنادب  شرا  تباب  لایر )  100  ) موس کی  هتشادهگن و  لایر ) ینعی 200   ) موس ود  تسا  لایر 
یبیعیب لاح  رد  باتک  یقیقح  تمیق  هچنانچ  لبق  لاـثم  رد  ـالثم  تسا ، هلماـعم  نمث  زا  رتشیب  یبیعیب  لاـح  رد  عیبم  یقیقح  تمیق  مود -

هک 300 عیبم  نمث  زا  عیاب  نیارباـنب  دـشابیم   7 تمیق 8 / ود  نیا  نیب  تبـسن  لایر ، « 350  » نآ بوـیعم  یقیقح  تمیق  تسا و  لاـیر  ( 400)
. دیامنیم در  وجشنادب  شرا  تباب  دشابیم  لایر  هک 5 ر 37  ار  نآ  ۀیقب  هتشادهگن و  تسا  لایر  هک 5 ر 262  ار  نآ  متشه  تفه  تسا  لایر 
الا دنیامن و  نییعت  ار  نآ  تلوهـسب  دـنناوتب  دارفا  مومع  ات  تسا  هدومن  نایب  هداس  نابزب  ار  شرا  نییعت  ۀـقیرط  « 428  » ةدام رد  یندم  نوناق 

نیب  یبویعم و  لاح  رد  عیبم  تمیق  نیب  تبسن  تسنیا : نآ  دومن و  نایب  یهاتوک  ترابعب  ار  شرا  نییعت  قیرط  ناوتیم 
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. ددرگیم درتسم  يرتشمب  شرا  تباب  تبسن  نامهب  نمث  زا  دوشیم و  نییعت  یبیعیب  لاح  رد  نآ  تمیق 

- دهاوخب شرا  دناوتیم  طقف  يرتشم  هک  يدراوم 

هراشا

ینیبشیپ قیرط  ود  يرتشم  ررـض  ناربج  يارب  دیآ  رد  بویعم  عیبم  هک  يدروم  رد  دـیدرگ  هظحالم  یندـم  نوناق  « 422  » ةدام رد  هکنانچ 
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هتفرگ عیاب  زا  هک  یتیعـضو  نامهب  عیبم  دیاب  الوصا  هلماعم  خسف  دروم  رد  نوچ  شرا و  ذخا  يرگید  هلماعم و  خسف  رایخ  یکی  تسا : هدش 
شرا ذخا  هک  رگید  قیرطب  دناوتیم  طقف  يرتشم  دشابن  رودقم  رما  نیا  تاهج  زا  یتهجب  هاگره  تهج  نیدب  ددرگ ، درتسم  واب  تسا  هدـش 

دناوتیم طقف  دنک و  خسف  ار  عیب  دـناوتیمن  يرتشم  لیذ  دراوم  رد  : » دـیوگیم « 429  » ةدام رد  یندـم  نوناق  هک  تسا  نیا  دوش . لسوتم  تسا 
. دریگب شرا 

«. ریغب نآ  ندرک  لقتنم  ای  يرتشم  دزن  عیبم  ندش  فلت  تروص  رد  - 1»

یتروص رد  دشابیم . ناسکی  دراوم  یمامت  رد  عیبم  نیع  در  رب  تردـق  مدـع  اریز  تسا  بیبست  فالتا و  زا  معا  عیبم  ندـش  فلت  زا  روظنم 
اب اریز  دهاوخب . ار  نمث  هدومن و  در  عیابب  ار  فلات  عیبم  لدب  دیامن و  خسف  ار  دقع  دناوتیمن  يرتشم  دـشاب  هدـش  فلت  يرتشم  دزن  عیبم  هک 

يوحنب بیع  رب  ملع  زا  لبق  يرتشم  هاگره  تسا  نینچمه  تسین . لدب  نداد  يارب  یبجوم  تسا  شرا  ذـخا  هک  رگید  میقتـسم  قیرط  ندوب 
عیابب نآ  نیع  در  ریغ ، هب  عیبم  لاقتنا  اب  اریز  يرگید ، هلماعم  ای  حلـص  ای  دـشاب  عیب  ۀلیـسوب  هاوخ  دـشاب ، هدومن  لقتنم  ریغب  ار  عیبم  ءاـحنا  زا 

نکمم نیع  در  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  هدمآرد  يرتشم  تیکلم  رد  ءاحنا  زا  يوحنب  عیبم  خسف ، نامز  رد  هکنآ  رگم  دوب  دهاوخن  نکمم 
ناوتیمن دشاب  هدش  لقتنم  يرتشمب  تاهج  زا  یتهجب  عیبم  هچ  رگا  ریغب  لاقتنا  زا  سپ  اذل  دـناسریم  ار  نآ  فالخ  هدام  قالطا  یلو  دـشابیم 

سپ دوشیم و  طقاس  خسف  قح  ریغب ، يرتشم  ۀلیسوب  عیبم  لاقتنا  اب  هک  دومن  لالدتسا  نینچ  ناوتیم  رما  نیا  تابثا  يارب  درک . خسف  ار  هلماعم 
زا 
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قح شیادیپ  يارب  یبجوم  رگید ، دیدج  ۀلماعم  ۀلیـسوب  ای  دشاب و  لوا  هلماعم  ۀـلاقا  خـسف و  ۀلیـسوب  هاوخ  يرتشم ، تیکلم  هب  عیبم ، لوخد 

بویعم عیبم  يرتشم  توف  رثا  رد  هک  یتروص  رد  نآ . لاثما  نداد و  هراجا  ندراذـگ ، نهر  دـشابیم  نیع  لاقتنا  دـننام  دوب . دـهاوخن  خـسف 
هدام اریز  دـنهاوخب . شرا  لوبق و  ار  نآ  ای  دـنراد و  درتسم  ار  نمث  خـسف و  ار  عیب  دـناوتیم  بیعب  ملع  زا  سپ  هثرو  دوش و  لـقتنم  وا  هثروب 

. دنشابیم ثروم  ماقم  مئاق  هثرو  ددرگیمن و  يرهق  لاقتنا  لماش 

«. هن ای  دشاب  يرتشم  لعفب  رییغت  هکنیا  زا  معا  دوش  ادیپ  عیبم  رد  يرییغت  هک  یتروص  رد  - 2»

ببـس دنادب . رییغت  فرع  هک  يوحنب  تسا  نآ  ندومن  لصاح  تروص  رییغت  ای  عیبم  ندش  مک  ای  دایز  عیبم ، رد  رییغت  ندـش  ادـیپ  زا  روظنم 
نامهب ار  عیبم  دناوتیمن  يرتشم  فلت ، دروم  دننام  رییغت  دروم  رد  هک  تسا  نآ  دیامن  خسف  ار  عیب  دناوتیمن  يرتشم  عیبم ، رییغت  زا  سپ  هکنآ 

، نآ زا  دعب  ای  دـشاب  بیعب  ملع  زا  لبق  يرتشم  ۀلیـسوب  رییغت  هک  دـیامنیمن  یقرف  رما  نیا  رد  دـنک . در  عیابب  هدومن  يرادـیرخ  هک  تیعـضو 
. دنامیم یقاب  شرا  ۀبلاطم  قح  تسا و  خسف  قح  طقسم  بیعب ، ملع  اب  عیبم  رد  يرتشم  فرصت  اریز 

رییغت عیبم  دوخ  يدوخب  هکنآ  ای  عیاب  ای  ثلاث  صخـش  ای  دـشاب  هدـش  لصاح  يرتشم  ۀلیـسوب  عیبم  رد  رییغت  هک  دـیامنیمن  یقرف  رما  نیا  رد 
. دشاب هدومن 

اریز ددرگیمن ، طقاس  يرتشم  خسف  قح  دوشن ، بوسحم  رییغت  فرع  رظن  رد  هک  دشاب  زیچان  نادنچ  هدـش  ادـیپ  عیبم  رد  هک  يرییغت  هاگره 
روبزم فرـصت  هک  دـشاب  هدـش  لـصاح  بیعب  ملع  زا  سپ  يرتشم  ۀلیـسوب  رییغت  هکنآ  رگم  دوشیم ، در  عیاـبب  قباـس  تیعـضو  ناـمهب  عیبم 
مازتلا دصق  نآ  رییغت  عیبم و  رد  فرصت  زا  هک  دنک  تباث  يرتشم  هاگره  یلو  تسا ، هداد  تیاضر  هلماعمب  يرتشم  هک  تسا  نآ  زا  فشاک 

. تسین خسف  يارب  یعنام  تسا ، هدوب  هابتشا  ای  عیاب و  ءاذیا  دننام  يرگید  رظنب  هکلب  هتشادن  عیب  هب  تیاضر  و 
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«. دوش ثداح  نآ  رد  يرگید  بیع  عیبم ، ضبق  زا  دعب  هک  یتروص  رد  - 3»

يرتشم دهدب ، تسد  زا  ار  دوخ  یلوا  تیعـضو  فرع  رظن  رد  هک  دوش  ادـیپ  يرییغت  عیبم  رد  هک  یتروص  رد  دـیدرگ  نایب  الاب  رد  هکنانچ 
قیرط ندوب  اب  هک  تسا  تلادع  فاصنا و  زا  رود  اذل  دشابیم . دراوم  نآ  زا  یکی  يرتشم  دزن  بیع  ثودح  دیامن و  خسف  ار  دقع  دـناوتیمن 

. دیامن در  هدش  بویعم  وا  دزن  هک  یعیبم  خسف و  ار  عیب  هک  دوش  هداد  هزاجا  يرتشمب  تسا ، شرا  ذخا  هک  ررض  ناربج  يارب  يرگید 
ار عیبم  خـسف و  ار  عیب  دـناوتیم  يرتشم  تسا ، عیاب  ةدـهعب  نآ  تیلوئـسم  نوچ  هدـش  ثداـح  ضبق  زا  سپ  بیع  هکنآ  اـب  ریز  دروم  ود  رد 

. دراد درتسم 
ءانثتسا تروصب  ار  الاب  دروم  یندم  نوناق  « 429  » ةدام موس  قش  دوش . ثداح  يرتشمب  صتخم  رایخ  ناـمز  رد  بیع  هک  یتروص  رد  لوا -

: دیوگیم هدرک و  رکذ 
هک دشاب  هدش  ثداح  يرتشم  هب  صتخم  رایخ  نامز  رد  هکنیا  رگم  دوش  ثداح  نآ  رد  يرگید  بیع  عیبم ، ضبق  زا  دـعب  هک  یتروص  رد  »

عیبم رگا  طرـش  ناویح و  سلجم و  رایخ  رد  : » دیوگیم هک  یندـم  نوناق  « 453  » ةدامب هجوت  اب  تسین » در  خـسف و  زا  عناـم  تروص  نیا  رد 
صقن ای  فلت  دشاب  يرتشم  صتخم  رایخ  رگا  تسا و  يرتشم  ةدهع  رب  دوش  صقان  ای  فلت  نیلماعتم  ای  عیاب  رایخ  نامز  رد  میلست و  زا  دعب 

: دشابیم دروم  هس  رد  يرتشمب  صتخم  رایخ  نامز  رد  بیعب  تبسن  عیاب  تیلوئسم  تسا » عیاب  ةدهعب 
. تسا يرتشمب  صتخم  یندم  نوناق  « 397  » ةدام قبط  هک  ناویح  رایخ  - 1

. دشاب هدش  هداد  رارق  يرتشم  يارب  طقف  خسف  قح  هک  یتروص  رد  طرش  رایخ  - 2
اب دناوتیم  يرتشم  الاب  هناگهس  دراوم  رد  دـشاب . هدومن  طقاس  ار  دوخ  سلجم  رایخ  قح  دـقع  نمـض  عیاب  هک  یتروص  رد  سلجم  رایخ  - 3

لوبق و ار  عیبم  دـناوتیم  هک  ینانچمه  دـنک ، در  ار  بویعم  عیبم  خـسف و  قباس  بیع  دانتـساب  ار  عیب  وا ، دزن  رد  يرگید  بیع  ندـش  ثداـح 
درادیم  تفایرد  عیاب  زا  روبزم  دروم  رد  يرتشم  هک  یشرا  دیامنب . هبلاطم  شرا 
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زا دافتـسم  ربانب   ) تسا هدـش  دوجوم  يرتشم  دزن  هک  قحال  بیع  شرا  و  یندـم ) نوناـق  « 422  » ةدام قبط   ) قباـس بیع  شرا  زا  تستراـبع 
عیب يرتشم  هچنانچ  هک  دننآ  رب  ءاهقف  زا  ياهدع  تسا . عیاب  ةدهعب  صقن  فلت و  دـننام  روبزم  بیع  اریز  یندـم ) نوناق  « 453  » ةدام كالم 

يرتشمب صتخم  رایخ  نامز  رد  ثداح  بیع  دروم  رد  هک  دننآ  رب  نانیا  اریز  دهاوخب  شرا  قباس  بیعب  تبسن  طقف  دناوتیم  دیامنن  خسف  ار 
رد طرش  رایخ  رد  نینچمه  دشاب و  هدشن  طقاس  دقع  نمض  عیاب  رایخ  قح  هچنانچ  سلجم  رایخ  رد  دنک . خسف  ار  عیب  دناوتیم  يرتشم  طقف 

هدام موس  قش  قبط  دوش  ادـیپ  عیبم  رد  يدـیدج  بیع  میلـست ، زا  سپ  هاگره  دـشاب ، نیعیابتم  يارب  ای  عیاـب و  يارب  خـسف  قح  هک  یتروص 
. دیامنب شرا  ذخا  قباس  بیعب  تبسن  دناوتیم  طقف  دنک و  خسف  ار  عیب  دناوتیمن  يرتشم  م . ق . « 429»

یبارخ رثا  رد  نآ  بآ  هک  درخب  ار  یغاب  یـسک  هکنآ  دننام  دشاب ، میدق  بیع  ۀـجیتن  رد  ضبق  زا  دـعب  ثداح  بیع  هک  یتروص  رد  مود -
يرتشم تروص  نیا  رد  دوش ، کشخ  زین  غاب  ناتخرد  بآ ، ندیـسرن  تلعب  ناتـسبات  ندیـسر  ارف  ضبق و  زا  سپ  دـشاب و  هدـش  مک  تاـنق 

دعب ثداح  بیع  رگا  : » یندم نوناق  « 430  » ةدام دیامنب . شرا  ۀبلاطم  لوبق و  ار  عیبم  هکنآ  ای  دراد و  درتسم  ار  نمث  خسف و  ار  عیب  دـناوتیم 
«. تشاد دهاوخ  زین  ار  در  قح  يرتشم  دشاب  میدق  بیع  ۀجیتن  رد  ضبق ، زا 

هدوب و میدق  بیع  رثا  رد  ددجتم  بیع  اریز  تسا ، ضبق  زا  سپ  ثداح  بیع  قباس و  بیعب  تبـسن  دوشیم  هبلاطم  الاب  دروم  رد  هک  یـشرا 
. دشابیم عیاب  نآ  لوئسم 

نییقوقح زا  یـضعب  ددرگ ، فرط  رب  بیع  در ، زا  لبق  ای  نآ و  زا  يرتشم  عالطا  زا  لبق  هدوب و  بویعم  دـقع  نیح  رد  عیبم  هک  یتروص  رد 
، ددرگیم طقاس  شرا  ۀبلاطم  عیبم و  در  هک  دننآ  رب  رگید  یـضعب  و  دهاوخب ، شرا  دناوتیم  يرتشم  یلو  دوشیم  طقاس  رایخ  قح  هک  دننآ  رب 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 431 

http://www.ghaemiyeh.com


ود زا  یکیب  ار  نآ  ناربج  دوشیمن ، وا  هجوتم  يررض  بیع  لاوز  اب  نوچ  دشابیم و  يرتشم  ررـض  شرا  هبلاطم  ای  خسف و  رایخ  بجوم  اریز 
يارب دـقع  نیح  رد  بیع  دوجو  رثا  رد  شرا  ۀـبلاطم  راـیخ و  قح  هک  تسنآ  تفگ  ناوـتیم  یئاـضق  رظن  زا  هچنآ  تساوـخ . ناوـتیمن  وـحن 

. ددرگیم نآ  ءاقبب  مکح  باحصتسا  ۀلیسوب  دوشیم و  نآ  طوقس  رد  دیدرت  بیع ، لاوز  اب  هتشگ و  تباث  يرتشم 
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- دیامنب خسف  ار  عیب  دناوتیم  يرتشم  طقف  هک  يدروم 

ار نآ  دـناوتب  ات  دوریمن  شرا  روصت  اریز  دـهاوخب  شرا  عیاب  زا  دـناوتیمن  يرتشم  دوشن ، تمیق  صقن  بجوم  عیبم  رد  بیع  هک  يدروم  رد 
. دراد ار  عیب  خسف  قح  يرتشم  بیع ، دوجو  رظن  زا  یلو  دیامن ، هبلاطم 

يزیچ عونمه  ياههساکب  تبسن  دوخ  شزرا  زا  روبزم  ۀساک  دبایب ، یکچوک  گیر  نآ  ةراوید  رد  درخب و  يرولب  ۀساک  یسک  هاگره  الثم 
. دنک خسف  ار  عیب  دناوتیم  يرتشم  دوریم  رامشب  بیع  رما  نیا  نوچ  یلو  تسا  هدادن  تسد  زا 

هددعتم دوقعب  دجاو  دقع  لالحنا 

هراشا

هکنآ دننام  تسا ، لالحنا  لباق  ریغ  طیـسب و  دقع  دشاب ، هیزجت  لباق  ریغ  دحاو  هلماعم  دروم  دوش و  عقاو  رفن  ود  نیب  دـقع  هک  یتروص  رد 
دـشاب هیزجت  لباق  ای  ددعتم و  نآ  دروم  ای  رفن  ود  زا  شیب  دقع  نیفرط  هاگره  یلو  دـشورفب . يرگیدـب  یلدنـص  لباقم  رد  ار  يزیم  یـسک 

دشابیم و هددـعتم  دوقعب  لالحنا  لباق  دوشیم  هدـید  الیذ  هکنانچ  روبزم  دـقع  دومن ، میوقت  القتـسم  ناوتب  ار  نآ  زا  یتمـسق  ره  هک  يروطب 
. ددرگ لحنم  ینوناق  تاهج  زا  یتهجب  تسا  نکمم 

، دریگ رارق  دقع  دروم  دوش  نیعم  هناگادج  کی  ره  تمیق  هکنآ  نودب  يددعتم ، ءایشا  هک  یتروص  رد  فلا -

لاقتنا لایر  رازه  دصناپب  هک  دشاب  غاب  هناخ و  هلماعم  دروم  هاگره  الثم  دشابیم ، هددعتم  دوقعب  لالحنا  لباق  دروم  ددعت  رابتعاب  روبزم  دقع 
يرگید هناخب و  عجار  ۀلماعم  یکی  دومن ، لحنم  دقع  ودب  ار  نآ  ناوتیم  یلو  تسا  طیـسب  رهاظ  رد  هچ  رگا  روبزم  ۀلماعم  تسا ، هدش  هداد 

. دیجنس هناگادج  ار  کی  ره  نمث  غابب و  عجار  ۀلماعم 
ار اهنآ  مامت  دیاب  يرتشم  یندم  نوناق  « 431  » ةدام قبط  دیآرد  بویعم  هدوب  هلماعم  دروم  هک  ددعتم  ءایشا  زا  یکی  هاگره  ۀلماعم  نینچ  رد 

الاب لاثم  رد  نیاربانب  عیاـب ، ياـضرب  رگم  دـنکب  دـناوتیمن  ضیعبت  دریگب و  شرا  درادـهگن و  ار  ماـمت  اـی  دراد و  درتسم  ار  نمث  دـنک و  در 
رما نیا  تلع  دنک . طیـسقت  ار  نمث  لوبق و  غابب  تبـسن  دیامن و  خسف  هناخب و  تبـسن  ار  دقع  ناوتیمن  يرتشم  دـیآ  رد  بویعم  هناخ  هاگره 

هچ  رگا  دقع  هک  تسا  نآ 
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دقع ۀیحان  زا  هک  تسا  يررـض  ناربج  يارب  دقع ، رد  یلک  روطب  خسف  قح  سیـسأت  یلو  دوشیم ، لحنم  هددعتم  دوقعب  دروم  ددعت  رابتعاب 
لبق وا  تیعضو  اب  دقع ، زا  یتمـسق  خسف  زا  سپ  عیاب  تیعـضو  اریز  ددرگیم ، عیاب  رارـضا  بجوم  نآ  ضیعبت  تسا و  هدش  يرتشم  ۀجوتم 

هک يرگید  داـسفب  ار  يداـسف  اریز  دـندرگیم ، یثـنخ  هدوـمن و  ضراـعت  رگیدـکی  اـب  ررـض  ود  ماـگنه  نیا  رد  دوـشیم ، تواـفتم  دـقع  زا 
ۀبلاطم بیعم  تمسقب  تبـسن  ای  خسف و  ار  عیب  یمامت  دناوتیم  طقف  يرتشم  تهج  نیدب  دومن ، عفر  ناوتیمن  درادن  وا  رب  یحیجرت  هنوگچیه 

. دیامنب شرا 
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، ددرگ رهاظ  یبیع  عیبم  رد  دقع  زا  سپ  دشاب و  ددعتم  يرتشم  رفن و  کی  عیاب  دقع ، کی  رد  هک  یتروص  رد  ب -

دناوتیمن اهیرتشم  زا  یکی  یندـم  نوناق  « 432  » ةدام قبط  دیآرد ، بویعم  هناخ  دنرخب و  ار  ۀـناخ  تکرـشب  رگیدـکی  اب  رفن  هس  هاگره  الثم 
اب نارادـیرخ  یماـمت  هاـگره  نیارباـنب  عیاـب . ياـضر  اـب  رگم  دـنرادهگن  ار  دوخ  ماهـس  نارگید  دـنک و  در  خـسف و  یئاـهنتب  ار  دوخ  مهس 

، لبق تروص  دننام  رما  نیا  تلع  دهاوخب . شرا  دوخ  مهـسب  تبـسن  طقف  دناوتیم  اهنآ  زا  کی  ره  دندومنن  دـقع  خـسف  رد  قفاوت  رگیدـکی 
دوخ مهسب  تبسن  ررـض  عفر  يارب  اهیرتشم  زا  یکی  هاگره  یلو  دوشیم  هددعتم  دوقعب  لحنم  يرتشم  ددعت  رابتعاب  هچ  رگا  دقع  هک  تسنآ 

اب ددرگیم و  میسقت  عیبم  اریز  دنوشیم ، عیاب  رارـضا  بجوم  دنهاوخب  شرا  هتـشادهگن و  ار  دوخ  ماهـس  رگید  رفن  ود  دیامن و  خسف  ار  دقع 
. دوشیمن لامعا  ضیعبت  روطب  خسف  قح  اهنآ  طوقس  ررض و  ود  ضراعت 

دوش رهاظ  یبیع  عیبم  رد  دقع  زا  سپ  دشاب و  ددعتم  عیاب  رفن و  کی  يرتشم  دقع ، کی  رد  هک  یتروص  رد  ج -

، دنک شرا  ۀبلاطم  لوبق و  نارگید  مهـسب  تبـسن  خسف و  ار  عیب  اهنآ  زا  یکی  مهـسب  تبـسن  دناوتیم  يرتشم  یندـم  نوناق  « 433  » ةدام قبط 
بویعم هناخ  هک  دوش  مولعم  دقع  زا  سپ  دنـشورفب و  دقع  کی  ۀلیـسوب  رفن  کیب  ار  نآ  دنتـسه  کیرـش  ۀناخ  رد  هک  رفن  هس  هاگره  الثم 

لوبق و ار  عیب  هناخ ، رگید  ثلث  ودب  تبسن  خسف و  ار  عیب  دشاب  هناخ  ثلث  هک  ناگدنشورف  زا  رفن  کی  مهسب  تبـسن  دناوتیم  يرتشم  تسا ،
، دراد تفایرد  شرا 
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دوشیمن يرگید  نیعیاب  نآ و  عیاب  رارضا  بجوم  عیبم ، زا  ضعبب  تبـسن  خسف  و  ددرگیم ، هددعتم  دوقعب  لحنم  عیاب  ددعت  رابتعاب  دقع  اریز 

لبق تسا  هدش  لامعا  خسف  قح  واب  تبسن  هک  یعیاب  اریز  دیامنیمن ، توافت  دقع  زا  لبق  تیعضوب  تبسن  خسف  زا  سپ  نآ  عیاب  تیعـضو  و 
، دوشیمن هتخانش  ررـض  مه  ءاکرـش  زا  ضعب  رییغت  دشابیم و  کلام  ار  ثلث  کی  مه  خسف  زا  سپ  هدوب و  کلام  ار  هناخ  ثلث  کی  دقع  زا 

. تساوخ شرا  لوبق و  ار  رگید  ضعب  خسف و  ار  عیب  زا  ضعب  ناوتیم  اذل 

- بویع زا  يربت 

رد یندم  نوناق  « 436  » ةدام روتـسدب  هکنآ  رگم  دوب  دهاوخ  نآ  لوئـسم  الا  دیامن و  مالعا  يرتشمب  دـقع  زا  لبق  ار  عیبم  بویع  دـیاب  عیاب 
رد عیاب  هچنانچ  الثم  دشورفب . بویع  مامت  اب  ار  عیبم  هکنآ  ای  دیامن و  بلس  دوخ  زا  ار  بویع  تیلوئـسم  ةدهع  يربت و  عیبم  بویع  زا  دقع 

هدوجوم بویع  ماـمت  اـب  تسه  هچ  ره  دـیوگب  اـی  و  مرادـن ، لـیبموتا  بویعب  تبـسن  یتیلوئـسم  هنوگچـیه  دـیوگب : لـیبموتا  شورف  عـقوم 
ار دـقع  دـناوتیمن  ینعی  تشاد ، دـهاوخن  ار  عیاـبب  عوجر  قح  يرتشم  هدوب ، دوجوم  عیبم  رد  یبیع  دوش  فشک  هلماـعم  زا  سپ  مشورفیم و 

. دنک شرا  ۀبلاطم  ای  خسف و 
ای متـسین  دـشاب  روتوم  رد  هک  یبویع  لوئـسم  دـیوگب : لیبموتا  شورف  رد  هکنانچ  دـنک ، يربت  صوصخم  بویع  ضعب  زا  دـناوتیم  زین  عیاب 

دقع دـناوتیمن  يرتشم  هدوب  بویعم  روتوم  هک  دوش  مولعم  دـقع  زا  سپ  هاگره  تروص  نیا  رد  مشورفیم ، بویع  مامت  اب  ار  روتوم  دـیوگب 
ار دقع  دناوتیم  يرتشم  ددرگ  رهاظ  یبیع  اهخرچ  یـساش ، قاطا ، دننام  لیبموتا  رگید  ياهتمـسق  رد  رگا  یلو  دـهاوخب  شرا  ای  خـسف و  ار 

. دهاوخب شرا  هدرک  لوبق  ای  دنک و  در  ار  لیبموتا  خسف و 
هک دـیامنیمن  قرف  هکنانچمه  دـشابن ، ای  دـشاب  هاگآ  بیع  دوجو  زا  دـقع  نامز  رد  يرتشم  ای  عیاـب  هک  دـیامنیمن  قرف  بویع  زا  يربت  رد 

. یفخم ای  دشاب  رهاظ  عیبم  بویع 
، تسا وا  هدهعب  نآ  تیلوئسم  دوشیم و  لصاح  دقع  زا  سپ  هک  یبویع  زا  دناوتیم  عیاب 
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دقعلا و نمـض  طورـشب  هطوبرم  داوم  قبط  يرتشمب  صتخم  رایخ  نامز  رد  ضبق  زا  سپ  ثداح  بیع  ای  ضبق و  زا  لبق  ثداح  بیع  دننام 

. دیامنب بلس  دوخ  زا  ار  نآ  تیلوئسم  دنک و  يربت  زین  م . ق . « 10  » هدام

. بیع رایخ  ندوب  يروف 

رد دـش  هاگآ  عیبم  رد  بیع  دوجو  زا  هکنآ  زا  سپ  يرتشم  ینعی  تسا ، يروف  یندـم  نوناـق  « 435  » ةدام قبط  نآب  ملع  زا  دـعب  بیع  رایخ 
وا خسف  قح  دراد  اور  نآ  رد  ریخأت  هاگره  دیامن و  هدافتـسا  نآ  زا  دیاب  دـنک  لامعا  ار  دوخ  خـسف  قح  دـناوتب  ًافرع  هک  ینامز  نیرتهاتوک 

. ددرگ عیاب  هجوتم  تسا  نکمم  ریخأت  رثا  رد  هک  تسا  يررض  زا  يریگولج  يارب  خسف  قح  لامعا  رد  تیروف  سیسأت  اریز  دوشیم ، طقاس 
هبلاطم رد  ریخات  و  دهاوخب ، شرا  عیاب  زا  دناوتیم  دوش  طقاس  تاهج  زا  یتهجب  ای  دیامن و  طقاس  ار  دوخ  خسف  قح  يرتشم  هک  یتروص  رد 
ریخأت رثا  رد  روبزم  قح  طوقـس  رب  یلیلد  یئاضق  رظن  زا  دوشیمن ، عیاـب  هجوتم  یتراـسخ  ریخاـت  رثا  رد  اریز  ددرگیمن ، نآ  طوقـس  بجوم 

رایخ ندوبن  يروف  دهاوخب . عیاب  زا  ار  نآ  تسا  هدـشن  لوقنم  نامز  رورم  لومـشم  شرا  هبلاطم  هک  مادام  دـناوتیم  يرتشم  تسین و  دوجوم 
. دشابیم یعفاش  لوق  اب  قفاوم  ردان و  لوق  نآ  ندوب  يروف  تسا و  هیماما  ءاهقف  دزن  روهشم  بیع 

عیبم و توافت  اریز  دوشیم ، يراج  دـشاب  یجراخ  نیع  هک  یتروص  رد  نمث  رد  دـیدرگ ، نایب  عیبم  رد  هک  بیع  رایخب  عجار  ماـکحا  ۀـیلک 
نمث بیع ، رایخ  ماکحا  ثیح  زا  : » دـیوگیم یندـم  نوناـق  « 437  » ةداـم هک  تسا  نیا  تسا  يراـبتعا  ضوعم  ضوع و  تواـفت  دـننام  نمث 

«. تسا یصخش  عیبم  لثم  یصخش 

سیلدت رایخ  رد  مجنپ -

هراشا

ترابع : » دیوگیم یندم  نوناق  « 438  » ةدام هکنانچ  حالطـصا  رد  دشابیم و  تملظ  ینعمب  مزال  لاد و  حتفب  سلد  ۀـملک  زا  قتـشم  سیلدـت 
سیلدت  رثا  رد  اریز  تسا ، هداتفین  رود  يوغل  ینعم  زا  یقوقح  حالطصا  دوش » هلماعم  فرط  بیرف  بجوم  هک  یتایلمع  زا  تسا 
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. دننایامنب ار  وا  تسه  هچنآ  زا  ریغ  ات  دنناشوپیم  ار  رما  تقیقح 

: تسا مزال  طرش  ود  سیلدت  رایخ  ققحت  يارب 

- دوش ماجنا  یتایلمع  - 1

شورف يارب  هکناـنچ  دـشابن ، نآ  رد  هک  درامـشب  عیبـم  يارب  ار  یلاـمک  فاـصوا  هدنـشورف  هکناـنچ  دـشاب  راـتفگ  تسا  نـکمم  تاـیلمع 
دننزیم و کنز  اهدراک  نآ  تقیقح  رد  هکنآ  لاح  دنوشیمن و  هایـس  دـننزیمن و  کنز  یـشرت  رد  اهنآ  هک  دـیوگب  يروخ  هویم  ياهدراک 

ناوارف بآ  ياراد  نآ  تانق  دـنایامنب  هکنآ  يارب  هیرق  کلام  هکنانچ  هتفر ، راکب  لام  رد  هک  دـشاب  یلاعفا  تسا  نکمم  و  دـنوشیم ، هایس 
تایلمع ۀجیتن  دیامنیمزاب . يرتشم  ةدـهاشم  عقوم  رد  دوش و  عمج  بآ  ات  دریگیم  رهظم  زا  لبق  هاچ  هقلح  نیدـنچ  زا  ار  تانق  يولج  تسا 

: دوب دهاوخ  رما  ود  زا  یکی  روبزم 
بآ تسا  دایز  هعرزم  تانق  بآ  دـهد  ناشن  يرتشمب  هکنآ  يارب  تانق  کلام  هکنانچ  دـشابن  لام  رد  هک  یلامک  تفـص  ندـنایامن  فلا -

يراج رثا  رد  دروم  نیا  رد  هک  تسا  یلامک  تفـص  لومعم  رادقم  زا  تانق  بآ  يدایز  دـیامنب . تانق  دراو  الاب  ياههاچ  ۀـنهد  زا  ار  لیس 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 434 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا هدش  لصاح  لیس  بآ  ندومن 
دیفـس ياهرجآ  اب  ار  انب  يولج  تسا  هدـش  هتخاس  تشخ  اب  هک  ۀـناخ  ـالثم  تسا ، دوجوم  لاـم  رد  هک  یـصقن  تفـص  ندومن  ناـهنپ  ب -

رظن زا  تسا  دوجوم  انب  رد  تشخ  اب  نامتخاس  رثا  رد  هک  یـصقن  لمع  نیا  ۀلیـسوب  تسا . يرجآ  هناخ  يانب  هک  دیامنب  يرتشمب  ات  دنزاسب 
. ددرگیم ناهنپ  يرتشم 

- ددرگ بیرف  بجوم  - 2

هک يروطب  ددرگ  ادـیپ  عیبمب  تبـسن  وا  يارب  لـیم  تبغر و  نآ  رثا  رد  و  دوش ، يرتشم  ندروخ  لوگ  ببـس  تاـیلمع  هک  تسا  نآ  روظنم 
نآ هاگره  هک  يروطب  دـیامن  هلماعم  يرتشیب  غلبمب  يرتشم  نآ  رثا  رد  هکنآ  ای  دومنیمن و  ار  هلماعم  نآ  يرتشم  دوبن  روبزم  تایلمع  هاگره 
هک  دیامنیم  رایخ  داجیا  يدروم  رد  سیلدت  دنیوگیم  ءاهقف  زا  یضعب  هک  تسا  نیا  دشیمن . رضاح  ررقم  غلبمب  دیرخ  يارب  دوبن  تایلمع 
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هجوت بلج  هک  دـنیامن  نشور  یقرب  ناولا  ياهغارچ  هزاـغم  تشپ  نییزت  يارب  هاـگره  دـش  هتفگ  هچنآ  رباـنب  دوشب ، نمث  فـالتخا  بجوم 

هک یحالطـصا  سیلدت  دیامن ، يرتشم  بلج  يزیمآگنر  ثیح  زا  هک  دننیچب  هزاغم  ۀشیـش  تشپ  رد  ار  سانجا  يروط  ای  دنک و  نایرتشم 
. تسین دوشب  خسف  قح  شیادیپ  بجوم 

رد یـصخش  نمث  هب  تبـسن  عیاب  تسا  نینچمه  تشاد و  دهاوخ  ار  عیب  خسف  قح  يرتشم  دشاب  هدومن  سیلدت  عیاب  رگا  «: » 439  » ةدام قبط 
لمعب عیاب  ۀلیـسوب  سیلدت  هک  تسا  هداد  یتروص  رد  يرتشمب  ار  خسف  قح  دوشیم  هظحالم  هکنانچ  روبزم  ةدام  يرتشم .» سیلدت  تروص 
فالخ روصت  دروخب و  لوگ  يرتشم  هک  دوش  ماجنا  عیبم  رد  یلمع  ره  هکلب  تسین  عیاب  لـعف  رد  یتیـصوصخ  هکنآ  لاـح  دـشاب و  هدـمآ 
یـسک هکنانچ  دوش ، ماجنا  ثلاث  صخـش  ۀلیـسوب  هدنبیرف  لمع  تسا  نکمم  نیاربانب  تسا . سیلدت  دنک  لماعم  نآ  رثا  رد  دـیامنب و  عقاو 

دشورفب و یثلاثب  ار  نآ  ریخا  صخـش  دنک و  هیده  يرگیدب  ار  نآ  دـهد و  هولج  گنر  شوخ  یبآ  الج ، تایلمع  ۀلیـسوب  ار  هزوریف  نیگن 
لمع هچ  رگا  دنک  خسف  ار  عیب  سیلدـت  رایخ  دانتـساب  دـناوتیم  يرتشم  ددرگ ، فرطرب  نآ  ءالج  دـیامنب و  رییغت  نآ  گنر  يدـنچ  زا  سپ 

هچ رگا  دـیامن  خـسف  ار  دـقع  دـناوتیم  عیاب  ینعی  دـیآ  لمعب  نمث  رد  هک  یـسیلدت  تسا  نینچمه  تسا . هدـشن  ماجنا  عیاب  ۀلیـسوب  هدـنبیرف 
رد سیلدت  هک  تسا  نآ  رظن  زا  يرتشم  ای  عیاب  الاب ، هدام  رد  هدنبیرف  لمع  ماجنا  باستنا  نیاربانب  دشاب . هدمآ  لمعب  يرتشم  زا  ریغ  ۀلیـسوب 
هک يدروم  رد  نآ  مکح  نایرج  هدام و  میمعت  تسین . يرتشم  عیاب و  لعف  رد  یتیـصوصخ  الا  دـیآیم و  لـمعب  اـهنآ  ۀلیـسوب  دراوم  بلغا 

دننکیم افتکا  کشخ  ياهریـسفتب  دـنیامنیمن و  زواجت  هدام  ترابع  زا  هک  یئاضق  شور  رد  دـیآ ، لـمعب  ثلاـث  صخـش  ۀلیـسوب  سیلدـت 
. تخاس يراج  ثلاث  صخش  هلیسوب  سیلدت  دروم  رد  ار  روبزم  ةدام  مکح  ناوتیم  كالم  تدحو  رظن  زا  یلو  تسا  راوشد 

. دوشیم يراج  تسا  یجراخ  نیع  هک  یلام  رد  طقف  بیع ، رایخ  دننام  سیلدت  رایخ 
رثا  رد  عیاب  روبزم  دروم  رد  هاگره  ددرگیمن و  ققحم  دشاب  همذلا  یف  یلک  هک  یعیبم  رد  و 
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یلومعم درف  درتسم و  ار  نآ  دـناوتیم  يرتشم  دـهدب ، يرتشمب  هدروآرد  یلومعم  تروصب  ار  یلک  سنج  نیرتتسپ  زا  يرادـقم  یتاـیلمع 

مه ار  نآ  درف  نیرتتسپ  یلو  دـیامن  ءاـقبا  ار  یلک  يـالعا  درف  تسین  روـبجم  عیاـب  یندـم  نوناـق  « 279  » ةداـم قبط  اریز  دـهاوخب ، ار  نآ 
. دهدب دناوتیمن 

تسا و يروف  یندم  نوناق  « 440  » ةدام قبط  نآب  ملع  زا  سپ  بیع  رایخ  نبغ و  رایخ  فصو و  فلخت  تیؤر و  رایخ  دـننام  سیلدـت  رایخ 
خـسف ار  هلماعم  دنادیم ، مزال  خـسف  قح  لامعا  يارب  فرع  هک  ینامز  تدـم  رد  نآب  ملع  زا  سپ  دـناوتیم  دراد  خـسف  رایخ  قح  هک  یـسک 

. ددرگیم طقاس  وا  قح  الا  دنک و 
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سیلدت بیع و  نیب  قرف 

ره بیع  رد  فرع  رظن  كـالم  تسا و  هدراذـگ  فرع  رظنب  ار  نآ  صیخـشت  هدوـمنن و  بیع  زا  فـیرعت  تشذـگ  هکناـنچ  یندـم  نوناـق 
ددرگ هلماعم  فرط  بیرف  بجوم  هک  تسا  یتایلمع  زا  ترابع  سیلدـت  دوشن . تفای  نآ  عون  رد  هک  یئیـش  رد  تسا  یناصقن  ای  یتدایز و 

. دشاب دوجوم  لام  رد  هک  تسا  یصقن  ندومن  ناهنپ  ای  دشابن و  تقیقح  رد  هک  تسا  یلامک  تفص  ندنایامن  هب  نآ  و 
بیع فرع  هک  دشاب  دوجوم  لام  رد  یـصقن  هک  تسا  یتروص  رد  دوش ، هابتـشا  رگیدکی  اب  سیلدت  بیع و  تسا  نکمم  هک  يدروم  اهنت 

دنشاب هدیناشوپ  گنر  ۀلیسوب  ار  نآ  يور  هداد و  شوج  ار  لیبموتا  ۀتسکش  هلیم  هکنآ  دننام  دنیامن ، ناهنپ  ار  نآ  یتایلمع  ۀلیـسوب  دنادب و 
هک ار  صقن  اریز  تسا ، دوجوم  سیلدت  رایخ  بیع و  رایخ  الاب  لاثم  رد  هک  تفگ  دیاب  سیلدـت  بیع و  فیرعتب  هجوت  اب  دوشن . مولعم  هک 

رگید فرط  زا  دـشاب و  ناهنپ  یتایلمع  ۀلیـسوب  بیع  نآ  هچ  رگا  تسا  بیع  راـیخ  بجوم  دوش  عقاو  عیبم  رد  هاـگره  دـنادیم  بیع  فرع 
نینچمه سیلدت و  رایخ  دحاو  رماب  تبـسن  دـقع  رد  تسا  نکمم  نیاربانب  تسا ، سیلدـت  هدـش  هدیـشوپ  یتایلمع  ۀلیـسوب  صقن  نآ  نوچ 

. ددرگ سیلدت  رایخ  بجوم  رگید  تهج  زا  بیع و  رایخ  بجوم  یتهج  زا  هک  دشاب  دوجوم  هدیدع  تاهجب  بیع  رایخ 
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هقفص ضعبت  رایخ  رد  مشش -

هراشا

ار دوخ  تیاضر  دنتـساوخیم  یتقو  هلماعم  نیفرط  هک  هدوب  لومعم  ًاقباس  تـالماعم  رد  تسا . ندز  مهب  تسد  ینعمب  برع  تغل  رد  هقفص 
نوچ دنیوگ و  هقفـص  ًازاجم  عیب  هب  تهج  نیدب  دندادیم ، تسد  مهب  دنتفرگیم و  ار  رگیدکی  تسار  تسد  دنزاس ، دقعنم  ار  دقع  مالعا و 

. دنمانیم هقفص  ضعبت  رایخ  ار  نآ  ددرگیم  دوجوم  هلماعم  ضعبت  رثا  رد  روبزم  رایخ 
هک ار  رگید  تمـسق  دـناوتب  دـیآرد ، لطاب  عیب  زا  یتمـسق  هک  یتروص  رد  اـت  دـهدیم  يرتشمب  نوناـق  هک  تسا  یقح  هقفـص  ضعبت  راـیخ 

. دیامن خسف  هدش  عقاو  حیحص 
نیا رد  دشاب ، لطاب  تاهج  زا  یتهجب  عیبم  ضعب  هب  تبسن  عیب  دقع  هک  دوشیم  لصاح  یتقو  هقفص  ضعبت  رایخ  : » یندم نوناق  « 441  » ةدام
عیب هک  یتمـسقب  تبـسن  دنک و  لوبق  تسا  هدش  عقاو  عیب  هک  یتمـسق  تبـسن  هب  ای  دیامن  خـسف  ار  عیب  تشاد  دـهاوخ  قح  يرتشم  تروص 

«. دنک دادرتسا  ار  نمث  تسا  هدوب  لطاب 

- دوش عقاو  حیحص  رگید  یتمسق  لطاب و  عیب  زا  یتمسق  - 1

رد عیبـم  هکنآ  یکی  تسا : دروم  ود  رد  نآ  دـشاب و  هددـعتم  دوقعب  لـالحنا  لـباق  تسا  نکمم  دروم  راـبتعاب  دـحاو  دـقع  یلیلحت  رظن  زا 
دحاو جراخ  رد  عیبم  هکنآ  رگید  و  دیآرد ، ریغب  قلعتم  هناخ  دشورفب و  يرگیدب  ار  یغاب  هناخ و  یسک  هاگره  هکنانچ  دشاب  ددعتم  جراخ 

الاب دروم  ود  رد  دیآ . رد  ریغب  قلعتم  نآ  عاشم  فصن  دـشورفب و  ار  ۀـناخ  یـسک  هکنانچ  دـشابیم و  هیزجت  لباق  یقوقح  رظن  زا  یلو  تسا 
دوشیم و لحنم  دـقع  ودـب  دـشاب  هناگادـج  مکح  ياراد  ود  نآ  زا  کی  ره  هچنانچ  دراد  ار  دـقع  ودـب  لالحنا  تیلباـق  هک  يدـحاو  دـقع 

. دشابیم حیحص  رگید  دقع  لطاب و  تسا  ریغب  قلعتم  نآ  دروم  هک  يدقع 
. تسا هقفص  ضعبت  رایخ  بجوم  دشاب ، هک  بابسا  زا  یببس  رهب  عیب  زا  یتمسق  نالطب 

نتشادن  یئالقع  تعفنم  ندمآ ، رد  ریغلل  قحتسم  تسا  نکمم  عیب  زا  یتمسق  نالطب  ببس 
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: دیوگیم یندم  نوناق  « 434  » ةدام لیذ  هکنانچ  دشاب ، عیبم  نتشادن  تیلام  ای  ندوب و  عورشمان 
خـسف رایتخا  هقفـص  ضعبت  تهج  زا  یقابب  تبـسن  يرتشم  تسا و  لـطاب  ضعب  نآ  هب  تبـسن  عیب  دـشاب  هتـشادن  تمیق  عیبم  ضعب  رگا  »... 

«. دراد
تکرـش رایخ  دوش ، لـصاح  دـحاو  عیبم  زا  یتمـسق  ندـمآرد  ریغلل  قحتـسم  رثا  رد  يرتشم  يارب  هک  ار  يراـیخ  هیماـما  ياـهقف  زا  یـضعب 

ياهناخ یسک  الثم  دوشیم . کیرش  رگید  تمـسق  کلام  اب  عیبم ، زا  تمـسق  نآ  ندمآ  رد  ریغلل  قحتـسم  ۀجیتن  رد  يرتشم  اریز  دناهدیمان ،
زا يزاربا  همانتلاکو  هک  دوش  مولعم  هلماعم  زا  سپ  دـشورفب ، کیرـش  فرط  زا  ۀـلاکو  ۀـلاصا و  تسا  کیرـش  ًاـعاشم  يرگید  اـب  هک  ار 
زا یتمسق  نالطب  ۀجیتن  رد  يرتشم  دیامن . در  ار  نآ  کلام  یلوضف و  کیرشب  قلعتم  تمسقب  تبسن  هلماعم  هدوب و  لوعجم  کیرش  فرط 

هدنامیقابب تبسن  ار  عیبم  دناوتیم  ددرگیم  يرتشم  نایز  بجوم  تکرش  نوچ  دوب و  دهاوخ  کیرـش  هناخ  رد  ًاعاشم  روبزم  کلام  اب  هلماعم 
. دیامن خسف 

- دشاب دقع  زا  یتمسق  نالطبب  لهاج  هلماعم  نیح  رد  يرتشم  - 2

لاح ره  رد  یلو  دشابن ، نآب  ملاع  هلماعم  نیح  رد  يرتشم  هک  تسا  رایخ  بجوم  یتقو  هقفـص  ضعبت  : » دـیوگیم یندـم  نوناق  « 443  » ةدام
دیامنب و خسف  ار  نآ  دناوتیمن  تسا و  هدومن  صقان  دقع  داقعناب  تردابم  دقع  زا  یتمسق  نالطبب  ملع  اب  يرتشم  اریز  دوشیم .» طیـسقت  نمث 

. تسا هدرک  نآب  مادقا  دوخ  دشاب  هدش  وا  هجوتم  يررض  هاگره 
زا رادقم  نآ  تروص  نیا  رد  اریز  دیآیم ، شیپ  نآ  زا  رگید  تمسق  تحص  رد  یلاکـشا  عیب ، زا  یتمـسق  نالطبب  يرتشم  ملع  تروص  رد 

يرتشم هک  تسا  نآ  دننام  دوب و  دهاوخ  لطاب  دقع  نمث ، رادقمب  لهج  اب  تسا و  لوهجم  دریگیم  رارق  حیحص  تمسق  لباقم  رد  هک  نمث 
. دریگیم رارق  لایر  رازه  هد  زا  نآ  لباقم  رد  هک  یغلبمب  ار  باتک  مدیرخ  دیوگب :

مولعم دـیامنب و  عیبم  یمامت  لباقم  رد  عیابب  ار  نمث  کیلمت  دـصق  دـناوتیم  يرتشم  دـقع ، زا  یتمـسق  نالطبب  يرتشم  لـهج  دروم  رد  یلو 
دهاوخ  عیب  تحص  يارب  یفاک  نمث  عومجم  ندوب 
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نـالطبب ملع  دروم  رد  ار  نمث  عومجمب  ملع  هتـسنادن و  دراو  ار  روبزم  لاکـشا  یندـم  نوناـق  ددرگیم  موـلعم  « 443  » ةدام زا  هکناـنچ  دوب .

. دنادیم هلماعم  تحص  يارب  یفاک  نآب  لهج  تروص  دننام  هلماعم ، زا  یتمسق 
حیحص تمـسقب  تبـسن  ار  عیب  دناوتیم  يرتشم  دشاب ، لطاب  تاهج  زا  یتهجب  عیبم  ضعبب  تبـسن  دقع  هک  یتروص  رد  تشذگ  هچنآ  ربانب 

واب ار  نمث  عیاب  دیاب  درادن ، کلمت  رد  يرثا  دساف  عیب  نوچ  لطاب  تمـسقب  تبـسن  اریز   ) دراد درتسم  ار  یتخادرپ  نمث  مامت  هدومن و  خسف 
تبـسن دـناوتیم  يرتشم  نینچمه  و  دـیامن ) در  ار  نمث  دـیاب  تسا  هدومن  خـسف  ار  دـقع  يرتشم  نوچ  حیحـص  تمـسقب  تبـسن  دـنک و  در 

درتسم هتفرگ  رارق  لطاب  دـقع  رد  عیبم  لـباقم  رد  هک  ار  نمث  زا  رادـقم  نآ  يرتشم  تروص  نیا  رد   ) دـیامنب لوبق  ار  عیب  حیحـص  تمـسقب 
(. درادیم

تبسن دشاب ، نآ  نالطبب  ملاع  هاگره  الا  دشاب و  عیب  زا  یتمـسق  نالطبب  لهاج  هک  تسیتروص  رد  يرتشم  يارب  خسف  قح  تشذگ  هکنانچ 
، دوشیم درتسم  هتفرگ  رارق  دساف  عیب  لباقم  رد  هک  نمث  زا  رادقم  نآ  لهج  تروص  دننام  یلو  دیامن  خسف  ار  عیب  دناوتیمن  حیحص  تمـسقب 

دیاب هدرک  ضبق  ار  یلام  دساف  عیبب  هک  یـسک  م  ق . « 366  » هدام روتـسدب  و  درادن ، کلمت  رد  يرثا  دساف  عیب  م . ق . « 365  » ةدام قبط  اریز 
. دیامن در  شبحاصب  ار  نآ 

«. دوشیم طیسقت  نمث  لاح  ره  رد  دیوگیم ...« : یندم  نوناق  « 443  » ةدام لیذ  هک  تسا  نیا 
نآ دوشیم و  طیسقت  نمث  دیامنب  لوبق  ار  هلماعم  حیحص  تمسق  ناب و  لهاج  هچ  دشاب و  دقع  زا  یتمسق  نالطب  هب  ملاع  هچ  يرتشم  ینعی ،
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. درادیم درتسم  هتفرگ  رارق  لطاب  عیب  لباقم  رد  هک  ار  رادقم 
تیکلمب هک  عیبم  زا  تمـسق  نآ  : » دـیوگیم دـیامنیم و  نایب  لـطاب  حیحـص و  عیبب  تبـسن  ار  نمث  طیـسقت  قیرط  یندـم  نوناـق  « 442  » ةدام

، دوش ادـیپ  دراد  عاـمتجا  لاـح  رد  عیبم  عومجم  هک  یتـمیق  روبزم و  تمیق  نیب  هک  یتبـسن  ره  و  دوشیم ، تمیق  ًادرفنم  هتفرگ  رارق  يرتـشم 
«. دیامن در  يرتشمب  دیاب  ار  هیقب  هتشاد و  هاگن  عیاب  ار  نمث  زا  تبسن  نامهب 
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قلعتم هناخ  هک  دوش  مولعم  دیرخ  زا  سپ  دیامن و  يرادیرخ  لایر  رازه  دصناپ  غلبمب  تسا  ژاراگ  ياراد  هک  ار  ۀناخ  یسک  هاگره  نیاربانب 
تمیق میئامن  ضرف  دوشیم ، میوقت  یئاهنتب  ژاراگ  دنک ، لوبق  ار  عیب  ژاراگب  تبسن  يرتشم  دشابیم و  لطاب  نآب  تبـسن  عیب  تسا و  يرگیدب 

لایر رازه  دـص  راهچ  نآ  هلداع  تمیق  میئامنیم  ضرف  دـنیامنیم  میوقت  ار  ژاراگ  هناخ و  عومجم  دـعب  تسا و  لایر  رازه  لهچ  نآ  هلداع 
درادیم هگن  ژاراگ  تمیق  يارب  ار  یتخادرپ  نمث  زا  تبسن  نیمهب  عیاب   1 دوشیم 10 / هک  میریگیم  ار  ددع  ود  نآ  نیب  تبسن  سپس  دشاب ،
تمـسق عیبم  هاگره  تسا  نینچمه  درادـیم . درتسم  يرتشمب  تسا  لایر  رازه  هاجنپ  دـص و  راهچ  هک  ار  نآ  ۀـیقب  لایر و  رازه  هاجنپ  ینعی 

تیلام و الـصا  بویعم  عیبم  هک  دوش  رهاظ  رگا   » دیوگیم یندم  نوناق  « 434  » ةدام هک  تسا  نیا  دشاب . هتشادن  تیلام  الـصا  رازاب  رد  لطاب 
تهج زا  یقابب  تبـسن  يرتشم  تسا و  لـطاب  ضعب  نآـب  تبـسن  عیب  دـشاب  هتـشادن  تمیق  عیبم  ضعب  رگا  تسا و  لـطاب  عیب  هتـشادن  تمیق 

«. دراد خسف  رایتخا  هقفص  ضعبت 
عیاب زا  هتفرگ  رارق  لطاب  عیبم  لباقم  رد  هک  ار  نمث  زا  تمـسق  نآ  دـیامنن  خـسف  حیحـصب  تبـسن  ار  دـقع  يرتشم  هاـگره  تروص  نیا  رد 

درخب و لایر  رازه  هب  ار  یکیرتکلا  يراخب  کی  زمرق و  ءارو  ام  رون  یعمـش  رازه  پمال  کی  یـسک  هاگره  ـالثم  درادـیم  درتسم  هبلاـطم و 
باستحا درادیم و  درتسم  هتخادرپ  پمال  لباقم  رد  هک  ار  نمث  زا  یتمـسق  درادن ، شزرا  چـیه  هتخوس و  روبزم  پمال  هک  دوش  مولعم  دـعب 

دننکیم تمیق  ار  يراخب  سپس  دنیامنیم و  میوقت  تمالس  لاح  رد  ار  پمال  يراخب و  ینعی  دشابیم . هداس  الاب  ضرف  رد  باستحا  دننام  نآ 
. درادیم هاگن  يراخب  لباقم  رد  عیاب  نمث ، زا  تبسن  نامهب  دنجنسیم و  پمال  يراخب و  تمیق  عومجم  هب  تبسن  ار  يراخب  تمیق  و 

درادن و تیلام  ًاتعیبط  هک  تسا  یئاهزیچ  زا  دـشابیم  لطاب  هک  عیبم  زا  تمـسق  نآ  هک  تسنیا  نآ  دـیآ و  شیپ  تسا  نکمم  يرگید  ضرف 
ودـب هخلت  نت  کی  وج و  نت  ود  دوریم و  رازابب  داد ، غرمب  هناد  دـننام  ناوتیم  ار  هخلت  هکنآ  روصتب  یـسک  الثم  درک ، میوقت  ار  نآ  ناوتیمن 

دروخیمن و  ار  اهنآ  غرم  هک  دوشیم  مولعم  ًادعب  درخیم و  لایر  دصناپ  رازه و 
 521 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

رود دـننکیم و  ادـج  دوشن  خـلت  نآ  درآ  هکنآ  يارب  مدـنگ  زا  ار  اـهنآ  تسا و  شزرایب  تهج  نیدـب  درادـن و  رب  رد  یعاـفتنا  هنوگچـیه 
ار خـلت  وج و  عومجم  درک و  میوقت  تسا  حیحـص  نآـب  تبـسن  عیب  هک  ار  وـج  نت  ود  سانـشراک  ۀلیـسوب  دـیاب  تروـص  نیا  رد  دـنزیریم .
زا هتفرگ و  ار  عیبم  عومجم  تمیق  حیحص و  تمیق  نیب  تبسن  لبق  تروص  دننام  دومن و  میوقت  دشاب ) روظنم  تعفنم  ياراد  هکنآ  ضرفب  )

هتفرگ رارق  وج  نت  ود  لـباقم  رد  نمث  درادـن  شزرا  تیلاـم و  تروص  چـیه  رد  هخلت  نوچ  هک  دوب  نآ  رب  ناوتیمن  اریز  دوـمن ، رـسک  نمث 
. تسا نیعیابتم  دصق  فالخ  رب  روبزم  ضرف  هتشادن و  ار  ۀلماعم  نینچ  دصق  يرتشم  اریز  تسا ،

مامت هک  یندم  نوناق  « 456  » ةدامب هجوت  اب  یلو  تسا ، هدـش  نایب  عیب  دروم  رد  یندـم  نوناق  « 441  » ةدام رد  هچ  رگا  هقفـص  ضعبت  رایخ 
تـسا و عـیب  صوـصخم  هـک  نـمث  ریخأـت  ناوـیح و  سلجم و  راـیخ  رگم  دـنادیم ، يراـج  همزـال  تـالماعم  عـیمج  رد  ار  تاراـیخ  عاوـنا 

تـالماعم ۀـیلک  رد  روبزم  راـیخ  هک  دوب  نآ  رب  ناوتیم  دـیامن ، ادـیپ  نآـب  راـصحنا  هقفـص  ضعبت  راـیخ  هک  تسین  عیب  رد  مه  یتیـصوصخ 
. ددرگیم دوجوم  نمث  رد  هکنانچ  دوشیم  يراج  عیب  دننام  ضوعم ،

- هقفص ضعبت  رایخ  تیروف  مدع 
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رگم تسناد ، نآ  تاطقسم  زا  ار  رایخب  ذخا  رد  ریخأت  ناوتیمن  اذل  تسا ، هدومنن  رکذ  هقفـص  ضعبت  رایخ  رد  ار  تیروف  موزل  یندم  نوناق 
زا تسا  هدرکن  طقاس  ار  روبزم  رایخ  هک  مادام  دناوتیم  يرتشم  نیاربانب  دشاب ، رایخ  طاقـسا  زا  فشاک  نیعم  دروم  رد  یجراخ  نئارق  هکنآ 

. دوشیمن عیاب  هجوتم  یتراسخ  رایخب  ذخا  رد  يرتشم  ریخأت  زا  هک  تسا  نآ  هقفص  ضعبت  رایخ  تیروف  مدع  تلع  دیامن . هدافتسا  نآ 
دهاوخ یقاب  تسا  هدش  عقاو  لطاب  عیبم  لباقم  رد  هک  نمث  زا  یتمـسق  نآ  ۀـبلاطم  قح  دوش ، طقاس  هقفـص  ضعبت  رایخ  هک  يدروم  ره  رد 

. دهاوخب ار  نآ  دناوتیم  يرتشم  ددرگن  نامز  رورم  لومشم  هک  مادام  دنام و 
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. دوشیم يراج  یجراخ  یلک و  عیبم  رد  هقفص  ضعبت  رایخ 

رایخ هک  دوش  هتفگ  دـیاب  یجراخ ، عیبم  رد  هقفـص  ضعبت  راـیخ  رظن  زا  یتیـصوصخ  ندوبن  یندـم و  نوناـق  « 441  » ةدام قالطاب  هجوت  اـب 
. دشاب یلک  عیبم  هک  یتروص  رد  هخلت  وج و  دیرخ  لاثم  دننام  دوشیم ، ادیپ  زین  یلک  عیبم  رد  هقفص  ضعبت 

طرش فلخت  رایخ  رد  متفھ -

هراشا

مه باتک  نیا  رد  تسا و  هدیدرگ  نایب  یلا 245 »  234  » داوم رد  هدش  رکذتم  یندم  نوناق  « 444  » ةدام هکنانچ  طرش  فلخت  رایخ  ماکحا 
. دوشیم تردابم  لیذ  لیصفتب  يرتشیب  حیضوت  يارب  دش و  هداد  نآ  حرش  دقع ، نمض  طرش  ماکحا  ثحبم  رد  هتشاد  ءاضتقا  هک  ةزادنا  ات 
هس رب  زین  مه  طرش  فلخت  رایخ  ًایفن و  ای  ًاتابثا و  لعف  طرش  هجیتن ، طرش  تفص ، طرش  دنمسق : هس  رب  دقع  نمض  طورش  تشذگ  هکنانچ 

. لعف طرش  زا  فلخت  رایخ  - 3 هجیتن . طرش  زا  فلخت  رایخ  - 2 تفص . طرش  زا  فلخت  رایخ  - 1 تسا : مسق 

- تفص طرش  زا  فلخت  رایخ  - 1

دروم تیفیکب  عجار  تسا  نکمم  طرـش  نیا  درک . طرـش  دقع  نمـض  رد  ای  دومن و  دیق  ار  یتافـص  تسا  نکمم  یجراخ  نیع  ۀـلماعم  رد 
. نآ تیمکب  عجار  ای  دشاب و  هلماعم 

نوناق « 235  » ةدام روتسدب  تسین ، دوجوم  تفص  نآ  هک  ددرگ  مولعم  دقع  زا  سپ  دوشب و  دقع  نمـض  رد  یتفـص  طرـش  هک  یتروص  رد 
هلماعم دناوتیم  دراد و  درتسم  ار  ضوع  خسف و  ار  هلماعم  نآ  دناوتیم  تشاد و  دهاوخ  خسف  رایخ  تسا  هدش  وا  عفنب  طرش  هک  یسک  یندم 

عیب دـقع  رد  اریز  دـیامنب ، توافت  ۀـبلاطم  دـناوتیمن  دـشاب و  هتـشاد  ار  تمیق  تواـفت  ۀـبلاطم  قح  هک  نآ  نودـب  دـنک  لوبق  وحن  ناـمهب  ار 
. دشاب هدش  هفاضا  تخادرپ  بجوم  هچ  رگا  تسا  هدشن  هداد  رارق  عیبم  فاصوا  لباقم  رد  نمث  زا  يرادقم 

- هجیتن طرش  زا  فلخت  رایخ  - 2

نآ دقع  داقعنا  اب  هک  دوش  طرش  جراخ  رد  يرما  ققحت  دقع  نمض  رد  هک  تسا  نآ  دیوگیم  یندم  نوناق  « 234  » ةدام هکنانچ  هجیتن  طرش 
. دبای شیادیپ  رما 
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نمـض رد  هک  ۀجیتن  نودب  دقع  نآ ، ققحت  يارب  همزال  طئارـش  زا  یکی  نادقف  رثا  رد  هک  دیآیم  شیپ  يدروم  رد  روبزم  طرـش  زا  فلخت 
نامهب ای  دیامن و  خسف  ار  دقع  یندم  نوناق  « 240  » ةدام زا  طبنتسم  ربانب  دناوتیم  هل  طورشم  تروص  نیا  رد  ددرگ . دوجوم  هدش  طرش  نآ 
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زا سپ  دشاب و  وا  ۀجوز  لماعتم  هک  دیامنب  طرش  لایر  نویلیم  کی  غلبمب  هناخ  دیرخ  نمـض  رد  یـسک  هاگره  الثم  دنک ، لوبق  ار  نآ  وحن 
نز زا  ار  نمث  زا  یتمـسق  دادرتسا  ۀـبلاطم  دـناوتیمن  روبزم  رادـیرخ  تسا ، هدـشن  یـضقنم  وا  ةدـع  هقلطم و  لماعتم  هک  دوش  مولعم  هلماـعم 
دقع زا  سپ  دناوتیمن  هیلع  طورـشم  نینچمه  دیآ . رد  وا  حاکنب  هک  دیامن  مزلم  ار  نز  هدع ، ءاضقنا  زا  سپ  دناوتیمن  هک  ینانچمه  دـیامنب ،
نمـض رد  هجیتن  ققحت  مدـع  رثا  رد  خـسف  قح  اریز  دوشب ، هل  هطورـشم  خـسف  قح  لامعا  زا  عنام  هجیتن ، داجیا  يارب  همزال  لئاسو  ۀـیهت  اـب 

. دوب دهاوخن  خسف  قح  لامعا  زا  عنام  دقع  زا  سپ  هجیتن  شیادیپ  لئاسو  ندوب  ایهم  هدمآ و  دوجوب  دقع ،

. لعف طرش  زا  فلخت  رایخ  - 3

هراشا

ةدام روتـسدب  دـیاب  تسا  هدـش  طرـش  ماجناب  مزتلم  هک  یـسک  تروص  نیا  رد  دوش . طرـش  ًایفن  ای  ًاتابثا  لعف  تسا  نکمم  دـقع  نمـض  رد 
ضرف ود  زا  یکی  ررقم  دعوم  رد  طورـشم  لعف  ماجنا  مدع  فلخت و  تروص  رد  دروآ . ياجب  ررقم  دـعوم  رد  ار  نآ  یندـم  نوناق  « 237»

. دیآیم شیپ  لیذ 

، دهاوخیمن ار  لعف  ماجنا  دعوم  نآ  زا  جراخ  رد  هل  طورشم  هک  تسا  یتیصوصخ  ياراد  هدش  طرش  نآ  رد  لعف  ماجنا  هک  يدعوم  لوا -

. تسا هدش  توف  دوصقم  نآ  نتشذگ  اب  هتفرگ و  رارق  طرش  دروم  بولطم ، تدحو  وحنب  نامزب  دیقم  لعف  ینعی 
طرـش نآ  نمـض  درخیم و  یغلبمب  يدانق  زا  ینیریـش  ولیک  یـس  دریگب  دهاوخیم  دوخ  رـسپ  يارب  هک  يدـلوت  نشج  تبـسانمب  یـسک  الثم 

نوچ دهدیمن . ار  ینتسب  دانق  روبزم  دعوم  رد  دهدب ، نانامهمب  ینتسب  فرظ  دصکی  تشهبیدرا  هبنشود 19  زور  رصع  رد  دانق  هک  دیامنیم 
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اهینیریش خسف و  ار  عیب  دناوتیم  يرتشم  دهاوخیمن ، نامز  نآ  زا  جراخ  هتساوخیم و  نیعم  زور  رصع  رد  نانامهم  يارب  ار  ینتـسب  رادیرخ 
، دش دهاوخ  هظحالم  تارایخ  ماکحا  رد  هکنانچ  تسا  هدـش  فلت  اهینیریـش  هاگره  دراد و  درتسم  هتخادرپ  هچنآ  در و  شورف  ینیریـشب  ار 

دروم نامزب  دیقم  لعف  روبزم  ضرف  رد  هک  دـشابیم  بیرقت  نیدـب  « 240  » ةدامب دانتـسا  داد . دهاوخ  هدنـشورفب  تمیق  ای  لثم  زا  ار  نآ  لدب 
تسا یطرـش  قیداصم  زا  روبزم  دروم  داد و  ماجنا  ار  نامز  نآ  هب  دیقم  لعف  ناوتیمن  نامز ، نآ  نتـشذگ  زا  سپ  تسا و  هتفرگ  رارق  طرش 

. تسا هدش  عنتمم  دقع  زا  سپ  نآ  ماجنا  هک 
زا یکی  رب  دقع  نمض  هکنانچ  دشاب ، یلمع  ماجنا  ای  تشذگ  الاب  لاثم  رد  هکنانچ  دشاب ، یلام  میلست  لعف ، طرش  دروم  هک  دیامنیمن  یقرف 

. دوش طرش  هلماعم  نیفرط 
هک دننآ  رب  ریخا  ضرف  رد  هیماما  نییقوقح  زا  یـضعب  دزودب . رگید  فرط  يارب  یـسابل  ددرگیم  دقعنم  یمهم  نشج  هک  ینیعم  تدـم  رد 

، دـقع داقعنا  اب  اریز  دـهاوخب ، ار  طورـشم  لمع  لثملا  ترجا  اـی  خـسف و  ار  یلـصا  دـقع  دـناوتیم  هل  هطورـشم  طرـش ، فلخت  تروص  رد 
رارق نمث  زا  یتمسق  لباقم  رد  ات  دشابیمن  نآ  ءزج  تسا و  هلماعم  رد  دیق  طرش ، هکنآب  داریا  ددرگیم . طورـشم  لمع  کلام  هل  طورـشم 

( تسا هدش  طرـش  هیلع  طورـشم  رب  هک  دـشاب  یلامعا  زا  طرـش  دروم  هاگره   ) طورـشم تیکلم  اب  تافانم  رما  نیا  اریز  تسین ، دراو  دریگ ،
. درادن هل  هطورشم  يارب 

دشابیم هل  طورشم  ۀقالع  دروم  هک  تسا  یتیصوصخ  ياراد  هدش ، طرش  نآ  رد  لعف  ماجنا  هک  يدعوم  مود -

طرش دروم  بولطم ، ددعت  وحنب  نامزب  دیقم  لعف  یملع  حالطصاب  دهاوخن و  نامز  نآ  زا  جراخ  رد  ار  لعف  هل  طورشم  هک  يوحنب  هن  یلو 
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رد هک  دـهدیم  نآب  یلامک  تیزم و  ررقم  دـعوم  رد  نآ  ققحت  دـهاوخیم و  قلطم  روطب  ار  لعف  ماـجنا  هل  طورـشم  ینعی  تسا ، هتفرگ  رارق 
اب دوخ  غاب  شورف  نمض  رد  یسک  الثم  تسا . دهعت  دروم  زین  نامز  نآ  ریغ  رد  لعف  ماجنا  یلو  درادن  ار  روبزم  تیـصوصخ  نامز  نآ  ریغ 

هام  جنپ  زا  سپ  دزاسب و  وا  يارب  نیعم  هشقن  قبط  ۀناخ  هک  دیامنیم  طرش  رادیرخ 
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زا هک  هام  جـنپ  زا  سپ  هناـخ  لـیوحت  رگید  هشقن و  قبط  هناـخ  نتخاـس  یکی  تسا : رما  ود  طرـش  نیا  زا  عیاـب  روظنم  دـهد . عیاـب  لـیوحت 
. دیامن لزنم  دوخ  ۀناخ  رد  دیآیم  رهشب  ناریمش 

هل طورشم  تخادنا ، ریخأتب  مه  هام  نیدنچ  دادن و  لیوحت  دعوم  رس  درکن و  مامت  هام  جنپ  فرظ  رد  ار  هناخ  هیلع  طورشم  هک  یتروص  رد 
. تسا راتساوخ  ار  دوخ  ۀناخ  نتخاس 

طورشم یندم  نوناق  « 237  » ةدام روتسدب  هنیعم  تدم  رد  هیلع  طورـشم  فرط  زا  طرـش  ماجنا  مدع  فلخت و  تروص  رد  روبزم  ضرف  رد 
میدـقت ۀلیـسوب  هل  طورـشم  هک  وحن  نیدـب  دـیامنب ، طرـشب  ءافوب  ار  هیلع  طورـشم  راـبجا  ياـضاقت  هدومن  عوجر  مکاـحب  دـناوتیم  طـقف  هل 

رداص طرش  ماجناب  مکح  یگدیـسر  زا  سپ  هاگداد  دنکیم . طرـش  ماجناب  ار  دهعتم  رابجا  تساوخرد  رادتیحالـص ، هاگدادب  تساوخداد 
نآ ماجنا  هک  دشاب  یلمع  دهعت  عوضوم  هک  یتروص  رد  دنک . خسف  ار  یلصا  دقع  طرش  ماجنا  مدع  رثا  رد  دناوتیمن  هل  طورـشم  دیامنیم و 

مکح رد  هل  دهعتم  تساوخردب  یندم  یسرداد  نیئآ  نوناق  « 729  » هدام روتسدب  دناوتیم  هاگداد  تسین ، نکمم  دهعتم  صخش  ۀلیسوب  ءزج 
ارجا تدم  نآ  رد  ار  یعطق  مکح  لولدم  هیلع  موکحم  رگا  هک  دیامن  نیعم  ار  یغلبم  تدم و  مکح ، رودص  زا  سپ  ای  يوعد  لصاب  عجار 

زا دعب  ای  لبق  هاگداد  یندـم  یـسرداد  نیئآ  نوناق  « 730  » ةداـم روتـسدب  دزادرپب و  هل  موکحمب  ریخأـت  زور  ره  يارب  ار  روبزم  غلبم  دـنکن ،
ناـمز رد  مکح  ءارجا  ریخأـت  يارب  يرگید  غـلبم  هدوـمن و  رظن  دـیدجت  تسا  هدرک  نیعم  ـالبق  هک  یغلبم  رادـقم  رد  دـناوتیم  مکح ، ءارجا 

. دیامن نیعم  هدنیآ  ای  هتشذگ 
رد دراذـگ . ارجا  عـقومب  ار  مکح  داـفم  اـت  دوـشیم  غـالبا  هیلع  طورـشمب  و  ددرگیم ، رداـص  نآ  قـبط  هیئارجا  مکح ، ندـش  یعطق  زا  سپ 

: دوشیم راتفر  لیذ  قیرطب  دنکن  ارجا  ار  مکح  دافم  هیلع  موکحم  درذگب و  ینوناق  ررقم  تدم  هک  یتروص 
دوجوم ۀشقن  قبط  انب  نتخاس  ای  نیعم  لام  لاقتنا  طرش  دروم  هکنانچ  تسا ، رودقم  يرگید  صخـش  ۀلیـسوب  روبزم  لمع  ماجنا  رگا  فلا -

مکاح  « 238  » ةدام روتسدب  دشاب ،
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. دنک خسف  ار  دقع  دناوتیمن  هل  طورشم  دروآ و  مهارف  ار  لعف  نآ  ماجنا  تابجوم  مزتلم ، جرخب  دناوتیم 
ۀلیسوب ار  نآ  هک  دشابیم  دوجوم  هیلع  طورـشم  رد  یتیـصوصخ  ینعی  تسین ، نکمم  يرگید  صخـش  ۀلیـسوب  روبزم  لمع  ماجنا  رگا  ب -

«339  » ةداـم روتـسدب  دزاـس ، عقاو  وا  بناـج  زا  دـناوتب  يرگید  هک  تسین  یلاـمعا  هلمج  زا  تهج  نیدـب  دروآ و  تسدـب  ناوتیمن  يرگید 
هتفرگ رارق  طرش  دروم  وا  یشاقن  دشاب و  یفورعم  شاقن  هیلع  طورشم  هکنانچ  تشاد ، دهاوخ  ار  هلماعم  خسف  قح  هل  طورشم  یندم  نوناق 

. تسا
دشابیمن و هلماعم  خسف  زا  عنام  یندم  یسرداد  نیئآ  نوناق  « 729  » هدام روتسدب  لمع ، ماجنا  ریخأت  زور  ره  يارب  یغلبم  ۀیدات  مکح  رودص 

. درادیم تفایرد  ار  نیعم  غلبم  رداص  مکح  قبط  دیامن  خسف  ار  دقع  هل  طورشم  هک  یخیرات  ات 
، طرـش ماجناب  عنتمم  رابجا  رب  تردـق  تروص  رد  هک  هدومن  هیماما  ءاهقف  روهـشم  لوق  زا  تعباـتم  روبزم  ضرف  رد  یندـم  نوناـق  هرـصبت -

. درادن ار  دقع  خسف  قح  هل  طورشم 
قیرطب نآ  زا  یـشان  ررـض  ناربـج  هکنآ  رگم  درک  خـسف  ناوتیمن  طرـش  فلخت  رثا  رد  ار  مزـال  دـقع  هک  تسا  نآ  روهـشم  لوق  لالدتـسا 

یقاب دومن  ناربج  ار  نآ  ناوتن  هک  يررـض  يرگید ، ۀلیـسوب  نآ  ماجنا  ای  عنتمم و  راـبجا  ۀلیـسوب  طرـش  ققحت  اـب  دـشابن و  نکمم  يرگید 
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. دنک خسف  ار  دقع  دناوتب  هل  طورشم  ات  دنامیمن 
طورـشم هکنآ  ای  دیامن و  خسف  ار  دقع  دناوتیم  عنتمم  رابجا  رب  تردـق  تروص  رد  هل  طورـشم  هک  تسا  هدـش  لقن  همالع  زا  يرگید  لوق 

. تسین راگزاس  دشابیم  روهشم  لوق  دنتسم  هک  قوف ، رد  روکذم  یقوقح  لصا  اب  هچ  رگا  روبزم  لوق  دنک . طرش  ماجناب  رابجا  ار  هیلع 
رگا هکنآب  ملع  اب  هیلع  طورـشم  هچنانچ  اریز  دراذگ ، مارتحا  يدرف  قوقحب  هدومن و  ظفح  ار  یعامتجا  مظن  نآ  ۀلیـسوب  ناوتیم  رتشیب  یلو 

هیلع  طورشم  هک  دوشیم  فشک  دنک ، عانتما  طرشب  ءافیا  زا  دنز ، مهرب  ار  دقع  دناوتیم  هل  طورشم  دیامنن  طرشب  لمع 
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. تسا هدشن  هجوتم  يررض  ود  نآ  زا  کیچیه  قوقحب  دقع  خسف  اب  نیاربانب  دشابیم ، دقع  خسفب  لیام  زین 
دـشاب طرـش  فلخت  رایخ  تیروف  زا  یکاح  هک  مه  ةدام  دـیامنیمن و  تیروف  باـجیا  هسفنب  راـیخ  اریز  تسین ، يروف  طرـش  فلخت  راـیخ 

. دیامن خسف  ار  دقع  دناوتیم  هل  طورشم  تسا  هدشن  طقاس  تاهج  زا  یتهجب  طرش  فلخت  رایخ  هک  مادام  نیاربانب  دشابیمن ، دوجوم 

سیلفت رایخ  رد  متشھ -

هراشا

«380  » هدام تسا . هدومن  رکذ  عیبم  میلـست  تمـسق  رد  « 380  » هدام رد  هدرواین و  رامـشب  تارایخ  فیدر  رد  یندـم  نوناـق  ار  روبزم  راـیخ 
میلـست زونه  عیبم  رگا  دراد و  ار  نآ  دادرتسا  قح  عیاب  دشاب  دوجوم  وا  دزن  عیبم  نیع  دوش و  سلفم  يرتشم  هک  یتروص  رد  : » یندـم نوناق 

دوش و سلفم  هلماعم  زا  سپ  يرتشم  دشورفب و  يرگیدب  ار  یلیبموتا  یـسک  هاگره  الثم  دـنک .» عانتما  نآ  میلـست  زا  دـناوتیم  دـشاب  هدـشن 
دراد و درتسم  ار  لیبموتا  خسف و  ار  عیب  دشاب  دوجوم  يرتشم  دزن  عیبم  نیع  هک  یتروص  رد  دناوتیم  عیاب  دشاب ، هتخادرپن  عیابب  ار  نمث  زونه 

. ددرگیم طقاس  میلستب  وا  مازتلا  تسا  هدومنن  میلست  يرتشمب  ار  لیبموتا  عیاب  هاگره 

: سیلفت رایخ  طئارش 

. دشاب هدومن  نیعم  دقع  نامز  زا  سپ  ار  يرتشم  سلف  خیرات  دوخ  يأر  رد  هاگداد  ینعی  دشاب ، هدش  سلفم  عیب  دقع  زا  سپ  يرتشم  - 1
ریغب لاقتنا  ای  فلت و  ینعی  تسا ، دوجوم  يرتشم  دزن  نآ  نیع  یلو  هدـش  میلـست  هکنآ  ای  هدـشن و  يرتشم  میلـست  عیبم  هک  یتروص  رد  - 2

. همذلا یف  یلک  ای  دشاب و  نیعم  نیع  عیبم  هک  دیامنیمن  یقرف  دشاب . هدشن  هداد 
. دشاب هدشن  هیدأت  عیابب  نمث  هک  یتروص  رد  - 3

سلفم  يرتشم  دقع  زا  سپ  هاگره  الا  دشاب و  همذلا  یف  یلک  نمث  هک  یتروص  رد  - 4
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عیاب تیکلم  رد  نیعم  نمث  دقع  رثا  رد  اریز  دـهاوخب  يرتشم  زا  ار  نآ  دـناوتیم  عیاب  م . ق . « 363  » هدام قبط  دـشاب  نیعم  نیع  نمث  ددرگ و 
. دشابیم یلک  نمث  دروم  رد  نآ  دوشن و  سلفم  ءامرغ  رد  لخاد  هک  تسا  عیابب  کمک  يارب  سیلفت  رایخ  لعج  ددرگیم . لخاد 

هک تسناد  یعیب  دروم  رد  ار  نآ  دیاب  یندـم  نوناق  « 363  » هدام دافمب  هجوت  اب  یلو  تسا  قلطم  هچ  رگا  یندـم  نوناق  « 380  » هدام نیاربانب 
. دشاب همذلا  یف  یلک  نآ  نمث 

الا دشاب و  هدیـسر  نمث  ۀیدأت  دعوم  هک  دراد  رتسم  ار  عیبم  خسف و  ار  عیب  دناوتیم  یتروص  رد  عیاب  هک  دـننآ  رب  هیماما  نییقوقح  زا  ةدـع  - 5
. دنک خسف  ار  عیب  دناوتیمن  عیاب  دشاب  هدیسرن  نآ  دعوم  دشاب و  لجؤم  نمث  هچنانچ 

ار عیبم  خسف و  ار  عیب  تسیقاب  هک  تمـسق  نآب  تبـسن  دـناوتیم  عیاب  دـشاب  هدـش  هداد  ریغب  لاقتنا  ای  فلت و  عیبم  زا  یتمـسق  هک  یتروص  رد 
دوقعب دحاو  دقع  لیلحت  اب  الاب  دروم  رد  سیلفت  رایخ  ضعبت  ددرگ . کیرش  سلفم  ناراکبلط  اب  رگید  تمسق  نمثب  تبسن  و  دراد ، درتسم 
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. دوب دهاوخن  یسک  رارضا  بجوم  ضعبت  اریز  درادن ، یلاکشا  هددعتم 
، دنک خسف  ار  عیب  سیلفت  رایخ  دانتـساب  دـناوتیم  زین  يرتشم  درادـن و  عیابب  صاصتخا  سیلفت  رایخ  م . ق . « 380  » هدام كالم  تدحوب  رظن 

. دوش سلفم  عیاب  هک  یتروص  رد  اذل 
هیدأت هچناـنچ  دراد و  درتسم  ار  نمث  خـسف و  ار  عیب  دـناوتیم  يرتشم  ـالاب  رد  روکذـم  طیارـش  دودـح  رد  دـشاب  دوجوم  وا  دزن  نمث  نیع  و 

. ددرگیم طقاس  نمث  میلستب  وا  دهعت  هدومنن 
هجوت اـب  یلو  دـشابیم  عیبب  هصتخم  تاراـیخ  زا  هک  تسا  نآ  دـننام  هدـیدرگ و  رکذ  یندـم  نوناـق  « 380  » ةداـم رد  هچ  رگا  سیلفت  راـیخ 

ناویح و سلجم و  رایخ  رکم  همزال  تالماعم  عیمج  رد  ار  رایخ  عاونا  یمامت  هک  یندم  نوناق  « 456  » هدام تیمومع  و  « 380  » هدام كالمب 
سلفم هراجا  تدم  ءانثا  رد  ای  دقع و  زا  سپ  رجأتسم  هاگره  نیاربانب  دشابیم ، هکرتشم  تارایخ  زا  سیلفت  رایخ  دنادیم ، يراج  نمث  ریخأت 

دشاب  وا  همذ  رد  یلک و  یمسملا  ترجا  دوش و 
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دـشاب دوجوم  ضرتقم  دزن  ضرق  دروم  نیع  دوش و  سلفم  ضرق  زا  سپ  ضرتقم  هاگره  هک  ینانچمه  دنک ، خسف  ار  هراجا  دـناوتیم  رجوم 
. دهاوخب ار  دوخ  لام  نیع  هدومن و  خسف  ار  دقع  دناوتیم  ضرقم 

شیپ هک  یشسرپ  دوشیمن . ادیپ  سیلفت  رایخ  ءارجا  يارب  يدروم  اذل  تسا  هدشن  هتخانش  يروشک  ۀعوضوم  نیناوق  رد  سالفا  نونکا  نوچ 
. تسا تراجت  نوناق  تاررقم  عبات  ًارـصحنم  هتـسکشرو  ای  ددرگیم و  يراج  زین  هتـسکشرو  رجاتب  تبـسن  سیلفت  رایخ  هک  تسنآ  دـیآیم 
رد تراجت  نوناق  هک  نآ  رگم  تسا  يراـج  رجاـت  ریغ  دـننام  رجاـتب  تبـسن  یندـم  نیناوقب  طوبرم  تاررقم  هک  تسنآ  دـسریم  رظنب  هچنآ 

. دشاب هدومن  فالخ  رب  حیرصت  یصاخ  دروم 

یلک روطب  تارایخ  ماکحا  رد  مود  ةرقف 

دیآیم دوجوب  دقع  رثا  رد  رایخ  - 1

دقع اب  روبزم  قح  دـنک . خـسف  ار  نآ  دـنز و  مه  رب  ار  مزال  دـقع  دـناوتیم  اهنآ  ود  ره  ای  نیلماعتم  زا  یکی  نآ  رثا  رد  هک  تسا  یقح  رایخ 
زا سپ  دوشیم  هدید  الیذ  هکنانچ  کی  ره  شیادیپ  ببس  هک  طرـش  فلخت  رایخ  سیلفت و  رایخ  نمث ، ریخأت  رایخ  رد  رگم  دوشیم  دوجوم 
رثا رد  دــقع  نـیح  زا  زور  هـس  ءاــضقنا  زا  سپ  ددرگیم  موـلعم  م . ةدام 402 ق . زا  هکناـنچ  نمث  ریخأـت  راـیخ  رد  خـسف  قح  تسا . دـقع 

خیرات رد  دقع  زا  سپ  دوشیم  راهظتـسا  م . ق . « 380  » ةدام زا  هکناـنچ  سیلفت  راـیخ  رد  دوشیم و  لـصاح  يرتشم  فرط  زا  نمث  نتخادرپن 
، دقع زا  سپ  لعف  طرش  رد  دنیامنیم  حیرصت  م . ق . « 239  » و « 237  » داوم هکنانچ  طرـش  فلخت  رایخ  رد  دیآیم و  دوجوب  يرتشم  سیلفت 

عنتمم نآ  ماجنا  دـقع  نیح  رد  هک  دوش  فشک  هکنآ  رگم  ددرگیم  لصاح  عنتمم  رابجا  ناکما  مدـع  تروص  رد  طرـش  ءافیا  مدـع  رثا  رد 
تیؤر و رایخ  سیلدت ، رایخ  بیع ، رایخ  نبغ ، رایخ  دننام  رگید  تارایخ  رد  اما  دباییم . شیادـیپ  دـقع  نامز  زا  تروص  نیا  رد  هک  هدوب 

دیآیم  دوجوب  دقع  اب  خسف  قح  فصو  فلخت 
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، دیامن هدافتسا  نآ  زا  دناوتیم  روبزم  قح  دوجو  زا  عالطا ، زا  سپ  دراد  رایخ  قح  هک  یـسک  و  تسا ، دوجوم  دقع  نیح  رد  نآ  ببـس  اریز 
خـسف قح  شیادیپ  رد  ریثأت  هنوگچیه  عیبم  رد  روظنم  فاصوا  ندوبن  ای  سیلدت و  بیع و  ای  هلماعم و  رد  نبغ  دوجوب  ندش  هاگآ  نیاربانب 

. درادن

. دنیآ دوجوب  دقع  کی  رد  تسا  نکمم  فلتخم  تارایخ  - 2
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زا سپ  هلـصافالب  ناویح  عیب  رد  ناویح  رایخ  سلجم و  رایخ  الثم  دوش ، دوجوم  دـحاو  دـقع  رد  نامز  کی  رد  تسا  نکمم  رایخ  نیدـنچ 
. ددرگ دوجوم  یتهجب  کی  ره  رگید  تارایخ  طرـش و  سیلدت و  بیع و  نبغ و  رایخ  دحاو  دقع  رد  تسا  نکمم  دباییم و  شیادیپ  دقع 

بابـسا لخادت  دوش  عمج  دـحاو  دـقع  رد  ببـس  دـنچ  هاگره  تسا و  دـقع  لالحنا  يارب  یـصاخ  ببـس  تارایخ  زا  کی  ره  هکنآب  داریا 
اب فرعم  نیدنچ  عامتجا  رثؤم و  هن  تسا  فرعم  ینوناق  ببـس  اریز  دشابیمن ، دراو  دیآیم ، مزال  هدیدع  للع  دراوت  دش و  دهاوخ  هددـعتم 

دـش و لسوتم  تسا  دوجوم  دـقع  رد  هک  یتارایخ  یمامت  ای  تارایخ  زا  یکیب  دـقع  خـسف  يارب  ناوتیم  نیارباـنب  درادـن . یعناـم  رگیدـکی 
. دومن لامعا  ار  تارایخ  هیقب  ددرگ  طقاس  تاهج  زا  یتهجب  اهنآ  زا  یکی  هاگره 

. دوشیمن دقع  هلیسوب  عیبم  کیلمت  زا  عنام  عیب ، رد  طرش  رایخ  دوجو  - 3

هک تسا  نیا  دـشابیم . ناسکی  يرایخ  طورـشم و  قلطم و  زا  عیب  ماسقا  یماـمت  رد  رما  نیا  ددرگیم و  عیبم  کـلام  يرتشم  عیب  دـقع  رثا  رد 
طرـش ضبق  هک  یعیب  رد  رایخ و  ءاضقنا  خـیرات  زا  هن  تسا  عیب  دـقع  نیح  زا  تیکلام  يرایخ  عیب  رد  : » دـیوگیم یندـم  نوناق  « 364  » ةدام

نامز زا  هیلا  لـقتنم  يارب  تیکلم  قلعم  دـقع  رد  عیب .» عوقو  نیح  زا  هن  تسا  طرـش  لوصح  نیح  زا  لاـقتنا  فرـص  عیب  لـثم  تسا  تحص 
رایخ دننام  رادتدـم  تارایخ  رد  هک  دـننآ  رب  هیماما  نییقوقح  زا  یـضعب  دوش .) هعجارم  دوقع  ماسقاب   ) ددرگیم ققحم  هیلع  قلعم  شیادـیپ 

. ددرگیم لصاح  رایخ  ءاضقنا  اب  يرتشم  يارب  هلماعم  دروم  تیکلم  طرش  ناویح و  سلجم و 
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یمامت رد  عیبمب  تبـسن  يرتشم  تیکلام  ۀطبار  یلو  دشابیم  يرتشم  تیکلم  شیادـیپ  يارب  ینوناق  ببـس  عیب  دـقع  یقوقح ، لیلحت  رظن  زا 
يرتشم تیکلم  دشابن ، هاوخ  دـشاب و  دوجوم  طرـش ) رایخ  زا  ریغ   ) تارایخ زا  یکی  هاوخ  قلطم ، عیب  رد  هکنانچ  تسین ، ناسکی  عیب  ماسقا 

رایخ تدم  رد  الثم  دیامنب . عیبم  رد  لقان  ای  فلتم  فرـصت  هنوگره  عیاب ، رایخ  دوجوب  ملع  اب  دناوتیم  يرتشم  تسا و  رقتـسم  عیبمب  تبـسن 
ار عیبم  دناوتیم  يرتشم  تسا ، دوجوم  نبغ  رایخ  عیاب  يارب  هک  يدراوم  رد  نینچمه  نمث و  ریخأت  رایخ  دروم  رد  دـقع  زا  سپ  ای  سلجم و 
زا یتهجب  نوناق  هک  تسا  قباس  تیکلام  كاردتسا  يارب  الاب  دراوم  رد  عیاب  رایخ  اریز  دیامنب ، فلت  ار  نآ  ای  دهد و  لاقتنا  ثلاث  صخـشب 

نوناق « 460  » هدام روتـسدب  تهج  نیدب  تسا ، لزلزتم  رایخ  تدـم  رد  عیبمب  تبـسن  يرتشم  تیکلم  يرایخ  عیب  رد  تسا . هداد  واب  تاهج 
ءاضقناب روبزم  تیکلم  دیامنب .» هریغ  لاقتنا و  لقن و  لیبق  زا  دشاب  رایخ  یفانم  هک  یفرـصت  عیبم  رد  دناوتیمن  يرتشم  طرـش  عیب  رد  : » یندم

. دیامنب عیبم  رد  یفرصت  هنوگ  ره  دناوتیم  يرتشم  دوشیم و  رقتسم  رایخ 

لاقتنا لباق  یلام و  تسا  یقح  رایخ  - 4

هراشا

نآ ۀلیـسوب  ات  دوشیم  هداد  ثلاث  صخـش  ای  اهنآ  زا  یکی  ای  نیلماعتم  هب  دادرارق  ای  نوناق  قبط  هک  تسا  یقح  خـسف  رایخ  تشذـگ  هکنانچ 
عیابب عیبم  دوش  لحنم  عیب  هچنانچ  ینعی  دشابیم ، دقع  زا  لبق  کلامب  هلماعم  دروم  نتـشگرب  دقع  لالحنا  رثا  دیامن . لحنم  ار  هلماعم  دناوتب 
تسا نکمم  رایخ  لاقتنا  دیامن . خسف  ار  هلماعم  وا  دشاب و  هدش  طرش  ثلاث  صخـش  يارب  خسف  رایخ  هچ  رگا  ددرگیمرب ، يرتشمب  نمث  و 

: دیآ لمعب  هلیسو  ود  زا  یکیب 

دقع ۀلیسوب  رایخ  لاقتنا  فلا -

دناوتیم سک  ود  طقف  دـشاب  هتـشاد  خـسف  رایخ  عیاب  هک  یتروص  رد  نیاربانب  دوشیم ، هدرب  نآ  زا  هک  تسا  یعافتنا  راـبتعاب  زیچ  ره  شزرا 
هک رایخلا  هیلع  نم  يرگید  ددرگیم و  دـنمهرهب  قح  لامعا  رثا  رد  تسا و  عیاـب  هک  راـیخلا  وذ  یکی  ددرگ : عفتنم  خـسف  راـیخ  زا  ًامیقتـسم 
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هلماعم ددرگ  لامعا  هچنانچ  دـشابیم و  لزلزتم  وا  تیکلم  تسا  یقاب  رایخ  هک  مادام  اریز  دوشیم ، لامعا  وا  هیلع  رب  خـسف  قح  تسیرتشم و 
تسا  رضاح  يرتشم  تهج  نیدب  دباییم ، تدوع  دقع  زا  لبق  کلامب  نآ  دروم  هدش و  لحنم 
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ثلاث صخش  يارب  رایخ  رد  هکنانچ  درادن  یعفن  هنوگچیه  ثلاث  صاخشا  يارب  رایخ  قح  دیامنب . لام  لذب  واب  رایخ  قح  لاقتنا  لباقم  رد 

، ددرگیمرب يرتشمب  نمث  عیابب و  عیبم  هدـش و  لحنم  دـقع  دـیامنب  لامعا  ار  دوخ  خـسف  قح  روبزم  صخـش  هاگره  هک  دـیدرگ  هدـهاشم 
. دننادیم رواد  مکح و  ار  وا  تهج  نیدب 

هکنآ دننام  دیامن ، راذگاو  ار  نآ  رایخلا  هیلع  نمب  تاهج  زا  یتهجب  دناوتیم  و  رایخلا ، وذ  يارب  یلام  تسا  یقح  رایخ  تشذگ  هچنآ  ربانب 
خسف ار  دقع  دناوتیم  دوشیم و  رایخ  کلام  هیلا  لقتنم  هک  تسنآ  رایخلا  هیلع  نمب  رایخ  لاقتنا  ۀجیتن  دهد . رارق  حلـص  دروم  ای  عیب  رد  نمث 

صخش دراد  اهنآ  زا  یکی  ای  نیلماعتم  هک  یخـسف  رایخ  زا  اریز  دشابیمن ، ثلاث  صخـشب  لاقتنا  لباق  رایخ  دنک . طقاس  ار  رایخ  ای  دیامنب و 
. دوشیمن رایخ  زا  عفتنم  ًامیقتسم  هچ  رگا  ثلاث  صخش  هک  دوش  هتفگ  هکنآ  رگم  ددرگیمن ، عفتنم  ثلاث 

ار نآ  دشاب  لیام  هک  کی  ره  عفنب  هک  دیامنب  ادیپ  نیلماعتم  نیب  هلماعم  هب  تبـسن  هطلـس  خسف ، قح  ندـش  کلام  رثا  رد  تسا  نکمم  یلو 
. دشاب حلصب  ول  دریگ و  رارق  لاقتنا  دروم  دناوتب  رایخ ، قح  هکنآ  يارب  تسا  یفاک  عفن ، ردق  نیمه  دنک و  لامعا 

ثرا هلیسوب  رایخ  لاقتنا  ب -

هراشا

رگید و لاوما  دـننام  تسا و  یلام  قح  رایخ  اریز  دوشیم » ثراوب  لقتنم  توف  زا  دـعب  تارایخ  زا  کـی  ره  . » م ق . « 445  » هدام حیرص  قبط 
. ددرگیم لقتنم  ثراوب  توف  رثا  رد  یفوتم 

: ددرگیم نایب  تمسق  ود  رد  ثرا  هلیسوب  رایخ  لاقتنا  حرش 

رایخ قح  لامعا  هوحن  لوا - تمسق 

: دوشیم نایب  الیذ  اهنآ  نیرتمهم  هک  دنشابیم  یفلتخم  لاوقا  ياراد  رما  نیا  رد  هیماما  ياهقف 
. دننک ءاضما  ار  نآ  هیقب  هچ  رگا  دیامن  خسف  ار  دقع  یمامت  دناوتیم  هک  دوشیم  یلقتسم  رایخ  ياراد  هثرو  زا  کی  ره  لوا -
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هصح نآ  هکنآ  نودب  دیامن  خسف  ار  دقع  تبسن  نامهب  دناوتیم  هک  دوشیم  یلقتسم  رایخ  ياراد  دوخ  ۀصحب  تبسن  هثرو  زا  کی  ره  مود -
خسف ار  نآ  یضعب  دنیامنن و  نآ  ءاضما  ای  دقع  خسف  رد  قفاوت  هثرو  یمامت  هچنانچ  تروص  نیا  رد  دنک . تیارس  نارگید  صصحب  تبسن 
دهاوخ دناهدومن  ءاضما  ار  دقع  هک  یناسک  ماهسب  تبسن  هقفص  ضعبت  رایخ  دوشیم  لامعا  وا  هیلع  رب  رایخ  هک  یـسک  دننک ، ءاضما  هیقب  و 

. تشاد
خـسف ار  دقع  دنناوتیم  رگیدـکی  اب  قفاوت  تروص  رد  دوب و  دـنهاوخ  کیرـش  نآ  رد  دنـشابیم و  قحیذ  خـسف  رایخ  رد  هثرو  یمامت  موس -

. دیامن خسف  ار  نآ  دوخ  ۀصحب  تبسن  ای  دقع و  یمامت  دناوتیمن  یئاهنتب  هثرو  زا  کی  چیه  دننک و 
لاقتنا ةوحن  رد  دوشیم » ثراوب  لقتنم  توف  زا  دـعب  تارایخ  زا  کی  ره  : » دـیوگیم هک  م . ق . « 445  » ةدام یندـم - نوناق  رظن  زا  رایخ  ثرا 

. تسا هدومن  رایتخا  توکس  هثروب  رایخ 
. دوشیم لقتنم  هثروب  توف  رثا  رد  ثروم  رگید  لاوما  دننام  دشابیم و  یلام  قح  رایخ  هک  تسنآ  دسریم  رظنب  یلیلحت  رظن  زا  هچنآ 

دوخ ثرالا  مهس  ردقب  کی  ره  یلام  قوقح  رد  نینچمه  لاوما و  رد  هثرو  یمامت  ینعی  تسا  ناسکی  هکرت  یمامتب  تبسن  هثرو  قاقحتسا 
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هثرو نیب  كارتشا  لاحب  تسا  هیزجت  لباق  ریغ  طیسب و  نوچ  قوقح  دنشابیم و  میـسقت  لباق  يدام  لاوما  هک  قرف  نیا  اب  دنـشابیم ، کیرش 
تبـسن هدومن  هیزجت  ار  نآ  دناوتیمن  دشاب  رایخ  ياراد  هلماعم  نیفرط  زا  یکی  هاگره  هداس  دقع  رد  هک  تسا  تهج  نیدب  دـنامیم ، یقاب 

. دیامنب اضما  ار  نآ  رگید  تمسقب  تبسن  خسف و  ار  دقع  یتمسقب 
هثرو یمامت  نیاربانب  تسا ، هیزجت  لباق  ریغ  طیـسب  رایخ  نآ  دوشیم و  لقتنم  هثروب  ندوب  اراد  توف  نیح  رد  ثروم  ار  هچ  ره  توف  رثا  رد 

نآ رگید  ضعب  دیامنب و  ءاضما  ار  نآ  دنکن و  خسف  رد  تقفاوم  هثرو  زا  یـضعب  هچنانچ  دنیامنب . خسف  ار  دقع  رگیدکی  قفاوت  اب  دـنناوتیم 
. دوب دهاوخ  رثاالب  خسف  دنک  خسف  ار 

هثرو زا  کی  ره  مهس  مود - تمسق 

قالطا  روطب  هک  م . ق . « 445  » هدام رهاظ  زا  هچنآ 
 534 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

هتـسناد و یلقتـسم  لام  نایعا  دـننام  ار  رایخ  قح  یندـم  نوناق  ددرگیم  مولعم  دـنادیم ، ثراوب  لقتنم  توف  زا  دـعب  ار  تارایخ  زا  کـی  ره 
قح لامعا  رثا  رد  هچنآ  دشابیم و  میهـس  نآ  رد  دوخ  ثرالا  مهـس  رادقمب  یفوتم  هثرو  زا  کی  ره  نیاربانب  دنادیم ، میهـس  نآ  رد  ار  هثرو 

مهـس رادقمب  رایخب  ذـخا  لباقم  رد  کی  ره  دـیاب  هک  ینانچمه  دربیم  ثرا  نآ  زا  دوخ  ثرالا  مهـس  رادـقمب  کی  ره  دوش  لصاح  روبزم 
. دنزادرپب فرطب  نمث  زا  دوخ  ثرالا 

هرصبت 1-

هداد يرتشمب  نآ  دشاب  دوجوم  هکرت  نایم  رد  نمث  نیع  هچنانچ  دـننک  خـسف  ار  نآ  دـنیامنب و  دـقع  خـسف  رد  قفاوت  هثرو  هک  یتروص  رد 
مهـس رادـقمب  کی  ره  دـشابن  دوجوم  نمث  نیع  هاگره  ددرگیم . رب  دـقع  زا  لبق  کلامب  دروم  ود  زا  کـی  ره  خـسف  رثا  رد  اریز  دوشیم ،

. دهدیم نمث  زا  دوخ  ثرالا 
عیبم دننک و  خسف  ار  دقع  دنناوتیم  هثرو  دومن ، هیدأت  نآ  زا  ار  نمث  ناوتب  هک  دشاب  هتشادن  هکرت  ثروم  هچنانچ  هک  دننآ  رب  اهقف  زا  یضعب 

دنناـم نآ  دـنزادرپب و  ار  نمث  دوـخ  یئاراد  زا  هک  دنتـسین  مزلم  هثرو  دریگیم و  رارق  وا  ۀـمذ  رب  نـمث  دوـشیم و  یفوـتم  تـیکلم  رد  لـخاد 
قح قلعتم  عیبم  تروص  نیا  رد  دیامنب . خسف  ار  نآ  دشاب و  هتشاد  خسف  قح  لیکو  ای  دشاب و  ثلاث  صخش  يارب  رایخ  قح  هک  تسیدروم 

. دوشیم امرغ  ءزج  رگید  ناراکبلط  دننام  يرتشم  دریگیم و  رارق  ناراکبلط 

ۀرصبت 2-

ره دریگیم و  رارق  ناراکبلط  قح  قلعتم  یفوتم  رگید  لاوما  دننام  زین  رایخ  قح  دشاب  وا  ۀکرت  قرغتسم  یفوتم  نید  هچنانچ  هک  دسریم  رظنب 
هثرو ناوتیمن  تسا و  هثرو  نآ  زا  رایخ  قح  هک  دننآ  رب  اهقف  زا  ضعب  ددرگیم . ماجنا  زین  رایخ  قحب  تبسن  دوشیم  لاوماب  تبـسن  هک  یلمع 
دقع دناوتیمن  وا  تسین و  هتسکشرو  سلفم و  نآ  زا  خسف  قح  اریز  دشاب ، وا  ۀکرت  قرغتـسم  یفوتم  نید  هچ  رگا  دومن  عنم  دقع  خسف  زا  ار 
نانآ دوش  ناراکبلط  هجوتم  هار  نیا  زا  يررـض  هچنانچ  دنریگب و  رظن  رد  ار  ناراکبلط  تحلـصم  دیاب  هثرو  تروص  نیا  رد  دنک . خـسف  ار 

ءزج  رایخ  اریز  دننک ، خسف  ار  دقع  دنناوتیمن 
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. تسا ناراکبلط  قح  قلعتم  هکرت  یمامت  تسا و  هکرت 
اریز دومن  خسف  رب  رابجا  ار  هثرو  ناوتیمن  هک  دننآ  رب  ءاهقف  زا  ياهدع  دـیامنب ، ار  دـقع  خـسف  باجیا  ناراکبلط  تحلـصم  هک  یتروص  رد 

. دنشابیم دازآ  نآ  لامعا  رد  نانآ  تسا و  هثرو  قح  خسف و 
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هرصبت 3-

رارق هوبح  دوب  نکمم  هک  تسیلام  نآ  قلعتم  هک  يرایخ  زا  هثرو  یمامت  نینچمه  دربیم و  ثرا  تسا  نیمز  نآ  قلعتم  هک  يراـیخ  زا  هجوز 
رادقمب هثرو  یمامت  هک  تسا  یلقتـسم  یلام  قح  رایخ  تشذـگ ، هکنانچ  اریز  دـنربیم ، ثرا  تسا  هتفرگ  رارق  هلماعم  دروم  نونکا  دریگ و 
راذگاو ار  هچنآ  دناوتیم  هک  نآ  هدنراد  يارب  تسا  یقح  خسف  رایخ  هک  دـننآ  رب  ءاهقف  زا  ضعب  دنـشابیم . میهـس  نآ  رد  دوخ  ثرالا  مهس 

ذخا ۀلیـسوب  ًاددجم  هدومن  کیلمت  يرتشمب  هک  ار  عیبم  دناوتب  هک  دهدیم  هزاجا  واب  عیاب  نبغ  رایخ  الثم  دـیامن ، کلمت  ًاددـجم  هدرک  ریغب 
. دنادرگرب دوخب  هدمآ  رد  عیاب  تیکلمب  هک  ار  ینمث  رایخ  لامعا  ۀلیسوب  دناوتیم  نوبغم  يرتشم  نینچمه  دروآرد و  دوخ  تیکلمب  رایخب 

قلعتم رابتعاب  رایخ  نیاربانب  تسا . هداد  ریغب  لاقتنا  هدوب و  وا  کلم  ًاقباس  هک  تسا  يزیچ  تیکلام  كاردتـسا  رایخ ، لامعا  رگید  ترابعب 
دوش فشک  ًادعب  دشاب و  هداد  لاقتنا  ریغب  عیب  هلیـسوب  ار  ینیمز  ثروم  هچنانچ  اذـل  دـنربیم ، ثرا  نآ  زا  هثرو  دوشیم و  هتخانـش  یلام  دوخ 
ثرا زا  هجوز  تسا و  نیمز  ندروآ  تسدب  يارب  رایخب  ذـخا  اریز  دربیمن ، ثرا  روبزم  رایخ  زا  وا  ۀـجوز  تسا  هدوب  نوبغم  هدنـشورف  هک 

اریز دوش ، میهـس  نآ  رایخ  رد  دـناوتیمن  ددرگیمن  وا  دـیاع  يزیچ  رایخب  ذـخا  رثا  رد  هجوز  هکناـنچ  رگید  تراـبعب  دـشابیم . مورحم  نیمز 
هراب ود  ار  زیچ  نآ  دناوتب  قح  نآ  لامعا  ۀلیسوب  ات  هدومن  لقتنم  يرگیدب  هک  يزیچب  تبـسن  نآ  ةدنراد  يارب  تسیاهقالع  زا  ترابع  رایخ 

. دربب ثرا  نیمزب  طوبرم  رایخ  زا  دناوتیمن  هجوز  نیاربانب  ددرگ ، کلام 

هرصبت 4-

دنناوتیم  دننک  لوبق  ار  دقع  هثرو  یمامت  دشاب و  بیع  رایخ  هک  یتروص  رد 
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دوب و دهاوخ  میهس  دوخ  ثرالا  مهس  ردقب  هثرو  زا  کی  ره  دوشیم و  میـسقت  ثرا  تاررقم  قبط  نانآ  نیب  شرا  دنهاوخب ، فرط  زا  شرا 
زا ضعب  هچناـنچ  دـنربیم  مهـس  نآ  زا  هثرو  یماـمت  هک  دـشابیم  ثروم  ناـیز  ناربـج  يارب  شرا  اریز  ددرگیم ، رادروخرب  نآ  زا  زین  هجوز 

ددرگیم رادروخرب  شرا  زا  دوخ  ثرالا  مهس  رادقمب  دیامن  لوبق  ار  دقع  هثرو 

هرصبت 5-

رایخ ای  نوبغم و  يرتشم  ای  هدوب و  بویعم  عیبم  هکنآ  لثم  دـشاب  هیلا ) لقتنم   ) يرتشم يارب  تاـهج  زا  یتهجب  خـسف  راـیخ  هک  یتروص  رد 
. ددرگیم لقتنم  نآ  عبتب  زین  خسف  رایخ  دوشیم و  لقتنم  وا  ثراوب  هلماعم  دروم  دنک . توف  يرتشم  دشاب و  هتشاد  طرش 

لباق رایخ  دـش  هتفگ  الاب  رد  هکنانچ  اریز  دـنیامن ، لوبق  ار  نآ  ای  خـسف و  ار  دـقع  رگیدـکی  قفاوت  اب  دـنناوتیم  دنـشاب  ددـعتم  هثرو  هچنانچ 
. دوشیم لقتنم  هثروب  ینوناق  ماهس  تبسنب  نآ  قلعتم  هچ  رگا  دشابیمن  ضعبت 

هرصبت 6-

عبتب رایخ  قح  دـهد ، لاقتنا  ریغب  ار  هلماعم  دروم  دـشاب و  يرتشم  يارب  نآ  لاثما  بیع و  ای  نبغ  سیلدـت ، تارایخ  زا  یکی  هک  یتروص  رد 
اریز دنک ، راذگاو  عبتب  ای  اًلقتـسم  رادیرخب  زین  ار  نآ  دناوتیم  يرتشم  یلو  تسا  یلقتـسم  یقوقح  دوجوم  رایخ ، اریز  دوشیمن ، لقتنم  دروم 

. دوش عفتنم  نآ  زا  دناوتیم  رادیرخ 
رایخب ذخا  دـناوتیم  عیاب  دوشیم و  لقتنم  وا  ۀـثروب  تیعـضو  نامهب  هلماعم  دروم  دـنک ، توف  يرایخ  يرتشم  طرـش  عیب  رد  هک  یتروص  رد 

رایخ قح  اریز  دنک ، ضعبت  ار  نآ  دناوتیمن  دیامن  لامعا  ار  دوخ  رایخ  قح  دهاوخب  عیاب  دشاب و  ددـعتم  هثرو  ياراد  يرتشم  هچنانچ  دـنک .
هاگره الثم  ددرگیمن . رما  نآ  بجوم  هثروب  عیبم  لاقتنا  هکنانچمه  دنکیمن  باجیا  ار  يرما  نینچ  مه  يرتشم  توف  دشابیمن و  ضعبت  لباق 

زا سپ  يرتشم  دوش و  هداد  رارق  هام  شش  فرظ  رد  هلماعم  خسف  رایخ  عیاب  يارب  دیامن و  راذگاو  يرگیدب  یطرش  ۀلماعمب  ار  ۀناخ  یـسک 
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اهنآ زا  یـضعبب  تبـسن  دناوتیمن  عیاب  دسرب ، اهنآب  هعاشاب  روبزم  ۀـناخ  دـنامب و  یقاب  وا  زا  رـسپ  هس  دـیامن و  توف  هلماعم  خـیرات  زا  هام  ود 
خسف  ار  هلماعم 
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ۀطساوب طرشب  عیبم  رگا  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 462  » ةدام هک  تسا  نیا  اهنآ ، تیاضرب  رگم  دیامن  ذیفنت  ار  هلماعم  رگید  ضعبب  تبسن  و 

دروم رد  تسا  نینچمه  دوب .» دهاوخ  یقاب  تسا  هدوب  هک  یبیترت  نامهب  هثرو  لباقم  رد  عیب  خـسف  قح  دوش  لقتنم  وا  ۀـثروب  يرتشم  توف 
هثرو زا  ضعب  هب  تبـسن  دیامنب و  ضیعبت  ار  نآ  دناوتیمن  رایخ  ةدنراد  دشاب  ددـعتم  ۀـثرو  ياراد  دریمب و  فرط  هاگره  هک  رگید  تارایخ 

. دیامنب ءاضما  ار  هلماعم  رگید  ضعبب  تبسن  دنک و  رایخب  ذخا 

: دوشیمن هثروب  لقتنم  رایخ  ریز  دروم  ود  رد 

دشاب ترشابم  دیقب  رایخ ، طرش  هک  یتروص  رد  فلا -

ار یلام  يردـپ  هاگره  اًلثم  دوشیمن  لقتنم  هثروب  م . ق . « 446  » هدام روتسدب  دوش ، هداد  رارق  هل  طورـشم  صخـش  يارب  وا  لامعا  قح  ینعی 
قبط اریز  ددرگیم ، رقتسم  هبه  ردپ  توفب  دیامن  خسف  ار  نآ  دناوتب  لاس  لهچ  فرظ  رد  ًاصخش  وا  هک  دنک  طرـش  دیامن و  هبه  دوخ  رـسپب 

قوقح زا  روبزم  خسف  قح  نیاربانب  دنتسه ، بهاو  زا  ریغ  بهاو  هثرو  تسا و  بهاو  صخش  اب  ًارصحنم  خسف  لامعا  قح  هدش ، هک  یطرش 
نکمم طرش  رایخ  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 446  » ةدام هک  تسنیا  دوشیم . طقاس  وا  توفب  هکلب  ددرگ  لقتنم  هثروب  ات  دـشابیمن  قلطم  یلام 

«. دش دهاوخن  ثراوب  لقتنم  تروص  نیا  رد  دوش ، هداد  رارق  هل  طورشم  صخشب  صاصتخا  ترشابم و  دیقب  تسا 

دشاب هدش  هداد  رارق  نیلماعتم  زا  ریغ  یصخش  يارب  رایخ  طرش  هک  یتروص  رد  ب -

تسا و مکح  رواد و  ثلاث ، صخـش  تشذگ  طرـش  رایخ  رد  هکنانچ  اریز  دوشیمن ، لقتنم  هل  طورـشم  هثروب  م . ق . « 447  » ةدام روتسدب 
دنیامنیم هدافتسا  خسف  ۀجیتن  زا  نیلماعتم  هک  تسا  تهج  نیدب  دوش . لقتنم  وا  ۀثروب  شاهکرت  ءزج  ات  تسین  روادب  قلعتم  روبزم  یلام  قح 

. دومن دنهاوخ  هدافتسا  اهنآ  ۀثرو  اهنآ  زا  یکی  ای  نیلماعتم  توف  تروص  رد  و 

رایخ قح  طاقسا  دقع و  ءاضما  - 5

هراشا

. دشابیم طاقسا  لباق  یلام  قوقح  تسا و  یلام  قوقح  زا  رایخ  قح  تشذگ  هکنانچ 
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هاوخ دومن ، طقاس  دقع  زا  سپ  ناوتیم  ار  تارایخ  زا  یـضعب  ای  مامت  نیاربانب  دیامنب . دوخ  کلم  رد  یفرـصت  هنوگ  ره  دناوتیم  کلام  اریز 
تـسین مزال  نآ  دوجوب  ملع  قح ، طاقـسا  رد  اریز  لـهاج ، اـی  دـشاب  راـیخ  دوجوب  ملاـع  وا ، فرط  اـی  دـیامنیم و  طـقاس  ار  نآ  هک  یـسک 

. دشابیمن طرش  نآ  رادقمب  ملع  هک  ینانچمه 
. دومن طاقسا  ار  نآ  ناوتیمن  دشاب  هدشن  دوجوم  رایخ  هاگره  الا  دشاب و  هدش  دوجوم  رایخ  هک  تسا  نکمم  یتروص  رد  رایخ  قح  طاقـسا 

نآ رد  ناوتیمن  هدشن  ادیپ  زونه  هک  يزیچ  اریز  دیامن ، طاقـسا  ار  نمث  ریخأت  رایخ  دناوتیمن  عیاب  عیب  داقعنا  زا  زور  هس  نتـشذگ  زا  لبق  اًلثم 
. دومن فرصت 

رب تلالد  هک  يزیچ  دوشیم . لصاح  دراد  راـیخ  قح  هک  یـسک  زا  ءاـشنا  دـصقب  تسا و  تاـعاقیا  زا  ضارعا ، ءاربا و  دـننام  راـیخ  طاقـسا 
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، مراد لوبق  ار  عیب  تسه  هچ  ره  دیوگب  ای  و  مدومن ، طقاس  ار  دوخ  خسف  رایخ  دیوگب  نوبغم  هکنانچ  تسا ، ظفل  هاگ  دیامنیم  رایخ  طاقسا 
دننام تسا ، هدـش  کلام  دـقع  رثا  رد  هک  یلام  رد  نآب  لمع  زا  سپ  تسا  رایخ  بحاص  فرـصت  زا  ترابع  نآ  تسا و  لعف  رگید  هاـگ  و 

تیعقوم نتـسنادب  جاـتحم  روبزم  رما  حیـضوت  دـنک . ریمعت  ار  نآ  دـیامن و  فرـصت  دوخ  يرادـیرخ  ۀـناخ  رد  نبغب  ملع  اـب  يرتـشم  هکنآ 
. تسا تارایخ  یقوقح 

: تسا مسق  ود  رب  تارایخ 

بیع رایخ  فلا -

: تسا هدومن  ررقم  قیرط  ود  بیع ، دروم  رد  ررض  زا  يریگولج  يارب  یندم  نوناق 
شرا دوخ  تراسخ  ناربج  يارب  درادـهگن و  ار  بویعم  عیبم  هکنآ  رگید  دراد . درتسم  ار  نمث  خـسف و  ار  دـقع  دـناوتب  يرتشم  هکنآ  یکی 

ود زا  یکی  ءارجا  هک  یتروص  رد  دـنک . باـختنا  دـناوتیم  دـهاوخب  يرتـشم  ار  مادـک  ره  دـنرگیدکی و  ضرع  رد  روبزم  قیرط  ود  دریگب .
نآ يارجا  رتشیب  هک  یقیرط  دـیامنب . ار  تراسخ  ناربج  دـناوتیم  رگید  قیرط  زا  ًارـصحنم  ررـضتم  دـشابن ، نکمم  تاـهج  زا  یتهجب  قیرط 

. دشابیم دقع  زا  لبق  تروصب  نیعیابتم  تیعضو  نداد  تدوع  خسف  زا  روظنم  اریز  تسا ، دقع  خسف  دوشیم  لاکشا  اب  هجاوم 
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خسف زا  سپ  ناوتیمن  یندم ) نوناق  « 429  » ةدام رد  روکذـم   ) يرتشم دزن  عیبم  ندـش  بویعم  رییغت و  لاقتنا و  فلت و  هناگراهچ  دراوم  رد 
ندش بویعم  رییغت و  تروص  رد  الصا و  لاقتنا  فلت و  تروص  رد  ار  عیبم  ناوتیمن  ینعی  دروآرد ، دقع  زا  لبق  تروصب  ار  عیاب  تیعـضو 

دهاوخ خـسف  قح  طوقـس  بجوم  نآ ، ندـش  بویعم  رییغت و  هلماعم و  دروم  لام  لاقتنا  ای  فلت  نیاربانب  دومن ، در  عیابب  تیعـضو  نامه  اب 
ياضر زا  روبزم  تافرصت  تیفشاک  رابتعاب  الاب  دراوم  رد  خسف  قح  طوقـس  تشذگ  هکنانچ  دنک . شرا  ۀبلاطم  طقف  دناوتیم  يرتشم  دوب و 
يرتشم هکنآ  فالخ  رب  دـشابیم ، دـقع  زا  لبق  تیعـضو  تدوع  رب  تردـق  مدـع  رظن  زا  هکلب  تسین ، نآ  یلعف  ياـضما  هلماـعمب و  يرتشم 

روبزم لمع  اریز  دیامنب ، شرا  ۀبلاطم  دـناوتیمن  وا  تروص  نیا  رد  هک  دوش  طرـش  هلماعم  رد  نآ  طوقـس  ای  دـیامنب و  طقاس  ار  روبزم  رایخ 
نیا رد  هک  دـشاب  دـقع  لـالحنا  قح  طاقـسا  طـقف  رما  نیا  رد  يرتشم  دـصق  هکنآ  رگم  تسا ، یلعف  ياـضما  هلماـعمب و  ياـضر  رد  رهاـظ 

. دیامنب شرا  ۀبلاطم  دیآرد ، بویعم  عیبم  هچنانچ  دناوتیم  وا  تروص 

بیع رایخ  زا  ریغ  رگید  تارایخ  ب -

قح طقف  نوناق  دوشیم  يرتشمب  هجوتم  هک  يررـض  ناربج  يارب  طرـش  فلخت  رایخ  سیلدـت و  رایخ  نبغ ، رایخ  دـننام  رگید  تاراـیخ  رد 
رد ار  يرتشم  فرـصت  ناوتیمن  تارایخ  هنوگنیا  رد  دراد . تفایرد  ار  یتخادرپ  نمث  دـنز و  مه  رب  ار  هلماعم  دـناوتب  وا  هک  هداد  رارق  خـسف 

يرتشم اریز  دومن ، لیمحت  وا  رب  هنالداع  ریغ  ار  ررـض  تسناد و  خـسف  قح  طوقـس  ببـس  رایخ ، قحب  ای  رایخ و  بجومب  وا  لهج  اـب  عیبم ،
قحب ملع  زا  سپ  يرتشم  هک  دوش  رایخ  قح  طقـسم  دناوتیم  یفرـصت  نیاربانب  درادن . دوخ  ررـض  ناربج  يارب  خسف  زا  ریغ  يرگید  قیرط 
دهاوخ خسف  قح  طاقـساب  ءاشنا  دصق  زا  فشاک  ظفل  دننام  روبزم  لعف  تروص  نیا  رد  دیامنب . تسا  وا  کلم  هکنآ  دصقب  عیبم  رد  خـسف 

. دوب

: دشاب اراد  ار  ریز  طرش  ود  هک  دوش  رایخ  قح  طاقسا  زا  فشاک  دناوتیم  یفرصت 

دروآیمن یاجب  کلام  ریغ  دیآیم و  لمعب  کلام  ۀلیسوب  ًاعون  هک  دشاب  یلاعفا  زا  فلا -

هنوگنیا  اریز  اهنآ ، لاثما  نآ و  نداد  لاقتنا  ای  هلماعم و  دروم  لام  ندومن  فلت  دننام 
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نوناق « 450  » ةدام هک  تسنیا  دیامنیمن . یفرصت  نینچ  الا  دنکیم و  ءاضما  ار  هلماعم  فرـصتم  هک  تسا  يدروم  رد  رایخب  ملع  اب  تافرـصت 

عیبم رایخب  ملع  اب  دراد  رایخ  هک  يرتشم  هکنآ  لثم  تسا  یلعف  ياضما  دشاب  هلماعم  ياضر  زا  فشاک  ًاعون  هک  یتافرـصت  : » دیوگیم یندم 
ءاضما زا  فشاک  ناوتیمن  ار  اهنآ  دننام  ناویحب و  نداد  هفولع  لیبموتا و  ندرک  كاپ  دـننام  رگید  تافرـصت  دراذـگب ، نهر  ای  دـشورفب  ار 
دنهدب شبحاصب  ات  دننکیم  يرادهاگن  دنراد و  تسد  رد  تناما  روطب  ار  یلام  هک  یـصاخشا  زین  ار  تافرـصت  هنوگنیا  اریز  تسناد ، دـقع 

ار نآ  لدب  هلماعم  خسف  زا  سپ  ات  دهد  ریغب  لاقتنا  ای  فلت و  ار  هلماعم  دروم  لام  رایخب  ملع  اب  فرـصتم  تسا  نکمم  هکنآب  داریا  دنیامنیم 
فرصت هک  دوش  زارحا  دیاب  هکلب  تسناد ، خسف  قح  طاقـسا  زا  فشاک  قلطم  روطب  ار  هناکلام  فرـصت  ناوتیمن  رما  نیا  اب  دهدب و  فرطب 
باجیا دارفا  يارب  ار  نیناوق  زا  تعاـطا  سح  هک  ینونک  ياـههعماج  مظن  اریز  دـشابیمن ، دراو  تسا  هدوب  هلماـعم  ءاـضما  دـصقب  فرـصتب 

، تسناد هعوضوم  نیناوق  اب  قبطنم  دیاب  ار  نانآ  لامعا  تهج  نیدب  دوشیم و  نیناوق  زا  يوریپ  رد  دارفا  يارب  نامیا  ضرف  بجوم  دیامنیم ،
رگید تاراما  دـننام  روبزم  ةراـما  هنـسحا .) یلع  کـیخا  لـعف  عض   ) دومن دـیاب  تحـص  رب  لـمح  ار  نمؤم  لـمع  دوشیم : هتفگ  هک  تسنیا 

طاقسا دصق  هکنآ  رب  يرتشم  ياعدا  ای  لامتحا و  فرص  نیاربانب  دوب  دهاوخ  ربتعم  دیامنن  تباث  عفن  يذ  ار  نآ  فالخ  هکیمادام  یقوقح 
هدومنن تباث  هک  مادام  و  دـیامن ، تباث  ار  نآ  دـیاب  يرتشم  هکلب  دوب ، دـهاوخن  یفاک  هتـشادن  ریغب  عیبم  لاـقتنا  اـی  فـالتا و  رد  خـسف  قح 

. دوشیم هتخانش  ءاضما  روبزم  فرصت 

. دشاب خسف  قحب  ملاع  فرصت  نیح  رد  لعاف  ب -

داجیا دوخ  غامد  رد  لعاف  هک  تسا  يدصق  زا  تیفـشاک  رابتعاب  هکلب  دشاب ، هلماعم  ءاضما  خسف و  قح  طقـسم  دناوتیمن  دوخ  يدوخب  لعف 
سپ دشاب  نآب  لهاج  هاگره  الا  دشاب و  دوخ  خسف  قحب  ملاع  لعاف  هک  دریگ  رارق  فشاک  دـناوتیم  یعقوم  رد  لعف  هک  تسا  نیا  دـیامنیم .

ۀلیـسوب طقف  تفای  شیادـیپ  تاهج  زا  یتهجب  هکنآ  زا  سپ  قح  اریز  دـیامنب ، خـسف  ار  هلماعم  دـناوتیم  تسا و  یقاب  رایخ  قح  فرـصت  زا 
قح طوقـس  بابـسا  زا  لهج  تروص  رد  ار  يرتشم  فرـصت  نوناق  ددرگیم و  طقاس  ینوناـق  بجومب  اـی  نآ  طاقـسا  رب  قح  هدـنراد  ةدارا 

. تسا هتسنادن 
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دقع رد  رایخ  طوقس  طرش  - 6

دقع نمض  رد  دنناوتیم  نیعیابتم  دومن » طرش  دقع  نمـض  رد  ناوتیم  ار  تارایخ  زا  یـضعب  ای  مامت  طوقـس  : » یندم نوناق  « 448  » هدام قبط 
، دوش طقاس  فصو  فلخت  رایخ  سیلدت ، رایخ  نبغ ، رایخ  بیع ، رایخ  دننام  دیآیم ، دوجوب  روبزم  دقع  رد  هک  یتارایخ  دننک  طرـش  عیب 

دوجو زا  هکنآ  نودب  دنیامن  طرش  عیب  رد  ار  نبغ  رایخ  طوقس  دنناوتیم  نیلماعتم  الثم  دشاب  نآ  ببس  دوجوب  لهاج  هیلع  طورـشم  هچ  رگا 
. دنشاب هاگآ  نبغ 

هک دومن  طرـش  دقع  نمـض  ناوتیم  الثم  دوب ، دهاوخ  حیحـص  دقع  نآ  نمـض  رد  دنیآیم  دوجوب  دقع  زا  سپ  هک  یتارایخ  طوقـس  طرش 
. دوشیم طقاس  دوخ  يدوخب  شیادیپ  زا  سپ  روبزم  رایخ  ددرگ ، طقاس  نمث  ریخأت  رایخ 

دوجوم یتدم  زا  سپ  ًادعب  ای  دیآ  دوجوب  يرایخ  هچنانچ  دقع  نمض  رایخ ، طوقس  طرش  رثا  رد  تسا و  هجیتن  طرش  ماسقا  زا  روبزم  طرش 
. دوشیم طقاس  هظحل  نامه  رد  ددرگ 

رایخ ندوب  يروف  - 7
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دناوتب ات  تسا  هدش  نیلماعتم  زا  یکی  هجوتم  نبغ  بیع و  سیلدت ، دننام  تاهج  زا  یتهجب  هک  تسینایز  ناربج  يارب  هلماعم  رد  خسف  رایخ 
نایز بجوم  هک  دراد  اور  لامها  دـنک و  ریخأت  نادـنچ  نآ  لامعا  رد  دـناوتیمن  رایخ  قح  ةدـنراد  دـنز ، مهرب  ار  دـقع  نآ  لاـمعا  هلیـسوب 

. تخاس دراو  يرگیدب  ینایز  یسک  نایز  ناربج  يارب  دیابن  اریز  ددرگ ، دوخ  فرط 
ًافرع هک  یتدم  رد  دقع  زا  سپ  دناوتیم  رایخ  قح  ةدنراد  تسا و  هتـسناد  يروف  ار  نآب  ذخا  تارایخ  زا  ةدع  رد  یندم  نوناق  هک  تسا  نیا 

لامعا رد  ریخأت  هک  تسیتارایخ  رد  رما  نیا  دوشیم . طقاس  وا  قح  دزادنا  ریخأت  هچنانچ  دـنک و  خـسف  ار  دـقع  تسا  مزال  رایخب  ذـخا  يارب 
دهاوخیم هک  یتدم  ات  دناوتیم  رایخ  ةدنراد  دسریمن ، فرطب  ریخأت  زا  ینایز  هک  یتارایخ  رد  الا  ددرگیم و  فرطب  نایز  هجوت  بجوم  نآ 

رد هچنانچ  دنک  خسف  ار  عیب  دناوتیم  يرتشم  م . ق . « 441  » هدام روتسدب  هک  هقفـص  ضعبت  رایخ  دروم  رد  الثم  دزادنا ، ریخأتب  ار  نآ  لامعا 
. تسا هتسنادن  يروف  ار  نآ  یندم  نوناق  دوشیمن ، عیاب  هجوتم  ینایز  نوچ  دیامنب  ریخأت  دوخ  رایخ  لامعا 

دوخ  يدوخب  دیآ  دوجوب  یسک  يارب  بابسا  زا  یببسب  یقح  هکنآ  زا  سپ  یلک  ةدعاق  قبط 
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ره رد  نیاربانب  دـنک : طاقـسا  ار  نآ  قح  ةدـنراد  هکنآ  اـی  ددرگ و  طـقاس  ياهنیعم  دراوم  رد  ینوناـق  صن  قبط  هکنآ  رگم  دوشیمن  طـقاس 
هکنآ رگم  دنک ، لامعا  نامز  ره  دناوتیم  دیامنن  طقاس  دوخ  ار  نآ  هچنانچ  دوش  داجیا  یسک  يارب  تاهج  زا  یتهجب  رایخ  قح  هک  يدروم 

. دشاب هتسناد  مزال  ار  نآ  ندوب  يروف  نوناق 
.( م ق . « 415  » هدام  ) فصو فلخت  تیؤر و  رایخ  زا : دنترابع  هدومن  نآ  ندوب  يروفب  حیرصت  یندم  نوناق  اهنآب  ملع  زا  سپ  هک  یتارایخ 

.( م ق . « 420  » هدام  ) نبغ رایخ 
ندوب يروفب  تسا و  هدومن  رازگرب  توکسب  یندم  نوناق  هک  یتارایخ  م ). ق . « 440  » هدام  ) سیلدت رایخ  م ). ق . « 435  » هدام  ) بیع رایخ 
روبزم تارایخ  رد  سیلفت . رایخ  طرش ، فلخت  رایخ  هقفـص ، ضعبت  رایخ  نمث ، ریخأت  رایخ  طرـش ، رایخ  زا : دنترابع  هدرکن  حیرـصت  اهنآ 
ریخأت رثا  رد  رایخ  طاقـسا  رب  یلیلد  اریز  دنک ، رایخب  ذخا  دهاوخب  نامز  ره  دزادنا و  ریخأتب  ار  دوخ  قح  لامعا  دـناوتیم  رایخ  قح  هدـنراد 

. تسین دوجوم 
خـسف ار  عیب  دـناوتیم  دـناهدشن  قرفتم  هک  مادام  سلجملا  یف  دـقع  زا  دـعب  نیعیاـبتم  زا  کـی  ره  م  ق . « 397  » هداـم قبط  هک  سلجم  راـیخ 
جراخ ثحب  عوضوم  زا  دنک ، خسف  ار  عیب  دقع  نیح  زا  زور  هس  ات  دـناوتیم  يرتشم  طقف  م . ق . « 398  » ةدام قبط  هک  ناویح  رایخ  و  دیامنب ،

. تسا هدش  نیعم  رایخ  تدم  ياهتنا  ءادتبا و  اریز  تسا 
مکحب و لهج  رثا  رد  هکنانچ  دوشیم ، طقاس  وا  رایخ  قح  الا  دیامن و  لامعا  ًاروف  دناوتیم  هدنراد  نآب  ملع  زا  سپ  هک  یتارایخ  رد  هرـصبت -

دناوتیم لهج  عفر  زا  سپ  ددرگیمن و  طقاس  وا  قح  م . ق . « 1131  » هدام كالم  تدحو  ربانب  دزادنا ، ریخأت  نآ  لامعا  رد  تیروفب  لهج  ای 
خـسف ار  حاکن  خـسف  تلعب  عالطا  زا  دـعب  دراد  خـسف  قح  هک  یفرط  رگا  تسا و  يروف  خـسف  رایخ  : » م ق . « 1131  » هدام دنک . رایخب  ذـخا 

مزال رایخ  زا  هدافتسا  ناکما  يارب  هک  یتدم  صیخشت  دشاب . هتشاد  نآ  تیروف  خسف و  قحب  ملع  هکنیا  طرـشب  دوشیم  طقاس  وا  رایخ  دنکن 
: دوشیم نایب  تمسق  ود  رد  رما  نیا  حرش  تسا » تداع  فرع و  رظنب  هدوب 

ینوناق  مکحب  لهاج  رایخ  هدنراد  هک  تسیتروص  رد  نآ  و  رایخ - مکحب  لهاج  فلا -
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. دزادنا ریخأتب  دیامنن و  نآب  مادقا  تهج  نیدب  دنک و  خسف  ار  عیب  دقع  نبغ ، رثا  رد  دـناوتیم  هک  دـنادن  نوبغم  يرتشم  هکنآ  دـننام  دـشاب ،
تسا و لهاج  تیروذـعم  بجوم  لهج  اریز  دـنک  رایخب  ذـخا  ًاروف  دـناوتیم  رایخ  ةدـنراد  روبزم  مکح  رب  عـالطا  زا  سپ  هک  دـسریم  رظنب 

رثا رد  يرتشم  رایخ  دوشیمن و  هدـید  تسا ) خـسف  رایخ  قح  ياراد  نوبغم  هکنآب   ) مکحب لهاج  و  نبغب ) لهج   ) عوضومب لهاج  نیب  یقرف 
يوجتـسج زا  لهاج  كرت  دنام . دهاوخ  ناربج  نودب  هدش  وا  هجوتم  نبغ  رثا  رد  هک  يررـض  الا  ددرگیمن و  طقاس  خسف ، لامعا  رد  ریخأت 
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ره هک  دوب  نآ  رب  دـیاب  الا  دـشابیم و  نبغ  لصا  يوجتـسج  زا  لهاج  كرت  دـننام  درادـن و  وا  ندوب  روذـعم  اب  تافانم  نبغ ، ینوناـق  مکح 
نتسناد يارب  قیقد  هنیاعم  عیبم و  شزرا  نتسناد  يارب  ناسانشراکب  عوجر  زا  عیبمب  تبسن  ار  همزال  تاقیقحت  دیاب  هلماعم  زا  سپ  يرادیرخ 

لومـشم هک  مادام  دـیدرگ  هاگآ  دوخ  نبغ  رب  يرتشم  هک  نامز  ره  دـنادیمن و  مزال  نوناـق  ار  یـسسجت  نینچ  هکنآ  لاـح  و  دـیامنب ، بیع 
. دیامن رایخب  ذخا  دناوتیم  تسا  هدشن  نامز  رورم 

هاگآ زا  سپ  هک  دنادن  يرتشم  هکنآ  دـننام  دـشاب ، نآ  تیروفب  لهاج  رایخ  ةدـنراد  هک  تسیتروص  رد  نآ  و  رایخ - تیروفب  لهاج  ب -
هک دسریم  رظنب  دزادنا . ریخأتب  یتدم  ار  رایخب  ذخا  تهج  نیدب  ددرگیم و  طقاس  شقح  الا  دنک و  رایخب  ذـخا  ًاروف  دـیاب  نبغ  رب  وا  ندـش 
اریز دنک ، هدافتـسا  دوخ  رایخ  زا  ًاروف  دناوتیم  هدیدرگ  هاگآ  تیروف  موزل  زا  هک  نامز  ره  رایخ  ةدـنراد  دـشابیم و  روذـعم  تیروفب  لهاج 

دـنامیم و ناربج  نودـب  وا  نایز  الا  دوشیمن و  طقاس  ریخأت  رثا  رد  تیروفب ، لهاج  رایخ  تسا و  راـیخ  مکحب  لـهج  دـننام  تیروفب  لـهج 
رثا رد  تیروفب  لهاج  رایخ  قح  هک  دـننآ  رب  هیماما  ياهقف  زا  ةدـع  تسا  ررـضتم  نایز  ناربج  خـسف  قح  نداد  زا  نوناق  روظنم  هکنآ  لاح 
لاح دیامنب و  دوخ  زا  ررـض  عفر  دـنک و  هدافتـسا  نآ  زا  هک  هتـشاد  تقو  یتدـم  نآب  ملع  زا  سپ  رایخ  ةدـنراد  اریز  ددرگیم ، طقاس  ریخأت 

بجوم هک  یتلع  نامه  اریز  دشابیمن ، رایخ  هدنراد  ررض  ناربج  ةدعاق  اب  قفاوم  رظنب  نانیا  راتفگ  تسا . هدرکن  هدافتـسا  تدم  نآ  زا  هکنآ 
قح هک  ددرگ  کش  خسف  مالعا  رد  ریخأت  رثا  رد  هچنانچ  دشاب . روذعم  تیروفب  لهاج  هک  دیامنیم  باجیا  تسا  هدش  خسف  قح  شیادـیپ 

. دوشیم باحصتسا  رایخ  ءاقب  تسا  یقاب  ای  هدش  طقاس  لوا  نامز  زا  سپ  خسف 
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، دیامن تباث  رما  نیاب  ار  وا  ملع  فرط  هکنآ  رگم  دوشیم  هتفریذپ  لیلد  نودب  نآ  تیروف  ای  رایخ و  مکحب  وا  ندوب  لهاجب  یعدـم ، يوعد 
دوجو رب  وا  هک  دیامن  هماقا  یعدم  راهظا  بذک  رب  یناهاوگ  ای  دراد و  یفاک  یقوقح  تاعالطا  لهج ، یعدم  هک  دنک  تباث  فرط  هکنانچ 

. تسا هدوب  هاگآ  نآ  تیروف  ای  رایخ و 
يروف نآب  ذخا  دراد و  خسف  رایخ  قح  نوبغم  هک  هتسنادیم  البق  يرتشم  هاگره  الثم  دشابیم ، روذعم  نبغ  ندوب  يروفب  لهاج  دننام  یـسان 

زا نایـسن  اریز  دیامن ، لامعا  ار  دوخ  رایخ  قح  دناوتیم  وا  رکذـت ، زا  سپ  تروص  نیا  رد  دـنک  شومارف  تاهج  زا  یتهجب  ًادـعب  یلو  تسا 
. تسا لهج  مکح  رد  راثآ  ثیح 

خسف رایخ  يوعد  رد  نامز  رورم  - 8

نالطب ای  خـسفب  عجار  اهنآ  ماقم  مئاـق  هلماـعم و  نیفرط  زا  کـی  ره  يواـعد  ناـمز  رورم  یندـم ، یـسرداد  نیئآ  « 740  » هداـم قش 4  قـبط 
. دشابیم هلماعم  عوقو  خیرات  زا  نآ  يادتبا  تسا ، رکذتم  روبزم  نوناق  « 741  » هدام زا  قش 5  هکنانچ  تسا و  لاس  کی  تادهعت  تالماعم و 

هلماعم خسف  يوعد  هماقا  هاگداد  رد  دناوتیمن  اهنآ  ماقم  مئاق  نیفرط و  زا  کی  چیه  درذگب  دقع  داقعنا  خـیرات  زا  لاس  کی  هاگره  نیاربانب 
ریغ ای  لوقنم  هلماعم  دروم  هک  دنکیمن  یقرف  دشاب . نآب  لهاج  رایخ  ةدنراد  هچ  رگا  دـنک ، ار  نمث  ای  عیبم  ۀـبلاطم  نآ  دانتـساب  دـیامنب و  ار 

فرـشم هفوقوم  نیع  هک  م . ق . « 88  » هدام دانتـساب  مهیلع  فوقوم  زا  لوا  ۀقبط  دـشاب و  دالوا  رب  فقو  یکلم  هاگره  نیاربانب  دـشاب . لوقنم 
نانآ يوعدب  ناوتیم  دنوش  هاگآ  دوخ  شحاف  نبغ  رب  هلماعم  داقعنا  خیرات  زا  لاس  کی  زا  سپ  دنـشورفب و  يرگیدـب  ار  نآ  تسا  یبارخب 

لومـشم يوعد  هک  مادام  دوشب  مهیلع  فوقوم  زا  مود  ۀقبط  فرط  زا  نبغ  دانتـساب  خسف ، يوعد  هماقا  هاگره  یلو  دومن ، نامز  رورم  داریا 
صخـش هکلب  دنـشابیمن ، رما  نیا  رد  لوا  هقبط  ماقم  مئاق  مهیلع  فوقوم  زا  مود  هقبط  اریز  دوب ، دهاوخ  عومـسم  هدشن  یمومع  نامز  رورم 

. دوشیمن نآ  لماش  هدربمان  « 740  » هدام تسا و  هدیسر  اهنآب  هفوقوم  عافتنا  قح  فقاو  زا  دنتسه و  ثلاث 

دقع خسف  - 9
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خسف  دهدیم . هزاجا  نوناق  هک  يدراوم  رد  تسا  مزال  دقع  ندز  مهرب  زا  ترابع  خسف 
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دقع دـننام  هک  هلاقا  فالخ  رب  دوشیم ، ققحم  وا  روضح  فرط و  تقفاوم  نودـب  دـشابیم و  تاعاقیا  زا  دـقعب  مازتلا  رایخ و  طاقـسا  دـننام 
. دناهتفگ خسافت  ار  نآ  تهج  نیدب  ددرگیم و  داجیا  نیفرط  قفاوتب 

فرط هک  یتروص  رد  درادن . یئاضق  یگدیسرب  جایتحا  قح  لامعا  اریز  دشابیمن ، مزال  هاگداد  یگدیـسر  مکاح و  روضح  خسف  ققحت  رد 
خسف عیاب  هاگره  نمث  در  زا   ) خسف راثآ  ءارجاب  دوخ  فرط  رابجا  يارب  دناوتیم  ددرگیم  عفتنم  خسف  زا  هک  یسک  دوشن  خسفب  میلست  هلماعم 

فرط و روضح  هفینح  وبا  یلو  تسا ، هیماما  ءاهقف  رظن  رما  نیا  دیامن . هعجارم  هاگدادب  تسا ) هدومن  خسف  يرتشم  هاگره  عیبم  در  هدرک و 
. دنادیم مزال  خسف  رد  ار  یضاق 

دنک خسف  رب  تلالد  هک  یظفل  دوشیم . لصاح  دـیامن  نآ  رب  تلالد  هک  یلعف  ای  ظفل  رهب  یندـم  نوناق  « 449  » هدام قبط  طاقسا  دننام  خسف 
. هدب سپ  ماهداد  هک  ار  یلوپ  دیوگب : عیابب  يرتشم  هکنانچ  دشاب  ینمض  ای  مدومن ، خسف  ار  دقع  دیوگب : هکنانچ  دشاب  حیرص  تسا  نکمم 

دوشیم مولعم  « 451  » هدام زا  هکنانچ  تسا . یلعف  خسف  یندم  نوناق  « 451  » هدام قبط  دشاب  هلماعم  ندز  مهب  زا  فشاک  ًاعون  هک  یتافرـصت 
هلماعم ندز  مهب  زا  فشاک  ًاعون  هک  یفرصت  تسا و  هداد  رارق  یقوقح  ةراما  نآ ، ءاضما  دروم  دننام  دقع  خسف  دروم  رد  ار  فرـصت  نوناق 

مزال نیاربانب  دوش . تباث  یجراـخ  لاوحا  عاـضوا و  نئارق و  اـی  هتبثم و  هلدا  ۀلیـسوب  نآ  فـالخ  هکنآ  رگم  تسا ، هتخانـش  خـسف  دـشابیم 
لیبموتا یـسک  هک  یتروص  رد  الثم  درک ، زارحا  ار  وا  روظنم  هدومن و  وجتـسج  ار  لـعاف  دوصقم  روبزم  دروم  رد  خـسف  زارحا  يارب  تسین 

نبغ لیبموتا  شورف  رد  هک  دوش  مولعم  سپس  دراد و  تفایرد  وا  زا  یکچ  نمث ، ضوع  رد  دشورفب و  دوخ  قیفرب  لایر  رازه  دصب  ار  دوخ 
خـسف ار  هلماعم  هدنـشورف  هک  تسا  نآ  زا  فشاک  ًاعون  روبزم  لمع  دنک . در  رادـیرخ  لزنم  برد  دربب  ار  کچ  هدنـشورف  و  دراد ، شحاف 

ءاـضما تقباـطم  مدـع  رثا  رد  هکلب  دـشابیمن  هلماـعم  خـسف  يرتشمب  کـچ  در  زا  روظنم  هک  دوش  یعدـم  هدنـشورف  هچناـنچ  تسا . هدومن 
هدننکرداص 
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وا زا  دقن  لوپ  ات  هدرک  در  رادیرخب  ار  نآ  هدنشورف  تسا و  هدشن  لوصو  کچ  کناب ، رد  یفاک  رادقمب  لوپ  نتـشادن  ای  ءاضما و  ۀنومن  اب 

تباث ار  نآ  دـنک و  هماقا  يوعد  رادـیرخ  هیلع  رب  دـناوتیم  هدنـشورف  دـهدن ، ار  لیبموتا  دوشن و  میلـست  رما  نیاب  رادـیرخ  و  دراد ، تفایرد 
. دیامن

رگا دنک و  كاپ  هتخورف  هک  ار  یلام  یـسک  هکنآ  دـننام  تسا  هلماعم  ندز  مهب  زا  فشاک  ًاعون  هک  دـشابن  یلاعفا  زا  فرـصت  هاگره  یلو 
. تسا هدوب  دقع  خسف  روبزم  لمع  زا  وا  دوصقم  هک  دیامن  تباث  عفن  يذ  هکنیا  رگم  دوشیمن ، هتخانش  دقع  خسف  دهد ، بآ  تسا  ناویح 
رایخ دروم  رد  هکنانچ  دنـشاب ، هتـشاد  ار  هلماعم  خـسف  رایخ  ود  ره  عیاب  يرتشم و  ینعی   ) دـشاب نیلماعتم  يارب  خـسف  راـیخ  هک  یتروص  رد 

خـسف قح  دیامن ، طاقـسا  ار  دوخ  خسف  قح  نیفرط  زا  یکی  رگا  دشاب ) هدش  طرـش  نیفرط  يارب  رایخ  هاگره  تسا ، طرـش  رایخ  سلجم و 
دشابیم و یلقتـسم  خـسف  رایخ  ياراد  نیفرط  زا  کی  ره  اریز  دـنک ، خـسف  ای  ءاضما و  ار  دـقع  دـناوتیم  دـنامیم و  یقاب  دوخ  لاحب  يرگید 

نآ دننام  ددرگیم و  مزال  دـقع  وا  فرط  زا  دـیامنیم  لوبق  ار  دـقع  هک  یـسک  نیاربانب  درادـن . رگید  فرط  خـسف  رایخ  اب  هطبار  هنوگچـیه 
«452  » هدام دروخیم . مهرب  دقع  دومن  خسف  هاگره  دشابیم و  لالحنا  لباق  دقع  رگید  هیحان  زا  تسا و  هتـشادن  خسف  قح  ادـتبا  زا  هک  تسا 

دوشیم » خسفنم  هلماعم  دیامن  خسف  يرگید  دنک و  ءاضما  اهنآ  زا  یکی  دنشاب و  هتشاد  رایخ  ود  ره  نیلماعتم  رگا  : » یندم نوناق 
. دنکیم يریگولج  نآ  راثآ  ۀمادا  زا  دنزیم و  مهرب  ار  دقع  خسف ، ءاشنا  نامز  زا  هلاقا  دننام  خسف  خسف - راثآ 

عیب رد  م . ق . « 459  » هدام دننام  فلتخم  داوم  زا  ناوتیم  یلو  تسین  دوجوم  دـیامن  نایب  ار  خـسف  راثآ  ًاحیرـص  هک  يداوم  یندـم  نوناق  رد 
، داد تیارـس  دراوم  یمامت  رد  خاسفنا  خسفب و  كالم  تدحو  رظن  زا  ار  اهنآ  مکح  تسناد و  ار  خـسف  راثآ  هلاقا ، هب  ۀـعجار  داوم  طرش و 
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دشابیم و نیفرط  قفاوت  ۀلیـسوب  هلاقا  رد  هک  تسا  ببـس  ثیح  زا  ود  نآ  نیب  قرف  دننزیم و  مهرب  ار  هلماعم  ناسکی  ود  ره  خسف  هلاقا و  اریز 
هک ضبق  زا  لبق  عیبم  فلت  دروم  رد  دقع  خاسفنا  رد  تسا  نینچمه  فرط . کی  ةدارا  ۀلیـسوب  خـسف  رد  دـناهتفگ و  خـسافت  تهج  نیدـب 

رد  هلماعم  دروم  ود  زا  کی  ره  خسف ، رثا  رد  تشذگ  هچنآ  ربانب  ددرگیم . لحنم  فلت  رثا  رد  دقع 
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. ددرگیم درتسم  رادیرخب  نمث  هدنشورفب و  عیبم  ینعی  دوشیم ، در  دقع  زا  لبق  کلامب  دراد  خسف  عقوم  رد  هک  یتیعضو  نامه 
تروص نیا  رد  دشابیمن ، دقع  خسف  زا  عنام  بیع ) رایخ  رد  زج   ) هلماعم دروم  ود  زا  یکی  فلت  یندـم ، نوناق  « 286  » ةدام زا  دافتسمب  رظن 

دروم هک  یتروص  رد  دوشیم . هداد  ندوب  یمیق  تروص  رد  نآ  تمیق  یلثم و  تروص  رد  نآ  لـثم  تسا  هدـش  فـلت  هک  يزیچ  نآ  ياـجب 
فلت صقن ، دننام  بیع  اریز  دش ، دهاوخ  هداد  تسا  شرا  هک  بیع  صقن و  ضوع  نآ ، در  رب  هوالع  دشاب  هدـش  بیعم  ای  صقان و  هلماعم 

. دوب دهاوخ  ضوع  تخادرپ  بجوم  لک ، فلت  دننام  ضعب  فلت  تسا و  ضعب 
فلت دروم  دـننام  دـشاب ، هدـش  جراخ  عیب  فقو و  لیبق  زا  همزال  دوقع  زا  يدـقع  ۀلیـسوب  يرتشم  تیکلم  زا  هلماـعم  دروم  هک  یتروص  رد 

مود هلماعم  هلاقا ، دننام  تاهج  زا  یتهجب  لدب  نداد  زا  لبق  هک  یتروص  رد  دـش  دـهاوخ  هداد  تمیق  ای  لثم  زا  نآ  لدـب  ینعی  دوشیم  لمع 
نداد اریز  دـهدن ، تیاضر  عیاب  هچ  رگا  دوشیم  در  عیابب  عیبم  نیع  دـیآرد ، يرتشم  تیکلمب  هلماعم  دروم  يدـیدج  دـقعب  ای  دوش و  خـسف 

هبه و دننام  یمزال  ریغ  دقعب  هلماعم  دروم  هاگره  و  تسا . هدادن  رییغت  ار  یئیـش  تقیقح  ریغب ، لاقتنا  تسا و  لصا  ندوبن  تروص  رد  لدـب 
. دش دهاوخ  هداد  عیابب  لدب  فلت ، دروم  دننام  هکلب  دومن  نآ  لالحناب  مزلم  ار  يرتشم  ناوتیمن  دشاب  هدش  ریغ  راذگاو  يرایخ  عیب 

ای لاقتنا  تروص  رد  نآ  رب  تردـق  مدـع  اب  دـیامن و  در  عیابب  ار  عیبم  نیع  دـیاب  يرتشم  هلماعم ، خـسف  رثا  رد  الوا - هک : دوش  داریا  هچنانچ 
. تسا عیاب  ررض  بجوم  هتشاد  عیاب  دقع  زا  لبق  هک  قباس  تیعضو  ةداعا  رب  تردق  مدع  ًایناث  دش . دهاوخن  یلمع  خسف  فلت ،

رد ددرگیم . طقاس  خسف  قح  ود ، نآ  طوقس  و  خسف ) تروص  رد  عیاب  ررض  خسف و  مدع  تروص  رد  يرتشم  ررض   ) ررـض ود  ضراعت  اب  و 
دراوم یماـمت  رد  هن  دـشاب  دوجوم  يرتشم  دزن  عیبم  نیع  هک  تسا  یتروص  رد  خـسف ، رثا  رد  عیبم  نیع  در  موزل  ـالوا  دوشیم : هتفگ  خـساپ 

وا هجوتم  يررض  دیدرگ و  دهاوخ  دقع  زا  لبق  دننام  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  عیاب  يداصتقا  تیعـضو  تمیق  ای  لثم  زا  لدب  نداد  اب  ًایناث -
مهوت  ای  عیبم و  نیع  در  موزل  مهوت  نیاربانب  دوشیمن .
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رب هوالع  دوشیمن ، لاقتنا  فلت و  دروم  رد  خسف  زاوج  مدـع  بجوم  دومن ، هداعا  ناوتیمن  عیاب  يارب  ار  دـقع  زا  لبق  تیعـضو  ًاتروص  هکنآ 
زین خـسف  قح  تاطقـسم  زا  ددرگیمن و  لئاز  روبزم  قح  هلماعم ، دروم  لاقتنا  ای  فلت و  اب  تسا و  خـسف  قح  تیکلم  زا  ترابع  راـیخ  هکنآ 
رگا يرتشم ، ای  دشاب  عیاب  فرط  زا  خسف  هک  دیامنن  قرف  عیبم ، لاقتنا  فلت و  زا  سپ  خسف  زاوج  رد  هک  دـسریم  رظنب  تسا . هدـماین  رامـشب 

بجوم هچنآ  اریز  دناهدومنن ، خسف  زاوجب  حیرـصت  هیماما  ءاهقف  تسا  هدومن  عیبم  فلت  لاقتناب و  مادقا  دوخ  يرتشم  هک  ریخا  دروم  رد  هچ 
. دشابیم دوجوم  زین  مود  تروص  رد  تسا  لوا  تروص  رد  خسف  زاوج 

عیب دشاب و  هدرک  راذگاو  یتدم  يارب  ار  نآ  عفانم  يرگید  وحنب  ای  هداد و  هزاجا  ار  عیبم  يرتشم  هاگره  : » یندم نوناق  « 454  » ةدام روتسدب 
نیا رد  هک  دشاب  هدش  طرش  ًانمض  ای  ًاحیرص  يرتشم  رب  تعفنم  نیع و  رد  هلقان  تافرـصت  مدع  هکنیا  رگم  دوشیمن ، لطاب  هراجا  دوش  خسف 

خـسف زا  سپ  دشابیم و  حیحـص  هراجا  دشاب  هدشن  طرـش  يرتشم  رب  هلقان  تافرـصت  مدـع  هک  یتروص  رد  یلو  تسا » لطاب  هراجا  تروص 
هیدأت عیابب  نآ  لثملا  ترجا  تسا ، هدش  راذگاو  يرگیدـب  هک  خـسف  خـیرات  زا  سپ  تدـم  عفانمب  تبـسن  دوشیم و  در  عیابب  عیبم  نیع  عیب ،

. دوشیم بوسحم  صقن  لام ، ندوب  هعفنملا  بولسم  نوچ  هک  هدش  هتفگ  ددرگیم 
تسیدروم رد  الاب  هدام  دهدب . عیابب  ار  هراجا ) تدم  هیقب  تعفنم  نودب   ) نآ تمیق  و  تعفنم ) نتشاد  اب   ) عیبم تمیق  نیب  قرف  يرتشم  دیاب 

نیع و رد  هلقان  تافرصت  ینیعم  تدم  رد  هک  دنک  طرش  يرتشم  رب  تاهج  زا  یتهجب  دهد و  لاقتنا  يرگیدب  ار  یلام  یعطق  عیبب  یسک  هک 
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دننام رگید  تالماعم  كالم  تدحو  رظن  زا  دنک . خسف  ینوناق  للع  زا  یکیب  ار  هلماعم  عیاب  روبزم  تدم  ءانثا  رد  سپـس  دـیامنن و  تعفنم 
. تسا عیب 

نهر یـسک  دزن  هکنیا  لثم  دـهد  رارق  ریغ  قح  قلعتم  ار  عیبم  زا  یتمـسق  ای  مامت  يرتشم  عیب  دـقع  زا  سپ  رگا  : » یندـم نوناـق  « 455  » ةدام
نامهب عیبم  روبزم  ضرف  رد  دـشاب .» هدـش  فالخ  طرـش  هکنیا  رگم  دـش  دـهاوخن  روبزم  صخـش  قح  لاوز  بجوم  هلماعم  خـسف  دراذـگ 

. دیامن کف  ار  هنوهرم  لام  مهارف و  ار  نهر  کف  تابجوم  دیاب  يرتشم  و  دیآیم ، رد  عیاب  تیکلمب  تیعضو 
فرصت  رثا  رد  یلو  دشاب  دوجوم  يرتشم  دزن  عیبم  خسف ، نیح  رد  هک  یتروص  رد 

 549 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
. دوشیم راتفر  لیذ  قیرطب  دشاب ، هدش  لصاح  نآ  رد  يرییغت  وا 

نیا زا  نیلماعتم  زا  کی  چیه  دوشیم و  در  عیاب  هب  تیعـضو  نامهب  عیبم  تسا ، هدادـن  عیبم  تمیق  رد  يرییغت  يرتشم  فرـصت  هاگره  فلا -
. درادن يرگید  رب  یقح  تهج 

فرـصت زا  لبق  فرـصت و  زا  سپ  عیبم  تمیق  قرف  دوشیم و  در  عیابب  عیبم  نیع  تسا ، هدش  عیبم  تمیق  رـسک  بجوم  فرـصت  هاگره  ب -
. دوشیم هداد  عیابب  میوقت و  خسف ، نامز  رد 

زا تنیز  تالآ  نتخاس  ای  مدنگ  ندرک  درآ  دننام  دشاب ، هضحم  تفص  یتدایز  نآ  تسا و  هدش  تمیق  دایدزا  بجوم  فرصت  هاگره  ج -
خسف نیح  رد  يرتشم  هلاقا ، دروم  رد  م . ق . « 288  » ةدام زا  دافتسم  ربانب  هچراپ  ندومن  گنر  دننام  دشاب ، نیع  هبـش  هکنآ  ای  الط و  شمش 

يرتشم لعف  رثا  رد  تمیق  يدایز  اریز  درادیم ، تفایرد  عیاب  زا  دوب و  دهاوخ  قحتـسم  تسا  هدـش  دایز  وا  لمع  ببـسب  هک  یتمیق  رادـقمب 
هدایز تبـسنب  عیاب  اب  يرتشم  هکنآ  دـننام  تسا ، دوجوم  دروم  رد  زین  يرگید  ۀـفلتخم  تایرظن  تسا  هتفرگ  ماجنا  ینوناق  ةزاـجاب  هک  هدوب 

اب عیبم  نیع  رد  تمیق  ةدایزب  تبـسن  يرتشم  هکنآ  ای  دوشیم و  میـسقت  نانآ  نیب  نمث  هدش و  هتخورف  لام  نآ  دـشابیم و  کیرـش  تمیق  رد 
. درادن عیاب  رب  يرتشم  یقح  هکنآ  ای  دشابیم و  دوخ  لمع  لثملا  ترجا  قحتسم  يرتشم  عیابب و  قلعتم  نیع  هکنآ  ای  دشابیم و  کیرش  عیاب 
نآ راویدـب  سکع  ذـغاک و  يرتـشم  هدوب و  هناـخ  عیبـم  هکنآ  دـننام  دـشاب  كاـکفنا  لـباق  ریغ  نیع  دـئاز ، هک  يدروم  رد  تسا  نینچمه 

. دتفیب تیلام  زا  دوش  ادج  هاگره  هک  هدنابسچ 
هلماعم دروم  هکنآ  دننام  تسا  كاکفنا  لباق  هک  دـشاب  یئایـشا  ندومن  هفاضا  هدـش ، تمیق  دایدزا  بجوم  هک  يرتشم  فرـصت  هاگره  د -

. تسا يرتشمب  قلعتم  دئاز  دوشیم و  در  عیابب  عیبم  خسف  رثا  رد  تسا ، هتشاک  تخرد  هتخاس و  انب  نآ  رد  يرتشم  هدوب و  نیمز 
ترجا نودب  ار  اهنآ  دناوتیمن  يرتشم  هکنانچمه  دشاب  اناجم  هچ  رگا  دیامنب  اهنآ  ءاقب  اب  مازلا  ای  ندنکب و  روبجم  ار  يرتشم  دـناوتیمن  عیاب 

هدنک  ار  اهنآ  ای  درادهاگن و  نیمز  يور  رد  لثملا  ترجا  تخادرپ  اب  ار  اهنآ  دناوتیم  يرتشم  نیاربانب  دراذگ ، یقاب  عیاب  کلم  رد  لثملا 
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. دیامن ناربج  ار  صقن  هدرک و  رپ  ار  اهلادوگ  و 
هکنانچ ددرگ ، کلهتـسم  عیبم  هک  يوحنب  دـشاب  سنج  ریغ  اب  جازتما  هاگره  دـشاب . هدـش  طولخم  يرگید  لام  اب  عیبم  هک  یتروص  رد  ه -

کلهتسم عیبم  هچنانچ  دهدب . ار  نآ  تمیق  ای  لثم  يرتشم  دیاب  تسا ، هدش  فلت  عیبم  هک  تسنآ  دننام  دنزیرب ، ضوح  رد  ار  يرطع  ۀشیش 
نیع رد  تمیق  تبـسنب  عیاب  اـب  يرتشم  نلکدا ، نتخاـس  يارب  لـکلا  اـب  رطع  ۀشیـش  ندرک  طولخم  دـننام  تسین  کـیکفت  لـباق  یلو  دوشن 

نیزنب اب  نیزنب  ای  مدنگ و  اب  مدنگ  هکنانچ  دشاب ، سناجتم  لامب  عیبم  جازتما  هاگره  دنتسه . کیرـش  تمیق  رد  هکنآ  ای  دنـشابیم و  کیرش 
اب يرتشم  دوش ، طولخم  يرتتسپ  سنج  اب  عیبم  هک  یتروص  رد  دـشابیم . کیرـش  جوزمم  رد  دوخ  لام  رادـقمب  کی  ره  ددرگ ، طولخم 

. دنشابیم کیرش  جوزمم  رد  عیاب 
هفاضا عیاب  دشاب  هدـش  طولخم  يرتهب  سنج  اب  هک  یتروص  رد  دریگیم و  يرتشم  زا  عیاب  تسا  تمیق  قرف  هک  ار  طالتخا  زا  یـشان  نایز  و 
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. دهدیم يرتشمب  ار 
رثا رد  دـناوتب  هک  تسا  نآ  دـیامنیم ، دـقع  نمـض  رد  دوخ  يارب  رایخ  طرـش  هک  نیعیابتم  زا  کی  ره  روظنم  طرـش - رایخ  رد  خـسف  راـثآ 
رظن رد  دهدیم ، رارق  خسف  قح  دوخ  يارب  هام  هس  دشورفیم و  ار  ۀناخ  هک  یـسک  الثم  دنک ، كاردتـسا  ار  قباس  تیعـضو  رایخ  قح  لامعا 

هک تسا  نآ  رب  طونم  رما  نیا  دروآ . تسدب  ار  هناخ  ددجم  تیکلم  خسف و  ار  دقع  دـنادب  دوخ  حالـص  هاگره  هام  هس  فرظ  رد  هک  دراد 
يرتشم طرش  عیب  رد  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 460  » ةدام هک  تسا  تهج  نیدب  دشاب ، روبزم  قح  لامعا  اب  یفانم  هک  دـیامنن  یلمع  يرتشم 

دیامنب » هریغ  لاقتنا و  لقن و  لیبق  زا  دشاب  رایخ  یفانم  هک  یفرصت  عیبم  رد  دناوتیمن 
دنک راذگاو  يرگیدب  تسا  اراد  دوخ  هچنآ  زا  شیب  دناوتیمن  يرتشم  دوشیم ، لقتنم  يرتشمب  لزلزتم  روطب  يرایخ  عیب  رثا  رد  عیبم  تیکلم 
دوخ يارب  هک  هنوگنامه  رایخ  طرـش  دیق  اب  يرگیدب  ار  نآ  هکنآ  دننام  دیامنب ، عیبم  رد  یفرـصت  هنوگ  ره  عیاب ، قح  ظفح  اب  دناوتیم  یلو 

ار رما  نیا  تیاعر  يرتشم  هک  یتروص  رد  دـنک . راذـگاو  ررقم  تدـم  رد  رایخ  طرـش  دـیق  اب  هراجاب  ای  دـهدب و  لاقتنا  هدـش  هداد  رارق  وا 
دنک خسف  ار  عیب  عیاب  هک  یتروص  رد  دوب . دهاوخ  یلوضف  روبزم  لمع  دهد ، لاقتنا  تدم  زا  شیب  ار  عفانم  ای  نیع و  قلطم  روطب  دـیامنن و 

تحص 
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لطاب دراد  عیاب  رایخ  قح  اب  تافانم  هک  یئاجنآ  ات  مود  دقع  دنک  در  دـهدن و  هزاجا  ار  نآ  هاگره  تسا و  عیاب  ةزاجاب  طونم  يرتشم  لمع 
. تسا هدش  دقعنم  کلام  فرط  زا  اریز  تسا  حیحص  مود  دقع  دنکن  هدافتسا  خسف  قح  زا  عیاب  هک  یتروص  رد  دوب . دهاوخ 

ینعی دراد  درتسم  عیابب  ار  نآ  لدب  تسا  مزلم  يرتشم  دشاب  هدش  فلت  تاهج  زا  یتهجب  عیبم  دـیامن و  خـسف  ار  دـقع  عیاب  هک  یتروص  رد 
. نآ لثم  هدوب  یلثم  هاگره  نآ و  تمیق  هدوب  یمیق  عیبم  هاگره 

ياضر زا  فشاک  وا  فرـصت  دـشاب  خـسف  اب  یفانم  هک  دـنک  یفرـصت  ًادـمع  عیبم  رد  دـشاب و  طرـش  راـیخ  ياراد  يرتشم  هک  یتروص  رد 
. تسا هتشاد  رایخ  قح  طاقسا  زا  ریغ  يرگید  دصق  هک  دیامن  تباث  هکنآ  رگم  تسا  خسف  قح  طاقسا  هلماعمب و 

دـنیامنب و هدـش  لقتنم  اهنآب  دـقع  رثا  رد  هک  هلماعم  دروم  رد  دـنهاوخب  هک  یفرـصت  هنوگره  دـنناوتیم  نیعیابتم  ناویح  سلجم و  راـیخ  رد 
. تسا رایخ  قح  طاقسا  هلماعمب و  ياضر  زا  فشاک  رایخ ، قح  ةدنراد  فرط  زا  دشاب  خسف  اب  یفانم  هک  یفرصت 

ات دقع  نامز  زا  هک  هلـصفنم  عفانم  تائامن و  خسف ، رد  هلاقاب ، عجار  یندم  نوناق  « 287  » ةدام كالم  تدحو  رظن  زا  عیبم - عفانم  تائامن و 
نیع عبات  تیکلم  رد  عفانم  تائامن و  اریز  تسا ، هدش  کلام  دقع  ۀطساوب  هک  تسا  یـسک  لام  دوشیم  ثداح  هلماعم  دروم  رد  خسف  نامز 

. دوشیم کلام  خسف  ۀجیتن  رد  هک  تسیسک  لام  هلصتم  تائامن  دنتسه و 
دـشابیم تارایخ  زا  یکی  هک  طرـش  عیب  دروم  رد  یندـم  نوناـق  « 459  » ةداـم لـیذ  رد  م . ق . « 287  » هداـم زا  روبزم  رما  طابنتـسا  رب  هوـالع 

خـسف نیح  ات  دقع  نیح  زا  هلـصاح  عفانم  تائامن و  دش و  دهاوخ  عیاب  لام  عیبم  خسف ، نیح  زا  عیاب ، خـسف  رثا  رد  هک  تسا  هدـش  حیرـصت 
زا سپ  عیبم  فلت  تخاس  يراج  رگید  تارایخ  دروم  رد  ار  م . ق . « 459  » ةدام دافم  ناوتیم  زین  كالم  تدحو  رظن  زا  تسا و  يرتشم  لام 

. تسا عرف  ود  ياراد  روبزم  ضرف  تسیک ؟ ةدهعب  فلت  دوش  فلت  يرتشم  دزن  خسف  زا  سپ  عیبم  هک  یتروص  رد  يرتشم - دزن  خسف 
يرتشم خـسف  زا  لبق  اریز  دوب ، دـهاوخ  نآ  تمیق  ای  لثم  نماض  يرتشم  تروص  نیا  رد  تسا . هدـمآ  لـمعب  يرتشم  ۀلیـسوب  خـسف  فلا -

یضوع  لباقم  رد  هدوب و  عیبم  نماض 
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هدشن دوجوم  يرتشم  دزن  تناما  تروصب  لام  ءاقب  رد  عیاب  فرط  زا  يدیدج  تیاضر  خسف  زا  سپ  و  تسا ، هتفریذپ  ار  نآ  دشاب  نمث  هک 
یقیقح ضوع  هک  فلت  نامضب  فلت  رثا  رد  هدوب و  یمسملا  نمثب  نامض  خسف ، زا  لبق  نامض  هچ  رگا  دوشیم ، باحصتسا  نامض  تسا و 

. تسا ررقم  دساف  عیب  رد  هکنانچ  دوشیم ، لیدبت  تسا  تمیق  ای  لثم  زا 
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لیمب عیاب  اریز  طیرفت ، يدـعت و  دروم  رد  رگم  دـشابیمن  فلت  نماض  يرتشم  تروص  نیا  رد  تسا . هدـمآ  لمعب  عیاـب  هلیـسوب  خـسف  ب -
دوخ ياضرب  دیامنن  يرتشم  زا  ار  عیبم  ۀبلاطم  هک  مادام  تسا و  هدز  مهرب  ار  نآ  هدرک و  عطق  هدوب  نامـض  بجوم  هک  ار  دقع  ۀطبار  دوخ 

. تسا هناکلام  تناما  تقیقح  رد  رما  نیا  تسا و  هدراذگ  وا  دزن  ار  نآ 
هدومن يدعت  ای  طیرفت  هکنآ  رگم  تسین  نماض  يرتشم  یندم  نوناق  « 614  » هدام قبط  دوش  صقان  ای  فلت  يرتشم  دزن  عیبم  هاگره  نیاربانب 

لیاز دقع  خسف  اب  دیدرگ . لصاح  دقع  ۀلیـسوب  هک  ینامـض  دناهتفگ : هدومن و  لالدتـسا  لبق  عرف  دننام  عرف  نیا  رد  ءاهقف  زا  یـضعب  دشاب 
طیرفت يدـعت و  يرتشم  هچ  رگا  عیبـم  فلت  دروم  رد  نیارباـنب  ددرگیم ، باحـصتسا  نامـض  دوش ، نآ  لاوز  رد  کـش  هچناـنچ  دوشیمن و 

. دوب دهاوخ  نآ  تمیق  ای  لثم  نماض  دشاب  هدومنن 
ار يرتشم  یندـم  نوناق  تاررقم  اریز  تسا ، هدومن  يوریپ  ریخا  ياهقف  رظن  زا  یندـم  نوناق  دوشیم  طابنتـسا  م . ق . « 631  » هدام زا  هکنانچ 

. تسا هتخانشن  نیما  خسف  زا  سپ  عیبمب  تبسن 
رارق نیما  لام  نآب  تبسن  ار  وا  نوناق  نیا  تاررقم  دشاب و  فرصتم  عدوتـسم  زا  ریغ  یناونعب  ار  ریغ  لام  یـسک  هاگره  : » م ق . « 631  » هدام
نماض اهنآ  لاثما  هیلع و  یلوم  ای  ریغـص  لامب  تبـسن  یلو  ای  میق  هرجأتـسم ، نیعب  تبـسن  رجأتـسم  نیاربانب  تسا  عدوتـسم  لثم  دـشاب  هداد 

، در ناکما  اب  فرـصتم  عانتما  وا و  ۀـبلاطم  خـیرات  زا  دادرتساب  کلام  قاقحتـسا  تروص  رد  يدـعت و  ای  طیرفت  تروص  رد  رگم  دنـشابیمن 
«. دشابن وا  لعفب  دنتسم  هچ  رگا  دوب  دهاوخ  یبیع  ای  صقن  ره  فلت و  لوئسم  فرصتم 

. رایخ نامز  رد  عیبم  بیع  صقن و  فلت و  - 10

هراشا

نیدب درادن . رما  نیا  رد  يریثأت  هنوگچیه  ضبق  تسا و  تیکلم  لقان  عیب  دقع  دـشاب ، یجراخ  نیع  عیبم  هک  یتروص  رد  تشذـگ  هکنانچ 
دقع  نامز  نیب  تائامن  عفانم و  هک  تسا  تهج 

 553 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
هچنانچ دیامن و  میلـست  يرتشمب  ار  عیبم  عیب ، زا  سپ  دیاب  عیاب  یندـم  نوناق  « 362  » ةدام قش 3  قبط  نیارباـنب  تسا . يرتشم  نآ  زا  ضبق  و 

عیب ۀجیتن  رد  دنمان  یضواعم  نامض  هک  روبزم  نامض  تسا . نماض  یندم  نوناق  « 388  » و « 387  » ةدام قبط  دوش  صقان  ای  فلت  وا  دزن  عیبم 
. دوشیم لقتنم  يرتشمب  نامض  عیبم ، میلست  رثا  رد  و  دوب ، دهاوخ  یقاب  ددرگن  يرتشم  میلست  عیبم  هک  مادام  دوشیم و  لصاح 

نامز رد  ضبق  زا  سپ  عیاب  نامـض  نآ  ددرگیم و  هجاوم  تسا ، هدـش  رکذـتم  یندـم  نوناق  « 453  » ةدام هک  یئانثتـسا  کی  اب  روبزم  ةدعاق 
. دشابیم يرتشمب  صتخم  رایخ 

دوش صقان  ای  فلت  نیلماعتم  ای  عیاب  رایخ  نامز  رد  میلست و  زا  دعب  عیبم  رگا  طرـش  ناویح و  سلجم و  رایخ  رد  : » یندم نوناق  « 453  » ةدام
«. تسا عیاب  ةدهعب  صقن  ای  فلت  دشاب  يرتشم  صتخم  رایخ  رگا  تسا و  يرتشم  ةدهع  رب 

رایخ ناویح و  رایخ  سلجم ، راـیخ  زا : تسا  تراـبع  دنتـسه  نیعم  تدـم  ياراد  هک  یتاراـیخ  م . ق . « 453  » هدام حرش  بلطم و  حیـضوت 
سپ عیبم  صقن  ای  فلت  رد  وگتفگ  درادـن  تدـم  رایخ  هکنآ  رب  هوالع  اریز  تسا  جراخ  ام  يوگتفگ  زا  ًاعوضوم  نمث ، ریخأت  رایخ   ) طرش

یتروص رد  دشابیم و  عیبم  میلست  زا  لبق  دیامنیم  حیرصت  یندم  نوناق  « 402  » ةدام هکنانچ  نمث  ریخأت  رایخ  تسا و  يرتشمب  نآ  میلست  زا 
: دوشیم ضرف  راهچ  الاب  رد  روکذم  ۀناگهس  تارایخ  رد  تسا ) عیاب  ةدهعب  « 387  » ةدام قبط  دوش  صقان  ای  فلت  عیاب  دزن  عیبم  هک 

هدـشن طقاس  اهنآ  زا  کی  چـیه  رایخ  هک  يدروم  رد   ) سلجم راـیخ  رد  هکناـنچ  دـشاب - نیلماـعتم  يارب  راـیخ ، هک  یتروص  رد  ضرف 1 -
( دنشاب هدومنن  طقاس  کیچیه  هدش و  هداد  رارق  نیعیابتم  يارب  رایخ  هک  يدروم  رد   ) تسا طرش  رایخ  و  دشاب )

هدـش طقاس  دـقع  نمـض  يرتشم  رایخ  هک  يدروم  رد   ) سلجم راـیخ  رد  هکناـنچ  دـشاب - عیاـبب  صتخم  راـیخ ، هک  یتروص  رد  ضرف 2 -
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هک  يدروم  رد   ) تسا طرش  رایخ  و  دشاب )
 554 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

( هدش هداد  رارق  عیاب  يارب  طقف  دقع  رد  رایخ 
اریز تسا ، هدعاق  قباطم  روبزم  تیلوئسم  تسا  يرتشم  ةدهعب  هدش  حیرـصت  « 453  » هدام لوا  رد  هکنانچ  صقن  ای  فلت  ـالاب ، ضرف  ود  رد 

لقتنم نآ ، میلـست  رثا  رد  دـشابیم  عیبـمب  تبـسن  عیاـب  تیلوئـسم  بجوم  هک  مه  یـضواعم  نامـض  دـشابیم و  کـلام  ةدـهعب  صقن  فلت و 
هک يروطب  هدومن  ادیپ  واب  صاصتخا  هدش  يرتشم  نآ  زا  عیبم  هکنآ  رثا  رد  عیاب  نامـض  هک  تسنآ  رما  نیا  طانم  تسا . هدـیدرگ  يرتشمب 

. دیامن بلس  دوخ  زا  ار  نآ  دناوتیمن 
الاب ةدـعاق  زا  شندوب  جراخ  رب  یلیلد  اریز  دـشاب ، يرتشم  عفنب  روبزم  رایخ  هچ  رگا  تسا  عیاب  راـیخ  دـننام  ثلاـث  صخـشب  صتخم  راـیخ 

. تسین
صتخم یندـم  نوناق  « 398  » ةدام قبط  ناویح  راـیخ   ) ناویح راـیخ  رد  هکناـنچ  دـشاب - يرتشمب  صتخم  راـیخ ، هک  یتروص  رد  ضرف 3 -

قح طقف  دقع  رد  هاگره   ) تسا طرش  رایخ  و  دشاب ) هدش  عیاب  رایخ  طوقس  طرـش  دقع  نمـض  رد  هاگره   ) سلجم رایخ  و  تسا ) يرتشمب 
رد يرتشمب  عیبـم  میلـست  زا  سپ  لـصاح  صقن  بیع و  تسا  یکاـح  « 453  » ةدام لیذ  هکنانچ  دـشاب ) هدـش  هداد  رارق  يرتشم  يارب  راـیخ 

تسنآ و کلام  ةدهعب  لام  فلت  ةدعاق ، قبط  اریز  تسا ، یلک  ةدعاق  فالخ  رب  الاب  ضرف  رد  نوناق  مکح  تسا . عیاب  ةدهعب  رایخ ، تدـم 
هدام رد  یندم  نوناق  تسا . هدـش  فلت  وا  دـی  رد  میلـست و  واب  عیاب  فرط  زا  عیبم  هک  ًاصوصخم  دـشابیم  يرتشم  دـقع  زا  سپ  عیبم  کلام 
نمز یف  فلتلا   ) صوصخم يدـعاق  أـشنم  هک  تسا  یتاـیاور  روبزم ، قوقح  رد  نآ  دنتـسم  تسا و  هدومن  هیماـما  قوـقح  زا  يوریپ  « 453»
رایخ هاـگره  عیب  دـقع  رد  هک  تسنآ  دـناهدومن  روبزم  ةدـعاق  تحـص  يارب  یلقع  رظن  زا  هک  یهیجوت  دـشابیم . هل ) راـیخ  ـال  نمم  راـیخلا 
دقع سکعلاب  یلو  دیامنب  بلس  دوخ  زا  ار  تیکلم  دناوتیمن  وا  هک  يروطب  تسا  تباث  رقتسم و  عیابب  تبـسن  دقع  دشاب  يرتشمب  صتخم 

. دشابیم لزلزتم  رایخ  ءاضقنا  ات  يرتشمب  تبسن  روبزم 
 555 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

رایخ رد  هکنانچ  دوش - طقاس  عیاـب  راـیخ  تاـهج  زا  یتهجب  نآ  زا  سپ  دـشاب و  نیلماـعتم  يارب  دـقع  رد  راـیخ  هک  یتروص  رد  ضرف 4 -
رارق دـقع  رد  نیلماعتم  يارب  خـسف  رایخ  قح  هاگره   ) تسا طرـش  رایخ  و  دـنک ) طقاس  ار  دوخ  رایخ  قح  عیاـب  عیب  داـقعنا  زا  سپ   ) سلجم

( ددرگ طقاس  تاهج  زا  یتهجب  عیاب  رایخ  نآ  زا  سپ  دشاب و  هدش  هداد 
دیامنیم حیرـصت  نآب  م . ق . « 453  » هدام هکنانچ  اریز  دـشابیمن ، عیاب  هدـهعب  تسا و  وا  دوخ  ةدـهعب  يرتشمب  صتخم  رایخ  ناـمز  رد  فلت 

لقتنم وا  ةدـهعب  نامـض  يرتشمب  عیبم  میلـست  اـب  روبزم  دروم  رد  ینعی  تسا  يرتشم  ةدـهعب  نیعیاـبتم  راـیخ  ناـمز  رد  عیبم  صقن  اـی  فلت 
يارب نامـض  داجیا  يرتشم و  نامـض  عفر  يارب  یبجوم  دوش  طقاس  تاهج  زا  یتهجب  عیاب  رایخ  رما  نیا  زا  سپ  هچنانچ  نیارباـنب  ددرگیم ،

. تسین دوجوم  عیاب 
ار تیلوئـسم  ةوحن  هکنآ  نودـب  تسا ) عیاب  ةدـهعب  صقن  ای  فلت  دـشاب  يرتشم  صتخم  رایخ  رگا   ) تراـبعب « 453  » ةدام رد  یندـم  نوناق 

ةدام رد  ضبق  زا  لبق  عیبم  صقن  فلت و  مکح  نایب  اب  یندم  نوناق  هک  دشاب  نآ  رما  نیا  تلع  دوریم  نامگ  تسا . هدومن  افتکا  دـهد  حرش 
هکنآب هجوت  اـب  اریز  تسا ، هتـسنادیم  ینغتـسم  يرتشمب  صتخم  راـیخ  ناـمز  رد  صقن  فلت و  مکح  هوحن  ناـیب  زا  ار  دوخ  و 388 ،»  387»

عیبم صقن  فلت و  دروم  رد  هدوب و  عیب  دقع  زا  یـشان  هک  تسا  یـضواعم  نامـض  نامه  ۀمادا  يرتشمب  صتخم  رایخ  نامز  رد  عیاب  نامض 
رظنب هچ  رگا  هدیدن  مزال  ار  رارکت  دوب ، دهاوخ  ناسکی  دروم  ود  ره  رد  یـضواعم  نامـض  ةوحن  تسا و  هدش  رکذ  نآ  مکح  ضبق  زا  لبق 

ات دوشن ، يراددوخ  « 453  » ةدام رد  تیلوئـسم  ةوحن  رکذ  زا  هک  هدوب  نآ  یـضتقم  دوشیم  هتـشون  دارفا  مومع  يارب  نوناق  نوچ  هک  دسریم 
، دنبایرد ار  نآ  یقوقح  لصا  لامعا  نودب  دنناوتب  دارفا  مومع 
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________________________________________

ه ق ناریا ، نارهت -  ۀیمالسا ، تاراشتنا  دلج ،  6 یماما ،)  ) یندم قوقح  نسح ، دیس  یماما ،

555 ص : ج1 ، یماما ؛)  ) یندم قوقح 

: دشابیم ریز  حرشب  يرتشمب ، صتخم  رایخ  نامز  رد  عیبم ، بیع  صقن و  فلت و  دروم  رد  عیاب  تیلوئسم 

عیبم فلت  دروم  رد  عیاب  تیلوئسم  فلا -

اریز  دراد ، درتسم  ار  نمث  دیاب  عیاب  دوشیم و  خسفنم  عیب  دقع  واب ، صتخم  رایخ  نامز  رد  يرتشم  دزن  عیبم  فلت  رثا  رد 
 556 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

سپ دوب و  دهاوخ  یقاب  واب ، صتخم  رایخ  تدم  رد  يرتشمب  نآ  میلست  زا  سپ  هدوب ، عیاب  ةدهعب  عیبم  میلـست  زا  لبق  هک  یـضواعم  نامض 
هک وحن  نیدـب  تسا ، دـقع  خاسفنا  تشذـگ ، ضبق  زا  لبق  عیبم  فلت  رد  هکنانچ  نآ  رثا  دوشیم . لـقتنم  يرتشمب  روبزم  تدـم  ءاـضقنا  زا 

هاگره درادیم و  درتسم  يرتشمب  ار  نمث  عیاب  نیاربانب  دوشیم ، فلت  هدمآرد  عیاب  تیکلمب  عیبم  هدـش و  خـسفنم  دـقع  فلت ، زا  لبق  ۀـظحل 
. ددرگیم طقاس  وا  ۀمذ  تسا  هتخادرپن 

یف یلک  عیبم  هک  یتروص  رد  اما  دشاب . نآ  مکح  رد  ای  یصخش  نیع  عیبم  هک  تسیتروص  رد  يرتشمب  صتخم  رایخ  تدم  رد  عیاب  نامض 
اب درخب  ار  یلک  سنج  یسک  هک  یتروص  رد  نیاربانب  تسا ، يرتشم  ةدهعب  نآ  فلت  دوش ، فلت  يرتشمب  نآ  میلـست  زا  سپ  دشاب و  همذلا 

، تسناد دـقع  خاـسفنا  بجوم  ار  ضوبقم  درف  فلت  ناوتیمن  دـیامن ، يرتـشم  میلـست  ار  سنج  نآ  زا  يدرف  عیاـب  دوخ و  يارب  راـیخ  طرش 
دقع دلوم  لقتـسم و  تسا  يدقع  یلک  میلـستب  دهعت  هک  دـیدرگ  نایب  دـهعت  لیلحت  رد  اریز  تشذـگ ، ضبق  زا  لبق  عیبم  فلت  رد  هکنانچ 

. تسا نآ  کلام  ةدهعب  لام  فلت  دشابیم و  يرتشمب  نآ  میلست  ۀلیسوب  یلک  درف  یلعف  کیلمت  هک  تسا  يرگید  یعرف 

عیبم صقن  دروم  رد  عیاب  تیلوئسم  ب -

هاگره ار  نمث  خسف و  ار  عیب  دوخب  صتخم  رایخ  نامز  رد  عیبم  صقن  تروص  رد  دناوتیم  يرتشم  یندم  نوناق  « 388  » ةدام زا  طبنتسم  ربانب 
لباقم رد  هاگره  دوش ، هتفگ  دیاب  دروم  نیا  رد  هک  دـسریم  رظنب  تشذـگ  ضبق  زا  لبق  عیبم  صقن  رد  هکنانچ  دراد . درتسم  تسا  هتخادرپ 

دقع فلات ، ءزجب  تبسن  دوشیم و  هددعتم  دوقعب  لحنم  عیبم ، ءازجا  رابتعاب  عیب  دقع  دشاب :، هتفرگ  رارق  نمث  زا  یمهس  عیبم ، فلات  تمـسق 
ای هقفص  ضعبت  رایخ  رظن  زا  دناوتیم  وا  و  دوشیم ، هداد  يرتشمب  دریگیم ، رارق  نمث  زا  نآ  لباقم  رد  هچنآ  ددرگیم و  طیسقت  نمث  خسفنم و 

يرتشم دشاب ، هتفرگن  رارق  نمث  زا  یمهس  عیبم ، فلات  تمـسق  لباقم  رد  هک  یتروص  رد  دیامنب . خسف  هیقب  هب  تبـسن  ار  دقع  ءزج ، فلخت 
نینچمه  دیامنب . خسف  ار  عیب  دناوتیم  طقف 
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. دوشیمن هتخانش  عیبم  بیع  نآ  صقن  هک  عیبم  فاصوا  زا  یکی  لاوز  دروم  رد  تسا 

عیبم بیع  دروم  رد  عیاب  تیلوئسم  ج -

هتفرگ رظن  رد  قیرط  ود  دوشیم . يرتشم  هجوتم  بیع  زا  هک  يررـض  ناربـج  يارب  م . ق . « 422  » هدام قبط  تشذـگ  بیع  رایخ  رد  هکنانچ 
رما نیا  تسا . شرا  ذـخا  لوبق و  اـی  دـقع و  خـسف  نآ  دـیامن و  فرطرب  دوخ  زا  ار  ررـض  دوش و  لـسوتم  دـناوتیم  ود  نآ  زا  کـی  رهب  هک 
دقع نامز  رد  بیع  هاوخ  ددرگیم ، تسا  عیاب  ةدهعب  نآ  تیلوئـسم  هک  بیع  دراوم  یمامت  لماش  و  درادـن ، یـصوصخم  درومب  صاصتخا 

تـشذگ هکنانچ  اریز  دشاب . هدش  ثداح  يرتشم  رایخ  تدم  رد  ضبق و  زا  سپ  بیع  هکنآ  ای  ضبق و  زا  لبق  دقع و  زا  سپ  هاوخ  دشاب و 
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یـصقن بیع و  ره  لوئـسم  عیاب  م ) ق . « 453  » هدام زا  دافتـسم   ) درادن رایخ  هک  تسا  یـسک  ةدـهعب  رایخ  نامز  رد  عیبم  فلت   ] ةدـعاق قبط 
دروم رد  ار  عیاب  تیلوئسم  ةوحن  یندم  نوناق  « 453  » ةدام هچ  رگا  نیاربانب  ددرگیم  لصاح  عیبم  رد  رایخ  تدـم  ءاضقنا  نامز  ات  هک  تسا 

، دـیدرگ مولعم  یلک  روطب  بیع  راـیخ  رد  عیاـب  تیلوئـسم  ةوحن  هکنآ  زا  سپ  یلو  تسا ، هدومنن  حیرـصت  يرتـشم  راـیخ  تدـم  رد  بیع 
دروم نیا  رد  ار  عیاـب  تیلوئـسم  ةوحن  یندـم  نوناـق  دوب  مزـال  اـما  تسناد ، يراـج  يرتـشم  راـیخ  تدـم  رد  بیع  دروم  رد  ار  نآ  ناوتیم 

. دندرگ هاگآ  نآ  زا  دنتسین  انشآ  یقوقح  لوصا  اب  هدش و  هتشون  نانآ  يارب  نوناق  هک  دارفا  مومع  ات  دومنیم ، حیرصت 

: تسا مسق  ود  رب  ضبق  زا  سپ  بیع  تشذگ  هچنآ  ربانب 

: دشابیم دروم  ود  رد  نآ  تسا و  عیاب  ۀدھعب  نآ  نامض  هک  یبیع  - 1

عیاب نامـض  زا  روظنم  دشاب . میدق  بیع  ۀـجیتن  ثداح  بیع  هکنآ  رگید  دوش و  ثداح  يرتشمب  صتخم  رایخ  تدـم  رد  بیع  هکنآ  یکی 
شرا نداد  ۀلیـسوب  هاوخ  و  دشاب ، عیبم  دادرتسا  يرتشم و  خسف  ۀلیـسوب  هاوخ  دوش ، لمحتم  دـیاب  ار  بیع  زا  یـشان  تاراسخ  هک  تسا  نآ 

. درادهگن ار  نآ  دناوتیم  دنک ، خسف  ار  عیب  دناوتیم  يرتشم  هک  ینانچمه  نیاربانب  بیع .
. دهاوخب عیاب  زا  تسا  هدش  ثداح  وا  دوخ  دزن  هک  یبیع  شرا  و 
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. دشابیم قوف  دروم  ود  ریغ  رد  نآ  تسا و  یرتشم  ۀدھعب  نآ  نامض  هک  یبیع  - 2

. دوش لمحتم  دوخ  ار  بیع  زا  یشان  تراسخ  راب  هک  تسا  نآ  يرتشم  نامض  زا  روظنم 
راهچ ياراد  دـقع  هکنآ  رگم  دـباییم  همتاخ  يرتشمب  عیبم  میلـست  رثا  رد  تسا  عیاب  ةدـهعب  هدـش و  دـیلوت  دـقع  زا  هک  یـضواعم  ناـمض 

. ددرگیم فرط  رب  رایخ  ءاضقنا  زا  سپ  عیاب  نامض  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  يرتشمب  صتخم 
نمثب تبسن  یندم  نوناق  « 453  » ةدام دافم  كالم  تدـحو  رظن  زا  تهج  نیدـب  تسا و  يرابتعا  نمثم  نمث و  نیب  قرف  تشذـگ ، هکنانچ 

. دشابیم يرتشم  ةدهعب  عیابب  صتخم  رایخ  نامز  رد  نآ  ضبق  زا  سپ  نمث  فلت  نیاربانب  ددرگیم . يراج  دشاب  یصخش  هک  یتروص  رد 

فالتا دروم  عیبم  هاگره  یلو  دوش ، فلت  يوامـس  تفآب  ای  دوخ  يدوخب  رایخ  نامز  رد  ضبق  زا  سپ  عیبم  هک  تسیتروص  رد  دش  هتفگ  هچنآ  همتاخ -
: دوشیم روصت  ضرف  هس  دریگ  رارق  یسک 

رایخ قح  بحاص  ۀلیسوب  عیبم  فالتا  - 1

. دشابیم نآ  زا  فشاک  دیآ  لمعب  يرتشم  ۀلیسوب  هاگره  دشاب  يدمع  رایخ  قح  بحاص  هلیسوب  عیبم  فالتا  هک  یتروص  رد 
ار هلماعم  هک  دشابیم  نآ  زا  فشاک  دیآ  لمعب  عیاب  ۀلیـسوب  هاگره  تسا و  هدومن  لوبق  ار  هلماعم  هتـشاد و  ار  خـسف  قح  طاقـسا  دـصق  هک 

تروص رد  ار  خـسف  هک  یلوق  ربانب  رگم  تسا  یقاب  دوخ  لاحب  خـسف  رایخ  دـشاب  يدـمع  ریغ  فـالتا  هک  یتروص  رد  تسا . هدومن  خـسف 
. دنادیم لام  دوجو 

رایخ قح  بحاص  فرط  ۀلیسوب  عیبم  فالتا  - 2

. دوب دهاوخن  يرگید  قح  طوقس  بجوم  یسک  هلیسوب  لام  فالتا  اریز  دوشیمن ، نآ  بحاص  رایخ  طوقس  بجوم  روبزم  لمع 
رد لام  نوچ  تروص  نیا  رد  دیامن ، ءاضما  ار  دقع  دناوتیم  يرتشم  تسا  هدش  فلت  عیاب  ۀلیسوب  عیبم  دراد و  رایخ  يرتشم  هاگره  نیاربانب 

خسف  ار  دقع  دناوتیم  دهاوخب و  هدننکفلت  زا  یندم  نوناق  « 328  » ةدام قبط  ار  فلت  زور  تمیق  دناوتیم  تسا  هدش  فلت  وا  کلم 
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عیاب هدش ، فلت  عیبم  يرتشم  هلیسوب  تسا و  عیاب  دراد  رایخ  هک  یـسک  هاگره  درادیم . درتسم  ار  یتخادرپ  نمث  طقف  تروص  نیا  رد  دنک ،
. دهاوخب يرتشم  زا  تمیق  ای  لثم  زا  ار  عیبم  لدب  خسف و  ار  هلماعم  دناوتیم  فلت  زا  سپ 

ثلاث صخش  هلیسوب  عیبم  فالتا  - 3

فالتا رثا  رد  نوچ  تروص  نیا  رد  دیامن . خسف  ار  دقع  دناوتیم  دراد  رایخ  هک  یسک  دوشیمن و  رایخ  قح  طوقـس  بجوم  روبزم  فرـصت 
. دوب دهاوخ  فلات  عیبم  ضوعب  روبزم  لدب  تسا ، هدش  رقتسم  ثلاث  صخش  ۀمذ  رد  لدب 

طرش عیب  رد  مود  لصف 

هراشا

هتـشاد ار  نآ  خسف  قح  دیامن  در  يرتشمب  ار  نمث  لثم  نیعم  تدم  رد  عیاب  هاگره  دوش  طرـش  نآ  رد  هک  تسا  یعیب  زا  ترابع  طرـش  عیب 
. دشاب

رد یمهم  ریثأـت  دریگیم و  تروص  ضارقتـسا  دـصقب  ینونک  ۀـعماج  رد  تسا و  طورـشم  دـقع  ماـسقا  زا  یکی  يراـیخ  عیب  اـی  طرـش  عـیب 
. تسا هداد  صاصتخا  نآب  ار  ۀناگادج  لصف  یندم  نوناق  تهج  نیدب  دراد ، رازاب  رد  لوپ  شدرگ  تایداصتقا و 

هب ار  نمث  لثم  مامت  ینیعم  تدـم  رد  عیاب  هاگره  هک  دـنیامن  طرـش  دـنناوتیم  نیلماـعتم  عیب  دـقع  رد  : » دـیوگیم یندـم  نوناـق  « 458  » ةدام
در ار  نمث  لثم  ضعب  هاگره  هک  دننک  طرـش  دـنناوتیم  نینچمه  دـشاب و  هتـشاد  عیبم  مامتب  تبـسن  ار  هلماعم  خـسف  رایخ  دـنک ، در  يرتشم 

هاگره و  دوب . دـهاوخ  نیلماعتم  دادرارق  عبات  رایخ  قح  لاح  ره  رد  دـشاب . هتـشاد  عیبم  ضعب  ای  ماـمتب  تبـسن  ار  هلماـعم  خـسف  راـیخ  درک ،
«. نمث مامت  در  اب  رگم  دوب  دهاوخن  تباث  رایخ  دشاب  هدشن  ضعب  ای  مامت  دیق  نمثب  تبسن 

: دوشیم رکذتم  لیذ  رد  ار  دنچ  یتاکن  رما  حیضوت  يارب 

هراشا

560 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

- نمث در  یقوقح  تیعضو  لوا -

: دومن رابتعا  ناوتیم  مسق  جنپ  ار  نمث  در 
دوجوم نآ  زا  لبق  ات  دـیآیم و  دوجوب  نمث  در  زا  سپ  راـیخ  تروص  نیا  رد  دـشاب . قیلعت  روطب  راـیخ ، شیادـیپ  يارب  دـیق  نمث ، در  - 1

. تسا هدوبن 
تـسا دقع  خسف  هک  نآ  لامعا  یلو  دیآیم  دوجوب  دقع  ۀلیـسوب  رایخ  قح  هک  ینعم  نیاب  تسا ، دقع  ندرک  خسف  يارب  دـیق  نمث ، در  - 2

. دشابیم نمث  درب  طونم 
. تسا عیب  خسف  هدارا  زا  فشاک  عیاب  فرط  زا  نمث  در  هک  ینعم  نیاب  تسا ، یلعف  خسف  نمث ، در  - 3

. دوشیم خسفنم  دوخ  يدوخب  دقع  نمث  نداد  اب  هک  ینعم  نیاب  تسا ، دقع  خاسفنا  يارب  دیق  نمث ، در  - 4
. دنک خسف  ار  هلماعم  دوش  درتسم  واب  نمث  هچنانچ  هک  ددرگیم  مزتلم  يرتشم  دقع ، رد  هک  ینعم  نیاب  تسا ، هلاقا  موزل  طرـش  نمث ، در  - 5
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. دوشیم خسفب  رابجا  مکاح  فرط  زا  عانتما ، تروص  رد  دشابیم و  دوخ  دهعت  ماجناب  مزلم  وا  يرتشمب  نمث  در  ای  نیاربانب 
. دیامنیم خسف  مکاح  هدومنن  خسف  هاگره  و 

تسا هدومن  رابتعا  مود  لوا و  مسق  ود  زا  یکیب  طرش  رایخ  رد  ار  نمث  در  روبزم  هدام  دوشیم ، مولعم  م . ق . « 458  » هدام ترابع  زا  هکنانچ 
. تسا حیحص  دشابیم و  يرایخ  زین  دقع  دوش  رابتعا  رگید  مسق  هس  زا  یکیب  عیب ، دقع  رد  نمث  در  هچنانچ  یلو 

- نمث در  مود -

دروآیم تسدـب  هک  ار  یلوپ  دـشورفیم و  ار  دوخ  کـلم  ضارقتـسا  روظنمب  عیاـب  تسا و  دـقن  هجو  نمث  ًاـعون  یطرـش  عیب  تـالماعم  رد 
رد درادیم . درتسم  يرتشمب  تسا  هتفرگ  هک  ار  هچنآ  لثم  عیاب  خـسف  زا  سپ  هک  دـیامنیم  دـیق  دـقع  رد  تهج  نیدـب  دـیامنیم و  فرـصم 

دوجوم عیاب  دزن  نمث  نیع  دوش و  خسف  عیب  هچنانچ  دهدیم  يرتشمب  ار  نمث  لثم  عیاب  خسف  زا  سپ  هک  دوشن  دـیق  عیب  دـقع  رد  هک  یتروص 
دقع  زا  لبق  کلامب  دروم  ود  زا  کی  ره  دوشیم و  لحنم  هلماعم  خسف ، رثا  رد  اریز  دهدب ، يرتشمب  ار  نآ  دیاب  وا  دشاب ،
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ار عیب  نیعم  تدم  رد  عیاب  هچنانچ  دشاب ، هتخورف  يرگیدب  يرایخ  عیب  هب  یلیبموتا  لباقم  رد  ار  دوخ  ۀـناخ  یـسک  هاگره  الثم  ددرگیمرب .

. دنکیم در  يرتشمب  هدوب  هلماعم  نمث  هک  ار  لیبموتا  نیع  دنک  خسف 
نمث ذخا  زا  يرتشم  هک  یتروص  رد  دیامنب . نآ  رد  ار  تافرصت  عاونا  دناوتب  هک  يوحنب  يرتشم  ضبقب  تسا  نآ  نداد  نمث ، در  زا  روظنم 

زا لبق  دنک و  خسف  ار  هلماعم  وا  ماقم  مئاق  ای  مکاحب  نآ  میلـست  اب  دـناوتیم  عیاب  یندـم  نوناق  « 461  » ةدام قبط  دـنک ، عانتما  رایخ  نامز  رد 
در زا  سپ  خسف  قح  هک  تسیدروم  رد  الاب  هدام  ضرف  دیامن ، خـسف  ار  دـقع  دـناوتیمن  دـیامن ، وا  ماقم  مئاق  ای  مکاح  میلـست  ار  نمث  هکنآ 

. دیآ دوجوب  نمث  لثم 

طرش عیب  لالحنا  موس -

. دوشیمن لحنم  ینوناق  ببـس  نودب  یلو  تسا ، هددعتم  دوقعب  لالحنا  لباق  دروم  ددعت  ای  نیفرط و  زا  کی  ره  ددـعت  رابتعاب  هچ  رگا  دـقع 
دوشیمن لحنم  یلو  تسا  ددـعتم  روبزم  دـقع  دروم  هچ  رگا  دـشورفب ، يرگیدـب  لایر  رازه  دـصناپب  ار  یغاب  لیبموتا و  یـسک  هاگره  الثم 

دقع تروص  نیا  رد  دوش ، فلت  ضبق  زا  لـبق  اـی  دـشاب و  لـطاب  ود  نآ  زا  یکیب  تبـسن  عیب  هکنآ  دـننام  ینوناـق ، تاـهج  زا  یتهجب  رگم 
خسف دقع  زا  تبسن  نامهب  ناوتب  نمث  زا  یتمسق  تخادرپ  اب  هک  دوش  طرـش  دقع  رد  هاگره  تسا  نینچمه  ددرگیم . طیـسقت  نمث  لحنم و 

ار هلماعم  خـسف  قح  يرتشمب ، عیاب  فرط  زا  نمثلا  لثم  زا  یتمـسق  ای  مامت  تخادرپ  اب  هک  دوشن  طرـش  نیلماعتم  نیب  هاگره  نیاربانب  دومن .
طرـش نیلماعتم  نیب  هاگره  یلو  دنک ، خسف  ار  دقع  زا  یتمـسق  نمث  زا  یتمـسق  تخادرپ  اب  دناوتیمن  عیاب  دراد ، دقع  ضعب  ای  مامتب  تبـسن 
طرـش قبط  نمث  زا  ضعب  در  اب  دـناوتیم  وا  دراد ، ار  هلماعم  ضعب  ای  مامتب  تبـسن  خـسف  رایخ  تخادرپ  ار  نمث  ضعب  عیاب  هچنانچ  هک  دوش 
مهرب ار  دقع  عیبم  مامت  ای  ثلث  ای  عبرب  تبسن  دناوتیم  تخادرپ  ار  نمث  عبر  عیاب  هاگره  هک  دننک  طرش  دنناوتیم  نیلماعتم  الثم  دیامن ، لمع 
دشاب هدش  خسف  عیب  مامت  هاگره  دریگیم و  رارق  عیبم  زا  یقاب  لباقم  رد  هدشن  تخادرپ  هک  نمث  زا  هیقب  دقع ، زا  یتمـسق  خسف  زا  سپ  دنز .

. تسا عیاب  همذ  رب  نید و  نمث  زا  هیقب 
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، نمثب تبـسن  يرایخ  دقع  رد  هاگره  دوب و  دهاوخ  نیلماعتم  دادرارق  عبات  رایخ  قح  تسا ، رکذـتم  یندـم  نوناق  « 458  » ةدام لیذ  هکنانچ 
عیبم مامتب  تبـسن  ار  دقع  دناوتیم  عیاب  نمث  مامت  در  زا  سپ  نمث و  مامت  در  اب  رگم  دوب  دهاوخن  تباث  رایخ  دشاب  هدشن  مامت  ای  ضعب  دـیق 

. دشابیم نآب  فرصنم  دقع  قالطا  اریز  دیامن ، خسف 
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رادقم تسا  مزال  دنک  خسف  ار  عیب  ضعب  ای  مامت  دناوتب  دیامن  هیدأت  ار  نمث  زا  ضعب  عیاب  هچنانچ  هک  دوش  دیق  عیب  دقع  رد  هک  یتروص  رد 
تیارـس هلماعم  درومب  نآ  لهج  دـشابیم و  لوهجم  طرـش  الا  دوش و  مولعم  خـسف  دروم  رادـقم  تسا  مزـال  هک  یناـنچمه  ددرگ  نیعم  نآ 

دومن در  عیاب  ار  نمث  زا  رادقم  ره  هک  دومن  طرش  دقع  نمض  رد  ناوتیم  دوب . دهاوخ  لطاب  دقع  طرـش و  م . ق . « 233  » ةدام قبط  دنکیم و 
لطاب و یلوهجم  طرش  تشذگ  هکنانچ  یلو  تسا  لوهجم  یتهج  زا  هچ  رگا  روبزم  طرش  دیامن ، خسف  دناوتب  ار  عیب  دقع  زا  تبـسن  نامهب 

قطنم اب  لوادتم و  عامتجا  فرع  رد  تسین و  نینچ  روبزم  طرش  و  دیامنب . نیضوع  دحاب  تیارس  نآب  لهج  هک  دوشیم  دقع  نالطب  بجوم 
. درادن تافانم  زین  یقوقح 

طرش عیب  راثآ  مراهچ -

هراشا

تسا لیذ  رارقب  طرش  عیب  راثآ 

« عیاب يارب  رایخ  دیق  اب  دوشیم  يرتشم  کلم  عیبم  دقع ، درجمب  طرش  عیب  رد  - » 1

، رایخ دوجو  دوشیم و  لقتنم  يرتشمب  دقع  ۀلیـسوب  دشاب  یجراخ  نیع  هک  یتروص  رد  عیبم  تشذـگ  هکنانچ  یندـم .) نوناق  « 459  » هدام )
تیکلم لزلزت  طقف  عیاب  رایخ  رثا  تسا . هدش  حیرـصت  زین  یندـم  نوناق  « 364  » ةدام و  « 363  » ةدام رد  ار  رما  نیا  دـشابیمن ، لاقتنا  زا  عناـم 

دوخ رایخ  قح  زا  عیاـب  هاـگره  دروآ . تسدـب  ًاددـجم  ار  عیبم  تیکلم  نآ  لاـمعا  ۀلیـسوب  دـناوتیم  عیاـب  هک  دـشابیم  عیبمب  تبـسن  يرتشم 
اما و  دشاب . هدـشن  جرد  نآ  رد  رایخ  هک  تسا  نآ  دـننام  دوشیم و  رقتـسم  يرتشم  تیکلم  یعطق و  عیب  دـنکن  نآب  ذـخا  دـیامنن و  هدافتـسا 

يرتشم  هک  تسنآ  ضرف  اریز  دشابیم ، تباث  رقتسم و  دقع  زا  سپ  نمثب  تبسن  عیاب  تیکلام 
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. درادن نمثب  تبسن  وا  تیکلام  هوحن  رد  ریثأت  مه  عیاب  خسف  رایخ  دیامنب و  لحنم  ار  دقع  دناوتیمن 

(. یندم نوناق  « 459  » هدام  ) درادن یئارقهق  رثا  تسا و  خسف  نامز  زا  خسف  رثا  - 2

عیاـب تیکلمب  عیبـم  هدـش و  لـحنم  دـقع  خـسف  نیح  زا  درک و  خـسف  ار  عیب  دومن و  لـمع  دـقع  رد  جردـنم  طرـشب  عیاـب  هک  یتروـص  رد 
. تسا کلم  عبات  تائامن  عفانم و  اریز  دشابیم ، يرتشم  لام  خـسف  نامز  ات  دـقع  نیح  زا  هلـصاح  تائامن  عفانم و  تهج  نیدـب  ددرگیمرب ،
«287  » ةدام رد  ار  نآ  لیـصفت  دـیاب  یلو  تسا  هتـسناد  يرتشم  نآ  زا  قالطا  روطب  ار  عفاـنم  تاـئامن و  هچ  رگا  یندـم  نوناـق  « 459  » ةدام

نامز ات  دقع  نامز  زا  هک  ۀلصفنم  عفانم  تائامن و  هک  وحن  نیدب  دراذگ ، قرف  هلصفنم  هلصتم و و  عفانم  تائامن و  نیب  تفای و  یندم  نوناق 
هلاقا رد  نآ  حرـشب   ) ددرگیم رب  عیابب  عیبم  عبتب  هلـصتم  عفانم  تائامن و  تسناد و  يرتشم  لاـم  دـیاب  هدـش  ثداـح  هلماـعم  دروم  رد  خـسف 

( دوش هعجارم 

.« دیامنب هریغ  لاقتنا و  لقن و  لیبق  زا  دشاب  عیاب  رایخ  اب  یفانم  هک  یفرصت  عیبم  رد  دناوتیمن  يرتشم  طرش  عیب  رد  - » 3

هراشا

رد دیاب  دیامنیم  هک  یتافرـصت  دـشابیم و  لزلزتم  هدـشن  یـضقنم  رایخ  هک  مادام  عیبم  رد  يرتشم  تیکلام  اریز  یندـم ) نوناق  « 460  » هدام )
. دیامن زواجت  دناوتیمن  نآ  زا  هدش و  هداد  واب  هک  دشاب  یقح  دودح 
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: زا تسا  ترابع  دشابیم  عیاب  رایخ  قح  اب  یفانم  هک  يرتشم  تافرصت 

عیبم فالتا  فلا .

هلماعم دروم  فالتا  اب  اریز  دشکب ، ار  يرایخ  هلماعم  دروم  دنفـسوگ  هکنانچ  دوش ، نآ  فلت  ببـس  ای  دـنک  فلت  ار  عیبم  دـناوتیمن  يرتشم 
نآ دـشابیم و  قح  لـحم  تیوفت  بجوم  دروم  فـالتا  رگید  تراـبعب  ددرگیم و  مورحم  عیبـم  ندروآ  تسدـب  زا  خـسف  تروـص  رد  عیاـب 
دوخ شزرا  هک  يوحنب  عیبم  بیرخت  هک  دسریم  رظنب  دیامن . خسف  ار  دقع  دناوتب  دهاوخب  عیاب  هاگره  هک  دراد  يرایخ  دقع  دافم  اب  تافانم 

. تسا فالتا  مکح  رد  دهدب  تسد  زا  ار 
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هلماعم دروم  تیعضو  رییغت  ب -

قح نداد  رارق  زا  عیاب  روظنم  اریز  دوش ، نآ  تیعـضو  رییغت  بجوم  ًافرع  هک  دـیامنب  عیبم  رد  یتافرـصت  دـناوتیمن  يرتشم  هک  دـسریم  رظنب 
، دراد عیاب  دوصقم  اب  تافانم  هروبزم  تافرصت  تسا و  هدومن  راذگاو  يرتشمب  هک  يوحنب  تسا  عیبم  تیکلم  كاردتـسا  دوخ ، يارب  رایخ 

يرایخ عیبم  هچنانچ  نیاربانب  دشابیم ، قلطم  تیکلم  همزال  زا  تافرصت  هنوگنیا  تسا و  لزلزتم  عیبم  تبـسن  يرتشم  تیکلم  هکنآ  رب  هوالع 
. دنک یتعارز  نیمزب  لیدبت  دیامنب و  عطق  ار  نآ  راجشا  دناوتیمن  يرتشم  دشاب  غاب 

لاقتنا لقن و  ج -

یلوضف ۀـلماعم  دـننام  تسین و  حیحـص  هدـش  هداد  رارق  دـقع  رد  عیاب  عفنب  هک  يرایخ  دـیق  نودـب  يرتشم  فرط  زا  کلم  نیع  يراذـگاو 
نآ يراذگاو  تسا و  لزلزتم  تدم  ءاضقنا  ات  رایخب و  دـیقم  هکلب  دـشابیمن  قلطم  روطب  عیبمب  تبـسن  يرتشم  قح  اریز  ددرگیم ، بوسحم 

دهاوخب هک  قیرط  رهب  تسا  عیبـم  رب  لزلزتـم  تیکلاـم  هک  ار  دوخ  قح  دـناوتیم  يرتـشم  یلو  دوب . دـهاوخ  عیاـب  قحب  زواـجت  قلطم ، روطب 
قلطم روطب  رایخ و  دـیق  نودـب  يراذـگاو  لاقتنا  لقن و  زا  هدام  روظنم  تسا  يرایخ  عیاب  خـسف  قح  ظفح  اب  نآ  دـهد و  لاـقتنا  يرگیدـب 

. دشابیم

رایخ تدم  زا  شیب  یارب  عافتنا  قح  نداد  ای  عفانم  یراذگاو  د -

قح ای  دیامن و  راذگاو  هراجاب  يرگیدب  لاس  کی  تدمب  تسا  هدش  رارقرب  رایخ  قح  هام  شش  رس  عیاب  يارب  هک  ار  ۀناخ  دناوتیمن  يرتشم 
يرتشم طرش  عیب  رد  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 500  » ةدام هک  تسا  نیا  دهدب . يرگیدب  رتشیب  ای  لاس  کی  يارب  یبقر  روطب  ار  نآ  زا  عافتنا 

نآ وحن  ای  رایخ  لعج  ۀلیـسوب  دیاب  دشاب  عیاب  رایخ  اب  یفانم  هراجا  رگا  دهد و  هراجا  درادن  رایخ  قح  عیاب  هک  یتدم  يارب  ار  عیبم  دـناوتیم 
تبسن  هراجا  اریز  دوب .» دهاوخ  لطاب  دشاب  عیاب  قح  اب  یفانم  هک  يدح  ات  هراجا  الا  دراد و  ظوفحم  ار  عیاب  قح 
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. دوشیم لطاب  دنک  در  هاگره  تسا و  عیاب  هزاجاب  طونم  عیب  خسف  اب  نآ  تحص  یلوضف و  دئاز  تدمب 

يدرومب رظان  دوشیمن »...  لطاب  هراجا  دوش  خـسف  عیب  دـشاب و  هداد  هراجا  ار  عیبم  يرتشم  هاگره  : » دـیوگیم هک  یندـم  نوناـق  « 454  » ةدام
زا دوش و  خسف  اهنآ  لاثما  سیلدت و  بیع ، نبغ ، رایخ  دننام  طرش ) رایخ  زا  ریغ   ) تارایخ زا  یکی  ۀلیسوب  دشاب و  قلطم  عیب  دقع  هک  تسا 

. تسا فرصنم  طرش  رایخ  دروم 

ثلاث صخش  یارب  ینیع  قح  یرارقرب  ه -

. دهد رارق  رواجم  کلم  يارب  قافترا  قح  دروم  ای  دراذگ و  نهر  ثلاث  صخش  دزن  ار  عیبم  دناوتیمن  يرایخ  يرتشم 
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هیدأت مدـع  تروص  رد  دـناوتب  هک  دوشیم  هداد  قح  نهترمب  نهر ، دـقع  ۀلیـسوب  اریز  تسا ، عیاب  رایخ  قح  اب  یفانم  رما  ود  نیا  زا  کی  ره 
يراـیخ عیاـب  قح  اـب  رما  نیا  دـیامنب و  ءاـفیتسا  نآ  نمث  زا  ار  دوخ  بلط  اـت  دـنک  ار  هنوهرم  نیع  شورف  تساوخرد  نهار ، فرط  زا  نید 

، عیب دقع  زا  سپ  رگا  : » دیوگیم هک  یندم  نوناق  « 455  » ةدام دنک و  كاردتسا  عیبمب  تبسن  ار  دوخ  تیکلم  دناوتیمن  وا  اریز  دراد ، تافانم 
صخـش قح  لاوز  بجوم  هلماعم  خـسف  دراذـگ ، نهر  یـسک  دزن  هکنیا  لثم  دـهد  رارق  ریغ  قح  قلعتم  ار  عیبم  زا  یتمـسق  ای  مامت  يرتشم 

زا یکی  ۀلیـسوب  دـشاب و  هدـش  عقاو  قلطم  روطب  عیب  هک  تسا  يدرومب  رظاـن  دـشاب .» هدـش  فـالخ  طرـش  هکنیا  رگم  دـش  دـهاوخن  روبزم 
خـسف ار  دقع  عیاب  هاگره  اریز  قافترا ، قح  تسا  نینچمه  دوش . لحنم  دقع  اهنآ  لاثما  بیع و  نبغ ، دـننام  طرـش ) رایخ  زا  ریغ   ) تارایخ
عیاـبب وا  رب  ریغ  قاـفترا  قح  اـب  ینعی  صقاـن ، هکلب  دـیامن  كاردتـسا  دـناوتیمن  هدومن  راذـگاو  يرتشمب  هک  يوحنب  ار  عیبـم  تیکلم  دـنک 

. ددرگ راذگاو  ثلاث  صخشب  رایخ ، قح  دیق  اب  قافترا  قح  هکنآ  رگم  تسا  عیاب  رایخ  اب  یفانم  رما  نیا  ددرگیمرب و 

دوشیم لقتنم  هثروب  یفوتم  رگید  لاوما  دننام  طرش  رایخ  قح  - 4

یفوتم  رگید  لاوما  دننام  یلام و  تسا  یقح  رایخ  قح  تشذگ  یلک  روطب  تارایخ  ماکحا  رد  هکنانچ 
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نیاربانب دوشیم .» ثراوب  لقتنم  توف  زا  دعب  تارایخ  زا  کی  ره  : » دیوگیم یندـم  نوناق  « 445  » ةدام هک  تسنیا  ددرگیم . لقتنم  وا  هثروب 
دنـشاب ددعتم  هثرو  هچنانچ  دـنک . خـسف  ار  عیب  هدومن  هدافتـسا  رایخ  قح  زا  دوخ  ثروم  دـننام  دـناوتیم  وا  ثراو  دـیامن  توف  عیاب  هچنانچ 

دیامن و ضعبت  ار  رایخ  هتـسناوتیمن  دوخ  ثروم  اریز  دیامن ، لامعا  ار  نآ  رگید  یـضعب  خـسف و  یـضعب  هدومن  ضعبت  ار  رایخ  دـنناوتیمن 
. دوشیمن اراد  توف  رثا  رد  هتشاد  ثروم  هچنآ  زا  شیب  هثرو 

نامهب هثرو  لباقم  رد  عیاـب  خـسف  قح  دوش  لـقتنم  وا  هثروب  يرتشم  توف  ۀطـساوب  طرـشب : عیبم  رگا  : » دـیوگیم یندـم  نوناـق  « 462  » ةدام
قح زا  دهاوخب  عیاب  و  دیامن ، توف  هیلع ) طورشم   ) يرتشم هک  تسا  يدروم  رد  روبزم  ةدام  دافم  دوب .» دهاوخ  یقاب  تسا  هدوب  هک  یبیترت 

کی رسپ و  کی  ياراد  دنک و  توف  يرتشم  سپس  دشورفب و  رایخ  طرشب  يرگیدب  ار  دوخ  هناخ  یسک  هکنانچ  دنک . هدافتـسا  دوخ  رایخ 
عیب مامت  ای  دناوتیم  عیاب  نیاربانب  تسا . هتشاد  یفوتم  صخشب  تبسن  هک  دشابیم  یقح  نامه  ياراد  یفوتم  ۀثرو  لباقم  رد  عیاب  دشاب ، رتخد 
هثرو زا  ضعبب  تبسن  دناوتیمن  ددرگ و  يرتشم  ۀثرو  یعطق  کلم  هناخ  دنک و  رظن  فرـص  دوخ  قح  زا  ای  دراد و  درتسم  ار  عیبم  خسف و  ار 

يرتشم و توف  اب  تسا و  دـحاو  يرتشم  لباقم  رد  عیاب  رایخ  اریز  دـنکن ، لامعا  ار  دوخ  راـیخ  رگید  ضعبب  تبـسن  دـیامنب و  راـیخب  ذـخا 
نآ عیاب  هک  یعیب  دننام  روبزم  دروم  دشاب . هدش  میـسقت  کلم  نیع  هچ  رگا  دهدیمن ، تسد  زا  ار  دوخ  تدحو  ددعتم ، ۀـثروب  کلم  لاقتنا 

دروم رد  اریز  دیامن ، ءاضما  نارگیدب  تبسن  خسف و  ار  عیب  نایرتشم  زا  یکیب  تبـسن  دناوتب  عیاب  هک  دشابیمن ، تسا  ددعتم  يرتشم  دحاو و 
تـسا هدوب  دـحاو  داقعنا  نیح  رد  دـقع  هک  يرایخ  يرتشم  توف  دروم  فالخب  تسا ، ددـعتم  یلیلحت  رظن  زا  داـقعنا  نیح  رد  دـقع  روبزم 

. دشابیم دحاو  نآ  عبتب  زین  رایخ 

ضارقتسا دصقب  طرش  عیب 

نودب  بلغا  رما  نیا  دومنیم و  راداو  ضارقتساب  ار  دارفا  زا  يرایسب  تایداصتقا  شدرگ 
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حبر نتفرگ  ضرق و  نداد  زا  هک  دوب  هتسب  نارادلوپ  شیپ  يذوفن  لباق  ریغ  دس  يوبر  تالماعم  زا  نایدا  عنم  دشیمن . رـسیم  حبر  تخادرپ 
هدومن و فرحنم  دوخ  یقیقح  تروص  زا  ار  طرـش  عیب  دندش و  ینوناق  لیحب  لسوتم  هدومن  یـشیدناهراچ  هرخالاب  دـندرکیم و  يراددوخ 
( ضرقم  ) فرطب ار  یلام  تشادیم  تفایرد  هک  یغلبم  لباقم  رد  ضرتقم  الثم  دـنتخاسیم . دـقعنم  حـبر  نتفرگ  اب  ضارقتـسا  دـصقب  ار  نآ 
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یعطق عیب  دومنن  هیدأت  ار  غلبم  نآ  ررقم  دعوم  رد  هچنانچ  هک  دومنیم  دوخ  يارب  هنیعم  تدم  رد  خسف  رایخ  طرـش  نآ  نمـض  تخورفیم و 
هنایهام دادـیم و  هراجا  ضرتقمب  ار  هلماعم  دروم  لام  حـبر ، تفاـیرد  يارب  ضرقم  رگید  فرط  زا  دـیآرد . يرتشم  تباـث  تیکلمب  عیبم  و 
هلماعم عون  نیا  تشگیم . رقتـسم  يرتشم  یعطق  تیکلمب  عیبم  دومنیمن  رایخب  ذـخا  عیاب  هچنانچ  دـعوم  سأر  رد  تشادـیم . تفایرد  یغلبم 

رد ار  دوخ  ۀیامرـس  هکنآ  ياجب  نارادلوپ  هدومن و  لزلزتم  ار  روشک  تایداصتقا  دـکار و  ار  يراجت  تـالماعم  هک  دـیدرگ  عیاـش  نادـنچ 
رد ینامرف  هیور  نیا  زا  يریگولج  يارب  دـندومنیم . فرـصم  یطرـش  عیب  تالماعم  رد  دـنربراکب  يزرواشک  روما  اـی  يراـجت و  تـالماعم 

مکح یطرـش  عیب  تالماعم  رد  نیعیابتم  نیب  يواعدب  یگدیـسر  رد  هک  دومن  عنم  ار  هیلدـع  مکاحم  دـش و  رداص  هاش  نیدـلا  رـصان  نامز 
ررقم ةراجالا  لام  یتخادرپ و  نمث  رادقمب  کلم  نیع  زا  ای  عیبم  تمیق  زا  یتسیاب  يرتشم  هکلب  دنهدب ، يرتشمب  عیبم  مامت  یعطق  تیکلامب 

. دشاب عیاب  نآ  زا  هیقب  هدرک و  هدافتسا  نیفرط  نیب 
نمث هب  ار  نانآ  کلم  هکنآ  رگم  دنهدب  ضرق  یـسکب  دندوبن  رـضاح  نارادلوپ  اریز  دـنک ، يریگولج  لمع  نیا  زا  تسناوتن  روبزم  نامرف 

يرگید ۀلیح  راچان  دندوبن و  رضاح  رما  نیاب  دوبیم  ضارقتـسا  هلماعم  زا  يرایخ  عیاب  دصق  نوچ  دنریگ و  لاقتنا  دوخب  عطق  عیب  هب  یـسخب 
رد دناوتب  عیاب  نیعم ، دعوم  رد  هک  دهد  جراخ  تلاکو  عیابب  يرتشم  دیامن و  راذـگاو  ضرقمب  عطق  عیبب  ار  کلم  ضرتقم  هک  دندیـشیدنا 

يوبر  تالماعم  هلیسو  نیدب  دهد . لاقتنا  دوخب  ار  عیبم  هتشذگ ، نامز  ةراجالا  لام  نمث و  تخادرپ  لباقم 
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ماجنا مدـع  تروص  رد  هتـسنادن و  نآ  لماش  ار  نامرف  مکاحم  دـمآرد و  جراخ  تلاکو  طرـش  اـب  عطق  عیب  تروصب  طرـش  عیب  تروص  زا 
هدـشیم عقاو  ردان  روطب  البق  هک  يرگید  تالماعمب  هضرق  ندروآ  تسدـب  يارب  نینچمه  دـندادیم . يرتشم  یعطق  تیکلمب  مکح  تلاکو ،

. دندش لسوتم  رایخ  طرش  اب  حلص  دننام 
ررقم م . ق . « 463  » هدام رد  نآ ، ماکحا  رکذ  زا  سپ  طرـش ، عیب  هب  صوصخم  لـصف  رد  دـش ، هتـشون  یـسمش  رد 1307  هک  یندـم  نوناق 

تاضق روبزم  ةدام  دوب .» دـهاوخن  يرجم  نآ  رد  عیب  ماکحا  تسا  هدوبن  عیب  تقیقح  عیاب  دـصق  هک  دوش  مولعم  طرـش  عیب  رد  رگا  : » تشاد
نوچ یلو  تسین ، طرـش  عیب  ماکحا  لومـشم  دوشیم ، عقاو  حـبر  نداد  ضارقتـسا و  دـصقب  هک  یطرـش  عیب  تالماعم  هک  تخاس  هجوتم  ار 

نیلماعتم دصق  یپ  رد  هتشادن و  رب  دانسا  دافم  زا  تسد  اههاگداد  تهج  نیدب  هدومن  رازگرب  توکـسب  نوناق  ار  تالماعم  هنوگ  نیا  مکح 
دوب نآ  رظن  زا  تالماعم  هنوگنیا  مکح  نایب  رد  روبزم  ةدام  توکـس  دنتـشگیمن . دوبیم  راوشد  نآ  تقیقح  فشک  ًاعون  یفخم و  يرما  هک 

. درامش ینوناق  ار  حبر  ذخا  دهدب و  هروبزم  تالماعمب  هقیثو  هبنج  هننقم  ةوق  هک  دادیمن  هزاجا  نامز  تایضتقم  هک 
نیفرط ياضر  دصق و  ۀلیسوب  دقع  هکنآ  اب  هداد  رارق  هلماعم  ندوب  عیب  صیخـشت  كالم  ار  عیاب  دصق  الاب  ةدام  رد  یندم  نوناق  هکنآ  تلع 

دروم دزادرپیم  هدـنهد  لاقتناب  هک  یلام  لباقم  رد  تشاد  دـصق  هشیمه  هدـنریگلاقتنا  تـالماعم  هنوگ  نیا  رد  هک  تسنآ  ددرگیم ، دـقعنم 
لام هقیثو و  دصقب  ار  لام  ًامومع  هدنهد  لاقتنا  سکعلاب  یلو  دریذپب ، ار  نآ  هقیثو  دـصقب  هک  داتفایم  قافتا  مک  ددرگ و  کلام  ار  هلماعم 

، دوخ لام  لاقتناب  کلام  دصق  مدع  نیاربانب  دیامن . راذگاو  طرش  عیب  دصقب  هک  تسا  ردان  رایسب  دادیم و  فرط  هب  حبر  ناونعب  ار  هراجالا 
. ددرگ يرتشمب  لام  لاقتنا  بجوم  هک  تسا  یقفاوت  زا  عنام 

هروبزم نیناوق  هچناـنچ  تسا و  هدومن  ناـیب  ًاحورـشم  ار  تـالماعم  هنوگنیا  مکح  دوشیم  هظحـالم  ًادـعب  هکناـنچ  ینونک  ۀـعوضوم  نیناوق 
لوصا  قبط  دوبن ، دوجوم 
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ةدارا تسین ، دوجوم  نیفرط  ياـضر  دـصق و  نیب  قفاوت  هکنآ  رب  هوـالع  تـالماعم  نیا  رد  اریز  دـنوش ، هتخانـش  لـطاب  دـیاب  اـهنآ  یقوقح 

. دیامنیمن تقباطم  تسا  طرش  عیب  هک  وا  یئاشنا  ةدارا  اب  دشابیم  حبر  اب  ضارقتسا  لام و  ندراذگ  هقیثو  هک  عیاب  یقیقح 

ناریا نیناوق  رد  طرش  عیب  روطت 
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هدومن راـب  نآ  رب  ار  هقیثو  مکح  هتـسناد و  هصوصخم  تاررقم  عباـت  ار  طرـش  عـیب  هاميد 1307  مشـش  بوصم  تبث  نوناـق  ممتم  هدام 2 
هدـش تبث  كالما  یطرـش  عیب  تالماعمب  رظاـن  ار  هداـم  نآ  نتـشاد  مالـسا  نیناوقب  هک  تسنیاـب  رظن  يرتسگداد  ياـههاگداد  یلو  تسا ،

. دندومنیم يراج  هدوب  هدشن  تبث  هک  یطرش  عیب  تالماعم  رد  ار  طرش  عیب  تاررقم  دنتسنادیم و 
هاگره کلم  تبث  عقوم  رد  هک  دومن  عضو  دادرتسا  قح  اب  تالماعمب  عجار  یـصوصخم  تاررقم  هام 1308  نمهب  بوصم 22  تبث  نوناق 

وحن نیمهب  دوبیم و  اراد  تسا  هدنهد  لاقتنا  قح  قلعتم  هلماعم  دروم  هکنیا  دیق  اب  ار  تبث  ياضاقت  قح  هدنریگلاقتنا  دوب ، یقاب  رایخ  تدم 
فرط دومنیمن ، هدافتـسا  دوخ  قح  زا  رایخ  تدـم  فرظ  رد  هدـنهد  لاقتنا  هک  یتروص  رد  ًادـعب  و  دـشیم . تبث  كالما  رتفد  رد  کلم  مه 

هد ات  هدـنهد  لاقتنا  هاگره  درکیم و  غالبا  هدـنهد  لاقتناب  ار  روبزم  ياضاقت  تبث  ةرادا  دـیامنب . تیکلام  ۀـقرو  رودـص  ياضاقت  تسناوتیم 
فرظ رد  هدـنهد  لاقتنا  هاگره  دـشیم و  تبث  كالما  رتفد  رد  هدـنریگلاقتنا  هب  کلم  یعطق  قلعت  دومنیمن ، یتفلاخم  غالبا  خـیرات  زا  زور 
یعقاو تمیق  سمخ  زا  نیفرط  نیب  ررقم  تمیق  و  رایخ ، تدـم  ءاضقنا  زور  رد  کلم  یعقاو  تمیق  نیب  تواـفت  هک  دومنیم ، اـعدا  زور   10

ار تمیق  توافت  هاگره  روبزم  ياعداب  یگدیـسر  رثا  رد  هاگداد  دـنک . عوجر  رادتیحالـص  هاگدادـب  هام  کی  فرظ  رد  دـیاب  تسا ، رتشیب 
زا شیب  ار  توافت  هاگره  دـنک و  تبث  هدـنریگلاقتنا  مساب  عطق  روطب  ار  کلم  تبث  ةرادا  هک  دومنیم  مکح  دـیدیم  رتمک  ای  سمخ  لداعم 

دومنیم  راطخا  هدنریگلاقتنا  هب  دادیم ، صیخشت  قوف  نازیم 
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رـضاح دازام  هیدأت  يارب  هیراطخا  غالبا  خـیرات  زا  هام  کی  ات  هدـنریگلاقتنا  هک  یتروص  رد  دوش . رـضاح  سمخ  زا  دازام  ۀـیدأت  يارب  هک 
هدنهد لاقتنا  هاگره  تروص  نیا  رد  دادیم . هدنریگلاقتنا  هب  ینوناق  لثملا  ترجا  نیفرط و  نیب  ررقم  تمیق  درب  مکح  هاگداد  تشگیمن ،

زا دوخ  بلط  ياـفیتسا  رد  نئاد  دـشیم و  ءارجا  یندـم  یـسرداد  نیئآ  قباـطم  مکح  تخادرپـیمن ، ار  هب  موکحم  دومنیمن و  ءارجا  ار  مکح 
. دوب مدقم  هدنهد  لاقتنا  رگید  راکبلط  ره  رب  هلماعم  دروم  کلم  تمیق  ای  نیع 

عقاو كالما  رتفد  رد  کلم  تبث  زا  سپ  هلماعم  هاگره  یلو  دشاب  هدش  عقاو  کلم  تبث  زا  لبق  هلماعم  هک  تسا  يدروم  رد  دش  رکذ  هچنآ 
ار یفئاظو  هتـسناد و  هیاعرلا  مزال  ار  الاب  رد  هروکذم  تاررقم  تبث  نوناق  « 39  » هدام دـشیم  تبث  لوقنم  ریغ  تالماعم  رتفد  رد  تشگیم و 

. دوب هدومن  نآ  ماجناب  فلکم  ار  تبث  ةرادا  رازگرب و  تبث  ریدم  ةدهعب  دوب ، هدش  هدراذگ  هاگداد  ةدهعب  هک 
نوناق يارجا  زا  لـبق  هک  دادرتسا  قح  اـب  تـالماعم  یماـمتب  تبـسن  « 40  » ةداـم رد  ار  « 38  » ةداـم رد  روکذـم  تاررقم  نوناـق  مسق  نیمهب 

فرـصت رد  کلم  یـضقنم و  دادرتسا  قح  تدم  روبزم  نوناق  يارجا  خیرات  رد  هکنیا  رگم  هتـسنادیم ، لمعلا  مزال  هتفرگ  تروص  « 1308»
. دشیم هتخانش  ریخا  صخشب  قلعتم  کلم  تروص  نیا  رد  هک  دوبیم  هدنریگلاقتنا 

رظن دروم  ار  کلم  یعقاو  تمیق  سمخ  تهج  نیدـب  هدومن و  تیاعر  هلماعم  رد  نانآ  نبغ  رظن  زا  ار  ناگدـنهدلاقتنا  قح  « 1308  » نوناق
. تسا هداد  رارق 

رد نآ  حرـش  هک  داد  صیخـشت  ینیع  ۀقیثو  ار  دادرتسا  قح  اب  تالماعم  ۀیلک  تشادرب و  يرتگرزب  مدق  كالما 1310  دانسا و  تبث  نوناق 
. دوشیم نایب  ریز 

قح ءاحنا  زا  يوحنب  هدـنهد  لاقتنا  يارب  نآ  رد  هک  دنتـسه  یتالماعم  دـیامنیم ، ناـیب  نوناـق  « 33  » ةدام هچنانچ  دادرتسا  قح  اـب  تـالماعم 
لصا  تخادرپ  اب  کلم  دادرتسا 
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اب هلماعم  زا  دـنترابع  هک  یفلتخم  روصب  تالماعم  نآ  دـشاب . هدـش  ررقم  هداتفا  بقع  تاراـسخ  لـثملا و  ترجا  یمـسملا و  ترجا  نمث و 

تالماعم دارفا  یمامت  نوچ  دنیآیم . رد  دادرتسا  قح  اب  رگید  ناونع  رهب  ای  حلص  ناونعب  ای  تلاکو و  طرش  اب  یعطق  ناونعب  ای  رایخ  طرش 
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«1312  » هام دنفسا  بوصم 12  كالما  دانسا و  تبث  یحالصا  نوناق  « 5  » ةدام « 1  » ةرصبت رد  تسا ، هدومنن  ءاصحا  نوناق  ار  دادرتسا  قح  اب 
هب عجار  تاررقم  عیمج  لومـشم  دـشابن  دادرتسا  قح  اـب  هلماـعم  رهاـظ  رد  هکنیا  ول  دادرتـسا و  قح  اـب  تـالماعم  ۀـیلک  هک  هدومن  حیرـصت 

ار یثلاث  صاخـشا  دادرتسا ، قح  نیمأت  يارب  ای  هدوب و  روصحم  نیلماعتم  نیب  هلماـعم  هکنیا  زا  معا  دوب ، دـهاوخ  دادرتسا  قح  اـب  تـالماعم 
. دشابیم هاگداد  اب  دادرتسا  قح  اب  هلماعم  صیخشت  نیاربانب  دنشاب . هداد  هلخادم  ناک  وحن  ياب 

يرگیدب ار  یغلبم  نیفرط  زا  دحا  نآ  بجومب  هک  تسا  یلقتـسم  دـقع  دادرتسا  قح  اب  هلماعم  تبث ، نوناق  33 و 34 »  » ةدام دافمب  هجوت  اب 
ار هقیثو  تفایرد و  ار  دوخ  بلط  تدم ، ءاضقنا  زا  سپ  هک  دریذـپیم  ینیعم  تدـم  يارب  هقیثو  ناونعب  ار  یلام  لباقم ، رد  دـهدیم و  ضرق 

. تسا هقیثو  ضرق و  رثا  ياراد  یقوقح  لیلحت  رظن  زا  هک  تسا  يدحاو  دقع  دادرتسا  قح  اب  هلماعم  نیاربانب  دراد . درتسم 

- نهر دادرتسا و  قح  اب  تالماعم  نیب  قرف 

هراشا

: تسا لیذ  رارقب  یضارقتسا  تالماعم  رظن  زا  نهر  دادرتسا و  قح  اب  تالماعم  نیب  قرف 

دیامن خسف  ار  نآ  دناوتیمن  دشابیم و  وا  یهدب  ۀقیثو  کلم  هتخادرپن  ار  دوخ  نید  هکیمادام  تسا و  مزال  نهارب  تبسن  نهار  دقع  - 1

رد هک  یتیولوا  ینیع و  قح  نهترم  فرط  زا  خسف  رثا  رد  دیامنیم . خسف  ار  نهر  دقع  دهاوخب  هک  ینامز  ره  تسا و  زئاج  نهترمب  تبسن  و 
یمامت دوخ ، قح  ءافیتسا  ءارجا  هلحرم  رد  دنام و  دهاوخ  یقاب  هقیثو  نودـب  شبلط  دوشیم و  لئاز  هتـشاد  هنوهرم  لام  زا  دوخ  نید  ءافیتسا 

لاقتنا  دننام  هدنریگلاقتنا  دشابیم و  مزال  نیفرطب  تبسن  دادرتسا  قح  اب  تالماعم  تسا . ناسکی  وا  بلط  لباقم  رد  نهار  لاوما 
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قح اب  تالماعم  رد  دـهاوخب  هدـنهد  لاـقتنا  لاوما  ریاـس  زا  ار  دوخ  بلط  ءاـفیتسا  دـیامن و  رظنفرـص  دوخ  ۀـقیثو  قح  زا  دـناوتیمن  هدـنهد 
بلط ؤفاکت  هک  ار  کلم  نیع  زا  يرادقم  هنیعم ، تمیق  سمخ  رـسک  زا  سپ  تبث  هرادا  دوشن ، تفای  هدئازم  رد  يرادیرخ  هکنانچ  دادرتسا 

. دنکیم راذگاو  واب  ًارابجا  دیامنب  ار  هدنریگلاقتنا 
هام 1312 نمهب   28  » بوصم دانـسا  تبث  نوناق  یحالـصا  موس  هدام  دروم  دنزیم ، مهرب  ار  دادرتسا  قح  اب  هلماعم  موزل  هدعاق ، هک  يدروم 

صخـش فرـصت  رد  دادرتسا  قح  اب  هلماعم  دروم  لام  هک  یتروص  رد  دـهدیم ، هزاجا  وا  ینوناـق  ماـقم  مئاـق  اـی  هدـنریگلاقتنا  هب  هک  تسا 
لاقتنا زا  کی  رهب  دـناوتیم  دوخ  بلط  لوصو  يارب  وا  ینوناق  ماقم  مئاق  ای  هدـنریگلاقتنا  دـشاب ، وا  ثراو  ای  هدـنهد  لاـقتنا  زا  ریغ  يرگید 

. دنک هبلاطم  ار  دوخ  بلط  هدومن  يوعد  ۀماقا  هعجارم و  دشابیم  وا  فرصت  رد  هلماعم  دروم  نیع  هک  یسک  ای  وا  ثراو  ای  هدنهد 
قبط تبث  تایئارجا  رد  الا  دوبیم و  هاگداد  یئارجا  تاـیلمع  دروم  رد  دـیدرگ ، ناـیب  دادرتسا  قح  اـب  تـالماعم  نهر و  نیب  ًاـقوف  هک  یقرف 

زا تسناوتیمن  نهترم  هدوب و  مزال  زین  نهترم  فرط  زا  دادرتسا  قح  اب  تالماعم  دننام  یئارجا  تاررقم  ثیح  زا  نهر  هماننیئآ ، « 98  » ةدام
. دیامن ءافیتسا  نویدم  رگید  لاوما  زا  ار  دوخ  بلط  دنک و  رظنفرص  نهر 

دزادرپن و ار  دوخ  یهدب  نهار  هاگره  هک  دیدرگ  ررقم  تبث  نوناق  یحالصا  داوم  نمـض  رد  تسیب 1320  دصیـس و  رازه و  کی  لاس  رد 
ةرصبت قبط  تبث  م  ق . « 34  » ةدام دافم  ءارجا  دوشیم . راذگاو  واب  نهترم  بلط  رادقمب  هنوهرم  نیع  زا  دوش ، هدراذگ  هدـئازمب  نوهرم  لام 

. تسا ءارجالا  مزال  مکاحم  تبث و  تارادا  رد  نوناق  نآ  « 38  » ةدام
. دنامن یقاب  دادرتسا  قح  اب  تالماعم  نهر و  نیب  یقرف  الاب  خیرات  زا  نیاربانب 

تسا دقع  تحص  طرش  نهر  رد  ضبق  - 2
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. دشابیمن طرش  دادرتسا  قح  اب  تالماعم  رد  و 
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دشابیم نآ  رب  هقیثو  قح  ياراد  نهترم  تسا و  نهارب  قلعتم  هنوهرم  نیع  نهر ، رد  - 3

ۀلیـسوب هلماعم  دروم  نیع  دادرتسا  قح  اب  تالماعم  رد  تسا . نهار  نآ  زا  هنوهرم و  نیع  عبات  ضرق ، تدم  تائامن  عفانم و  تهج  نیدب  و 
هدـنریگلاقتنا هب  قلعتم  نیع و  عباـت  دادرتسا . قح  تدـم  رد  نآ  عفاـنم  تهج  نیدـب  دـیآیم ، رد  هدـنریگلاقتنا  تیکلمب  رهاـظ  رد  دـقع ،

ًاعون ینوناق و  نیوانع  زا  یکیب  ار  روبزم  تدـم  عفانم  هدـنریگلاقتنا  ًایناث  دـیاین  دراو  هدـنهد  لاقتنا  تیعـضوب  یللخ  هکنآ  يارب  دـشابیم و 
. دیامنیم راذگاو  هدنهد  لاقتناب  هراجا  ناونعب 

یهدب هیدأت  اب  دـناوتب  نامز  ره  هک  دـهدیم  قح  هدـنهد  لاقتناب  هتـسنادن و  عیب  تیعطق  بجوم  ار  تدـم  ءاضقنا  « 1310  » دانـسا تبث  نوناق 
. دهاوخب ار  هلماعم  دروم  دادرتسا  دوخ 

«39  » ةدام عضوب  دـنیامنن ، عفترم  روبزم  قح  طاقـسا  ۀلیـسوب  دادرتسا  قح  اب  تـالماعم  زا  ار  هقیثو  راـثآ  نیلماـعتم  هکنآ  يارب  تبث  نوناـق 
لبق هتشاد  ررقم  هدنهد  لاقتنا  يارب  دادرتسا  قح  اب  تالماعمب  هطوبرم  داوم  رد  نوناق  هک  ار  یقوقح  تسا ، هدرک  حیرصت  هدومن و  تردابم 

دـشاب و نوناق  نیا  زا  لبق  هاوخ  دوب ، دـهاوخ  لطاب  بیترت  نیا  اب  فلاخم  دادرارق  ره  تسین و  طاقـسا  لباق  دادرتسا  قح  تدـم  ءاـضقنا  زا 
ره بیترت ، نیا  فلاخم  داد  رارق  ره  نالطب  زا  هدام  روظنم  یمـسر . ریغ  ای  دـشاب  یمـسر  دنـس  بجومب  دادرارق  هکنیا  زا  معا  دـعب و  هاوخ 

دیامن دهعتم  ار  هدنهد  لاقتنا  ای  ددرگ و  هدنهد  لاقتنا  قوقح  طاقسا  بجوم  و  میظنت ، رایخ  تدم  رد  ای  هلماعم  زا  لبق  هک  تسا  يدادرارق 
ار وا  بلط  هاگره  هک  دـیامن  لزعالب  لـیکو  دوخ  فرط  زا  ار  هدـنریگلاقتنا  اـی  دـنک و  طاقـسا  تدـم  ءاـضقنا  زا  سپ  ار  دوخ  قوقح  هک 

تدم ءاضقنا  زا  سپ  ار  « 34  » ةدام زا  ۀیشان  قوقح  طاقـسا  تبث ، نوناق  « 39  » ةدام یلو  دـهد . لاقتنا  دوخب  ار  هلماعم  دروم  کـلم  دزادرپن 
ار  هلماعم  دروم  کلم  دناوتیم  تدم  ءاضقنا  زا  سپ  هدنهد  لاقتنا  نیاربانب  تسا ، هدومنن  عنم 
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. دیامن راذگاو  واب  هدنریگلاقتنا  بلط  لباقم  رد 

ریخأت تراسخب  مزلم  نویدم  دشاب ، هدشن  نیعم  نید  تدم  ءاضقنا  زا  سپ  يارب  هیدأت  ریخأت  تراسخ  دـقع ، نمـض  رد  هک  یتروص  رد  نهر  رد  - 4
، ددرگیمن هیدأت 

، تساوخداد میدقت  خیرات  زا  لوا  تروص  رد  هک  دشاب ، هدومن  هبلاطم  همانراهظا  ای  تساوخداد  ۀلیسوب  ار  دوخ  بلط  راکناتـسب  هکنآ  رگم 
یضارقتسا تالماعم  رد  هک  ینانچمه  ددرگیم  قحتسم  ینوناق  خرنب  ار  هیدأت  ریخأت  تراسخ  همانراهظا ، غالبا  خیرات  زا  مود  تروص  رد  و 

ریخأت تراسخ  تبث  نوناق  یحالصا  « 34  » هدام هرـصبت 2  قبط  قباس ، تیعـضو  ظفحب  رظن  دادرتسا  قح  اب  تالماعم  دروم  رد  تسا  رگید 
. دوشیم بوسحم  تدم  ءاضقنا  خیرات  زا  هیدأت 

- بلط ءافیتسا  ۀقیرط 

هراشا

ریغ لوقنمب و  عجار  ینهر  یطرـش و  تالماعم  هیلک  و  « 33  » هدام رد  روکذـم  تالماعم  دروم  رد  : » دادرم 1320 یحالصا  « 34  » هدام قبط 
دروم لام  شورف  هیئارجا  رودص  تساوخرد  اب  دناوتیم  راکناتسب  دنکن  هدافتـسا  دوخ  قح  زا  ررقم  تدم  فرظ  رد  راکهدب  هچنانچ  لوقنم 
هداتفا بقع  روجا  اب  ار  هلماعم  دروم  هجو  لصا  هیئارجا  غالبا  خیرات  زا  هام  هس  فرظ  رد  راکهدب  هاگره  دـهاوخب - تبث  هرادا  زا  ار  هلماعم 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 469 

http://www.ghaemiyeh.com


دنـس رد  هک  یغلبم  نامه  زا  هلماعم  دروم  لام  ةدیازم  یهگآ  دزادرپن ، دادرتسا  قح  تدـم  ءاضقنا  خـیرات  زا  لصاب  تبـسن  درکرید  نایز  و 
یناوید و قوقح  هدیازم و  زور  ات  هلماعم  تدم  ءاضقنا  خـیرات  زا  هجو  لصاب  تبـسن  درکرید  نایز  هداتفا و  بقع  روجا  ةوالعب  هدـش  نییعت 

راکناتـسب بلط  شورف  زا  لـصاح  هجو  زا  عورـش و  هدـیازم  غلبم  ناـمه  زا  نیعم  زور  رد  دوشیم و  رـشتنم  جارح  تاـیلام  هدـیازم و  ۀـنیزه 
رادـیرخ روبزم  لام  هچنانچ  دوشیم و  هداد  راکهدـبب  جارح  تایلام  هدـیازم و  ۀـنیزه  یناوید و  قوقح  عضو  زا  سپ  دازام  هدـش و  هتخادرپ 

. ددرگیم راذگاو  هدش  یهگآ  هک  غلبم  نامهب  راکناتسب  دوخب  یتلود  ضراوع  قوقح و  تفایرد  زا  سپ  دشاب  هتشادن 
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لوبق هقیثو  ناونعب  ار  لوقنم  اـی  لوقنم  ریغ  لاوـما  صاخـشا ، ضارقتـسا  لـباقم  رد  هک  ینهر  تاسـسؤم  اـهگناب و  ةراـب  رد  روـبزم  ۀـقیرط 
بلطب ندیـسر  اهنآ  یـساسا  روظنم  طقف  دناهدومن و  نداد  ضرق  يارب  ایهم  ار  دوخ  تاسـسؤم  اهگناب و  اریز  دش ، دهاوخن  يراج  دنیامنیم 
ةدعاق زا  ار  ینهر  تاسـسؤم  اهگناب و  تبث ، نوناق  « 34  » ةدام ریخا  تمـسق  تهج  نیدب  دنرادن ، لام  لصاب  يرظن  دـشابیم و  حـبر  دوخ و 

هلـصافب دناوتیم  کناب  درکن  تکرـش  هدئازم  رد  یـسک  هچنانچ  درادیم  راعـشا  هماننیئآ  « 97  » ةدام رد  هوالعب  تسا و  هدومن  ینثتـسم  ـالاب 
. دیامن هدئازم  دیدجت  ياضاقت  هام  کی 

ار یئارجا  تایلمع  يارجا  هدـئازم و  تساوخرد  دـناوتیم  تدـم  ءاضقنا  زا  سپ  يرتشیب ، تراسخ  هیدأت  زا  يریگولج  يارب  هدـنهد  لاـقتنا 
. دیامنیم یئامنهار  رما  نیاب  ار  ناک  هدنهد  لاقتنا  یمسر ، دانسا  ءارجا  هماننیئآ  « 122  » ةدام دیامنب و 

همتاخ

، دـهدیم ضرق  نهارب  هنوهرم  نیع  شزرا  بسانتب  نهترم  هک  تسا  نیا  دریگب ، رارق  نید  هقیثو  دـناوتیم  دراد  هک  یـشزرا  رابتعاب  یلام  ره 
هاگره ـالثم  دراد ، تفاـیرد  یغلبم  دراذـگ و  نهرب  يرگید  صخـش  اـی  نهترم و  دزن  ًاددـجم  ار  هنوهرم  نیع  دـناوتیم  نهار  تهج  نیدـب 
دـصناپ لباقم  رد  ار  نآ  لوا  نهر  کف  نودب  دناوتیم  دـشاب  هداد  رارق  نهر  یـسک  دزن  لایر  رازه  تسیود  لباقم  رد  ار  دوخ  هناخ  یکلام 

نهترم قح  اب  یفانم  مود  نهر  اریز  تسین ، لوا  نهترم  تقفاومب  یجایتحا  رما  نیا  رد  دهد . نهر  ثلاث  صخـش  هب  دوخ  یهدب  لایر  رازه 
دنامب یقاـب  نمث  زا  يزیچ  هچناـنچ  دـیامنیم و  ءاـفیتسا  نمث  زا  ار  دوخ  بلط  لوا  نهترم  ـالبق  هنوهرم  نیع  شورف  زا  سپ  دـشابیمن و  لوا 

نهار یهدب  مامت  لباقم  رد  هنوهرم  نیع  زا  یئزج  ره  هک  تسنآ  لوا  نهترم  قح  میدقت  تلع  دـش . دـهاوخ  هداد  مود  نهترمب  بلط  تباب 
دزاس  هاگآ  لوا  نهر  زا  ار  مود  نهترم  دیاب  نهار  تهج  نیدب  تسا . هتفرگ  رارق  هقیثو 

نهترم  تقفاوم  نودب  دشابیم  نهر  تحص  طرش  م . ق . « 772  » ةدام قبط  ضبق  نوچ 
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ۀلیـسوب عوجر و  مکاـحب  نهار  دـیامنن  تقفاوم  رما  نیا  رد  لوا  نهترم  هچناـنچ  دـسریم  رظنب  داد ، مود  نهترم  ضبقب  ار  نآ  ناوـتیمن  لوا 
. دوشیم هداد  وا  ضبقب  ددرگیم و  نییعت  یصخش  مکاح 

قباس نهر  رب  لهاج  نهترم  هچنانچ  الا  دزاس و  هاگآ  قباـس  نهر  تیعـضو  دـقع  زا  لـبق  ار  مود  نهترم  دـیاب  نهار  دـش  هتفگ  هچنآ  رباـنب 
بجوم ریغب  کلام  فرط  زا  نیع  لاقتنا   » م ق . « 53  » ةدام دیامن . خسف  ار  نهر  دـناوتیم  نهترم  م  ق . « 53  » ةدام كالم  تدحو  ربانب  دشاب 

سپ تشاد » دهاوخ  ار  هلماعم  خسف  رایتخا  تسا  يرگیدب  قلعتم  عافتنا  قح  هک  دشاب  لهاج  هیلا  لقتنم  رگا  یلو  دوشیمن  عافتنا  قح  نالطب 
لام هاگره  الا  دهاوخب و  يرگید  لام  نهر  دناوتیم  نئاد  هدوب ، هدومن  یلک  روطب  یلام  نهر  ندادب  دـهعت  نویدـم  هچنانچ  نهر ، خـسف  زا 

. درادن يرگید  نهر  ۀبلاطم  قح  هدوب  نهر  دروم  ینیعم 
فیدر رد  هداد و  اهنآب  هقیثو  ۀـبنج  هدومن و  یغلم  ار  دادرتسا  قح  اب  تالماعم  یقیقح  راثآ  تشذـگ  هکنانچ  كالما  دانـسا و  تبث  نوناـق 

ةدام هک  تسا  نیا  درادـنربرد . یقوقح  رظن  زا  یلاکـشا  ررکم  نهر  دـننام  ررکم  دادرتسا  قح  اب  تـالماعم  نیارباـنب  تسا . هدـمآرد  نهر 
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نآ ضارتعا  تدم  ای  هدیسر و  تبث  هب  هک  لوقنم  ریغ  لاوماب  تبـسن  دادرتسا  قح  اب  ای  ینهر و  تالماعم  دروم  رد  تبث 1320  نوناق  « 34»
رارق نیمأت  هقیثو و  رگید ، ياهماو  يارب  ار  هلماعم  دروم  مدقم ، راکناتسب  قح  دیق  اب  دناوتب  هک  دهدیم  هزاجا  هدننکهلماعم  هب  دشاب ، هتشذگ 

شورف و  مدقم ، هلماعم  کف  مدع  تروص  رد  دوب و  دـهاوخ  يدـعب  ماو  ۀـقیثو  هلماعم  دروم  مامت  مدـقم ، هلماعم  کف  تروص  رد  و  دـهد .
. دوب دهاوخ  مدقم  يدعب  راکناتسب  رب  ینوناق ، تاراسخ  روجا و  بلط و  يافیتسا  يارب  مدقم  راکناتسب  ره  لام ،

هدـشن و تبث  لوقنم  ریغ  کلم  دروم  رد  ار  نآ  دافم  ناوتیم  كالم  تدـحو  رظن  زا  یلو  تسا  هدـش  تبث  كـالما  دروم  رد  هچ  رگا  هداـم 
. دشابیم یقوقح  دعاوق  لوصا و  قفاوم  هدام  رد  روکذم  مکح  اریز  دومن ، ءارجا  زین  لوقنم  لاوما  نینچمه 

تشادزابب  راچان  دوخ  بلط  يافیتسا  يارب  هل  موکحم  هک  دشیم  هدهاشم  لمع  رد 
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رد اههاگداد  دوبیم . يرگید  نهر  ای  دادرتسا و  قح  اب  هلماعم  دروم  هاگ  دـمآیم  تسدـب  وا  زا  هک  یلاـم  و  دـیدرگیم ، هیلع  موکحم  لاوما 
. دندومنیم در  ار  تشادزاب  تساوخرد  اههاگداد  زا  یضعب  دنتشاد . ار  یفلتخم  شور  روبزم  لام  تشادزاب  تساوخرد  لباقم 

قح رگید  یـضعب  دنتـشاد . ار  نیلماـعتم  لـمع  متخ  راـظتنا  دـندومنیمن و  یئارجا  تاـیلمعب  مادـقا  دـندرکیم و  تشادزاـب  ار  دازاـم  یـضعب 
مئاق هدئازم  رد  رادیرخ  دنتشاذگیم و  هدیازمب  راکبلط  ینیع  قح  ظفح  اب  ار  کلم  دندومنیم و  فیقوت  هلماعم  درومب  تبسن  ار  هدننکهلماعم 
تدم ای  هدشن و  یـضقنم  دادرتسا  قح  اب  هلماعم  تدم  هکنآ  ول  و   ) دندیناسریم شورفب  تشادزاب و  ار  کلم  یخرب  دـیدرگیم ، کلام  ماقم 

هل موکحم  مهـس  عیدوت و  تبث  ای  هیلدع  قودنـص  رد  ار  تدم  ءاضقنا  ات  ۀیدأت  ریخأت  تراسخ  لماعتم و  بلط  و  دشاب ) هدیـسرن  نید  ۀیدأت 
ار مزال  غلبم  البق  رادیرخ  دننک ، مادقا  کلم  شورفب  دنتـسناوتیمن  هلماعم  کف  زا  لبق  هکنآ  يارب  و  دندومنیم ، ءادا  دنامیم  یقاب  هچنآ  زا  ار 

شور رظن و  فالتخا  لاکـشا  دـیدرگیم . لصاح  یعطق  لاقتنا  سپـس  دـنیامنب و  کـف  ار  هلماـعم  اـت  دومنیم  عیدوت  یمـسر  دانـسا  رتفد  رد 
روکذم ناراکناتسب  زا  کی  ره  هک : تشاد  ررقم  دومن و  عفر  ررکم  ةدام 34  1 و 2 - هرصبت - ود  ۀلیسوب  تبث  یحالصا  نوناق  ار  اههاگداد 

راکناتـسب و بلط  هجو  لصا  دـناوتیم  دراد ، ار  راکهدـب  لاوما  تشادزاب  تساوخرد  قح  هک  يرگید  راکناتـسب  ره  ررکم و  « 34  » ةدام رد 
بلط لوصو  يارب  ار  هلماعم  دروم  لام  ةدـیازم  هلماعم و  کف  و  دراپـسب ، تبث  قودنـص  رد  ار  تدـم  ءاضقنا  ات  ینوناـق  تاراـسخ  روجا و 

هک دنکیم  راطخا  راکناتـسب  هب  ینوناق ، تاراسخ  بلط و  ۀیلک  عیدوت  زارحا  زا  سپ  تبث  ةرادا  تروص  نیا  رد  دهاوخب . تبث  هرادا  زا  دوخ 
تبث ةرادا  ددرگن  رضاح  هیراطخا  غالبا  زا  سپ  زور  هس  فرظ  رد  راکناتسب  هچنانچ  دوش . رـضاح  هلماعم  کف  دوخ و  بلط  تفایرد  يارب 

. دیامنیم مادقا  لام  ةدئازمب  مالعا و  دنس  ةدننک  میظنت  رتفدب  ار  هلماعم  خسف 
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- هضواعم رد  موس  لصف 

دنکیم ذخا  رگید  فرط  زا  هک  رگید  لام  ضوعب  دـهدیم  یلام  نیفرط  زا  یکی  نآ  بجومب  هک  تسا  يدـقع  هضواعم  : » م ق . « 464  » هدام
زا یکی  عیب  دننام  هضواعم  هک  دوشیم  مولعم  قوف  ةدام  دافم  رد  هجوت  اب  دشاب ، نمث  يرگید  عیبم و  نیـضوع  زا  یکی  هکنیا  ۀظحالم  نودب 

. ددرگیم يراج  زین  هضواعم  دقع  رد  تسا  ضوعم  دقع  ۀمزال  هک  يراثآ  ماکحا و  هیلک  نیاربانب  تسا ، یضواعم  هنیعم  دوقع 
کیلمت يرگیدـب  ار  یلام  نیلماعتم  زا  یکی  نآ  ۀلیـسوب  دـشابیم و  یکیلمت  دوقع  زا  هضواعم  دـقع  دوشیم  طابنتـسا  ـالاب  هداـم  زا  هکناـنچ 

کلمت لباقم  رد  ار  دوخ  لام  کیلمت  دصق  نیفرط  زا  کی  ره  هکنآ  رب  هوالع  اریز  دـنکیم ، کیلمت  واب  فرط  هک  یلام  لباقم  رد  دـیامنیم 
دنـشاب هتـشاد  هضواعم  دصق  هضواعم  دقع  داقعنا  رد  دـیاب  نیلماعتم  دـشابیم ، دـقع  دـلوم  دـجوم و  دـصق  تقیقح  رد  دراد و  يرگید  لام 

ۀعباـت دوقعلا   » دـناهتفگ ءاـهقف  هک  تسنیا  دـنیامنب . ار  صوـصخم  دـقع  نآ  دـصق  دـیاب  رگید  دوـقع  زا  کـی  ره  داـقعنا  رد  هک  یناـنچمه 
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«. دوصقلل
دریگیم رارق  هضواعم  دروم  ءادتبا  هچنآ  هک  وحن  نیدب  دـنیوگیم ، ضوع  ار  يرگید  ضوعم و  ار  یکی  هک  تسا  دروم  ود  ياراد  هضواعم 

، مهدـیم وتب  سیوندوخ  ملق  لباقم  رد  ار  مباتک  دـیوگب  یـسک  هاـگره  ـالثم  دـشابیم :، ضوع  دـنهدیم  رارق  نآ  لـباقم  رد  هچنآ  ضوعم و 
. تسا ضوع  سیوندوخ ، ملق  ضوعم و  باتک 

. دشابیم عیبم  نمث و  ناونع  دننام  تسا و  يرابتعا  ضوعم  ضوع و  ناونع  یلیلحت  رظن  زا 
. دنیامنیم يزاب  دقع  رد  ار  یفلتخم  شقن  کی  ره  رابتعا ، نآب  هک  هدش  هداد  عیب  دروم  ودب  هک 

یلک  ای  نآ  مکح  رد  یجراخ و  نیع ، دناوتیم  ضوع ) ضوعم و   ) نیضوع زا  کی  ره 
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. دشاب قح  تعفنم و  دناوتیمن  هک  عیبم  سکعلاب  دریگ ، رارق  قح  لمع و  تعفنم ، نید ، تسا  نکمم  هک  ینانچمه  دشاب ، همذلا  یف 
نآ رد  زین  رگید  ۀـنیعم  دوقع  ۀـصاخ  ماـکحا  هک  یناـنچمه  دوشیمن  يراـج  عیب  هصاـخ  ماـکحا  م . ق . « 465  » هدام قبط  هضواـعم  دـقع  رد 

ار نآ  « 456  » هدام هک  نمث  ریخأت  رایخ  ناویح و  راـیخ  سلجم ، راـیخ  دـننام  عیبب  ۀـصتخم  تاراـیخ  تسا  هلمج  نآ  زا  ددرگیمن ، يراـج 
ناویح و سلجم و  رایخ  رگم  دـشاب  دوجوم  تسا  نکمم  همزال  تالماعم  عیمج  رد  رایخ  عاونا  مامت   » م ق . « 456  » هدام تسا . هدش  رکذتم 
اب مئالم  هک  رگید  تاراـیخ  یماـمت  هصتخم  تاراـیخ  زا  ریغ  دوشیم  هدـیمهف  روبزم  ةداـم  زا  هکناـنچ  تسا » عیب  صوصخم  هک  نمث  ریخأـت 

. نآ لاثما  طرش و  سیلدت ، بیع ، رایخ  دننام  هک  ددرگیم  يراج  هضواعم  دقع  رد  تسا  هضواعم  تعیبط 
نیلماعتم هضواعم  دقع  رد  یلیلحت  رظن  زا  اریز  تسا ، نبغ  رایخ  دسریمن  رظنب  هضواعم  دـقع  تعیبط  اب  مئالم  هک  هکرتشم  تارایخ  زا  یکی 

دوشیم ظاحل  دروم  ود  نیب  هراجا  عیب ، دـننام  رگید  ضوعم  تالماعم  رد  هک  یلداعت  دـنیامنیمن و  ار  دروم  ود  شزرا  بسانت  تیاعر  بلغا 
. دننکیمن هضواعم  دقع  رد 

: تسا عون  ود  رب  نآ  تسا و  هضواعم  دقع  داقعنا  ةوحن  نتسنادب  جاتحم  رما  نیا  حیضوت 
لوپ دننام  جراخ  ءیش  اب  ار  ود  نآ  هکنانچ  دنریگیم ، رظن  رد  یلام  شزرا  ثیح  زا  ار  هلماعم  دروم  ود  نیب  لداعت  هضواعم  رد  نیلماعتم  - 1
دوخ قیفر  تراـجت  قوقح  باـتک  اـب  ار  سیوندوخ  ملق  هک  یئوجـشناد  ـالثم  دـنیامنیم . ار  ود  نآ  نیب  شزرا  لداـعت  تیاـعر  دنجنـسیم و 

تـسا لیبق  نیا  زا  دنکیم . هضواعم  ود  نآ  شزرا  لداعتب  هجوت  اب  سپـس  دریگیم و  رظن  رد  ار  ود  نآ  زا  کی  ره  شزرا  دـیامنیم ، هضواعم 
رد  ود  نآ  نیب  تبسن  يرق  ضعب  رد  هک  وجب  مدنگ  ۀضواعم  رد  الثم  ددرگیم ، عقاو  دارفا  نیب  هک  هضواعم  تالماعم  زا  يرایسب 

 580 ص : ج1 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
رارق دـشابیم  وج  عبر  هس  نتکی و  ات  مین  نتکی و  لـباقم  مدـنگ  نتکی  هک  تسا  عبر  هس  کـی و  کـی و  اـت  مین  کـی و  کـی و  ناـمز ، نیا 

. ددرگیم روظنم  تبسن  نیا  دریگیم 
ددرگیم و يراـج  نبغ  راـیخ  دوش  هتفگ  هک  درادـن  یلاکـشا  دـنریگیم  رظن  رد  ار  دروم  ود  نیب  لداـعت  نیلماـعتم  هک  هضواـعم  عون  نیا  رد 

. دیامنب خسف  ار  نآ  دوخ  نایز  ناربج  يارب  دناوتیم  تسا  هدش  ررضتم  هضواعم  دقع  زا  هک  یسک  دننک ، هابتشا  روظنم  لداعت  رد  هچنانچ 
زا کی  ره  طقف  دنریگیمن و  رظن  رد  رگیدـکی  اب  ار  ود  نآ  بسانت  یلام و  شزرا  ثیح  زا  ار  دروم  ود  نیب  لداعت  هضواعم  رد  نیلماعتم  - 2
رثا رد  هک  یلام  عفن  هچنانچ  دجنـسیم و  رگیدـکی  اب  هتفرگ و  رظن  رد  دـشابیم ، وا  يارب  دروم  ود  زا  کـی  ره  زا  هک  یعفن  رادـقم  نیلماـعتم 

. دیامنیم هضواعمب  مادقا  دهدیم  تسد  زا  هک  دشاب  یلام  عفن  زا  شیب  وا  يارب  دروآیم  تسدب  هضواعم 
یـصخش عفن  اب  هن  دوشیم  هدیجنـس  دروم  ود  نیب  یجراـخ  بساـنت  یلاـم و  شزرا  اـب  نبغ  اریز  دومن ، ناوتیمن  نبغ  روصت  تروص  نیا  رد 

. تسا یقیقح  هضواعم  هضواعم ، عون  نیا  نیلماعتم .
لوا  دلج  نایاپ 
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ه ق ناریا ، نارهت -  ۀیمالسا ، تاراشتنا  دلج ،  6 یماما ،)  ) یندم قوقح  نسح ، دیس  یماما ،

مود دلج 

مود دلج  همدقم 

همدقم

هراشا

ینوناق داوم  زا  جراخ  دراوم  مکح  ندروآ  تسدـب  يارب  هک  یـشور  راـصتخا  روطب  همدـقم  نیا  رد  نیعتـسن  هب  میحرلا و  نمحرلا  هّللا  مسب 
تریصب اب  دنوش و  انشآ  دوریم  راکب  نیناوق  زا  ماکحا  طابنتسا  رد  هک  یشورب  قوقح  ملع  رد  نایدتبم  هکنآ  ات  ددرگیم ، نایب  دوشیم  لامعا 

. دنیامن هدافتسا  باتک  نیا  زا  دنناوتب  يرتشیب 
نتسناد لیکو  یـسرداد و  زا  نانادقوقح  يارب  هک  دهدیم  لیکـشت  ار  ياهناگادج  ملع  دوریم  راکب  ماکحا  طابنتـسا  شور  رد  هک  یلئاسو 

تسا و هدش  نیودت  نیصصختم  ۀلیسوب  عوضوم  نآ  رد  ياهلصفم  بتک  هدیمان و  هقف  لوصا  مالسا  ياهقف  ار  روبزم  ملع  دشابیم . مزال  نآ 
هداد و صاصتخا  نآب  ار  یتاـفیلأت  ناـنآ  زا  یـضعب  دـناهدومن و  ناـیب  ار  ملع  نآ  زا  یئاهتمـسق  هفلتخم  ياـههعومجم  رد  دـیدج  نییقوقح 

دناهداهن مان   Introduction des etudes juridiques

یقوقح ۀلئسم 

هراشا

ار نآ  ینوناق  ةدام  هک  یترابع  رهب  یقوقح  ۀلئسم  درادرب . رد  ار  یصاخ  عوضوم  یقوقح  مکح  هکتس  نیا  هیـضق  زا  ترابع  یقوقح  ۀلئـسم 
، مکح عوضوم و  دشابیم . ءزج  ود  زا  بکرم  دنک  نایب 

عوضوم - 1

هراشا

: دناهتسد ود  رب  تاعوضوم  دریگیم . رارق  یقوقح  ۀلئسم  رد  مکح  دروم  هک  تسا  يرما  زا  ترابع 

دارفا يدارا  ریغ  ای  يدارا و  لاعفا  فلا -

رگیدـکی اـب  دارفا  لـماک  يدازآ  اریز  دـنهد ، ماـجنا  ار  یلمع  ره  دـنوش و  رادروخرب  لـماک  روطب  یعیبط  يدازآ  زا  دـنناوتیمن  عاـمتجا  رد 
رد هک  تسا  هدش  دودـحم  نوناق  ۀلیـسوب  نانآ  لماک  يدازآ  دارفا ، قوقح  يواست  تیاعر  يارب  تهج  نیدـب  دـیامنیم و  ادـیپ  كاکطـصا 

نآ  لعاف  ددرگ  یسک  هجوتم  ینایز  لمع  نآ  زا  هچنانچ  دوشیم و  يریگولج  هیرجم  هوق  هلیسوب  روبزم  دح  زا  زواجت  تروص 
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هک تمـسق  نآ  هتفرگ و  رارق  نوناـق  رظن  دروم  يدارا  ریغ  اـی  دـشاب  يدارا  هاوخ  دارفا  لاـعفا  هک  تسنیا  ددرگیم ، تراـسخ  ناربجب  روبجم 

نماض دنک  فلت  ار  ریغ  لام  سک  ره  : » دیوگیم م . هدام 328 ق . هکنانچ  تسا ، هدش  هداد  رارق  مکح  دروم  هتشاد  نارگید  قوقحب  سامت 
تعفنم و ای  دشاب  نیع  هکنیا  زا  معا  دمع و  نودب  ای  دشاب  هدرک  فلت  دمع  يور  زا  هکنیا  زا  معا  دهدب  ار  نآ  تمیق  ای  لثم  دیاب  تسنآ و 

: دیوگیم هک  م . ق . « 181  » هدام تسا  روکذم  یقوقح  هیضق  دننام  تسا .» لام  نآ  تمیق  صقن  نماض  دنک  بویعم  ای  صقان  ار  نآ  رگا 
تسا روطنیمه  تسا  صخش  نآ  کلم  دوشیم  عمج  دنک و  رد  هک  یلـسع  روبنز  دنک ، هیهت  لسع  روبنز  يارب  یلحم  ای  دنک و  یـسک  رگا  »
میلـست رب  تردق  تسا  کلام  هزاجاب  فوقوم  هک  یعیب  رد  : » دیوگیم هک  م . ق . « 371  » هداـم و  دوش » عمج  رتوبک  جرب  رد  هک  رتوبک  مکح 
تفایرد تسا  هدوبن  قحتسم  هک  ار  يزیچ  اهابتشا  ای  ادمع  هک  یسک  : » دیوگیم هک  یندم  نوناق  « 301  » هدام و  تسا .» ربتعم  هزاجا  نامز  رد 

يدارا لعف  تسین ، نآ  قحتـسم  هدـننکتفایرد  هک  يزیچ  ندرک  تفاـیرد  روبزم  هداـم  رد  دـیامن » میلـست  کـلامب  ار  نآ  تسا  مزلم  دـنک 
. تسا هتفرگ  رارق  کلامب  میلست  مکح  عوضوم  دشابیم و 

ظافلا دننام  دوشیم  هدـیمان  یئاضق  دانـسا  هک  دـشابیم  اراد  ار  صوصخم  یئاضق  تارثا  دراد ، هک  یتیـصوصخ  رظن  زا  يدارا  لاعفا  یـضعب 
تاعوضوم دـلوم  یقیقح  هدارا  نیاربانب  تسا ، هتفرگ  رارق  رثؤم  دراد  لعاف  ةدارا  زا  هک  یتیفـشاک  ۀـبنج  رابتعاب  روبزم  يدارا  لاعفا  دوقع .

هدارا زا  فشاک  هکنآ  رابتعاب  دوقع  ظافلا  تسا . هدارا  نآ  زا  فشاک  لـعف  ظـفل و  زا  حراوج  لـمع  دـشابیم و  جراـخ  رد  یقوقح  هصاـخ 
. دنکیم تیکلم  لقن  رگید  هاگ  دیامنیم و  دهعت  داجیا  هاگ  دنشابیم  یقیقح 

، دنریگیم رارق  ینوناق  مکح  عوضوم  دنراد  جراخ  رد  هک  یتیعضو  تیعقوم و  رابتعاب  روما  زا  یضعب  ب -

و م ) هدام 954 ق .  ) ددرگیم نآ  لـالحنا  بجوم  هزیاـج  دوقع  رد  نونج  توف و  هکناـنچ  نآ ، لاـثما  تبارق و  تونب ، نونج ، توف ، دـننام 
.(. م هدام 1196 ق .  ) دشابیم هقفن  تخادرپ  بجوم  تبارق  و  م ) هدام 867 ق .  ) دوشیم ثرا  ققحت  بجوم  ثروم  یضرف  ای  یقیقح  توف 

4 ص : ، 2 جهمدقم یماما ،)  ) یندم قوقح 

مکح - 2

هراشا

. یعضو یفیلکت و  تسا  مسق  ود  رب  نآ  و  تسا . هدش  عضو  یعامتجا  مظن  ظفح  رظن  زا  هک  دشابیم  یتاررقم  زا  ترابع  مکح 

یفیلکت مکح 

يارب یفنم  ای  تبثم  فیلکت  داجیا  هجیتن  هک  دـشابیم  نآ  كرت  ای  رما  ماجناب  مازلا  زا  ترابع  یفیلکت  مکح  تسا  مولعم  نآ  مان  زا  هکناـنچ 
یئاناوت دودح  رد  هک  دنتـسه  فلکم  نیوبا  : » دیوگیم هک  م . ق . « 1178  » هدام رد  روکذم  مکح  دننام  تبثم  یفیلکت  مکح  دـیامنیم . دارفا 

رد روکذم  مکح  دننام  یفنم  یفیلکت  مکح  دـنراذگب » لمهم  ار  اهنآ  دـیابن  دـننک و  مادـقا  یـضتقم  بسح  رب  شیوخ  لافطا  تیبرتب  دوخ 
م. ق . « 276  » هدام

«. دنک هیدأت  دهعب  ءافو  ماقم  رد  تسا  هدش  نآ  رد  فرصت  زا  عونمم  مکاح  فرط  زا  هک  ار  یلام  دناوتیمن  نویدم  : » دیوگیم هک 
م. ق . « 1111  » هدام رد  روکذم  هزاجا  دننام  دناهدرمـش ، یفیلکت  ماکحا  ماسقا  زا  زین  ار  يرما  كرت  ماجنا و  رد  هزاجا  نییقوقح  زا  یـضعب 
نیعم و ار  هقفن  نازیم  همکحم  تروص  نیا  رد  دنک ، عوجر  همکحمب  هقفن  نداد  زا  رهوش  فاکنتـسا  تروص  رد  دناوتیم  نز  : » دیوگیم هک 
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قالط ار  دوخ  نز  دـهاوخب  هک  تقو  ره  دـناوتیم  درم  : » دـیوگیم هک  م . ق . « 1133  » هدام اـی  و  درک » دـهاوخ  موکحم  نآ  ندادـب  ار  رهوش 
«. تسا عوجر  قح  هدع  تدم  رد  رهوش  يارب  یعجر  قالط  رد  : » دیوگیم هک  م . ق . « 1148  » هدام و  دهد »

هدافتـسا ینوناـق  هزاـجا  زا  دـنناوتیم  بهاو  جوز و  تسا و  مکح  هبه  رد  بهاو  عوجر  هزاـجا  نینچمه  یعجر و  قـالط  رد  عوـجر  هزاـجا 
دنراذگب دوخ  لاحب  دننکن و  هدافتسا  هکنآ  ای  دنیامنب و  عوجر  نآ  زا  هدومن 

یعضو مکح 

هراشا

، تیببـس دننام : دـیامنیم  ریثأت  رگید  یئیـش  رد  ءاحنا  زا  يوحنب  رابتعا  نآب  هک  دـشابیم  ینیعم  یئیـش  رد  يرابتعا  تیعـضو  زا  ترابع  نآ  و 
تیلع تیعنام ، تیطرش ،

تیببس

تاوم یضارا  ءایحا  رد  يرابتعا  تیعضو  دننام  دیامنیم ، ریثأت  يرگید  یئیش  داجیا  رد  نآ  رابتعاب  هک  یئیش  رد  تسیرابتعا  تیعضو  نآ  و 
: دوشیم لصاح  کلمت  : » دیوگیم م . ق . « 140  » هدام تسا . هتسناد  کلمت  بابسا  زا  ار  نآ  نوناق  هک  هحابم  ءایشا  تزایح  و 

. هحابم ءایشا  تزایح  تاوم و  یضارا  ءایحاب  - 1
. تادهعت دوقع و  ۀلیسوب  - 2

 5 ص : ، 2 جهمدقم یماما ،)  ) یندم قوقح 
. هعفشب ذخا  ۀلیسوب  - 3

. ثراب - 4

تیطرش

هدنز رد  هک  یتیعـضو  دننام  دـنک ، ریثأت  يرگید  یئیـش  داجیا  رد  دـناوتیم  ببـس  نآ  دوجو  اب  هک  یئیـش  رد  تسا  يرابتعا  تیعـضو  نآ  و 
ندوب هدنز  تثارو  طرـش  . » م ق . « 875  » هدام ددرگیم . ثرا  ببـس  تبارق  نآ  دوجو  اب  هک  هدش  رابتعا  ثروم  توف  نیح  رد  ندـش  دـلوتم 

رگا دوش  دلوتم  مه  هدنز  هدوب و  دـقعنم  توملا  نیح  وا  ۀـفطن  هک  دربیم  ثرا  یتروص  رد  دـشاب  یلمح  رگا  تسا و  ثروم  توف  نیح  رد 
« دریمب دلوت  زا  سپ  ًاروف  هچ 

تیعنام

زا يریگولج  هک  هدش  رابتعا  ثروم  لتق  رد  هک  یتیعضو  دننام  دیامنیم ، يریگولج  ببس  ریثأت  زا  هک  یئیش  رد  تسیرابتعا  تیعـضو  نآ  و 
 ...« تسا ثرا  عناوم  زا  لتق  : » دیوگیم م . ق . « 880  » ةدام هکنانچ  دیامنیم ، تسا  لتاق  هک  یثراو  ندرب  ثرا 

تیلع

یئازجا زا  بکرم  ای  طیسب و  تسا  نکمم  تلع  دیآیم . دوجوب  يرگید  یئیش  نآ  شیادیپ  اب  هک  یئیـش  رد  تسا  يرابتعا  تیعـضو  نآ  و 
هکنانچ دشابیم  دقع  شیادیپ  تلع  تسا و  یقیقح  هدارا  هک  ءاشنا  دـصق  دـننام  طیـسب  تلع  دـیآ . دوجوب  لولعم  اهنآ  عامتجا  اب  هک  دـشاب 
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.« دنک دصق  رب  تلالد  هک  يزیچب  ندوب  نورقم  طرشب  ءاشنا  دصقب  دوشیم  ققحم  دقع  : » دیوگیم م . ق . « 191  » هدام

تحص

ۀمذ ءاربا  رد  دوجوم  تیعضو  دننام  ددرگیم ، یقوقح  هنیعم  راثآ  ياراد  روبزم  یئیش  رابتعا  نآب  هک  یئیش  رد  تسا  يرابتعا  تیعضو  نآ  و 
«. تسا حیحص  نید  زا  تیم  همذ  ءاربا  : » دیوگیم م . ق . « 690  » ةدام هکنانچ  دوشیم ، وا  نید  طوقس  بجوم  هک  تیم 

داسف

هک م . ق . « 274  » هدام رد  دوجوم  تیعضو  دننام  دوشیمن  یقوقح  هنیعم  راثآ  ياراد  رابتعا  نآب  هک  یئیش  رد  تسا  يرابتعا  تیعـضو  نآ  و 
دشابیم نآ  ندوب  دساف  زا  یکاح  هیدات  هدوبن  ربتعم  دوب » دهاوخن  ربتعم  وا  هجو  رد  هیدات  دشاب  هتـشادن  ضبق  تیلها  هل  دعتم  رگا  : » دیوگیم

تسا لطاب  عیب  دشابن  سنج  نآ  زا  عقاو  رد  دوش و  هتخورف  یـصاخ  سنج  ناونعب  نیعم  زیچ  هاگره  : » دیوگیم هک  م . ق . « 353  » ةدام رد  و 
نآ  زا  یضعب  رگا  و 

 6 ص : ، 2 جهمدقم یماما ،)  ) یندم قوقح 
« دراد خسف  قح  يرتشم  یقب  امب  تبسن  تسا و  لطاب  ضعب  نآب  تبسن  دشاب  سنج  ریغ  زا 

ذفان ریغ 

هک هرکم  یلوضف و  دقع  دننام  ددرگیم ، یقوقح  هنیعم  راثآ  ياراد  يرگید  رما  ندـش  تسویپ  اب  هک  یئیـش  رد  تسیرابتعا  تیعـضو  نآ  و 
ذفان هرکم  دقع  دـشاب و  نیفرط  ياضرب  نورقم  دـیاب  عیب  دـقع  : » دـیوگیم م . ق . « 346  » هدام هکنانچ  دوشیم ، ذـیفنت  کلام  ياضر  ۀلیـسوب 

«. تسا روکذم  یلوضف  تالماعم  رد  هک  يروطب  کلام ، ةزاجا  زا  دعب  رگم  تسین  ذفان  یلوضف  عیب  : » دیوگیم م . ق . « 352  » هدام و  تسین »
دارفا تسا و  هدومن  رابتعا  ار  اـهنآ  ریثأـت  یعاـمتجا  مظن  ظـفح  رظن  زا  راذـگنوناق  ینعی  تسا  يراـبتعا  قوقح ، ملاـع  رد  ـالاب  روما  ریثأـت 

قح دناوتیمن  یعجر  قالط  رد  جوز  هکنانچ  تسین ، لاقتنا  لقن و  طاقـسا و  لباق  تهج  نیدب  دـنیامنب و  يریگولج  اهنآ  ریثأت  زا  دـنناوتیمن 
عوجر قح  زا  هک  دوش  مزلم  دناوتیم  یلو  دشاب  رثا  الب  شلمع  دیامنب  عوجر  هاگره  هک  ینعم  نیدب  دنک ، بلـس  دوخ  زا  ار  هدـع  رد  عوجر 

نیاب دیامنب  راذگاو  يرگیدب  ار  نآ  دناوتیمن  نینچمه  و  دزادرپب . مازتلا  هجو  ناونعب  یغلبم  دیامنب  هدافتـسا  هچنانچ  دـنکن و  هدافتـسا  دوخ 
رد نداد  تلاـکو  ریغب ، عوجر  قح  ضیوفت  دوش . روبزم  قح  ياراد  يرگید  دـهدب و  يرگیدـب  دوخ  لاوما  دـننام  ار  عوجر  قح  هک  ینعم 

. دشابیم اهقف  دزن  فالتخا  دروم  نآ  تحص  هک  تسین  عوجر 
مکح دروم  هک  دوش  رکذتم  يدام  ملاع  رد  ار  یتیعـضو  تسا  نکمم  دـنک و  نایب  ار  یقوقح  لئاسم  زا  ياهلئـسم  تسا  نکمم  نوناق  هدام 

ود نوناـق  روبزم  هداـم  رد  یببـس » تبارق  یبـسن و  تبارق  تسا  مسق  ود  رب  تبارق  : » دـیوگیم هک  م . ق . « 1031  » هدام دننام  دـشاب  یقوقح 
نیدـنچ نوناق  ةداـم  تسا  نکمم  نینچمه  و  تسا . هتفرگ  رارق  یقوقح  مکح  دروم  حاـکن  رظن  زا  هک  تسا  هدرک  ناـیب  ار  جراـخ  عوضوم 
اهنآ لاثما  روجحم و  بئاغ و  لاوما  ةرادا  دروم  رد  م . ق . « 306  » هدام دننام  دوش ، رکذتم  تسا  رگیدکیب  طوبرم  هک  ار  یقوقح  هلأسم 

- یقوقح هدعاق 

نآ  رد  مکح  عوضوم  هک  تسیا  هیضق  زا  ترابع  یقوقح  هدعاق 
 7 ص : ، 2 جهمدقم یماما ،)  ) یندم قوقح 

هتفرگ و رارق  یملع  تاعلاطم  ساسا  هیاپ و  رب  یقوقح  دعاوق  تسیرایـسب . صاخ  تاعوضوم  لماش  یقوقح  ةدعاق  عوضوم  دـشابیم . یلک 
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: ددرگیم نایب  اًلیذ  نانآ  زا  یضعب  هک  دوشیم  هدید  ینوناق  هدام  تروصب  یقوقح  دعاوق  زا  يرایسب  دشابیم . یفلتخم  یقوقح  لئاسم  يانبم 
« دشاب هدرک  ءانثتسا  نوناق  هک  يدراوم  رد  رگم  دراد  عافتنا  فرصت و  هنوگ  همه  قح  دوخ  کلمی  امب  تبسن  یکلام  ره  .: » م ق . « 30  » هدام

«. نوناق مکحب  رگم  درک  نوریب  ناوتیمن  نآ  بحاص  فرصت  زا  ار  یلام  چیه  : » م ق . « 31  » هدام
کلام لام  عبتل  اب  دـشاب  هدـش  لصاح  یلمع  هجیتن  رد  ای  ًاـعبط  هک  هلوقنم  ریغ  هلوقنم و  لاوما  تاـقلعتم  تارمث و  ماـمت  . » م ق . « 32  » هدام

«. تسا هروبزم  لاوما 
«. دنک دصق  رب  تلالد  هک  يزیچب  ندوب  نورقم  طرشب  ءاشنا  دصقب  دوشیم  ققحم  دقع  .: » م ق . « 191  » هدام

«. تسین هلماعم  ذوفن  بجوم  هارکا  ای  هابتشا  هجیتن  رد  لصاح  ياضر  : » م ق . « 199  » هدام
«. دوش مولعم  نآ  داسف  هکنیا  رگم  تسا  تحص  رب  لومحم  دشاب  هدش  عقاو  هک  ياهلماعم  ره  . » م ق . « 223  » هدام

: دننام دیآیم  تسدب  داوم  حور  زا  دناهدومنن و  نایب  ًاحیرص  ینوناق  داوم  ار  یقوقح  دعاوق  زا  یضعب 
(. دهدب شکلامب  ار  نآ  دیاب  دوش  فرصتم  ار  ریغ  لام  سک  ره   ) دنیوگ دی  ةدعاق  ار  نآ  ءاهقف  هک  ةدعاق  - 1

(. دنک ناربج  ار  نآ  دیاب  دروآ  دراو  يررض  يرگیدب  سک  ره   ) دنمان ررض  ةدعاق ال  ار  نآ  ءاهقف  هک  ةدعاق  - 2
. دینادرگ رثا  الب  ار  نآ  ناوتیمن  هدش  عقاو  حیحص  روطب  هک  يدقع  - 3

. تخاس دقعنم  یلوضف  تروصب  ناوتیم  ار  يدقع  ره  - 4

- یلوصا ةدعاق 

زا  ماکحا  طابنتسا  رد  هک  تسیا  هدعاق  زا  ترابع  یلوصا  ةدعاق 
 8 ص : ، 2 جهمدقم یماما ،)  ) یندم قوقح 

. دوشیم هتفگ  زین  یقوقح  هدعاق  یلوصا ، هدعاقب  دراوم  یضعب  رد  نآ . لاثما  تئارب و  باحصتسا ، دننام  دوریم ، راکب  ینوناق  داوم 

نوناق قیبطت 

هراشا

زا ترابع  نوناق  قیبطت  رگید  ترابعب  دـیامنب و  نایب  ار  جراخ  دروم  مکح  دـناوتب  هک  تسا  یقوقح  ۀیـضق  نتفاـی  زا  تراـبع  نوناـق  قیبطت 
ۀلیـسوب جراخ  دروم  رب  نوناق  قیبطت  یئزج . قیداـصم  رب  یلک  موهفم  قاـبطنا  ینعی  تسا ، جراـخ  دروم  رب  یقوقح  هیـضق  عوضوم  قاـبطنا 

«328  » ةدام دافم  قیبطت  رد  اًلثم  دشابیم ، هجیتن  و  يربک ) يرغـص و   ) همدـقم ود  زا  بکرم  هک  دریگیم  تروص  یقطنم  ۀیـضق  کی  لیکـشت 
نیدب یقطنم  هیضق  دشاب ، دیشمج  ۀلیـسوب  دمحم  ملق  ندش  فلت  هک  جراخ  دروم  اب  تسنآ ) نماض  دنک  فلت  ار  ریغ  لام  سک  ره  . ) م ق .

. دوشیم لیکشت  وحن 
دیشمج سپ  یلک 3 - يربک ، تسا - نماـض  دـنک  فلت  ار  ریغ  لاـم  سک  ره  یئزج 2 - يرغـص ، درک - فلت  ار  دـمحم  ملق  دیـشمج  - 1

هجیتن  تسا - دمحم  ملق  نماض 
: دریگیم رارق  رظن  دروم  رما  ود  جراخ  دروم  رب  نوناق  قیبطت  رد 

دوجو دـیاب  سرداد  نوناق  قیبطت  يارب  تسا . دوجوم  جراخ  رد  هک  تسا  يرما  زا  ترابع  نآ  جراخ tiaf ed noitseuq و  دروم  - 1
دروم هک  دیشمج  ۀلیسوب  دمحم  ملق  ندرک  فلت  لاثم  رد  دهد . صیخـشت  تسا  مزال  هک  هنوگنآ  ار  نآ  تیعـضو  نینچمه  جراخ و  دروم 
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. تسا هدش  ماجنا  لمع  نیا  دیشمج  هلیسوب  و  هدوب ، دمحم  نآ  زا  ملق  هدش و  فلت  ملق  هک  دهد  صیخشت  دیاب  سرداد  تسا ، جراخ 
سرداد هک  تسا  هدیچیپ  نادنچ  هاگ  دشابیمن و  ناسآ  لئاسم  یمامت  رد  یلو  دسریم  رظنب  ناسآ  ادـتبا  رد  هچ  رگا  جراخ  دروم  صیخـشت 

دنـس هلیـسوب  ار  دوخ  لوقنم  ریغ  یئاراد  یمامت  یـسک  هاگره  اًلثم  دـیوج ، تناعتـسا  دـشاب  دروم  هیزجت  هک  یلقع  لیلحت  زا  دوشیم  راـچان 
توف زا  سپ  دنک . راذگاو  دوخ  نادنزرف  زا  یگیب  ار  نآ  روما  ةرادا  دهد و  صیصخت  ياهنیعم  فراصم  يارب  تسا  هتشون  دوخ  هک  يداع 

روبزم  لمع  هچنانچ  اریز  تسا ، فقو  ای  تیصو و  یفوتم  لمع  هک  دوش  فالتخا  یفوتم  رگید  دالوا  روبزم و  دنزرف  نیب  وا 
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دیاب كالما  دانـسا و  تبث  نوناـق  « 47  » و « 46  » ةدام قبط  دـشاب  فقو  هچنانچ  دوب و  دـهاوخ  حیحـص  یئاراد  ثلثب  تبـسن  دـشاب  تیـصو 
، دوشیمن هتفریذـپ  دانـسا  تبث  ق . « 48  » هداـم قبط  یتلود  تارادا  اـههاگداد و  رد  يداـع  دنـس  نوچ  ددرگ و  میظنت  یمـسر  دنـس  ۀلیـسوب 
. تسا راوشد  لکشم و  يرما  دشابن  حیرص  دنس  ترابع  هکنانچ  تسا  تیصو  ای  فقو و  یفوتم  لمع  هکنآ  نییعت  جراخ و  دروم  صیخشت 

مکح یـشنم  ادخدک  تروصب  دـناوتیمن  داد  صیخـشت  ار  جراخ  دروم  سرداد  هکنآ  زا  سپ   question de droit یقوقح لمع  - 2
. دنک راتفر  نآ  روتسدب  دهد و  رارق  دوخ  قشمرس  ار  یندم  یسرداد  نیئآ  نوناق  « 3  » هدام دیاب  هکلب  دیامن  نییعت  ار  نآ 

: دیوگیم یندم  یسرداد  نیئآ  هدام 3 
هعوضوم نیناوق  هک  یتروص  رد  دـنیامن و  لصف  ای  هداد  مکح  هدرک  یگدیـسر  نیناوق  قفاوم  يواعدـب  دـنفلکم  يرتسگداد  ياـههاگداد  »

دیاب يرتسگداد  ياههاگداد  دـشاب  هتـشادن  دوجو  هحورطم  هیـضق  رد  ینوناق  اًلـصا  ای  دـشاب  ضقانتم  ای  هدوبن و  حیرـص  ای  لماک  يروشک 
الاب هدام  روتـسدب  دـناوتب  سرداد  هکنآ  يارب  دـنیامن .» لصف  عطق و  ار  هیـضق  ملـسم  تداع  فرع و  هعوضوم و  نیناوق  دافم  حور و  قفاوم 

: دیاب دیامن  راتفر 
هیضق مکح  هک  ياهدام  دنادب  هکنآ  ای  و  دبایب ، هطوبرم  هعومجم  رد  ار  هیـضق  مکح  دناوتب  ات  دنادب  لامجا  روطب  ار  يروشک  نیناوق  فلا -

. دوشیمن تفای  يروشک  نیناوق  رد  دنک  نایب  ار 
یقوقح تاحالطـصا  ًاصوصخم  تاغل و  یناعم  دشاب و  نابز  تایبداب  انـشآ  دیاب  ینوناق  داوم  مهف  يارب  دـمهفب . ار  ینوناق  داوم  ینعم  ب -

. دنادب هدش  هدرب  راکب  نیناوق  رد  هک  ار 
سرداد دشاب ، هتشادن  دوجو  هحورطم  هیضق  رد  ینوناق  اًلـصا  ای  دشاب  ضقانتم  ای  هدوبن و  حیرـص  ای  لماک  ینوناق  ةدام  هک  يدراوم  رد  ج -

رب تردق  دیاب  سرداد  رما  نیا  يارب  دیامن . لصف  عطق و  ار  هیـضق  ملـسم  تداع  فرع و  هعوضوم و  نیناوق  دافم  حور و  قفاوم  دناوتب  دیاب 
ار نآ  هک  یئاضق  دادعتسا  دیآیم و  تسدب  یقوقح  یفاک  تالیصحت  هلیـسوب  روبزم  تردق  دشاب . هتـشاد  ینوناق  داوم  زا  ماکحا  طابنتـسا 

شقن  دنیوگیم  یئاضق  مش  ای  هحیرق 
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یفاک یقوقح  تاعالطا  ياراد  هک  یناسرداد  هدـش  هدـید  رایـسب  لمع  رد  دـیامنیم و  يزاـب  نوناـق  قیبطت  صیخـشت و  نسح  رد  ار  یمهم 
تـسدب يارب  دنهدب و  صیخـشت  دنناوتیمن  دراوم  بلغا  رد  دـشاب  هدـیچیپ  هچنانچ  ار  جراخ  دروم  یئاضق  دادعتـسا  نتـشادن  تلعب  دنتـسه 

. دنوشیم لاکشا  راچد  نآ  مکح  ندروآ 

. ددرگیم لیذ  روص  زا  یکی  اب  هجاوم  نوناق ، قیبطت  لمع  رد  جراخ ، دروم  صیخشت  زا  سپ  سرداد 

دنکیم نایب  ار  جراخ  دروم  مکح  هک  دوشیم  تفای  نوناق  رد  یحیرص  هدام  لوا -

سرداد تروص  نیا  رد  تسا ) عضاو  نشور و  دودـح  ینعم و  ثیح  زا  نآ  مکح  یقوقح و  هیـضق  عوـضوم  نیبـم و  هداـم  قوـطنم  ینعی  )
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دوش و فالتخا  هلماعم  تحـص  رد  نآ ، رادـیرخ  یلاق و  هدنـشورف  نیب  هچنانچ  اًلثم  دـنکیم  رداص  ار  جراـخ  دروم  مکح  روبزم  هداـم  قبط 
رما نیا  تاـبثا  يارب  دـهاوخب و  ار  یلاـق  دادرتـسا  لـطاب و  ار  هلماـعم  هدوـب  هدیـسرن  دـشر  نسب  شورف  خـیرات  رد  هکنآ  دانتـساب  هدنـشورف 

هکنآ زا  سپ  سرداد  دـهدیم ، هئارا  هتـشاد  لاـس  شورف 14  خـیرات  رد  دـنکیم  تیاـکح  هک  ار  دوخ  همانـسانش  یمیظنت و  دنـس  تشونور 
صاخـشا هک  م . ق . « 1207  » هدام دانتـساب  تسا ، هتـشاد  لاس  عیاـب 14  شورف ، خـیرات  رد  هکنآ  هدـش و  عقاو  یلاـق  هلماـعم  داد  صیخـشت 

رد دشابن  مامت  لاس  ياراد 18  سک  ره  هـک  م . ق . « 1279  » هدام دـیامنیم و  عونمم  دوخ  یلاـم  قوقح  لاوما و  رد  فرـصت  زا  ار  روجحم 
مکح درامشیم ، هلماعم  تحص  طرش  يرتشم  عیاب و  زا  کی  ره  يارب  ار  تیلها  هک  م . ق . « 345  » هدام دنادیم و  روجحم  دیشر و  ریغ  مکح 

در شبحاصب  ار  نآ  دیاب  دنک  ضبق  ار  یلام  دساف  عیب  یـسک  هاگره  : » دـیوگیم هک  م . ق . « 366  » هدام روتـسدب  دهدیم و  یلاق  عیب  نالطبب 
. دوش درتسم  عیابب  يرادیرخ  یلاق  هک  درادیم  ررقم  دیامن »... 

. درادن يریسفت  هنوگچیه  هب  جایتحا  یقوقح  لمع  يارب  سرداد  دنشابیم و  حیرص  الاب  یسرداد  رد  يدانتسا  داوم  یمامت 

تسناد ار  جراخ  دروم  مکح  ناوتب  نآ  قوطنم  هلیسوب  هک  دوشیمن  تفای  نوناق  رد  یحیرص  هدام  مود -
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: دیآ شیپ  تسا  نکمم  تروص  ودب  نآ  و 

لمجم یلو  دروآ  تسدـب  ار  دروم  مکح  ناوتیم  نآ  قوطنم  ۀلیـسوب  هک  تسا  دوجوم  يروشک  نیناوق  هعومجم  رد  يداوم  ای  هداـم  فلا -
. تسا مهبم  اهنآ  دودح  ای  ود و  ره  ای  مکح و  ای  هیضق و  عوضوم  ینعی  دشابیم 

« دوش تباث ، نآ  فالخ  هکنیا  رگم  تسا  تیکلام  لیلد  تیکلام  ناونعب  فرـصت  : » دیوگیم م . ق . « 35  » هدام عوضوم - ندوب  لمجم  لاثم 
هناکلام فرصت  یفرصت ، عون  هچ  تسین  مولعم  تسا و  مهبم  دشابیم  یقوقح  هیـضق  عوضوم  هک  تیکلام ) ناونعب  فرـصت   ) روبزم ةدام  رد 

. تسا هزادنا  هچ  ات  نآ  دودح  دوشیم و  هتخانش 
ای عیاب  رایخ  نامز  رد  میلست و  زا  دعب  عیبم  رگا  طرـش  ناویح و  سلجم و  رایخ  رد  : » دیوگیم م . ق . « 453  » هدام مکح - ندوب  لمجم  لاثم 

روبزم هدام  رد  تسا » عیاب  هدـهعب  صقن  ای  فلت  دـشاب  يرتشم  صتخم  رایخ  رگا  تسا و  يرتشم  ةدـهع  رب  دوش  صقاـن  اـی  فلت  نیلماـعتم 
هدهع هملک  زا  هدام  روظنم  دـشابیم و  لمجم  تسا ) عیاب  ةدـهعب   ) ۀـلمج رد  نینچمه  و  تسا ) يرتشم  ةدـهع  رب   ) ۀـلمج رد  هدـهع )  ) هملک

. دشابیم لدبب  نامض  ای  تسا و  یضواعم  نامض  تیلوئسم و  ایآ  تسین ، مولعم 
هلماـعم عوضوم  دوخب  طوبرم  هک  تسا  هلماـعم  ذوفن  مدـع  بجوم  یتقو  هابتـشا  . » م ق . « 200  » هدام مکح - عوضوم و  ندوب  لـمجم  لاـثم 

هدام رد  ود  نآ  زا  کی  ره  ینعم  تسا و  هلماعم ) ذوفن  مدع   ) مکح و  هلماعم ) عوضوم  دوخب  طوبرم  هابتشا   ) عوضوم روبزم  هدام  رد  دشاب »
(. دوش هعجارم  لوا  دلج  یندم  قوقح  حرشب  . ) تسا لوهجم  الاب 

زا یلو  دروآ  تسدـب  ناوتیمن  ار  جراـخ  دروم  مکح  نآ  قوطنم  زا  هک  تسا  دوجوم  يروشک  هعوـضوم  نیناوـق  رد  يداوـم  اـی  هداـم  ب -
زا دوشیم .» نآ  زا  دوخ  هصح  کلام  لماع  عرز ، هرمث  روهظ  زا  دـعب  : » دـیوگیم م . ق . « 531  » هدام اًـلثم  تسناد  ار  مکح  ناوتیم  نآ  موهفم 

، عرز هرمث  روهظ  زا  لبق  هک  تسناد  ناوتیم  نآ  فلاخم  موهفم  زا  یلو  دوشیمن  هدیمهف  عرز ، هرمث  روهظ  زا  لبق  مکح  روبزم  هدام  قوطنم 
دراو یللخ  هلماعم  تحـصب  فرط  صخـش  رد  هابتـشا  : » دیوگیم م . ق . « 201  » هدام رگید  لاثم  دـشابیمن . نآ  زا  دوخ  هصح  کـلام  لـماع 

هدمع  تلع  فرط  تیصخش  هک  يدراوم  رد  رگم  دروآیمن 
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زا یلو  دوشیمن ، هدـیمهف  دـشاب  دـقع  ةدـمع  تلع  فرط  تیـصخش  رد  هابتـشا  هک  يدروم  مکح  روبزم  هدام  قوطنم  زا  دـشاب » هدوب  دـقع 
دراو لـلخ  هلماـعم  تحـصب  دـشاب  دـقع  هدـمع  تلع  هاـگره  هلماـعم  فرط  تیـصخش  رد  هابتـشا  هک  تسناد  ناوتیم  نآ  فلاـخم  موـهفم 
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دنک لمع  موهفمب  دـناوتیمن  سرداد  نآ  زا  لامجا  عفر  ریـسفت و  نودـب  تسا  لمجم  هدام  قوطنم  رد  مکح  عوضوم و  نوچ  اما  دروآیم ،
. تسا لمجم  زین  نآ  موهفم  اریز 

، ددرگ ریسفت  دیاب  تسا  دوجوم  اهنآ  نیب  هک  یمحازت  رثا  رد  یلو  دوشیم  تفای  جراخ  دروم  مکحب  عجار  يروشک  هعوضوم  نوناق  رد  يداوم  موس -

ًادـعب نآ  حرـش  هک  دـشاب  صاخ  يرگید  ماـع و  یکی  هکنآ  اـی  دـیقم و  يرگید  قلطم و  یکی  اـی  نیبم و  يرگید  لـمجم و  یکی  هکناـنچ 
. دمآ دهاوخ 

دشاب هتشاد  ضقانت  رگیدکی  اب  هک  دوش  تفای  تسا  نکمم  نوناق  رد  يداوم  مراهچ -

. دنمان ضراعت  ار  نآ  هک 

تسناد ار  هیضق  مکح  ناوتب  نآ  موهفم  ای  قوطنم  زا  هک  دوشیمن  تفای  هحورطم  هیضقب  عجار  نوناق  رد  يداوم  ای  هدام  مجنپ -

هرخالاب دشابیمن و  تجح  هکنآ  ای  تسج  دانتـسا  نآب  ناوتیم  هکنآ  هدام و  موهفم  ندرک  ادـیپ  يارب  نینچمه  لمجم و  هدام  ندـیمهف  يارب 
. دوشیم ادیپ  نیناوق  ریسفتب  جایتحا  نوناق  داوم  حور  ندروآ  تسدب  يارب 

رد یقوقح  بتک  ناگدنـسیون  نانادـقوقح و  هکلب  دوریم ، راکب  دارفا  نیب  فالتخاب  یگدیـسر  یـسرداد و  ماقم  رد  طـقف  هن  نیناوق  ریـسفت 
ضرف جراخ  رد  هک  دراوم  زا  يرایـسب  مکح  ندروآ  تسدب  يارب  راچان  دـنیامنیم و  ادـیپ  نیناوق  ریـسفتب  جایتحا  زین  دوخ  یملع  تاقیقحت 

. دننک ریسفت  ار  نیناوق  دوشیم 

ریسفت موزل 

لمع رد  ات  دـشاب  حیرـص  بلطم  نایب  رد  دوشیم  هیهت  هک  يداوم  دـنیامنیم  شـشوک  هشیمه  ینوناـق  ياـهحرط  حـیاول و  ناگدـننک  هیهت  - 
ریسفت  نودب  دنتسه و  لمجم  صقان و  داوم  هک  دوشیم  هدید  يرایسب  دراوم  نیا ، دوجو  اب  دندرگن . ماهبا  اب  هجاوم 
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رد ای  و  دناهدرکن ، ینیبشیپ  حیاول  هیهت  عقوم  رد  نانآ  هک  دیآیم  شیپ  لمع  رد  يدراوم  نینچمه  دـشابیمن و  جراخ  دروم  اب  قیبطت  لباق 

ياهبآ عبانمب  عجار  اًلثم  دـنیامنب ، ضرف  ار  نآ  دنتـسناوتیمن  هک  دـنوشیم  هجاوم  يدراوم  اب  زین  ندـمت  تفر  شیپ  نوزفازور و  لـماکت  ریس 
روبزم ياههاچ  رفح  ایآ  هک  دـناهدش  لمع  رد  لاکـشا  راچد  قیمع  ياههاچ  رفح  رد  نونکا  درادـن و  نآـب  يرکذـت  نیناوق  هک  ینیمز  ریز 
يارب یمیرح  هچنانچ  و  دوشیم ، داجیا  تاوم  یضارا  رد  میرح  طقف  درادن و  میرح  هکنآ  ای  دیامنیم و  رواجم  كالما  رد  میرح  قح  داجیا 
يراج قیمع  ياههاچ  دروم  رد  ار  یندـم  نوناـق  « 138  » و « 137  » داوم ناوتیمن  يراـیبآ  نف  یملع و  رظن  زا  تسا ؟ رادـقم  هچ  دـشاب  اـهنآ 

هدام دانتـساب  قیمع ، ياـهبآ  يارب  هک  تسیقوقح  قطنم  زا  رود  نینچمه  دـشابیم و  یحطـس  ياـهبآ  يارب  روبزم  میرح  رادـقم  هچ  تسناد ،
. تخانشن میرح  كالما  رد  دنادیم ، نآ  ریز  تیکلام  مزلتسم  ار  نیمز  تیکلام  هک  م . ق . « 38»

ات ددرگ  میظنت  هیهت و  يروـط  دوـشیم  یعـس  داوـم  میظنت  هیهت و  رد  هکنآ  یکی  تـسا ، دوـجوم  شور  ود  ینوناـق  هحیـال  حرط و  هـیهت  رد 
ضورف یمامت  ینعی  دهد ، تسد  نآ  مهف  رد  یماهبا  هکنآ  نودب  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  دیآ  شیپ  لمع  رد  تسا  نکمم  هک  يدراوم  یمامت 

ددرگیم و ینوناق  هعومجم  لیوطت  بجوم  روبزم  شور  دوش . ناـیب  نآ  مکح  هدروآرد و  داوم  بلاـق  رد  دومن  روصت  ناوتیم  هک  یلاـمتحا 
نادنچ دارفا  طباور  یعامتجا و  لماوع  اریز  دش ، لئان  یئاغ  دوصقمب  ناوتیمن  هلیـسو  نیدب  هوالعب  دـیامنیم  باجیا  ار  يرامـشیب  داوم  هیهت 

رگید فرط  زا  دـنک و  روصت  ار  کی  ره  دـنارذگب و  دوخ  رظن  زا  ار  اهنآ  ماـمت  دـناوتیمن  نانادـقوقح  غاـمد  هک  تسا  تواـفتم  تتـشتم و 
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يور داوم  نیب  رتشیب  محازت  ضقانت و  دوشیم و  هیـضق  مکح  ندرک  ادیپ  رد  تبوعـص  بجوم  لمع ، رد  داوم  ةدـع  یتدایز  روبزم و  لیوطت 
قابطنا ددرگیم و  افتکا  دراد  رب  رد  ار  یفلتخم  دراوم  هک  یلوصا  یلک و  دعاوق  نایبب  داوم  میظنت  هیهت و  رد  هکنآ  رگید  شور  داد . دهاوخ 

یئاهریـسفت يارب  لباق  لمجم و  بلغا  داوم  هنوگنیا  دوشیم . هدراذگ  ناسرداد  نانادقوقح و  ةدهعب  يروصت  ضورف  جراخ و  دراوم  اب  نآ 
ریسفت  رد  ددرگیم . اههاگداد  رظن  فالتخا  بجوم  هک  تسا  یفلتخم  عیسو و 
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ار یئاـضق  تلادـع  فاـصنا و  دـنناوتیم  رتشیب  تسا و  هتـشاذگزاب  ار  ناـسرداد  تسد  هچ  رگا  هدـش  هیهت  روبزم  شور  هلیـسوب  هک  ینیناوق 

یئاهـشزغل اب  هجاوم  ریـسفت  رد  تسا  نکمم  نانیا  هک  تشاد  رود  رظن  زا  دیابن  یلو  دننک ، ظفح  ار  دوخ  نادجو  شمارآ  دنیامن و  تیاعر 
. ددرگ لزلزت  رطخ و  راچد  یئاضق  نیمأت  هک  دنوش 

. دراد ریسفتب  جایتحا  قیبطت  لمع  رد  سرداد  ددرگ ، میظنت  نیناوق  هک  هنوگره  دش  هتفگ  هچنآ  ربانب 

ریسفت شور 

. تسا هدش  هدیمان  دودحم )  ) Restrictive  ( و عسوم )  Extinsive  ( ۀیرظن ودب  هک  تسا  دوجوم  یملع  شور  ود  نیناوق  ریسفت  رد 
. دنهد هعسوت  یئاضق  تلادع  فاصنا و  تیاعر  اب  دراد  ار  ششک  تیلباق  هک  یئاجنآ  ات  ار  ینوناق  داوم  ینعم  هک  تسنآ  عسوم  ریسفت 
یئازج نیناوق  رد  هکنانچ  دنهدن  هعـسوت  ار  نآ  يارجا  دودح  هدومنن و  زواجت  ینوناق  داوم  ینعم  زا  ریـسفت  رد  هک  تسنآ  دودـحم  ریـسفت 

. تسا
یقوقح لوصا  دعاوق و  رب  ینتبم  هک  يداوم  دراذگیم و  قرف  داوم  نیب  ریسفت  ماقم  رد  هک  دشابیم  کیسالک  هیرظن  الاب  هیرظن  ود  لباقم  رد 

رد روکذم  مکح  سایق ، طانم و  حیقنت  كالم و  تدحو  لیبق  زا  یلقع  دعاوق  لامعا  هلیـسوب  دنریگیم و  رارق  عسوم  ریـسفت  دروم  دنـشابیم 
هدعاق زا  ءانثتسا  تاهج  زا  یتهجب  دیامنیم و  نایب  ار  یصاخ  مکح  هک  يداوم  یلو  دنهدیم ، تیارس  نآ  عوضوم  رئاظن  هابتشا و  رد  ار  هدام 

قوطنمب و طقف  دنیوجیم و  يرود  رئاظن  هابشا و  رد  نآ  لاثما  طانم و  حیقنتب  لمع  زا  ددرگیم و  ریسفت  دودحم  روطب  دشابیم  یلک  لوصا  و 
لیلحت رظن  زا  هک  تسا  کیـسالک  شور  هدـش  يوریپ  یندـم  نوناق  داوم  ریـسفت  رد  باتک  نیا  رد  هک  یـشور  دـنیامنیم . لمع  نآ  موهفم 

. دسریم رظنب  حیحص  یلقع 

ریسفت ماسقا 

هراشا

دیآ تسدب  دنیامنیمن  نایب  ًاحیرـص  داوم  هک  ياهفلتخم  ضورف  ماکحا  دنوش و  هدـیمهف  ینوناق  داوم  هکنآ  يارب  دـش  هتفگ  الاب  رد  هکنانچ 
. دنوشیم ریسفت  ینوناق  داوم 

 15 ص : ، 2 جهمدقم یماما ،)  ) یندم قوقح 
نامتخاس اریز  دوب ، دهاوخ  رتشیب  ریـسفت  رد  تافالتخا  دشاب  رتهدـیچیپ  ینوناق  هدام  هچره  دـهدیمن و  هجیتن  ناسکی  هشیمه  نیناوق  ریـسفت 

زا ةدع  هک  ینونک  ناریا  رد  ًاصوصخم  دشابیم ، فلتخم  دـناهتفای  تیبرت  نآ  رد  نانادـقوقح  هک  یئاهبتکم  تسا و  توافتم  دارفا  ياهغامد 
یمور قوقح  شور  اب  دـیدج  بتکم  ناگتخومآ  رگید  ةدـع  همیدـق و  تامیلعت  شور  اب  مالـسا  قوقح  بتکم  ناـگتفای  تیبرت  ناـسرداد 

. دنراد فالتخا  رگیدکی  اب  یقوقح  یئانبم  لوصا  ضعب  رد  رکفت  زرط  رد  تهج  نیدب  دنتسه و 
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ریـسفت هک  تسیدروم  رد  نآ  دـنادب و  مزال  نوناق  ار  نآ  زا  تعباتم  هکنآ  رگم  تسین  یئاـضق  شزرا  ياراد  دوشیم  نوناـق  زا  هک  يریـسفت 
: تسا هتسد  ود  رب  دوشیم  یمسر  تاماقم  هلیسوب  هک  يریسفت  دیآ . لمعب  یمسر  تاماقم  هلیسوب 

ینوناق ریسفت  - 1

. دیآیم لمعب  هدیسر  بیوصتب  اًلبق  هک  ینوناق  زا  هننقم  ةوق  ۀلیسوب  هک  تسیریسفت  نآ  و 
نوناق دودح  روظنم و  دـشابیم و  هدـش  ریـسفت  نوناق  نیبم  دراد و  یحیـضوت  هبنج  تقیقح  رد  ددرگیم ، بیوصت  ریـسفت  ناونعب  هک  ینوناق 

، دنک ماهبا  عفر  قباس  نوناق  زا  يدیدج  نوناق  ۀلیسوب  هکنآ  ياجب  هننقم  هوق  و  تسا ، ردان  لمع  رد  ینوناق  ریـسفت  دیامنیم . نییعت  ار  روبزم 
. دیامنیم خسن  ار  قباس  نوناق  ًانمض  ای  ًاحیرص  هدرک و  نوناق  عضو  اًلقتسم 

رد انس  سلجم  هکنآ  نودب  دیآیم  لمعب  یلم  ياروش  سلجم  ۀلیسوب  يداع  نیناوق  ریسفت  یـساسا ، نوناق  ممتم  « 27  » لصا قبط  ناریا  رد 
. دشاب هدیسر  نیسلجم  بیوصتب  دوشیم  ریسفت  هک  ینوناق  هچ  رگا  دنک  ۀلخادم  نآ 

نوناق « 3  » هدام قبط  یمسر  ۀمانزور  رد  حیشوت و  هناکولم  هحصب  يودب  نیناوق  دننام  یلم  ياروش  سلجم  بیوصت  زا  سپ  يریـسفت  نوناق 
. دباییم راشتنا  یندم 

دیامنب و ریـسفت  ار  يداع  نیناوق  دناوتیم  طقف  یلم  ياروش  سلجم  دوشیم ، طابنتـسا  یـساسا  نوناق  متم  « 27  » لصا لوا  تمـسق  زا  هکنانچ 
یعجرم  هک  دوشیمن  تفای  ناریا  یساسا  نوناق  رد  مه  يرگید  ةدام  تسا و  هدشن  هداد  واب  یقح  نینچ  یساسا  نوناقب  تبسن 
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دنک ریسفت  ار  یـساسا  نوناق  دناوتیم  هک  یعجرم  اهنت  دوب  نآ  رب  دیاب  یلک  لصا  قبط  نیاربانب  دنادب ، حلاص  یـساسا  نوناق  ریـسفت  يارب  ار 

هک هدوب  یئاوراـن  ياـهلیمحت  رثا  رد  هدرک  ریـسفت  یـساسا  نوناـق  داوم  یـضعب  زا  يروش  سلجم  نونکاـت  هچنآ  تسا و  ناسـسؤم  سلجم 
زا یضعب  الاب  لصا  دانتساب  هک  یئاجنآ  ات  هدومن  بلـس  ناگدنیامن  زا  ار  ثحب  رکف و  يدازآ  تسا و  هدمآ  لمعب  تقو  هیرجم  ةوق  هلیـسوب 

. دیامنب ریسفت  ار  یساسا  نوناق  دناوتیم  یلم  ياروش  سلجم  هک  دندش  نآ  رب  دنمشناد  نامدرم 

یئاضق ریسفت  - 2

یگتـسب یئاضق  ریـسفت  شزرا  دیآیم . لمعب  يواعد  رد  يأر  رودـص  ماقم  رد  اههاگداد  هلیـسوب  ینوناق  داوم  زا  هک  تسا  يریـسفت  نآ  و 
هیـضق رد  طـقف  نوناـق  زا  یـشهوژپ  نیتـسخن و  هاـگداد  ریـسفت  شزرا  اًـلثم  تـسا . هدوـمن  ریـسفت  ار  نوناـق  هـک  دراد  یهاـگداد  تیمهاـب 

اطعا اهب  موکحم  ۀیـضق  ةوق  يوعد  درومب  دوخ  ریـسفت  ۀلیـسوب  هاگداد  ینعی  تسا ، هدرک  رداص  يأر  نآـب  تبـسن  هک  دـشابیم  ياهحورطم 
یلو تسا  هدوـمن  رداـص  هک  ییأر  دروـم  رد  روـشک  ناوـید  ریـسفت  شزرا  تسا  نینچمه  تسا و  ربـتعم  نیفرط  نیب  روـبزم  يأر  هدوـمن و 

یگدیسر هک  یهاگداد  یندم  یسرداد  نیئآ  نوناق  « 576  » هدام لیذ  روتسدب  دوش  هداد  روشک  ناوید  یمومع  عمجم  هلیسوب  يأر  هچنانچ 
دراوم فـالخ  رب  دـیامن و  تیعبت  یمومع  عمجم  رظن  زا  روبزم  يوعد  رد  تسا  فلکم  هدـش  عاـجرا  نآـب  روشک  ناوـید  فرط  زا  يوـعد 

. تشاد دهاوخن  ار  ریسفت  يدازآ  دروم  نیا  رد  رگید 
يروآعمج و یئاههعومجم  رد  یصاصتخا ) و  یماجرف ، یشهوژپ ، نیتسخن ،  ) اههاگداد یئاضق  ریـسافت  ینونک  ياهروشک  زا  يرایـسب  رد 
رد ددرگیم . رـشتنم  تسا  هدش  رداص  لاس  نآ  رد  هک  اههاگداد  ءارآ  زا  یتادلجم  جیردتب  هلاس  ره  هدـش و  هدراذـگ  مومع  سر  تسد  رد 

یئاضق روما  رد  ار  تفرشیپ  نیا  هک  یئاهروشک  رد  یلو  تسا  ناسآ  رایسب  داوم  ریسفت  هرابرد  اههاگداد  ءارآ  زا  یهاگآ  اهروشک  هنوگنیا 
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تسا و لکـشم  راوشد و  داوم  ریـسفت  هرابرد  اههاگداد  ءارآ  رب  عالطا  دـنیامنیمن ، يروآعمج  تسا  هتـسیاش  هک  هنوگنآ  ار  ءارآ  هدومنن و 
ًامومع  هچنآ  اریز  دنرادن  نوناق  ریسفت  رد  یتباث  شور  زین  دوخ  ناسرداد 
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رد سرداد  سرتسد  رد  اهنآ  قباس  ءارآ  هاـگره  ـالا  تسا و  اـههاگداد  ءارآ  ندوب  سر  تسد  رد  ددرگیم  نوناـق  ریـسفت  رد  تاـبث  بجوم 

. دیامنیم نوناق  زا  يریسفت  دوخ  رکف  قباطم  راچان  دشابن  يأر  رودص  عقوم 
هاگ دـننکیم و  نایب  دوخ  تافلؤم  رد  هک  دـشابیم  نیناوق  زا  قوقح  ملع  نادنمـشناد  ریـسفت  ـالاب  رد  روکذـم  یمـسر  ریـسفت  ود  لـباقم  رد 

داقتنا دروم  ار  اههاگداد  یئاضق  ریـسافت  رگید  هاگ  دنوشیم و  هجاوم  نآب  رتمک  لمع  رد  اههاگداد  هک  دـنیامنیم  لح  روصت و  ار  یـضورف 
. دنمانیم یقوقح  ریسفت  ار  روبزم  ریسفت  دننکیم . دزشوگ  ار  ناسرداد  تاهابتشا  هداد و  رارق 

ینانچمه دریگ ، رارق  يأر  رودص  ماقم  رد  ناسرداد  يارب  یشزرارپ  يامنهار  دناوتیم  یلو  درادن ، یمسر  شزرا  هنوگچیه  یقوقح  ریسفت 
. دنک هننقم  ةوقب  ینایاش  کمک  نیناوق  عضو  حالصا و  رییغت و  ماقم  رد  دناوتیم  هک 

- ریسفت قرط 

هراشا

: دوشیم نایب  اًلیذ  هک  دوب  دهاوخ  نکمم  قیرط  دنچ  زا  یکی  ۀلیسوب  نوناق  ریسفت 

- یبدا ریسفت  - 1

نآ دیاب  ینوناق  هدام  ندیمهف  يارب  دومن . ماهبا  عفر  نآ  زا  ناوتب  یبدا  ياهتقد  ۀلیـسوب  دـشاب و  لمجم  نوناق  هدام  هک  تسیدروم  رد  نآ  و 
هددـعتم و تالمج  نامتخاس  تفرگ و  رظن  رد  هتفر  راـکب  نآ  رد  هک  یتاـغل  زا  کـی  ره  یناـعم  ینعی  داد  رارق  تقد  دروم  یبدا  رظن  زا  ار 

رییغت ار  هدام  موهفم  تسا  نکمم  رگید  ۀـملک  يارب  ياهملک  ندوب  فصو  ای  رگید  ۀـملکب  ياهملک  هفاضا  زا  تاملک  نیب  طـباور  نینچمه 
. دهد

زا رتناسآ  دنراد  ینوناق  ةوق  هس  ره  هدش و  بیوصت  یئایلاتیا  یناملآ و  هسنارف ، نابز  هسب  هک  سیوس  تادهعت  یندـم و  نوناق  یبدا  ریـسفت 
رد تاملک  دافم  هسیاقم  اب  هدیـسر  بیوصتب  نابز  دـنچب  هک  نیناوق  رد  اریز  تسا ، هدـش  بیوصت  طقف  ناـبز  کـیب  هک  تسا  رگید  نیناوق 
زا کی  مادـکب  یبیوصت  رظن  رگیدـکی  اب  اهنآ  دافم  فالتخا  دروم  رد  هک  تسناد  دروآ و  تسدـب  ار  هداـم  ینعم  ناوتیم  فلتخم  ياـهنابز 

هک  رگید  نیناوق  رد  یلو  تسا  هدوب  اهنآ 
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راچان نآ  ینعم  ندروآ  تسدب  يارب  ددرگیم و  لاکشا  اب  هجاوم  دشاب  لمجم  هدام  هک  يدروم  رد  یبدا  ریـسفت  هدش ، بیوصت  نابز  کیب 
. تساوخ کمک  یقطنم  ریسفت  زا  دیاب 

یقطنم ریسفت  - 2
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ینوناق و هعومجم  داوم  مظن  بیترت و  نینچمه  رگید و  داومب  هعجارم  ۀلیسوب  ینوناق  هدام  روظنم  ندروآ  تسدب  زا  ترابع  یقطنم  ریـسفت 
: لاثم دشابیم  نآ  لاثما  ثحبم و  باب ، لصف ، زا  تسا  هدش  هدیناجنگ  نآ  تحت  هدام  هک  یناونعب  هجوت 

رهاظ زا  دش ». دهاوخ  نآ  جاتن  کلام  دش  ردام  کلام  سک  ره  تسا و  ردام  عبات  تیکلم  رد  تاناویح  جـیاتن  : » دـیوگیم م . ق . « 34  » هدام
یلو ددرگیم ، راذگاو  هیلا  لقتنمب  تیعبت  هب  مه  نآ  جاتن  هک  تسا  ردام  يراذـگاو  لاقتنا و  دروم  رد  هدام  هک  دوشیم  هدـیمهف  روبزم  ةدام 

يرتشمب قلعتم  ناویح  عیب  رد  لمح  تخرد ، عیب  رد  هویم  نیمز و  عیب  رد  تعارز  سکع  رب  و  دیوگیم ...« : هک  م . ق . « 358  » هدامب هجوت  اب 
زا ار  لمح  ًاحیرـص  يرگیدب  ردام  يراذگاو  رد  هک  دنوش » هدرمـش  عباوت  زا  فرع  بسح  رب  ای  دشاب و  هدـش  حیرـصت  هکنیا  رگم  دوشیمن 

یعبت تیکلام  دروم  رد  « 33  » هدام ًاصوصخم  نآ  لبق  داوم  هدش و  نایب  تیکلام  لصف  رد  م . ق . « 34  » هدام هکنآ  دنادیمن و  ردام  تاقلعتم 
یجیاتن دیامنب ، یکیدزن  يرگیدب ، قلعتم  هدام  ناویح  اب  یـسکب  قلعتم  رن  ناویح  هاگره  هک  تسنآ  « 34  » هدام روظنم  دوشیم  مولعم  تسا ،

دـشابیم و اسران  روکذـم  بلطم  نایب  يارب  هروبزم  ةداـم  تراـبع  یلو  تسا ، رداـم  کـلامب  قلعتم  دـیآیم  لـمعب  ود  نآ  یکیدزن  زا  هک 
دنامهفیم ار  دوصقم  ًاتحارـص  دوب ». دهاوخ  زین  نآ  جاتن  کلام  دشابیم  ردام  کلام  سک  ره  و  دوبیم ...« : ریز  قیرطب  نآ  ترابع  هچنانچ 

. تشادن يریسفت  هنوگچیه  هب  جایتحا  و 

- یخیرات ریسفت  - 3

هک یتروص  رد  دـیآیم . لمعب  نآ  يارجا  دروم  نوناق و  عضو  تلع  نتـسناد  نینچمه  یخیراـت و  أـشنم  نتـسناد  هلیـسوب  یخیراـت  ریـسفت 
هعجارم تسا  هتفرگ  همشچرس  نآ  زا  هک  روبزم  نوناق  أشنمب  یخیرات  ریـسفت  يارب  دشاب  هتـشاد  همیدق  للم  نیناوق  رد  یخیرات  أشنم  ینوناق 
هعجارم هک  یخیرات  ریـسفت  هلیـسوب  طقف  تسا و  لمجم  هک  میلـست  زا  سپ  رایخ  نامز  رد  عیبم  فلت  رد  م . ق . « 453  » هدام دننام  ددرگیم ،

يرفعج  هقف  رد  نآ  قباوسب 
 19 ص : ، 2 جهمدقم یماما ،)  ) یندم قوقح 

عـضو یـسایس  يداصتقا و  یعامتجا ، ياهدـمآشیپ  رثا - رد  درادـن و  یخیرات  أشنم  ینوناق  هچنانچ  دومن . نآ  زا  ماـهبا  عفر  ناوتیم  دـشاب 
دادرم 1320، یحالصا  « 34  » هدام دننام  دوشیم  عوجر  هننقم  ةوق  ياهنویسیمک  شرازگ  تارکاذم و  داهنـشیپ و  حرط و  ۀمدقمب  دشاب  هدش 

هوالعب هدـش  نییعت  دنـس  رد  هک  یغلبم  نامه  زا  ینهر  یطرـش و  هلماعم  دروم  لام  هدـیازم  یهگآ  درادـیم  ررقم  هک  كالما  دانـسا و  تبث 
تایلام هدئازم  هنیزه  یناوید ، قوقح  هدیازم و  زور  ات  هلماعم  تدم  ءاضقنا  خـیرات  زا  هجو  لصاب  تبـسن  درک  رید  نایز  هداتفا ، بقع  روجا 

. تسا هدیدرگ  رظن  فرص  دوشیم  عورش  نآ  زا  هدئازم  هک  یتمیق  نییعت  يارب  سانشراکب  عوجر  دوشیم و  رشتنم  جارح 
نایب هتشگ  نوناق  نآ  حالـصا  ای  و  رییغت ، عضو ، بجوم  هک  یتاهج  للع و  بلغا  دسریم  هننقم  ةوق  بیوصتب  هک  حیاول  اهحرط و  همدقم  رد 

دیامنیم نشور  ار  بوصم  نوناق  ءارجا  قیرط  دودح و  دافم و  دیآیم  لمعب  هننقم  هوق  رد  نوناق  حرط  عقوم  رد  هک  یتارکاذـم  تسا . هدـش 
نوناق ریـسفت  يارب  یئاهنتب  اههمدـقم  نیا  هک  تشاد  رود  رظن  زا  ار  هتکن  نیا  دـیابن  یلو  دـنک ، نوناق  ریـسفت  رد  ینایاش  کـمک  دـناوتیم  و 
دراوم بلغا  رد  رگید  فرط  زا  دوشیمن . هدـیمهف  نوناق  زا  سکعنم و  نوناق  رد  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هننقم  هوق  تارکاذـم  تسین و  یفاـک 

هنوگنیا ددرگیم . هیهت  ملع  نآ  رد  یئانبم  لوصا  یملع و  ینابمب  هجوت  اب  هطوبرم  ینف  نیصصختم  زا  بکرم  یئاهنویـسیمک  ۀلیـسوب  نیناوق 
یبدا کچوک  رییغت  کی  اب  ای  یحطـس و  رظن  کی  اب  ناگدننک  هیهت  صـصخت  دامتعاب  مه  هننقم  هوق  دنـشابیم و  همدقم  نینچ  دـقاف  نیناوق 
نیناوق ینف  یملع و  دعاوق  لوصا و  زا  عالطایب  صـصختم و  ریغ  هننقم  ةوق  ناگدنیامن  بلغا  نآ  رب  هوالع  دیامنیم  بیوصت  ار  حـیاول  نآ 
هـشیمه دنیامنیم  راهظا  حیاول  بیوصت  عقوم  رد  دوخ  تارکاذم  رد  هک  ناگدنیامن  ار  یتایرظن  تهج  نیدب  دنیامنیم ، بیوصت  هک  دنتـسه 

نوناق تلالد  بجوم  یجراخ  نئارق  ای  دشاب و  هدش  سکعنم  بوصم  نوناق  رد  نآ  دافم  هکنآ  رگم  داد  رارق  نوناق  ریـسفت  كالم  ناوتیمن 
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. دوش رما  نیا  رب 

- یلوصا ریسفت  - 4

هراشا

لامعا هلمجلاب  دیآ ، تسدب  دنتـسه  اهنآ  يانبم  أشنم و  هک  یلوصا  دعاوق و  ات  دـیآیم  لمعب  ینوناق  داوم  رد  قیقحت  هلیـسوب  روبزم  ریـسفت 
یغامد  تیلاعف  هنوگ  ره 

 20 ص : ، 2 جهمدقم یماما ،)  ) یندم قوقح 
ماکحا طابنتسا  نیاربانب  دوریم . رامشب  یلوصا  ریـسفت  دراوم  زا  دوشیمن  هدیمهف  ینوناق  داوم  زا  ًامیقتـسم  هک  یماکحا  ندروآ  تسدب  يارب 
تدمب رجوم  هک  یکلم  هراجا  مکح  دروم  رد  اًلثم  هکنانچ  دشابیم ، یلوصا  ریسفت  نآ  لاثما  باحصتسا و  سایق ، لیثمت ، ءارقتـسا ، هلیـسوب 

هدام ددرگیم  خـسفنم  رجوم  توفب  هراـجا  دـقع  هک  دوشیم  هتفگ  م . ق . « 530  » هدام كالم  تدـحوب  رظن  دـشابیم  عفانم  کـلام  دوخ  رمع 
« دوشیم خسفنم  وا  توفب  هعرازم  دقع  دشاب  هداد  هعرازمب  ار  نآ  هدوب و  ینیمز  عفانم  کلام  دوخ  رمع  تدمب  یـسک  هاگره  . » م ق . « 530»
رد دـناوتیمن  کلام  عاـفتنا  قح  تدـم  رد  هک  تفگ  ناوتیم  م . ق . « 484  » هدام اب  كـالم  تدـحو  رظن  زا  عاـفتنا  قح  دروم  رد  نینچمه  و 

نیع رد  هراـجا  تدـم  رد  دـناوتیمن  رجوـم  .: » م ق . « 484  » هدام دـشاب . عاـفتنا  قح  زا  دوصقم  یفاـنم  هک  دـهد  يرییغت  عاـفتنا  دروم  کـلم 
، نانآ زا  ماکحا  طابنتـسا  نینچمه  يروشک و  نیناوق  داوم  مهف  يارب  دشاب » راجیتسا  زا  رجأتـسم  دوصقم  یفانم  هک  دـهد  يرییغت  هرجأتـسم 

نیا روخرد  هک  لوصا  ملع  زا  دنچ  یبلاطم  همدقم  نیا  رد  درب . راکب  مزال  دراوم  رد  ار  نآ  دعاوق  تسناوت  دوب و  انـشآ  لوصا  ملع  اب  دـیاب 
. دنیامن هدافتسا  روبزم  باتک  تاجردنم  زا  دنناوتب  نایوجشناد  يرتشیب  تریصب  اب  ات  دوشیم  رکذتم  تسرهف  روطب  تسا  باتک 

. هیلقع ۀلدا  ثحبم  ظافلا ، ثحبم  تسا : ثحبم  ود  ياراد  لوصا  ملع 

- ظافلا ثحبم  فلا 

، ددرگیم نایب  دوریم  راکب  اهنآ  یناعم  ندروآ  تسدـب  يارب  هک  یلوصا  دوشیم و  وگتفگ  ظافلا  یناعمب  طوبرم  لئاسم  زا  روبزم  ثحبم  رد 
رب تسا  لومحم  دوقع  ظاـفلا   » دـیوگیم هک  م . ق . « 224  » هدام رد  روکذم  ةدعاق ، قالطالا و  ۀلاصا  مومعلا ، ۀـلاصا  هقیقحلا ، ۀـلاصا  دـننام 

« هیفرع یناعم 

- هیلقع هلدا  ثحبم  ب -

دوشیم نایب  دوریم  راـکب  ماـکحا  طابنتـسا  رد  ظاـفلاب  هجوت  نودـب  هک  یلقع  لوصا  دـعاوقب و  طوبرم  هفلتخم  لـئاسم  زا  روبزم  ثحبم  رد 
. رییخت طایتحا و  باحصتسا ، تئارب ، لصا  دننام 

: دنک یئامنهار  ار  ام  دناوتیم  ینوناق  داوم  زا  ماکحا  طابنتسا  رد  هک  یتاعوضوم  کنیا 

- صاخ ماع و  - 1

- ماع فلا -
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هک  تسا  یظفل  یقوقح  حالطصا  رد  تسا و  لماش  ینعمب  تغل  رد  ماع 
 21 ص : ، 2 جهمدقم یماما ،)  ) یندم قوقح 
. دیامنب تیهام  کی  دارفا  یمامت  رب  تلالد 

. تسا مسق  هس  رب  لومش  هوحن  رابتعاب  مومع 
( مامت  ) ۀـملک دـننام  هدـش ، رکذ  نآ  بقع  رد  هک  دوش  یتیهام  دارفا  یمامت  لماش  هملک  هک  تسا  يدروم  رد  نآ  یعومجم و  مومع  لوا -

: دیوگیم هک  م . ق . « 456  » هدام رد  روکذم 
رگا دوشیم  تارایخ  هیلک  لماش  روبزم  ةدام  رد  مامت )  ) ۀـملک دـشاب »...  دوجوم  تسا  نکمم  همزال  تالماعم  عیمج  رد  راـیخ  عاونا  ماـمت  »

م. ق . « 380  » هدام رد  روکذم  سیلفت  رایخ  دننام  دشاب  هدشن  رکذ  م . ق . « 396  » هدام رد  تارایخ  فیدر  رد  نآ  مان  هچ 
هک يروطب  دوشب  ادج  ادج  هدمآ  رد  نآ  رس  رب  هک  یتیهام  دارفا  زا  کی  ره  لماش  هملک  هک  تسا  يدروم  رد  نآ  یقارغتسا و  مومع  مود -

توف زا  دعب  تارایخ  زا  کی  ره  : » دـیوگیم هک  م . ق . « 445  » هدام رد  روکذم  کی ) ره   ) ۀـملک دـننام  ددرگ . دارفا  یمامت  لماش  هجیتن  رد 
یمامت رب  تلالد  هجیتن  ددرگیم و  دشاب  رایخ  هک  تیهام  کی  دارفا  زا  يدرف  ره  لماش  الاب  هدام  رد  کی ) ره   ) ۀملک دوشیم » ثراوب  لقتنم 

. دیامنیم تارایخ 
نتفرگ رظن  رد  نودـب  نآ  دارفا  زا  یکی  رب  تلالد  دـیآ و  رد  ماع  رـس  رب  ياهملک  هک  تسا  يدروم  رد  نآ  تسا و  یلدـب  مومع  رگید  هاگ 

ره : » دـیوگیم هک  م . ق . « 696  » هدام رد  روکذم  ره )  ) ۀملک دننام  دـشاب ، رگید  دارفا  زا  لدـب  درف  نآ  هک  يروطب  دـیامنب  یـصوصخم  درف 
تسین و ینیعم  نید  ینید ) ره   ) هملک زا  هداـم  روظنم  دـشاب .» دوجوم  نآ  رد  یخـسف  طرـش  هچ  رگا  دوـمن  تنامـض  تسا  نکمم  ار  ینید 

روکذم سک ) ره   ) ۀملک نینچمه  و  دیامنیمن . یقرف  دشاب  هک  نید  دارفا  زا  يدرف  ره  روظنم  هکلب  دشابیمن  زین  عامتجا  روطب  نوید  یمامت 
م. ق . « 165  » هدام رد 

تسا و لومـش  ینعمب  مومع  دشابیم و  هحماسم  باب  زا  یلدب  مومع  رب  مومع ، هملک  قالطا  هبارخ »...  ای  نابایب  رد  سک  ره  : » دـیوگیم هک 
دنریگیم و رارق  مکح  دروم  تیهام  کی  دارفا  مامت  یقارغتـسا  یلومـش و  مومع  رد  اریز  تسین ، یلومـش  هنوگ  چیه  یلدب  مومع  دروم  رد 

. تسا مکح  دروم  نآ ، يدرف  تیصوصخ  نتفرگ  رظن  رد  نودب  یئاهنتب  تیهام  زا  درف  کی  یلدب  مومع  رد 
22 ص : ، 2 جهمدقم یماما ،)  ) یندم قوقح 

صاخ ب -

هراشا

صیصخت رگید  ةرابعب  دشابیم و  هیضق  رد  مکح  مومع  ةریاد  ندومن  گنت  یقوقح  حالطصا  رد  ندرک و  هاتوک  ینعمب  تغل  رد  صیـصخت 
صصخم ای  صاخ  دهدیم  صیصخت  ار  ماع  هک  یظفل  تسا . هدش  ررقم  نآ  يارب  هک  یمکح  زا  دشابیم  ماع  دارفا  ضعب  ندرک  جراخ  ماع 

. دنیوگ لوعفم  مسا  ۀغیصب  لوا ) داص  حتفب   ) صصخم دوشیم  هداد  صیصخت  هک  یظفل  لعاف و  مسا  ۀغیصب  لوا ) داص  رسکب  )

. لصفنم لصتم و  تسا ، مسق  ود  رب  لوا ) داص  رسکب   ) صصخم

- لصتم صصخم  کی -

هراشا

: تسا مسق  جنپ  رب  نآ  دهدیم و  صیصخت  ار  نآ  دریگیم و  رارق  ماع  هلمج  ءزج  هک  تسا  یظفل  نآ  و 
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لصتم ءانثتسا  لوا -

تلاکو يرگیدب  رما  نآ  يارب  دناوتیمن  يرما  رد  لیکو  : » دـیوگیم هک  م . ق . « 672  » هدام رد  روکذم  ًاحیرـص )...  هکنیا  رگم   ) ۀلمج دننام 
.« دشاب لیکوت  رد  لیکو  نئارق  تلالدب  ای  ًاحیرص  هکنیا  رگم  دهد 

طرش مود -

ققحت زا  دـعب  دـهد  هلاوح  ار  نمث  عیاب  ای  دـهدب  نماـض  نمث  يارب  يرتشم  رگا  : » دـیوگیم هک  م . ق . « 408  » ةدام رد  روکذم  طرـش  دننام 
ریخات رایخ   ) ۀـلمج نآ  ءازج  دـشابیم و  هیطرـش  هلمج  نمث )...  يارب  يرتشم  رگا   ) ۀـلمج روبزم  هدام  رد  دوشیم .» طقاس  ریخات  رایخ  هلاوح 

. تسا دوشیم ) طقاس 

فصو موس 

ربتعم هزاجا  نامز  رد  میلـست  رب  تردق  تسا  کلام  هزاجاب  فوقوم  هک  یعیب  رد  : » دیوگیم هک  م . ق . « 371  » هدام رد  روکذم  فصو  دننام 
. تسا هداد  صیصخت  ار  عیب  هک  تسا  یفصو  تسا ) کلام  هزاجاب  فوقوم  هک   ) ترابع روبزم  هدام  رد  تسا .»

تیاغ مراهچ -

لوبق ای  در  هل  یصوم  هک  مادام  دنک  فرصت  هب  یصوم  رد  دناوتیمن  یصوم  ۀثرو  : » دیوگیم هک  م . ق . « 833  » هدام رد  روکذم  تیاغ  دننام 
لوبق ای  در  هل  یصوم  هک  تسینامز  ات  هب  یصوم  رد  یـصوم  ۀثرو  فرـصت  زاوج  مدع  روبزم  ةدام  رد  تسا »...  هدرکن  مالعا  اهنآب  ار  دوخ 

تسا  هتشادن  مالعا  ار  دوخ 
23 ص : ، 2 جهمدقم یماما ،)  ) یندم قوقح 

- لصفنم صصخم  ود -

ود نیب  هکنانچ  دشابیم . ماع  هلمج  ممتم  ءزج و  دافم  رظن  زا  ینعی  دریگیم  رارق  يرگید  ماع  هیضق  صصخم  هک  تسا  یلقتسم  ۀیـضق  نآ  و 
: دوشیم هظحالم  ریز  هدام 

. تسا ماع  دوشیم » ثراوب  لقتنم  توف  زا  دعب  تارایخ  زا  کی  ره  . » م ق . « 445  » ةدام
لقتنم تروص  نیا  رد  دوش  هداد  رارق  هل  هطورشم  صخشب  صاصتخا  ترشابم و  دیقب  تسا  نکمم  طرش  رایخ  . » م ق . « 446  » هدام دننام  و 

رد روکذم  یلک  هیضق  ممتم  ینعم  دافم و  ثیح  زا  دشابیم ، یلقتـسم  یقوقح  هیـضق  هکنیا  اب  ریخا  هدام  دشابیم  صاخ  دش » دهاوخن  ثراوب 
دوشیم ثراوب  لقتنم  توف  زا  دعب  تارایخ  زا  کی  ره  هک  تسنیا  الاب  هدام  ود  هجیتن  هک  دهدیم  صیـصخت  ار  نآ  تسا و  م . هدام 445 ق .

. دوش هداد  رارق  هل  طورشم  صخشب  صاصتخا  ترشابم و  دیق  اب  هک  یطرش  رایخ  رگم 
نکمم دراوم  ضعب  رد  دنامب . یقاب  نآ  لولدمب  بیرق  ماع  زا  يرادقم  صیـصخت  زا  سپ  هک  تسا  زیاج  یتروص  رد  ماع  نداد  صیـصخت 

. دنامب یقاب  یلک  مکح  تحت  نآ  زا  يزیچان  رایسب  رادقم  هک  دوش  هداد  صیصخت  ماع  نادنچ  جیردتب  تاهج  زا  یتهجب  تسا 
رد مکح  دشاب و  ماع  هیضق  عوضوم  دارفا  زا  ضعب  صاخ ، ۀیضق  عوضوم  هکنانچ  دشاب  هتشاد  یفانت  ماع  اب  لصفنم  صاخ  هک  یتروص  رد 

: دوشیم راتفر  لیذ  قیرطب  دومن  لمع  لامک  روطب  ود  ره  لولدمب  ناوتن  هک  دشاب  یبلس )  ) یفنم يرگید  رد  و  یباجیا )  ) تبثم یکی 
. دومن هجوت  ود  نآ  بیوصت  خیراتب  دیاب  یفانت  عفر  يارب 
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دـشاب هدیـسر  بیوصتب  نوناق  کی  رد  ماع  صاخ و  هیـضق  هکنآ  دننام  دشاب  رگیدکی  اب  نراقم  ود  ره  بیوصت  خیرات  هک  یتروص  رد  - 1
ماع روبزم  صاخ  تروص  نیا  رد  تسا ، هدیسر  بیوصتب  هدحاو  هدام  قبط  هک  دنشاب  هتفرگ  رارق  یندم  نوناق  لوا  دلج  رد  ود  ره  هکنانچ 

. الاب رد  روکذم  « 446  » و « 445  » هدام دننام  دوب  دهاوخ  تجح  هیقبب  تبسن  ماع  دهدیم و  صیصخت  ار 
صاخ  نوناق  بیوصت  خیرات  رب  مدقم  ماع ، نوناق  بیوصت  خیرات  هک  یتروص  رد  - 2

 24 ص : ، 2 جهمدقم یماما ،)  ) یندم قوقح 
: ددرگیم ضرف  تروص  ود  دشاب 

رد دوجوم  ماع  هدام  دننام  تسا  هدیدرگ  بیوصت  صاخ  نوناق  نآ ، ءارجا  عقوم  ندیـسر  ارف  زا  سپ  هدـش و  بیوصت  اًلبق  ماع  نوناق  لوا -
«1314  » و « 1313  » لاس رد  هک  یندم  نوناق  موس  مود و  دلج  رد  دوجوم  صاخ  هدش و  بیوصت  « 307  » لاس رد  هک  یندم  نوناق  لوا  دلج 

تبـسن و  دیامنیم ، خسن  ار  ماع  دراد  یفانت  ماع  اب  هک  يرادقمب  تبـسن  صاخ  هک  دوب  نآ  رب  دـیاب  تروص  نیا  رد  تسا . هدیـسر  بیوصتب 
. دشابیم قطنم  لقع و  فالخ  رب  تجاح  تقو  زا  نایب  ریخات  اریز  تسا ، یقاب  دوخ  توقب  ماع  هیقبب ،

يرادقم ات  روبزم  صاخ  تسا ، هدوب  هدیـسرن  ارف  ماعب  لمع  نامز  یلو  هدش  بیوصت  صاخ  نوناق  بیوصت  خیرات  زا  لبق  ماع  نوناق  مود -
. تسا تجح  هدنام  یقابب  تبسن  ماع  دهدیم و  صیصخت  ار  نآ  دراد  ماع  اب  یفانت  هک 

یندـم نوناق  لوا  دـلج  رد  صاخ  ةدام  هکنانچ  دـشاب  ماع  نوناق  بیوصت  خـیرات  زا  لبق  صاخ  نوناق  بیوصت  خـیرات  هک  یتروص  رد  - 3
. دریگ رارق  موس  ای  مود  دلج  رد  ماع  ةدام  دشاب و 

اب محازت  ماع  ةدام  تسا  نکمم  دـشابیم . تجح  دوخ  ۀـیقبب  تبـسن  ماع  دـهدیم و  صیـصخت  ار  ماع  نوناق  صاخ  نوناق  روهـشم  لوق  ربانب 
. ددرگیم ارجا  الاب  رد  روبزم  دعاوق  صاخ  داوم  زا  کی  ره  ماع و  نیب  محازت  دروم  رد  تروص  نیا  رد  دیامن  ادیپ  صاخ  داوم  نیدنچ 

. دوش هتفگ  نآب  عجار  دنچ  ياهملک  هک  تسین  تبسانمیب  دمآ  نایمب  خسن  زا  تبحص  نوچ  خسن -
رخؤم نآ  بیوصت  خـیرات  هک  يرگید  نوناـق  هلیـسوب  تسا  ینوناـق  مکح  عـفر  حالطـصا  رد  تسا و  لاـطبا  هلازا و  ینعمب  تغل  رد  خـسن 

: تسا مسق  ود  رب  نآ  دشابیم و 
. ینمض حیرص ،

. دوشیم خسن  تسا  هدش  بیوصت  اًلبق  هک  نیعم  نوناق  نالف  هک  دیامن  حیرصت  رخؤم  نوناق  هک  تسنآ  حیرص  خسن 
دشاب  هتشاد  مدقم  نوناق  دافم  اب  تافانم  رخؤم  نوناق  دافم  هک  تسنآ  ینمض  خسن 

 25 ص : ، 2 جهمدقم یماما ،)  ) یندم قوقح 
. دیامنیم خسن  ار  نآ  دراد  تافانم  مدقم  نوناق  اب  هک  یئاجنآ  ات  رخؤم  نوناق  تروص  نیا  رد 

- دیقم قلطم و  - 2

- قلطم فلا -

هراشا

ترابعب دـیامنب و  دوخ  هقلطم  تیهام  رب  تلالد  هک  تسا  یظفل  یقوقح  حالطـصا  رد  هدـمآ و  ندرک  اهر  لاسرا و  ینعمب  تغل  رد  قالطا 
: زا دنترابع  دنراد  قالطا  هک  یظافلا  دنک . تلالد  یطرش  دیق و  چیه  نودب  دوخ  تیهام  رب  هک  تسا  یظفل  قلطم  رگید 

سنج مسا  - 1
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ق. « 398  » هدام رد  روکذم  ناویح  ۀملک  دننام  نیعم  ریغ  یلک و  موهفم  يارب  دـنعوضوم  هک  نآ  لاثما  هناخ و  راوید ، ناویح ، ۀـملک  دـننام 
«. دراد ار  هلماعم  خسف  رایتخا  دقع  نیح  زا  زور  هس  ات  يرتشم  دشاب  ناویح  عیبم  رگا  « » 398  » هدام دیامنیم . روناج  تیهام  رب  تلالد  هک  م .

- سنج ملع  - 2

. تسا هدوب  میدق  مور  ناروطارپما - مان  هک  رصیق  میدق و  رصم  ناهاشداپ  مان  هک  نوعرف  دننام 

- هرکن - 3

 ...« رودقم ریغ  نآ  ماجناب  مزتلم  رابجا  دوش و  طرش  دقع  نمض  رد  یلعف  هاگره  : » دیوگیم هک  « 238  » ةدام رد  روکذم  یلعف )  ) ۀملک دننام 
. دشابیم يدرف  تایصوصخ  نتشاد  رظن  رد  نودب  لاعفا  زا  یلعف  روظنم  تسا و  هرکن  یلعف )  ) ۀملک

تمکح و تامدقم  ظاحلب  قالطا  رد  دـشابیم و  یـصوصخم  ظفل  ۀطـساوب  ماع  زا  لومـش  ةدافتـسا  هک  تسا  نآ  قالطا  مومع و  نیب  قرف 
. تسا تیهام  سنج و  رب  مکح  نداد  تبسن 

تبـسن ار  قلطم  مکح  قالطا ، دانتـساب  ناوتیم  هن ، ای  دـشابیم  قلطم  مکح  لومـشم  ایآ  هک  دوش  دـیدرت  ینیعم  درفب  تبـسن  هک  یتروص  رد 
هک دوش  دیدرت  هچنانچ  دـشابیم و  قلطم  زیاج »...  تسا  يدـقع  هیراع  : » دـیوگیم هک  م . ق . « 638  » ةدام اًلثم  تخاس ، يراج  دـیدرت  درومب 
رب تسج و  دانتسا  الاب  هدام  قالطاب  ناوتیم  ددرگیم ، مزال  ربق  شبن  زاوج  مدع  رثا  رد  هکنآ  ای  تسا  زیاج  دقع  تیم  نفد  يارب  نیمز  هیراع 

. دنمان قالطالا  ۀلاصا  ةدعاق  ار  روبزم  یلوصا  هدعاق  دشابیم . زیاج  زین  هروبزم  هیراع  هک  دوب  نآ 
26 ص : ، 2 جهمدقم یماما ،)  ) یندم قوقح 

- دیقم ب -

هک م . ق . « 137  » هدام رد  روکذم  هاچ ) میرح   ) ۀملک اًلثم  دشاب  نآ  لاثما  هفاضا و  فصو ، طرش ، دننام  يدیقب  دیقم  هک  تسیا  هملک  نآ  و 
: دیوگیم

هلیـسوب و  قلطم ، میرح )  ) ۀملک هک  بیترت  نیدـب  دـشابیم ، دـیقم  تسا » زگ  یـس  تعارز  يارب  زگ و  تسیب  ندروخ  بآ  يارب  هاچ  میرح  »
. دوب دهاوخ  هاچ  میرحب  رصحنم  هدام ، رد  روکذم  مکح  طقف  تسا و  هدش  دیقم  هاچب  نآ  هفاضا 

دارفا زا  یقب  ام  لماش  قلطم  دوشیم و  گنت  دیقم  دودـح  ات  قلطم  مکح  ةرئاد  دـشاب ، دـیقم  يرگید  قلطم و  یکی  هدام  ود  هک  یتروص  رد 
لطاب تیلها  مدع  ۀطـساوب  دنتـسین  دیـشر  ای  لقاع  ای  غلاب  هک  یـصاخشا  اب  هلماعم  : » دـیوگیم هک  م . ق . « 212  » هدام اًلثم  دوب ، دـهاوخ  دوخ 

. ددرگیم دشابن  دیشر  ای  لقاع  ای  غلاب  هک  سک  ره  لماش  دشابیم و  قلطم  تسا »
هدام مکح  هرئاد  تسا و  دیقم  دنادیم ، حیحص  هیفس  زیمم و  ریغـص  زا  ار  ضوعالب  حلـص  هبه و  لوبق  هک  م . ق . « 1214  » و « 1212  » هدام و 
لوبق دروم  رد  رگم  تسا  لطاب  دنـشابن  دیـشر  ای  لقاع  ای  غلاب  هک  یـصاخشا  اب  هلماعم  هک  تسنآ  رما  نیا  ۀجیتن  دیامنیم و  قیـض  ار  « 212»

. هیفس زیمم و  ریغص  فرط  زا  ضوع  الب  حلص  همه و 

- نیبم لمجم و  - 3

- لمجم فلا -

دوشیم عقاو  هک  ياهلمج  رد  و  دشاب ، ینعم  دـنچ  ياراد  هک  تسا  یظفل  لمجم  حالطـصا  رد  تسا و  عمج  طلخ و  ینعمب  تغل  رد  لامجا 
ناویح و سلجم و  راـیخ  رد  : » دـیوگیم هک  م . ق . « 453  » هدام رد  روکذم  ةدـهع )  ) ۀـملک دـننام  دوش ، هداد  یناعم  نآ  زا  کی  ره  لامتحا 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 489 

http://www.ghaemiyeh.com


ناویح و سلجم و  راـیخ  رد  : » دـیوگیم هک  م . ق . « 453  » هدام رد  روکذم  ةدـهع )  ) ۀـملک دـننام  دوش ، هداد  یناعم  نآ  زا  کی  ره  لامتحا 
يرتشم صتخم  رایخ  رگا  تسا و  يرتشم  ةدـهع  رب  دوش  صقان  ای  فلت  نیلماعتم  ای  عیاـب  راـیخ  ناـمز  رد  میلـست و  زا  دـعب  عیبم  رگا  طرش 

تسین مولعم  تسا و  لمجم  نآ  قلعتم  دشابیم و  ندوب  لوئسم  نتـشاد و  همذ  رب  ینعمب  هدهع  ۀملک  تسا .» عیاب  ةدهعب  صقن  ای  فلت  دشاب 
یقیقح لدبب  لوئسم  ای  دنتسه  یضواعم  لدبب  لوئسم  ایآ  ددرگیم ، راب  نانآ  همذ  رب  يزیچ  هچ  ای  دوب و  دنهاوخ  يرما  هچ  لوئسم  نانآ  هک 

.؟ دنشابیم تمیق  ای  لثم  زا 
 27 ص : ، 2 جهمدقم یماما ،)  ) یندم قوقح 

هرخالاب ای  یخیرات و  قباوس  ای  دوجوم  نئارق  لیبق  زا  يرگید  لـئاسوب  دـیاب  نآ  مهف  يارب  دـشاب  لـمجم  ياهلمج  اـی  هملک  هک  یتروص  رد 
عیاب رایخ  نامز  رد  میلست و  زا  دعب  عیبم  رگا  دیوگیم ...« : هک  الاب  هدام  لوا  تمسق  رد  هدهع )  ) ۀملک هکنانچ  دیدرگ ، لسوتم  یلقع  دعاوق 
هدـش میلـست  واب  ددرگیم و  يرتشمب  لقتنم  دـقع  هلیـسوب  عیبم  هکنآب  هجوت  اب  تسا »...  يرتشم  ةدـهع  رب  دوش  صقان  اـی  فلت  نیلماـعتم  اـی 

لمحت تسیرتشم ) ةدـهعب   ) تراـبع زا  هداـم  روظنم  هک  دوشیم  هتفگ  تسا ،) نآ  کـلام  ةدـهعب  لاـم  فلت   ) یلقع یلک  ةدـعاق  قبط  تسا ،
و دیوگیم ..«  هک  الاب  هدام  زا  مود  تمـسق  رد  هدهع )  ) هملک اما  دـشابیم و  وا  هجوتم  صقن  فلت و  ررـض  تسا و  يرتشم  ۀلیـسوب  تراسخ 

نآ کلام  ةدهعب  لام  فلت   ) یلک هدعاق  فالخ  رب  روکذم  مکح  نوچ  تسا .» عیاب  هدـهعب  صقن  ای  فلت  دـشاب  يرتشم  صتخم  رایخ  رگا 
عیاب ددرگیم و  عیب  دقع  خاسفنا  بجوم  « 387  » هدام قبط  ضبق  زا  لبق  عیبم  فلت  هکنآب  هجوت  اب  هدش و  ریـسفتب  لسوتم  اذل  دشابیم ، تسا )
عیبم میلـست  زا  سپ  دـشاب  يرتـشمب  صتخم  راـیخ  هاـگره  يراـیخ  عیب  رد  هک  دوب  نآ  رب  دـیاب  دوشیم ، نمث  ینعی  یـضواعم  لدـب  لوئـسم 

دوشیم خـسفنم  عیب  عیبم ، فلتب  ضبق ، زا  لبق  فلت  دروم  دـننام  ینعی  تشاد  دـهاوخ  همادا  رایخ  نامز  ءاـضقنا  اـت  روبزم  نامـض  يرتشمب ،
زا طبنتسم  رب  انب  صقن ، دروم  رد  اما  دشابیم . يرتشمب  نمث  دادرتسا  لوئسم  عیاب  تسا و  یـضواعم  نامـض  هدهع ، روبزم  دروم  رد  نیاربانب 

. دنک لوبق  وحن  نامهب  ار  نآ  ای  دیامن و  خسف  ار  عیب  دناوتیم  يرتشم  م . ق . « 388  » هدام
. تسا هدمآ  لمعب  يرفعج  هقف  بتک  زا  یخیرات  ریسفت  هلیسوب  روبزم  هدام  زا  لامجا  عفر 

- نیبم ب -

: دیوگیم هک  م . ق . « 619  » هدام دـننام  دورن  نآ  رد  فالخ  لامتحا  دـشاب و  حـضاو  دوصقم  رب  شتلالد  هک  تسا  یظفل  نآ  و  ءاـی ) حـتفب  )
نآ دافم  رد  یلامتحا  هنوگچـیه  حـضاو و  هدام  رد  روکذـم  تاملک  یمامت  دـیامن » در  تسا  هدرک  تفاـیرد  هک  ار  یلاـم  نیع  دـیاب  نیما  »

. دوریمن
، دومن ماهبا  عفر  تسا  نیبم  هک  يرگید  ةدام  ۀلیسوب  یلمجم  ةدام  زا  تسا  نکمم 

 28 ص : ، 2 جهمدقم یماما ،)  ) یندم قوقح 
روبزم لامجا  دشابیم . یـسک  هچ  دیـشر  زا  نوناق  روظنم  هک  تسین  مولعم  تسا و  لمجم  م . ق . « 212  » هدام رد  روکذم  دیشر )  ) ۀملک اًلثم 

: دیوگیم هک  م . ق . « 1208  » هدام هلیسوب 
. دوشیم عفر  دشابن » یئالقع  دوخ  یلام  قوقح  لاوما و  رد  وا  تافرصت  هک  تسا  یسک  دیشر  ریغ  »

: موهفم قوطنم و  - 4

- قوطنم فلا -

هراشا

هک یمکح  عوضوم و  لولدـم  زا  تسا  ترابع  هدام  قوطنم  نیاربانب  دوشیم ، هدـیمهف  مالک  زا  ًامیقتـسم  هک  تسا  یئانعم  زا  تراـبع  نآ  و 
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تـسا ترابع  تسین .» نکمم  عوجر  بهتم  ای  بهاو  توف  زا  دعب  : » دیوگیم هک  م . ق . « 805  » هدام قوطنم  اًلثم  دیامنیم ، نآب  حیرصت  هدام 
. يرگید توف  زا  سپ  بهتم  بهاو و  زا  کی  ره  هلیسوب  هبهب  عوجر  زاوج  مدع  زا 

. یلقع تلالد  یظفل ، تلالد  تسا : مسق  ود  رب  ظفل  تلالد  هک  دوشیم  هتفگ  رکذت  يارب  دمآ  نایمب  تلالد  زا  تبحص  نوچ 

- یظفل تلالد  لوا -

. ددرگ روصت  يرگید  روما  ای  رما و  هملک ، ینعم  روصت  زا  هک  تسنآ  یظفل  تلالد 

- یلقع تلالد  مود -

. دوش تباث  ود  نآ  نیب  همزالم  دوجو  ود ، نآ  نیب  طبرب  هجوت  يرگید و  رما  روصت  هملک و  روصت  زا  سپ  هک  تسنآ 
یندم نوناق  دنادرگیم . لوا  رما  مکح  عبات  ار  ریخا  رما  هک  يرگید  رما  دوجو  یئیـش و  دوجو  نیب  تسا  یلقع  هطبار  نآ  و  همزالم - ةدـعاق 

رد تلاکو  مزلتسم  رما  ره  رد  تلاکو  : » دیوگیم هک  م . ق . « 671  » هدام دننام  تسا  هدش  رکذتم  ار  رما  نیا  تلوهـس ، يارب  دراوم  ضعب  رد 
هیدأت جراخم  : » دـیوگیم هک  م . ق . « 281  » هدام تسا  نینچمه  و  دشاب » تلاکو  مدـعب  حیرـصت  هکنیا  رگم  تسه  زین  نآ  تامدـقم  مزاول و 

رارق مکح  دروم  یعوضوم  ینوناق ، هدام  هلیـسوب  هاگره  تشذگ  هچنآ  ربانب  دـشاب .» هدـش  فالخ  طرـش  هکنیا  رگم  تسا  نویدـم  هدـهعب 
ینعمب  نّیب  مزاول  روظنم   ) عوضوم نآ  یلقع  مزاول  یمامت  همزالم  ةدعاقب  دریگ ،

 29 ص : ، 2 جهمدقم یماما ،)  ) یندم قوقح 
يرما زا  تسترابع  دـش  هتفگ  یلقع  تلالد  فیرعت  رد  هکنانچ  معا  ینعمب  نیب  مزال  دوب . دـنهاوخ  هدام  رد  روکذـم  مکح  عبات  تسا ) معا 

. دوش ادیپ  نآ  موزلب  مزج  همزالم )  ) ود نآ  نیب  طبر  روصت  و  موزلم )  ) هملک ینعم  روصت  و  مزال )  ) نآ روصت  اب  هک 

- موهفم ب -

هراشا

رد روکذم  مکح  تلعب  هجوت  اب  هدام  یبیکرت  نامتخاس  ۀطساوب  هدشن و  نایب  مالک  رد  هک  يرابخا  ای  یئاشنا  مکح  زا  تسا  ترابع  موهفم 
. دوشیم هدیمهف  نآ ،

. فلاخم قفاوم و  تسا ، مسق  ود  رب  موهفم 

- قفاوم موهفم  لوا -

. دیوگیم هک  م . ق . « 691  » هدام الثم  دشابیم ، یلصا  هیـضق  رد  روکذم  مکح  اب  قفاوم  ًایفن  ای  ًاتابثا  نآ  مکح  هک  تسیا  هیـضق  قفاوم  موهفم 
زونه هک  ینید  هلاوح   ) زا تسا  ترابع  نآ  موهفم  تسا و  موهفم  ياراد  تسا » لطاب  تسا  هدشن  داجیا  نآ  ببـس  زونه  هک  ینید  نامـض  »

ندوبن دوجوم   ) روبزم ةدام  رد  نامـض  نالطب  تلع  هک  دوشیم  هدـیمهف  هدام  نامتخاس  زا  اریز  تسا ،) لـطاب  تسا  هدـشن  داـجیا  نآ  ببس 
تبسن دنتسه ) نید  لاقتنا  رب  ینتبم  ود  ره   ) دراد نامض  اب  هلاوح  هک  یتهابش  رظن  زا  سپس  تسا .) نامـض  دقع  داقعنا  نامز  رد  نید  ببس 

هلمج دش ، هتفگ  هچنآ  ربانب  تسا . هدش  روبزم  دروم  رد  نامـضب  تبـسن  هک  دوشیم  یمکح  نامه  هدشن ، داجیا  نآ  ببـس  هک  ینید  هلاوحب 
، قوطنم ۀیـضق  رد  مکح  تلع  هک  دومن  طابنتـسا  یجراـخ ، نئارق  اـی  هداـم و  ناـمتخاس  هلیـسوب  ناوتب  هک  دراد  قفاوم  موهفم  یتروـص  رد 

. تسا دوجوم  زین  موهفم  هیضق  عوضوم  رد  فصو  نآ  هک  هیضق  عوضوم  رد  تسا  یفصو 
A دـنیوگ . هیولوـالاب  ساـیق  ار  نآ  هک  تسا  قوطنم  رد  نآ  زا  رتدـیدش  رتيوق و  قفاوم ، موـهفم  هیـضق  رد  مکح  تلع  دراوـم  یـضعب  رد 
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A دـنیوگ . هیولوـالاب  ساـیق  ار  نآ  هک  تسا  قوطنم  رد  نآ  زا  رتدـیدش  رتيوق و  قفاوم ، موـهفم  هیـضق  رد  مکح  تلع  دراوـم  یـضعب  رد 
نآ رد  مکح  تلع  هک  يرگید  عوضومب  تبـسن  مولعم ، هیـضق  مکح  يارجا  زا  تسا  ترابع  هیولو  ـالاب  ساـیق  یلیلحت  رظن  زا  . fortiori

. تسا معا  ینعمب  سایق  زا  یعون  قفاوم  موهفم  دشابیم . رتيوق 

- فلاخم موهفم  مود -

موهفم دـشابیم ، یلـصا  هیـضق  مکح  اب  فلاخم  ًاتابثا  اـی  ًاـیفن  نآ  رد  مکح  هک  تسنیا  هیـضق  زا  تراـبع   A co: trario فلاخم موهفم 
هدام  فلاخم 

 30 ص : ، 2 جهمدقم یماما ،)  ) یندم قوقح 
نآ ببـس  هک  ینید  نامـض   ) زا تسا  ترابع  تسا » لطاب  تسا  هدشن  داجیا  نآ  ببـس  زونه  هک  ینید  نامـض  : » دـیوگیم هک  م . ق . « 691»

(. تسین لطاب  هدش  داجیا 
هیـضق نآ  عوضوم  رد  طقف  یلـصا  هیـضق  رد  مکح  هماـت  تلع  هک  دـنک  تلـالد  جراـخ  نئارق  هک  دراد  فلاـخم  موهفم  یتروص  رد  هلمج 
یلصا هیـضق  مکح  اب  فلاخم  هک  يرگید  مکح  روبزم ، هیـضق  اذل  تسین ، دوجوم  فلاخم  موهفم  هیـضق  رد  روبزم  تلع  دشابیم و  دوجوم 
تاهج زا  یتهجب  هک  تسا ، یلـصا  هیـضق  عوضوم  رد  مکح  تلع  ندوب  رـصحنم  فلاخم ، موهفم  يانبم  رگید  ترابعب  دشابیم . اراد  تسا 

. ددرگیمن يراج  مکح  نآ  رگید  عوضوم  رد  تهج  نیدب  و  دوشیم ، هدیمهف  صاخ  عوضومب  تبسن  مکح  رکذ  هلمج و  نامتخاس  دننام 

- تجح - 5

هراشا

هجیتن تجح  دـشابیم . مولعم  اهنآ  مکح  هک  يرگید  يایاضق  ای  هیـضق  زا  تسا  یـصاخ  عوضوم  مکح  ندروآ  تسدـب  زا  ترابع  تجح 
، سایق تسا  مسق  هس  رب  تجح  یلیلحت  رظن  زا  دوشیم . لصاح  ینظ  ای  ینیقی  یمکح  نآ  رثا  رد  هک  تسا  یغاـمد  ياـهتیلاعف  هلـسلس  کـی 

. لیثمت ءارقتسا ،

- سایق سایق - فلا -

لوهجم هک  ار  رگید  تاعوضوم  ای  عوضوم  مکح  ناوتب  نآ  ۀلیـسوب  اـت  دـشابیم  یمولعم  هیـضق  زا  یلک  ةدـعاق  ندروآ  تسدـب  زا  تراـبع 
. تسناد دنشابیم ،

يارب اًلثم  دـیآیم ، لمعب  یغامد  لامعا  هلـسلس  کی  هلیـسوب  روبزم ، هیـضق  زا  جراخ  روماب  هجوت  اب  یئزج ، هیـضق  زا  یلک  ةدـعاق  جاتنتـسا 
. دیدرگ سایقب  لسوتم  ناوتیم  تسین ، دوجوم  نوناق  رد  ود و  نآ  هب  عجار  یحیرص  ةدام  هک  دساف  ةراجا  هضواعم و  مکح  نتسناد 

عیب رد  ار  داسف  هک  روبزم  ةدام  نایبب  هجوت  زا  درادن .» کلمت  رد  يرثا  دساف  عیب  : » دـیوگیم هک  تسا  م . ق . « 365  » هدام دافم  مولعم ، هیضق 
یلک ةدعاق  دشاب ، هدش  رما  نیا  بجوم  هک  تسین  یتیصوصخ  ياراد  دوخ  يدوخب  دساف  عیب  هکنآ  هداد و  رارق  کلمت  رد  ریثأت  مدع  تلع 

دـساف هراجا  دقع  وحن : نیدب  ددرگیم  لیکـشت  سایق  هیـضق  سپـس  تسا .) رثایب  دساف  دـقع  ره  : ) زا دـشابیم  ترابع  هک  دـیآیم  تسدـب 
. تسا رثایب  هراجا  دقع  سپ  تسا ، رثایب  دساف  دقع  ره  و  تسا ،

 31 ص : ، 2 جهمدقم یماما ،)  ) یندم قوقح 
یلک ةدعاق  هچنانچ  نیاربانب  دوشیم . جاتنتـسا  مولعم  یئزج  هیـضق  زا  هک  دشابیم  یلک  هدعاق  رابتعاب  هتـسب  یقوقح ، سایق  ره  تیجح  ۀجرد 

زا یئاضق  طابنتسا  رد  ناوتیم  دوب و  دهاوخ  ینظ  ای  ینیقی  سایق  ۀجیتن  دشاب ، هدش  جاتنتسا  یئزج  هیـضق  زا  ینظ  ای  ینیقی  تامدقم  ۀلیـسوب 
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لوهجم مکح  طابنتـسا  رد  دانتـسا  لباق  دیآ ، تسدب  یمهو  ای  یلایخ و  تامدـقم  هلیـسوب  روبزم  ةدـعاق  هاگره  الا  تسج و  تناعتـسا  نآ 
. دشابیمن

- ءارقتسا ب -

هراشا

ءارقتسا رد  یلک  ةدعاق  دیآیم . لمعب  یئزج  يایاضق  نیدنچ  زا  هک  تسا  یتاقیقحت  ۀلیسوب  یلک  ةدعاق  ندروآ  تسدب  زا  ترابع  ءارقتسا 
هتخانـش مولعم  يایاضق  رد  مکح  تلع  رما  نیا  هجیتن  رد  دوشیم و  هلباقم  رگیدکی  اب  مولعم  يایاضق  نیدنچ  هک  دیآیم  تسدب  وحن  نیدب 

. دشابیم دوخ  دارفا  یمامت  لماش  هک  دیآیم  تسدب  یلک  ةدعاق  هلیسو  نیدب  و  دوشیم .
: تسا مسق  ود  رب  ءارقتسا 

- مات ءارقتسا  لوا -

هک یئزج  يایاضق  یمامت  ینعی  دیآ ، تسدـب  یئزج  يایاضق  یمامت  رد  همزال  تاقیقحت  هجیتن  رد  یلک  ةدـعاق  هک  تسا  يدروم  رد  نآ  و 
. درادرب رد  ار  مکح  تلع 

. دوب دهاوخ  یلک  هدعاق  تحصب  نیقی  عطق و  بجوم  روبزم  لمع  ددرگ . جاتنتسا  اهنآ  زا  یلک  ةدعاق  دریگ و  رارق  رظن  دروم 

- صقان ءارقتسا  مود -

تاعوضوم مکح  ناوتب  نآ  ۀلیسوب  ات  دیآ  تسدب  یلک  هدعاق  یئزج ، هیضق  دنچ  رد  همزال  تاقیقحت  هجیتن  رد  هک  تسا  يدروم  رد  نآ  و 
تسا یتامدقمب  هتـسب  روبزم  ءارقتـسا  تیجح  هجرد  دوشیمن و  یلک  ةدعاق  تحـصب  نیقی  بجوم  صقان  ءارقتـسا  تسناد . ار  رگید  یئزج 

، دشاب رتشیب  هتفرگ  رارق  جاتنتـسا  يانبم  هک  یئزج  يایاضق  ةدع  هچ  ره  هک  ینعم  نیدـب  تسا ، هدـش  جاتنتـسا  نآ  ۀلیـسوب  یلک  ةدـعاق  هک 
. دوب دهاوخ  رتشیب  یلک  ةدعاق  تیمها 

- لیثمت ج -

هراشا

هیبش هک  یلوهجم  هیضق  رد  تسا  یمولعم  هیضق  مکح  نایرج  زا  ترابع  لیثمت  تسا . هدش  هدیمان  سایق  هیماما  ياهقف  حالطـصا  رد  لیثمت 
اًلثم  دشابیم ، نآب 

 32 ص : ، 2 جهمدقم یماما ،)  ) یندم قوقح 
ۀلیـسوب تسا  لوهجم  هدـشن و  ناـیب  یندـم  نوناـق  داوم  زا  کیچـیه  رد  هک  ار  ضبق ) زا  لـبق  نیعم  نیع  نمث  فـلت   ) دروـم مکح  ناوـتیم 

هداـم نآ  زا  تسا ، هدرک  ناـیب  م . ق . « 387  » هداـم ار  نآ  مکح  دراد و  ضبق ) زا  لـبق  نیعم  نیع  عیبـم  فلت   ) اـب روبزم  دروـم  هک  یتهاـبش 
يرتشمب دیاب  نمث  خسفنم و  عیب  دوش  فلت  عیاب  فرط  زا  لامها  ریصقت و  نودب  میلست  زا  لبق  عیبم  رگا  .: » م ق . « 387  » هدام دومن . طابنتسا 

 ...«. ددرگ درتسم 
ار شقن  کی  ود  ره  هک  عیبم  نمث و  نیب  تسا  یمات  تهابش  رابتعاب  ضبق ) زا  لبق  عیبم  فلت   ) زا ضبق ) زا  لبق  نمث  فلت   ) مکح طابنتـسا 

. دناهدش فلت  کلام ، ضبق  زا  لبق  ود  ره  دنیامنیم و  يزاب  کیلمت  رد  تیضوع  ثیح  زا 
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نآ نیب  تهابش  هچ  ره  دشابیم و  دوجوم  مولعم  هیضق  لوهجم و  هیضق  نیب  هک  تسیتهابش  ۀجردب  هتسب  ماکحا ، طابنتسا  رد  لیثمت  تیجح 
. دوب دهاوخ  رتشیب  هجیتن  تحصب  دامتعا  دشاب ، رتشیب  ود 

. دریگیم رارق  یسررب  دروم  ضبق ، زا  لبق  نمث  فلت  هلأسم  لاثم ، يارب  عماج  مکح و  لصا ، عرف ، تسا : رما  راهچ  زا  بکرم  لیثمت 
ضبق زا  لبق  نمث  فلت  لاثم ، رد  هک  دروآ  تسدب  دیاب  لیثمت  ۀلیـسوب  دـشابیم و  لوهجم  نآ  مکح  هک  تسا  یعوضوم  نآ  و  عرف - کی -

. تسا
زا لبق  عیبم  فلت  نآ ، و  دـیآ ، تسدـب  لوهجم  مکح  دـیاب  نآ  ۀلیـسوب  دـشابیم و  مولعم  نآ  مکح  هک  تسا  یعوضوم  نآ  و  لـصا - ود -

. تسا هدش  نایب  م . ق . « 387  » هدام رد  نآ  مکح  هک  دشابیم  ضبق 
. دشابیم نمث  دادرتسا  عیب و  دقع  خاسفنا  هک  تسا ، لصا  یقوقح  تیعضو  نآ  و  مکح - هس -

نمث و شقن  تدـحو  زا  ترابع  نآ  تسا و  هدـش  عرف  رد  روبزم  مکح  بجوم  هک  عرف  لـصا و  نیب  تسا  یتهابـش  نآ  و  عماـج - راـهچ -
. تسا کلامب  ضبق  زا  لبق  نآ  ندش  فلت  یکیلمت و  دقع  رد  ندوب  ضوعم  ضوع و  رابتعاب  عیبم ،

 33 ص : ، 2 جهمدقم یماما ،)  ) یندم قوقح 
: دوش ققحم  دیاب  رما  ود  عرف  رد  لصا  مکح  ءارجا  لیثمت و  لامعا  يارب 

. تسا هدش  لصا  رد  مکح  تلع  هک  یفصو  نتسناد  - 1
. عرف رد  فصو  نآ  دوجو  - 2

. تسا دیدرت  نارود و  زا  ترابع  اهنآ  نیرتمهم  هک  هدش  نایب  لیلد  دنچ  لیثمت  تیجح  يارب 

نارود فلا -

. تسا عماج  مکح و  نیب  همزالم  دوجو  روبزم  لالدتسا  يانبم 
عماج و هداد و  رارق  لیلحت  دروم  هناگادج  ار  هیضق  ره  هک  بیترت  نیدب  دیآیم ، تسدب  هددعتم  يایاضق  رد  قیقحت  هلیسوب  همزالم  دوجو 

روبزم مکح  تسا  دوجوم  عماج  اجکره  هک  دیدرگ  مولعم  هددـعتم  يایاضق  رد  تاقیقحت  هجیتن  رد  هچنانچ  دـنیامنیم و  وجتـسج  ار  مکح 
لـصا رد  مکح  تلع  عماج ، هک  ددرگیم  تباث  درادـن ، دوجو  روبزم  مکح  دـشابن  دوجوم  عماج  هک  اجکره  رد  سکعلاب  دراد و  دوجو  زین 

. دراد همزالم  عماج  اب  هک  تسا  یموس  رما  مکح  تلع  هکنآ  ای  دشابیم و 

دیدرت ب -

: دوشیم ماجنا  ریز  یغامد  لمع  ود  ۀلیسوب  دیدرت 
. نآ رد  ةدوجوم  فاصوا  مامت  نتسناد  يارب  لصا  لیلحت  - 1

. رگید يایاضق  رد  دوجوم  مکح  اب  روبزم  فاصوا  زا  کی  ره  هلباقم  - 2
ققحم اهنآ ، زا  یکی  رگم  دنوشن  رگید  مولعم  يایاضق  رد  روبزم  مکح  دوجو  بجوم  اهنآ  زا  کیچیه  هکنانچ  فاصوا ، ۀـلباقم  هجیتن  رد 

نآ رب  ار  لصا  مکح  دـیاب  دوش  تفاـی  زین  عرف  رد  فصو  نآ  هک  یتروص  رد  تسا و  لـصا  رد  مکح  دوجو  تلع  فصو  نآ  هک  ددرگیم 
. دومن يراج 

اریز دـشابیم  یـصاخ  عوضوم  رد  لیثمت  لاـمعا  ةرئاد  دـیآیمن و  تسدـب  یلک  ةدـعاق  تسا ، ءارقتـسا  ساـیق و  رد  هچنآ  سکعب  لـیثمت  رد 
هکنآ نودب  تخاس  يراج  تسا  لوهجم  نآ  مکح  هک  يرگید  یئزج  ۀیضقب  تبسن  ار  مولعم  یئزج  هیـضق  مکح  ناوتیم  طقف  نآ  ۀلیـسوب 

هکنانچ  دوشیم ، هدیمان  زین  طانم  حیقنت  كالم و  تدحوب  لیثمت  دروآ . تسدب  یلک  ةدعاق 
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نیع رد  بیع  ماکحا  كالم ، تدحو  رظن  زا  هک  هدش  هتفگ  باتک  نیا  « 47  » هحفص رد  یمسملا ) ترجا  رد  بیع  هرصبت - . ) ناونع تحت 

. ددرگیم يراج  دشاب  یجراخ  نیع  هک  یتروص  رد  بویعم  يامسملا  ترجا  رب  هرجأتسم 

نوناق حور  - 6

تیاعر نیناوق  عضو  ماقم  رد  هننقم  هوق  دریگیم و  رارق  يروشک  ۀعوضوم  نیناوق  ساسا  هیاپ و  هک  تسا  یلک  لوصا  دـعاوق و  نوناق ، حور 
دناهدرک يوریپ  نآ  زا  نیناوق  عضو  رد  نیننقم  هک  یشور  يروشک و  هعوضوم  نیناوق  رد  هعلاطم  هلیسوب  نوناق  حور  درامشیم . مزال  ار  نآ 

عـضو رد  ار  يرفعج  بهذـم  زا  يوریپ  هک  یـساسا  نوناقب  هجوت  ناریا و  یندـم  نوناق  داوم  عومجم  رد  قیقد  هعلاطم  اـب  دـیآیم . تسدـب 
یندم قوقح  يامنهار  يرفعج ، بهذم  قوقح  یئانبم  دـعاوق  لوصا و  هک  دوب  نآ  رب  نیقی  عطق و  روطب  ناوتیم  تسا ، هتـسناد  مزال  نیناوق 

دـعاوق و اب  نآ  قاـبطنا  زا  سپ  زین  تادـهعت ، دوقع و  دـننام  هدـیدرگ  ساـبتقا  یئاـپورا  قوقح  زا  هک  یئاهتمـسق  تسا و  هتفرگ  رارق  ناریا 
يروشک نیناوق  هک  یتروص  رد  یندـم : یـسرداد  نیئآ  نوناق  « 3  » هدام لیذ  روتـسدب  نیاربانب  تسا . هدش  هتفریذـپ  يرفعج  قوقح  لوصا 

اب قفاوم  دیاب  يرتسگداد  ياههاگداد  دشاب  هتـشادن  دوجو  هحورطم  هیـضق  رد  ینوناق  اًلـصا  ای  دشاب و  ضقانتم  ای  هدوبن و  حیرـص  ای  لماک 
. دنیامن لصف  لح و  ار  هیضق  تسا  راوتسا  نآ  رب  یندم  قوقح  هک  یئانبم  لوصا  دعاوق و 

- ملسم تداع  فرع و  - 7

دوجو ینوناق  هحورطم  هیضق  رد  اًلصا  ای  هدوبن و  حیرص  ای  لماک  نوناق  هچنانچ  هک  دیامنیم  حیرـصت  یندم  یـسرداد  نیئآ  نوناق  « 3  » هدام
روظنم دنیامن . لصف  لح و  ار  هیضق  نآ  ملسم  تداع  فرع و  يروشک و  هعوضوم  نیناوق  دافم  حور و  قفاوم  دیاب  اههاگداد  دشاب  هتشادن 
فالخ رب  لمع  دـناهتفرگ و  دـیدش  سنا  نآب  دارفا  رارکت ، ۀـجیتن  رد  هک  تسا  یتداع  فرع و  هدام ، رد  روکذـم  ملـسم  تداع  فرع و  زا 

دراد یبهذـم  أشنم  ناریا  رد  تداـع  فرع و  هنوگنیا  دـیامنیم . کـیرحت  تخـس  ار  دارفا  تاـساسحا  هک  دـهدیم  هولج  رکنم  نادـنچ  نآ 
لامعا رگیدکی  لاعفا  رب  ناناملسم  فرط  زا  هک  يدیدش  تراظن  یبهذم و  تموکح  نرق  هدراهچ  قباوس  اب  ناریا  ناناملسم  ۀعماج  هکنانچ 

، تسا هدشیم 
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يدوهی یحیسم ، دننام  رگید  بهاذم  ۀعماج  رد  و  دشابیم . مالـسا  بهذم  تاروتـسد  نامه  تسا ، هتفرگ  وخ  نآب  دارفا  هیحور  هک  یتاداع 
مکاحم رد  هعیـش  ریغ  نایناریا  هیـصخش  لاوحا  تیاعر  ةزاجا  نوناق  تهج  نیدب  تسا و  نانآ  یبهذـم  هملـسم  تاداع  فرع و  یتشدرز  و 

نانآ بهذـم  هک  هعیـش  ریغ  ناـیناریا  تیـصو  هیثرا و  قوقح  هیـصخش و  لاوحاـب  تبـسن  هک  درادـیم  ررقم  « 1312  » هاـم ریت  « 31  » بوصم
عجار نوناق  تاررقم  هک  يدراوم  رد  زج  ار ، ناـنآ  بهذـم  رد  ۀـلوادتم  هملـسم  تاداـع  دـعاوق و  دـیاب  مکاـحم  هدـش ، هتخانـش  تیمـسرب 

. دیامن تیاعر  روبزم  نوناق  روتسدب ، دشاب ، یمومع  تاماظتناب 

- هیلمع لوصا  - 8

هراشا

طایتحا و باحصتسا ، تئارب ، زا : دنترابع  اهنآ  دنربیم و  راکب  هیعرـش  ماکحا  طابنتـسا  يارب  ءاهقف  هک  دنـشابیم  یلقع  دعاوق  هیلمع ، لوصا 
هک ددرگیم  يراج  يدراوم  رد  هیلمع  لوصا  داد . رارق  هدافتسا  دروم  ینوناق  داوم  زا  ماکحا  طابنتسا  رد  ار  اهنآ  زا  یضعب  ناوتیم  هک  رییخت 

. تسناد ار  نآ  ناوتب  ات  دوشن  تفای  یلیلد  دشاب و  لوهجم  ینوناق  مکح 
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- تئارب لصا  - 1

هراشا

اب لیلد  ود  ضراعت  ای  لیلد و  لامجا  دیدرت  بجوم  هاوخ  دوشب ، مکح  دوجو  رد  دـیدرت  هک  يدروم  رد  تسا  فیلکت  ندوبنب  مکح  نآ  و 
رد ًامیقتسم  هابتشا  رگید  هاگ  دنیوگ و  هیعوضوم  ۀهبش  ار  نآ  هک  تسا  مکح  عوضوم  رد  هابتشا  هاگ  مکح  رد  دیدرت  أشنم  دشاب . رگیدکی 

. دنمان هیمکح  ۀهبش  ار  نآ  هک  دشابیم  مکح 

- هیعوضوم ههبش  فلا -

مکح لومـشم  هجیتن  رد  تسا و  یقوقح  هیـضق  عوضوم  نالف  دارفا  زا  نیعم  رما  هک  دوش  دیدرت  تاهج  زا  یتهجب  هک  تسیدروم  رد  نآ  و 
هنوگچـیه رما  نآـب  تبـسن  هک  دوشیم  مکح  تئارب ، لـصا  ۀلیـسوب  روبزم  دروم  رد  تسین . عوـضوم  نآ  قیداـصم  زا  هکنآ  اـی  دـشابیم  نآ 

. تسین یفیلکت 
لـصا : » دیوگیم یندم  یـسرداد  نیئآ  نوناق  « 356  » ةدام هکناـنچ  تسا ، هتـسناد  تجح  ناریا  نوناـق  ار  یعوضوم  ۀهبـش  رد  تئارب  لـصا 
یعدم تئاربب  مکح  لصا ، نیا  قباطم  الا  دنک و  تابثا  ار  نآ  دـیاب  دـشاب  يرگید  رب  ینید  ای  قح  یعدـم  یـسک  رگا  نیاربانب  تسا  تئارب 

«. دش دهاوخ  هیلع 
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دیدرتب ار  سرداد  هک  دراد  زاربا  دوخ  تیناقح  رب  ياهلدا  دـیامنب و  هدـناوخ  زا  یقح  ای  لام  ۀـبلاطم  ناهاوخ  هاـگداد  رد  هچناـنچ  نیارباـنب 
هتـساوخ رد  ناهاوخ  دوشیم و  يراج  تئارب  لصا  ددرگن  تباث  هدناوخ  تینویدم  هک  مادام  دـشابیم ، ناهاوخ  نویدـم  هدـناوخ  هک  دزادـنا 

. دشابیم نآ  لاثما  تیئزج و  تیببس ، تیعنام ، تیطرش ، رد  کش  هیعوضوم ، ۀهبش  دراوم  زا  و  ددرگیم . يوعد  توبث  مدعب  موکحم  دوخ 
رگید لاوما  یـضعب  رد  دـیامن و  در  شنابحاصب  تسا  تناما  هتـسنادیم  هک  لاوما  زا  هچنآ  شثراو  دریمب و  یـشورفتناما  هکناـنچ  لاـثم -

. دـیامنیم يراج  تئارب  لصا  اهنآ  ندوب  تناما  رب  لیلد  ندوبن  اـب  ثرا  و  دـشابیم ، تناـما ، اـی  تسا و  ثروم  كرت  اـم  زا  هک  دـنک  دـیدرت 
الاب لاثم  رد  نیاربانب  درادـن ، یعـضو  مکح  رد  ریثأت  دـیامنب و  درف  زا  فیلکت  عفر  دـناوتیم  طـقف  هیعوضوم  ههبـش  رد  تئارب  لـصا  يارجا 
نماض دـشاب  هدـش  فلت  هچنانچ  دـنک و  در  ار  نآ  دـیاب  ثراو  هدوب ، تناما  ثروم  دزن  هدرک  فرـصت  ثراو  هک  یلام  دوش  مولعم  هاگره 

. دشابیم تمیق  لثم و  زا  لدب 

هیمکح هبش  ب -

هراشا

هکنآ اـی  تسا  هتفرگ  رارق  اـیفن ) اـی  اـتابثا   ) مکح دروم  یلک ، عوضوم  نـالف  هک  دوـش  دـیدرت  تاـهج  زا  یتـهجب  هک  تسیدروـم  رد  نآ  و 
دنیوگ و هیبوجو  هیمکح  ههبـش  ار  نآ  هک  تسین  مزال  ای  تسا  مزال  لمع  نالف  ماجنا  هک  دوش  دیدرت  هکنآ  دننام  درادن ، نوناق  رد  یمکح 
، تئارب لصا  هلیسوب  روبزم  دروم  رد  دنمان . هیمیرحت  هیمکح  ۀهبش  ار  نآ  هک  تسین  مزال  ای  تسا  مزال  لمع  نالف  كرت  هک  دوش  دیدرت  ای 

. تسین یمکح  ياراد  روبزم  عوضوم  هک  دوشیم  مکح 
. دشاب لیلد  ود  ضراعت  تسا  نکمم  دشاب و  هدام  لامجا  تسا  نکمم  دیدرت  بجوم  دش ، هتفگ  تئارب  لصا  فیرعت  رد  هکنانچ 

هدام لامجا  فلا -
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هک یلیلد  زا  صحفت  سسجت و  زا  سپ  هک  دوب  نآ  رب  دیاب  راچان  دشابیم ، مکحب  لهاج  فلکم  تسا و  لمجم  نوناق  هدام  هک  يدروم  رد 
نکمم  هک  یئاهلحم  رد  دیاب  ینعی  تخاس ، يراج  ار  تئارب  لصا  ناوتیم  نآ ، نتفای  زا  سأی  دیامن و  ماهبا  عفر 
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، فیلکت دوجو  رد  دـیدرت  اب  نیاربانب  درک . روبزم  لصاب  لمع  دـیدرگ  سویأم  نآ  نتفای  زا  هچنانچ  دومن و  وجتـسج  تفاـی  ار  مکح  تسا 

لصا ناوتیمن  دیاین ، لمعب  شیتفت  ددرگ  تفای  هیضق  مکح  تسا  نکمم  هک  یلحم  رد  ای  دوشن و  نآ  ندروآ  تسدب  يارب  وجتسج  هچنانچ 
لامتحا هک  یئاههعومجم  رد  دیاب  تسا  هدش  هیمکح  ههبـش  راتفرگ  هک  یـسک  هکلب  درک ، یچیپرـس  فیلکت  زا  تخاس و  يراج  ار  تئارب 

دنناوتیمن دارفا  الا  دیامنب و  وجتسج  دنک  نشور  ار  دوخ  تیعـضو  دیامن و  هدام  زا  لامجا  عفر  دناوتیم  نآ  کمکب  هک  دوریم  یلیلد  دوجو 
. دننک ینوناق  تیلوئسم  عفر  دوخ  زا  مکحب  لهج  ناونعب 

لیلد ود  ضراعت  ب -

، دـشابن دـیقم  قلطم و  ای  صاخ  ماع و  ود  نآ  نیب  دومن و  لمع  ود  رهب  ناوتن  ینعی  دـنیامن ، ضراعت  رگیدـکی  اـب  لـیلد  ود  هک  يدروم  رد 
مدـقم يرگید  رب  ار  ود  نآ  زا  کیچـیه  ناوتیمن  لیلد  ود  زا  یکی  رد  یحیجرت  چـیه  ندوبن  اـب  اریز  دیـشک ، تسد  ود  نآ  زا  دـیاب  راـچان 

زا یکی  راچان  اریز  دنک ، لمع  دشاب  لیام  هک  کی  رهب  هک  دومن  راذگاو  فلکم  رایتخاب  ینعی  دـش  رییختب  لئاق  ناوتیمن  نینچمه  تشاد و 
«3  » هدام لیذ  روتـسدب  اذـل  درادـن ، دوجو  هحورطم  هیـضق  رد  ینوناق  هک  تسنآ  دـننام  تروص  نیا  رد  تسا . تقیقح  فالخ  رب  لیلد  ود 
. تساوخ کمک  یلقع  دعاوق  زا  ینعی  دومن ، لصف  لح و  ار  هیضق  يروشک  هعوضوم  نیناوق  حور  ۀلیسوب  دیاب  یندم  یسرداد  نیئآ  نوناق 

. درک يراج  ار  تئارب  لصا  يرگید  لصا  ای  هدعاق و  ندوبن  رثا  رد  تسا  نکمم  روبزم  دروم  رد 
دیاب لیلد ، نتفای  زا  سأی  سـسجت و  زا  سپ  راچان  لمع  رد  هچ  رگا  دـشاب  لـیلد  دوجو  لاـمتحا  مکح  رد  دـیدرت  بجوم  هک  یتروص  رد 
دروم ار  وا  القع  ناوتیمن  فیلکت  رب  یلیلد  ندوبن  لمع و  عقوم  ندیسر  ارف  اب  اریز  تسین  یفیلکت  هک  دش  نآ  رب  دومن و  لمع  تئارب  لصاب 
دوجو نینچمه  یمـسر و  هلمجم  رد  نآ  عبط  نیناوق و  راشتنا  يارب  دوجوم  لـئاسو  اـب  هک  تشاد  رود  رظن  زا  دـیابن  یلو  داد . رارق  تمـالم 

مکح عقاو  رد  هچنانچ  دـشاب ، هننقم  هوق  هک  نیناوق  نآ  رودـص  أشنم  تدـحو  تسا و  هدـش  يروآعمج  اهنآ  رد  نیناوق  هک  یئاـههعومجم 
صخش  تسا ، هدرک  لمع  نآ  فالخ  رب  فلکم  صخش  هدوب و  دوجوم  ینوناق 
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. دیامنیمن تیلوئسم  عفر  مکحب  لهج  اریز  دشابیم  لوئسم  فلکم 

باحصتسا - 2

هراشا

قباس رد  شدوجو  هکنآ  لاح  دشابیم و  كوکشم  نآ  یلعف  دوجو  هک  تسیزیچ  ءاقبب  مکح  زا  ترابع  نییلوصا  حالطـصا  رد  باحـصتسا 
. تسا هدوب  ققحم 

هب جایتحا  نیاربانب  دـنیامنیم ، يوریپ  نآ  زا  یعیبط  هزیرغ  يور  زا  تاـناویح  دـنادیم و  تجح  ار  باحـصتسا  عاـمتجا  قطنم  هداـس و  لـقع 
ياههجوج دراد ، هنایشآ  لگنج  ناتخرد  هوبنا  ياههخاش  نایم  رد  هک  ياهدنرپ  الثم  دوب ، دهاوخن  نآ  تیجح  تابثا  يارب  یلیلد  هنوگچیه 

تـسا نکمم  هکنآب  لامتحا  اب  دروآیم و  تسدـب  یئاذـغ  دـنچ  یتعاس  زا  سپ  دوریم و  اذـغ  يوجتـسجب  دراذـگیم و  هنایـشآ  رد  ار  دوخ 
دوخ ۀنایـشآب  ناساره  هتفرگ  راقنمب  ار  اذـغ  دنـشاب ، هدرک  ناریو  ار  شاهنایـشآ  رگید  تاناویح  ای  هدـش و  باـقع  هجنپ  راـچد  شناـگهچب 

زا یعالطا  هنوگچیه  هدوب و  رود  دوخ  رهـش  زا  لاس  نیدنچ  هک  يرفاسم  هدش  هدـید  رایـسب  یعامتجا  یناگدـنز  رد  نینچمه  ددرگیمرب .
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سپ دناهدرم  ای  هتفگ و  كرت  ار  دوخ  هناخ  شایمیدق  ناتسود  دشاب و  هدش  هداد  یتارییغت  هک  دهدیم  لامتحا  درادن و  رهـش  نآ  تیعـضو 
. دبایب ار  اهنآ  ات  دوریم  دناهتشاد  تنوکس  اجنآ  رد  شناتسود  هک  یئاهلحمب  رهش  نآب  ندیسر  زا 

. دشاب یمدع  رما  تسا  نکمم  يدوجو و  رما  تسا  نکمم  دنیوگ  ءاح ) حتفب   ) بحصتسم ار  نآ  هک  باحصتسا  دروم 

. دریگ رارق  مکح  عوضوم  تسا  نکمم  دشاب و  مکح  تسا  نکمم  باحصتسا  دروم 

یمکح باحصتسا  فلا -

هدام الثم  دوشب ، عوضوم  نامه  يارب  قباس  مکح  ءاقب  رد  دـیدرت  نونکا  هدوب و  ققحم  یعوضوم  يارب  یمکح  هک  تسا  يدروم  رد  نآ  و 
رد ار  رما  فیلکت  هک  دوشیمن  تفای  نوناق  رد  ياهدام  یلو  دنک ، عوجر  نآ  زا  هبوهوم  نیع  ءاقب  اب  هک  دـهدیم  هزاجا  بهاوب  م . ق . « 803»
قح هیقب  هب  تبـسن  اـیآ  هبوهوم  نیع  ضعب  فلت  تروص  رد  هک  دوشیم  دـیدرت  تهج  نیدـب  دـیامن ، نیعم  هبوهوم  نیع  ضعب  فلت  دروـم 

، ضعب فلت  دروم  رد  هک  دوب  نآ  رب  دـیاب  دوشیم و  باحـصتسا  قباس  عوجر  زاوج  تسا ؟ هدـش  طـقاس  هکنآ  اـی  تسا  یقاـب  بهاو  عوجر 
عوجر  هبه  زا  هدنام  یقابب  تبسن  دناوتیم  بهاو 
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عیاب رایخ  قح  ایآ  هک  دوشیم  دیدرت  ددرگ ، فلت  يرتشم  دزن  تاهج  زا  یتهجب  عیبم  دشاب و  نوبغم  عیاب  هک  یتروص  رد  رگید - لاثم  دنک .
مکح یندم  نوناق  رد  ياهدام  نوچ  دهدب . تمیق  ای  لثم  زا  ار  عیبم  لدب  دیاب  يرتشم  خسف ، زا  سپ  تسا و  یقاب  هکنآ  ای  تسا  هدش  طقاس 
فلت عیبم  نوچ  تسا و  هتـشاد  خـسف  قح  عیاب  فلت  زا  لبق  هک  تفگ  تساوخ و  کمک  باحـصتسا  زا  ناوتیم  دـیامنیمن ، ناـیب  ار  رما  نیا 

ار یمکح  باحـصتسا  تحـص  دیامن . هبلاطم  ار  عیبم  لدب  خسف و  ار  عیب  هک  دـهدیم  قح  عیابب  دوشیم و  باحـصتسا  قباس  مکح  هدـیدرگ 
هدـش فلت  هک  يزیچ  نآ  ياجب  تروص  نیا  رد  تسین  هلاقا  عنام  نیـضوع  زا  یکی  فلت  : » دـیوگیم هک  دـیامنیم  دـییأت  م . ق . « 286  » هدام

«. دوشیم هداد  ندوب  یمیق  تروص  رد  نآ  تمیق  ندوب و  یلثم  تروص  رد  نآ  لثم  تسا 

یعوضوم باحصتسا  ب -

عوضوم ءاقب  هچنانچ  هک  ینعم  نیدب  دـشاب  عوضوم  ءاقب  رد  دـیدرت  رابتعاب  مکح ، رد  دـیدرت  هک  تسا  يدروم  رد  یعوضوم  باحـصتسا 
تسا و هداتفا  نمـشد  تسدب  دیدش  نارابمب  زا  سپ  هک  هدوب  يرهـش  رد  یـسک  هک  يدروم  رد  الثم  دشیمن ، مکح  رد  دیدرت  دوبیم  ققحم 
ای دیایب  دوخ  رهـشب  جراخ ، اب  روبزم  رهـش  طباور  ندوب  عوطقم  ای  تراسا  رثا  رد  دناوتیمن  ای  هدش و  هتـشک  روبزم  صخـش  هک  دوش  دـیدرت 

یتدـم تسا  هدیـسر  وا  تایح  زا  هک  يربخ  نیرخآ  زا  م . ق . « 1019  » هدام قبط  هکنآ  ات  دوشیم  باحـصتسا  وا  قباس  تایح  دـهدب ، يربخ 
. ددرگ رداص  وا  یضرف  توم  مکح  دنامیمن و  هدنز  یصخش  نینچ  اتداع  هک  دشاب  هتشذگ 

و تیجوز ، ثرا ، لیبق  زا  نآ  رب  هبترتم  ماکحا  رابتعاب  هکلب  دریگیمن  رارق  ینوناـق  رظن  دروم  امیقتـسم  درف  تاـیح  اـی  توف  روبزم  لاـثم  رد 
. دوشیم نآ  ءاقبب  مکح  دریگیم و  رارق  باحصتسا  دروم  درف  تایح  هک  دشابیم  نآ  لاثما 

: دشاب ریز  طئارش  ياراد  هک  تسا  حیحص  ینامز  باحصتسا  باحصتسا - طئارش 

باحصتسا دروم  قباس  دوجوب  نیقی  - 1

دروم يرما  قباس  دوجو  هاگره  ـالا  دریگیم و  رارق  باحـصتسا  دروم  هک  تسیزیچ  قباـس  دوجوب  نیقی  باحـصتسا  تحـص  یـساسا  طرش 
. دوشیمن لصاح  يرگید  زیچ  دیدرت  زا  ریغ  نآ  باحصتسا  زا  دشاب  دیدرت 
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قحال نامز  رد  باحصتسا  دروم  ءاقب  رد  دیدرت  - 2

هراشا

: دریگ رارق  هناگهس  روما  زا  یکی  تسا  نکمم  باحصتسا  دروم  ءاقب  رد  دیدرت  أشنم 
. یضتقم دادعتسا  رد  دیدرت  فلا -

. عفار شیادیپ  رد  دیدرت  ب -
. دوجوم رما  تیعفار  رد  دیدرت  ج -

یضتقم دادعتسا  رد  دیدرت  فلا -

دـشابیم دیدرت  دروم  باحـصتسا ، دروم  ءاقب  دادعتـسا  هک  دـشاب  نآ  رثا  رد  قحال  نامز  رد  باحـصتسا  دروم  ءاقب  رد  دـیدرت  تسا  نکمم 
يدوخب درادن و  ار  يدادعتسا  نینچ  هکنآ  ای  دنامب  یقاب  قحال  نامز  رد  هک  دراد  ار  نآ  دادعتسا  باحـصتسا  دروم  هک  تسین  مولعم  ینعی 

قحال نامز  رد  ار  بحـصتسم  ءاقب  ءاضتقا  دننادیمن و  تجح  روبزم  دروم  رد  ار  باحـصتسا  نییلوصا  زا  یـضعب  تسا . هدش  مودـعم  دوخ 
يراج باحصتسا  دشاب  بحصتسم  ءاقب  ءاضتقا  رد  دیدرت  هچنانچ  یلقع  لیلحت  رظن  زا  هک  دننآ  رب  دنرامشیم و  باحـصتسا  یـساسا  طرش 

. دوشیمن

عفار شیادیپ  رد  دیدرت  ب -

ثداح يرما  ایآ  هک  دوشیم  دـیدرت  تاهج  زا  یتهجب  یلو  تسا  ققحم  قحال  نامز  رد  بحـصتسم  ءاقب  دادعتـسا  هک  تسیتروص  رد  نآ  و 
ار رما  نیا  دوشیم . نآ  ءاقبب  مکح  باحـصتسا  ۀلیـسوب  تسا ؟ هدماین  دوجوب  يرما  نینچ  هکنآ  ای  دربب  نیب  زا  ار  بحـصتسم  ات  تسا  هدـش 

م. ق . « 1019  » هدام دیامنیم . دییأت  م . ق . « 1019  » هدام
ةداع هک  دـشاب  هتـشذگ  یتدـم  هدیـسر  وا  تایح  زا  هک  يربخ  نیرخآ  خـیرات  زا  هک  دوشیم  رداص  يدروم  رد  بئاغ  یـضرف  توم  مکح  »

تکاله بجوم  یعیبط  ریغ  رما  هک  دوش  دیدرت  تاهج  زا  یتهجب  هچنانچ  یسک ، قباس  تایحب  نیقی  اب  ینعی  دنامیمن » هدنز  یصخش  نینچ 
جراخ زا  يرما  ات  ددرگیم  وا  دوجوب  مکح  دوشیم و  باحـصتسا  روبزم  یـصخش  قباس  تایح  تسا ؟ هدماین  شیپ  هثداح  نینچ  ای  هدـش  وا 

. دیامنب فرط  رب  ار  دیدرت 

دوجوم تیعفار  رد  دیدرت  ج -

هکنآ  رد  دوشیم  دیدرت  یلو  تسا  زرحم  زین  يرما  شیادیپ  دشابیم و  ققحم  باحصتسا  عوضوم  ءاقب  دادعتسا  هک  تسیدروم  رد  نآ  و 
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هک یتقو  دـیوگیم ...« : هک  م . ق . « 1020  » هدام « 3  » قش دـننام  تسا  هتـشادن  نآ  رد  يرثا  ای  دـشابیم  قباـس  نقیتم  لاوز  بجوم  روبزم  رما 
یتشک ندـش  فلت  خـیرات  زا  مامت  لاس  هس  تسا و  هدـش  فلت  ترفاسم  نآ  رد  یتشک  نآ  هک  هدوب  یتشک  رد  يرحب  رفـس  نیح  رفن  کی 
رفاسم نآ  رد  هک  یتشک  نوچ  یلو  تسا  ملـسم  رفاسم  ءاقب  دادعتـسا  الاب  دروم  رد  دسرب » يربخ  رفاسم  نآ  زا  هکنیا  نودـب  دـشاب  هتـشذگ 

و ددرگیم ، باحـصتسا  وا  تایح  تسا ؟ هدشن  ای  هدـش  نیعم  رفاسم  فلت  بجوم  روبزم  فلت  ایآ  هک  دوشیم  دـیدرت  تسا  هدـش  فلت  هدوب 
صخـش هچنانچ  هک  تسنآ  رهاـظ  اریز  دوشیم  وا  توف  ضرف  هدـش و  عطق  باحـصتسا  لاـس  هس  ءاـضقنا  زا  سپ  م . ق . « 1020  » هدام قبط 

. دادیم ربخ  دوخ  لاح  زا  دوبیم  تایح  دیق  رد  روبزم 
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. دشاب یمدع  رما  تسا  نکمم  يدوجو و  رما  تسا  نکمم  باحصتسا  عوضوم 

دشابیم یدوجو  رما  باحصتسا  دروم  فلا -

مودعم ای  تسا  یقاب  زونه  روبزم  یئیـش  هک  دوشیم  دـیدرت  تاهج  زا  یتهجب  هدوب و  دوجوم  البق  دوشیم  دـیدرت  نآ  ءاقب  رد  هک  يرما  ینعی 
هدوب یلـصا  نید  تاعرفتم  زا  هک  ینماضت  نماض  نهر و  هلاوح ، نامـض و  دـقع  ققحت  زا  سپ  هک  دوشیم  دـیدرت  هکنانچ  الثم  تسا  هدـش 

نید لاقتنا   ) هلاوح نامض و  زا  لبق  اریز  دوشیم ، ود  نآ  ءاقبب  مکح  باحصتسا  هلیسوب  ددرگیم ، طقاس  نید  لاقتنا  رثا  رد  ای  دنامیم و  یقاب 
نامض  ) ءاقب رد  دیدرت  هلاوح  نامـض و  ققحت  زا  سپ  هدوب و  دوجوم  نهر  ینماضت و  نامـض  دیدج ،) نویدم  همذب  یلـصا  نویدم  همذ  زا 

. ددرگیم باحصتسا  نآ  ءاقب  دوشیم و  نهر ) ینماضت و 
ینید ای  قح  هک  یتروص  رد  : » دیوگیم دیامنیم و  دـییأت  نید  دروم  رد  ار  يدوجو  باحـصتسا  « 357  » هدام رد  یندم  یـسرداد  نیئآ  نوناق 

نید یلو  دشابیم  نید  باحـصتسا  دروم  رد  هچ  رگا  هدام  دوش .» تباث  شفالخ  هکنیا  رگم  تسا  نآ  ءاقب  لصا  دش  تباث  یـسک  ةدـهع  رب 
تدحو ای  و  باحـصتسا ، یلک  هدـعاق  جاتنتـسا  رظن  زا  هکلب  دـشاب  تجح  نآ  دروم  رد  طقف  باحـصتسا  هک  درادـن  رب  رد  ار  یتیـصوصخ 

. دومن يراج  ار  باحصتسا  ناوتیم  دشاب  دوجوم  باحصتسا  طئارش  هک  يدروم  ره  رد  كالم 

دشاب یمدع  رما  باحصتسا  دروم  ب -

زا  یتهجب  هدوب و  مودعم  یئیش  قباس  رد  ینعی 
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نآ باحـصتسا  مکحب  ینعی  دوشیم  باحـصتسا  یئیـش  نآ  مدع  تسا ، مودعم  زونه  ای  هتفای  شیادیپ  یئیـش  نآ  هک  دوش  دیدرت  تاهج  زا 
. دوشیم هتخانش  مودعم  یئیش 

هک مادام  راسعا ، عفر  رد  دـیدرت  تروص  رد  ددرگ ، تباث  هاگداد  رد  هب  موکحم  هیدأـت  رب  نویدـم  تردـق  مدـع  راـسعا و  هکناـنچ  لاـثم -
ددرگیم باحصتسا  شراسعا  دوشن  زرحم  وا  تئالم 

مدع لصا  هرصبت 1 

لـصا يارجا  رد  هک  قرف  نیا  اب  دشابیم ، نیعم  یئیـش  مدعب  مکح  ود ، ره  ۀجیتن  اریز  تسا ، ناسکی  یمدع  باحـصتسا  اب  مدع  لصا  ۀجیتن 
لصا تیجح  رب  لیلد  تسا  وا  قباس  مدع  رب  ینتبم  یئیـش ، مدعب  مکح  یمدع ، باحـصتسا  رد  دوشیمن و  یئیـش  ۀقباس  تلاحب  هجوت  مدع ،
مدعب مکح  دوشن  تفای  نآ  دوجو  رب  یتبثم  لیلد  هچنانچ  دـهاوخیم و  یلیلد  يرما  ره  دوجو  تابثا  يارب  هک  تسا  لقع  هداس  قطنم  مدـع ،

. دوش ققحم  شدوجو  هکنآ  ات  دنکیم  روبزم  یئیش 
هکنآ رگم  دوب  دـهاوخن  عیبم  رد  لخاد  یئیـش  نآ  دـشاب  كوکـشم  اـفرع  عیبم  رد  یئیـش  لوخد  هاـگره  : » دـیوگیم هک  م . ق . « 359  » هدام

، ددرگ لصاح  زین  یمدع  باحـصتسا  هلیـسوب  روبزم  هجیتن  تسا  نکمم  تسا . مدع  لصا  ةدعاق  نایرج  قیداصم  زا  دـشاب » هدـش  حیرـصت 
جراخ ای  هدش  وا  تیکلم  رد  لخاد  دقع  زا  سپ  ایآ  تسا  هدوبن  عیب  دقع  زا  لبق  يرتشم  تیکلم  رد  هک  یئیـش  دوش  دـیدرت  هک  وحن  نیدـب 

سپ هک  وحن  نیدب  دیآ ، تسدب  يدوجو  باحصتسا  هلیـسوب  روبزم  هجیتن  تسا  نکمم  هکنانچمه  ددرگیم ، باحـصتسا  قباس  مدع  تسا ،
یقاب وا  تیکلم  رد  زونه  ای  هدش  جراخ  عیاب  تیکلم  زا  دقع  رثا  رد  هدوب ، عیاب  تیکلم  رد  دقع  زا  لبق  هک  نیعم  یئیـش  دوش  دیدرت  دقع  زا 

. ددرگیم عیاب  تیکلم  رد  نآ  ءاقب  هب  مکح  باحصتسا  هلیسوب  تسا ؟

ثداح رخأت  لصا  هرصبت 2 -
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مدع هک  ینامز  ات  دوشیم  باحصتسا  نیعم  یئیـش  مدع  هک  ینعم  نیاب  تسا  یمدع  باحـصتسا  زا  یعون  یلیلحت  رظن  زا  ثداح  رخأت  لصا 
دروم  یئیش  نآ 
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ثودـح رخأت  مدـقت و  خـیرات  یلو  دـشاب  ققحم  جراخ  رد  رما  ود  ثودـح  هک  دوشیم  ضرف  یتروص  رد  نآ  دریگیم و  رارق  ینوناق  مکح 

رارق لمع  دروم  رگیدکی  زا  رفن  ود  ثرا  هلأسم  لح  رد  دوخ  « 874  » هدام رد  ار  روبزم  لصا  یندم  نوناق  دشابیم  لوهجم  يرگید  رب  یکی 
ثیح زا  يرگید  مولعم و  اهنآ  زا  یکی  توف  خـیرات  دـنریمب و  دـشاب  ثراوت  اهنآ  نیب  هک  یـصاخشا  رگا  .: » م ق . « 874  » هدام تسا . هداد 

رد نایماظن  زا  ياهتسد  رد  رـسپ  ردپ و  الثم  دربیم » ثرا  يرگید  نآ  زا  تسا  لوهجم  شتوف  خیرات  هکنآ  طقف  دشاب  لوهجم  رخأت  مدقت و 
ۀهبجب ردپ  تخیر ، اهنآ  رـس  رب  نمـشد  دندش و  یمخز  نیدورف  طساوا  رد  نانآ  يود  ره  دـندیگنجیم . نمـشد  لباقم  رد  يدـحاو  ۀـهبج 

رد یعالطا  رـسپ  زا  درک و  توف  لاس  نامه  هام  تشهبیدرا  لوا  رد  اوادـم  يدـنچ  زا  سپ  ردـپ  دـش  نمـشد  ریـسا  رـسپ  دومن و  رارف  دوخ 
هچنانچ تسا و  مزال  رسپ  توف  خیرات  نتـسناد  دنربیم  ثرا  رگیدکی  زا  نانآ  نوچ  تسا . هدرم  تراسا  رد  دیـسر  ربخ  هکنآ  ات  دوبن  تسد 

رـسپ دوشیم  هتفگ  هک  بیترت  نیدب  دوشیم ، هداد  لصیف  هحورطم  هیـضق  ثداح  رخأت  لصا  ۀلیـسوب  دـیاین  تسدـب  وا  توف  خـیرات  رب  یلیلد 
ای هدوب و  هدومن  توف  رـسپ  لاس ) نامه  تشهبیدرا  لوا   ) ردـپ توف  نامز  رد  هک  دوشیم  دـیدرت  سپـس  تسا و  هدوب  تایح  دـیق  رد  اـقباس 

توف خـیرات  زا  سپ  ات  دوشیم  باحـصتسا  وا  تایح  تسین  تسد  رد  خـیرات  نآ  رد  رـسپ  توف  رب  یلیلد  نوچ  هدوب ، تاـیح  دـیق  رد  زونه 
. دربیم ثرا  ردپ  زا  هدوب و  تایح  دیق  رد  ردپ  توف  زا  سپ  رسپ  هک  ددرگیم  تباث  رما  نیا  هجیتن  رد  ردپ ،

هـضراعم يرگید  رد  ثداح  رخأت  لصا  اب  کی  ره  رد  ثداح  رخأت  لصا  دشابن ، مولعم  رما  ود  زا  کیچیه  ثودح  خیرات  هک  یتروص  رد 
دیامنب ار  بوهوم  لام  دادرتسا  تساوخرد  دنک و  عوجر  هبه  زا  بهاو  هبه ، ققحت  زا  سپ  هاگره  الثم  دـندرگیم ، طقاس  ود  ره  دـیامنیم و 

دهاوخن عوجر  قح  بهاو  م . ق . « 803  » هدام قش 4  قبط  هدش و  لصاح  هبوهوم  نیع  رد  يرییغت  عوجر ، زا  لبق  هک  ددرگ  یعدم  بهتم  و 
زا کیچیه  تسا و  لوهجم  ود  ره  رییغت ، عوجر و  خیرات  نوچ  تسا . هدـش  لصاح  عوجر  زا  سپ  رییغت  هک  دوش  یعدـم  بهاو  و  تشاد .

، دنک تباث  ار  رییغت  خیرات  مدقت  ای  عوجر و  خیرات  مدقت  دناوتیمن  بهتم  بهاو و 
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. دنیامنیم یقحیب  هب  موکحم  ار  ناهاوخ  سرداد 
. يرگید رب  رییغت  عوجر و  زا  یکی  رخأت  مدقت و  رب  یلیلد  ندوبن  اب  یلیلحت  رظن  زا 

يرگید رد  نآ  نایرج  اـب  ضراـعم  رما ، ود  زا  کـی  ره  رد  نآ  ناـیرج  هک  تسا  ثداـح  رخأـت  لـصا  نآ  دوشیم و  هعجارم  یلقع  لوصاـب 
. دنامیم یقاب  دوخ  لاحب  هبه  دنوشیم و  طقاس  ود  ره  هجیتن  رد  دشابیم و 

باحصتسا ود  ضراعت  هرصبت 3 

هراشا

اب اریز  دـندرکیم ، طقاس  ود  ره  دـنکن  دـیئات  يرگید  لصا  ار  ود  نآ  زا  کیچـیه  دـنیامن و  ضراعت  رگیدـکی  اـب  هچناـنچ  باحـصتسا  ود 
. تسا حجرم  الب  حیجرت  يرگید  رب  یکی  نداد  يرترب  ود ، نآ  ةوق  يواست 

رد هک  دوش  هتسناد  دیاب  هدرب ، ثرا  يرگید  زا  کی  مادک  ددرگ  مولعم  هکنآ  يارب  دنوش  هتشک  کنج  ههبج  رد  يرسپ  ردپ و  هکنانچ  اًلثم 
لصیف هحورطم  هیـضق  باحـصتسا  هلیـسوب  تسین  مولعم  کیچیه  توف  خیرات  نوچ  تسا و  هدومن  توف  يرگید  کی ، مادک  تایح  نامز 

زا ردپ  هک  دشیم  هتفگ  دوبن  یضراعم  باحصتسا  هاگره   ) رـسپ توف  نامز  ات  دوشیم  باحـصتسا  ردپ  تایح  هک  بیترت  نیدب  دوشیم ، هداد 
هک دشیم  هتفگ  دوبن  یـضراعم  باحـصتسا  هاگره   ) ردپ توف  نامز  ات  دوشیم  باحـصتسا  رـسپ  تایح  رگید  فرط  زا  و  دربیم ) ثرا  رـسپ 
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دناوتب هک  يرگید  رما  نوچ  دـندرگیم و  طقاس  ود  ره  دـنیامنیم و  هضراعم  رگیدـکی  اب  باحـصتسا  ود  نآ  یلو  دربیم ) ثرا  ردـپ  زا  رـسپ 
ةدام هک  تسا  نیا  دربیمن . ثرا  يرگید  زا  رـسپ  ردپ و  زا  کیچیه  هک  دوشیم  هتفگ  تسین ، دوجوم  دراد  زرحم  يرگید  رب  ار  یکی  میدقت 

صاخـشا دشابن  مولعم  کیچیه  رخأت  میدقت و  لوهجم و  دنربیم  ثرا  رگیدکی  زا  هک  یـصاخشا  توف  خیرات  رگا  : » دیوگیم م . ق . « 873»
دنربیمن »...  ثرا  رگیدکی  زا  روبزم 

. دناهدرم دحاو  نآ  رد  ود  ره  هک  دوشیم  ضرف  م . ق . « 1024  » هدام قبط  و 
یببـس و ود  نآ  زا  یکی  هاـک  ره  ـالا  دنـشاب و  ناـسکی  یقوـقح  شزرا  رد  ضراـعتم  باحـصتسا  ود  هک  تسیتروـص  رد  دـش  هتفگ  هـچنآ 

باحصتسا  رب  یببس  باحصتسا  دشاب ، یببسم  يرگید 
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. دنام دهاوخن  یقاب  یببسم  باحصتسا  ءارجا  يارب  يدروم  یببس  باحصتسا  ءارجا  اب  اریز  دوب ، دهاوخ  مدقم  یببسم 
یعدم درادیم  میدقت  هاگدادب  هک  دنچ  یقاروا  دانتـساب  هلماعم  زا  سپ  رادیرخ  دـشورفیم ، ار  دوخ  لکوم  ۀـناخ  تلاکو  ناونعب  یـسک  اًلثم 

ار هلماعم  نالطب  مالعا  هجیتن ، رد  تسا و  هدیـسر  وا  عالطاب  مه  رما  نیا  هدش و  لوزعم  تلاکو  زا  هلماعم  ماجنا  زا  لبق  لیکو  هکنآب  دوشیم 
لیکو لزع  تبثم  ار  ناهاوخ  يزاربا  دانسا  نوچ  هدومن  ادیپ  لیکو  لزع  رد  هک  يدیدرت  اب  یگدیـسر  زا  سپ  سرداد  دهاوخیم  هاگداد  زا 

. دیامنیم موکحم  يوعد  تابثا  مدعب  ار  وا  هدیدن 
رثا رد  هک  دشابیم  یببـسم  یببـس و  باحـصتسا  ود  نایرج  رب  ینبم  دوشیم  هدید  ریز  رد  هکنانچ  یلیلحت  رظن  زا  ناهاوخ  يوعد  توبث  مدع 

: تسا هدش  هتشاد  مدقم  یببس  باحصتسا  رگیدکی ، اب  ود  نآ  ضراعت 

- یببسم باحصتسا  - 1

قباس تیکلام  عیب ، نالطب  رد  دـیدرت  ماقم  رد  تسا . هدـش  هتخورف  لیکو  هلیـسوب  هک  دـشابیم  ياهناخ  عیب  نالطب  ناهاوخ ، يوعد  عوضوم 
. دوب دهاوخ  عیب  نالطب  نآ  هجیتن  دوشیم و  باحصتسا  لکوم 

- یببس باحصتسا  - 2

دروم رد  دوشیمن . عیب  تحص  رد  يدیدرت  دشاب  هدشن  لزع  لیکو  هچنانچ  الا  تسا و  لیکو  لزع  رد  دیدرت  زا  یشان  عیب ، نالطب  رد  دیدرت 
رگیدکی اب  باحـصتسا  ود  الاب  ضرف  رد  دوب . دهاوخ  عیب  تحـص  نآ  ۀـجیتن  ددرگیم و  باحـصتسا  قباس  تلاکو  لیکو ، لزع  رد  دـیدرت 

لزع رد  دـیدرت  زا  یـشان  عیب  تحـص  رد  دـیدرت  نوچ  یلو  تسنآ ، نالطب  يرگید  ۀـجیتن  عیب و  تحـص  یکی  ۀـجیتن  اریز  دـنراد  ضراعت 
دوشیم هتفگ  هک  تسا  نیا  دنامیمن ، یقاب  هناخب  تبسن  لکوم  تیکلام  باحصتسا  يارب  يدروم  تلاکو ، ءاقب  باحصتسا  اب  تسا و  لیکو 

. دوب دهاوخ  مدقم  یببس  باحصتسا  یببسم ، یببس و  باحصتسا  ضراعت  رد 

- هراما هرصبت 4 

هراشا

هتخانـش يرما  رب  لیلد  یـضاق  رظن  رد  ای  نوناق  مکحب  هک  یلاوحا  عاضوا و  زا  تسا  ترابع  هراـما  : » دـیوگیم م . ق . « 1321  » هدام هکنانچ 
«. دوشیم
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. یئاضق هراما  ینوناق ، هراما  تسا : مسق  ود  رب  هراما 
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- ینوناق هراما  - 1

نیا رد  هروکذم  تاراما  لثم  هداد  رارق  يرما  رب  لیلد  ار  نآ  نوناق  هک  تسا  یتاراما  ینوناق  تاراما  : » دیوگیم م . ق . « 1322  » هدام هکنانچ 
«. رگید نیناوق  رد  هحرصم  تاراما  ریاس  اهنآ و  ریغ  و  « 1159  » و « 1158  » و « 110  » و « 109  » و « 35  » داوم لیبق  زا  نوناق 

- یئاضق هراما  - 2

رد دروم و  صوصخ  رد  یلاوحا  عاضوا و  زا  تسا  ترابع  هدـش  راذـگاو  یـضاق  رظنب  هک  یتاراما  : » دـیوگیم م . ق . « 1324  » هدام هکنانچ 
«. دنک لیمکت  ار  يرگید  ۀلدا  ای  دشاب  تابثا  لباق  دوهش  تداهشب  يوعد  هک  تسا  دانتسا  لباق  یتروص 

تسا داوم  زا  ماکحا  طابنتسا  شور  هک  همدقم  نیا  ثحب  عوضوم  زا  دوریم و  راکب  دروم  صیخشت  يارب  یسرداد  ماقم  رد  یئاضق  تاراما 
. دشابیم جراخ 

ناونعب فرصت  : » دیوگیم هک  م . ق . « 35  » ةدام بجومب  الثم  دنوریم ، رامشب  هتبثم  هلدا  فیدر  رد  دنتـسه و  عقاو  زا  فشاک  ینوناق  تاراما 
تسا ». تیکلام  رب  لیلد  تیکلام 

. دشابیم یئیش  نآب  تبسن  فرصتم  یعقاو  تیکلام  رب  لیلد  دوخ  يدوخب  یئیش  رد  فرصت 
بجوم هک  یلیلد  ندوب  اب  اریز  دوب ، دهاوخ  مدقم  باحـصتسا  رب  هراما  دوش  ادیپ  باحـصتسا  هراما و  نیب  ضراعت  هک  يدروم  رد  نیاربانب 

. دوشیم يراج  دیدرت  ماقم  رد  باحصتسا  دنامیمن و  یقاب  باحصتسا  نایرج  يارب  يدروم  ددرگیم  يرما  دوجو  رب  نظ  ای  نیقی 
فرـصت رد  هک  دیامنب  یغابب  تبـسن  تیلوت  يوعد  ياهمان  فقو  ۀلیـسوب  ناهاوخ  هچنانچ  هک  تشذـگ  لوا  دـلج  رد  « 35  » هدام حرـش  رد 

ةدام دانتساب  دنادب ، دوخ  تیکلام  رب  لیلد  ار  فرـصت  م . ق . « 35  » هدام دانتـساب  هدناوخ  دیامن و  تباث  ار  نآ  قباس  تیفقو  تسا و  يرگید 
. دوشیم رداص  ناهاوخ  يوعد  تابثا  مدعب  مکح  روبزم 

- طایتحا - 3

رد يرابخا  نادنمـشناد  هدـیقع  دـنیوگ و  دـهتجم  نانآ  هب  هک  دـشابیم  یلوصا  نادنمـشناد  هدـیقع  دـش  هتفگ  تئارب  لـصا  ءارجا  رد  هچنآ 
نآ  هلیسوب  هک  دریگ  شیپ  ار  یشور  دیاب  فلکم  ینعی  تسا  طایتحاب  لمع  دشاب  كوکشم  یتهجب  مکح  هک  يدراوم 
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. دیامنب ار  ننقم  رظن  تیاعر  تسا  ریذپناکما  هک  یئاجنآ  ات 

- رییخت - 4

دیدرت هک  تسیتروص  رد  رییخت  دـشابیم . دـیدرت  دروم  نآ  مکح  هک  تسیلمع  ماجنا  مدـع  ماجنا و  رد  فلکم  ندراذـگ  دازآ  نآ  رییخت و 
باکترا هکنآ  ای  تسا و  بجاو  نیعم  رما  ماجنا  هک  دـیامن  دـیدرت  تاهج  زا  یتهجب  فلکم  هک  يدروم  دـننام  دوشب  داضتم  مکح  ود  نیب 

. دیامنب كرت  هکنآ  ای  دهد و  ماجنا  ار  دیدرت  دروم  لمع  دناوتیم  فلکم  تروص  نیا  رد  دشابیم . مارح  نآ 
دازآ ار  فلکم  دـیاب  هک  دـننآ  رب  نییلوصا  زا  ياهدـع  دومن ، لمع  يروشک  نیناوق  دافم  حور و  قبط  دـیاب  هک  لیلد  ود  ضراـعت  دروم  رد 
یلقع لوصاب  دیاب  ددرگیم و  ود  نآ  طوقـس  بجوم  لیلد  ود  نیب  ضراعت  هک  دننآ  رب  رگید  ةدع  دنک . لمع  دهاوخیم  کی  رهب  ات  دراذگ 

. دومن لمع 
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[ فلؤم نخس  ]

ِمیِحَّرلا ِن�مْحَّرلا  ّللا 
�

ِه ِمِْسب 
نیعمجا  هلآ  دمحم و  یلع  ةالصلا  نیملاعلا و  بر  دمحلا هللا  نیعتسن  هب  و 

رد نم  دوب ، هتفای  نایاپ  زین  ود  یـس و  دصیـس و  رازه و  لاس  زیئاپ  هام  نیمود  دیـسر ، مامتاب  یندـم  قوقح  لوا  دـلج  نتـشون  هک  یماـگنه 
ار امرـس  تقاط  هک  تسد  باصعا  تلاسک  تلعب  راچان  دش ، درـس  اوه  دمآ و  فرب  عقومیب  فداصت  بسح  رب  لاس  نآ  رد  مدوب و  نازول 

مایا زا  هک  مدـش  نآ  رب  منامب  اـجنآ  رد  یتدـم  متـشاد  میمـصت  نوچ  مدرک و  راـیتخا  یلزنم  تارف  راـنک  هفوک  رد  هدـمآ و  قارعب  تشادـن 
سیردت هدکـشناد  رد  هدش  ثحب  مود  دـلج  رد  هک  یتاعوضوم  مسیونب . ار  یندـم  یقوقح  مود  دـلج  هدومن  ار  هدافتـسا  رثکا  دـح  تغارف 

عورـش ار  مود  دـلج  فیلأت  دوب ، مسر  تسد  رد  هک  یهقف  باتک  دـنچب  هعجارم  اب  اذـل  متـشادن  تسد  رد  زین  یئاهتـشاددای  مدوب و  هدومنن 
مدش نارهت  مزاع  هک  لاس 1333  هام  نیدرورف  رخاوا  رد  هناتخبشوخ  هکنآ  ات  مدرک  نآ  نتشونب  فورـصم  ار  دوخ  تاقوا  یمامت  هدومن و 

. دیامنیمن نایب  ار  نآ  مکح  احیرص  یندم  نوناق  داوم  هک  متخادرپ  یماکحا  طابنتـساب  لوا  دلج  زا  شیب  مود  دلج  نتـشون  رد  تفای . نایاپ 
یناسآب قوقح  ملع  نایدـتبم  ات  ددرگ  نایب  هداس  یتاراـبعب  یقوقح  یملع  بلاـطم  هک  دـش  یعـس  تسا  هدـنراگن  هویـش  هک  يروطناـمه  و 

، هحورطم لئاسم  تاعورف و  ماکحا  طابنتـسا  شور  دـشابیم  هجوت  لباق  دـلج  نیا  رد  هک  ياهتکن  دـنروآ . تسدـب  ار  لئاسم  مکح  دـنناوتب 
ةوحن هکنآ  نودـب  لئاسم  ماکحا  نایبب  هدـنراگن  اریز  دـشابیم  يروشک  هعوضوم  نیناوق  داوم  زا  لوصا  یملع  تعنـص  ندرب  راـکب  هلیـسوب 

. تسا هدومنن  افتکا  دوش  هتفگ  داوم  زا  نآ  طابنتسا 
هام 1334  دادرم  یماما 9  نسح  دیس 
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[ کلمت بابسا  رد  مود  باتک  ۀمتت  ]

[ تامازلا تالماعم و  دوقع و  رد  مود  تمسق  ۀمتت  ]

[ هفلتخم هنیعم  دوقع  رد  موس  باب  ۀمتت  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِن�مْحَّرلا  ّللا 
�

ِه ِمِْسب 
نیعتسن هب  و 

هراجا رد  مراهچ  لصف 

- هراجا فیرعت  - 1

هراشا

نیع عیب  دروم  هک  قرف  نیا  اب  دـشابیم ، ضوعم  یکیلمت  دوقع  زا  عیب  دـننام  هراـجا  مولعم . ضوعب  تعفنم  کـیلمت  زا  تسا  تراـبع  هراـجا 
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. مولعم ضوعب  نآ  زا  عاـفتنا  يارب  نیع  رب  تسا  رجأتـسم  طیلـست  تقیقح  رد  هراـجا  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  تعفنم . هراـجا  دروم  تسا و 
زا روبزم  هدام  دوشیم .» هرجأتـسم  نیع  عفانم  کلام  رجأتـسم  نآ  بجومب  هک  تسا  يدـقع  هراجا  : » دـیوگیم « 466  » ةدام رد  یندـم  نوناق 

، نآ دروم  هک  تسیتروص  رد  هراجا  دـقع  ندوب  یکیلمت  دـشابیم . صقان  فیرعت  تهج  نیا  زا  تسا و  هدومنن  يرکذ  هراجا  ندوب  ضوعم 
، هراجا دروم  هاگره  الا  دباییم و  لاقتنا  رجأتسم  تیکلمب  تعفنم  دقع ، ۀلیسوب  هک  تسا  تروص  نیا  رد  اریز  دشاب ، یجراخ  نیع  تعفنم 

يدهع يدقع  هراجا  دیامن  ترفاسم  دهـشمب  نیعم  زور  هک  درخیم  ار  دهـشم  ات  ترفاسم  طیلب  ژاراگ  زا  یـسک  هکنانچ  دشاب  یلک  تعفنم 
دـیامنب و کیلمت  واب  رفن  کی  ترفاـسم  يارب  ار  لـیبموتا  يراوس  تعفنم  هک  هدومن  دـهعت  رفاـسم  لـباقم  رد  رادژاراـک  اریز  دوب ، دـهاوخ 

تروص نیا  رد  دهدب  هعطاقم  يرگیدـب  یغلبم  لباقم  رد  ار  یقاطا  یـشاقن  یـسک  هکنانچ  دـشاب ، لمع  هراجا  دروم  هاگره  تسا  نینچمه 
. دهد ماجنا  ار  قاطا  کی  یشاقن  هدومن  دهعت  شاقن 

هدومن نایب  « 190  » ةدام رد  یندـم  نوناق  هک  هلماعم  تحـص  يارب  یـساسا  طیارـش  رب  هوالع  تسا و  هنیعم  دوقع  زا  یکی  عیب  دـننام  هراـجا 
دوشیم  ققحم  هراجا  دقع  اهنآ  عامتجا  اب  هک  تسا  هصتخم  طیارش  ياراد 
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نآ و  دنک .» دصق  رب  تلالد  هک  يزیچب  ندوب  نورقم  طرـشب  ءاشنا  دصقب  دوشیم  ققحم  دـقع  . » م ق . « 191  » ةدام قبط  تسا و  دـقع  هراجا 

فرط زا  باجیا  هلیسوب  روبزم  دقع  دشاب . دوصقم  ینعم  رد  حیرص  دیاب  دوشیم  لامعتـسا  دوقع  دروم  رد  هک  یظافلا  تسا . ظفل  ًاعون  زیچ 
نکمم دـیوگیم ...« : هک  م . ق . « 339  » ةدام لیذ  زا  طبنتـسم  رباـنب  كـالم  تدـحو  رظن  زا  دوشیم . ققحم  رجأتـسم  فرط  زا  لوبق  رجوم و 

. دنیوگ یتاطاعم  هراجا  ار  نآ  هک  دوش  ققحم  زین  دتسوداد  هلیسوب  هراجا  تسا  نکمم  ددرگ ،» عقاو  زین  دتس  دادب و  عیب  تسا 

. دنتسه نیضوع  هک  دشابیم  دروم  ود  فرط و  ود  ياراد  ضوعم و  تسا  يدقع  هراجا 

- دقع نیفرط  - 1

هراشا

صاخـشا هراجا  رد  دـنیوگ و  رجأتـسم  ار  هدـننکهراجا  رجوم و  ار  هدـنهد  هراـجا  ناویح ، ءایـشا و  هراـجا  رد  م . ق . « 466  » ةدام لـیذ  قبط 
، ناویح ءایشا و  هراجا  دننام  دنکیم  هراجا  هک  یـسک  ریجا و  دهدیم  هراجا  ار  دوخ  عفانم  هک  یـسک  تسا  هدش  رکذتم  « 512  » ةدام هکنانچ 

. دنمانیم رجأتسم 
تحص يارب  یساسا  طرش  م . ق . « 190  » ةدام قبط  تیلها  اریز  دنشاب ، دیشر  لقاع و  غلاب  ینعی  هلماعم  يارب  تیلها  ياراد  دیاب  دقع  نیفرط 

و تسا ». لطاب  تیلها  مدـع  ۀطـساوب  دنتـسین  دیـشر  ای  لقاع  ای  غلاـب  هک  یـصاخشا  اـب  هلماـعم  .: » م ق . « 212  » ةداـم قبط  تسا . هلماـعم  ره 
. تسا دهعت  ای  تعفنم و  لاقتنا  بجوم  هراجا  دقع  دنک و  دهعت  دناوتیمن  هک  ینانچمه  دـیامنب  یتافرـصت  دوخ  لاوما  رد  دـناوتیمن  روجحم 

اریز دوش ، صاخ  ریجا  دناوتیم  یلو  دـشابیمن  ذـفان  دوخ  لاوما  رد  وا  تافرـصت  تالماعم و  « 1214  » ةدام قبط  هچ  رگا  دیـشر ) ریغ   ) هیفس
لآملاب ندش  ریجا  هک  دننآ  رب  اهقف  زا  یضعب  دشابن . یلومعم  يداع و  رگراک  هاگره  ًاصوصخم  دوریمن و  رامشب  وا  لاوما  زا  ناسنا  تعفنم 

. تسا نآ  زا  عونمم  هیفس  تسا و  یلام  فرصت 
يارب رجوم  دریگیم و  هدـهعب  وا  ار  هراجالا  لام  اریز  دـیامنب  ضرق  دـناوتیم  هک  ینانچمه  دوش  عقاو  رجأتـسم  دـناوتیم  هتـسکشرو  سلفم و 

هتسکشرو سلفم و  تشذگ  دیشر  ریغ  دروم  رد  هکنانچ  و  دشاب . عنام  یگتسکشرو  سالفا و  ات  دوشیمن  عقاو  ءامرغ  فیدر  رد  نآ  ۀبلاطم 
قح  قلعتم  دشابیمن و  وا  لاوما  زا  ناسنا  تعفنم  اریز  دوش  ریجا  دناوتیم 
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. تسا هتفرگن  رارق  ناراکبلط 

- رجوم ةدنیامن  ۀلیسوب  هراجا  داقعنا  رد 

ینوناق هاوخ  ةدنیامن  دوش - عقاو  وا  ةدنیامن  هلیسوب  تسا  نکمم  ددرگیم  دقعنم  رجأتسم  اب  رجوم  صخش  ۀلیـسوب  هراجا  دقع  هک  ینانچمه 
زا هکنانچ  دیامن و  راذگاو  هراجاب  ار  یکلم  دناوتیم  دراد  هک  یتارایتخا  دودح  رد  لیکو  دـننام  يداد  رارق  هاوخ  میق و  یلو و  دـننام  دـشاب 

نانآب لکوم  فرط  زا  هک  تسا  یتارایتخا  دودح  رد  نانآ  یگدنیامن  اریز  دوب ، دهاوخن  حیحـص  هراجا  دنک  زواجت  دوخ  تارایتخا  دودـح 
هراجا وا  توفب  دهد  هراجا  ار  هفوقوم  لام  فقو  هفرـص  هظحالم  اب  یلوتم  هاگره  : » دیوگیم م . ق . « 499  » ةدام هک  تسنیا  تسا  هدش  هداد 
دیامنن تیاعر  رگید  طیارـش  هراجالا و  لام  رادـقم  تدـم و  ثیح  زا  ار  هفوقوم  حالـص  هفرـص و  یلوتم  هک  یتروص  رد  و  دوشیمن » لـطاب 
تابثا اب  دـناوتیم  تسا  هداد  هراجا  هک  یلوتم  نینچمه  دـعب و  یلوتم  ای  رظان  ای  مهیلع  فوقوم  زا  کی  ره  دوب و  دـهاوخ  لطاب  هراجا  دـقع 
دودـح زا  لکوم  لاـم  نداد  هراـجا  رد  لـیکو  هاـگره  تلاـکو  رد  تسا  نینچمه  و  دـهاوخب . ار  هراـجا  نـالطب  مـالعا  هاـگداد  زا  رما  نیا 

تـساوخرد هاگداد  زا  رما  نیا  تابثا  اب  دناوتیم  وا  ثراو  لکوم و  دهد  هراجا  لثملا  ترجا  زا  رتمک  هکنانچ  دـیامن  زواجت  دوخ  تارایتخا 
هیلع یلوم  دـشر  نامز  ات  روبزم  هراجا  دـهد  هراجا  ار  هیلع  یلوم  کلم  هاگره  میق  یلو و  هک  تسا  تهج  نیمهب  دـیامنب . ار  هراجا  نـالطب 
اریز دنـشاب  هدوـمن  زین  ار  هیلع  یلوـم  هطبغ  تیاـعر  میق  یلو و  هچ  رگا  تـسا  وا  هزاـجاب  طوـنم  یلوـضف و  نآ  زا  سپ  دـشابیم و  حـیحص 

تیالو دروم  رد  اریز  هدومن  سایق  یلوتم  اب  ناوتیمن  ار  روبزم  دروم  دراد ، همادا  هیلع  یلوم  دشر  نامز  ات  طقف  میق  یلو و  ینوناق  تارایتخا 
رییغت توف  رثا  رد  یلوتم  تسا و  هفوقوم  دوجو  عبات  هک  تیلوت  ماقم  فالخب  ددرگیم  لیاز  دشر  رثا  رد  ینوناق  یگدنیامن  ماقم  تمومیق  و 
اهقف زا  یضعب  دنک . رییغت  تیروجحم  تدم  رد  میق  تسا  نکمم  هکنانچمه  تسا  یلبق  یلوتم  تیلوت  همادا  يدعب  یلوتم  تیلوت  دیامنیم و 
تسا هرجأتسم  نیع  عفانم  یمامت  کلام  روجحم ، اریز  تسا ، حیحص  زین  دشر  نامز  زا  سپ  تدمب  تبسن  یلوتم  میق و  هراجا  هک  دناهتفگ 

لالدتـسا تسا . هدـش  عقاو  هتـشاد  ار  نآ  داقعنا  رد  تیحالـص  هک  ةدـنیامن  فرط  زا  مه  هراجا  دنـشابیم و  وا  ینوناق  ةدـنیامن  میق  یلو و  و 
تاعارم  هک  یتحلصم  هاگره  یلب  تسا ، اعدم  نیع  روبزم 
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يارب ار  نآ  و  دیامن ، راذـگاو  هراجاب  رجح  تدـم  زا  شیب  يارب  ار  روجحم  کلم  هک  دـیامن  ءاضتقا  دـشابیم  مزال  میق  یلو و  فرط  زا  نآ 
روبزم هراجا  ددرگیم ، روجحم  ررـضت  بجوم  دـهدن  هراجا  ار  نآ  میق  ای  یلو  هاگره  دـننکیمن و  هراجا  دوشیم  وا  دـشرب  یهتنم  هک  یتدـم 
دـشر زا  سپ  یتدـم  هراجاب  طونم  دـنراد  یگدـنیامن  میق  یلو و  ًانوناق  هک  یتدـم  ةراجا  اریز  دـشابیم ، حیحـص  دـشر  زا  سپ  تدـم  يارب 

. دشابیم

- دقع دروم  ود  ای  نیضوع  - 2

هراشا

: دشابیم عفانم  ضوع  يرگید  هراجا و  دروم  یکی  هک  تسا  دروم  ود  ياراد  ضوعم و  عیب ، دننام  هراجا  دقع 

- هراجا دروم  لوا -

: تسا مسق  ود  رب  دریگیم  رارق  دقع  عوضوم  هک  هراجا  دروم 

- تعفنم فلا -
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نوچ دیامن و  هیارک  مقب  ترفاسم  يارب  يرفن  راهچ  يراوس  لیبموتا  ای  دهد و  هراجا  يرگیدب  هام  شش  يارب  ار  دوخ  هناخ  یـسک  هکنانچ 
تسا هدش  حیرصت  م . ق . « 466  » ةدام لیذ  رد  هکنانچ  دریگیم  رارق  هراجا  دروم  نآ  تعفنم  هک  یلام  دـشابیم ، نیع  عبات  دوجو  رد  تعفنم 

. دوشیم هتفگ  هرجأتسم  نیع  ًاحالطصا 
یجیردـت عفانم  دریگ . رارق  لاـقتنا  دـقع و  دروم  راـبتعا ، نیاـب  دـناوتیم  تسا و  هتفهن  لاـم  نیع  رد  هک  تسا  یتیعـضو  زا  تراـبع  تعفنم 

تسا و لبق  تانآ  یتسین  رب  بترتم  دعب  تانآ  شیادیپ  هکنانچ  دوشیم  مودعم  هلـصافالب  هتفای و  شیادیپ  هاگنآ ، تانآ  دـشابیم و  لوصحلا 
جراـخ رد  ددرگیم و  مسجم  هدـش  مکارتـم  تاـنآ  نآ  رگید  هاـگ  بسا و  يراوس  هناـخ ، تنوکـس  دـننام  دراذـگیمن  یقاـب  دوـخ  زا  يرثا 

. رگراک ریجا و  هراجا  رد  انب  تروص  ای  غاب و  هراجا  رد  تخرد  ةویم  دننام  دوشیم  رهاظ  نیع  تروصب 

- لمع ب -

رد دراذگ . قلطم  ای  دنک و  طرش  ای  دیق  ار  ریجا  ترشابم  هاوخ  دهد  هعطاقم  يرگیدب  یمیسرت  هشقن  قبط  ار  ۀناخ  نامتخاس  یسک  هکنانچ 
. دهد ماجنا  رجأتسم  يارب  ار  نیعم  لمع  هک  دیامنیم  دهعت  ریجا  يدهع و  تسا  يدقع  هراجا  روبزم  دروم 

: هراجا دروم  ماکحا  طیارش و 

- دشاب نکمم  نآ  لصا  ءاقب  اب  هرجأتسم  نیع  زا  عافتنا  - 1

« 471  » ةدام قبط 
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دریگیم رارق  هراجا  دروم  نآ  تعفنم  هک  یلام  ینعی  دشاب » نکمم  نآ  لصا  ءاقب  اب  هرجأتسم  نیع  زا  عافتنا  دیاب  هراجا  تحص  يارب  . » م ق .
ینیریـش و دننام  دوش  تسین  لام  نیع  نآ ، زا  عافتنا  رثا  رد  هاگره  ددرگن و  مودعم  لام  نیع  نآ  زا  عافتنا  رثا  رد  هک  دشاب  یئایـشا  زا  دیاب 

تسیدوقع یمامت  يارب  تحص  طرش  روبزم  رما  دریگ . رارق  هراجا  دروم  دناوتیمن  دوشیم ، يدوبانب  رجنم  نآ  زا  عافتنا  هک  نآ  لاثما  هویم و 
هک یئایـشا  ضعب  تسا  نکمم  یلو  هیراع  فقو و  عافتنا و  قح  دننام  دریگیم  رارق  دقع  دروم  القتـسم  هدش و  کیکفت  نیع  زا  تعفنم  هک 

نیا رد  دوشن  لاـم  نیع  مادـعنا  بجوـم  تعفنم  نآ  زا  عاـفتنا  هک  دـشاب  يرداـن  تعفنم  ياراد  ددرگیم  مودـعم  لاـم  نیع  نآ  زا  عاـفتنا  اـب 
. دوب دهاوخ  حیحص  تعفنم  نآ  ةراجا  تروص 

- دشاب عاشم  ای  زورفم  تسا  نکمم  هراجا  دروم  - 2

«30  » ةدام قبط  اریز  دشابیم ، حیحـص  هراجا  ۀلیـسوب  نآ  تعفنم  لاقتنا  تسا ، نکمم  عیب  دـقع  ۀلیـسوب  عاشم  لام  نیع  لاقتنا  هک  ینانچمه 
. تستافرـصت نآ  زا  یکی  عاشم  روطب  تعفنم  لاقتنا  دراد »...  عافتنا  فرـصت و  هنوگ  همه  قح  دوخ  کلمی  امب  تبـسن  یکلام  ره  .: » م ق .

نیع زا  عاشم  مهس  رد  رجأتسم  فرصت  اریز  دشابیم ، کیرش  نذاب  فوقوم  رجأتسمب  عافتنا  يارب  روبزم  دروم  رد  هرجأتسم  نیع  میلست  یلو 
فرصت هک  تسا  تهج  نیدب  تسیدرف و  قوقحب  زواجت  وا  هزاجا  نودب  دوب و  دهاوخ  رگید  کیرش  مهـس  رد  فرـصت  بجوم  هرجأتـسم 

م. ق . « 475  » ةدام هک  تسا  نیا  دشابیمن  زیاج  ءاکرش  یقاب  هزاجا  نودب  كرتشم  لام  رد  کیرش 
رد هاوخ  ءاکرـش  هیقب  هک  یتروص  رد  کیرـش .» نذاب  تسا  فوقوم  هرجأتـسم  نیع  میلـست  نکیل  تسا  زئاج  عاشم  لاـم  هزاـجا  : » دـیوگیم

(1  ) تایاهم میسقت  زا  لام  تیعضوب  هجوت  اب  سرداد  ددرگیم و  عوجر  هاگدادب  دندومنن  عاشم  نیع  میلـستب  تقفاوم  عیب  رد  هاوخ  هراجا و 
فرصتب ار  هرجأتسم  نیع  کیرـش  نذا  نودب  رجوم  روبزم  دروم  رد  هک  یتروص  رد  دیامنیم . میلـستب  مازلا  ار  ءاکرـش  هیقب  يرگید  وحنب  ای 
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لثملا ترجا  نماض  دوش  هرجأتـسم  نیع  یمامت  زا  عفتنم  رجأتـسم  هاگره  و  دوشیمن . هتخانـش  ینوناـق  میلـست  دـهدب ، عاـفتنا  يارب  رجأتـسم 
رظن زا  دوشیم . هتخانش  بصاغ  رگید  کیرش  مهسب  تبـسن  تشذگ  بصغ  رد  هک  يروطنامه  دوب و  دهاوخ  رگید  کیرـش  مهـسب  تبـسن 

. دوش هعلاطم  تکرش  لصف  رد  تایاهم  میسقت  حرش  میلست 1 - هک  دوشیم  روصت  یقوقح 
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نذا نودب  ءاکرـش  ریاس  قح  رد  فرـصت  هدومن  عنم  نوناق  هچنآ  اریز  تسا ، ینوناق  میلـست  ءاکرـش  ریاس  هزاجا  نودب  رجأتـسمب  عاشم  لام 
. دنادرگ رثا  الب  ار  هراجا  دروم  میلست  دناوتیمن  ءاکرش ، ریاس  لام  رد  فرصت  اب  هراجا  دروم  میلست  نتشاد  همزالم  دشابیم و  نانآ 

- دشاب یلک  ای  یجراخ و  نیع  تسا  نکمم  هراجا  دروم  - 3

هک دیامنیم  دهعت  رجوم  تروص  نیا - رد  دوش  عقاو  هراجا  دروم  یلک  تعفنم  تسا  نکمم  دریگ  رارق  عیب  دروم  دناوتیم  یلک  نیع  هکنانچ 
زا ینیعم  درف  میلـست  ۀلیـسوب  کیلمت  تشذگ  تادهعت  رد  هکنانچ  دـیامنب و  کیلمت  رجأتـسمب  ار  هراجا  دروم  یلک  دارفا  زا  يدرف  تعفنم 

م. ق . « 510  » ةدام هک  تسا  نیا  دهاوخب . رگید  درفب  ار  نآ  لیدبت  دناوتیمن  هدش و  عفانم  کلام  رجأتـسم  نآ  زا  سپ  دیآیم و  لمعب  یلک 
روبزم ةدام  دوب .» دهاوخ  یفاک  ینیعم  عونب  نآ  نییعت  هکلب  دشاب  ینیعم  ناویح  هرجأتـسم  نیع  هک  تسین  مزال  ناویح  هراجا  رد  : » دـیوگیم

نیارباـنب دـشاب . هراـجا  عون  نیا  تحـص  بجوم  هک  تسین  دوجوم  ناویح  رد  یتیـصوصخ  یلو  تسا  ناوـیح  هراـجا ، دروـم  رد  هچ  رگا -
هچنآ ربانب  دـشابیم . حیحـص  ناویح  و  ناـسنا ، ءایـشا ، هناـگهس  ماـسقا  هیلک  رد  یلک  هراـجا  دوشیم  طابنتـسا  م . ق . « 482  » ةدام زا  هکناـنچ 
هراجا دورب  مق  ات  هک  دـیامن  هراـجا  يرفن  راـهچ  ون  يراوس  لـیبموتا  کـی  هعمج  زور  يارب  يژاراـک  يدـصتم  زا  یـسک  هاـگره  تشذـگ 

رجأتـسم میلـست  هعمج  زور  رد  دشاب  هک  گنر  رهب  متـسیس و  ره  زا  ار  يون  يرفن  راهچ  لیبموتا  دناوتیم  ژاراگ  يدصتم  دشابیم و  حـیحص 
. دیامنب

- دیامنیم راذگاو  هراجا  دقع  هلیسوب  ار  نآ  هک  دشاب  یتعفنم  کلام  دیاب  رجوم  - 4

هراشا

، هراجا دـقع  بجومب  اریز  دـشاب ، تعفنم  نآ  کلام  دـقع  نیح  رد  دـیاب  رجوم  تسا  یجراـخ  نیع  تعفنم  هراـجا ، دروم  هک  یتروص  رد 
هک تسین  مزال  یلو  دشابیمن . ذفان  تسا و  یلوضف  کلام ، ریغ  هلیسوب  کیلمت  دیامنیم و  کیلمت  رجاتسمب  ار  هرجأتسم  نیع  تعفنم  رجوم 

نیاربانب تسا . یقاب  دوخ  کلام  تیکلم  رد  نیع  تسا و  تعفنم  طقف  هراجا  دقع  رد  لاقتنا  دروم  اریز  دـشاب ، هرجأتـسم  نیع  کلام  رجوم 
هراجا حلص و  دننام  بابـسا  زا  یببـسب  رجوم  هکنانچ  دشابن  هناخ  کلام  تسا  نکمم  دیامنیم  راذگاو  يرگیدب  ار  هناخ  تعفنم  هک  یـسک 
کلام رجوم  هک  تسین  مزـال  : » دـیوگیم م . ق . « 473  » ةدام هک  تسنیا  دربب . عافتنا  هتـسناوتیم  عافتنا  قح  هلیـسوب  ای  هدوب و  تعفنم  کـلام 

دناوتیم  رجأتسم  . » م ق . « 474  » ةدام روتسدب  هک  تسا  تهج  نیدب  و  دشاب .» نآ  عفانم  کلام  دیاب  یلو  دشاب  هرجأتسم  نیع 
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ره تسا و  عفانم  کلام  رجأتـسم  اریز  دشاب » هدـش  طرـش  نآ  فالخ  هراجا  دـقع  رد  هکنیا  رگم  دـهدب  هراجا  يرگیدـب  ار  هرجأتـسم  نیع 
. دیامنب یفرصت  هنوگ  ره  دوخ  کلم  رد  دناوتیم  یکلام 

ار هرجأتـسم  نیع  میلـست  نیقوـقح  زا  ةدـع  دـشابیم . مود  رجأتـسمب  هرجأتـسم  نیع  میلـست  هتفرگ  رارق  نیقوـقح  نیب  فـالتخا  دروـم  هچنآ 
مزلتـسم رما  نیا  یلو  دراد ، ار  دوخ  یکلم  عفانم  لاقتنا  قح  هچ  رگا  عفانم  کـلام  اریز  دـننادیم ، نیع  کـلام  هزاـجاب  طونم  مود  رجأتـسمب 

تسا و هدـش  هدرپس  واب  کلام  فرط  زا  عفانم  ءافیتسا  يارب  تسا و  تناـما  رجأتـسم  تسد  رد  هرجأتـسم  نیع  دـشابیمن و  ریغب  نیع  میلـست 
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. دشابیم نامض  بجوم  هزاجا و  دودح  زا  زواجت  کلام  هزاجا  نودب  ریغب ، نیما  فرط  زا  نآ  نداد  فرصت 
قبط اریز  دشابیم ، مود  رجأتسمب  کلام ، هزاجا  نودب  هرجأتسم  نیع  میلـست  زاوج  دومن ، يوریپ  نآ  زا  ناوتیم  دسریم و  رظنب  هک  رگید  لوق 
هیلا لقتنمب  هرجأتسم  نیع  میلـست  رد  هزاجا  مزلتـسم  يرگیدب  عفانم  لاقتناب  نوناق  هزاجا  تسنآ و  مزاول  رد  نذا  يرما  رد  نذا  یلقع  ةدعاق 

دومنیم و هراجا  رد  ار  ریغب  لاـقتنا  مدـع  طرـش  دوشن  هداد  يرگید  فرـصتب  هرجأتـسم  نیع  تساوخیم  کـلام  هک  یتروص  رد  و  دـشابیم ،
هک دوش  حیرـصت  هراجا  دـقع  رد  هک  یتروص  رد  و  دـشابیم . مود  رجأتـسمب  هرجأتـسم  نیع  میلـست  زاوج  رد  رهاظ  هراـجا  قـالطا  نیارباـنب 

میلـست ار  هرجأتـسم  نیع  دناوتیم  رجأتـسم  هک  دوب  نآ  رب  دیاب  دیدرت  نودب  دیامن ، لقتنم  يرگیدب  ار  هراجا  دروم  تعفنم  دـناوتیم  رجأتـسم 
مود رجأتـسمب  ار  هرجأتـسم  نیع  میلـست  هزاجا  ریغب ، هراجا  لاقتنا  هزاجا  اب  کلام  هک  تسا  فرع  قطنم  زا  رود  اریز  دیامنب ، مود  رجأتـسمب 

. دشاب هدرک  دوخ  ددجم  هزاجاب  طونم  دهدن و 
فرط زا  هزاجا  هلیـسوب  م . ق . « 247  » ةدام قبط  تسا و  یلوضف  هراـجا  دـقع  دـشابن ، تعفنم  کـلام  دـقع  نیح  رد  رجوم  هک  یتروص  رد 

. دوشیم ذفان  حیحص و  وا  ماقم  مئاق  ای  کلام 
تعفنم کلام  دیاب  رجوم  میلـست ، نیح  رد  هکلب  دشاب  تعفنم  کلام  رجوم  دـقع ، نیح  رد  تسین  مزال  دـشاب  یلک  هراجا  دروم  هاگره  اما 

رادژاراگ دـیامنب و  هراجا  يژاراک  زا  يرفن  راهچ  يراوس  لیبموتا  کی  یـسک  هاگره  اًلثم  دـیامنیم ، میلـست  رجأتـسمب  هک  دـشاب  يدرف  نآ 
يرگید  ژاراک  زا  دناوتیم  تسا و  حیحص  هراجا  تسین  دقع  نیح  رد  يراوس  لیبموتا  ياراد 
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. دیامنب رجأتسم  میلست  دعوم ، رد  هراجا و  ار  ینیعم  لیبموتا 

: دوب دهاوخ  ریز  ضرف  هس  زا  یکیب  دشابن  قلطم  هراجا  هک  یتروص  رد 

تسا هدش  طرش  عفانم  ءافیتسا  رد  رجأتسم  ترشابم  هراجا  دقع  رد  فلا -

نآ لاقتنا  مدـع  هراجا و  لاـقتناب  رظن  دـنک و  تعفنم  ءاـفیتسا  ًاصخـش  رجأتـسم  هک  تسنآ  دـشابیم  رجوم  رظن  دروم  هچنآ  روبزم  ضرف  رد 
ار ۀـناخ  ینز  هکنانچ  دـنک  راذـگاو  ریغب  ار  هراجا  دـناوتیم  دـیامنب ، تعفنم  ءاـفیتسا  دوخ  روبزم  رجأتـسم  هک  یتروص  رد  نیارباـنب  درادـن ،

دناوتیم نز  تسا ، جوز  ةدهعب  هجوز  ینکـس  نوچ  و  دیامنب ، رهوش  ًادعب  نز  نآ  دنک و  هراجا  دـیامنب  تنوکـس  نآ  رد  دوخ  هکنآ  طرـشب 
هراجالا لام  تخادرپب  مزلم  جوز  ات  دـیامنب  تنوکـس  دوخ  هجوز  هناـخ ، رد  هک  دـنک  طرـش  راذـگاو و  دوخ  جوزب  ار  روبزم  هناـخ  هراـجا 
ترـشابم طرـش  دهدیم  دوخ  جوزب  هجوز  هک  ياهراجا  رد  هاگره  تسا  نینچمه  و  تسا . هدشن  فلخت  دـقع  نمـض  طرـش  زا  اریز  دـشاب ،

هناخ نآ  رد  ار  هجوز  ای  دوش  هحابا  واـب  جوز  فرط  زا  تعفنم  هکناـنچ  دـنک  تعفنم  ءاـفیتسا  دوخ  هجوز ، اًـلمع  یلو  دـیامنن  دـیق  ار  دوخ 
. تسا هدش  ماجنا  نآ  دشابیم و  لوا  رجأتسم  هلیسوب  عفانم  ءافیتسا  طرش  دروم  اریز  دهد  تنوکس 

زا فلختب  تبـسن  و  دـیوگیم ...« : هک  یندـم  نوناق  « 496  » ةدام لـیذ  قبط  دـهد  تنوکـس  هناـخ  رد  ار  يرگید  جوز ، هک  یتروص  رد  اـما 
اب اریز  دـیامنب ، خـسف  ار  هراجا  دـناوتیم  رجوم  ددرگیم » تباث  فلخت  خـیرات  زا  خـسف  راـیخ  تسا  ررقم  رجأتـسم  رجوم و  نیب  هک  یطیارش 

. دشابیم حیحص  هراجا  هچ  رگا  تسا  ققحم  طرش  زا  فلخت  نز  ریغ  هلیسوب  تعفنم  ءافیتسا 
روبزم رجأتـسم  هسفنل ) هسفنب  ینعی   ) دیامنب تعفنم  ءافیتسا  دوخ  يارب  ًاصخـش  رجأتـسم  هک  دوش  طرـش  هراجا  دقع  رد  هک  یتروص  رد  اما 

ءافیتسا ًاصخـش  هک  هدش  طرـش  هراجا  رد  تقیقح  رد  اریز  دیامنب ، تعفنم  ءافیتسا  ًاصخـش  هچ  رگا  دـهد  هراجا  يرگیدـب  ار  نآ  دـناوتیمن 
ار هراجا  دناوتیم  طرـش  فلخت  رایخ  تاررقم  قبط  دنکن  طرـشب  لمع  رجأتـسم  هاگره  دشاب و  وا  دوخ  مه  تعفنم  کلام  دیامنب و  تعفنم 

. دیامنب خسف 
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تسا هدش  کیلمت  رجأتسمب  ًادیقم ، تعفنم  هراجا ، رد  ب -

رجأتـسم تروص  نیا  رد - دـیامنیم . ءاـفیتسا  رجأتـسم  دوخ  هک  تسا  یتـعفنم  دوـشیم  رجأتـسمب  لـقتنم  هک  هراـجا  دروـم  روـبزم  ضرف  رد 
دشابیم  کلام  هچنآ  اریز ، دیامنب ، راذگاو  ریغب  ار  دوخ  هراجا  دناوتیمن 
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هراـجا دـیامنب  ریغب  راذـگاو  قلطم  روطب  ار  هراـجا  روبزم  رجأتـسم  هک  یتروص  رد  و  دـشابیمن . ریغب  لاـقتنا  لـباق  نآ  تسا و  دـیقم  تعفنم 

ذیفنت مود  ةراجا  هلاقا و  لوا  رجأتـسم  ةراـجا  لوا ، هراـجا  اـب  مود  ةراـجا  یفاـنت  رظن  زا  دـهد  هزاـجا  ار  نآ  کـلام  هاـگره  تسا و  یلوضف 
. ددرگیم

( هسفنل ینعی   ) تسا رجأتسم  دوخ  نآ  زا  هراجا  هک  هدش  طرش  ای  تسا و  هدش  ریغب  لاقتنا  قح  مدع  طرش  هراجا ، رد  ج -

ددرگیم مولعم  طرش  ةوحن  زا  اریز  دنک ، تعفنم  ءافیتسا  دوخ  هچ  رگا  دیامنب  ریغب  راذگاو  ار  هراجا  دناوتیمن  رجأتسم  روبزم  تروص  ود  رد 
تنوکس ار  دوخ  نانامهیم  ناتسود و  يراجیتسا  هناخ  رد  دناوتیم  رجأتسم  نیاربانب  تسا . يرگیدب  هراجا  ندومنن  راذگاو  رجوم  روظنم  هک 

. دنیزگ تنوکس  يرگید  ۀناخ  رد  دوخ  دهد و 
دناوتیم رجوم  تشذگ ، طرش  فلخت  رایخ  رد  هکنانچمه  دشابیم و  حیحص  روبزم  هراجا  دیامن  ریغب  راذگاو  ار  نآ  دنک و  فلخت  هاگره  و 

رگید رظن  و  تسا ، هدومن  يوریپ  نآ  زا  طرش  زا  فلخت  رد  یندم  نوناق  هک  تسا  يرظن  رب  ینتبم  روبزم  مکح  دیامنب . خسف  ار  دوخ  هراجا 
تعفنم ءافیتسا  مود  رجأتـسم  هاگره  دوب و  دـهاوخ  لطاب  مود  هراجا  رظن ، نیاربانب  دـشابیم  لطاب  طرـش ، فـالخ  رب  فرـصت  هک  تسا  نآ 

. دزادرپب لوا  رجأتسمب  ار  نآ  لثملا  ترجا  دیاب  دیامنب 
دهد هراجا  روبزم  تدم  زا  شیب  هاگره  دیامنب و  راذگاو  هراجاب  ار  نآ  تسا  کلام  هک  یتدم  يارب  دناوتیم  عفانم  کلام  قلطم ، ةراجا  رد 
رگا دـیوگیم ...« : م . ق . « 497  » ةدام زا  یتمـسق  هک  تسا  تهج  نیدب  دشابیم ، کلام  هزاجاب  طونم  تسا و  یلوضف  دـیاز  تدـمب  تبـسن 
ندش لطاب  زا  هدام  روظنم  دوشیم .»...  لطاب  رجوم  توفب  هراجا  تسا ، هدوب  هرجأتـسم  نیع  عفانم  کلام  دوخ  رمع  تدم  يارب  طقف  رجوم 

درادـن نآب  صاصتخا  رما  نیا  یلو  تسا  يرمع  دروم  رد  روبزم  ةدام  هدوب . اراد  توف  زا  لبق  هراجا  هک  تسیرابتعا  ندـش  فرط  رب  هراجا ،
رب فقو  رد  هکنانچ  دشابیم ، يراج  دـیامنب  راذـگاو  هراجاب  ار  نآ  تسا  کلام  هک  یتدـم  زا  شیب  عفانم ، کلام  هک  يدراوم  یمامت  رد  و 

رگم ددرگیم  لطاب  هراجا  وا  توفب  دـنک ، توف  تدـم  نآ  فرظ  رد  دـهد و  هراجا  یتدـم  يارب  ار  هفوقوم  لام  مدـقم  ۀـقبط  هاگره  دالوا ،
هک م . ق . « 499  » ةداـم قبط  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  هداد  هراـجا  ار  هفوقوم  روبزم  ناونعب  هدوب و  تیلوـت  تمـس  ياراد  زین  رجوـم  هکنیا 

هظحالم  اب  یلوتم  هاگره  : » دیوگیم
 10 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

هراجا دنامیم . یقاب  دوخ  توقب  مدقم  هقبط  توف  زا  سپ  هراجا  و  ددرگیمن » لطاب  وا  توفب  هراجا  دهد ، هراجا  ار  هفوقوم  لام  فقو  هفرص 
عفانم ءافیتسا  قح  فقو  رد  اریز  دومن ، سایق  ددرگیم  دـقعنم  کـلام  فرط  زا  هک  هراـجا  اـب  ناوتیمن  دوشیم  هداد  هیلع  فوقوم  هلیـسوب  هک 

کلامب قلعتم  تسا  هتفهن  نیع  رد  هک  عفانم  یمامت  کلم  دروم  رد  یلو  هدـش ، راذـگاو  هیلع  فوقومب  فقاو  فرط  زا  ینیعم  تدـم  يارب 
. دیامن لقتنم  ار  نآ  نیع  دناوتیم  هک  ینانچمه  دنک  راذگاو  يرگیدب  ار  نآ  دوخ  تایح  تدم  زا  شیب  دناوتیم  وا  دشابیم و  نیع 

رایخ اب  یفانم  هراجا  رگا  دهد و  هراجا  درادن  رایخ  قح  عیاب  هک  یتدم  يارب  ار  عیبم  دناوتیم  يرتشم  طرـش  عیب  رد  . » م ق . « 500  » ةدام قبط 
دهاوخ لطاب  دـشاب  عیاب  قح  اب  یفانم  هک  يدـح  ات  هراجا  الا  دراد و  ظوفحم  ار  عیاب  قح  نآ  وحن  ای  رایخ  لعج  ۀلیـسوب  دـیاب  دـشاب  عیاـب ،

، عبتب دوشیم و  هلماعم  دروم  نیع  کلام  دـقع ، ببـسب  يرتشم  تشذـگ ، هکنانچ  يرایخ  عیب  رد  دـشابیمن . ینوناق  راـبتعا  ياراد  ینعی  دوب »
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راثآ ۀمادا  زا  روبزم  قح  لامعا  ۀلیسوب  نیعم  تدم  رد  دناوتب  هک  دوشیم  هداد  قح  عیابب  رایخ ، لعج  رثا  رد  و  دوب ، دهاوخ  نآ  عفانم  کلام 
قح اب  ندوب  یفانم  رظن  زا  هکلب  تسین ، عفانم  تیکلام  مدـع  رظن  زا  رایخ  تدـم  زا  شیب  هراجا  زاوج  مدـع  نیاربانب  دـنک . يریگولج  دـقع 

ۀلیـسوب هک  تسا  تهج  نیدـب  ددرگن ، هعفنملا  بولـسم  نیع  اب  هجاوم  دـیامنب  دوخ  رایخ  قح  زا  هدافتـسا  عیاب  هاگره  هک  تسا  عیاب  خـسف 
. تشاد دهاوخن  یعنام  تدم  زا  شیب  نداد  هراجا  نآ  وحن  ای  رایخ  لعج 

يارب رایخ  دـیق  دـهد و  هراجا  قلطم  روطب  ار  هلماعم  دروم  دـیامنن و  ار  عیاـب  قح  تیاـعر  هراـجا  دـقع  رد  يراـیخ  يرتشم  هک  یتروص  رد 
ار عیب  عیاب  هاگره  دئاز  تدمب  تبسن  اما  تسا . حیحص  عیاب  رایخ  نامز  ات  هراجا  دقع  دنکن ، دشاب  عیاب  رایخ  قح  تدم  اب  قبطنم  هک  یتدم 

يرایخ يرتشم  اریز  تشاد ، دهاوخن  يرایخ  يرتشم  فرط  زا  دیدج  ةزاجاب  جایتحا  تسا و  مزال  روبزم  تدمب  تبـسن  هراجا  دـنکن  خـسف 
رایخ قح  زا  عیاب  هاگره  تسا و  هداد  هراجا  ار  نآ  دوخ  تیکلامب  هجوت  اـب  هدوب و  هرجأتـسم  نیع  عفاـنم  یماـمت  کـلام  هراـجا ، ناـمز  رد 
رگا دنک . در  ای  دـهد  هزاجا  ار  نآ  دـناوتیم  عیاب  تسا و  یلوضف  خـسف ، زا  سپ  تدـمب  تبـسن  هراجا  دـنک  خـسف  ار  عیب  دـیامن و  هدافتـسا 

دوش  لاکشا 
 11 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

هکلب دهد  هزاجا  روبزم  تدمب  تبـسن  ار  هراجا  دناوتب  دنک  خسف  ار  عیب  هاگره  ات  دشابیمن  دـئاز  تدـم  عفانم  کلام  عیاب  دـقع  نیح  رد  هک 
. تسا لطاب  یفانت  ثیح  زا  نآب  تبسن  دقع 

ینعم نیاب  تسا ، هوقلاب  کلام  یلو  دـشابیمن ، دـئاز  تدـم  عفانم  یلعف  کلام  هراجا  دـقع  نیح  رد  هچ  رگا  يرایخ  عیاب  هک  دوشیم : هتفگ 
یفاک رما  نیا  تشذگ  یلوضف  عیب  رد  هکنانچ  ددرگیم و  نآ  کلام  دنک  خـسف  ار  عیب  هاگره  هک  دراد  ۀـطبار  دـئاز  عفانمب  تبـسن  عیاب  هک 
هراجا دقع  نیح  رد  هک  دوشیم  فشک  عیاب ، ۀیحان  زا  عیب  دقع  خسف  زا  سپ  هک  تفگ  ناوتیم  هکنآ  رب  هوالع  دشابیم . یلوضف  تحص  يارب 

هک يدروم  اریز  دشابیمن  بلطمب  یفاو  الاب  ةدام  تسا . هدش  راذـگاو  هراجاب  يرایخ  يرتشم  هلیـسوب  هدوب و  دـئاز  تدـم  عفانم  کلام  عیاب 
ار هراجا  دنک و  خسف  ار  يرایخ  عیب  عیاب ، هک  تسیدرومب  رصحنم  دش ، هداد  هک  یحیضوت  اب  تسا  لطاب  هراجا  هدام ، رد  روکذم  ضرف  رد 

. دهدن هزاجا  دئاز  تدمب  تبسن 

- دشاب مولعم  دیاب  هراجا  دروم  - 5

هراشا

. ندوبن مهبم  مود  ندوب ، نیعم  لوا  ددرگیم : ققحم  رما  ودب  هراجا  دروم  ندوب  مولعم 

- هراجا دروم  ندوب  نیعم  فلا -

زا یکی  هرجأتـسم  نیع  ندوب  نیعم  تسا .» لطاب  ددرم  ای  لوهجم  نیع  هراجا  دشاب و  نیعم  دیاب  هرجأتـسم  نیع  . » م ق . « 472  » ةدام روتسدب 
هلماعم تحـص  يارب  یـساسا  طیارـش  زا  یکی  ار  هلماعم  دروم  ندوب  نیعم  یندـم ، نوناـق  « 190  » ةدام تسا و  هراجا  دـقع  تحـص  طئارش 

دروم نییعت ، نودب  هناخ  ای  غاب  هکنآ  دننام  دشاب  ددرم  هراجا  دروم  هکنانچ  نیاربانب  هنیعم . ریغ  ای  دـشاب  هنیعم  دوقع  زا  هاوخ  تسا ، هتـسناد 
هراجا دراد  هک  ار  یکلم  یسک  هکنانچ  دشاب  لوهجم  هراجا  دروم  هاگره  تسا  نینچمه  و  دوب ، دهاوخ  لطاب  هراجا  دوشب  هداد  رارق  هراجا 

دهعتم و دیاب  هلماعم  رد  هک  تسنآ  رظن  زا  روبزم  تروص  ود  رد  هراجا  نالطب  تسا . مادک  کلم  نآ  هک  دـشابن  مولعم  رجأتـسم  رب  دـهد و 
هدش هتفگ  دشابیم . لطاب  يررغ  تالماعم  دوب و  دهاوخ  يررغ  هلماعم  دشابن  نیعم  هاگره  الا  دوشیم و  دهعت  زیچ  هچ  هک  دننادب  هل  دـهعتم 

تسا هتفرگ  رارق  هلماعم  دروم  ود ، نآ  زا  یکی  عقاو  رد  دشابیمن و  مهبم  ود  نآ  نوچ  دریگ  رارق  هلماعم  دروم  یئیش  ود  زا  یکی  هاگره  هک 
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دوشیمن  نیلماعتم  هجوتم  يررغ 
 12 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

ناسکی تاهج  یمامت  زا  هاگره  دنریگیم  رارق  هراجا  دروم  دیدرت  روطب  هک  یئیـش  ود  هاگره  هک  دسریم  رظنب  دوب . دـهاوخن  لطاب  هلماعم  و 
. دومن رداص  هراجا  نینچ  تحصب  مکح  الاب  ةدام  تحارص  اب  ناوتیمن  یئاضق  رظن  زا  یلو  درادن  رب  رد  يررغ  هنوگچیه  هراجا  دنشاب ،

نیعم هکنانچ  اریز  دـشاب ، نیعم  دـیاب  زین  دریگیم  رارق  لاقتنا  دروم  هراجا  رد  هک  یتعفنم  دـشاب ، نیعم  دـیاب  هرجأتـسم  نیع  هکنآ  رب  هوـالع 
. دشابیم ررغ  بجوم  زین  ددرگیم  راذگاو  هراجاب  هک  یتعفنم  ندوبن  نیعم  تسا ، ررغ  بجوم  هرجأتسم  نیع  ندوبن 

هاگره اًلثم  دـشابیم ، تعفنم  نامه  يراذـگاو  نآ ، هراجا  اریز  تسین  مزال  نآ  نییعت  تسا  تعفنم  کی  ياراد  هراجا  دروم  هاگره  نیاربانب 
یلو دوشیم ، راذگاو  رجأتسمب  هک  تسا  روبزم  تعفنم  راچان  تسین ، شیب  تنوکس  تعفنم  ياراد  هناخ  نوچ  دهدب  هراجاب  ار  ۀناخ  یـسک 

، عفانم زا  کیمادک  دوش  نیعم  دـیاب  هراجا  دـقع  رد  ددرگیمن ، راذـگاو  عفانم  نآ  یمامت  تسیددـعتم و  عفانم  ياراد  رجأتـسم  نیع  هاگره 
يارب هچنانچ  دوشیم  ریجا  تعاس  يزور 6  هام  ود  يارب  تسا و  زاسهمسجم  شاقن و  هدنسیون و  هک  یسک  هاگره  اًلثم  دشابیم ، هراجا  دروم 

ای يزپـشآ و  هک  یـسک  اـی  ددرگیم و  ریجا  اـهرنه  زا  کـی  مادـک  يارب  هک  دوـش  موـلعم  دـیاب  دوـشیمن  ریجا  دـنادیم  هک  یئاـهرنه  یماـمت 
ود نآ  یمامت  يارب  هچنانچ  ددرگیم و  ریجا  یگدننار  ای  يزپشآ و  يارب  هک  دوش  مولعم  دیاب  دوشیم  ریجا  یتدم  يارب  دـنادیم و  یگدـننار 

لاوحا عاضوا و  نئارق و  هکنآ  رگم  ددرگ  حیرـصت  دقع  رد  رما  نیا  دیاب  دیامن  هعجارم  واب  دـهاوخب  بابرا  ار  کی  ره  هک  دوشیم  ریجا  رما 
. دوش اهنآ  زا  ضعب  ای  عفانم  یمامتب  فرصنم  ًافرع  قالطا  هک  دشاب  يروط 

- هراجا دروم  ندوبن  مهبم  ب -

هراشا

. تسا هلماعم  تحص  يارب  یساسا  طئارش  زا  یکی  روبزم  طرش  تشذگ  عیب  دروم  رد  هکنانچ  دشاب و  مولعم  دیاب  دقع  رد  هراجا  دروم 
دروم ندوب  مولعم  تسا .» یفاک  نآب  یلامجا  ملع  هک  هصاخ  دراوم  رد  رگم  دـشابن  مهبم  دـیاب  هلماـعم  دروم  : » دـیوگیم م . ق . « 216  » ةدام

، تسا لوصحلا  یجیردت  يرما  تعفنم  نوچ  دیآیم و  لمعب  نآ  یفیک  یمک و  فاصوا  نایب  ای  هدهاشم  ۀلیسوب  هراجا 
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هراجا دروم  دیامنیم . قرف  هراجا  دروم  تعیبط  رابتعاب  نآ  شجنـس  ۀقیرط  دشابیم و  لمع  ای  تدم و  نییعت  هلیـسوب  نآ  رادقم  ندوب  مولعم 
: دشاب ناسنا  ای  ناویح  ای  ءایشا  تسا  نکمم  م . ق . « 467  » ةدام قبط 

- ءایشا کی -

ۀلیسوب ءایـشا  رد  تعفنم  رادقم  شجنـس  دنوشیم . راذگاو  هراجاب  نآ  زا  عافتنا  يارب  هک  دنـشابیم  یحور  يذ  ریغ  ماسجا  ءایـشا ، زا  روظنم 
تعفنم ناوتیمن  نیاربانب  دـشابیم ، نامز  ۀلیـسوب  تدـم  نییعت  دوش و  نیعم  هراجا  تدـم  دـیاب  هعرزم  ةراجا  رد  الثم  دـشابیم ، تدـم  نییعت 
رابتعاب تشک  تدـم  اریز  درک ، راذـگاو  هراجاب  تشک  دـنچ  اـی  تشک  کـی  يارب  ار  نآ  دومن و  نیعم  هزیئاـپ  اـی  هراـهب  تشکب  ار  هعرزم 

تدم ءایـشا  هراجا  رد  : » دیوگیم یندـم  نوناق  « 468  » ةداـم هک  تسا  نیا  دـیامنیم ، تواـفت  لاـس  ره  رد  دوشیم  ادـیپ  اوه  رد  هک  یتارییغت 
ءاهتنا هک  یتروص  رد  تسا . نآ  ياهتنا  ءادـتبا و  ندوب  مولعمب  هراجا  تدـم  ندوب  مولعم  تسا .» لطاب  هراجا  ـالا  دوش و  نیعم  دـیاب  هراـجا 

اریز دوشیم ، بوسحم  دـقع  خـیرات  زا  نآ  ءادـتبا  دوش ، راذـگاو  هراجاب  هدـنیآ  لاس  راهب  لوا  ات  یغاب  هکناـنچ  دوش  نیعم  دـقع  رد  تدـم 
تدم يارب  ۀناخ  هکنانچ  دوش ، نییعت  ءاهتنا  ءادتبا و  رکذ  نودـب  هراجا  تدـم  هاگره  تسا  نینچمه  و  دـیامنیم ، ار  نآ  ءاضتقا  ًافرع  قالطا 
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. دشابیم هراجا  داقعنا  خیرات  زا  روبزم  تدم  ءادتبا  دوش ، هداد  هراجاب  هام  شش 
يروتوم هیلقن  لئاسو  یتشک و  لیبموتا ، رد  هکنانچ  دوش ، نییعت  لحم  ای  تفاسم و  هلیسوب  تعفنم  رادقم  زین  ءایشا  یضعب  رد  تسا  نکمم 

ار نآ  ناوتیم  هک  نانچمه  دومن  هراجا  يرتمولیک  دصکی  ات  نارهط  زا  نتـشگرب  نتفر و  يارب  ار  يراوس  لیبموتا  ناوتیم  اًلثم  دـشابیم  رگید 
تفاسمب و تعفنم  رادقم  هک  یتروص  رد  دیاب  م . ق . « 508  » ةدام زا  طبنتسم  ربانب  و  درک . هراجا  نیوزقب  نارهت  زا  نتشگرب  نتفر و  يارب  زا 
رد لومحم  ای  بکار  نییعت  دمآ  دـهاوخ  م . ق . « 508  » ةدام حرـش  رد  هکنانچ  یلو  ددرگ . نییعت  لومحم  ای  بک  ار  دوشیم  نییعت  لحم  اـی 

. دشابیم یقوقح  قطنم  فالخ  رب  روبزم  هراجا  دروم 
زا هام  شـش  يارب  ار  دوخ  ۀناخ  دناوتیم  یـسک  هکنانچمه  اًلثم  دشاب ، دقع  زا  لصفنم  ای  لصتم و  تسا  نکمم  هراجا  دـقع  رد  نیعم  تدـم 

، دیامن راذگاو  هراجاب  دقع  خیرات 
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. تسا حیحص  روبزم  هراجا  و  دهد ، هراجاب  هدنیآ  لاس  لوا  زا  هام  شش  يارب  ار  نآ  دناوتیم 
زا سپ  هراجا  دروم  هک  دنیامنیم  لالدتـسا  نینچ  دناهتـسناد و  لطاب  دشاب  لصفنم  دـقع  زا  نآ  تدـم  هک  ار  ةراجا  هیماما ، ءاهقف  زا  یـضعب 

لیلد فعض  دهاوخب . ار  نآ  میلست  دناوتیمن  دشابیمن  دقع  نامزب  لصتم  عفانم  قحتسم  رجأتسم  نوچ  دوش و  هداد  رجأتسم  میلستب  دیاب  دقع 
تسا یفاک  تدم  عورش  زا  لبق  هظحل  نآ  میلست  دشابیم و  تعفنم  ءافیتسا  رب  تردق  يارب  هرجأتـسم  نیع  میلـست  اریز  تسا ، حضاو  روبزم 

. تسین دقع  زا  سپ  هلصافالب  نآ  میلست  يارب  یبجوم  دیامنب و  تعفنم  ءافیتسا  دناوتب  رجأتسم  ات 
غلبم نالف  یلاس  ای  هام  ای  زور  رارق  زا  مه  هراجالا  لام  هدـشن و  رکذ  حیرـص  روطب  تدـم  هراجا  دـقع  رد  رگا  .: » م ق . « 501  » ةدام روتسدب 

، نیعم مولعم و  تدم  يارب  هراجالا  لام  نییعت  اب  اریز  دوب .» دهاوخ  حیحص  لاس  کی  ای  هام  کی  ای  زور  کی  يارب  هراجا  دشاب  هدش  نیعم 
نیع رجأتـسم  رگا  و   » تسا لوهجم  تدـم  نآ ، زا  سپ  دـشابیم و  دـقع  رد  نیفرط  قفاوت  دروم  نقیتـم  روطب  روبزم  تدـم  هک  تسا  ملـسم 

هلـصاح تاضارم  بجومب  رجوم  دهاوخن ، ار  وا  دی  هیلخت  مه  رجوم  درادـهاگن و  دوخ  فرـصت  رد  هروبزم  ياهتدـم  زا  شیب  ار  هرجأتـسم 
نیفرط نیب  هراجا  دقع  نمض  رد  هک  تسنآ  دننام  و  دوب .» دهاوخ  نیفرط  نیب  ررقم  ترجا  قحتسم  فرصت  نامز  تبسنب  تدم و  هیقب  يارب 
طرـش هراجا  دقع  رد  نیفرط  هکنانچمه  دشاب ، هدش  هداد  رارق  هراجا  ءاضقنا  زا  سپ  فرـصت  تدم  يارب  لثملا  ترجا  ناونعب  ینیعم ، غلبم 
ترجا رادـقمب  لثملا  ترجا  دـنامب  یقاب  رجأتـسم  فرـصت  رد  هرجأتـسم  نیع  هک  يدـنچ  ره  اـت  هراـجا  تدـم  ءاـضقنا  زا  سپ  هک  دـنیامن 

. دشابیم یمسر  دانسا  رتافد  رد  یمیظنت  ياههمان  هراجا  رد  لوادتم  نونکا  روبزم  طرش  جرد  دوب . دهاوخ  یمسملا 
ۀیقبب تبـسن  رجأتـسم  دـهاوخب  ار  هرجأتـسم  نیع  هیلخت  لاس ، ای  هام  ای  زور  زا  دـقع  رد  روکذـم  تدـم  زا  سپ  رجوم  هک  یتروص  رد  یلو 
هنیعم ترجا  رب  یـضارت  نانآ  رگید  هک  دوشیم  مولعم  هرجأتـسم  نیع  ۀـبلاطم  اب  اریز  دزادرپب ، ار  هلداع  لـثملا  ترجا  دـیاب  فرـصت ، تدـم 

دقع هیماما  نییقوقح  زا  ةدع  دشاب . روآمازلا  ات  هدوبن  دقع  نمض  طرـش  ای  دهعت و  تروصب  مه  قباس  یـضارت  دنرادن و  تدم  ۀیقبب  تبـسن 
مدع  رظن  زا  ار  م . ق . « 501  » ةدام رد  روکذم 
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ندوب نقیتم  دیامنیمن و  تدم  زا  تلاهج  عفر  لاس  ای  هام  ای  زور  رارق  زا  هراجالا  لام  نییعت  هک  دننآ  رب  اریز  دناهتـسناد ، لطاب  تدـم  نییعت 

. دنکیمن نآ  زا  ماهبا  عفر  تدم  زا  يرادقم 

- تاناویح ود -

ار یبسا  اًلثم  تسا ، ءایـشا  هراجا  رد  هکناـنچ  دوش  نییعت  تدـمب  تعفنم  رادـقم  تسا  نکمم  ناویح  هراـجا  رد  م . ق . « 507  » ةدام روتسدب 
«508  » ةدام قبط  تروص  نیا  رد  دنیامن  هراجا  رهظ  زا  دعب  شـش  ات  رهظ  تعاس 12  زا  ای  بورغ  ات  باتفآ  عولط  زا  نیعم  زور  کـی  يارب 
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فراعتم اریز  دوش ، راوس  نآ  رب  ای  دیامن و  لمح  نآ  رب  فراعتم  دودـح  رد  دـیاب  رجأتـسم  تسین و  مزال  لومحم  ای  بکار و  نییعت  م . ق .
. دوب دهاوخ  نامض  بجوم  م  ق . « 493  » ةدام قبط  نآ  زا  زواجت  دشابیم و  دقع  رد  نآ  رکذ  دننام  فرع  رد  يرما  ندوب 

تـسیب اـت  نارهت  زا  نتـشگرب  نتفر و  يارب  بسا  هک  دوـش  دـیق  هراـجا  رد  هکناـنچ  ددرگ ، نـییعت  تفاـسمب  تـعفنم  رادـقم  تـسا  نـکمم 
ةدام قبط  روبزم  تروص  ود  رد  ددرگ ، نیعم  دوشیم  لـمح  اـجنآب  لومحم  اـی  بکار  هک  یلحم  هکنآ  اـی  دـشابیم و  نیوزق  هار  يرتمولیک 

ای تفاسم  هب  تعفنم  رادقم  هک  يدروم  اریز  دـسریمن ، رظنب  یقطنم  ود  نآ  نییعت  موزل  تسا . مزال  بکار  ای  لومحم و  نییعت  م . ق . « 508»
ای دنک و  لمح  نآ  رب  فراعتم  زا  شیب  دـناوتیمن  رجأتـسم  ددرگیم ، نییعت  تدـمب  تعفنم  رادـقم  هک  تسیدروم  دـننام  دوشیم  نییعت  لحم 

تعفنم رادقم  دروم  ود  ره  رد  هکلب  دیامنب ، باجیا  ار  بکار  ای  لومحم و  نییعت  هک  تسین  لحم  ای  تفاسم  رد  یتیـصوصخ  دوش و  راوس 
هتفگ هاگره  و  تسا . هدش  دشابیم  هراجا  نالطب  بجوم  هک  يررغ  عفر  دشابیم و  فراعتم  دودح  رد  نآ  زا  ةدافتسا  ةوحن  تسا و  نیعم 
نآب لهج  هک  دوشیم  هتفگ  خساپ  رد  دوشیم ، ررغ  بجوم  نآب  لهج  دیامنیم و  قرف  لومحم  بکار و  رابتعاب  صاخشا  ضارغا  هک  دوش 

. ددرگ ررغ  بجوم  زین  لوا  ضرف  رد  دیاب  ود 
حیرـص روطب  نآ ، زا  ةدافتـسا  تاعفد  ای  تدم  ناویح ، هراجا  دقع  رد  هک  یتروص  رد  یندـم  نوناق  « 515  » و « 501  » ةدام زا  طابنتساب  رظن 

ای  زور  کیب  رظان  هراجا  دشاب ، هدش  نییعت  تفاسم  رادقم  ای  لاس  ای  هام  ای  زور  رارق  زا  مه  هراجالا  لام  دشاب و  هدشن  رکذ 
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، تفاسم نآ  ریـس  هعفدکی  ای  نیعم  تدـم  زا  شیب  رجأتـسم  هاگره  و  دوب ، دـهاوخ  تفاسم  نآ  ریـس  هعفدکی  ای  لاس  کـی  اـی  هاـم  کـی 
ترجا قحتسم  دعب  تاعفد  ای  تدم  هیقب  يارب  رجأتسم  اب  هلصاح  تاضارم  بجومب  رجوم  دهاوخن  ار  وا  دی  علخ  مه  رجوم  دنک و  هدافتـسا 

. دوب دهاوخ  ررقم 
رد دروم  ندوب  مولعم  موزل  رظن  زا  یلو  تسا  ناسنا  هراـجا  دروم  رد  « 515  » ةدام ءایشا و  هراجا  دروم  رد  هچ  رگا  یندم  نوناق  « 501  » ةدام

يراج زین  تاناویح  هراـجا  دروم  رد  كـالم  تدـحو  رظن  زا  روبزم  ةداـم  ود  داـفم  تهج  نیدـب  درادـن ، یقرف  تاـناویح  ةراـجا  اـب  ود  نآ 
. ددرگیم

- ناسنا هس -

هام کی  يارب  یسک  هکنانچ  دوش ، نییعت  تدمب  تسا  نکمم  تعفنم  رادقم  دوشیم  طابنتسا  م . ق . « 514  » ةدام زا  هکنانچ  ناسنا  هراجا  رد 
هکنانچ دـشاب ، ینیعم  لمع  ماجناب  تسا  نکمم  و  دـهد ، ماجنا  دوش  عوجر  واب  هک  يراک  ره  ای  دـیامنب و  ار  یغاـب  یناـبغاب  هک  دوش  ریجا 

. دزودب يرگید  يارب  سابل  تسد  کی  هک  دوش  ریجا  یسک 
ار نآ  هک  دوش  ریجا  هشقن  قبط  ۀناخ  نامتخاس  يارب  یـسک  هکنانچ  داد ، رارق  ینیعم  نامز  يارب  ار  نیعم  لمع  ماجنا  ناوتیم  هراجا  دقع  رد 
هک يروطب  داد  رارق  نیعم  تدـم  رد  ار  ینیعم  لمع  ماجنا  ناوتیمن  هراجا  دـقع  رد  یلو  دـنک . میلـست  کلامب  هدـنیآ  لاس  لوا  رد  دزاسب و 

راهب هام  هس  تدـم  رد  ار  ینیعم  باتک  هک  دومن  ریجا  ار  یـسک  ناوتیمن  اًلثم  ددرگ ، تدـم  نآ  ءاـهتنا  ءادـتبا و  اـب  قبطنم  نآ  متخ  عورش و 
ار نآ  خاسنتسا  هتشاد و  لاغتشا  نتشونب  هام  دادرخ  رخآ  ات  نیدرورف  لوا  زا  تعاس  تشه  يزور  هک  وحن  نیاب  دنک ، خاسنتـسا  هدنیآ  لاس 

روبزم تدم  رد  تسا  نکمم  دبای ، همتاخ  هام  هس  تدم  ءاضقنا  زا  لبق  تسا  نکمم  هکنانچ  خاسنتـسا  لمع  اریز  دـناسر ، مامتاب  رخآ  زور 
. دنامب ترجا  نودب  لمع  هیقب  ای  لمع و  نودب  تدم  هیقب  دریذپ و  همتاخ  يرگید  زا  لبق  تدم  لمع و  زا  کی  ره  دوشن و  مامت 

زا دزم  هک  یتدمب  دوب  دهاوخ  دودحم  هراجا  تدـم  دوش ، ریجا  تدـم  ءاهتنا  نییعت  نودـب  یـسک  رگا  : » یندـم نوناق  « 515  » ةدام روتسدب 
. تسا هدش  نیعم  نآ  رارق 
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ای هتفه  کی  ای  زور  کی  هب  دودـحم  هراجا  تدـم  دـشاب ، هدـش  نیعم  غلبم  نالف  یلاس  ای  هام  ای  هتفه  ای  زور  رارق  زا  ریجا  دزم  رگا  نیاربانب 
دوخ تمدخب  ریجا  تدم ، ءاضقنا  زا  سپ  رگا  یلو  دوشیم  فرطرب  هراجا  روبزم  تدم  ءاضقنا  زا  سپ  دوب و  دهاوخ  لاس  کی  ای  هام  کی 

ترجا قحتسم  دوب  ررقم  رجوم  وا و  نیب  هراجا  نامز  رد  هک  يروطنامه  هب  هلصاح  تاضارمب  رظن  ریجا  درادهاگن  ار  وا  رجوم  دهد و  ماود 
. دشابیم لطاب  تدم  نییعت  مدع  رظن  زا  روبزم  ةراجا  هک  دننآ  رب  نییقوقح  زا  هدع  تشذگ ، ءایشا  هراجا  رد  هکنانچ  دش ». دهاوخ 

- دشاب عورشم  دیاب  هراجا  دروم  تعفنم  - 6

هراشا

: دیوگیم م . ق . « 215  » ةدام هکنانچ 
و ددرگیم . الاب  ةدام  لومشم  تسا و  تالماعم  زا  یکی  هراجا  و  دشاب .» عورشم  یئالقع  تعفنم  نمضتم  هتشاد و  تیلام  دیاب  هلماعم  دروم  »

لطاـب هدوب و  هلماـعم  تحـص  يارب  یـساسا  طرـش  دـقاف  دـقع  دـشاب  عونمم  نوناـق  فرط  زا  دریگیم  رارق  هراـجا  دروم  هک  یتعفنم  هاـگره 
هکنانچ دوش  طرش  دقع  نمض  عورـشمان  عافتنا  تیـصوصخ  هاگره  یلو  دیامنب ، هراجا  ار  ۀناخ  يزاب  رامق  تعفنم  یـسک  هکنانچ  دشابیم ،
هراجا دقع  لطاب و  عورشمان  طرـش  م . ق . « 232  » ةدام قبط  دهد ، رارق  رامق  يزاب  لحم  ار  نآ  هکنآ  طرـشب  دیامنیم ، هراجا  یـسک  ار  ۀناخ 

ار هراجا  دناوتیمن  رجوم  دهد  صاصتخا  عورـشمان  رما  يارب  ار  لحم  رجأتـسم  دشاب و  قلطم  روطب  هراجا  هک  یتروص  رد  و  دشابیم . حیحص 
هدوبن هراجا  دروم  هک  یتعفنم  زا  رجأتـسم  دشاب و  ددعتم  عفانم  ياراد  هرجأتـسم  نیع  هک  تسنآ  دننام  روبزم  دروم  دسریم  رظنب  دنک . خسف 

. دوش عنام  عورشمان  عافتنا  زا  ار  وا  دناوتیم  رجوم  تسا و  بصاغ  مکح  رد  رجأتسم  تروص  نیا  رد  تسا . هدرک  هدافتسا 

- هرصبت

م. ق . « 1117  » ةدام دانتـساب  دناوتیمن  رهوش  دنک ، رهوش  هراجا  تدم  رد  سپـس  دوش و  ریجا  يرگید  دزن  یتدم  يارب  ینز  هک  یتروص  رد 
يدهعت ماجنا  زا  ار  نز  دنک ) عنم  دشاب  نز  ای  دوخ  تیثیح  ای  یگداوناخ  حلاصم  یفانم  هک  یتعنـص  ای  هفرح  زا  ار  دوخ  نز  دناوتیم  رهوش  )

لزلزتم ار  قباس  دقع  دیامنیمن و  مدقم  ةراجا  رد  ریثأت  رخؤم  یئوشانز  هدش و  عقاو  ًاحیحص  هراجا  اریز  دوش ، عنام  هدومن  هراجا  ۀلیـسوب  هک 
. دزاس عفترم  ار  ریجا  ای  رجأتسم و  تباث  قح  دناوتیمن  جوز  نیاربانب  دنادرگیمن ،
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- هرجأتسم نیع  میلست  رب  تردق  - 7

نیع میلست  رب  تردق  یندم  نوناق  « 470  » ةدام روتسدب  تسا و  تالماعم  هیلک  رد  تحص  يارب  یساسا  طرش  هلماعم  دروم  میلست  رب  تردق 
هرجأتـسم نیع  زا  عافتنا  انامه  هراجالا  لام  تخادرپب  رجوم  لباقم  رد  رجأتـسم  دـهعت  تلع  اریز  دـشابیم ، هراـجا  تحـص  طرـش  هرجأتـسم 

هک یتروص  رد  نیاربانب  تسا ، لطاب  دشابیم و  تلع  دـقاف  دـهعت  ددرگ ، عفتنم  ات  داد  رجأتـسم  ضبقب  ناوتن  ار  هراجا  دروم  هاگره  و  تسا ،
ار نآ  میلـست  ذخا و  رب  تردق  رجوم  دشاب و  ثلاث  صخـش  هنابـصاغ  فرـصت  رد  هناخ  نآ  تدم  یمامت  رد  دـهد و  هراجا  یـسک  ار  هناخ 
، دوب دهاوخ  حیحص  هراجا  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  نآ  میلست  رب  رداق  دوخ  رجأتسم  هکنآ  رگم  تسا  لطاب  هراجا  دشاب  هتـشادن  رجأتـسمب 

تهج نیدب  دوش . عفتنم  هدرک  فرصت  ار  نآ  دناوتیم  رجأتسم  تسا و  عفانم  ءافیتسا  يارب  دراد و  تیقیرط  ۀبنج  هرجأتسم  نیع  میلـست  اریز 
نآ زا  ۀبولطم  ةدافتسا  دناوتب  رجأتسم  هک  دیامن  میلست  یتلاح  رد  ار  هرجأتسم  نیع  دیاب  رجوم  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 477  » ةدام هک  تسا 

ار يراوس  تیلباق  هک  دـهدب  یتلاح  رد  ار  نآ  دـیاب  رجوم  تسا ، هدـش  هراجا  نیعم  زور  رد  يراوس  يارب  یبسا  هاگره  نیارباـنب  دـنکب .» ار 
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هاگره هک  تسا  تهج  نیدب  و  دشابیم . لطاب  هراجا  دشاب  هتـشادن  ار  نتفر  هارب  تردق  دشاب و  رامیب  زور  نآ  رد  هاگره  اًلثم  دـشاب ، هتـشاد 
هراجا هعمج  زور  يارب  ار  یلیبموتا  یـسک  هاگره  هکنانچ  دشابیم  لطاب  هراجا  دومن  هدافتـسا  هراجا  دروم  زا  ناوتن  ماع  رذـع  عنام و  رثا  رد 
تیلباق مدـع  رظن  زا  لیبموتا  هراـجا  ددرگ ، دودـسم  ناریمـشب  روبع  هار  هک  دـیایب  فرب  نادـنچ  روبزم  زور  رد  دورب و  ناریمـشب  هک  هدومن 

رامیب رجأتـسم  هکنانچ  دشاب  رجأتـسم ) هیحان  زا  ینعی   ) یـصخش رذع  هدوبن و  ماع  عافتنا ، زا  عنام  هاگره  یلو  دـشابیم . لطاب  عفانم  ءافیتسا 
هتفرگ و رارق  لاقتنا  دروم  قلطم  روطب  لـیبموتا  تعفنم  اریز  دوب ، دـهاوخن  لـطاب  هراـجا  دـیامن  هدافتـسا  لـیبموتا  زا  دـناوتن  دوش و  يرتسب 
زا تسا و  ماع  رذـع  دـننام  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  هراجا  دروم  ترـشابم  دـیقب  تعفنم  هکنآ  رگم  تسین ، نآ  زا  عافتنا  يارب  مه  یعنام 
راب نآ  دیامن و  ریجا  يراب  ندرب  يارب  ار  یصخش  یسک  هاگره  تسا  لیبق  نیا  زا  و  دومن . ناوتیمن  ار  ررقم  تعفنم  ةدافتسا  هرجأتـسم  نیع 

اریز  دوش  بارخ  قاطا  ندرک ، گنر  دعوم  زا  لبق  دیامنب و  ریجا  ار  یشاقن  قاطا ، ندرک  گنر  يارب  هناخ ، کلام  ای  دربب  دزد  ار 
 19 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

هدش بارخ  قاطا  ای  هدرب و  دزد  ار  راب  دقع  زا  لبق  هک  تسیدروم  دننام  هتفرگ  رارق  هراجا  دروم  ترـشابم  دیقب  تعفنم  هک  يدروم  ۀـجیتن 
. دشابیم لطاب  هراجا  هک  تسا 

- عفانم ضوع  مود -

هراشا

ضوع دوشیم . دـهعت  ای  کیلمت  رجومب  عفانم ، کیلمت  لباقم  رد  رجأتـسم ، فرط  زا  هک  تسیلام  زا  تراـبع  هراـجا  دـقع  رد  عفاـنم  ضوع 
هدـیمان ترجا  تسا  ررقم  یندـم  نوناق  « 512  » هدام لیذ  رد  هکنانچ  ناسنا  ةراجا  رد  و  هراـجالا ، لاـم  تاـناویح  ءایـشا و  ةراـجا  رد  عفاـنم 

نودب دـشاب  عفانم  ءافیتسا  لباقم  رد  هاگره  و  دـنمانیم ، یمـسملا  ترجا  دوشیم  هدرب  مان  هراجا  دـقع  رد  هکنآ  رابتعاب  عفانم  ضوع  دوشیم .
. دشابیم ءافیتسا  بصغ و  رد  هکنانچ  دنیوگ  لثملا  ترجا  دریگ  رارق  دقع  دروم  هکنآ 

. دشاب همذـلا  یف  یلک  هاوخ  لمع و  ای  لاقتنا و  لباق  قح  ای  تعفنم  ای  دـشاب  نیع  هاوخ  دوش ، عقاو  هراجا  رد  عفانم  ضوع  دـناوتیم  یلام  ره 
درومب عجار  تادهعت  باب  رد  روکذم  تاررقم  هیلک  نیاربانب  دوشیمن ، تفای  دیامنب  عفانم  ضوع  طئارشب  حیرصت  هک  ةدام  یندم  نوناق  رد 

هیلک رد  تادـهعتب  هعجار  تاررقم  اریز  ددرگیم ، يراـج  عفاـنم  ضوع  رد  نمثب ، عجار  عـیب  باـب  رد  روکذـم  تاررقم  نینچمه  هلماـعم و 
نمث شقن  هراجا  رد  عفانم  ضوع  و  دیامن ، حیرـصت  ار  نآ  فالخ  نوناق  هکنیا  رگم  دوشیم ، يراج  هنیعم  ریغ  هچ  دـشاب و  هنیعم  هچ  دوقع 

. دنکیم يزاب  عیب  رد  ار 

، داد رارق  هراجا  دروم  لوصحم  زا  ناوتیمن  ار  عفانم  ضوع  هراجا  دقع  رد  عرف 1 -

زا نت  دـصناپب  ياهیرق  نداد  هراجا  نیاربانب  دوش ، عقاو  كالما  نامه  لوصحم  زا  يرادـقم  دـناوتیمن  یعورزم  كـالما  ةراـجالا  لاـم  اًـلثم 
تعفنم نامه  هیرق  مدنگ  نوچ  دریگ ، رارق  ضوعم  نیع  ضوع ، هک  دیآیم  مزال  ةراجا  نینچ  رد  اریز  دشابیمن ، حیحـص  هیرق  نامه  مدنگ 

لام هکنآ  رب  هوالع  تسا ، هضواعم  تحـص  طرـش  ضوعم  ضوع و  ددـعت  هکنآ  لاح  و  تسا ، هدـش  مسجم  تروص  نیدـب  هک  تسا  هیرق 
، روبزم ۀیرق  رجأتـسم  هک  دومن  طرـش  هراجا  رد  ناوتیم  یلو  دـشابیمن . زین  همذـلا  یف  یلک  ماسقا  زا  تسین و  دوجوم  دـقع  نیح  رد  هراجالا 

هیدأت  هراجا  دروم  کلم  لوصحم  زا  ار  هراجالا  لام  مدنک  نت  دصناپ  تسا  مزلم 
 20 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

رد روبزم  ضرف  رد  دوش . هیدأت  یـصوصخم  لام  زا  هک  هدـش  طرـش  دـشابیم و  همذـلا  یف  یلک  هراـجالا  لاـم  تروص  نیا  رد  اریز  دـیامن ،
يرگید لحم  زا  ار  نآ  دـیاب  دوشیمن و  يرب  تسا  مدـنگ  هک  هراجالا  لام  زا  رجأتـسم  ۀـمذ  ددرگ ، تفآ  راـچد  هیرق  لوصحم  هک  یتروص 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 516 

http://www.ghaemiyeh.com


هراجا دروم  لوصحم  زا  هیدأت  هک  ریخا  ضرف  رد  هیماما ، ءاهقف  زا  یـضعب  ددرگیمن . طقاس  یلـصا  دهعت  طرـش  ماجنا  عانتما  اب  اریز  دزادرپب 
. دناهتسنادن حیحص  ار  هراجا  دشاب  وج  مدنگ و  هراجالا  لام  هک  یتروص  رد  هدراو  رابخاب  رظن  دشاب ، طرش  تروصب 

دشاب نیعم  دیاب  دریگیم  رارق  هراجا  دروم  هک  یتعفنم  تشذگ ، هکنانچ  عرف 2 -

لباقم رد  رگید  تدـم  يارب  یغلبم و  لباقم  رد  یتدـم  يارب  دـیدرت  روطب  ار  هرجأتـسم  نیع  عفانم  ناوتیمن  هراـجا  دـقع  رد  تهج  نیدـب  و 
دقع دروم  اریز  دنهد ، رارق  ناموت  تسیودب  ار  لاس  مود  هام  شش  ای  لوا و  هام  شش  ناریمش  غاب  هراجا  رد  هکنانچ  داد ، رارق  رگید  یغلبم 

درامشیم ار  تحص  طئارـش  هک  م . ق . « 190  » ةدام رد  تهج  نیدـب  تسا و  ررغ  بجوم  دـیدرت  دـشابیم و  ددرم  تسا  غاب  عفانم  هک  هراجا 
. تسا تعفنم  هراجا ، دقع  رد  هلماعم  لاقتنا و  دروم  تقیقح  رد  دهدیم و  رارق  طیارش  نآ  زا  یکی  ار  هلماعم  دروم  ندوب  نیعم 

نینچمه تسا ». لطاب  ددرم  ای  لوهجم  نیع  ةراجا  دـشاب و  نیعم  دـیاب  هرجأتـسم  نیع  : » دـیوگیم م . ق . « 472  » ةدام هک  تسا  تهج  نیدـب 
نیب قرف  دـش  هتفگ  ررکم  هکناـنچ  اریز  هرجأتـسم ، نیع  دروم  رد  م . ق . « 472  » ةدام كالم  تدـحو  رظن  زا  هراجالا  لام  رد  دـیدرت  تسا 

فالخ یحلاصمب  رظن  نوناق  هکنآ  رگم  ددرگیم ، يراج  يرگید  رد  کی  ره  تحص  يارب  مزال  طئارـش  تسا و  يرابتعا  ضوعم  ضوع و 
، تسناد حیحـص  زین  نمث  ود  زا  یکیب  ار  عیب  دیاب  دوشن  هراجا  دقع  نالطب  بجوم  هراجالا  لام  رد  دیدرت  هچنانچ  و  دیامن . حیرـصت  ار  نآ 

اهقف زا  یـضعب  دـننادیم . لطاب  نییقوقح  ار  یعیب  نینچ  هکنآ  لاح  و  دنـشابیم ، هیبش  رگیدـکی  اـب  ندوب  یـضواعم  رظن  زا  عیب  هراـجا و  اریز 
دقع دروم  هناگادـج  هراجالا  لام  ود  زا  کی  ره  هک  یتروص  رد  دـنیوگیم  هتـسناد و  حیحـص  ار  هراجالا  لاـم  ود  زا  یکیب  ةراـجا  هیماـما ،
رارق هراجا  دروم  ولخ  عنم  روطب  هراجالا  لام  ود  ره  هاگره  یلو  دـشابیم ، لطاب  دـقع  تسا و  دـیدرت  دروم  هراجالا  لاـم  دریگ  رارق  هراـجا 

هراجا  دروم  عقاو  رد  دوش و  هداد 
 21 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

. دوب دهاوخ  حیحص  هراجا  تسا و  مولعم  دقع  دروم  دشاب ، رما  ود  زا  یکی 

، دوش مک  هراجالا  لام  زا  یرادقم  ددرگ  ماجنا  نیعم  تدم  زا  جراخ  رد  هراجا  دروم  لمع  هاگرھ  هک  دومن  طرش  هراجا  دقع  رد  ناوتیم  عرف 3 -

ترجا زا  دـناسرن  لحمب  نیعم  تدـم  رد  ار  راب  يربراب  ةرادا  هاگره  هک  دوش  دـیق  نیعم ، غلبمب  راب  لمح  يارب  لیبموتا  هراـجا  رد  هکناـنچ 
دقع نمض  طرـش  دشابیم و  دوجوم  هلماعم  داقعنا  يارب  همزال  طیارـش  هیلک  اریز  تسا ، حیحـص  روبزم  هراجا  دقع  ددرگ ، مک  یغلبم  هنیعم 

رجوم رگا  هک  دوش  طرـش  تسا  نکمم  ناویح  هراجا  رد  : » دیوگیم م . ق . « 509  » ةدام هک  تسا  نیا  دشابیمن ، هدساف  طورـش  زا  مه  روبزم 
دروم رد  ةدام 509  داـفم  .: » م ق . « 517  » ةدام قبط  و  دوش .» مک  هراجالا  لام  زا  ینیعم  رادـقم  دـناسرن  دـصقمب  ار  لومحم  نیعم  تقو  رد 

رادـقم لباقم  رد  لحمب  هراجتلا  لاـم  لـمح  ـالاب  ضرف  رد  هراـجا  دروم  یلیلحت  رظن  زا  دوب .» دـهاوخ  يرجم  زین  لـقن  لـمح و  نایدـصتم 
ترجا دشابیم  بولطم  زین  ناونع  نآ  هک  دراد  رب  رد  ار  يرگید  تیـصوصخ  نیعم  تدـم  رد  هراجتلا  لام  لوصو  نوچ  و  دـشابیم ، یترجا 

روبزم رما  و  دوشیم ، رـسک  یفاضا  رادقم  نآ  ددرگ  ماجنا  لمع  تدـم  زا  جراخ  رد  هچنانچ  و  تسا ، هدـش  هتفرگ  رظن  رد  نآ  يارب  یفاضا 
. دروآیمن دراو  هراجا  تحصب  یللخ 

، دادرارق ضوع  نودب  رگید  نامز  رد  یغلبم و  لباقم  رد  ینامز  رد  ار  یلمع  ماجنا  ناوتیم  ناسنا  هراجا  رد  عرف 4 -

ترجا ناموت  دـصکی  دـناسرب  دـصقمب  زور  هد  فرظ  رد  ار  نیعم  هراجتلا  لام  هاگره  هک  دوش  هداد  رارق  لقن  لمح و  يدـصتم  اب  هکنانچ 
لوا تمـسق  زا  ترابع  هراجا  دقع  یلیلحت  رظن  زا  دشابیمن . یترجا  قحتـسم  دناسرب  دصقمب  زور  هد  زا  سپ  هچنانچ  دراد و  تفایرد  لمح 
اریز تسا ، روبزم  ةراجا  دقع  ۀمزال  هدشن ، ررقم  نآ  رب  یترجا  هک  مود  تمـسق  تسا و  هدش  نیعم  ترجا  نآ  لمح  لباقم  رد  هک  دـشابیم 

هلیـسوب دراد و  ار  نآ  ياضتقا  هراجا  دـقع  دوشن  رکذ  ضیقن  زا  عنم  زا  هچنانچ  هراجا  دـقع  رد  دـشابیم و  نآ  نیقی  زا  عنم  هراجا  ره  همزـال 
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وا لعفب  دنتـسم  هراجا  نالطب  ددرگیم و  لطاب  هراجا  دـهدن  ماـجنا  تدـم  رد  ار  لـمع  ریجا  هک  یتروص  رد  دوشیم و  دـیکأت  اـضتقم  رکذ ،
ترجا تدم  زا  جراخ  رد  لمع  ماجنا  هکنآب  حیرـصت  اب  اریز  دشابیمن ، زین  دوخ  لمع  لثملا  ترجا  قحتـسم  هراجا و  دقعب  دنتـسم  هن  تسا 

، دریگ رارق  دناوتیمن  رجوم  ةدافتسا  دروم  روبزم  لمع  هک  دوشیم  مولعم  درادن ،
 22 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

رد اریز  دننادیم ، لطاب  ار  روبزم  هراجا  ءاهقف  زا  ةدع  دشابن . وغل  لمع  هک  دشابیم  يدراوم  رد  نآ  یلو  تسا  مرتحم  هچ  رگا  ناسنا  لمع  و 
تدـم رد  لمع  ماجنا  تروص  رد  نیاربانب  تسنآ ، نالطب  بجوم  هراـجا  رد  دـیدرت  دریگیم و  رارق  هراـجا  دروم  تمـسق  ود  ره  ناـنآ  رظن 

هک هدومن  وغل  لمع  ریجا  اریز  درادن ، یترجا  ریگ  ماجنا  تدـم  زا  جراخ  رد  راب  لمح  لمع  هچنانچ  ددرگیم و  لثملا  ترجا  قحتـسم  ریجا 
. دنک ناربج  ار  نآ  ریجا  دیاب  هک  ددرگیم  زین  لام  بحاصب  نایز  هجوت  ببسم  زین  دراوم  زا  يرایسب  رد 

هراجا دقع  ماکحا  راثآ و  - 2

هراجا دروم  تعفنم  یکیلمت و  تسیدقع  هراجا  دـشاب  یجراخ  نیع  هراجا  دروم  هک  یتروص  رد  ددرگیم ، مولعم  م . ق . « 466  » ةدام زا  هکنانچ  - 1
، دوشیم لقتنم  رجأتسمب  دقع  ۀلیسوب 

لاقتنا اریز  دـشابیمن ، يرگید  رما  رب  فقوتم  ددرگیم و  ثداح  وا  کلم  رد  تعفنم  دوب و  دـهاوخ  تعفنم  کـلام  رجأتـسم  ناـمز  نآ  زا  و 
کلم رد  جیردتب  تسا و  مودعم  دقع  نیح  رد  تعفنم  هک  دننارب  هماع  ءاهقف  زا  یـضعب  تسا . دـقع  تیببـس  ياضتقم  دـقع ، هلیـسوب  دروم 

. ددرگیم لخاد  رجوم  تیکلمب  جـیردتب  زین  نآ  دـشابیم و  تعفنم  عباـت  یمـسملا  ترجا  دوشیم و  لـقتنم  رجاتـسمب  هدـش و  ثداـح  رجوم 
دیامنن و تعفنم  ءافیتسا  رجأتـسم  هچ  رگا  دوشیم  کیلمت  رجومب  دقع  ۀلیـسوب  تعفنم  دننام  هک  دننآ  رب  یمـسملا  ترجا  رد  هعیـش  ياهقف 

ترجا دوـشن ، هدرب  نآ  زا  عاـفتنا  هدرک و  اـهر  ار  نآ  دـیامن و  هراـجا  یتدـم  يارب  یـسک  ار  یکلم  هاـگره  هکناـنچ  دـنک ، تیوـفت  ار  نآ 
. ددرگیمن طقاس  یمسملا 

زا ار  ۀناخ  هک  یـسک  نیاربانب  نآ ، زا  لصفنم  ای  دـشاب  دـقعب  لصتم  هراجا  تدـم  هک  دـیامنیمن  یقرف  تعفنمب  تبـسن  رجأتـسم  تیکلم  رد 
نینچمه و  ددرگیم . لاس  کی  تدـم  عفانم  کلام  دـقع  زا  سپ  هلـصافالب  دـیامنیم  هراجا  لاس  کی  يارب  هراجا  داـقعنا  زا  سپ  هاـم  شش 

رد رجأتـسم  تیکلمب  عفانم  هراجا  سفنب  روبزم  ماـسقا  یماـمت  رد  اریز  ناـسنا ، اـی  ناویح  اـی  دـشاب  ءایـشا  هراـجا  دروم  هک  دـیامنیمن  یقرف 
. دیآیم

، دهد لاقتنا  دهاوخب  یسک  رهب  ار  نآ  دناوتیم  دوب و  دهاوخ  هعفنملا ) بولسم   ) تعفنم نودب  هرجأتـسم  نیع  کلام  هراجا  تدم  رد  رجوم 
رجأتسم  هیلا  لقتنم  هکنآ  هاوخ 

________________________________________

ه ق ناریا ، نارهت -  ۀیمالسا ، تاراشتنا  دلج ،  6 یماما ،)  ) یندم قوقح  نسح ، دیس  یماما ،

23 ص : ج2 ، یماما ؛)  ) یندم قوقح 
 23 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

یقاب دوخ  لاحب  هراجا  دوش  لقتنم  يرگیدب  هرجأتسم  نیع  رگا  : » دیوگیم م . ق . « 498  » ةدام لوا  تمسق  هک  تسنیا  ثلاث . صخش  ای  دشاب 
تعفنم تعفنم و  نودـب  نیع  لاـقتنا  نیب  یفاـنت  دـشابیم و  هراـجا ) دروـم   ) تعفنم زا  یلاـخ  نیع  دوـشیم  هداد  لاـقتنا  هچنآ  اریز  تسا »... 
رجأتـسم هیلا  لقتنم  هچ  رگا  ددرگیم  هیدأت  رجومب  هدوب  ررقم  هکنانچ  هرجأتـسم  نیع  لاقتنا  زا  سپ  هراجالا  لاـم  نیارباـنب  تسین  هناگادـج 
هرجأتسم نیع  لاقتنا  رثا  رد  دیامنیمن و  ار  هرجأتسم  نیع  تیعبت  هدمآ و  رد  رجوم  تیکلمب  هراجا  دقع  ۀلیسوب  یمـسملا  ترجا  اریز  دشاب ،
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زا لبق  کلامب  هلماعم  دروم  ددرگ ، هلاقا  نیفرط  یـضارتب  ای  دوش و  خسف  تاهج  زا  یتهجب  هراجا  هک  یتروص  رد  دوشیمن . لصاح  طالتخا 
ءاحنا زا  يوحنب  ار  نآ  دهاوخب  سک  رهب  دنکب و  تعفنم  رد  یفرصت  ره  دناوتیم  دوشیم و  یلاقتنا  تعفنم  کلام  رجوم ، ددرگیم و  رب  دقع 

. دیامن راذگاو 
ای دورب و  ونژ  هب  هبنـش  زور  هک  درخب  يوانیدناکـسا  یئامیپاوه  تکرـش  زا  یطیلب  یـسک  هکنانچ  دـشاب ، یلک  هراجا  دروم  هک  یتروص  رد 

لوا تروص  رد  هک  يدـهع  تسیدـقع  روبزم  دروم  ود  رد  هراجا  دـهد ، ماجنا  ار  یناـمتخاس  لـمع  هک  دـنیامن  ریجا  قلطم  روطب  ار  یـسک 
. تسا هدش  لمع  ماجناب  دهعت  مود  تروص  رد  تعفنم و  کیلمتب  دهعت 

دشابیم لزلزتم  نآب  تبـسن  رجوم  تیکلم  دوشیم و  لقتنم  رجومب  هراجا  دقعب  دشاب ، یجراخ  یـصخش و  نیع  هک  یتروص  رد  هراجالا  لام 
يافیتسا مدع  ررقم و  تدم  نتشذگ  دننام  دشابیم  نآ  مکح  رد  هک  يزیچ  ای  رجأتسم و  فرط  زا  عفانم  ءافیتساب  تسا  طونم  نآ  رارقتسا  و 

فلت زا  سپ  تدمب  تبـسن  یمـسملا  ترجا  دوش  خسفنم  دقع  هراجا ، دروم  فلت  رثا  رد  هک  یتروص  رد  نیاربانب  رجأتـسم . فرط  زا  عفانم 
. ددرگیم رب  رجأتسمب 

- هراجا دقع  - 2

هراشا

ياضرب هکنیا  رگم  تسا  عابتالا  مزال  اهنآ  ینوناق  ماقم  مئاق  نیفرط و  نیب  م . ق . « 219  » ةدام قبط  دشابیم و  مزال  عیب  دقع  دننام  هراجا  دقع 
هک تسنیا  ددرگیمن . لحنم  نیفرط  زا  یکی  نونج  ای  توفب  هزیاج  دوقع  دـننام  هراجا  نیاربانب  دوش ، خـسف  ینوناق  تلعب  اـی  هلاـقا و  نیفرط 

رجوم  توف  دروم  رد  هک  تسنآ  رظن  زا  روبزم  ةدام  رکذ  دوشیمن .» لطاب  رجأتسم  ای  رجوم  توفب  هراجا  : » دیوگیم م . ق . « 497  » ةدام
 24 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

: دنلوق هس  رب  نانآ  تسا و  هدیقع  فالتخا  هیماما  ياهقف  نیب  رجأتسم  ای 
. تسا هیماما  ياهقف  زا  يامدق  نیب  روهشم  روبزم  لوق  رجأتسم ، رجوم و  زا  کی  ره  توفب  هراجا  نالطب  لوا -

. تسا هیماما  ياهقف  زا  يرایسب  لوق  نآ  رجوم و  توفب  نآ  مدع  رجأتسم و  توفب  هراجا  نالطب  مود -
. هتفرگ رارق  یندم  نوناق  تعباتم  دروم  هک  ًاقلطم  هراجا  نالطب  مدع  موس -

نیرخأتم ياهقف  نیب  روبزم  لوق  تسین . دوجوم  نیفرط  زا  یکی  توف  ببسب  روبزم  دقع  نالطب  يارب  یبجوم  هراجا  دقع  ندوب  مزال  اب  اریز 
رجأتسم هاگره  هکنانچمه  دیسر ، دهاوخ  وا  ۀثروب  تعفنم  نودب  هرجأتـسم  نیع  دیامن  توف  رجوم  هک  یتروص  رد  نیاربانب  تسا . روهـشم 

. دوب دنهاوخ  دوخ  ثروم  ماقم  مئاق  دوشیم و  لقتنم  وا  ۀثروب  توف  خیرات  زا  عفانم  دنک  توف 

هرصبت 1

لطاب وا  توف  خیرات  زا  هراجا  دیامن  توف  هراجا  تدـم  رد  روبزم  رجأتـسم  دوش و  دـیق  رجأتـسم  ترـشابم  هراجا  دـقع  رد  هک  یتروص  رد 
توف هام  شش  زا  سپ  روبزم  رجأتسم  دیامن و  راذگاو  واب  رجأتـسم  تنوکـس  لاس  ود  تدم  يارب  ار  دوخ  هناخ  یـسک  هاگره  اًلثم  دوشیم ،
توف اب  تسا و  رجأتسم  صخش  تنوکس  تعفنم  دشابیم  لاقتنا  دروم  هراجا  رد  هچنآ  اریز  ددرگیم ، لطاب  یقاب  تدمب  تبـسن  هراجا  دنک ،

ةدام لیذ  هک  تسا  نیا  دوشیم ، مودـعم  دـیقم  دـیق  لاوزب  رگید  ترابعب  تفاـی و  دـهاوخن  شیادـیپ  وا  صخـش  تنوکـس  تعفنم  رجأتـسم 
ترشابم دیقب  هراجا  روبزم  ةدام  روظنم  ددرگیم .» لطاب  رجأتسم  توفب  دشاب  هدش  رجأتسم  ترـشابم  طرـش  رگا  دیوگیم ...« : م . ق . « 497»

نمـض رد  دوش و  راذگاو  هراجاب  لاس  ود  يارب  هناخ ، رد  تنوکـس  تعفنم  هک  وحن  نیاب  دـشاب  ترـشابم  طرـشب  هراجا  هاگره  الا  تسا و 
رد هکلب  دوشیمن  لطاب  رجأتسم  توفب  هراجا  دیامن ، تعفنم  ءافیتسا  هناخ  رد  تنوکس  هلیـسوب  ًاصخـش  دیاب  رجأتـسم  هک  ددرگ  طرـش  دقع 
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دش  هتفگ  تهج  نیدب  دیامنب . خسف  ار  هراجا  دقع  م . ق . « 240  » ةدام روتسدب  دناوتیم  رجوم  طرش ، ماجنا  رذعت  رثا 
 25 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

هدعاق فالخ  رب  طرش ، فلخت  دروم  رد  هراجا  دقع  نالطب  الا  تسا و  هدش  حماست  ترابع  رد  دشابیم و  ترـشابم  دیق  « 497  » ةدام روظنم 
. تسین هدیدنسپ  ینبم  رییغت  يراذگنوناق  رظن  زا  تسا و  هدومن  تیاعر  طرش  ماکحا  رد  یندم  نوناق  هک  تسیا 

طرش هاگره  یلو  ددرگیم . لطاب  زین  ترشابم  تیصوصخ  رظن  زا  هراجا  دنک ، توف  دشاب و  هدش  ریجا  ترشابم  دیقب  یسک  هک  يدروم  رد 
لمع دنک و  رظن  فرـص  طرـش  قح  زا  ای  دیامنب و  خسف  ار  هراجا  طرـش  فلخت  رظن  زا  دناوتیم  رجأتـسم  ریجا  توفب  دـشاب  هدـش  ترـشابم 

. دوش ماجنا  وا  ۀثرو  ۀلیسوب 

هرصبت 2

راذـگاو هراجاب  ار  نآ  روبزم  تدـم  زا  شیب  دـشاب و  عفانم  کلام  تایحلا  ماداـم  رجوم  هک  یتروص  رد  م . ق . « 497  » هدام زا  یتمسق  قبط 
دـشاب و هدـش  راذـگاو  واـب  تاـیحلا  ماداـم  ثلث ، عفاـنم  هک  تسا  هل  یـصوم  دروم  رد  هکناـنچ  ددرگیم ، لـطاب  رجوم  توفب  هراـجا  دـنک ،

هاـگره تشذـگ ، هکناـنچ  و  دنتـسه . دوخ  توف  ناـمز  اـت  عاـفتنا  قح  ياراد  هک  دوخ  رمعب  عفتنم  هیلع و  فوقوم  دروم  رد  تسا  نینچمه 
. تسا یلوضف  نامز  نآ  زا  هدوب و  حیحص  توف  خیرات  ات  هراجا  هک  دوشیم  فشک  رجوم  توفب  دنهد ، هراجا  ار  نآ  يرتشیب  تدم  يارب 

، دیآ دراو  یتاراسخ  رجأتسمب  نآ  رثا  رد  هک  دشاب  یبیع  هرجأتسم  نیع  رد  هک  یتروص  رد  - 3

ای دزوسب  رجأتـسم  ۀـیثاثا  دوش و  داجیا  قیرح  هراجا  دروم  ۀـناخ  رد  قرب ، ياهمیـس  لاصتا  رثا  رد  هکناـنچ  دوب  دـهاوخن  نآ  نماـض  رجوم 
عفر هدوب و  بیع  نآ  رب  عـلطم  کـلام  م . ق . « 333  » ةدام قبط  هکنآ  رگم  دـیآ ، دراو  یتراسخ  رجأتـسم  هیثاثاب  دوش و  بارخ  قاـطا  فقس 

بجوم دوخ ، يدوخب  ءیـش  تیکلام  تشذگ  بیبست  ثحبم  رد  هکنانچ  اریز  دشاب ، هدش  دیلوت  وا  تبظاوم  مدـع  زا  ای  تسا و  هدومنن  نآ 
ياراد هیراع  لام  هاگره  : » دیوگیم م . ق . « 639  » ةدام هک  تسا  نیا  دشابیمن ، ددرگیم  هجوتم  نآ  ببسب  هک  یتاراسخ  زا  کلام  تیلوئـسم 
نیمه دوش . بوسحم  ببسم  ًافرع  هکنیا  رگم  دوب  دهاوخن  هدراو  تراسخ  لوئسم  ریعم  دنک ، یتراسخ  دیلوت  ریعتسم  يارب  هک  دشاب  یبویع 

ریغ شک  میـسب  ار  یـشکمیس  هناخ  کلام  الاب ، لاثم  رد  هاـگره  نیارباـنب  دوشیم » يراـج  زین  اـهنآ  لاـثما  رجوم و  عدوم و  دروم  رد  مکح 
رثا  رد  هناخ  رد  قیرح  دشاب و  هدومن  راذگاو  صصختم 

 26 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
تبظاوم مدـع  ۀـلزنمب  ینونک  فرع  رد  رما  نیا  اریز  دـشابیم ، رجأتـسم  رب  ةدراو  تاراسخ  لوئـسم  کلام  هدـش ، دـیلوت  یـشکمیس  یبارخ 

رامعمب کلام  نآـب ، ملع  اـب  دـشاب و  اـهریت  زا  یکی  نتـسکش  رثا  رد  هاـگره  قاـطا  قاـط  یبارخ  هک  یناـنچمه  ددرگیم ، بوسحم  کـلام 
. دیآ دراو  رجأتسمب  ریت  نتسکش  زا  هک  دوب  دهاوخ  یتاراسخ  ره  لوئسم  دنکن ، لمع  وا  روتسدب  ای  دهدن و  ناشن  صصختم 

رجوم فیلاکت  - 3

دیامن میلست  رجأتسمب  ار  هرجأتسم  نیع  دیاب  رجوم  م . ق . « 476  » ةدام روتسدب  - 1

هراشا

هرجأتسم نیع  هکنآ  رگم  دیامن  عفانم  ءافیتسا  دناوتیمن  رجأتسم  دیآیم و  رد  رجأتسم  تیکلمب  هراجا  دقع  ۀلیسوب  هرجأتـسم  نیع  عفانم  اریز 
. دشاب وا  فرصت  رد  تدم  یمامت  رد 
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. تسا هتشاد  ررقم  م . ق . « 362  » ةدام قش 3  هک  دشابیم  يرتشمب  عیبم  میلستب  عیاب  فیلکت  دننام  روبزم  فیلکت 
ءارجا رد  هچنآ  ربانب  و  دوشیم . میلـستب  رابجا  عنتمم  هاگداد ، زا  رجأتـسم  تساوخردب  دیامنب ، عانتما  هرجأتـسم  نیع  میلـست  زا  رجوم  هاگره 
خـسف تسا  نکمم  دهعت  ءافیا  هک  مادام  اریز  دنک  خسف  ار  هراجا  میلـست ، زا  رجوم  عانتما  تروص  رد  دناوتیمن  رجأتـسم  تشذگ ، تادـهعت 

هک یتروص  رد  اما  دشابن . رسیم  يرگید  وحنب  هراجا  ءاقب  اب  ررـض  ناربج  هک  تسا  يدروم  رد  دقع  خسف  قح  هچ  دنکیمن ، ادیپ  دروم  دقع 
يارب ود  رادهگن  عضو  نامهب  ای  دنک و  خسف  ار  هراجا  دناوتیم  رجأتـسم  دشاب ، رذعتم  تاهج  زا  یتهجب  هرجأتـسم  نیع  میلـستب  رجوم  رابجا 
یکلم عفانم  تیوفت  ببـس  رجوم  میلـست ، مدـع  رثا  رد  اریز  دـیامن ، هبلاطم  رجوم  زا  لـثملا  ترجا  هدـشن  میلـست  هرجأتـسم  نیع  هک  یتدـم 

. تسا هدیدرگ  رجأتسم 
لبق هک  یتروص  رد  ددرگ  رجأتـسم  محازم  نآ ، عفانم  ای  هرجأتـسم  نیع  رد  یقح  ءاعدا  نودب  یثلاث  صخـش  رگا  .: » م ق . « 488  » ةدام قبط 

دنک و عوجر  محازم  دوخب  لثملا  ترجا  ۀبلاطم  تمحازم و  عفر  يارب  دناوتیم  هدومنن  خسف  رگا  دراد و  خـسف  قح  رجأتـسم  دـشاب  ضبق  زا 
محازمب  دناوتیم  طقف  درادن و  خسف  قح  دوش  عقاو  ضبق  زا  دعب  تمحازم  رگا 

 27 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
«. دنکب عوجر 

: ثلاث صخش  تمحازم  تروص  رد  رجأتسم  يارب  خسف  قح  شیادیپ  طیارش 

ثلاث صخش  تمحازم  لوا -

زا وا  يریگولج  ای  ثلاـث  صخـش  ۀلیـسوب  هرجأتـسم  نیع  بصغ  لـثملا ، ترجا  ۀـبلاطم  ۀـنیرقب  ـالاب  ةداـم  رد  روکذـم  تمحازم  زا  روظنم 
و دهاوخب . محازم  زا  ار  نآ  دناوتیم  دوشیم و  لثملا  ترجا  قحتـسم  رجأتـسم  هک  تسا  تروص  ود  نیا  رد  اریز  دـشابیم ، رجأتـسم  ةدافتـسا 
ای هدومن و  ءافیتسا  ار  رجأتـسم  یکلم  عفانم  محازم ، اریز  دـشابیمن  محازم  تیلوئـسم  زا  عنام  هرجأتـسم  نیع  ضبق  زا  لبق  یـضواعم  ناـمض 

. تسا هدش  نآ  فلت  ببس 

دشاب نآ  عفانم  ای  هرجأتسم  نیع  رد  یقح  ءاعدا  نودب  دیاب  تمحازم  مود -

اب تسا و  هراجا  دـقع  نالطب  یعدـم  میقتـسم  ریغ  دـنادب ، تعفنم  ای  نیع  رد  یقح  دوجو  ار  دوخ  تمحازم  ببـس  هچناـنچ  ثلاـث  صخش 
زا یشان  ررض  عفد  يارب  دشابیم و  نآ  تحص  ضرف  اب  دقع  خسف  اریز  دیامنیمن ، ادیپ  يدروم  رجأتـسم  فرط  زا  هراجا  خسف  نالطب ، ضرف 

رارق وا  راکنا  دروم  هراـجا  تحـص  و  دـشاب ، قح  يوعد  نودـب  ثلاـث  صخـش  تمحازم  هک  تسیدروم  رد  نآ  تسا و  هدـش  رارقرب  دـقع 
. دوب دهاوخن  خسف  لباق  دشاب  لطاب  عقاو  رد  هراجا  هک  یتروص  رد  الا  و  دریگن ،

دشاب هرجأتسم  نیع  ضبق  زا  لبق  ثلاث  صخش  تمحازم  موس -

لقان ةدهعب  یضواعم  نامـض  میلـست ، زا  لبق  دوشیم و  لقتنم  رگید  فرطب  نیـضوع ، زا  کی  ره  میلـستب  ضوعم  تالماعم  رد  نامـض  اریز 
لقتنم رجأتسمب  ضبق  رثا  رد  روبزم  نامض  دیآ ، لمعب  هرجأتـسم  نیع  میلـست  زا  سپ  ثلاث ، صخـش  فرط  زا  تمحازم  هچنانچ  یلو  تسا 

. تسناد لوئسم  ار  رجوم  ناوتیمن  هدیدرگ و 

دشاب رذعتم  ثلاث  صخش  تمحازم  عفر  مراهچ -

هک یلـصا  قبط  تشذگ  هکنانچ  اریز  تشاد ، دهاوخن  ار  هراجا  خسف  قح  دیامنب ، عفر  ار  ثلاث  صخـش  تمحازم  دـناوتب  رجأتـسم  هچنانچ 
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هک یلـصا  قبط  تشذگ  هکنانچ  اریز  تشاد ، دهاوخن  ار  هراجا  خسف  قح  دیامنب ، عفر  ار  ثلاث  صخـش  تمحازم  دـناوتب  رجأتـسم  هچنانچ 
يارب  خسف  رایخ  تسا ، هدومن  يوریپ  نآ  زا  یندم  نوناق 

 28 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
، هراجا دقع  ءاقب  تروص  رد  ثلاث  صخـش  تمحازم  ررـض  عفر  ناکما  اب  ددرگیم و  هجوتم  دـقع  ءاقب  رثا  رد  هک  تسیررـض  زا  يریگولج 

. دوب دهاوخن  نآ  خسف  يارب  یبجوم 
نیاربانب تسا . خسف  ءاشنا  نامز  زا  تشذگ  هکنانچ  خسف  رثا  دـیامنب . خـسف  ار  هراجا  دـقع  دـناوتیم  رجأتـسم  هناگراهچ ، طئارـش  عامتجا  اب 

ببـس ای  ءافیتسا و  عنام  وا  اریز  دـنک ، عوجر  محازمب  دـناوتیم  دوب و  دـهاوخ  لثملا  ترجا  قحتـسم  خـسف  زا  لـبق  تدـمب  تبـسن  رجأتـسم 
هاـگره و  دـهدیم . سپ  رجأتـسمب  ار  نآ  هیقب  هتـشادهگن و  ار  یمـسملا  ترجا  روبزم  تدـمب  تبـسن  رجوـم  تسا و  هدـش  تعفنم  تیوـفت 
ترجا هک  یناـنچمه  دـهاوخب  وا  زا  لـثملا  ترجا  دراد ، همادا  ثلاـث  صخـش  تمحازم  هک  ماداـم  دـناوتیم  درکن  خـسف  ار  هراـجا  رجأتـسم 

. دزادرپب رجومب  دیاب  مه  ار  یمسملا 

هرصبت

ةداـم رد  روبزم ، عرف  یـسرداد  نیئآ  ۀـبنجب  م . ق . « 488  » ةدام رد  یندـم  رظن  زا  ثلاث  صخـش  تمحازم  مکح  ناـیب  زا  سپ  یندـم  نوناـق 
نیع دناوتیمن  محازم  دشاب ، نآ  عفانم  ای  هرجأتسم  نیعب  تبـسن  قح  یعدم  دیامنیم  تمحازم  هک  یـصخش  رگا  : » دیوگیم هتخادرپ و  « 489»

«. ود ره  رجأتسم  کلام و  تیفرط  اب  قح  تابثا  زا  دعب  رگم  دیامن  عازتنا  رجأتسم  دی  زا  ار  روبزم 
تدم عفانمب  تبسن  وا  تیکلام  هک  تلاصا  یلالقتسا و  ناونعب  یکی  دشابیم : هرجأتـسم  نیع  فرـصتم  ناونع  ودب  رجأتـسم  یلیلحت ، رظن  زا 
عفانم ای  نیعب  تبـسن  قح  يوعد  ناونعب  ثلاث  صخـش  هک  یتروص  رد  کلام . فرط  زا  یگدنیامن  تناما و  ناونعب  يرگید  تسا و  هراجا 

، نآ لاثما  عافتنا و  قح  نتـشاد  ای  تعفنم و  ای  نیع  تیکلام  يوعدـب  هکنانچ  دـیامنب ، جراخ  رجأتـسم  تسد  زا  ار  هرجأتـسم  نیع  دـهاوخب 
دیامنب و يوعد  هماقا  یئاهنتب  رجأتـسم  کلام و  زا  کی  ره  تیفرطب  دـناوتیم  روبزم  یعدـم  هچ  رگا  دـهاوخب  ار  هرجأتـسم  نیع  زا  دـی  علخ 
رب دی  علخ  مکح  تسا ، هرجأتـسم  نیع  فرـصتم  ناونع ، ودـب  رجأتـسم  نوچ  یلو  دروآ ، تسدـب  دـی  علخ  مکح  تابثا و  ار  دوخ  تیناقح 

تروص نیا  رد  دـشاب  هدـمآ  لمعب  ود  ره  کلام  رجأتـسم و  تیفرطب  قح  تابثا  « 489  » ةداـم حیرـص  قبط  هکنآ  رگم  دوشیمن  ارجا  وا  هیلع 
. ددرگیم ارجا  رجأتسم  هیلع  رب  دی  علخ  مکح 

 29 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
تعفنم ای  نیعب  تبسن  قح  نتشاد  ناونعب  ًامیقتسم  هچ  رگا  یناودع  فرصت  یعدم  اریز  دشابیم ، الاب  ةدام  لومشم  یناودع  فرـصت  يوعد 

ۀماقا هدومن  جراخ  وا  فرصت  زا  ار  نآ  ًاناودع  ینونک  فرصتم  هدوب و  فرـصتم  اًلبق  هکنآ  ناونعب  و  دیامنیمن ، يوعد  هماقا  هرجأتـسم  نیع 
تهج نیدـب  دراد . تساوخرد  ار  فرـصت  تدوع  هک  دـنادیم  ینیع  قح  رب  ینتبم  ار  دوخ  قباس  فرـصت  تقیقح  رد  یلو  دـنکیم ، يوعد 

تعفنم ای  نیعب  تبـسن  قح  يوعد  دوخ  تساوخ  داد  رد  ناهاوخ  ًاحیرـص  هک  تسناد  يدراوم  لماش  طقف  ار  هدام  یحطـس  رظن  زا  ناوتیمن 
. دومن دومج  هدام  کشخ  ترابع  رب  دیامنب و 

یتروص رد  دیامنب . خسف  ار  هراجا  دناوتیمن  دهاوخب و  لثملا  ةرجا  هعجارم و  ثلاث  صخـشب  دناوتیم  رجأتـسم  طقف  هک  دننآ  رب  اهقف  زا  ةدع 
دقع خسف  قح  توبث  اب  اریز  ددرگیمن ، طقاس  رجأتسم  خسف  قح  دیامن ، در  رجأتسمب  ار  هرجأتسم  نیع  تمحازم ، زا  سپ  ثلاث  صخـش  هک 

یندم یسرداد  نیئآ  نوناق  « 357  » ةدام زا  طبنتسم  یلقع و  هدعاق  قبط  نآ ، دافم  رد  کش  دروم  رد  ثلاث ، صخش  تمحازم  رثا  رد  هراجا 
خسف قح  ءاقب  دوش » تباث  نآ  فالخ  هکنیا  رگم  تسا  نآ  ءاقب  لصا  دش  تباث  یسک  هدهع  رب  ینید  ای  قح  هک  یتروص  رد  : » دیوگیم هک 

. دوشیم باحصتسا 
ترجا تخادرپ  زا  دـناوتیمن  وا  هدومن  يراددوخ  نآ  ضاـبقا  زا  رجأتـسم  دـنک و  رجأتـسم  میلـست  ار  هرجأتـسم  نیع  رجوم  هک  یتروص  رد 
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. تسا هدرک  دوخ  ررض  رب  مادقا  هدوب و  رجأتسم  دوخ  عفانم ، ءافیتسا  مدع  ببس  اریز  دیامن ، عانتما  تسا  یکیلمت  عفانم  ضوع  هک  یمسملا 
طونم هرجأتـسم  نیع  میلـست  م . ق . « 475  » ةدام حیرـص  قبط  دـیامن  راذـگاو  هراجاب  ار  دوخ  عاـشم  مهـس  ءاکرـش  زا  یکی  هک  یتروص  رد 

. دشابیم ءاکرش  ۀیقب  ةزاجاب 
اریز دنکب .» ار  نآ  زا  هبولطم  ةدافتسا  دناوتب  رجأتسم  هک  دیامن  میلـست  یتلاح  رد  ار  هرجأتـسم  نیع  دیاب  رجوم  .: » م ق . « 477  » ةدام روتسدب 

. هدش هداد  رارق  هراجا  دروم  هک  تسا  یتعفنم  ءافیتسا  هراجا  زا  رجأتسم  دوصقم 
دـشاب يرتشم  لمع  زا  یـشان  نآ  صقن  ای  عیبم  ندـش  فلت  قوف  ةداـم  ود  دروم  رد  رگا  : » دـیوگیم هک  م . ق . « 389  » ةدام زا  طبنتـسم  ربانب 

نمث  دیاب  درادن و  عیاب  رب  یقح  يرتشم 
 30 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

بجوم روبزم  فلت  تسا . ضبق  مکح  رد  دوش  نآ  فلت  ببـس  اـی  دـنک  فلت  ار  هرجأتـسم  نیع  رجأتـسم  هک  یتروص  رد  دـنک .» هیدأـت  ار 
تسا و هدومن  تیوفت  ار  دوخ  یکلم  عفانم  رجأتـسم  اریز  دزادرپب  دیاب  رجومب  ار  هنیعم  يامـسملا  ترجا  رجأتـسم  ددرگیمن و  دقع  لالحنا 

: دیوگیم هک  م . ق . « 496  » ةدام و  دشابیم . لوئسم  کلام  لباقم  رد  هرجأتسم  نیعب  تبسن 
فلت ًافرع  اریز  دوشیمن ، بیبست  فالتا و  دروم  لماش  دوشیم »...  لـطاب  فلت  خـیرات  زا  هرجأتـسم  نیع  ندـش  فلت  ۀطـساوب  هراـجا  دـقع  »

، ددرگ فلت  یلاـم  یناویح  هلیـسوب  هاـگره  تسا  نینچمه  دورب و  نیب  زا  يزیچ  یعیبـط  لـماوع  رثا  رد  هک  دوشیم  هتفگ  يدروم  رد  ندـش 
(. دوش هعجارم  روبزم  ةدام  حرشب   ) درک فلت  دنیوگیم  ًافرع  دنک  فلت  ار  نآ  یسک  هاگره  یلو 

دشابیم نآ  کلام  ةدهعب  تسا  مزال  هرجأتسم  نیع  ءاقب  يارب  هک  یجراخم  هیلک  - 2

دهاوخ تفایرد  رجوم  زا  هتخادرپ و  فراعتم  روطب  رجأتسم  دیامن ، هبلاطم  رجوم  زا  هیدأت و  رجأتسم  هک  دیامن  ءاضتقا  لحم  فرع  هاگره  و 
رد هک  یبورفرب  دـننام  دزادرپب ، دوخ  زا  رجأتـسم  هک  دـیامن  ءاـضتقا  لـحم  فرع  هکنآ  رگم  نآ  لاـثما  ناویح و  كاروخ  دـننام  تشاد ،

. دوشیم رکذ  طرش  تروصب  رما  نیا  زین  هناخ  ةراجا  رد  هچ  رگا  تسا  رجأتسم  ةدهعب  ینونک  فرع 

تسا کلام  ةدهعب  تسا  مزال  نآ  زا  عافتنا  ناکما  يارب  هرجأتسم  نیع  رد  هک  یجراخم  هیلک  تاریمعت و  .: » م ق . « 486  » ةدام قبط  - 3

نیع زا  عافتنا  ناکما  يارب  هک  یتاودا  تالآ و  تسا  نینچمه  دـشاب و  يراج  نآ  فالخ  رب  دـلب  فرع  ای  هدـش  فـالخ  طرـش  هکنیا  رگم 
گرب نیز و  دننام  دشابیم  رجوم  ةدهعب  همدقم  باب  زا  تسا و  نآ  رب  فقوتم  یلاقتنا  تعفنم  ءافیتسا  تیلباق  اریز  دشابیم ،» مزال  هرجأتـسم 
دراوم رد  رگم  دـنوشیمن  فلت  عافتنا  رثا  رد  هک  دنتـسه  یئاهزیچ  روبزم  ءایـشا  ًامومع  نآ . لاثما  هناخ و  ةراجا  رد  پمال  بسا و  هراجا  رد 
تاودا زا  کیمادک  هکنآ  صیخشت  تسا . رجأتسم  ةدهعب  هک  نآ  لاثما  زرگنر و  ندومن  ریجا  رد  گنر  مامح و  رد  بآ  دننام  هردان  هنیعم 

ذغاک نابور و  نیـشام و  قاروا ، ندرک  نیـشام  رد  ًافرع  هکنانچ  دـشابیم ، لحم  فرع  اـب  تسا  رجوم  ةدـهعب  عاـفتنا  يارب  همزـال  تـالآ  و 
دقع رد  تسا  هراجا  دقع  ياضتقم  ًافرع  هچنآ  فالخ  رب  دنناوتیم  رجأتـسم  رجوم و  تسا . رجأتـسم  ةدهعب  هیپک  ذغاک  ریجا و  ةدهعب  نبرک 

، دننک طرش 
 31 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

. دشاب رجأتسم  ةدهعب  نیعم  غلبم  ات  کچوک  تاریمعت  هک  دوش  طرش  هناخ  ةراجا  رد  هکنانچ 

«. دشاب راجیتسا  زا  رجأتسم  دوصقم  یفانم  هک  دهد  يرییغت  هرجأتسم  نیع  رد  هراجا  تدم  رد  دناوتیمن  رجوم  . » م ق . « 484  » ةدام روتسدب  - 4

تسا دوخ  کلم  رد  فرصت  هچ  رگا  رجوم  لمع  اریز  دیامنب ، طایحب  لدبم  دراد و  رب  ار  نآ  قاط  دشاب  هزاغم  هراجا  دروم  هاگره  هکنانچ 
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. تسا تعفنم  رد  رجأتسم  تیکلام  قح  اب  یفانم  ددرگیم و  هرجأتسم  نیع  زا  روظنم  عفانم  ءافیتسا  رذعت  بجوم 

، دهد لاقتنا  دهاوخب  سک  رهب  ار  هرجأتسم  نیع  دناوتیم  رجوم  - 5

تعفنم نودب  نیع  لاقتنا  اریز  تسا ، یقاب  دوخ  لاحب  هراجا  تروص  نیا  رد  دیامنب . دوخ  کلم  رد  فرصت  هنوگ  همه  دناوتیم  کلام  اریز 
کلام ینعی   ) رجومب هراجا  دروم  عفانم  دوش  هلاقا  ای  خـسف  هراجا  نیع ، لاقتنا  زا  سپ  هاگره  و  درادـن ، قباس  ةراجا  اب  تافانم  هراجا  تدـم 

. ددرگیمرب دقع  زا  لبق  کلامب  دقع  لالحنا  رثا  رد  هلماعم  دروم  اریز  ددرگیمرب ، قباس )
ۀعفنملا بولـسم  یتدـم  يارب  هدوب و  هدـش  هداد  لاقتنا  اًلبق  هلماعم  دروم  عفانم  هک  دـشاب  لـهاج  عیب  دـقع  نیح  رد  يرتشم  هک  یتروص  رد 

ار عیبم  دناوتیمن  يرتشم  و  دشابیم . بیع  صقن و  ًافرع  عیبم ، ندوب  ۀـعفنملا  بولـسم  اریز  دـیامنب ، خـسف  ار  عیب  بیع ، رظن  زا  دـناوتیم  تسا 
تـسیتروص رد  دومن ، شرا  ۀبلاطم  تشادهگن و  ار  بویعم  لام  ناوتیم  بیع  رایخ  رد  هک  يدراوم  اریز  دـیامنب  شرا  هبلاطم  هتـشادهگن و 

ءیـش تاذ  هک  روبزم  دروم  فـالخ  رب  تشذـگ  عـیب  رد  هکناـنچ  دـشاب  ءیـش ) تاذ  رد  ینعی   ) هسفن دـح  یف  یئیـش  رد  بیع  صقن و  هک 
ریغ ةراـجا  رد  ینیعم  تدـم  يارب  هلماـعم  دروم  هک  هتـسنادیم  يرتشم  هاـگره  تسا  نینچمه  و  دـشابیم . تعفنم  رد  صقن  تسا و  حـیحص 

بویعم دئاز ، تدم  رابتعاب  هلماعم  دروم  اریز  هدومنیم ، روصت  هک  تسا  نآ  زا  شیب  هراجا  تدم  هک  دوش  فشک  هلماعم  زا  سپ  یلو  تسا 
ار هراجا  دناوتیمن  تسا  ۀعفنملا  بولـسم  هراجا  تدم  يارب  هلماعم  دروم  هک  دشاب  ملاع  هلماعم  نیح  رد  يرتشم  هک  یتروص  رد  و  دـشابیم .

. تسا هدومن  هلماعم  عیبم  تیعضوب  هجوت  اب  اریز  دنک ، خسف 
دروم  تسا و  یقاب  زونه  هراجا  تدم  هکنآ  داقتعاب  عیب  دقع  نیفرط  هک  یتروص  رد 
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هراجا تدم  هک  دوش  مولعم  هلماعم  زا  سپ  دـندومن و  هلماعم  ار  هرجأتـسم  نیع  تسا  ۀـعفنملا  بولـسم  رگید  هام  دـنچ  تدـم  يارب  هلماعم 
يرگید لوق  تسا . نیع  عبات  هدـشن  لقتنم  ریغب  هک  مادام  عفانم  اریز  دوب ، دـهاوخ  يرتشمب  قلعتم  روبزم  تدـم  عفاـنم  تسا ، هدوب  یـضقنم 
بولـسم عیاب  هدومن و  ءانثتـسا  هلماعم  زا  نیفرط  ار  عفانم  هک  تسا  نآ  دـننام  دـنادیم و  عیابب  قلعتم  ار  روبزم  تدـم  عفانم  هک  تسا  دوجوم 

هلماعم دروم  دناهدومنن و  ءانثتـسا  ار  روبزم  تدم  عفانم  نیعیابتم  اریز  دـسریم ، فیعـض  رظنب  ریخا  لوق  تسا . هدرک  راذـگاو  ار  نآ  هعفنملا 
طرـش عیب  دقع  رد  هک  یتروص  رد  یلب  دـشابیمن . رما  نیا  يارب  یفاک  ندوب  هعفنملا  بولـسم  روصت  هدـیدرگن و  راذـگاو  هعفنملا  بولـسم 
تدم عفانم  تسا ، یـضقنم  هراجا  هک  ددرگ  مولعم  ًادعب  دـشابیم و  هعفنملا  بولـسم  عیبم  تسا و  ریغ  هراجا  رد  یتدـم  يارب  عیبم  هک  دوش 

نآ دیآ  شیپ  تسا  نکمم  هک  یـشسرپ  دشابیم . هعفنملا  بولـسم  نیع  هتفرگ  رارق  هلماعم  دروم  هچنآ  اریز  دوب ، دهاوخ  عیابب  قلعتم  روبزم 
دناوتیم ایآ  ددرگ  نوبغم  رما  نیا  ۀـجیتن  رد  عیاـب  هک  یتروص  رد  دوب ، دـهاوخ  يرتشمب  قلعتم  نیع  عبتب  عفاـنم  هک  لوا  ضرف  رد  هک  تسا 

اریز درادن ، صوصخم  درومب  یـصاصتخا  دیامن و  خسف  ار  هلماعم  دناوتیم  دروم  ره  رد  نوبغم  دوشیم  هتفگ  خساپ  رد  دـیامن ؟ خـسف  ار  عیب 
نیع و هک  هدـش  مولعم  دـعب  تسا و  هدومن  هلماعم  ینیعم  غلبم  لباقم  رد  یئاهنتب  ار  هعفنملا  بولـسم  نیع  هکنآ  دـصقب  عیاـب  ـالاب  ضرف  رد 

. دشابیم ررضتم  تسا ، هدرک  راذگاو  غلبم  نآ  لباقم  رد  ار  تعفنم 
. تسا هدومن  يرادیرخ  ار  نیع  ثلاث و  صخش  ای  دشاب  رجأتسم  يرتشم  هک  دیامنیمن  یقرف 

: رجأتسم فیلاکت  - 4

دنک هیدأت  تسا  ررقم  نیفرط  نیب  هک  يدعاوم  رد  ار  هراجالا  لام  : » م ق . « 490  » ةدام موس  قش  قبط  دیاب  رجأتسم  - 1

دنک و هراجا  لایر  رازه  لهچ  غلبمب  لاس  کی  يارب  ار  ۀناخ  یـسک  هاگره  نیاربانب  دزادرپب .» دیاب  ًادـقن  دـعوم ، نییعت  مدـع  تروص  رد  و 
يدقع هراجا  اریز  دزادرپب ، رجومب  ار  نآ  یمامت  دقع  زا  سپ  هلـصافالب  دیاب  رجأتـسم  دنراذگن ، هراجالا  لام  تخادرپ  يارب  يرارق  نیفرط 
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دقع  رثا  رد  هک  ینانچمه  یکیلمت و  تسا 
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یلک هاگره  دوشیم و  لقتنم  رجومب  ۀعفد  دـشاب  یجراخ  نیع  هاگره  زین  ضوع  ددرگیم ، رجأتـسم  تیکلم  رد  لخاد  اجکی  ضوعم  روبزم ،
تسا لزلزتم  هراجالا  لامب  تبـسن  رجوم  تیکلام  دنک . هبلاطم  ار  نآ  دناوتیم  و  ددرگیم ، نئاد  رجوم  نویدم و  رجأتـسم  دقع ، سفنب  دشاب 

، دـنکن ءافیتسا  هچ  رگا  دـیامن  عفانم  ءافیتسا  دـناوتب  رجأتـسم  هک  یتدـم  نتـشذگ  دـننام  تسا  نآ  مکح  رد  هچنآ  ای  عفاـنم و  ءاـفیتسا  اـب  و 
. دوشیم رقتسم  تیکلام 

رگم لمع ، ماجنا  زا  سپ  ترجا  صاخـشا  ةراجا  رد  دوشیم و  هیدأت  هرجأتـسم  نیع  میلـست  زا  سپ  هراجالا  لاـم  هک  دـننآ  رب  هیماـما  ءاـهقف 
ترجا دناوتیمن  دشاب  لیکو  ای  یصو  رجوم ، هاگره  نیاربانب  دیامن . ءاضتقا  ار  نآ  فالخ  تداع  فرع و  ای  دوش و  طرش  نآ  فالخ  هکنآ 

. دوب دهاوخ  نآ  نماض  الا  لکوم و  ای  یصوم  حیرص  هزاجاب  رگم  دزادرپب  ریجا  لمع  زا  لبق  ار 
هرجأتسم نیع  میلـست  زا  دناوتیم  رجوم  هک  ینانچمه  دوش ، میلـست  واب  هرجأتـسم  نیع  ات  دیامن  عانتما  هراجالا  لام  هیدأت  زا  دناوتیم  رجأتـسم 

قح دـشابیم . نآ  راثآ  زا  سبح  قح  تشذـگ  عیب  رد  هکنانچ  تسا و  هضواعم  هراجا  اریز  دـیامن ، ضبق  ار  هراجالا  لام  ات  دـنک  يراددوخ 
ود نآ  زا  کی  ره  الا  و  دشاب ، هدشن  هداد  رارق  یلجا  هراجالا  لام  ۀیدأت  ای  هرجأتسم  نیع  میلـست  يارب  نیفرط  نیب  هک  تسیتروص  رد  روبزم 

رظن زا  م . ق . « 377  » ةدام زا  طبنتـسم  . ) دـسرب يرگید  لجا  ات  درک  يراددوخ  نآ  میلـست  زا  ناوتیمن  دوش و  میلـست  دـیاب  دـشاب  لاـح  هک 
ره دیاب  رجأتـسم  ددرگ ، تخادرپ  هنیعم  طاسقاب  هراجالا  لام  هک  دشاب  هدش  ررقم  هراجا  رد  هک  یتروص  رد  هراجا .) عیب و  كالم  تدـحو 

. دزادرپب رجومب  ررقم  دعوم  دیسررس  رد  ار  یطسق 
لاح وا  تومب  تسا  هدـشن  رقتـسم  رجأتـسم  همذ  رب  نآ ، تخادرپ  دـعوم  ندیـسرن  تلعب  هک  ةراجالا  لام  طاسقا  .: » م ق . « 505  » ةدام قبط 

، دشاب هدومن  تیوفت  ای  ءافیتسا و  ار  عفانم  هکنآ  رگم  دوشیمن  رقتسم  رجأتسم  همذ  رب  یمـسملا  ترجا  هک  تسا  نآ  رما  نیا  تلع  دوشیمن .»
نامهب  یمسملا  ترجا  دوشیم ، لصاح  عفانم  هک  جیردتب  تشذگ  هکنانچ  و 
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رد هکنانچ  ددرگ و  لاح  توفب  دناوتیمن  دیآیم  دوجوب  توف  زا  سپ  نآ  رارقتسا  تلع  هک  ینید  ددرگیم و  رقتسم  رجأتسم  ۀمذ  رب  تبسن ،

نویدم همذ  رب  توف  نیح  رد  هک  تسا  ینوید  دوشیم  لاح  نویدم  توفب  هک  ياهلجؤم  نوید  دمآ ، دهاوخ  یفوتم  ۀلجؤم  نوید  ندش  لاح 
. دشاب هدش  رقتسم 

نییعت مدع  تروص  رد  هدش و  ررقم  هراجا  رد  هک  یفرصم  نامه  يارب  ار  هرجأتـسم  نیع  م ...« :. ق . « 490  » ةدام مود  قش  قبط  دیاب  رجأتسم  - 2
«. دیامن لامعتسا  دوشیم  طابنتسا  لاوحا  عاضوا و  زا  هک  هدوصقم  عفانم  رد 

، دیامن لیدبت  یـشورفینیریش  هزاغمب  ار  نآ  دناوتیمن  رجأتـسم  تسا ، هدـش  هداد  هراجاب  يزارخ  سانجا  شورف  يارب  ةزاغم  هاگره  هکنانچ 
تسا و هدرک  نآ  رب  دهعت  زین  رجأتـسم  دومنیمن ) دـیق  دـقع  نمـض  ار  نآ  الا  و   ) هدوب رجوم  رظن  دروم  روبزم  فرـصم  هکنآ  رب  هوالع  اریز 

دروم هک  یناویح  : » دـیوگیم م  ق . « 511  » ةدام هک  تسا  تهج  نیدـب  تسا . هتفرگ  رارق  لاقتنا  دروم  هراجا  ۀلیـسوب  روبزم  دـیق  اـب  تعفنم 
تسا هدش  هراجا  يراوس  يارب  هک  ار  یناویح  نیاربانب ، تسا ، هدوب  نیفرط  دصق  هک  دوش  لامعتـسا  يدوصقم  نامه  يارب  دیاب  تسا  هراجا 
دـشابن رجوم  روظنم  هنیعم ، تیـصوصخب  تسا ، هدـش  نییعت  هراـجا  رد  هک  یتـعفنم  هاـگره  یلو  دومن .» لامعتـسا  یـشکراب  يارب  ناوـتیمن 

اریز دـشاب .» هنیعم  تعفنم  زا  رتمک  اـی  يواـسم  ررـض  ثیح  زا  هک  دـنک  یتعفنم  ةدافتـسا  دـناوتیم  رجأتـسم  م ...« . ق . « 491  » ةدام روتـسدب 
رکذ تسا و  هتفرگن  رارق  هراجا  دروم  صوصخم ، تعفنم  نآ  دـشاب  هتـشادن  رب  رد  ار  یتیـصوصخ  هدـش  دـیق  هراجا  رد  هک  یتعفنم  هاگره 

. دشابیم تعفنم  عون  نییعت  يارب  صوصخم  تعفنم 
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يارب ار  یلیبموتا  یـسک  اًلثم  دیامنب ، لیدـبت  دـشاب  رجوم  يارب  رتمک  نآ  ررـض  هک  یتعفنم  ای  نآب  هیبش  یتعفنمب  دـناوتیم  رجأتـسم  نیاربانب 
دنبردب نارهت  زا  جرکب ، نتفر  ضوع  رد  نآ  ۀلیـسوب  دناوتیم  رجأتـسم  دنارب ، دوخ  هک  تسا  هدومن  هراجا  جرکب  نارهت  زا  نتـشگرب  نتفر و 

دنبرد هار  رگید ، یفرط  زا  تسین و  دوجوم  دـشاب  هتفرگ  رارق  رجوم  رظن  دروم  هک  جرک  هار  رد  یتیـصوصخ  اریز  ددرگرب ، دورب و  ناریمش 
لیبموتا  یگدوسرف  رتهاتوک و 
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. دوب دهاوخ  رتمک 

هدوصقم عفانم  رد  م . ق . « 490  » ةدام قش 2  لیذ  قبط  هراجا  دروم  دشاب ، هدشن  نییعت  هراجا  دروم  فرـصم  هراجا  دقع  رد  هک  یتروص  رد 
. دوش لامعتسا  دیاب  دوشیم  طابنتسا  لاوحا  عاضوا و  زا  هک 

هاگره نیاربانب  دـشابیم ، تداع  فرع و  لـحم و  تیعقوم  هرجأتـسم و  نیع  یناـمتخاس  تیعـضو  اـی  تعیبط و  لاوحا ، عاـضوا و  زا  روظنم 
دیامنیم اضتقا  ینامتخاس  تیعضو  دنک ، راذگاو  هراجاب  دشابیم  رهـش  تیعمجرپ  ياهنابایخ  زا  یکی  رد  هفاک  تروصب  هک  ار  یلحم  یـسک 

ینامتخاس عضو  اب  یفانم  هکنآ  رب  هوالع  رما  نیا  اریز  دـیامن ، لیدـبت  ژاراگب  ار  نآ  دـناوتیمن  رجأتـسم  و  دوش ، هدرب  وا  زا  هفاک  تعفنم  هک 
دناوتیمن دـنک  هراجا  يراوس  لیبموتا  یـسک  هاگره  نینچمه  دـشابیم . رهـش  تیعمجرپ  نابایخ  رد  عقاو  تالغتـسم  تیعقوم  اب  یفاـنم  تسا 

هدش هداد  هراجاب  يراوس  يارب  هک  دشابیم  هراجا  رد  نیفرط  دوصقم  زا  یکاح  يراوس  لیبموتا  تروص  اریز  دـنک ، لمح  رجآ  نآ  ۀلیـسوب 
. تسا

ق. « 503  » هدام هک  تسا  نیا  دنک . راجشا  سرغ  ای  انب  عضو  تسا  هدرک  هراجا  هک  ینیمز  ای  هناخ  رد  رجوم  ةزاجا  نودب  دناوتیمن  رجأتـسم 
رجوم و زا  کی  ره  دـنک ، راجـشا  سرغ  ای  انب  عضو  هدرک  هراجا  هک  ینیمز  ای  هناخ  رد  رجوم  هزاـجا  نودـب  رجأتـسم  هاـگره  : » دـیوگیم م .
رب دوش  لصاح  یـصقن  هرجأتـسم  نیع  رد  رگا  تروص  نیا  رد  دـیامن  عطق  ار  تخرد  ای  بارخ  ار  انب  دـهاوخب  تقو  ره  دراد  قح  رجأتـسم 

يرییغت نآ  تیعضو  رد  هاگره  دیامنب و  تعفنم  ءافیتسا  دیاب  هدومن  هراجا  ار  هناخ  هک  یتیعضو  نامهب  رجأتسم  اریز  تسا .» رجأتـسم  ةدهع 
تروصب ار  هراجا  دروم  هک  دیامن  روبجم  ار  رجأتسم  دناوتیم  رجوم  دراکب ، تخرد  ای  دزاسب  انب  هراجا  دروم  نیمز  ای  هناخ  رد  هکنانچ  دهد 

ار دوخ  يانب  دناوتیم  رجأتسم  نینچمه  و  دشابیم . بصاغ  مکح  رد  تسا و  هدوب  رجوم  ةزاجا  نودب  رجأتـسم  فرـصت  نوچ  دروآ ، رد  لوا 
تروصب هک  تسا  یحلاصم  کلام  رجأتـسم  اریز  دوش ، رـضاح  اهنآ  تمیق  ندادب  کلام  هچ  رگا  دنکب  هدناشن  هک  ار  یئاهتخرد  بارخ و 

دیامنب  دوخ  کلمب  تبسن  یفرصت  هنوگ  ره  دناوتیم  هدناشنورف و  نیمز  رد  هک  تسا  یناتخرد  کلام  هدروآ و  رد  انب 
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. دشابیم هدراو  تراسخ  هجوت  ببس  وا  اریز  تسا ، رجأتسم  ةدهع  رب  دوش  لصاح  یصقن  هرجأتسم  نیع  رد  هاگره  تروص  ود  ره  رد  و 
دشابیمن و زیاج  نآ  کلام  ةزاجا  نودب  ریغ  لام  رد  فرصت  اریز  دیامنب ، یتاریمعت  هرجأتسم  نیع  رد  کلام  ةزاجا  نودب  دناوتیمن  رجأتسم 
هک رجأتسم  لام  نیع  هک  یتروص  رد  دیآیم . رامـشب  بصاغ  لمع  دننام  تشاد و  دهاوخن  ار  نآ  تمیق  ۀبلاطم  قح  درک  یتاریمعت  هاگره 

ار دوخ  لام  دـناوتیم  رجأتـسم  دـشاب ، هدـش  هدوزفا  هناخب  ةدرن  ای  هرجنپ  هکنانچ  دـشاب ، كاکفنا  لباق  دوجوم و  هتفر  راکب  هراـجا  دروم  رد 
لئاز انب  رد  نتفر  راکب  رثا  رد  اهنآ  زا  رجأتسم  تیکلام  اریز  دهاوخب ، رجأتـسم  زا  ار  اهنآ  ندنک  دناوتیم  کلام  هک  ینانچمه  درادرب ، هدنک 

(. دوش هعلاطم  بصغ  رد  عرف  نیا  حرش   ) ددرگیمن

. تسا تناما  رجأتسم  تسد  رد  هرجأتسم  نیع  م . ق . « 631  » ةدام قبط  - 3

هراشا

نیع اریز  دنکن ، طیرفت  يدعت و  هدرک  راتفر  فراعتم  وحنب  هرجأتـسم  نیع  لامعتـسا  رد  دیاب  یندـم  نوناق  « 490  » ةدام لوا  قش  روتـسدب  و 
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هیراع فقو و  عافتنا و  قح  دروم  رد  هکنانچ  تسا  هدـش  هداد  رجأتـسم  فرـصتب  یلاقتنا ، تعفنم  زا  عافتنا  يارب  رجومب و  قلعتم  هرجأتـسم 
نودـب هرجأتـسم  نیع  رگا  هک  ینعم  نیاب  تسین ، نماض  هرجأتـسم  نیعب  تبـسن  م . ق . « 493  » ةدام قبط  رجأتـسم  تروص  نیا  رد  دـشابیم .
دیامنب طیرفت  ای  يدعت و  دنک و  زواجت  فراعتم  دح  زا  رجأتسم  هاگره  یلو  دوب  دهاوخن  لوئسم  دوش  فلت  ًاضعب  ای  اًلک  طیرفت  ای  يدعت و 
نیاربانب دشاب . هدشن  لصاح  طیرفت  يدعت و  رثا  رد  صقن  فلت و  هچ  رگا  ددرگیم  نآ  نماض  طیرفت  يدعت و  نامز  زا  بصاغ و  مکح  رد 

تسا نآ  فلت  نماض  رجأتـسم  دریمب  درد  لد  رثا  رد  بسا  نآ  دنک و  لمح  راب  نآ  هلیـسوب  دیامن و  هراجا  ار  يراوس  بسا  یـسک  هاگره 
. تسا هدوبن  بسا  گرم  درد و  لد  ببس  راب  لمح  هچ  رگا 

لامعتـسا دوشیم  طابنتـسا  لاوحا  عاضوا و  زا  ای  دشاب  هدـش  رکذ  هراجا  رد  هک  يدروم  ریغ  رد  ار  هرجأتـسم  نیع  رجأتـسم ، هک  یتروص  رد 
هکنانچ تشاد ، دهاوخ  ار  هراجا  خـسف  قح  رجوم  یندـم  نوناق  « 492  » ةدام قبط  دشابن ، نکمم  وا  عنم  هچنانچ  ددرگ و  عونمم  دـیاب  دـنک 

ناور  هاچ  رد  ضوح  رس  زا  بآ  مزال  رادقم  زا  شیب  هناخ ، رجأتسم 
 37 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

دروم رد  رجأتسم  نامـض  درادن . رب  دوخ  لمع  زا  تسد  رجأتـسم  دنک  عنم  ار  وا  هچ  ره  رجوم  و  دیامنب ، يرادهاگن  هناخ  رد  بسا  ای  دزاس 
هدراو ررض  ناربج  يارب  نامض  ددجم و  ررض  شیادیپ  زا  يریگولج  يارب  خسف  قح  اریز  درادن ، هراجا  خسف  قح  اب  یفانت  طیرفت  يدعت و 
خـسف یقاب  تدـمب  تبـسن  ار  هراجا  رتشیب  ررـض  زا  يریگولج  يارب  دـهاوخیم و  رجأتـسم  زا  ار  هتـشذگ  تاراسخ  رجوم  نیاربانب  دـشابیم ،

. دیامنیم
تهج نیدب  دوب ، دهاوخ  نماض  طیرفت  يدعت و  تروص  رد  و  تسا ، نیما  زین  دوشیم  هدرپس  واب  لمع  ماجنا  يارب  هک  یئایشاب  تبـسن  ریجا 

تظافح و يارب  دشاب  اوه  ای  بآ  ای  یکـشخ  هار  زا  هکنیا  زا  معا  لقن  لمح و  نایدـصتم  تادـهعت  : » دـیوگیم م  ق . « 516  » ةدام هک  تسا 
لوئـسم يدـعت  ای  طیرفت  تروص  رد  نیاربانب  تسا ، ررقم  نارادتناـما  يارب  هک  تسا  ناـمه  دوشیم  هدرپس  اـهنآب  هک  یئایـشا  يرادـهاگن 

نیا دوب .» دهاوخ  نانآب  ءایشا  لیوحت  خیرات  زا  تیلوئـسم  نیا  دوشیم و  هداد  اهنآب  لمح  يارب  هک  دوب  دنهاوخ  یئایـشا  ندش  عیاض  ای  فلت 
، دوشیم يراج  صاخـشا  هراجا  دروم  یمامت  رد  نآ  دافم  كالم  تدحو  رظن  زا  یلو  تسا ، لقن  لمح و  نایدصتم  دروم  رد  هچ  رگا  هدام 
، هدش هدرپس  واب  نتخاس  يارب  هچنآب  تبسن  رگتعنص  هدش و  هدراذگ  اهنآ  رایتخا  تحت  هک  هیثاثاب  تبسن  تفلک  رکون و  تیلوئـسم  نیاربانب 

تـسا نانآ  رایتخا  تحت  هک  یئایـشا  هاگره  تهج  نیدب  تسا  هدش  نایب  یندم  نوناق  ۀعیدو  باب  رد  هک  دـشابیم ، ناراد  تناما  تیلوئـسم 
. دوب دنهاوخن  نماض  ددرگ  صقان  فلت و  ای  دوش  هدرب  تقرسب  طیرفت  يدعت و  نودب 

عورف

، دوشیم عورش  طیرفت  يدعت و  هک  ینامز  لوا - عرف 

. دوشیم لئاز  تناما  تمـس  روبزم  خـیرات  زا  اریز  ددرگیم ، نماـض  هدـش  هدرپس  واـب  هچنآـب  تبـسن  ریجا  هرجأتـسم و  نیعب  تبـسن  رجأتـسم 
هرجأتـسم نیع  دنک و  طیرفت  يدعتب و  عورـش  رجأتـسم  صقن  زا  سپ  ددرگ و  صقان  طیرفت  يدعت و  نودب  هرجأتـسم  نیع  هاگره  نیاربانب 

صقنب تبـسن  اریز  دزادرپب ، ناصقن  لاح  رد  ار  نآ  تمیق  دیاب  دـشابیم و  ناصقن  زا  سپ  هرجأتـسم  نیع  تمیق  نماض  رجأتـسم  دوش ، فلت 
رب دوب .» دهاوخ  نانآب  ءایشا  لیوحت  خیرات  زا  تیلوئـسم  نیا  دیوگیم ...« : هک  م . ق . « 516  » ةدام لیذ  روظنم  دشابیمن . لوئسم  هدوب و  نیما 

لقن  لمح و  نایدصتم  تیلوئسم  هک  هدام  لوا  تمسق  زا  هکنانچ  اریز  دشابیمن ، الاب  ریبعت  فالخ 
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يدـعت و هاگره  لیوحت  خـیرات  زا  لـقن  لـمح و  نایدـصتم  هک  تسنآ  هداـم  روظنم  هک  دوشیم  مولعم  هتـسناد ، نارادتناـما  تیلوئـسم  ار ،
. دشابیمن دوصقم  ءادا  يارب  یفاو  هدام  ترابع  تشاد . دنهاوخ  تیلوئسم  دنیامنب  طیرفت 
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يدعت و تروص  رد  رگم  دشابیم  تیلوئسم  مدع  لصا  هک  ار  ناراد  تناماب  هطوبرم  تاررقم  لقن ، لمح و  نایدصتم  دروم  رد  یندم  نوناق 
زا يوریپب  هدش و  خسن  ًانمض  هام 311  تشهبیدرا  بوصم 13  تراجت  نوناق  « 386  » ةدام ۀلیسوب  روبزم  مکح  تسا . هدومن  يراج  طیرفت ،

رگم دوب ، دهاوخ  نآ  تمیق  لوئسم  لقن  لمح و  يدصتم  دوش  مگ  ای  فلت  هراجتلا  لام  رگا   ) هک تسا  هتـشاد  ررقم  هسنارف  تراجت  نوناق 
یتامیلعت زا  یـشان  ای  هیلا و  لسرم  ای  هدننکلاسرا  ریـصقتب  دنتـسم  ای  هراجتلا  لام  دوخ  سنجب  طوبرم  ندش  مگ  ای  فلت  دیامن  تباث  هکنیا 

رگا اریز  دیامن )...  يریگولج  نآ  زا  تسناوتیمن  زین  یبظاوم  يدـصتم  چـیه  هک  هدوب  یثداوحب  طوبرم  ای  دـناهداد و  اهنآ  زا  یکی  هک  هدوب 
يراـجت هلماـعم  دـشاب  يوحن  رهب  ار  لـقن  لـمحب و  يدـصت  تراـجت ، نوناـق  لوا  ةداـم  نوچ  یلو  تسا  يراـجت  روما  رد  روبزم  ةداـم  هچ 

. دوب دهاوخ  تراجت  نوناق  « 386  » ةدام لومشم  لقن  لمح و  يدصت  دراوم ، مامت  رد  اذل  هتشاد ، بوسحم 
لوغـشم همذ  نامز  نآ  رد  اریز  دـش ، دـهاوخ  هدیجنـس  صقن  فلت و  عقوم  رد  فلت  صقن و  تمیق  تشذـگ ، بیبست  فالتا و  رد  هکنانچ 

. دوشیم یلمع  تیلوئسم  ددرگیم و  لدبب 

، دیامن هدافتسا  هدش  هراجا  نآ  روظنمب  هک  يدروم  ریغ  رد  ار  هرجأتسم  نیع  رجأتسم  هک  یتروص  رد  مود - عرف 

هنیعم يامـسملا  ترجا  رب  هوالع  دیاب  رجأتـسم  هک  هدش  هتفگ  دنیامن ، لمح  راب  نآ  ۀلیـسوب  هدش  هراجا  يراوس  يارب  هک  یلیبموتا  هکنانچ 
هنیعم يامسملا  ترجا  لوئسم  هدومن و  تیوفت  ار  هراجا  دروم  تعفنم  رجأتسم  اریز  دهدب ، رجومب  هدومن  ءافیتسا  هک  یتعفنم  لثملا  ترجا 

. دهدب رجومب  زین  ار  نآ  لثملا  ترجا  دـیاب  هدوبن  هراجا  دروم  رما  نآ  هدرک و  يربراب  ةدافتـسا  هرجأتـسم  نیع  زا  نوچ  دـشابیم و  دـقع  رد 
ود ضوع  دـناوتیمن  رجوم  تسا و  یئاضق  فاصنا  فالخ  رب  دومن  هدافتـسا  تعفنم  ود  زا  نامز  کـی  رد  ناوتن  هک  یتروص  رد  روبزم  رظن 

هک  دسریم  رظنب  اذل  ددرگ ، قحتسم  نامز  کی  رد  ار  تعفنم 
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رتشیب لثملا  ترجا  هک  یتروص  رد  نیاربانب  دوب ، دهاوخ  نآ  قحتسم  رجوم  تسا  رتشیب  هک  ضوع  ود  زا  کی  ره  رجأتـسم  قح  ظفح  يارب 
رد هنیعم  تعفنم  ءافیتسا  نآ ، ةدافتـسا  اب  هدـش و  هدافتـسا  هک  تسا  یتعفنم  ضوع  لـثملا  ترجا  اریز  ددرگیم ، نآ  قحتـسم  رجوم  دـشاب ،

رگا هدـمآ و  لمعب  قفاوت  نآب  تبـسن  اریز  درادـیم ، تفاـیرد  ار  نآ  رجوم  دـشاب  رتشیب  یمـسملا  ترجا  هچناـنچ  و  دـشابیمن ، نکمم  دـقع 
ود هاگره  یلو  تسا . هدومن  تیوفت  ار  هراجا  دروم  تعفنم  هتشاد ، شزرا  رتمک  هک  یتعفنم  ةدافتـسا  رثا  رد  هدرکن  ءافیتسا  ار  نآ  رجأتـسم 

. دسریم يوق  رظنب  الاب  لوق  دومن ، ءافیتسا  ار  ود  ره  نامز  کی  رد  ناوتب  هک  دشاب  يوحنب  ًاتعیبط  تعفنم 

، دیامنب هدافتسا  رادقم  نآ  زا  شیب  رجأتسم  دشاب و  هراجا  دروم  ینیعم  تعفنم  رادقم  هک  یتروص  رد  موس - عرف 

رجأتـسم هک  دـسریم  رظنب  ددرگ ، لمح  نآ  ۀلیـسوب  ولیک  دصتـشه  یلو  دوش  هراجا  یلحمب  راب  ولیک  دصـشش  ندرب  يارب  یلیبموتا  هکنانچ 
تسا هنیعم  عفانم  رادقم  ءافیتسا  لباقم  رد  یمسملا  ترجا  اریز  دزادرپب ، لثملا  ترجا  دئاز  رادقمب  تبـسن  یمـسملا ، ترجا  رب  هوالع  دیاب 

ار دقع  رد  هنیعم  يامـسملا  ترجا  دوش . تخادرپ  لثملا  ترجا  دیاب  یقوقح  هدعاق  قبط  دشابیم ، دقع  زا  جراخ  هک  راب  هفاضا  لباقم  رد  و 
زا ریغ  ار  يرگید  روما  ًاعون  یمـسملا  ترجا  نییعت  رد  دقع  نیفرط  اریز  داد ، رارق  یفاضا  رادـقم  يارب  لثملا  ترجا  نییعت  كالم  ناوتیمن 

. دوشیم تیاعر  تعفنم  شزرا  طقف  لثملا  ترجا  نییعت  رد  دنریگیم و  رظن  رد  تعفنم  شزرا 
ترجا هدرک و  نیمخت  ار  راب  رجوم  هاگره  یلو  دـشاب ، هدز  نیمخت  ار  لومحم  رادـقم  دوخ ، رجأتـسم  هک  تسیتروص  رد  دـش  هتفگ  هچنآ 

دئاز لثملا  ةرجا  قحتسم  رجوم  تسا ، ینیمخت  رادقم  زا  شیب  لومحم  هک  دوش  مولعم  ًادعب  دشاب و  هدش  هداد  رارق  نآ  لباقم  رد  یمـسملا 
. دشابیمن

ۀبنج هدش  نیمخت  رادقم  هداد و  رارق  دقع  دروم  یمـسملا ، ترجا  لباقم  رد  ار  دوجوم  راب  لمح  رجوم  هک  تسنآ  دـننام  روبزم  دروم  اریز 
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هکنانچ دشاب  هدمآ  لمعب  ثلاث  صخش  هلیسوب  راب  نیمخت  هک  یتروص  رد  اما  تسا . هدش  رورغم  رما  نیا  رد  مه  رجأتسم  هتـشاد و  یفـصو 
دئاز لثملا  ترجا  نماض  رجوم  لباقم  رد  روبزم  صخـش  دشاب ، هتفرگ  رارق  نآ  رب  هراجا  دـقع  هدومن و  نیمخت  ار  لومحم  لیبموتا  ةدـننار 

رجأتسم  ار  نآ  تعفنم  ءافیتسا  هچ  رگا  تسا 
 40 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

. تسا هدش  دقع  نیفرط  لهجب  ءارغا  بجوم  هدننار  اریز  هدومن ،

. دومن طرش  طیرفت  يدعت و  مدع  تروص  رد  ار  رجأتسم  نامض  ناوتیم  هراجا  دقع  نمض  رد  مراهچ - عرف 

اریز تسناد ، هراـجا  دـقع  ياـضتقم  فـالخ  رب  ار  نآ  ناوـتیمن  دـشابیمن و  م . ق . « 232  » ةدام رد  روکذـم  هدـساف  طورـش  زا  روبزم  طرش 
رب طرـش  دـشاب ، هراجا  دـقع  قالطا  ياضتقم  فالخ  رب  روبزم  طرـش  هچنانچ  و  تسین . شیب  تعفنم  کـیلمت  هراـجا  دـقع  تاذ  ياـضتقم 

، هیراع رد  هکنانچ  دشابیم و  حیحـص  هیراع  رد  نامـض  طرـش  تهج  نیدـب  و  ددرگیمن ، نآ  نالطب  بجوم  دـقع ، قالطا  ياضتقم  فالخ 
نماض طیرفت  يدعت و  مدع  تروص  رد  دشابیم و  تناما  رجأتسم  تسد  رد  هرجأتسم  نیع  زین  هراجا  رد  تسا  تناما  ریعتسم  تسد  رد  لام 

دقع رد  ار  روبزم  طرـش  تحـص  دنرامـشیم و  لطاب  هراجا  دـقع  ياضتقم  اب  تفلاخم  رظن  زا  ار  روبزم  طرـش  هیماما  ياهقف  رثکا  دـشابیمن .
. دننادیم یصاخ  لیلدب  دنتسم  هیراع 

، ددرگ رجأتسم  تراسخ  بجوم  هراجا ، دروم  لمع  ماجنا  رثا  رد  ریجا ، هک  یتروص  رد  مجنپ - عرف 

گنت هاتوک و  ار  نآ  ندیرب  رد  ای  دزودب  بارخ  ار  یسابل  یطایخ  هکنانچ  دوب ، دهاوخ  نآ  نماض  بیبست  فالتاب و  هطوبرم  تاررقم  قبط 
یحارج کشزپ و  ای  دنکشب ، ار  راب  دزغلب و  شیاپ  لام  ندرب  رد  یلامح  ای  دنکـشب ، ار  نآ  رتشگنا  نیگن  ندرک  راوس  رد  يرگرز  ای  دربب ،

دـشاب و لـهاج  اـی  هدوب و  ملاـع  دوخ  نف  رد  ریجا  هک  دـیامنیمن  قرف  رما  نیا  رد  دوش . ضیرم  توف  اـی  وضع  صقن  بجوـم  هابتـشا  رثا  رد 
تاطایتحا فالتا  تروص  رد  ریجا  هک  دـیامنیمن  یقرف  هک  یناـنچمه  تسا ، هدرک  یفرعم  ملاـع  ار  دوخ  هدومن و  لـهجب  ءارغا  ار  رجأتـسم 

. دشاب هدرک  لامها  ای  هدومن  ار  همزال 
هک ینانچمه  دیامنب ، يربت  ددرگ  ررضتم  تسا  نکمم  هک  یسک  لباقم  رد  دوخ  لمع  زا  هیـشان  نامـض  زا  لمع  ماجنا  زا  لبق  دناوتیم  ریجا 

يدراوم رد  یحارج  لمع  ماجنا  زا  لبق  ناحارج  هک  دوشیم  هدید  بلغا  هکنانچ  دنک ، ءاربا  ار  ریجا  تراسخ  هجوت  زا  سپ  دناوتیم  ررـضتم 
تفایرد لمع ، میخو  بقاوعب  تبـسن  دوخ  تیلوئـسم  مدع  رب  ینبم  ۀمان  وا ، ناسک  زا  دراوم  ضعب  رد  رامیب و  زا  تسا  كانرطخ  لمع  هک 

. دشابیم حیحص  م . ق . « 290  » هدام زا  دافتسم  و  م . ق . « 10  » ةدام قبط  نامض ، زا  يربت  دنرادیم .
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، دنک يریگولج  دشابن  يراذگاو  تعفنم  اب  یفانم  هک  هرجأتسم  نیع  رد  رجوم  تافرصت  زا  دناوتیمن  رجأتسم  - 4

هنوگ همه  دـناوتیم  کلام  اریز  دـشاب ، ینوکـسم  هناخ  هرجأتـسم  نیع  رگا  دـنک  گنر  ار  نآ  ياهرد  ای  دـیامن  دودـنا  ار  مابتشپ  هکناـنچ 
. دنک زواجت  نارگید  قوقحب  دناوتیمن  یلو  دیامنب ، دوخ  کلم  رد  م . ق . « 30  » ةدام روتسدب  یفرصت 

قح عییـضت  بجوم  رما  نیا  هچ  رگا  دـنک  عنم  دوشیم  وا  ررـضت  بجوـم  نآ  ریخأـت  هک  یتافرـصت  زا  ار  رجوـم  دـناوتیمن  رجأتـسم  نینچمه 
دنکـشب ماب  ياهریت  زا  یکی  هنایروم  رثا  رد  هراجا  تدم  رد  دوش و  راذگاو  هراجاب  لاس  کی  تدم  يارب  ۀناخ  هاگره  اًلثم  ددرگ ، رجأتـسم 

روبزم قالطا  ریمعت ، تدـم  يارب  هچ  رگا  دـنک  ضوع  ار  ریت  نآ  دـناوتیم  رجوم  دنکـشب ، زین  ار  رگید  ياهریت  ماب  راـشف  هک  دور  نآ  میب  و 
محازت اب  ددرگیم و  رجوم  ررض  بجوم  هراجا ، تدم  ءاضقنا  ات  ریمعت  ریخأت  رجأتـسم و  ررـض  بجوم  ماب  ریمعت  اریز  دشابن ، هدافتـسا  لباق 
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. دنکب دوخ  کلم  رد  ار  همزال  تافرصت  دناوتیم  دیامنیم  نایب  ار  طیلست  هدعاق  هک  م . ق . « 30  » ةدام قبط  کلام  ود ، نآ  طوقس  ررض و  ود 
: دیوگیم م . ق . « 485  » ةدام هکتس  نیا 

تاریمعت عنام  دناوتیمن  رجأتـسم  دشاب ، رجوم  ررـض  بجوم  نآ  رد  ریخأت  هک  دیآ  مزال  یتاریمعت  هرجأتـسم  نیع  رد  هراجا  تدـم  رد  رگا  »
قح تروص  نیا  رد  دیامن ، هدافتـسا  ًاضعب  ای  اًلک  هرجأتـسم  نیع  زا  دـناوتن  ریمعت ، نامز  زا  یتمـسق  ای  مامت  تدـم  رد  هچ  رگا  ددرگ  روبزم 

لیلقت هبلاـطم  م . ق . « 483  » ةدام زا  دافتـسم  قبط  دناوتیم  دیامن  رظنفرـص  هراجا  خـسف  زا  رجأتـسم  هچنانچ  تشاد .» دـهاوخ  ار  هراجا  خـسف 
. دیامنب ار  هراجالا  لام  یبسن 

طرـش رگید  روط  هراجا  دقع  رد  هکنیا  رگم  تسا  رجأتـسم  ةدهعب  دشاب  هک  لیبق  ره  زا  تعارز  تفآ  راقع  هراجا  رد  : » م ق . « 506  » ةدام قبط  - 5
«. دشاب هدش 

کلم رد  دـیآیم  دوجوب  تعارز  رد  تفآ  رثا  رد  هک  یناـصقن  ددرگیم و  رجأتـسمب  قلعتم  هراـجا  دـقع  ۀلیـسوب  هرجأتـسم  نیع  عفاـنم  اریز 
هیلعف منغلا  هل  نم   ) تشاد دهاوخ  واب  قلعت  دیآ  تسدب  قباس  تاونس  لومعم  تادیاع  رب  هفاضا  هاگره  هک  ینانچمه  تسا  رجأتـسمب  قلعتم 

لوصحم داسف  ناصقن و  بجوم  ددرگیم و  تعارز  هجوتم  تعیبط  رد  هک  تسا  یئاـهتفآ  راـقع ، هراـجا  رد  تعارز  تفآ  زا  روظنم  مرغلا .)
هچنآ  اهنآ و  لاثما  شراب و  یمک  خلم ، نس ، دننام  دوشیم 
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. تسا جراخ  عوضوم  زا  نآ  دننام  تانق و  یبارخ  لیبق  زا  دوش  لصاح  هرجأتسم  نیع  رد  بیع  رثا  رد 

. تخاس يراج  زین  تاغاب  ةراجا  رد  هتوب  تخرد و  لوصحم  تفآ  دروم  رد  ار  الاب  ةدام  مکح  ناوتیم  كالم  تدحو  رظن  زا 

هراجا خسف  - 5

هراشا

ناویح و سلجم و  رایخ  رگم  دـشاب  دوجوم  تسا  نکمم  همزال  تالماعم  عیمج  رد  رایخ  عاونا  مامت  : » دـیوگیم م . ق . « 456  » ةدام هکنانچ 
دوشیم يراج  هراجا  دقع  رد  هدش  هدرب  مان  م . ق . « 396  » ةدام رد  هک  رگید  هناگتفه  تارایخ  یمامت  تسا .» عیب  صوصخم  هک  نمث  ریخأت 
فلخت رایخ  هقفـص و  ضعبت  رایخ  سیلدـت ، رایخ  بیع ، رایخ  نبغ ، رایخ  فصو ، فلخت  تیؤر و  رایخ  طرـش ، رایخ  زا : دـنترابع  اهنآ  و 

هراجا عیب و  نیب  هک  همات  تهابـش  و  م . ق . « 456  » ةدام مومع  اـب  اریز  م . ق . « 380  » ةدام رد  روکذـم  سیلفت  رایخ  تسا  نینچمه  و  طرش .
دیدرگ رکذ  عیب  رد  هک  تارایخ  ماکحا  مامت  تخاـسن . يراـج  هراـجا  رد  ار  « 380  » ةدام مکح  كالم ، تدـحو  اـب  ناوتیمن  تسا  دوجوم 

. دوشیم يراج  زین  هراجا  رد  دش ، دهاوخ  نایب  نآ  حرش  هدش و  ءانثتسا  نوناق  رد  ًاتحارص  هچنآ  رگم 
ۀیقبب تبسن  هتخادرپ و  طرش  رایخ  هقفص و  ضعبت  بیع ، طرـش ، فلخت  رایخ  ماکحا  رکذب  هفلتخم  دراوم  رد  هراجا  لصف  رد  یندم  نوناق 

. تسا هدومن  ءافتکا  « 456  » ةدام نایبب  هدنام و  تکاس  تارایخ 

- طرش فلخت  رایخ  - 1

خیرات زا  خـسف  راـیخ  تسا  ررقم  رجأتـسم  رجوم و  نیب  هک  یطئارـش  زا  فلختب  تبـسن  و  دـیوگیم ...« : « 496  » ةدام لیذ  رد  یندـم  نوناـق 
ینامتخاس ای  دـیامنب و  هراجا  دروم  رد  یتاریمعت  هک  دـیامن  طرـش  رجوم  رب  رجأتـسم  هراجا  دـقع  رد  هاـگره  اًـلثم  ددرگیم .» تباـث  فلخت 

لام یبسن  لیلقت  درادب و  هگن  وحن  نامهب  ای  دنک و  خسف  ار  هراجا  دـناوتیم  رجأتـسم  دـیامنب ، عانتما  نآ  ماجنا  زا  رجوم  ًادـعب  دـنک و  هفاضا 
دیامنن و راذگاو  يرگیدب  ار  هراجا  دروم  رجأتسم  هک  دنک  طرش  رجأتـسم  رب  رجوم  هاگره  هک  ینانچمه  دیامن . هبلاطم  دناوتیمن  ار  هراجالا 
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صوصخم  بسک  لغش و  لحم  ار  نآ  ای 
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. دنک خسف  ار  هراجا  دناوتیم  رجوم  رجأتسم ، فلختب  دهد  رارق 
زا فلخت  سفنب  هکنآ  یکی  تسا : روهشم  هیماما  ياهقف  دزن  هیرظن  ود  لعف ، طرش  زا  فلخت  رایخ  رد  تشذگ  تارایخ  ماکحا  رد  هکنانچ 

ماجناب رابجا  ار  وا  دناوتیم  دیامن  طرـش  زا  فلخت  هیلع  طورـشم  هاگره  هکنآ  رگید  دنک و  خسف  ار  یلـصا  دقع  دناوتیم  هل  طورـشم  طرش ،
دهاوخ ار  یلصا  دقع  خسف  قح  هل  طورشم  دهد ، ماجنا  ار  نآ  وا  فرط  زا  دناوتن  مه  يرگید  دشن و  نکمم  وا  رابجا  هچنانچ  دیامنب و  نآ 

ةدام رد  یلو  تسا . هدومن  ریخا  هیرظن  زا  يوریپ  دیامنیم  نایب  ار  طرـش  زا  فلخت  ماکحا  هک  « 239 «- » 237  » داوم رد  یندم  نوناق  تشاد .
هدومن و لودـع  دوخ  قباس  رظن  زا  هراجا  دروم  رد  هک  تسا  نآ  دـننام  ددرگیم » تباث  فلخت  خـیرات  زا  خـسف  راـیخ  : » دـیوگیم هک  « 496»

رما نیا  بجوم  نآ ، نمض  طرش  زا  فلخت  رایخ  هک  تسین  دوجوم  هراجا  دقع  رد  یتیصوصخ . هکنآ  اب  تسا ، هدرک  يوریپ  ار  لوا  هیرظن 
رایخ هکنآب  م . ق . « 496  » ةدام حیرـصت  اب  یئاضق  رظن  زا  دومن . قباس  ۀیرظنب  هجوت  مدع  رب  لمح  ار  رما  نیا  دیاب  راچان  نیاربانب  دشاب . هدش 

دروـم رد  ار  « 239 «- » 237  » داوم رد  هروکذـم  تاررقم  هک  دـسریم  رظنب  راوشد  ددرگیم ، تباـث  هل  طورـشم  يارب  فلخت  خـیرات  زا  خـسف 
. دومن يراج  هراجا  دقع  نمض  طرش  زا  فلخت 

- بیع رایخ  - 2

هراشا

: دوشیم روصت  ضرف  هس  نآ  رد  و 

دقع نیح  رد  هرجأتسم  نیع  ندوب  بویعم  فلا -

: دیوگیم م . ق . « 478  » ةدام
هراجا تسا  هدوب  هک  يوحن  نامهب  ای  دنک  خسف  ار  هراجا  دناوتیم  رجأتسم  هدوب ، بویعم  هراجا  لاح  رد  هرجأتـسم  نیع  دوش  مولعم  هاگره  »

«. درادن خسف  قح  رجأتسم  دسرن  يررض  رجأتسمب  هک  يوحنب  دنک  بیع  عفر  رجوم  رگا  یلو  دنک  لوبق  ترجا  مامتاب  ار 
، دهاوخب شرا  عیاب  زا  هتـشادهگن و  ار  عیبم  دـناوتیم  دـیامنن ، خـسف  ار  عیب  يرتشم  هک  یتروص  رد  تشذـگ ، عیب  رد  هکنانچ  بیع  رایخ  رد 

وحن  نامهب  ترجا  مامت  اب  ار  نآ  ای  دنک و  خسف  ار  هراجا  دناوتیم  رجأتسم  دیامنیم  حیرصت  الاب  ةدام  هکنانچ  هراجا  رد  یلو 
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ناربج نوچ  هک  دنیامنیم  لالدتـسا  نینچ  تسا و  هیماما  ءاهقف  زا  ةدع  ةدیقع  هراجا  رد  روبزم  هیرظن  درادن . شرا  ۀبلاطم  قح  دیامن و  لوبق 
هدعاق فالخ  رب  عیب  رد  شرا  ۀبلاطم  و  تسین ، دوجوم  شرا  ذخا  يارب  یبجوم  دوب ، دهاوخ  نکمم  هراجا  دقع  خسف  ۀلیسوب  رجأتسم  ررض 

. دناهداد شرا  ذخا  قح  زین  رجأتسمب  هراجا ، رد  بیع  رایخ  دروم  رد  هیماما  ياهقف  زا  رگید  یضعب  دشابیم . ربخ )  ) صاخ لیلدب  دنتسم  و 
هدایز و ره  عیب ، رد  بیع  راـیخ  بجوم  تهج  نیدـب  دوشیم ، هدیجنـس  هلماـعم  دروم  راـبتعاب  تسا  خـسف  راـیخ  شیادـیپ  بجوم  هک  یبیع 

عافتنا تبوعص  ای  نآ  ناصقن  بجوم  هتـشاد و  ریثأت  لام  عفانم  رد  هاوخ  دنادب ، بیع  ار  نآ  لحم  نامز و  فرع  هک  عیبم  رد  تسا  یناصقن 
ةدام قبط  دوشیم  هراجا  رد  خـسف  رایخ  شیادـیپ  بجوم  هک  یبیع  یلو  دـهاکب . نآب  تبغر  یئابیز و  زا  طـقف  هتـشادن و  ریثأـت  اـی  و  ددرگ ،

رابتعاب تسا و  تعفنم  هراجا  دـقع  یقیقح  دروم  اریز  دـشاب ، عاـفتنا  رد  تبوعـص  اـی  تعفنم  ناـصقن  بجوم  هک  تسا  یبیع  م . ق . « 479»
دریگ و رارق  عیب  دروم  هاـگره  تسا  هدیـسوپ  نآ  فقـس  ياـهریت  زا  یـضعب  هک  ياهناـخ  اًـلثم  ددرگیم ، نییعت  یمـسملا  ترجا  نآ  شزرا 
دریگ و رارق  لاس  کی  تدـم  يارب  هراجا  دروم  روبزم  ۀـناخ  هاگره  هکنآ  لاح  دـیامن و  خـسف  ار  نآ  دـناوتیم  دـشاب ، نآـب  لـهاج  يرتشم 
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اریز دیامنب ، خـسف  نآ  دانتـساب  ار  هراجا  دـناوتیمن  رجأتـسم  دـنک ، ماود  اهریت  نآ  لاس  نیدـنچ  دـناوتب  دـشاب و  هتـشادن  يرطخ  هنوگچـیه 
یمک بجوم  هک  هرجأتسم  نیع  رد  هدایز  ای  صقن  درادن . عافتنا  رد  تبوعص  ای  ناصقن و  ثیح  زا  تعفنم  رد  يریثأت  فقس  ریت  یگدیسوپ 

هکنانچ دیامنیم . رجأتسم  يارب  خسف  قح  داجیا  دشابن  عافتنا  رد  تبوعص  تعفنم و  ناصقن  ببس  هچ  رگا  ددرگ  نآب  تبسن  لیامت  تبغر و 
زا ار  لیبموتا  هراجا ، عقوم  رد  دورب و  شدرگب  ناریمـش  تیعمجرپ  ياهنابایخ  رد  هعمج  رـصع  هک  دـیامن  هراجا  یـسک  ار  یلیبموتا  هاـگره 

رتسآ زمرق  گنر  اب  هتفر و  نآ  رگید  تمـس  گنر  هک  دوشیم  هجوتم  ددرگ  نآ  راوس  دهاوخیم  هک  هعمج  رـصع  تسا ، هدـید  تمـس  کی 
هک روظنم  تعفنم  رد  يریثأـت  هچ  رگا  روما  هنوـگ  نیا  اریز  دـنک ، خـسف  ار  هراـجا  دـناوتیم  رجأتـسم  درادـن ، مه  ریگلگ  کـی  دـناهدومن و 

حیرفت شدرگب و  تیعمجرپ  ياهلحم  رد  هک  یـسک  دـیامنیم و  قرف  نآب  تبـسن  نانآ  تالیامت  دارفا و  تبغر  یلو  دـنکیمن  دـشاب  شدرگ 
لیبموتا  رد  هک  تسین  رضاح  دوریم 
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. دوش راوس  ریگلگ  گنر و  نودب 

ندوب بوطرم  لـیبق  زا  ددرگ  ضعب  نآ  زا  عاـفتنا  تبوعـص  اـی  تیلباـق و  مدـع  بجوـم  هرجأتـسم  نیع  زا  ضعب  رد  بیع  هک  یتروـص  رد 
، دروآ دراو  نایز  نینکاس  تشادهبب  نآ  رد  تنوکـس  ای  دومن و  ناوتن  تنوکـس  اهنآ  رد  هک  يروطب  هراجا  دروم  ۀناخ  ياهقاطا  زا  یـضعب 
، هراجا دروم  ضعب  زا  عافتنا  تبوعص  ای  تیلباق و  مدع  اریز  دنک ، خسف  ار  هراجا  ای  دهاوخب و  ار  هراجالا  لام  یبسن  لیلقت  دناوتیم  رجأتـسم 
زا ضعب  بیع  دننام  هراجا  دروم  رد  ار  عفانم  ضعب  فلت  ناوتیمن  تسا . م . ق . « 483  » ةدام مکح  دروم  هک  دشابیم  نآ  زا  ضعب  فلت  دننام 
هک تسا  ضبق  زا  لبق  عیبم  زا  ضعب  فلت  دـننام  عفاـنم  ضعب  فلت  هکلب  تسناد ، شرا  ار  هراـجالا  لاـم  یبسن  لـیلقت  دروآ و  رامـشب  عیبم 

. دشابیم هقفص  ضعبت  رایخ  بجوم 
مکح درادن .» خـسف  قح  رجأتـسم  دـسرن ، يررـض  رجأتـسمب  هک  يوحنب  دـنک  بیع  عفر  رجوم  رگا  یلو  م ...« :. ق . « 478  » ةدام لـیذ  قبط 

لامعا ۀلیـسوب  ات  دوش  ررـضتم  بیع  زا  هک  دوشیم  هداد  یـسکب  بیع  رثا  رد  هراجا  دقع  خسف  قح  هک  تسا  یقوقح  ةدعاق  رب  ینتبم  روبزم 
دوجوب هراجا  خـسف  رایخ  دوشن  رجأتـسم  هجوتم  ررـض  بیع  رثا  رد  هک  یتروص  رد  و  دـیامنب ، يریگولج  دوخب  ررـض  زا  دـناوتب  خـسف  قح 
ررـضتم رجأتـسم  ینعی  دوشن  تیوفت  هراـجا  دروم  تعفنم  زا  يرادـقم  چـیه  هک  ددرگ  عفر  يوـحنب  بیع  هاـگره  نیارباـنب  دـمآ . دـهاوخن 

. دوب دهاوخن  خسف  قح  شیادیپ  يارب  یبجوم  ددرگن ،
ءانثا رد  ای  دـشاب و  ضبق  زا  لبق  هاوخ  ددرگ ، لـصاح  دـقع  زا  سپ  اـی  دـشاب  دوجوم  دـقع  نیح  رد  بیع  هک  دـیامنیمن  یقرف  رما  نیا  رد 

. تدم

ضبق زا  لبق  دقع و  زا  دعب  هرجأتسم  نیع  ندش  بیعم  ب -

رایخ بجوم  دوش  ثداح  هرجأتسم  نیع  رد  تعفنم  ضبق  زا  لبق  دقع و  زا  دعب  هک  یبیع  : » دیوگیم م . ق . « 480  » ةدام لوا  تمسق  هکنانچ 
سپس دوجوم و  هدنریگلاقتنا  هب  نآ ، میلـست  نامز  ات  یکیلمت  دقع  رد  لاقتنا  دروم  لام  هب  تبـسن  هدنهد  لاقتنا  تیلوئـسم  اریز  تسا .»... 

. ددرگیم طقاس 
نوناق  نآ  رثا  رد  هک  دشابیم  لقان  ةدهعب  دقع  زا  لبق  بیع  دننام  ضبق  زا  لبق  بیع  نیاربانب 
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رد ضبق  زا  لـبق  عیب و  زا  دـعب  هک  یبیع  : » دـیوگیم عیبم  بیع  رد  م . ق . « 425  » ةدام هک  تسا  تهج  نیدب  دـهدیم ، هیلا  لقتنمب  خـسف  قح 

م. ق . « 425  » ةدام روتسد  دیدرگ و  نایب  دقع  نیح  دوجوم  بیع  رد  هچنآب  هجوت  اب  تسا .» قباس  بیع  مکح  رد  دوش  ثداح  عیبم 
نامهب ای  خسف و  ار  هراجا  دناوتیم  رجأتـسم  دوش  بیعم  ضبق  زا  لبق  دـقع و  زا  دـعب  هرجأتـسم  نیع  هک  یتروص  رد  ضبق ، زا  لبق  بیع  رد 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 532 

http://www.ghaemiyeh.com


. دیامن لوبق  شرا  ذخا  نودب  وحن 

هراجا تدم  ءانثا  رد  هرجأتسم  نیع  ندش  بیعم  ج -

هراجا دـقع  تسا .» تباث  رایخ  تدـم  هیقبب  تبـسن  دوش  ثداح  هراجا  تدـم  ءانثا  رد  بیع  رگا  و  دـیوگیم ...« : هک  « 480  » ةدام لیذ  قبط 
خـسف لباق  نآ  ثودح  زا  دعب  تدمب  تبـسن  و  حیحـص ، بیع  ثودح  زا  لبق  تدمب  تبـسن  هک  دوشیم  دقع  نودـب  لحنم  تدـم ، رابتعاب 
خیرات ات  هراجا  دقع  تهج  نیدب  تسا و  هدش  زین  ءافیتسا  رجأتـسم  ۀلیـسوب  هدوب و  ملاس  بیع ، شیادـیپ  زا  لبق  تدـم  عفانم  اریز  دـشابیم ،

يارب رجأتـسم  تسا ، هدـش  ثداح  عافتنا  رد  تبوعـص  ای  تعفنم و  ناـصقن  هک  روبزم  خـیرات  زا  دوشیم و  هتخانـش  حیحـص  بیع  شیادـیپ 
. دیامن لحنم  تدم  نآب  تبسن  ار  هراجا  دقع  دناوتیم  دوخ  ررض  ناربج 

اب رجأتسم  هاگره  تسا و  يروف  نآب  ملع  زا  دعب  دوشیم ، طابنتـسا  عیبم  دروم  رد  م . ق . « 435  » ةدام زا  هکنانچ  هراجا ، دروم  رد  بیع  رایخ 
. دوشیم طقاس  رایخ  دیامنب  ریخأت  خسف  قح  لامعا  رد  رایخب  ملع 

الا دشاب و  یـصخش  نیع  هراجا  دروم  هک  دیامنب  خسف  ار  هراجا  بیع  دوجو  رثا  رد  دـناوتیم  رجأتـسم  یتروص  رد  تشذـگ  عیب  رد  هکنانچ 
دناوتیم درادـن و  خـسف  قح  رجأتـسم  دـیآ  رد  بویعم  هداد  رجوم  هک  يدرف  دـشاب و  یلک  نیع  هراـجا  دروم  رگا  .: » م ق . « 482  » ةدام قبط 

رد دهعت  دروم  هچنآ  روبزم  ضرف  رد  اریز  تشاد .» دهاوخ  خـسف  قح  دـشابن  نکمم  نآ  لیدـبت  رگا  دـیامن و  نآ  لیدـبتب  روبجم  ار  رجوم 
زا فشک  زا  سپ  دهد و  ماجنا  رجأتـسمب  نآ  میلـست  ۀلیـسوب  رجوم  دـیاب  هک  دـشابیم  یلک  تعفنم  زا  ملاس  درف  کیلمت  تسا ، هراجا  دـقع 

، تسا هدادن  ماجنا  دـشابیم  ملاس  درف  میلـست  هک  ار  دوخ  دـهعت  رجوم  هک  ددرگیم  مولعم  هدـش ، رجأتـسم  میلـست  هک  يدرف  رد  بیع  دوجو 
ار  بویعم  درف  دناوتیم  رجأتسم  نیاربانب 
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. دریذپب ملاس  درف  ياجب  ار  بویعم  درف  دناوتیم  و  دهاوخب ، رجوم  زا  ار  یملاس  درف  هدومن و  در 

، تشاد دهاوخ  ار  هراجا  دقع  خسف  قح  رجأتسم  دوشن ، تفای  یلک  زا  يرگید  درف  روبزم  لحم  رد  هکنانچ  دشابن ، نکمم  نآ  لیدبت  رگا  و 
دهدیم رجأتسم  ضبقب  رجوم  هک  ار  يدرف  دیامن و  هراجا  هام  کی  يارب  نیعم  شیاجنگ  اب  ار  یـصوصخم  لدم  لیبموتا  یـسک  هکنآ  دننام 

زج یقیرط  رجأتـسمب ، ۀجوتم  ررـض  عفر  يارب  تروص  نیا  رد  دوشن ، تفای  لحم  نآ  رد  تایـصوصخ  نآ  اب  يرگید  درف  دـشاب و  بویعم 
. دیشیدنا ناوتیمن  خسف 

ضبق زا  لبق  هکنآ  هاوخ  دوش ، ثداح  دقع  زا  سپ  ای  هدوب  دوجوم  دـقع  نیح  رد  هرجأتـسم  نیع  رد  بیع  هک  دـیامنیمن  یقرف  رما  نیا  رد 
. ددرگیم يراج  هروبزم  دراوم  یمامت  رد  الاب  ةدام  كالم  اریز  تدم ، ءانثا  رد  ای  دشاب و 

- یمسملا ترجا  رد  بیع  هرصبت 

ترجا هاگره  نیاربانب  تسا ، هرجأتـسم  نیع  تعفنم  دننام  بیع ، ماکحا  ظاحل  زا  دشاب  یـصخش  تعفنم  هک  یتروص  رد  یمـسملا  ترجا 
شرا ۀبلاطم  مدع  طانم  هچنآ  اریز  دهاوخب ، شرا  دناوتیمن  دیامنب و  خسف  ار  هراجا  دناوتیم  طقف  رجوم  دشاب  بویعم  دقع  نیح  رد  یمسملا 

نمث و نیب  قرف  دـننام  ود  نآ  قرف  تسا و  دوـجوم  زین  دـشابیم  تعفنم  هک  یئامـسملا  ترجا  رد  تسا ، هرجأتـسم  نیع  تـعفنم  دروـم  رد 
رجوم دـشاب ، بویعم  دـقع  نیح  رد  هاگره  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  یجراخ  نیع  یمـسملا  ترجا  هکنآ  فـالخب  تسا ، يراـبتعا  نمثم 
روبزم دروم  مکح  كالم . تدحو  رظن  زا  اریز  تشذگ ، عیبم  رد  هکنانچ  دیامنب ، لوبق  شرا  ذخا  اب  ار  نآ  ای  دنک و  خسف  ار  دقع  دـناوتیم 

. دشابیم عیبم  رد  بیع  رایخ  مکح  دننام 

- هقفص ضعبت  رایخ  - 3

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 533 

http://www.ghaemiyeh.com


فلت رادقمب  تبسن  فلت  نامز  زا  دوش  فلت  ًاضعب  ای  اًلک  ۀثداح  ۀطـساوب  هرجأتـسم  نیع  هراجا  تدم  رد  رگا  : » دیوگیم م . ق . « 483  » ةدام
لام یبسن  لیلقت  ۀـبلاطم  طقف  ای  دـنک  خـسف  هیقبب  تبـسن  ار  هراجا  دراد  قح  رجأتـسم  نآ ، ضعب  فلت  تروص  رد  دوشیم و  خـسفنم  هدـش 

ضعبت  رایخ  مکح  نایب  دیامن .» هراجالا 
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تسا نامه  هکلب  تسین ، یصوصخم  مکح  ياراد  هراجا  رد  روبزم  دروم  دشابیم . هرجأتـسم  نیع  فلت  مکح  نایب  عبتب  الاب ، ةدام  رد  هقفص 
. دیدرگ نایب  عیب  رد  هقفص  ضعبت  رایخ  رد  هک 

خسفنم دقع  فلات ، تمـسقب  تبـسن  دوشیم و  هددعتم  دوقعب  لحنم  دروم ، ددعت  رابتعاب  هرجأتـسم  نیع  زا  ضعب  فلت  دروم  رد  هراجا  دقع 
دقع یمامت  تروص  نیا  رد  دنک ، خسف  ار  نآ  دناوتیم  ینعی  تسا ، هقفص  ضعبت  رایخ  ياراد  رجأتسم  هدنامیقاب ، تمسقب  تبسن  ددرگیم و 

رد و  دوشیم . طقاس  هتخادرپن  ار  نآ  هاگره  ددرگیم و  درتسم  رجأتسمب  خسف ، زا  سپ  تدمب  تبـسن  یمـسملا  ترجا  دوشیم و  لحنم  هراجا 
همادا یقاب  تمسقب  تبسن  تدم  هیقب  رد  هراجا  دقع  دیامن ، خسف  ار  هراجا  دنک و  هدافتسا  دوخ  رایخ  قح  زا  دهاوخن  رجأتـسم  هک  یتروص 

زا یتمسق  خاسفنا  رثا  رد  اریز  دوس ، نییعت  دریگیم  رارق  فلات  تمسق  لباقم  رد  هک  هراجا  زا  يرادقم  دیاب  تروص  نیا  رد  تشاد . دهاوخ 
طقف رجأتـسم  دیوگیم  الاب  هدام  رد  هک  تسا  نیا  ددرگیمرب . دقع  زا  لبق  کلامب  دوخ  يدوخب  یمـسملا  ترجا  زا  يرادـقم  راچان  دـقع ،

. دیامنب دناوتیم  ار  هراجالا  لام  یبسن  لیلقت  ۀبلاطم 

طرش رایخ  - 4

تروص رد  خسف  قح  رجوم  هکنیا  رگم  تسا  یقاب  دوخ  لاحب  هراجا  دوش  لقتنم  يرگیدب  هرجأتسم  نیع  رگا  : » دیوگیم م . ق . « 498  » ةدام
: تسا لیذ  روص  زا  یکیب  هرجأتسم  نیع  شورف  تروص  رد  رجوم  يارب  خسف  طرش  دشاب .» هدرک  طرش  دوخ  يارب  ار  لقن 

هرجأتـسم نیع  شورف  رب  فقوتم  نآ  لامعا  یلو  دوشیم ، طرـش  خـسف  قح  هراجا  تدـم  یمامت  رد  رجوم  يارب  هراـجا  دـقع  نمـض  فلا -
. تسا

روبزم دروم  رد  رایخ  طرش   ) دیآ دوجوب  وا  يارب  رایخ  قح  دشورفب  ار  هرجأتـسم  نیع  رجوم  رگا  هک  دوشیم  طرـش  هراجا  دقع  نمـض  ب -
(. دشابیم هرجأتسم  نیع  شورف  رب  فقوتم  نآ  شیادیپ  تسا و  قیلعت  روطب 

. ددرگ خسفنم  دوخ  يدوخب  دقع  دشورفب  ار  هرجأتسم  نیع  رجوم  هچنانچ  هک  دوشیم  طرش  هراجا  دقع  نمض  ج -
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تروص نیا  رد  دیامن . خسف  ار  هراجا  دشاب  مزلم  رجأتـسم  دـشورفب ، ار  هرجأتـسم  نیع  رجوم  هچنانچ  دوشیم  طرـش  هراجا  دـقع  نمـض  د -
. دوشیم خسفب  رابجا  دیامنن  خسف  ار  هراجا  رجأتسم  هاگره  هرجأتسم  نیع  شورف  زا  سپ 

تروص ج ود  زا  یکیب  دقع  نمض  طرش  نداد  رارق  تشذگ  طرش  عیب  رد  هکنانچ  دشابیم و  فلا و ب  تروص  ود  زا  یکیب  رظان  الاب  ةدام 
. دوب دهاوخ  حیحص  یندم  نوناق  « 10  » ةدام قبط  و د -

م. ق . « 399  » ةداـم و  م . ق . « 456  » ةدام قبط  الا  تسا و  هدومن  ناـیب  هرجأتـسم  نیع  شورف  تروص  رد  ار  راـیخ  طرـش  م . ق . « 498  » ةدام
. دشاب هلماعم  خسف  رایتخا  یجراخ  صخش  ای  ود  ره  ای  رجأتسم  ای  رجوم  يارب  نیعم  تدم  رد  هک  دومن  طرش  هراجا  دقع  نمض  ناوتیم 

- خسف راثآ 

زا لبق  کلامب  دروم  ود  زا  کی  ره  دوشیم و  لحنم  خسف ، ءاشنا  نامز  زا  دقع  تسا و  هلاقا  دننام  خسف  رثا  هک  تشذگ  تارایخ  ماکحا  رد 
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دروم رد  دـش . دـهاوخ  هداد  ضوع  رد  نآ  لدـب  دـشاب  هدـش  فلت  دروم  ود  زا  کی  ره  مامت  ای  ضعب  هک  یتروص  رد  و  ددرگیم ، رب  دـقع 
لام رجوم و  تیکلمب  دقع  دروم  تعفنم  هدش و  لحنم  دقع  دوش ، خـسف  تاهج  زا  یتهجب  هراجا  هک  یتروص  رد  روبزم  ةدـعاق  قبط  هراجا 
ءانثا رد  خسف  هکنانچ  دشاب ، هدش  ءافیتسا  رجأتـسم  ۀلیـسوب  تعفنم  زا  يرادقم  هک  یتروص  رد  دـباییم . تدوع  رجأتـسم  تیکلمب  هراجالا 

رثا رد  اریز  دهدیم ، رجومب  دشاب ، تدم  نآ  لثملا  ترجا  هک  ار  نآ  لدب  رجأتـسم ، هک  دننآ  رب  هیماما  ياهقف  زا  ياهدـع  دـیآ  لمعب  تدـم 
رثا رد  روبزم  ضرف  رد  دش و  دهاوخ  هداد  نآ  لدب  دشاب  هدـش  فلت  هچنانچ  ددرگیم و  رب  دـقع  زا  لبق  کلامب  نیـضوع  زا  کی  ره  خـسف 

ای مامت  هاگره  هک  ینانچمه  ددرگیم . نآ  نیـشناج  تسا  لثملا  ترجا  هک  نآ  لدب  تسا و  هدش  فلت  عفانم  زا  يرادـقم  رجأتـسم ، ءافیتسا 
هک تسنآ  رب  روهـشم  لوق  تخادرپ . دهاوخ  رجأتـسمب  تمیق  ای  لثم  زا  ار  نآ  لدـب  رجوم  دـشاب  هدـش  فلت  رجوم  دزن  هراجالا  لام  ضعب 

هراجا  ددرگیم و  لحنم  تدم  رابتعاب  دقع  دیامن ، خسف  ار  هراجا  دقع  رجأتسم  هاگره 
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زا لبق  تدمب  تبـسن  هراجا  اما  و  ددرگیم ، درتسم  رجأتـسمب  روبزم  تدمب  تبـسن  یمـسملا  ترجا  دوشیم و  خسف  هدنامیقاب  تدمب  تبـسن 
نبغ و رایخ  دروم  دـننام  دـشاب ، دوجوم  دـقع  نیح  رد  خـسف  تلع  هاگره  هک  دـننآ  رب  اهقف  زا  رگید  یـضعب  تسا . یقاب  دوخ  لاحب  خـسف 
ای مامت  ءافیتسا  رجأتـسم  هچنانچ  ددرگیم و  درتسم  رجومب  هراجا  دروم  عفانم  یمامت  دنک  خـسف  ار  هراجا  رجأتـسم  هک  یتروص  رد  سیلدـت 

ثداح هراجا  تدم  ءانثا  رد  دقع  زا  سپ  خسف  تلع  هاگره  یلو  دزادرپیم ، رجومب  ار  تدم  نآ  لثملا  ترجا  دـشاب  هدرک  ار  تعفنم  ضعب 
تدم يامـسملا  ترجا  دیامن و  خسف  تدـم  هیقبب  تبـسن  ار  هراجا  دـناوتیم  رجأتـسم  ددرگ  بویعم  هرجأتـسم  نیع  هک  يدروم  دـننام  دوش 

. دوشیم درتسم  رجأتسمب  طقف  روبزم 
«480  » ةدام لیذ  رد  دوشیم  ادیپ  هراجا  تدم  ءانثا  رد  نآ  ببـس  هک  یتارایخ  خسف  مکح  تسا و  هدومن  ریخا  لوق  زا  تعباتم  یندـم  نوناق 

خـسف مکح  و  تسا ، هدش  رکذتم  تسا .» تباث  رایخ  تدـم  ۀـیقبب  تبـسن  دوش  ثداح  هراجا  تدـم  ءانثا  رد  بیع  رگا  و  دـیوگیم ...« : هک 
. تسا هدومن  رازگرب  هدـیدرگ  نایب  خـسف  هلاقا و  رد  هک  یلک  ةدـعاق  رب  هدرکن و  ناـیب  تسا  دوجوم  دـقع  نیح  رد  نآ  تلع  هک  یتاراـیخ 

دیآ دوجوب  دـقع  ءاـنثا  رد  خـسف  ببـس  هک  یتروص  رد  اریز  دراد ، تقفاوم  رتـشیب  یقوقح  دـعاوق  قطنم و  اـب  روبزم  لوق  هک  دـسریم  رظنب 
سپ هچنآ  تسا و  هدمآ  دوجوب  رجأتسم  روظنم  قبط  ملاس و  رایخ  ببـس  شیادیپ  زا  لبق  تعفنم  تسا ، لبق  ةدام  روکذم  دروم  رد  هکنانچ 

تسا و بویعم  عفانم  تدم ، ءانثا  رد  بیع  شیادـیپ  زا  سپ  الاب  لاثم  رد  الثم  دـشابیمن ، دوصقم  اب  قفاوم  تسا  بیع )  ) ببـس شیادـیپ  زا 
هددـعتم دوقعب  لحنم  دـقع  روبزم  رابتعاب  ددرگیم و  تدـم ) رابتعاب  تعفنم   ) دـقع دروم  ددـعت  بجوم  توافت  نیا  ملاس ، عفانم  نآ  زا  لبق 

رد خسف ، ببس  هک  یتروص  رد  اما  ددرگیم . لصاح  دیآیم  دوجوب  ببـس  شیادیپ  زا  سپ  هک  بویعم  تعفنمب  تبـسن  خسف  قح  دوشیم و 
هتفر راکب  سیلدت  هرجأتـسم  نیع  رد  ای  دشاب و  نوبغم  رجأتـسم  ای  هدوب و  بویعم  دـقع  نیح  رد  هرجأتـسم  نیع  هکنانچ  دـشاب ، دـقع  نامز 

دشابیم  دوجوم  وا  يارب  دروم  یمامتب  تبسن  رایخ  قح  هدوبن و  رجأتسم  روظنم  اب  قفاوم  عفانم  هراجا ، تدم  یمامت  رد  تسا ،
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. دوشیمن دقع  يرابتعا  ددعت  بجوم  تدم  ءانثا  رد  نآب  ذخا  نینچمه  رایخ و  رب  وا  عالطا  و 
یمامت نآ  لباقم  رد  ددرگیم و  رب  رجومب  دشاب  تعفنم  هک  هراجا  دروم  یمامت  خسف  قح  لامعا  رثا  رد  خسف ، رد  یلک  ةدعاق  قبط  نیاربانب 
رجومب لثملا  ترجا  هدرک  تیوفت  ار  نآ  اـی  هدومن و  ءاـفیتسا  رجأتـسم  هک  یتعفنم  ضوع  رد  و  دوشیم ، درتسم  رجأتـسمب  یمـسملا  ترجا 

. تخادرپ دهاوخ 

هراجا نالطب  - 6

هلماعم تحص  يارب  یساسا  طیارش  زا  یکی  نادقف  - 1
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هچ رگا  تسا  لـطاب  هراـجا  دـشابن ، دوجوم  م . ق . « 190  » ةدام رد  روکذـم  هلماـعم  تحـص  يارب  یـساسا  طیارـش  زا  یکی  هک  یتروص  رد 
درادـن و کلمت  رد  يرثا  دـساف  هراـجا  عیب ، دروم  رد  م . ق . « 365  » ةدام زا  دافتـسم  قبط  دنـشاب و  رما  نیاب  لهاج  اـهنآ  زا  یکی  اـی  نیفرط 
، عیب دروم  رد  م . ق . « 366  » ةدام زا  دافتسم  قبط  نیاربانب  تسا . هدشن  لقتنم  رجومب  یمسملا  ترجا  رجاتسمب و  تعفنم  هک  ددرگیم  مولعم 

تهج نیدب  دوب ، دهاوخ  نآ  نماض  تسا  هدـش  صقان  ای  فلت  رگا  دـنک و  در  شبحاصب  دـیاب  هدومن  ضبق  نیفرط  زا  کی  ره  هک  ار  یلام 
هدرک هرجأتسم  نیع  زا  تعفنم  ءافیتسا  رجأتـسم  رگا  درادیم و  درتسم  رجأتـسمب  ار  نآ  دشاب  هتـشاد  تفایرد  ار  لثملا  ترجا  رجوم  هچنانچ 

. دهدیم رجومب  ار  نآ  لثملا  ترجا  تسا 
لاکـشا لثملا  ترجاب  تبـسن  وا  قاقحتـسا  رد  دـشاب  هراـجا  دـقع  نـالطبب  ملاـع  دـقع  نیح  رد  رجوم  هک  یتروص  رد  نییقوقح ، زا  ضعب 

هدومن دوخ  لام  تمرح  کته  رجأتسمب  هرجأتسم  نیع  میلست  اب  رجوم  اریز  دشاب ، دقع  نالطبب  لهاج  رجأتسم  هاگره  اصوصخم  دناهدومن ،
رد هچ  رگا  رجوم  اریز  دشابیمن ، دراو  تشذگ  دـساف  عیب  رد  هکنانچ  نانیا  لاکـشا  دـشاب . هدرک  هحابا  واب  ار  تعفنم  هک  تسا  نآ  دـننام  و 
رد هتساوخیم  هکلب  تسا ، هتشادن  ار  نآ  یناجم  کیلمت  ای  تعفنم  ۀحابا  دصق  رجأتسمب  لام  میلست  رد  هدوب ، هراجا  نالطبب  ملاع  دقع  نیح 

ار رجأتـسم  تیکلام  هدـیدرک و  رجوم  ۀـشقن  يارجا  زا  عنام  نوناق  یلو  دـیامن ، کلمت  ار  يدادرارق  ةراجالا  لاـم  تعفنم ، کـیلمت  لـباقم 
رجومب تسا  لثملا  ترجا  هک  ار  نآ  ضوع  دـیاب  هدومن  ءافیتسا  ار  رجوم  یکلم  تعفنم  رجأتـسم  نوچ  و  تسا ، هتخانـشن  تعفنمب  تبـسن 

ءافیتسا  بجوم  هراجا  نالطبب  مه  رجأتسم  لهج  و  دهدب ،
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ار ریجا  لمع  لثملا  ترجا  رجأتـسم  دـیاب  ینعی  دـشاب ، لطاب  هراجا  هک  یتروص  رد  ناسنا  هراجا  رد  تسا  نینچمه  و  ددرگیمن . وا  یناـجم 
. دراذگ ترجا  نودب  ار  وا  لمع  ناوتیمن  ریجا  فرط  زا  عربت  دصق  مدع  اب  اریز  تسا ، هدوب  دقع  نالطبب  ملاع  ریجا  هچ  رگا  دزادرپب 

نیدنچ نآ  رادقم  هچ  رگا  دش ، دهاوخ  نیعم  سانشراک  ۀلیسوب  نانآ  قفاوت  مدع  تروص  رد  دوشیم و  نییعت  نیفرط  یضارتب  لثملا  ترجا 
رارق لثملا  ترجا  رایعم  ناوتیمن  ار  دقع  رد  هنیعم  يامسملا  ترجا  دشاب . لطاب  دقع  رد  روکذم  يامسملا  ترجا  زا  رتمک  ای  رتدایز و  ربارب 

طورش تدم و  دننام  يروما  نتفرگ  رظن  رد  اب  تحـص ، ضرف  رب  هراجا  دقع  نمـض  رد  یمـسملا  ترجا  رادقمب  نیفرط  یـضارت  اریز  داد ،
رد يرتشم  دزن  عیبم  فلت  رد  هکنانچ  ددرگیمن  تیاـعر  روما  نآ  تسا  لـطاب  هراـجا  هک  دوش  فشک  نوچ  و  تسا ، هدوب  نآ  رد  هجردـنم 

. تشذگ دساف  عیب 

میلست زا  سپ  هلصافالب  ای  ضبق  زا  لبق  هرجأتسم  نیع  ندش  فلت  - 2

نیع هچنانچ  نیاربانب  دوشیم .»...  لطاب  فلت  خیرات  زا  هرجأتسم  نیع  ندش  فلت  ۀطـساوب  هراجا  دقع  .: » م ق . « 496  » ةدام لوا  تمسق  قبط 
ار لثملا  ترجا  رجوم  دیاب  تسا و  لطاب  هراجا  ددرگ  فلت  رجأتـسمب  نآ  میلـست  زا  دـعب  هلـصافالب  ای  دوش و  فلت  ضبق  زا  لبق  هرجأتـسم 

. دهد سپ  دشاب  هدومن  تفایرد  هچنانچ 

تسا هدمآ  لمعب  نآ  يارب  هراجا  هک  يرما  ءافتنا  - 3

ای دریمب و  هدـش  ریجا  يرتهم  نآ  تظافح  يارب  هک  یبسا  هکنانچ  دوش ، یفتنم  تسا  هدـش  دـقعنم  نآ  يارب  هراـجا  دـقع  هک  يرما  هاـگره 
دننام ددرگیم و  بلـس  روظنم ، عافتنا  رب  تردق  اریز  دوشیم ، لطاب  هراجا  ددرگ ، قیرح  راچد  هدش  هیارک  لیبموتا  نآ  لمح  يارب  هک  يراب 

.(. م ق . « 496  » ةدام  ) دوش فلت  ضبق  زا  لبق  هراجا  دروم  هک  تسا  نآ 

هراجا تدم  ءانثا  رد  هرجأتسم  نیع  فلت  - 4
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.: م ق . « 483  » ةدام قبط 
نامز  زا  هراجا  دوش  فلت  اضعب  ای  الک  ۀثداح  هطساوب  هرجأتسم  نیع  هراجا  تدم  رد  رگا  »
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طقف ای  دنک  خسف  هیقبب  تبـسن  ار  هراجا  دراد  قح  رجأتـسم  نآ  ضعب  فلت  تروص  رد  دوشیم و  خسفنم  هدـش  فلت  رادـقمب  تبـسن  فلت ،

«. دیامن هراجالا  لام  یبسن  لیلقت  ۀبلاطم 
میلـست هرجأتـسم  نیع  روبزم  تعفنم  ءافیتسا  يارب  و  ددرگیم ، تعفنم  یماـمت  کـلام  دـقع  ببـسب  رجأتـسم  هراـجا  رد  تشذـگ ، هکناـنچ 
ءافیتسا هک  یتدمب  تبـسن  تقیقح  رد  روبزم  ةراجا  هک  ددرگیم  فشک  دوش  فلت  هرجأتـسم  نیع  تدم ، ءانثا  رد  نوچ  و  دوشیم . رجأتـسم 

تهج نیدب  تسا . هدوب  لطاب  هدش  فلت  نیع  عبتب  عفانم  هک  یتدمب  تبـسن  و  حیحـص ، هدـیدرگ  تیوفت  رجأتـسم  ۀلیـسوب  ای  هدـش و  عفانم 
: دنکیم حیرصت  م . ق . « 496  » ةدام

هتشاد تفایرد  ار  یمسملا  ترجا  رجوم  هک  یتروص  رد  و  دوشیم .»...  لطاب  فلت  خیرات  زا  هرجأتسم  نیع  ندش  فلت  ۀطساوب  هراجا  دقع  »
ارهاظ عفانم  دـننام  دـقع ، هلیـسوب  هچ  رگا  تسا  ریغ  لاـم  رد  فرـصت  فلت ، زا  سپ  تدـمب  تبـسن  یمـسملا  ترجا  رد  وا  فرـصت  دـشاب 

رد یمسملا  ترجاب  تبسن  رجوم  تیکلام  عفانمب و  تبسن  رجأتـسم  تیکلام  هک  دوب  نآ  رب  دیاب  نیاربانب  تسا ، هدش  لخاد  رجوم  تیکلمب 
فلت دروم  دـننام  ار  روبزم  دروم  ناوتیمن  و  ددرگیم . تیبثت  ددرگیم  تیوفت  اـی  ءاـفیتسا و  تعفنم  هک  جـیردتب  تسا و  لزلزتم  دـقع  ناـمز 

هدیدرگ رجأتسم  میلست  امامت  هراجا  دروم  تعفنم  هرجأتسم ، نیع  میلست  هلیـسوب  هک  دوب  نآ  رب  و  تسناد ، يرتشمب  نآ  ضبق  زا  سپ  عیبم ،
میلـست واب  ضوع  لباقم  رد  دوشیم  کـلام  دـقع  ۀلیـسوب  يرتشم  هچنآ  عیب  رد  اریز  تسا ، هدـش  فلت  رجأتـسم  لاـم  دوش ، فلت  هچناـنچ  و 

رد جـیردتب  هرجأتـسم  نیع  میلـست  زا  سپ  نآ  تانآ  تسین و  دوجوم  دـقع  نیح  رد  تعفنم  هک  تسا  هراجا  رد  هچنآ  فـالخ  رب  ددرگیم ،
فلت رثا  رد  هک  تعفنم  زا  یتانآ  اما  ددرگیم . رقتـسم  رجوم  تیکلم  رد  رادـقم  ناـمهب  یمـسملا  ترجا  زا  دوشیم و  ادـیپ  رجأتـسم  تیکلم 
ربانب دنکیم . تدوع  رجأتـسم  تیکلمب  یمـسملا  ترجا  زا  رادـقم  نآ  دوشیمن و  نآ  ضوع  قحتـسم  رجوم  دـیآیمن ، دوجوب  هرجأتـسم  نیع 
رکذ ددرگیم و  تدم  هیقبب  تبسن  هراجا  دقع  نالطب  بجوم  تدم  ءانثا  رد  هرجأتسم  نیع  فلت  هک  دنرکذتم  هیماما  ياهقف  تشذگ ، هچنآ 

رد  هک  دشابیم  هراجا  دقع  لالحنا  رابتعاب  م . ق . « 483  » ةدام رد  خاسفنا  ۀملک 
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. تسا نالطب  دننام  رثا  ثیح  زا  دروم  نیا 
طیـسقت تدمب  تبـسن  یمـسملا  ترجا  ددرگیم و  لطاب  تدـم  هیقبب  تبـسن  فلت  خـیرات  زا  هراجا  تدـم ، ءانثا  رد  هرجأتـسم  نیع  فلت  اب 

ةراجا تدـم  لباقم  رد  هک  رادـقم  نآ  دـشابیم و  رجومب  قلعتم  دریگیم  رارق  حیحـص  ةراجا  تدـم  لباقم  رد  هک  نآ  زا  يرادـقم  و  دوشیم ،
. دوشیم طقاس  نآب  تبسن  وا  ۀمذ  هتخادرپن  ار  نآ  رجأتسم  هاگره  ددرگیمرب و  رجأتسمب  یمسملا  ترجا  زا  تسا  لطاب 

رگید ضعب  رد  تعفنم  شزرا  زا  شیب  تدـم  ضعب  رد  تعفنم  شزرا  ینعی  دـشابن ، ناسکی  تدـم  یماـمت  تعفنم  شزرا  هک  یتروص  رد 
لحم تیعضو  یلوصف و  عاضواب  هجوت  اب  سانشراک  تسا ، ناتسمز  زا  شیب  نآ  ةراجا  شزرا  ناتسبات  رد  هک  ناریمـش  تاغاب  دننام  دشاب ،
. درادیم درتسم  رجأتسمب  هراجالا  لام  زا  تسا  لطاب  هراجا  هک  یتدمب  تبسن  هدومن و  میوقت  ار  نآ  دراد  ریثأت  ترجا  رادقم  رد  هچنآ  و 

عافتنا تیلباق  زا  هرجأتسم  نیع  ندش  جراخ  - 5

.: م ق . « 481  » ةدام قبط 
نیع ندـش  بویعم  اریز  دوشیم .» لطاب  هراجا  دومن  بیع  عفر  ناوتن  هدـش و  جراخ  عافتنا  تیلباـق  زا  بیع  ۀطـساوب  هرجأتـسم  نیع  هاـگره  »
دروم هک  یتعفنم  تروص  ره  رد  هچ  تسا ، فلت  مکح  رد  دومن  نآ  زا  بیع  عفر  ناوتن  دوشن و  نکمم  نآ  زا  عافتنا  هک  يروطب  هرجأتـسم 
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هرجأتـسم نیع  ندش  بویعم  خیرات  زا  هراجا  م . ق . « 496  » ةدام زا  دافتـسم  قبط  تهج  نیدب  دـشابیم و  ءافیتسا  لباق  ریغ  هتفرگ  رارق  هراجا 
. ددرگیم لطاب 

بیع عفر  نآ  زا  ددرگ  رجأتسم  هجوتم  يررـض  هکنآ  نودب  رجوم  دومن و  بیع  عفر  هرجأتـسم  نیع  زا  ناوتب  الاب  ضرف  رد  هک  یتروص  رد 
. دوشیمن لطاب  هراجا  م . ق . « 478  » ةدام زا  دافتسم  ربانب  دیامن 

ةدام قبط  اریز  دوشیم ، نآب  رابجا  رجوم  دیامن ، عانتما  نآ  زا  رجوم  درک و  بیع  عفر  هرجأتـسم  نیع  زا  ناوتب  الاب  ضرف  رد  هک  یتروص  رد 
«. دنکب ار  نآ  زا  هبولطم  ةدافتسا  دناوتب  رجأتسم  هک  دیامن  میلست  یتلاح  رد  ار  هرجأتسم  نیع  دیاب  رجوم  . » م ق . « 477»
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هرصبت 1

يزوسشتآ و دننام  یعیبط  لماوع  زا  یکی  ثودح  رثا  رد  نآ  فلت  م . ق . « 483 «- » 496  » داوم رد  روکذم  هرجأتسم  نیع  فلت  زا  روظنم 
دنک فلت  یسک  ار  هراجا  دروم  هاگره  یلو  دردب . ار  وا  گرگ  ای  دریمب و  تسا  هراجا  دروم  هک  یناویح  هکنانچ  دشابیم  نآ  لاثما  قرغ و 
رما نیا  رد  دـشابیم ، تعفنم  نماض  رجأتـسم  لباقم  رد  یندـم  نوناق  « 331 - » 328  » داوم قبط  روبزم  صخـش  ددرگ ، نآ  فلت  ببـس  اـی  و 
هدش نآ  فلت  ببس  ای  هدرک و  فلت  ار  رجأتسم  تعفنم  هک  یسک  نیاربانب  ثلاث ، صخش  ای  دشاب  رجوم  روبزم  صخـش  هک  دیامنیمن  یقرف 

دناوتیم رجأتـسم  دشاب  هدـش  فلت  رجوم  فرط  زا  هرجأتـسم  نیع  هاگره  هک  دـننآ  رب  اهقف  زا  ةدـع  دزادرپب . ار  نآ  لثملا  ترجا  دـیاب  تسا 
. دهاوخب رجوم  زا  ار  هدش  تیوفت  عفانم  ضوع  ای  خسف و  ار  هراجا 

هرصبت 2

یجراخ نیعم و  هرجأتـسم  نیع  هک  تسیدروم  رد  هدـیدرگ  ناـیب  هرجأتـسم  نیع  فلت  دروم  رد  هراـجا  نـالطبب  عجار  لـصف  نیا  رد  هچنآ 
دقع دوش  فلت  نآ  دـنک و  رجأتـسم  میلـست  ار  نآ  دارفا  زا  يدرف  دـهعب  ءافو  ماقم  رد  رجوم  دـشاب و  یلک  هراجا  دروم  هاگره  ـالا  دـشاب و 

ار يرگید  درف  دـیاب  رجوم  هدوب و  لـطاب  دـهعت  ءاـفیا  هک  دوشیم  فشک  دـشاب  ضبق  زا  لـبق  فـلت ، هچناـنچ  اریز  ددرگیمن ، لـطاب  هراـجا 
یلک نیع  تعفنم  زا  ینیعم  رادقم  کیلمتب  دـهعت  رجوم  نوچ  دوش ، فلت  هرجأتـسم  نیع  تدـم  ءانثا  رد  هچنانچ  دـنک و  میلـست  رجأتـسمب 
دوخ دهعت  یمامت  هدش ، فلت  تدم  ءانثا  رد  دیامنب  نآ  زا  تعفنم  ءافیتسا  ات  هدومن  میلست  رجأتسمب  هک  ار  نآ  زا  يدرف  هدومن و  رجأتـسمب 
نیع هاگره  تسا  فلت  مکح  رد  و  دیامنب . ءافیتسا  ار  یقاب  تدم  تعفنم  ات  دهدب  رجأتسمب  يرگید  درف  دیاب  رجوم  تسا و  هدادن  ماجنا  ار 

.(. م ق . « 482  » ةدام زا  طبنتسم   ) دومن ءافیتسا  نآ  زا  ار  هراجا  دروم  تعفنم  ناوتن  هک  يروطب  دوش  بویعم  هرجأتسم 

هراجا تدم  ءاضقنا  - 7

دوشیم فرط  رب  تدم  ءاضقنا  ضحمب  هراجا  دقع  .: » م ق . « 494  » ةدام - 1

هراشا

رگا  و 
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ترجا قحتسم  روبزم  تدم  يارب  رجوم  دراد ، هاگن  دوخ  فرصت  رد  یتدم  کلام  نذا  نودب  ار  هرجأتسم  نیع  رجأتسم  نآ  ءاضقنا  زا  سپ 
لثملا ترجا  دـیاب  یتقو  درادـهاگن  فرـصت  رد  کلام  هزاجا  اب  رگا  دـشاب و  هدرکن  تعفنم  ءافیتسا  رجأتـسم  هچ  رگا  دوب ، دـهاوخ  لـثملا 
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«. دیامن هدافتسا  اناجم  هک  دشاب  هداد  هزاجا  کلام  هکنیا  رگم  دشاب  هدرک  تعفنم  ءافیتسا  هک  دهدب 

: تسا تمسق  راهچ  ياراد  روبزم  ةدام 

تدم ءاضقنا  ضحمب  هراجا  دقع  ندش  فرطرب  لوا -

هراشا

ءافیتسا يارب  هرجأتسم  نیع  و  دشابیم ، رجأتسمب  کلام  فرط  زا  ینیعم  تدم  يارب  تعفنم  کیلمت  زا  ترابع  تشذگ  هکنانچ  هراجا  دقع 
دریذپیم همتاخ  هراجا  دقع  ددرگ  یضقنم  ررقم  تدم  نوچ  دوشیم و  هداد  تناما  روطب  رجأتسمب  تعفنم 

هرصبت

، دراذـگ یقرتب  يور  هراجالا  لام  نانآ ، تنوکـس  يارب  یفاک  لزانم  ندوبن  نارهت و  رد  تیعمج  مکارت  رثا  رد  هک  « 1317  » هاميد لوا  رد 
لام لیدـعتب  عجار  نوناق  مانب  هدام  هن  رد  ینوناق  داد ، رارق  دوخ  شوختـسد  ار  یگدـنز  هنیزه  لزلزتم و  ار  تایداصتقا  ناـیرج  هک  يروطب 

یقوقح لوصا  دـعاوق و  فالخ  رب  گنج  نامز  رد  هک  هدومن  یئاپورا  ياهروشک  یـضعب  شور  زا  يوریپ  روبزم  نوناق  تشذـگ . هراجالا 
، دشاب یکلم  رد  فرصتم  رگید  ناونع  رهب  ای  عفانم و  حلص  هراجا ، ناونعب  هک  یسک  کلام و  نیب  طباور  ات  هدرک  عضو  اتقوم  ینوناق  دوخ ،

رییغت تسا و  هتفرگ  رارق  رظن  دـیدجت  دروم  ادـعب  روبزم  نوناـق  دـنک . قبطنم  هدـمآ ، شیپ  يداـصتقا  نارحب  رثا  رد  هک  تقوم  تیعـضو  اـب 
. تفای

: تسا ترابع  هتفرگ  رارق  هراجالا  لام  لیدعت  نوناق  یساسا  فده  هک  يروما 
هراجا دـیدجت  تساوخ  رد  دـناوتب  دـشابیم ، یکلم  فرـصتم  هراجا  روظنمب  رگید  ناونع  رهب  ای  حلـص  اـی  هراـجا  ناونعب  هک  یـسک  فلا -

. دنک دیدجت  ار  نآ  دشاب  مزلم  کلام  دیامن و 
تدم  ءاضقنا  ناونعب  تبث  هرادا  اههاگداد و  زا  رجأتسم ، دی  علخ  تساوخ  رد  ب -
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يارب ای  وا و  لوا  ۀقبط  يابرقا  ای  کلام  تنوکـس  ةدافتـسا  يارب  هیلخت  هک  يدروم  رد  رگم  دوشن ، هتفریذـپ  قباس  هزاجا  ای  دادرارق  ای  هراجا 

. دشاب مزال  انب  تیعضو  رییغت 
. نآ تیبثت  هراجالا و  لام  یقرت  زا  يریگولج  ج -

زا کی  رهب  تبـسن  نآ  لومـش  اضعب و  ای  الک  لحم  ره  رد  نآ  تدـم  دـیدمت  ارجا و  خـیرات  ینعی  روبزم . نوناـق  ندوب  یلحم  تقوم و  د -
. دشاب همان  بیوصت  بجومب  كالما  عاونا 

. دیامنیم نایب  ار  نآ  يارجا  ۀقیرط  یگدیسر و  عجرم  هدیدرگ و  لیمکت  هماننیئآ  ۀلیسوب  هراجالا  لام  لیدعتب  عجار  نوناق 

رجأتسم دی  رد  تدم  ءاضقنا  زا  سپ  هرجأتسم  نیع  ندوب  تناما  مود -

رجأتـسم تسد  رد  هراجا  تدم  یمامت  رد  دوشیم و  هداد  رجأتـسمب  تعفنم  ءافیتسا  يارب  رجوم  فرط  زا  هرجأتـسم  نیع  هراجا  دـقع  رثا  رد 
یقاب دریگ  رارق  رجوم  هبلاطم  دروم  هکنآ  ات  تناما  ناونع  یلو  دوشیم  لیاز  هراجا  ناونع  تدـم ، ءاضقناب  دـشابیم و  هناکلام  تناـما  ناونعب 

وا نوناق  نیا  تاررقم  دشاب و  فرصتم  عدوتـسم  زا  ریغ  یناونعب  ار  ریغ  لام  یـسک  هاگره  : » دیوگیم م . ق . « 631  » ةدام هکتس  نیا  دشابیم ،
یلوم ای  ریغص  لامب  تبسن  یلو  ای  میق  هرجأتسم ، نیعب  تبسن  رجأتسم  نیاربانب  تسا ، عدوتسم  لثم  دشاب  هداد  رارق  نیما  لام  نآب  تبـسن  ار 
عانتما وا و  ۀبلاطم  خیرات  زا  دادرتساب ، کلام  قاقحتـسا  تروص  رد  طیرفت و  ای  يدعت  تروص  رد  رگم  دنـشابیمن  نماض  اهنآ  لاثما  هیلع و 
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تمسق رد  روبزم  ةدام  حرش  « ) دشابن وا  لعفب  دنتسم  هچ  رگا  دوب  دهاوخ  یبیع  ای  صقن  ره  فلت و  لوئسم  فرصتم  در ، ناکما  اب  فرصتم 
(. دمآ دهاوخ  هعیدو 

دوب دهاوخن  لثملا  ترجا  قحتسم  دهاوخن  ار  هرجأتسم  نیع  دادرتسا  کلام  هک  مادام  هراجا  تدم  ءاضقنا  زا  سپ  موس -

ناونعب هک  هرجأتـسم ، نیع  رد  رجأتـسم  فرـصت  هزاجا  هراجا ، تدـم  ءاضقنا  زا  سپ  اریز  دـشاب  هدرک  تعفنم  ءافیتسا  رجأتـسم  هکنآ  رگم 
.: م ق . « 494  » ةدام لیذ  قبط  تسا و  یقاب  دـشاب  هتـساوخن  ار  هرجأتـسم  نیع  دادرتسا  رجوم  هک  مادام  دوب ، هتفای  شیادـیپ  هناـکلام  تناـما 

لثملا  ترجا  دیاب  یتقو  رجأتسم  »
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هراجا تدم  ءاضقنا  زا  سپ  نیاربانب  دیامن .» هدافتـسا  اناجم  هک  دشاب  هداد  هزاجا  کلام  هکنیا  رگم  دـشاب  هدرک  تعفنم  ءافیتسا  هک  دـهدب 
فرـصتم زا  ار  یتدـم  لثملا  ترجا  م . ق . « 337  » ةدام قبط  دـناوتیم  رجوم  طقف  دـیامنن ، ار  هرجأتـسم  نیع  دادرتسا  ۀـبلاطم  رجوم  هچنانچ 

ترجا تخادرپ  لوئـسم  دیامنیم  فرـصت  کلام  ةزاجا  اب  ار  یکلم  هک  یـسک  اریز  تسا ، هدرک  تعفنم  ءافیتسا  وا  دنک  تباث  هک  دـهاوخب 
رارق ةدافتـسا  دروم  ار  هرجأتـسم  نیع  رجأتـسم  تسا  نکمم  روبزم  ضرف  رد  دـشاب و  هدرک  تعفنم  ءاـفیتسا  هکنآ  رگم  دـشابیمن  وا  لـثملا 

زا سپ  دوشیم  طرش  یمیظنت  ياههمان  هراجا  رد  هک  تسنیا  تسا . هدادن  لیوحت  واب  هدومنن  ار  نآ  هیلخت  ۀبلاطم  کلام  نوچ  دشاب و  هدادن 
. تخادرپ دهاوخ  یمسملا  ترجا  قبط  ار  نآ  لثملا  ترجا  دنامب  رجأتسم  فرصت  رد  کلم  هک  یتدم  دنچ  ره  هراجا  تدم  ءاضقنا 

تنیز يارب  ار  یتارهاوج  یسک  هکنانچ  دشابن ، نآ  ّدر  رب  رداق  فرصتم  یلو  دهاوخب  فرصتم  زا  ار  هرجأتسم  نیع  دادرتسا  کلام ، هاگره 
ۀبلاطم کلام  هک  ینامز  دراذگ و  تناما  کناب  قودنـص  رد  نآ  زا  سپ  دـیامن و  هراجا  لایر  رازه  هد  لباقم  رد  زور  جـنپ  يارب  نشج  رد 
هناکلام تناما  ناونع  زا  ار  رجأتسم  فرصت  نآ ، میلـست  ریخات  تروص  نیا  رد  دنک ، در  کلامب  ار  نآ  دناوتن  لیطعت و  کناب  دنکیم  ار  نآ 
. دوب دهاوخن  زین  لثملا  ترجا  لوئسم  دشابیمن  نآ  ناصقن  فلت و  لوئسم  رجأتسم  روبزم  تدم  رد  هک  ینانچمه  دندرکیمن و  جراخ 

دیاب درادهاگن ، دوخ  فرصت  رد  ار  نآ  رجأتـسم  در ، ناکما  اب  دهاوخب و  ار  هرجأتـسم  نیع  دادرتسا  کلام  هچنانچ  تدم ، ءاضقنا  زا  سپ  مراهچ -
. دشاب هدرکن  تعفنم  ءافیتسا  هچ  رگا  دزادرپب  ار  نآ  لثملا  ترجا 

، در ناکما  اب  فرـصتم  عانتما  کـلام و  فرط  زا  هرجأتـسم  نیع  دادرتسا  هبلاـطم  خـیرات  زا  ددرگیم  دافتـسم  م . ق . « 631  » ةدام زا  هکناـنچ 
دیامنب و ار  هرجأتـسم  نیع  دادرتسا  ۀبلاطم  کلام  هاگره  نینچمه  و  دـیآیم . رد  بصاغ  مکح  رد  فرـصتم  لیاز و  هناکلام  تناما  ناونع 

رد  راکنا  خیرات  زا  م . ق . « 310  » ةدام زا  دافتسم  قبط  ددرگ  نآ  رکنم  رجأتسم 
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. تسا بصاغ  مکح 
ءافیتسا هچ  رگا  دهدب  ار  دوخ  فرـصت  تدم  لثملا  ترجا  دیاب  یندـم  نوناق  « 330  » ةدام زا  دافتسم  ربانب  فرـصتم  روبزم  تروص  ود  رد 

. دشاب هدرکن  تعفنم 

، دهدب نماض  رجأتسم  هراجالا  لام  هیدأت  يارب  هک  یتروص  رد  - 2

لام تسا و  هراجالا  لام  نامض  دروم  اریز  دوب ، دهاوخن  قوف  ةدام  رد  روکذم  لثملا  ترجا  لوئـسم  روبزم  نماض  م . ق . « 495  » ةدام قبط 
ببس زونه  هک  ینید  نامـض  .: » م ق . « 691  » ةدام روتـسدب  هکنآ  رب  هوالع  دیامنیمن ، زین  نآب  يرـست  دوشیمن و  لثملا  ترجا  لماش  هراجالا 

خیرات رد  هک  دـشابیم ، هراجا  تدـم  زا  سپ  تنوکـس  لثملا ، ترجا  تخادرپب  رجأتـسم  مازتلا  ببـس  و  تسا » لطاب  تسا  هدـشن  داجیا  نآ 
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. تسا هدوبن  دوجوم  نامض 

دشاب هراجا  دروم  نیمز  رد  سرغ  ای  انب  رد  زاجم  هراجا  دقع  بجومب  رجأتسم  هک  یتروص  رد  - 3

رجأتـسمب هراجا  رد  هاگره  تسا  نینچمه  و  دـنک ، رابجا  نآ  ندـنک  اـی  ندرک  بارخب  ار  رجأتـسم  دـناوتیمن  رجوم  م : ق . « 504  » ةدام قبط 
تخرد رجأتـسم  هک  تسا  لومعم  ناریا  تاهد  زا  یـضعب  رد  هکنانچ  دـشابیم ، نآ  رب  لحم  لومعم  یلو  هدـشن  هداد  نیمز  رد  سرغ  هزاجا 

نیچ رـس  راب  دنچ  لاس  ره  رد  دنامیم و  یقاب  نیمز  رد  لاس  نیدنچ  تخرد  دـننام  هک  دراکیم  نآ  لاثما  هجنوی و  نینچمه  يزیربت و  دـیب ،
لحم تداع  فرع و  دشورفیم ، کلام  ای  يدعب و  رجأتـسمب  ار  هجنوی  هشیر  رجأتـسم  خـسف  ای  هراجا  تدـم  ءاضقنا  زا  سپ  اعون  دـنکیم و 

. دشابیم دقع  رد  حیرصت  دننام 
ندرک بارخب  روبجم  ار  رجأتسم  دناوتیمن  رجوم  دراد ، ار  نیمز  رد  ءاقب  ءاضتقا  هشیر  انب و  تخرد و  هک  مادام  هراجا  تدم  ءاضقنا  زا  سپ 
دهاوخ وا  رارضا  بجوم  رما  نیاب  رجأتـسم  رابجا  تسا و  هدش  هتخاس  هتـشاک و  وا  هزاجاب  اریز  دیامنب ، هجنوی  هشیر  ای  ناتخرد  ندنک  انب و 

. تسا رجأتسم  تیکلام  قح  دودحب  زواجت  رما  نیا  اریز  دیامنب  روبجم  ار  وا  دناوتیمن  زین  رجأتسم  تراسخ  نداد  اب  کلم ، کلام  و  دوب .
لاثما  دیب و  يزیربت ، رانچ ، لیبق  زا  نیمز  رد  هدش  سرغ  ناتخرد  هک  یتروص  رد 
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هچنانچ دیامنب و  هشیر  ندنکب  روبجم  ار  رجأتسم  دناوتیمن  کلام  تسا  یقاب  نآ  ۀشیر  هک  مادام  دیوریم ، هرابود  عطق  زا  سپ  هک  دشاب  نآ 
تدـم زا  جراخ  رد  تسا و  يراکتخرد  رما  نیا  اریز  دـناشنب ، نآ  ياجب  دـیدج  تخرد  درادـن  قح  رجأتـسم  دوش  کشخ  نانآ  زا  یـضعب 

. دیامن اضتقا  ار  نآ  فالخ  لحم  فرع  هکنیا  رگم  هدشن  هداد  واب  یقح  نینچ  هراجا 
دـیامنب و رورم  روبع و  هدـش و  لخاد  نیمز  رد  ناتخرد ، انب و  زا  عافتنا  يرادـهاگن و  يارب  هراجا  تدـم  ءاضقنا  زا  سپ  دـناوتیم  رجأتـسم 

نآ یفرع  یلقع و  مزاول  رد  نذا  يرما  رد  نذا  القع  اریز  دـنک ، عنم  ار  وا  دـناوتیمن  کلام  درواـیب و  دوک  دربب و  نوریب  كاـشاخ  نینچمه 
. تسا

نودـب هکنآ  ای  دوش و  عفتنم  اهنآ  زا  هاوخ  دـنامب  یقاب  رجأتـسم  فرـصت  رد  تخرد  ای  انب  رگا  نآ ، خـسف  ای  هراـجا  تدـم  ءاـضقنا  زا  سپ 
زا کلام  هزاجا  اب  رجأتـسم  اریز  تشاد ، دهاوخ  تسا  نآ  رد  انب  تخرد و  هک  ار  ینیمز  لثملا  ترجا  ۀبلاطم  قح  کلام ، دراذگب  هدافتـسا 
رب اـنب  اـی  تخرد  هک  یتروص  رد  و  تسا . لـثملا  ترجا  قحتـسم  نیمز  کـلام  م . ق . « 337  » ةداـم قبط  هدومن و  تعفنم  ءاـفیتسا  وا  نیمز 

دهاوخ ار  تدم  نآ  لثملا  ترجا  ۀبلاطم  قح  رجأتسم  دنک  تعفنم  ءافیتسا  دیآرد و  نیمز  کلام  فرصت  رد  ینمض  ای  حیرص  نذا  بسح 
نآ تعفنم  نیع و  نماض  ددرگیم و  بوسحم  بصاغ  دیامنب  فرصت  ار  انب  ای  تخرد  رجأتـسم ، ةزاجا  نودب  نیمز  کلام  هاگره  تشاد و 

. دشابیم

، دهد هراجا  يرگیدب  دیآیم  تسدب  لوصحم  اتعیبط  تدم  نآ  رد  هک  ینیعم  تدمب  تشک  يارب  ار  ياهعرزم  یسک  هک  یتروص  رد  - 4

«540  » ةدام زا  دافتـسمب  انب  دیاین ، تسدب  تدم  ءاضقنا  ات  لوصحم  ًاقافتا  ناراب  ندمآ  رید  عقومیب و  ندش  درـس  دـننام  اوه  رییغت  رثا  رد  و 
اب ار  نآ  ای  دنک  هلازا  ار  تعارز  هک  دراد  قح  عرازم  دشاب  هدیـسرن  عرز  ًاقافتا  دوش و  یـضقنم  هعرازم  تدـم  هاگره  : » دـیوگیم هک  م . ق .

«. دیامنب ءاقبا  لثملا  ترجا  ذخا 
دـنامب و یقاب  نیمز  رد  تشک  هک  دـهد  هزاجا  دـناوتیم  دـیامنب و  تشک  ندـنکب  روبجم  تدـم  ءاـضقنا  زا  سپ  ار  رجأتـسم  دـناوتیم  رجوم 

عفانم  اریز  دهاوخب ، رجأتسم  زا  لثملا  ترجا 
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رید و  درادن ، هعرزم  رب  یقح  رجأتـسم  نآ  زا  سپ  تسا و  هدش  راذگاو  رجأتـسمب  هتـشگ  یـضقنم  تدم  نآ  هک  ینیعم  تدم  يارب  هعرزم 
ندیـسر عقوم  ات  لوصحم  هک  یتروص  رد  نیارباـنب  دـش . دـهاوخن  نیمز  رد  تشک  ءاـقبا  رب  رجأتـسم  قاقحتـسا  بجوم  لوصحم  ندیـسر 

. دهدب رجومب  ار  روبزم  تدم  لثملا  ترجا  دیاب  رجأتسم  دنامب  یقاب  نیمز  رد  داصح 
اریز دیامن ، رابجا  لوصحم  ندنکب  تدم  ءاضقنا  زا  سپ  رجأتـسم  دناوتیمن  هعرزم  کلام  الاب  ضرف  رد  هک  دـننآ  رب  نییقوقح  زا  ياهدـع 

رجأتـسم هک  دـشابیم  یعیبـط  رما  رثا  رد  مه  لوـصحم  ریخأـت  هدوـمن و  تشک  قـح ، نتـشاد  اـب  هک  تـسا  رجأتـسم  ررـض  بجوـم  رما  نـیا 
رجوم تسا  رجأتـسم  فرـصت  رد  هعرزم  هک  لوصحم  تشادرب  ات  ءاضقنا  زا  سپ  تدم  يارب  نیاربانب  دیامنب . يریگولج  نآ  زا  هتـسناوتیمن 

. دوب دهاوخ  نآ  لثملا  ترجا  قحتسم 
مخـش زا  هکنآ  دننام  دشاب  هعرزم  کلام  تراسخ  بجوم  تدم  ءاضقنا  زا  سپ  نیمز  رد  لوصحم  ءاقب  هک  یتروص  رد  روبزم  ۀیرظن  ربانب 

زا لبق  تشک  ندنکب  روبجم  ار  رجأتـسم  دـناوتیم  کلام  دوشیم ، طابنتـسا  م . ق . « 132  » ةدام زا  هکنانچ  دـنامبزاب  دـعب  لاس  يارب  تشک  و 
طقاس ود  ره  تشک ) ءاقبا  تروص  رد   ) کلام ررـض  و  تشک ) ندـنک  تروص  رد   ) رجأتـسم ررـض  ضراـعت  اـب  اریز  دـیامنب ، نآ  ندیـسر 

لوصحم ندنک  زا  هک  ار  رجأتـسم  تراسخ  دیاب  رجوم  تروص  نیا  رد  دیامنب  دوخ  کلم  رد  یفرـصت  هنوگ  ره  دناوتیم  کلام  دندرگیم و 
. دزادرپب دوشیم  هجوتم  واب 

ناسنا ةراجا  همتاخ -

هراشا

هدرک افتکا  تاناویح  ءایـشا و  هراجا  ماکحا  رکذ  هب  تسا و  هدرکن  نایب  زین  ار  نآ  ماکحا  هدومنن و  ناـسنا  ةراـجا  زا  فیرعت  یندـم  نوناـق 
، ءایشا  ) هراجا ۀناگهس  ماسقا  یمامت  نیب  ءایشا  ةراجا  ثحبم  رد  روکذم  ماکحا  زا  يرایسب  كالم  تدحو  رظن  زا  تشذگ  هکنانچ  و  تسا .

نیا روخ  رد  هک  ةزادنا  ات  دیآ  شیپ  ناسنا  ةراجا  رد  تسا  نکمم  هک  یعورف  رما ، ندش  نشور  يارب  دـشابیم . كرتشم  ناسنا ) تاناویح و 
: دوشیم نایب  اًلیذ  تسا  رصتخم 

صاخ و ریجا  تسا : مسق  ود  رب  ناسنا  ةراجا  هدـش ، رکذ  دـناهداد  حرـش  ار  هراجا  هک  نییقوقح  بتک  یمامت  رد  هکناـنچ  مالـسا  نوناـق  رد 
: ماع ریجا 
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- صاخ ریجا  - 1

هراشا

: دشابیم عون  ود  رب  زین  نآ  و 

دوشیم رجأتسمب  قلعتم  نیعم  تدم  رد  وا  عفانم  یمامت  هک  يوحنب  دهدیم  هراجا  ار  دوخ  یسک  لوا -

هراشا

دقع ۀجیتن  رد  ددرگیم . رجأتـسم  نآ  زا  نیعم  تدم  رد  نآ  لاثما  و  یگدنفاب ، یگدنـسیون ، یطایخ ، دننام  یـصوصخم ، تعفنم  هکنآ  ای  و 
کلام مود  ضرف  رد  ددرگیم و  دشاب ) ریجا  هک   ) هرجأتسم نیع  عفانم  یمامت  کلام  لوا ، ضرف  رد  رجأتسم  م . ق . « 466  » ةدام قبط  روبزم ،

قرف نیا  اب  دنشاب ، یجراخ  یصخش و  نیع  اهنآ  هاگره  تسا  تاناویح  ءایشا و  هراجا  رد  هکنانچ  دوشیم  هنیعم ، تدم  رد  وا  صاخ  تعفنم 
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، ناسنا ةراجا  رد  یلو  دوشیم  لقتنم  رجأتـسم  تیکلمب  رجوم  تیکلم  زا  هدوب و  لام  هراجا  زا  لبق  تعفنم  تاناویح ، ءایـشا و  هراـجا  رد  هک 
رد رهم  دازآ ، تعفنم  نداد  رارق  هک  تسا  نیا  دیآیم ، رد  لام  تروصب  رجأتسم  تیکلم  رد  هراجا  دقع  رثا  رد  دشابیمن و  لام  اًلبق  تعفنم 
رهم حاکن  رد  دناوتیمن  تسین  لام  دازآ  صخش  تعفنم  نوچ  هک  دناهتفگ  ياهدع  هتفرگ و  رارق  مالسا  نییقوقح  نیب  فالتخا  دروم  حاکن ،

یلمع دناوتیمن  ریجا  دوشیم و  رجأتـسم  کلم  هراجا  دـقع  رثا  رد  ریجا ،) ، ) هراجا دروم  صاخ  تعفنم  ای  عفانم  الاب  ضرف  ود  رد  دریگ . رارق 
دـشاب هتـشادن  هراجا  دروم  صاخ  تعفنم  ای  عفانم  اب  تافانم  هک  یلمع  ماجنا  یلو  دهد ، ماجنا  يریگدای  دوخ  يارب  دراد  نآ  اب  تافانم  هک 

ریجا یتسد  لیم  اب  یمـشپ  نهاریپ  نتفاب  يارب  يرگید  دزن  دناوتیم  دشاب  هدـش  ریجا  یکدوک  يراتـسرپ  يارب  هک  یـسک  اًلثم  درادـن ، یعنام 
، دـفابب نهاریپ  عقاوم  نآ  رد  دوخ  يارب  دـناوتیم  وا  هک  ینانچمه  دزرو ، لاغتـشا  یگدـنفابب  كدوک ، يزاب  اـی  باوخ و  عقاوم  رد  هک  دوش 

. دننارذگیم یگدنفابب  ار  دوخ  تقو  مه  ناراتسرپ  بلغا  درادن و  يراتسرپ  اب  تافانم  وحن  نیدب  یگدنفاب  لمع  اریز 

. دشابیم ریز  روص  زا  یکیب  لمع  نآ  دھد  ماجنا  نآ  یفانم  یلمع  دیامنن و  ار  رجأتسم  قح  تیاعر  ریجا  هک  یتروص  رد 

، دنک راک  دوخ  يارب  هراجا  تدم  رد  ریجا  هاگره  فلا -

، دنارذگب ار  تدم  مامت  دوخ ، يارب  رگید  تعنص  ای  یطایخب  یلو  هدش  صاخ  ریجا  يرگید  دزن  یسک  هکنانچ 
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هتخادرپ ار  یمـسملا  ترجا  هاگره  دیامن و  خسف  ار  هراجا  دـناوتیم  رجأتـسم  هک  دـسریم  رظنب  دـننآ  رب  نییقوقح  زا  ياهدـع  هک  يروطنامه 
دناوتیم دنکن  خسف  ار  هراجا  رجأتـسم  هچنانچ  و  تسا . هتـشذگ  نآ  ماجنا  عقوم  هدادـن و  ماجنا  ار  هراجا  دروم  لمع  ریجا  اریز  دراد ، درتسم 

ار نآ  ریجا  هدوب و  ریجا  صاخ  تعفنم  ای  عفانم  کـلام  رجأتـسم  اریز  دـهاوخب ، ریجا  زا  ار  هدـش  تیوفت  تعفنم  اـی  عفاـنم و  لـثملا  ترجا 
يارب هک  ار  یلمع  لثملا  ترجا  هدوب ، هراجا  دروم  ریجا  عفانم  یمامت  هک  یتروص  رد  دناوتیم  رجأتـسم  هک  هدـش  هتفگ  تسا . هدومن  فالتا 
هبلاطم ار  سابل  نتخود  لثملا  ترجا  دناوتیم  رجأتسم  دشاب ، هتخود  سابل  دوخ  يارب  ریجا  روبزم  تدم  رد  هاگره  اًلثم  دهاوخب  هدومن  دوخ 

. تسا هدروآ  رد  سابل  تخود  تروصب  ار  نآ  هدرک و  هدافتسا  رجأتسمب  قلعتم  تعفنم  زا  اریز  دیامنب 

، دنک راک  ًاعربت  ریغ  يارب  هراجا  تدم  رد  صاخ  ریجا  هاگره  ب -

تیوفت عفانم  لثملا  ترجا  دیامنن و  خسف  ار  نآ  هکنآ  ای  دنک و  خسف  ار  دوخ  ةراجا  لوا  تروص  دـننام  دـناوتیم  رجأتـسم  هک  دـسریم  رظنب 
هدـش ماجنا  وا  يارب  لـمع  هک  ثلاـث  صخـش  هاوخ  تسا ، هدوب  ریغب  قلعتم  تعفنم  فـالتا  رد  رـشابم  ریجا  اریز  دـهاوخب ، ریجا  زا  ار  هدـش 

يرگید عقوم  رد  دناوتیم  ریجا  هک  تسا  هدرک  دقتعم  ار  وا  هدومن و  رورغم  ار  ریجا  ثلاث  صخـش  هکنآ  رگم  نآب ، ملاع  ای  دشاب  رماب  لهاج 
هتفگ دشابیم . تعفنم  ای  عفانم و  تیوفت  لوئسم  وا  دوب و  دهاوخ  رشابم  زا  يوقا  ببس  تروص  نیا  رد  هک  دهد  ماجنا  ار  هراجا  دروم  لمع 

ریغ زا  هدوـمن ، ریغ  يارب  هک  ار  یلمع  لـثملا  ترجا  تسا  هدوـب  وا  نآ  زا  ریجا  عفاـنم  یماـمت  هـک  يدروـم  رد  دـناوتیم  رجأتـسم  هـک  هدـش 
. دشابیم دوخ  عفانم  کلام  هک  دشاب  هدرک  دومناو  واب  ریجا  هکنانچ  دشاب  هدش  رورغم  ثلاث  صخش  هکنآ  رگم  دهاوخب 

. دشاب هلاعج  ای  هراجا  ناونعب  هراجا  تدم  رد  ریغ ، يارب  صاخ  ریجا  لمع  هاگره  ج -

قرف دشابیم  رجأتـسم  نآ  زا  صوصخم ، تعفنم  هک  یتروص  نیب  تسا و  رجأتـسمب  قلعتم  عفانم  یمامت  هک  یتروص  نیب  دیاب  ضرف  نیا  رد 
. دراذگ

ةراجا دـناوتیم  رجأتـسم  هدرک ، راک  هلاعج  ای  هراجا  ناونعب  ثلاث  صخـش  يارب  ریجا  دـشاب و  رجأتـسم  نآ  زا  عفانم  یماـمت  هک  یتروص  رد 
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یمسملا  ترجا  هاگره  دنک و  خسف  ار  دوخ 
 64 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

ریجا هکنانچ  الا  دـشاب و  هدادـن  ماجنا  رجأتـسم  يارب  یلمع  چـیه  ریجا  هک  تسیتروص  رد  رما  نیا  دراد . درتسم  ار  یمامت  هتخادرپ  ریجاب  ار 
رجأتسم هچنانچ  و  دوشیم . عیزوت  هدشن  ماجنا  هچنآ  رادقم و  نآب  تبسن  یمـسملا  ترجا  دشاب  هداد  ماجنا  ار  هراجا  دروم  لمع  زا  يرادقم 

نآ تسا ، هدوب  رجأتسم  یکلم  عفانمب  تبـسن  هدومن  دقعنم  ثلاث  صخـش  اب  ریجا  هک  ۀلاعج  ای  هراجا  دقع  نوچ  دیامنن  خسف  ار  دوخ  ةراجا 
ار دقع  نآ  رد  روکذـم  يامـسملا  ترجا  دـهد و  هزاجا  ار  نآ  دـناوتیم  عفانم ) کلام   ) رجأتـسم دـشابیم و  یلوضف  هلاعج  ای  هراجا و  دـقع 

. دهاوخب ثلاث  صخش  زا  لبق  ضرف  دننام  ار  هدش  تیوفت  عفانم  لثملا  ترجا  دنک و  در  ار  نآ  دناوتیم  هک  ینانچمه  دراد ، تفایرد 
صخـش يارب  هلاعج  ای  هراجا  ناونعب  ریجا  دشاب و  هراجا  دروم  نیعم ، تدم  رد  كدوک  يراتـسرپ  دننام  صاخ  تعفنم  هک  یتروص  رد  اما 
تعفنم نامه  هچنانچ  دومنن ، خسف  هاگره  دیامنب و  خسف  ار  دوخ  هراجا  دناوتیم  رجأتـسم  دنامزاب ، يراتـسرپ  زا  هک  يروطب  دنک  راک  ثلاث 
هچنانچ و  دـنک ، لوبق  ای  در  ار  نآ  دـناوتیم  رجأتـسم  لبق  تروص  دـننام  یلوضف و  روبزم  دـقع  دـشاب ، هلاعج  ای  هراـجا  دـقع  دروم  صاـخ 

ار یـسیوننیشام  ای  یطایخ و  تعفنم  ریجا  هاگره  اًلثم  تسا ، هدوب  هلاعج  ای  هراجا  دـقع  دروم  ریجا  عفانم  هیلک  ای  يرگید و  صاخ  تعفنم 
دننام دناوتیمن  دهاوخب و  ریجا  زا  ار  هدش  تیوفت  تعفنم  لثملا  ترجا  دناوتیم  رجأتـسم  طقف  تسا ، هداد  ثلاث  صخـشب  هلاعج  ای  هراجاب و 
هچنآ تسا و  هدوبن  روبزم  رجأتـسمب  قلعتم  یـسیوننیشام  ای  یطایخ و  تعفنم  اریز  دیامن ، لوبق  ای  در  ار  هلاعج  ای  هراجا  دقع  لبق  تروص 

. تسا هدش  تیوفت  هک  تسا  يراتسرپ  تعفنم  دشابیم  وا  کلم 

، دهد ماجنا  ینیعم  تدم  رد  ار  ینیعم  لمع  ًاصخش  دوش  ریجا  یسک  هک  یتروص  رد  مود -

وحنب يرگید  دیق و  وحنب  یکی  نیعم ) تدم  رد  روبزم  لمع  ماجنا   ) ای و  دوخ ) ترشابم  و   ) دهد ماجنا  ار  ینیعم  لمع  دوش  ریجا  هکنآ  ای  و 
ماجناب دهعت  ریجا  اریز  دوشیمن ، نیعم  تدم  رد  ریجا  تعفنم  کلام  رجأتسم  دوش ، هداد  رارق  دقع  نمض  طرش  وحنب  اهنآ  ود  ره  ای  طرش و 

ترشابمب  دیقم  لمع  ماجنا  لوا  تروص  رد  هک  وحن  نیدب  تسا ، هدومن  لمع 
 65 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

یکی نیعم  تدم  رد  نآ  ماجنا  ای  ترـشابم و  یلو  دشابیم  دهعت  دروم  قلطم ، لمع  مود  تروص  رد  و  تسا ، دـهعت  دروم  نیعم ، تدـم  رد 
تدم رد  ریجا  هاگره  نیاربانب  تسا . هدش  هداد  رارق  هراجا  دقع  نمـض  طرـش ، تروصب  اهنآ  ود  ره  ای  طرـش و  وحنب  يرگید  دـیق و  وحنب 

دوخ ةراجا  دناوتیم  طقف  رجأتـسم  هلاعج ، ای  هراجا و  دصقب  هاوخ  دشاب و  ًاعربت  هاوخ  دیامن ، لمع  ریغ  يارب  ای  دـنک و  راک  دوخ  يارب  نیعم 
. دهاوخب ریجا  زا  ار  دهعت  ماجنا  مدع  زا  هیشان  تراسخ  دناوتیم  دنکن  هدافتسا  دوخ  خسف  قح  زا  هاگره  دنک و  خسف  ار 

یکی نیعم ) تدم  رد  روبزم  لمع  ماجنا   ) ای و  دوخ ) ترشابم  و   ) دهد ماجنا  ار  ینیعم  لمع  دوش  ریجا  یـسک   ] مود تروص  رد  هدش  هتفگ 
ای هراجا  ناونعب  ریغ  يارب  لمع  ماجنا  هاـگره  دوش ] هداد  رارق  دـقع  نمـض  طرـش  وحنب  اـهنآ  ود  ره  اـی  طرـش و  وحنب  يرگید  دـیق و  وحنب 

طرـش قح  اب  فلاخم  هلاعج  هراجا و  دـقع  اریز  دـهد ، هزاجا  ار  نآ  رجأتـسم  هکنآ  رگم  دـشابیمن ، حیحـص  هلاعج  ای  هراجا و  تسا ، هلاعج 
ار روبزم  لمع  لثملا  ترجا  هزاجا ، مدع  تروص  رد  دـناوتیم  هل  طورـشم  نیاربانب  دنتـسه  لطاب  اهنآ  هل ، طورـشم  ةزاجا  نودـب  دـشابیم و 

. دهاوخب

- ماع ریجا  - 2

. دیامنیم هراجا  ناونعب  یلمع  ماجناب  دهعت  هک  تسیسک  ماع  ریجا 
زا رجأتسم  روظنم  اریز  دهد ، ماجنا  وا  فرط  زا  هک  دنک  راذگاو  ثلاث  صخشب  ای  دهد و  ماجنا  دوخ  ار  دهعت  دروم  لمع  دناوتیم  ماع  ریجا 
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. تسین وا  رظن  دروم  ریجا  تیصوصخ  دیآ و  دوجوب  سک  ره  زا  دشابیم  نیعم  لمع  ماجنا  هراجا  دقع 
ررقم يامـسملا  ترجا  قحتـسم  ریجا  دوش ، ماجنا  ریجا  ياجب  ًاعربت  ای  ترجا  لباقم  رد  ثلاث  صخـش  ۀلیـسوب  روبزم  لمع  هک  یتروص  رد 

. دشاب هداد  ماجنا  دوخ  ریجا  هک  تسا  نآ  دننام  هدش و  هداد  ماجنا  ریجا  يارب  دهعت  دروم  لمع  اریز  دوب ، دهاوخ  دقع  رد 
دوشیم و لطاب  لحم  توف  رظن  زا  هراجا  دهد ، ماجنا  ار  لمع  ریجا ، ياجب  عربت  دصق  ای  ترجا و  داد  رارق  نودب  ثلاث ، صخش  هاگره  یلو 

دناوتیم دشاب ، هتـشادن  رجأتـسم  يارب  عربت  دصق  هک  یتروص  رد  ثلاث  صخـش  اما  و  تشاد . دـهاوخن  رجأتـسم  زا  ترجا  ۀـبلاطم  قح  ریجا 
یتیسیرتکلا  یسک  هاگره  اًلثم  دهاوخب  وا  زا  ار  دوخ  لمع  لثملا  ترجا 

 66 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
ساپب دـسرب و  هناخ  بحاص  ناتـسود  زا  یکی  ریجا  ندـمآ  زا  لبق  دـنک و  ریجا  تسا  هدـش  عطق  هک  دوخ  هناـخ  قرب  میـس  لاـصتا  يارب  ار 
یـسک زا  ار  دوخ  تراسخ  دناوتیم  ریجا  یلو  دنامیمن ، یقاب  ریجا  لمع  يارب  يدروم  رگید  دنک ، لصتم  ار  قرب  میـس  هناخبحاص  اب  یتسود 

دهاوخب  تسا  هدش  رجأتسم  ةراجا  لحم  توف  ببس  هک 
67 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

تاقاسم هعرازم و  رد  مجنپ  لصف 

هعرازم رد  لوا  ثحبم 

هراشا

م. ق . « 518  » ةدام هکنانچ  حالطـصا  رد  و  تسا ، رگیدکی  اب  رفن  ود  ندرک  تشک  نآ  ینعم  دشابیم و  عرز  زا  هلعافم  باب  ردـصم  هعرازم 
هدرک و تعارز  ار  نآ  هک  دـهدیم  رگید  فرطب  ینیعم  تدـم  يارب  ار  ینیمز  نیفرط  دـحا  نآ  بجوـمب  هک  تسیدـقع  هعرازم  : » دـیوگیم

«. دننک میسقت  ار  لصاح 
دـیامنیم و تشادرب  هدومن و  تشک  ار  کلام  نیمز  تیعر  هک  تسا  دوجوم  ایاعر  نیکلام و  نیب  یعورزم ، كالما  زا  يرایـسب  رد  هعرازم 

. درادیم رب  دوخ  ار  هیقب  هداد و  کلامب  ار  لوصحم  زا  ثلث  ود  ای  ثلث و  ای  فصن 
رگید فرط  زا  و  نیمز ، زا  عاـفتنا  فرط  کـی  زا  هک  لـماع )  ) عراز و  عرازم )  ) کـلام نیب  تسا  یتکرـش  هعرازم  یقوقح ، لـیلحت  رظن  زا 

تـسدب هک  یلوصحم  ددرگیم و  راد  هدـهع  زین  نیفرط  زا  یکی  تشک  يارب  ار  رگید  مزال  لماوع  و  دوشیم ، هدرازگ  هیامرـس  ناونعب  راـک ،
. دننکیم میسقت  دوخ  نیب  دنهدیم  رارق  رگیدکی  اب  نیفرط  هک  یتبسنب  تکرش ، دوس  دننام  دیآیم 

مل ناک  لطاب و  الا  دشاب و  م . ق . « 190  » ةدام رد  روکذم  هلماعم  يارب  تحص  یساسا  طیارـش  ياراد  دیاب  رگید  ۀنیعم  دوقع  دننام  هعرازم 
ققحم هعرازم  دـقع  نآ  عاـمتجا  اـب  هک  تسا  يرگید  ۀـصاخ  طیارـش  ياراد  روبزم  یـساسا  طیارـش  رب  هوـالع  هعرازم  دوـب . دـهاوخ  نکی 

. دوشیم
68 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

هعرازم دقع  طیارش 

- دوش هداد  عرازم  فرط  زا  دیاب  تعارز  يارب  نیمز  - 1

هراشا
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لماع هک  رگید  فرطب  تعارز  لـمع  يارب  عرازم  فرط  زا  نیمز  دـیاب  هک  تسا  نآ  هعرازم  دـقع  ناـکرا  زا  یکی  م . ق . « 518  » ةدام قبط 
کلام هک  م . ق . « 522  » ةدام قبط  تسا  مزال  یلو  دـشاب ، نیمز  نآ  کلام  عرازم  تسین  مزال  تشذـگ  هراجا  رد  هکنانچ  دوش . هداد  تسا 

نیمز فرصتم  تلاکو  تیالو و  رد  اریز  دشاب ، هتشاد  ار  نآ  رد  فرصت  قح  هریغ  تیالو و  لیبق  زا  نیوانع  زا  یناونعب  ای  هدوب و  نآ  عفانم 
( هدش راذگاو  واب  تیـصوب  ای  هراجاب  هکنانچ   ) تسا عفانم  کلام  فرـصتم  هک  يدروم  رد  دهدیم و  هعرازمب  ار  نآ  کلام  ةدنیامن  ناونعب 

نیمز رد  عافتنا  قح  بحاص  عفانم و  کلام  زا  شیب  لماع  هدش ) يراذگاو  واب  تیصوب  ای  هراجاب  هکنانچ   ) تسا عاقتنا  قح  ياراد  هکنآ  ای 
هعرازمب ار  نآ  دـناوتیم  قبـس ، ریجحت و  قـح  دـننام  دراد  ینیمزب  تبـسن  صاـصتخا  قـح  هک  یـسک  نینچمه  و  تشاد . دـهاوخن  یفرـصت 

ای ریجحت و  زا  لبق  تاوم  یـضارا  دننام  دشاب ، هتـشادن  ینیمزب  تبـسن  یقح  هنوگچیه  یـسک  هک  یتروص  رد  و  دیامنب . راذگاو  يرگیدـب 
اب رفن  دنچ  ای  ود  دنناوتیم  تاوم  یـضارا  رد  دنناسکی . نیمز  نآب  تبـسن  لماع  عرازم و  اریز  دهدب ، هعرازمب  ار  نآ  دناوتیمن  فرـصت ، قبس 
نآ ًاحالطصا  یلو  دنک  تاوم  نیمز  تعارز  لمع  رد  ریجا  ار  يرگید  یکی  ای  دنیامنب و  تکرش  نآ  تشک  رد  رگید ، لماوع  رذب و  نداد 

. دنیوگیمن هعرازم  ار 

: دشاب ریز  طیارش  ياراد  دیاب  دوشیم  هداد  هعرازمب  هک  ینیمز 

 ...«. دشاب بآ  لیصحت  ای  حالصاب  جاتحم  هچ  رگا  دشاب  لباق  دوصقم  عرز  یارب  دیاب  تسا  هعرازم  دروم  هک  ینیمز  : » م ق . « 523  » ۀدام قبط  فلا -

لوصحم ناوتیم  هچ  رگا  درادن ، ار  يراک  جنرب  تیلباق  بآ  یمک  رظن  زا  دوشیم و  هداد  هعرازمب  جنرب  تعارز  يارب  ینیمز  هاگره  نیاربانب 
درادن تیلباق  هدش  هداد  رارق  هعرازم  دقع  دروم  هچنآ  يارب  نیمز  اریز  تسا ، لطاب  هعرازم  دروآ ، لمعب  نآ  رد  وج  مدنگ و  دننام  يرگید 

دقاـف زیچ  نآ  هک  ۀـنیعم  تعفنم  يارب  تسا  يزیچ  نداد  هراـجا  دـننام  روبزم  دروـم  دـشابیمن . دـقع  دروـم  مه  يرگید  لوـصحم  تشک  و 
هک  یتروص  رد  ار  رئاب  نیمز  دشابیم . هدوصقم  تعفنم 
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راذـگاو هعرازمب  ار  نآ  دـناوتیم  کلام  داد ، رارق  تشک  دروم  هدومن و  بورـشم  تاـنق  رفح  اـی  هناـخدور و  زا  رهن  ثادـحا  ۀلیـسوب  ناوتب 

. دومن ایهم  تشک  يارب  دیناکشخ و  ار  نآ  یشکهز  هلیسوب  ناوتب  دشاب و  قالتاب  هعرازم  دروم  نیمز  هاگره  تسا  نینچمه  ودنک 
رد لماع  هریغ و  هاچ و  ای  رهن  رفح  لیبق  زا  دـشاب  یتاـیلمعب  جاـتحم  هعرازم ) دروم  نیمز  رد   ) عرز رگا  و  م ...« :. ق . « 523  » ةدام لیذ  قبط 

. دیامن لحنم  ار  هعرازم  دناوتیم  نآب  ملع  زا  سپ  و  تشاد » دهاوخ  ار  هلماعم  خسف  قح  دشاب  هدوب  نآب  لهاج  دقع  نیح 

، دشاب نیعم  مولعم و  هعرازم  دقع  رد  « 190  » ۀدام قبط  دیاب  دھدیم  رارق  تعارز  لمع  یارب  عرازم  هک  نیمز  رادقم  ب -

. دوش رکذ  نآ  مزال  فاصوا  تحاسم و  رادقم  ای  ددرگ و  مولعم  هدهاشم  ۀلیسوب  هاوخ 
دـص نیمز  ۀـعطق  کـی  زا  بیرج  کـی  دـننام  دریگ ، رارق  ءازجـالا  يواـستم  نیمز  زا  یلک  روطب  نیعم  رادـقم  تسا  نکمم  هعرازم  دروـم 
نیمز تسا  نکمم  هک  ینانچمه  دنـشاب ، ناسکی  لوصحم  نداد  تعارز و  تیلباـق  ثیح  زا  نآ  ياهتمـسق  یماـمت  هک  یتروص  رد  یبیرج 

زا طبنتـسم   ) ددرگ رکذ  دوش  ررغ  عفر  هک  يروطب  نآ  مزال  فاـصوا  رادـقم و  دـیاب  تروص  نیا  رد  دـشاب ، همذـلا  یف  یلک  هعرازم  دروم 
. دوش میلست  لماعب  هعرازم  دروم  نیمز  دیاب  لمعب  عورش  زا  لبق  روبزم  تروص  ود  رد  م ). هدام 350 و 351 ق .

- تسا عرازم  لماع و  زا  کی  مادک  هدهعب  تشک  يارب  همزال  لماوع  هک  دوش  نییعت  دیاب  هعرازم  دقع  رد  - 2

«521  » ةدام قبط  ددرگیم . يررغ  هلماعم  نآب  لهج  تروص  رد  دیامنیم و  لماع  عرازم و  زا  کی  ره  مهـس  رد  یئازـسب  ریثأت  نآ  نییعت  اریز 
دنچ لماع  رفن و  کی  عرازم  هک  یتروص  رد  و  دشاب ، لماع  ای  عرازم و  لام  لماوع  رذب و  زا  کی  ره  تسا  نکمم  هعرازم  دـقع  رد  م . ق .

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 546 

http://www.ghaemiyeh.com


زا بآ  رفن و  کی  زا  نیمز  هعرازم  دقع  رد  هاگره  هکنانچ  دوش ، راد  هدهع  نانآ  زا  یکی  ار  لماوع  زا  یتمـسق  ره  تسا  نکمم  دنـشاب  رفن 
لمع تالآ و  يرگید و  زا  واگ  یکی و  زا  رذب  هک  ددرگ  دقعنم  وحن  نیدـب  نانآ  نیب  هعرازم  تسا  نکمم  دنـشاب  لماع  رفن  هس  يرگید و 

دننآ  رب  ءاهقف  زا  یضعب  دوش . هداد  رارق  یموس  ةدهعب 
 70 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

هک دشابیم  يزیچ  نآ  فالخ  رب  دقع  نیفرط  زا  کی  ره  ددعت  دراد و  لوبق  کی  باجیا و  کی  دوش ، دقعنم  فرط  ود  نیب  دـیاب  دـقع  هک 
هعرازم دـقع  نیفرط  زا  کی  ره  هک  دـننادیم  زیاج  تامومع  قبط  هتـسناد و  اـعدا  فرـص  ار  رما  نیا  رگید  ياـهقف  تسا . هدیـسر  عراـش  زا 

. دوش دقعنم  رفن  ود  زا  شیب  نیب  هعرازم  دقع  دناوتیم  یندم  نوناق  « 10  » ةدام دافم  هعرازمب و  هطوبرم  داوم  زا  طبنتسم  قبط  و  دشاب ، ددعتم 

- دوش نییعت  عاشم  روطب  دیاب  نیمز  لوصحم  زا  لماع  مهس  - 3

رگید لماوع  رذب و  راک ، بآ ، نیمز ، لیبق  زا  يددعتم  لماوع  نتفر  راکب  هجیتن  رد  هک  تسا  یلوصحم  زا  ترابع  هعرازم  زا  هلصاح  عفانم 
لماوع و زا  کی  ره  مهـس  دـیاب  ددرگن  يررغ  هلماعم  هکنآ  يارب  دـباییم و  صاصتخا  یمهـس  لماوع  نآ  زا  کی  رهب  دـیآیم و  تسدـب 

لماع عرازم و  زا  کـی  ره  هصح  هعرازم  دـقع  رد  : » دـیوگیم م . ق . « 519  » ةداـم هک  تسا  نیا  ددرگ ، نیعم  عاـشم  روطب  تعفنم  زا  عرازم 
«. دش دهاوخن  يراج  هعرازم  ماکحا  دشاب  هدش  نیعم  رگید  وحنب  رگا  و  ددرگ ، نیعم  هریغ  فصن و  ای  ثلث  ای  عبر  لیبق  زا  هعاشا  وحنب  دیاب 

مهـس هچنانچ  تسا . هراجا  روبزم  دـقع  لوپ ، ای  وج  مدـنگ ، راورخ  تسیب  اًلثم  دـشاب  یلک  روطب  نیعم  رادـقم  لماع  ترجا  هاگره  هکنانچ 
هراجالا لام  ناوتیمن  هک  تشذـگ ، هچنآ  ربانب  یلو  هراـجا ، روبزم  دـقع  دوش ، هداد  رارق  نیمز  لوصحم  زا  یلک  روطب  نیعم  رادـقم  کـلام 

. دشابیم لطاب  روبزم  هراجا  دادرارق ، نآ  لوصحم  زا  ار  نیمز 
تروص رد  لوصحم  هیقب  اریز  درادـن ، عرازم  هصح  نییعتب  جایتحا  تسا و  دـقع  تحـص  يارب  یفاک  هعرازم  دـقع  رد  لـماع  ۀـصح  نییعت 

. دیامنیم ار  نآب  فارصنا  ياضتقا  قالطا  دوب و  دهاوخ  کلام  قح  توکس 
سکعلاب ای  دوش و  هداد  لماعب  ینیعم  لام  ضوع  رد  دشاب و  کلام  نآ  زا  لوصحم  یمامت  هک  دوش  طرش  هعرازم  دقع  رد  هک  یتروص  رد 

«519  » ةدام قبط  اریز  تسا ، هراجا  دـقع  نآ  دوش  هداد  کـلامب  ینیعم  لاـم  ضوع  رد  دـشاب و  لـماعب  قلعتم  لوصحم  یماـمت  دوش  طرش 
عرازم  لماع و  ندوب  میهس  هعرازم ، دقع  یساسا  ناکرا  زا  یکی  الاب  رد  روکذم 
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نآ زا  مود  لـماعب و  قلعتم  لوا  لوصحم  تشادرب  هک  داد  رارق  هعرازم  دـقع  رد  ناوتیمن  تهج  نیدـب  دـشابیم . هعاـشا  قیرطب  لوصحم  رد 

لوصحم زا  رگید  عون  یکیب و  قلعتم  لوصحم  زا  نیعم  عون  هک  دننک  طرش  هعرازم  دقع  رد  دنناوتیمن  نیفرط  هک  ینانچمه  دشاب ، کلام 
یکیب و قلعتم  دوشیم  هتـشاک  نیمز  زا  نیعم  تمـسق  رد  هچنآ  هک  دومن  طرـش  هعرازم  دـقع  رد  ناوـتیمن  نینچمه  و  دـشاب . يرگید  نآ  زا 

فـالخ رب  تسا  ررغ  بجوم  دراوم  یـضعب  رد  هکنآ  رب  هوـالع  روما  نیا  اریز  دـشاب ، يرگیدـب  قلعتم  تسا  رگید  تمـسق  رد  هک  یتـشک 
. تسا هعرازم  دروم  نیمز  ياهتمسق  یمامت  رد  تیلاعف  راکب و  لماع  ندرک  راداو  نآ  دشابیم و  هعرازم  دقع  سیسأت  ۀفسلف 

نیب نآ  ۀیقب  هدراذگ و  رانک  میسقت  زا  لبق  ار  لوصحم  زا  نیعم  يرادقم  تشاد ، ررقم  هعرازم  دقع  رد  ناوتیمن  هک  دننآ  رب  اهقف  زا  یـضعب 
اریز دریگ ، رارق  لماع  مهـس  سمخ  ای  ثلث  ای  عبر  هیقب  زا  دوش و  هتـشادرب  اًلبق  تایلام  ای  رذـب  رادـقم  هکنانچ  دوش ، میـسقت  عرازم  لماع و 
لماع ندرک  راداو  هک  هعرازم  ۀفـسلف  فالخ  رب  روبزم  طرـش  هک  دسریم  رظنب  دننادیم . هعرازم  دـقع  سیـسأت  ۀفـسلف  فالخ  رب  ار  رما  نیا 
رتشیب شـشوک  زا  تسا ، میهـس  لوصحم  هیقب  رد  لماع  نوچ  لوصحم  زا  يرادـقم  ندراذـگ  رانک  اب  اریز  دـشابیمن  تسا ، تیلاعف  راکب و 
يارب البق  لوصحم  زا  ینیعم  رادـقم  ای  رذـب و  رادـقمب  هک  دومن  طرـش  هعرازم  دـقع  رد  ناوتیم  نیاربانب  دـهاکیمن  عفانم  داـیدزا  رد  دوخ 
نمض طورـش  داوم  و  « 10  » ةدام موهفم  ددرگ ، میـسقت  عرازم  لماع و  نیب  یقاب  دوش و  هدراذـگ  رانک  ثلاث  صخـش  ای  عرازم و  اـی  لـماع 
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. دشابیم رما  نیا  رب  هاوگ  م . ق . « 219  » ةدام دقع و 
لباقم فرطب  زین  يرگید  لام  لصاح ، زا  ۀصح  رب  هوالع  فرط  ود  زا  یکی  هک  دوش  طرش  تسا  زیاج  هعرازم  رد  . » م ق . « 520  » ةدام قبط 
رادـقم لماع  دوش  طرـش  سکعلاب  ای  دـهدب و  لماعب  طاسقاب  ای  هعفدکی  لوپ  یغلبم  عرازم  دوش  طرـش  هعرازم  دـقع  رد  هکنانچ  دـهدب .»
طورـش زا  روبزم  طرـش  اریز  تسا ، ناریا  یحاون  زا  یـضعب  لومعم  هکنانچ  دـهدب  عرازمب  غرم  مخت  غرم و  ینیعم  هدـع  ای  نغور و  ینیعم 

. دشابیمن تشذگ  دقع  نمض  طورش  رد  هک  هدساف 
 72 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

لماع لـمع  زا  دوخ  مهـس  تبـسنب  عرازم  یفرط  زا  هعرازم  دـقع  رد  اریز  تسا ، تعفنم  کـیلمت  هراـجا  ياـضتقم  دـننام  هعرازم  ياـضتقم 
هراجا رد  هکنانچ  ددرگیم  کلام  نیمز  عفانم  زا  دوخ  مهـس  ردـقب  لماع  رگید  فرط  زا  و  تسا ، ناـسنا  هراـجا  رد  هکناـنچ  دوشیم  کـلام 

. نآ لاثما  مخش و  واگ ، زا  رگید  لماوعب  تبسن  تسا  نینچمه  و  تسا ، ءایشا 
تشک ندیئور  زا  سپ  نیاربانب  دشابیم ، دقع  نامز  زا  هدش  هداد  رارق  دقع  رد  هک  یلماوع  عفانمب  تبسن  عرازم  لماع و  زا  کی  ره  تیکلام 

، وج تشک  رد  هاک  لیبق  زا  گرب  هقاس و  رد  ناـنآ  زا  کـی  ره  اًـلثم  تسا ، کـلام  نآ  رد  دوخ  مهـس  تبـسنب  عرازم  لـماع و  زا  کـی  ره 
زا تشک  هرمث ، شیادیپ  زا  لبق  هک  تسا  نآ  رگید  هیرظن  دنشابیم . کیرش  هنیعم  مهس  تبـسنب  لوصحم  دوخ  دننام  شام  سدع و  مدنگ ،

. دوشیم کلام  هرمث  زا  دوخ  مهس  رادقمب  رگید  فرط  نآ ، شیادیپ  زا  سپ  یلو  تسا  هدوب  واب  قلعتم  رذب  هک  تسا  یسک  نآ 
رد هداـم  ضرف  « ) دوشیم نآ  زا  دوخ  ۀـصح  کـلام  لـماع  عرز ، ةرمث  روـهظ  زا  دـعب  : » دـیوگیم هک  « 531  » ةدام زا  هکنانچ  یندـم ، نوناـق 

هدومن تعباتم  ریخا  رظن  زا  دوشیم  مولعم  خـسف ، ماـکحا  رد  « 539  » و « 538  » ةدام زا  نینچمه  و  دـشابن ) لـماع  نآ  زا  رذـب  هک  تسیدروم 
. تسا

هرمث شیادـیپ  نامز  زا  لماع  دـنیامنن  يرماب  حیرـصت  دـنراذگ و  قلطم  ار  دـقع  هچنانچ  ینعی  تسا  هعرازم  دـقع  قالطا  ياضتقم  رما  نیا 
هک هنوگ  ره  دـنناوتیم  نیلماعتم  یلو  تسا ، هدوب  وا  نآ  زا  رذـب  هک  دوب  دـهاوخ  یـسکب  قلعتم  هقاس  گرب و  ددرگیم و  دوخ  مهـس  کـلام 

کلام هک  یسک  دشاب و  ینامز  هچ  زا  نآ  ةرمث  تشکب و  تبـسن  عرازم  لماع و  زا  کی  ره  تیکلام  هک  دنیامن  حیرـصت  دقع  رد  دنهاوخب 
. دربب مهس  زین  هقاس  گرب و  زا  هدوبن  رذب 

دوـخب تـشک  زا  ار  ینیعم  تمـسق  هدز و  نـیمخت  ار  دوـخ  مهــس  کـی  ره  دـننک و  قـفاوت  دـنناوتیم  عرازم  لـماع و  هـعرازم  دـقع  زا  سپ 
دناوتیم روبزم  هلماعم  نآ . ریغ  ای  دـشاب  عورزم  سنج  زا  لاـم  نآ  هاوخ  دریگب ، يرگید  زا  ینیعم  لاـم  نآ  لـباقم  رد  اـی  دـهد ، صاـصتخا 

. نآ زا  دعب  ای  دوشب  هرمث  روهظ  زا  لبق  هلماعم  نیا  هک  دیامنیمن  یقرف  دوش و  عقاو  حلص  تروصب 

- دوش نییعت  نامزب  دیاب  هعرازم  تدم  - 4

م. ق . « 518  » ةدام زا  هکنانچ 
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. دشاب نیعم  دیاب  دوشیم  راذگاو  لماعب  هعرازم  يارب  نیمز  هک  یتدم  ددرگیم  مولعم 
یجیردـت هک  يروما  نییعت  اریز  دریگن ، رارق  فـالتخا  دروم  دورن و  ناـصقن  هداـیز و  لاـمتحا  اـت  دوـب  دـهاوخ  لاـس  هاـمب و  تدـم  نییعت 

دقع رد  هک  دـننآ  رب  ءاهقف  زا  یـضعب  تسا . لطاب  يررغ و  دـقع  دوشن  نیعم  تدـم  هاگره  دـیآیم و  لمعب  ناـمز  ۀلیـسوب  تسا  لوصحلا 
تشادرب تشک و  يارب  یتدم  تعارز  زا  یعون  ره  اریز  درک ، رظن  فرـص  تدم  نییعت  زا  هدومن و  افتکا  تعارز  عون  نایبب  ناوتیم  هعرازم 

دوش هداد  هعرازمب  وج  مدنگ و  تشک  يارب  ینیمز  هاگره  هکنانچ  تسا ، هدش  نییعت  دقع  رد  تدم  هک  دوب  دهاوخ  نآ  دننام  دراد و  مزال 
یقاـب نیمز  رد  نآ  زا  شیب  دوشیم و  تشادرب  لوـصحم  هراـهب ) هاوـخ  دـشاب  هزیئاـپ  تشک  هاوـخ   ) لاـس ره  هاـم  ریت  يارب  هک  تسا  موـلعم 
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. تسا ررغ  بجوم  نآ  دشابیم و  دایز  مک و  لباق  روبزم  تدم  هک  دسریم  رظنب  دنامیمن .
خیرات زا  لاس  کی  زا  سپ  یکلم  هکنآ  دننام  دشاب  نآ  زا  لصفنم  ای  دقعب و  لصتم  تسا  نکمم  تشذگ  هراجا  رد  هکنانچ  هعرازم  تدم 

. دوش هداد  هعرازمب  دقع 
دقع ددرگ  نیعم  تدـم  نآ  زا  رتمک  هاگره  الا  دـشاب و  لوصحم  تشادرب  تشک و  تدـم  اب  بسانتم  دـیاب  هعرازم ، دـقع  رد  نیعم  تدـم 

، نآ ندروآ  تسدـب  يارب  هک  تسا  یتلع  دـقاف  روبزم  دـقع  ۀـجیتن  رد  دوشیمن و  لصاح  يدـقع  نینچ  زا  نیفرط  دوصقم  اریز  تسا  لـطاب 
. تسا هدش  دقعنم  هعرازم  دقع 

- دشاب مولعم  دوشیم  تشک  هک  یعرز  عون  دیاب  هعرازم  دقع  رد  - 5

یتعارز عون  هچ  هک  دشاب   ) مولعم دلب  فرع  بسح  رب  هکنیا  رگم  دشاب  نیعم  هعرازم  دقع  رد  دـیاب  عرز  عون  : » دـیوگیم م . ق . « 524  » ةدام
راتخم تعارز  عون  راـیتخا  رد  لـماع  ریخا  تروص  رد  دـشاب . هدوب  تعارز  قلطم  يارب  دـقع  اـی  و  ددرگیم ) تشک  هعرازم  دروم  نیمز  رد 

دقع رد  تعارز  عون  دوش و  هداد  هعرازمب  دـنراکیم ، جـنرب  اـی  وج  اـی  مدـنگ  هک  یحاون  رد  ار  ینیمز  هعطق  هاـگره  هکناـنچ  دوـب » دـهاوخ 
رد و  دراکب . ار  اهنآ  یمامت  ای  اـهنآ و  زا  کـی  ره  دـناوتیم  لـماع  دوب و  دـهاوخ  نیلماـعتم  ياـمنهار  یفاـک و  دـلب  فرع  ددرگن ، حیرـصت 

دشاب و  ندرک  تعارز  نانآ  روظنم  ینعی  دشاب  تعارز  قلطم  يارب  هعرازم  هک  یتروص 
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دلب فراعتم  هچ  رگا  دنک ، تشک  دناوتیم  دیامن  رایتخا  هک  ار  یعون  ره  راتخم و  تعارز  عون  رد  لماع  دنرادن ، نآ  زا  یـصاخ  عونب  يرظن 
دروآیم راب  عون  ره  هک  يرادقم  دـشابیم و  توافتم  لوصحم  عاونا  شزرا  هک  تسا  نآ  يارب  هعرازم  رد  تعارز  عون  نییعت  موزل  دـشابن ،

. دوب دهاوخ  ررغ  بجوم  نآ  نییعت  مدع  فلتخم و 

هعرازم دقع  ماکحا  راثآ و 

- تسا همزال  دوقع  زا  هعرازم  دقع  - 1

دافم  ) موزللا ۀلاصا  ةدعاق  قبط  دوبن  دوجوم  مه  روبزم  ةدام  هک  یتروص  رد  مزال .» تسا  يدقع  هعرازم  دقع  : » دـیوگیم م . ق . « 525  » ةدام
. دشیم هتخانش  مزال  هعرازم  دقع  م ). ق . « 219  » ةدام

هعرازم دقع  : » دـیوگیم م . ق . « 529  » هداـم هک  تسا  نیا  ددرگیمن  خـسفنم  نیفرط  زا  یکی  نونج  توفب و  تسا  مزـال  نوچ  هعرازم  دـقع 
نیاربانب ددرگیم » خسفنم  وا  توفب  تروص  نیا  رد  دشاب . هدش  طرش  لماع  ترشابم  هکنیا  رگم  دوشیمن  لطاب  اهنآ  دحا  ای  نیلماعتم  توفب 
ترـشابم هکنیا  رگم  دوب ، دـنهاوخ  راد  هدـهع  ار  وا  فیلاکت  دـندرگیم و  وا  ماقم  مئاق  هثرو  عرازم ، لـماع و  زا  کـی  ره  توف  تروص  رد 

لمع  ) دـیقم ترـشابم )  ) دـیق لاوز  اب  اریز  دوشیم ، خـسفنم  لماع  توفب  هعرازم  دـقع  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  هدـش  دـیق  لمع  رد  لماع 
فلت دوب  هدـش  هدراذـگ  هعرازم  رد  کلم  کلام  اب  تکرـش  رد  لماع ، فرط  زا  هک  یلمع  یلیلحت  رظن  زا  نیاربانب  ددرگیم . یفتنم  لماع )

تسا و وا  ترشابم  دیق  لماع ، ترـشابم  طرـش  زا  هدام  روظنم  تشذگ . هراجا  دقع  رد  هکنانچ  ددرگیم  لحنم  هعرازم  تکرـش  هدیدرگ و 
، طرش فلخت  رظن  زا  دناوتیم  عرازم  لماع ، توف  تروص  رد  دوش ، هداد  رارق  هعرازم  دقع  نمض  طرش  تروصب  لماع  ترـشابم  هاگره  الا 

تسا طرش  فلخت  رایخ  رد  هکنانچ  دیامن  رظنفرص  طرش  قح  زا  ای  دنک و  خسف  ار  هعرازم  دقع 

: زا دنترابع  اهنآ  و  عرازم - قوقح  فیلاکت و  - 2

. دهد ماجنا  ار  هعرازم  لمع  دناوتب  لماع  ات  دنک  میلست  لماعب  تدم  زا  لبق  هدومن  میلستب  دهعت  هعرازم  دقع  بجومب  هک  ار  ینیمز  دیاب  عرازم  فلا -
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دناوتیم لماع  دشابن ، نکمم  وا  رابجا  هک  یتروص  رد  دهاوخب و  هاگداد  زا  ار  وا  رابجا  دناوتیم  لماع  دنک ، میلست  زا  عانتما  عرازم  هاگره  و 

. دریگب عرازم  زا  ار  دهعت  ماجنا  مدع  زا  هیشان  تاراسخ  دیامنب و  خسف  ار  دقع 

، دهد لاقتنا  ثلاث  صخش  ای  لماعب  ار  هعرازم  دروم  نیمز  دناوتیم  عرازم  ب -

تروص نیا  رد  دیامنب ، راذگاو  رجأتسم  ای  ثلاث  صخـشب  هعفنملا  بولـسم  ار  هرجأتـسم  نیع  هراجا  دقع  زا  سپ  دناوتیم  رجوم  هکنانچمه 
هاگره تهج  نیدـب  دوشیمن  لصاح  طالتخا  هدـیدرگ  لقتنم  لماعب  نیمز  هک  یتروص  رد  و  دـنام ، دـهاوخ  یقاب  دوخ  لاحب  هعرازم  دـقع 

. دیامنیم هدافتسا  کلام  ار  تدم  هیقب  عفانم  دوش  هلاقا  ای  ددرگ و  خسف  هعرازم  دقع  تاهج  زا  یتهجب 
بولـسم یتدـم  يارب  نیمز  هکنآ  هعرازم و  دـقع  زا  روبزم  صخـش  دوش و  هداد  لاقتنا  ثلاث  صخـشب  هعرازم  دروم  نیمز  هک  یتروص  رد 

هک عافتنا  قح  رد  « 53  » ةدام زا  طبنتـسم  ربانب  دیامنب ، خسف  ار  دوخب  لاقتنا  تشذگ  هراجا  رد  هکنانچ  دناوتیم  دـشابن ، هاگآ  تسا  ۀـعفنملا 
قلعتم عاـفتنا  قح  هک  دـشاب  لـهاج  هیلا  لـقتنم  رگا  یلو  دوشیمن  عاـفتنا  قح  نـالطب  بجوـم  ریغب  کـلام  فرط  زا  نیع  لاـقتنا  : » دـیوگیم

«. تشاد دهاوخ  ار  هلماعم  خسف  رایتخا  تسا  يرگیدب 

، دریگیم قلعت  نیمز  رب  هک  یتایلام  ضراوع  جارخ و  ج -

طرـش لماع  عرازم و  نیب  هکنآ  رگم  تسا ، هدـش  عضو  کلم  رب  تایلام  ضراوع و  اریز  تسا ، نآ  کـلام  ةدـهعب  م . ق . « 542  » ةدام قبط 
. ددرگ رارقرب  لماع  ةدهعب  نآ  تخادرپ  ای  دوش و  هتخادرپ  تایلام  ضراوع و  لوصحم ، میسقت  زا  لبق  ددرگ  ررقم  هکنانچ  دوش ، فالخ 

کلام لماع  عرز ، ةرمث  روهظ  زا  دعب  : » یندـم نوناق  « 531  » ةدام قبط  اریز  دشابیم ، اهنآ  ماهـس  تبـسنب  نیفرط  ةدهعب  لوصحم  رب  تایلام 
«. دوشیم نآ  زا  دوخ  ۀصح 

تهج نیدـب  دـشابیم ، دوخ  کلم  ضراوع  راد  هدـهع  ددرگیم و  دوخ  مهـس  کلام  عرازم  لماع و  زا  کـی  ره  لوصحم ، روهظ  زا  سپ  و 
ناصقن  دوش  تفآ  راچد  لوصحم  هاگره  هک  تسا 
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. دوب دهاوخ  تبسنب  نانآ  ماهس  رد 

، درادن تعارز  رد  میقتسم  ریثأت  هک  کلمب  عجار  ياههنیزه  د -

فرع ای  دوش و  طرـش  نآ  فالخ  هکنآ  رگم  تسا  کلام  ةدـهعب  نآ  لاثما  غاب و  ياهراوید  یبابرا ، ۀـعلق  یتیعر ، ياـههناخ  ریمعت  دـننام 
نیمز کلام  ةدهعب  گنس  ندرک  عمج  رهن و  ندنک  لیبق  زا  نیمز  تیعـضو  دوبهب  يارب  مزال  جراخم  نینچمه  دشاب و  نآ  فالخ  رب  لحم 

. دیامن ءاضتقا  ار  نآ  فالخ  لحم  تداع  فرع و  ای  دوش و  فالخ  طرش  هکنآ  رگم  تسا 

: زا دنترابع  اهنآ  و  لماع - قوقح  فیلاکت و  - 3

تسا تناما  روطب  لماع  فرصت  رد  دوشیم  هداد  لماعب  هعرازم  لمع  يارب  عرازم  فرط  زا  هچنآ  نیمز و  فلا -

ای يدعتب  عورـش  خیرات  زا  دنک  طیرفت  يدعت و  لماع  هاگره  تشذـگ  هراجا  رد  هکنانچ  الا  دـیامنن و  طیرفت  يدـعت و  نآب  تبـسن  دـیاب  و 
لماع هچنانچ  اًلثم  دشابن ، لماع  طیرفت  يدعت و  رثا  رد  بیع  صقن و  ای  فلت  هچ  رگا  دوب  دهاوخ  بیع  صقن و  ره  فلت و  لوئـسم  طیرفت 
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نجل هک  دهد  بآ  نادنچ  ار  هعرازم  دروم  نیمز  تحالف  زا  یعالطایب  رثا  رد  ای  دتفیب و  بآ  هعرازم  دروم  نیمز  رد  تبظاوم  مدع  رثا  رد 
.(. م ق . « 493  » و « 48  » ةدام زا  طبنتسم   ) دشابیم هدراو  تراسخ  نماض  کلام  لباقم  رد  دهدب  تسد  زا  ار  تشک  تیلباق  دوش و 

، دهد ماجنا  دوخ  دعوم  رد  تسا  مزال  لوصحم  تشک  يارب  هک  یلمع  ره  دیاب  لماع  ب -

رابجا دیامنن  لمع  دوخ  دهعتب  هدش  هدراذـگ  عرازم  ةدـهعب  هعرازم  دـقع  رد  هک  یلماوع  نیمز و  فرـصت  زا  سپ  لماع  هک  یتروص  رد  و 
لمع هک  دشابن  یسک  دنک و  كرت  ار  نآ  لمع  ءادتبا  رد  ای  ءانثا  رد  لماع  هاگره  : » دیوگیم م . ق . « 534  » ةدام هک  تسا  نیا  ددرگیم . نآب 
مدـع تروص  رد  دـهدیم و  همادا  لماع  جرخب  ار  لمع  ای  دـنکیم و  ماجناب  رابجا  ار  لماع  عرازم  ياضاقتب  مکاح  دـهد  ماـجنا  وا  ياـجب  ار 

«. دراد خسف  قح  عرازم  ناکما ،
لماع ۀنیزه  هب  يرگید  ۀلیـسوب  ار  لمع  ناوتیمن  دـهعت ، دروم  لمع  ماجناب  دـهعتم  رابجا  ناکما  اب  دـیدرگ  نایب  تادـهعت  دروم  رد  هکنانچ 

ماجناب  لماع  رابجا  رب  رخؤم  هبتر ، ثیح  زا  ریغ  ۀلیسوب  لمع  ماجنا  ددرگیم  دافتسم  م . ق . « 238  » ةدام زا  هکنانچ  داد و  ماجنا 
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لمع لماع  هاگره  هک  تسنآ  دهد ) ماجنا  وا  ياجب  ار  لمع  هک  دشابن  یـسک  و   ) دـیوگیم هک  م . ق . « 534  » ةدام زا  روظنم  دشابیم و  لمع 
، دوشیم رابجا  لمع  ماجناب  لماع  دهد ، ماجنا  ار  وا  فیلاکت ، وا  زا  ترجا  نتفرگ  دصقب  ای  ًاعّربت  لماع  ياجب  دشابن  یـسک  دنک و  كرت  ار 
و ددرگیم ، باستحا  وا  اب  ترجا  نآ  دوشیم و  ماجنا  لمع  نآ  ترجا  نداد  لباقم  رد  يرگید  هلیـسوب  دوشن  نکمم  وا  اـب  راـبجا  هچناـنچ  و 

داـصح تشک و  عقوم  رد  هک  دـتفایم  قاـفتا  رما  نیا  ءارق  رد  بلغا  هکناـنچ  دوشن ، نکمم  زین  ریغ  ۀلیـسوب  لـمع  هک  یتروص  رد  هرخـالاب 
، درکن خسف  ار  هعرازم  دومنن و  هدافتـسا  دوخ  خسف  قح  زا  عرازم  هک  یتروص  رد  دیامن  خسف  ار  دقع  دـناوتیم  عرازم  دوشیمن  تفای  رگراک 

لماوع نیمز و  عفاـنم  تشک ، مدـع  رثا  رد  لـماع  اریز  دوب ، دـهاوخ  تسا  هداد  لـیوحت  لـماعب  هک  یلماوع  نیمز و  لـثملا  ترجا  قحتـسم 
دهعت ماجنا  مدع  زا  هیـشان  تراسخ  ناربج  يارب  لماع  هک  تفگ  ناوتیمن  دـشابیم . نآ  نماض  بیبست  فالتاب و  و  هدومن ، تیوفت  ار  رگید 
نیمز رد  هک  هدیـسریم  عرازمب  یتروص  رد  روبزم  مهـس  اریز  دزادرپب ، عرازمب  هدشیم  عرازم  دـیاع  هک  یلوصحم  زا  رادـقم  نآ  تمیق  دـیاب 

. تسناد تراسخ  میوقت  كالم  ار  نآ  ناوتیمن  تسا  هدشن  تشک  تعارز و  هک  نونکا  دیدرگیم و  تشک  تعارز و 
ای رت و  شزرا  مک  تبظاوم  مدع  رثا  رد  دیآیم  تسدب  هک  یلوصحم  دـشاب و  هدرک  كرت  ار  لمع  هعرازم ، ءانثا  رد  لماع  هک  یتروص  رد 

. درادیم تفایرد  لماع  زا  تراسخ ، ناونعب  ار  تمیق  توافت  عرازم  دشاب ، لحم  لومعم  رادقم  زا  رتمک 

دیامن يرادهاگن  تعارز  زا  فراعتم  قیرطب  دیاب  لماع  ج -

روما تسا . هدومن  زین  تشک  زا  تبظاوم  ياراد و  هاگنب  دهعت  لوصحم ، يروآعمج  رذب و  تشکب  دـهعت  رب  هوالع  هعرازم  دـقع  رد  لماع 
دوخ مهـس  زا  ار  عرازم  مهـس  هدومن و  يروآعمج  ار  نآ  دیآ و  تسدب  لوصحم  ات  دـشاب  تشک  عون  لحم و  فراعتم  قیرطب  دـیاب  روبزم 
نیا زا  دنکن و  ار  هزره  ياهفلع  ای  دادن و  عقومب  بآ  هکنانچ  دومنن  لمع  فراعتم  روطب  لماع  هاگره  و  دنک ، میلست  واب  دیامنب و  کیکفت 

لماـع م . ق . « 536  » ةداـم قبط  دـیآ ، رد  بوغرم  ریغ  لوصحم  هکناـنچ  ددرگ ، تعارز  هجوتم  يرگید  ررـض  اـی  دوـش  مک  لـصاح  ثیح 
نماض 
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. دشابیم عرازم  رب  هدراو  تاراسخ  لوئسم  لماع  بیبست ، تاررقم  قبط  دوب و  دهاوخ  نآ  توافت 

رد نآ  فالخ  رگم  تسا  لماع  ةدهعب  دـشابیم ، مزال  تبظاوم  داصح و  تشک و  مخـش و  لیبق  زا  تعارز  روما  ماجنا  يارب  هک  یئاههنیزه 
. دیامنب باجیا  ار  نآ  فالخ  لحم  فرع  ای  دوش و  طرش  دقع 
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، دراکب تسا  هدش  نیعم  هعرازم  دقع  رد  هک  یتشک  دیاب  لماع  د -

رد تسا . تشک  خنس  نایب  رظن  زا  نآ  رکذ  هکلب  تسا ، هدوبن  عرازم  روظنم  صوصخب  دقع ، رد  روکذم  تشک  هک  دشاب  مولعم  هکنآ  رگم 
دـشاب يواسم  ای  رتمک  عرازمب  ررـض  ثیح  زا  هک  يرگید  عرز  دـناوتیم  لماع  هراجا ) رد  . ) م ق . « 491  » هدام زا  طبنتـسم  ربانب  تروص  نیا 

لماع تسا  هتـشادن  مدنگ  تشک  رد  یـصاخ  روظنم  عرازم  هک  دشاب  مولعم  هدش و  نیعم  مدنگ  تشک  هعرازم  دقع  رد  هاگره  اًلثم  دراکب ،
. دنک تشک  تسا  مدنگ  زا  رتشیب  نیمز  يارب  شررض  هک  جنرب  دناوتیمن  یلو  دراکب ، نآ  لاثما  وج و  دناوتیم 

دننام تسا ، هتـشاک  يرگید  تشک  هدرک و  نآ  زا  فلخت  لـماع  و  هدوب ، عرازم  رظن  دروم  دـقع  رد  نیعم  تشک  رذـب و  هک  یتروص  رد  و 
هک م . ق . « 533  » ةدام قبط  تسا و  لطاب  هعرازم  دـقع  م . ق . « 537  » ةدام روتسدب  دشاب و  هدومن  كرت  ار  تشک  اًلـصا  لماع  هک  تسا  نآ 

. دش دهاوخ  راتفر  رد  ددرگیم  نایب  نآ  حرش  هعرازم  نالطب  تمسق  رد 

دوش کیرش  يرگید  اب  ای  دریگب  ریجا  تعارز  يارب  دناوتیم  لماع  : » دیوگیم م . ق . « 541  » ةدام ه -

هراشا

«. تسا مزال  عرازم  ياضر  يرگیدب  نیمز  میلست  ای  هلماعم  لاقتنا  يارب  یلو 
: دوشیم هداد  کی  ره  حرش  ریز  رد  هک  هدومن  نایب  ار  رما  راهچ  روبزم  ةدام  رد  یندم  نوناق 

دریگب ریجا  تعارز  یارب  دناوتیم  لماع  لوا -

دنک ریجا  يرودزم  ای  دهد  ماجنا  ار  نآ  ًاصخش  دناوتیم  لماع  تسا ، لماع  ةدهعب  نآ  لاثما  داصح و  تبظاوم و  تشک و  يارب  هک  یلامعا 
هک یتروص  رد  و  دوش . طرش  دقع  نمض  رد  ای  دیق و  وا  ترشابم  هکنآ  رگم  تسین  مزال  لماع  صخش  ترشابم  اریز  دهد ، ماجنا  ار  نآ  ات 

دزم  دیامنیمن  یقرف  دریگب  ریجا  لماع 
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دریگ رارق  نآ  هراجالا  لام  نیمز ، لوصحم  هک  تسا  عناـم  هچنآ  اریز  يرگید ، لاـم  زا  اـی  دـهد  رارق  هعرازم  دروم  نیمز  لوصحم  زا  ار  وا 
. دشابیمن دوجوم  ریجا  دروم  رد 

دوش کیرش  یرگید  اب  دناوتیم  لماع  مود -

لقتنم هک  يروطب  نآ ، زا  سپ  ای  هرمث  روهظ  زا  لبق  لوصحم  زا  یمهـس  لاقتنا  یکی  تسا : نکمم  تروص  ودـب  يرگید  اب  لـماع  تکرش 
لماع ار  اهنآ  ای  دیامنب و  دوخ  مهسب  تبـسن  ار  تیلماع  فیاظو  ماجنا  دهعت  کیرـش  هکنآ  هاوخ  دوشب ، لوصحم  رد  کیرـش  لماع  اب  هیلا 

هک يروطب  هدومن ، ادـیپ  هعرازم  دـقع  رثا  رد  لماع  هک  یقح  زا  یمهـس  يراذـگاو  يرگید  و  دـهد . ماجنا  دوخ  اناجم  ای  ضوع  لباقم  رد 
. دشاب راد  هدهع  ار  تیلماع  فیلاکت  لماع  دننام  روبزم  کیرش 

تسا مزال  عرازم  یاضر  لماع  فرط  زا  هلماعم  لاقتنا  رد  موس -

رد هیلا  لقتنم  هک  يوحنب  نآ ، لاثما  حلـص و  لیبق  زا  بابـسا ، زا  یببـسب  ثلاث  صخـشب  تسا  لماع  قح  يراذگاو  هلماعم  لاقتنا  زا  روظنم 
دیامن دقعنم  هعرازم  دقع  دوخ  مهـسب  تبـسن  ثلاث  صخـش  اب  لماع  هکنآ  ای  دریگ  رارق  عرازم  اب  هعرازم  دقع  فرط  لماع  دـننام  تقیقح 

هکنآ رگم  هتسنادن  حیحص  ار  لاقتنا  مسق  ود  زا  کیچیه  الاب  ةدام  رد  یندم  نوناق  دشاب . لماع  لوا ، لماع  مهسب  تبسن  روبزم  صخش  هک 
. دهدب هزاجا  ار  نآ  عرازم 

رد اریز  دشابیمن ، مزال  رما  نیا  رد  عرازم  ةزاجا  دهد و  لاقتنا  يرگیدب  ار  دوخ  هلماعم  دناوتیم  لماع  هک  دـننآ  رب  هیماما  ياهقف  زا  يرایـسب 
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رد اریز  دشابیمن ، مزال  رما  نیا  رد  عرازم  ةزاجا  دهد و  لاقتنا  يرگیدب  ار  دوخ  هلماعم  دناوتیم  لماع  هک  دـننآ  رب  هیماما  ياهقف  زا  يرایـسب 
ۀلمج زا  دـیامنب و  دوخ  کلم  رد  یفرـصت  هنوگ  ره  دـناوتیم  وا  دوشیم و  دوخ  مهـسب  تبـسن  نیمز  تعفنم  کلام  لماع  هعرازم ، دـقع  رثا 

. دشاب هدرک  طرش  دقع  رد  عرازم  ار  لاقتنا  مدع  هکنیا  رگم  تشذگ ، هراجا  رد  هکنانچ  تسا  ریغب  لاقتنا  هناکلام  تافرصت 
لاقتنا ریغب  ار  هعرازم  دناوتیم  لماع  اریز  دوشیمن ، لاقتنا  زا  عنام  رما  نیا  دشاب ، هدـش  لماع  ترـشابم  دـیق  هعرازم  دـقع  رد  هک  یتروص  رد 

. درادن لمع  رد  ترشابم  اب  تافانم  هلماعم ، لاقتنا  هچ  دیامنب ، ار  نیمز  تیلماع  رد  ترشابم  دوخ  هک  دنک  طرش  دهد و 

، دنک میلست  تشذگ  هراجا  رد  هکنانچ  یرگیدب  ار  نیمز  دناوتیمن  لماع  مراھچ -

دهدـب هاگره  دـشابیمن و  زیاـج  ریغب  تناـما  دروم  نداد  تسا و  تناـما  لـماع  تسد  رد  نیمز  اریز  دـهد ، هزاـجا  ار  نآ  عرازم  هکنآ  رگم 
دیامنیمن  یقرف  رما  نیا  رد  دوب . دهاوخ  نماض 
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هک دننادیم  مزال  يدروم  رد  هیلا  لقتنمب  نیمز  میلست  رد  ار  عرازم  هزاجا  ءاهقف  زا  یـضعب  يرگید . تهجب  ای  دشاب  هلماعم  لاقتنا  رثا  رد  هک 
اریز دهدب ، هیلا  لقتنم  فرـصتب  عرازم  هزاجا  نودب  ار  نیمز  دناوتیم  لماع  دشاب ، لماعب  قلعتم  رذـب  هاگره  الا  دـشاب و  عرازم  نآ  زا  رذـب 

طیرفت يدعت و  ناوتب  نآ  رد  هک  یلاوما  زا  نیمز  دهاوخ و  هداد  تشادرب  زا  سپ  وا  مهس  درادن و  لوصحم  زا  دوخ  مهـس  زج  یقح  عرازم 
. دشابیمن دومن 

. نآ ماکحا  هعرازم و  دقع  خسف  دراوم 

هراشا

نوناق یلو  دوش ، تفای  تسا  نکمم  هعرازم  دـقع  رد  تسا  عیب  صوصخم  هک  نمث  ریخات  ناویح و  سلجم و  راـیخ  زا  ریغ  تاراـیخ ، هیلک 
مامت : » دیوگیم هک  م . ق . « 456  » ةدام یلک  نایب  اب  اهنآ  هیقب  رکذ  زا  تسا و  هدومن  نبغ  رایخ  نایب  هب  افتکا  طـقف  هعرازم  ثحبم  رد  یندـم 
فرص تسا » عیب  صوصخم  هک  نمث  ریخات  ناویح و  سلجم و  رایخ  رگم  دشاب  دوجوم  تسا  نکمم  همزال  تالماعم  عیمج  رد  رایخ  عاونا 

. تسا هدرک  رظن 
. ددرگیم دوجوم  روبزم  رایخ  دوش  ادیپ  هعرازم  دقع  رد  رگید  تارایخ  زا  یکی  طئارش  هک  یتروص  رد  نیاربانب 

«. دنک خسف  ار  هلماعم  نبغ  تروص  رد  دناوتیم  عرازم  لماع و  زا  کی  ره  : » دیوگیم م . ق . « 526  » ةدام نبغ - رایخ 
دوش هداد  واب  دیاب  هک  تسا  يرادقم  زا  رتمک  هدش  نیعم  وا  يارب  هعرازم  رد  هک  یمهس  دوش  هاگآ  عرازم  ای  لماع و  دقع ، زا  سپ  هکنانچ 

. دیامنب خسف  ار  هعرازم  دناوتیم  نوبغم  دشابیم ، شحاف  توافت  نآ  و 
ضبق و زا  لبق  ندش  بویعم  فلت و  دراوم  مکح  ناوتیم  كالم  تدحو  رظن  زا  تهج  نیدب  دراد ، هراجا  دقعب  یمات  تهابـش  هعرازم  دقع 

. درک طابنتسا  هراجاب  هطوبرم  داوم  زا  ار  تدم  ءانثا  رد  ای  ضبق  زا  سپ 

تسا هتشاد  ار  تعارز  تیلباق  نیمز  هعرازم ، دقع  عقوم  رد  هاگرھ  لوا  عرف 

عافتنا  تیلباق  زا  لیبق ، نیا  زا  رگید  للع  ای  نتفرگ  بآ  ای  بآ  ندش  کشخ  هطساوب  نآ  زا  سپ  یلو 
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زا نیمز  ًادعب  هدش و  عقاو  ًاحیحـص  دقع  اریز  دوشیم ، خـسفنم  هعرازم  دـقع  م . ق . « 527  » ةدام قبط  دـشابن  نکمم  عنام  عفد  دوش و  جراـخ 
رد ضبق  زا  سپ  هراجا  دروم  فلت  دننام  روبزم  ضرف  ددرگ . مدقم  دقع  نالطب  بجوم  رخؤم  رما  دـناوتیمن  هتـشگ و  جراخ  تشک  تیلباق 
هچ رگا  دوش ، جراخ  هدـش  هداد  رارق  هعرازم  دـقع  رد  هک  یـصاخ  تعارز  تیلباق  زا  نیمز  هاـگره  تسا  نینچمه  و  دـشابیم . تدـم  ءاـنثا 
مک هناخدور  بآ  لاس  یکشخ  رثا  رد  هدش و  نییعت  نیمز  رد  جنرب  نتشاک  هعرازم  دقع  رد  هکنانچ  دشاب ، نکمم  نآ  رد  رگید  ياهتعارز 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 553 

http://www.ghaemiyeh.com


هعرازم دـقع  زین  تروص  نیا  رد  تشاک ، ناوتیم  دـهاوخیم ، بآ  رتمک  هک  مدـنگ  وج و  یلو  دومن  ناوتیمن  يراک  جـنرب  هک  يروطب  هدـش 
دقع نیفرط  هک  يدوصقم  رظن  زا  هدـش و  جراخ  عاـفتنا  تیلباـق  زا  داد ، رارق  دروم  تشک  تیـصوصخ  راـبتعاب  نیمز  اریز  دوشیم ، خـسفنم 

. تسا عافتنا  لباق  ریغ  نیمز  دناهتشاد  هعرازم 
نکمم عنام  عفر  هاگره  هک  دوشیم  مولعم  دـشابن ، نکمم  عنام  عفر  هک  دـنادیم  خـسفنم  یتروص  رد  ار  هعرازم  دـقع  هک  الاب  ةدام  موهفم  زا 

ررـض هک  خاسفنا  بجوم  اریز  دوشیمن ، خـسفنم  هعرازم  دـقع  ددرگن ، لـماع  هجوتم  يررـض  هک  دـیامن  عفر  ار  نآ  عرازم  يروط  دـشاب و 
تـشک رد  هکنانچ  ددرگ  لماع  هجوتم  ررـض  هک  دیامن  عفر  يروط  ای  دنکن و  عفر  ار  نآ  هاگره  الا  و  تسا ، هدـماین  دوجوب  دـشابیم  لماع 

. دیامنب خسف  ار  هعرازم  دقع  ررض  ناربج  يارب  دناوتیم  لماع  هراجا ، رد  م . ق . « 478  » ةدام زا  طبنتسم  ربانب  دتفا ، ریخأت 

، دشاب نآ  عفانم  کلام  دھدیم  هعرازمب  ار  نیمز  هک  یتدم  یارب  دیاب  عرازم  تشذگ ، هکنانچ  مود  عرف 

هعرازمب ار  نآ  و  دـشابیم ، يرمع  ای  دالوا  رب  فقو  رد  هکنانچ  تسا ، ینیمز  زا  عافتنا  قح  ياراد  دوخ  رمع  تدـمب  یـسک  هاگره  نیاربانب 
تـسا هراجا  رد  روبزم  مکح  ریظن  دوشیم . خسفنم  وا  توفب  هعرازم  دقع  م . ق . « 530  » ةدام قبط  دنک  توف  عرازم  تدم  ءانثا  رد  دـهدب و 
رجوم توفب  هراجا  تسا  هدوب  هرجأتـسم  نیع  عفانم  کلام  دوخ  رمع  تدم  يارب  طقف  رجوم  رگا  دـیوگیم ...« : م . ق . « 497  » ةدام هکنانچ 

ةدام  رد  لطاب و  ار  هراجا  دقع  رجوم  توفب  « 497  » ةدام رد  هک  تسا  نآ  دنراد  رگیدکی  اب  ةدام  ود  هک  یفالتخا  دوشیم .»...  لطاب 
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زا روظنم  اریز  درادـن ، یلمع  ۀـجیتن  تسا و  یظفل  فـالتخا  روـبزم  فـالتخا  تسا . هتـسناد  خـسفنم  ار  هعرازم  دـقع  عرازم  توـفب  « 530»
. ددرگ خسفنم  هراجا  هک  تسا  نآ  دننام  تسا و  توف  خیرات  زا  نالطب  هراجا  نالطب 

، دوشیم خسف  رب  راتخم  لماع  یندم  نوناق  « 528  » ۀدام قبط  دنک  بصغ  ار  نآ  دوش  لماع  میلست  هعرازم  دروم  نیمز  هکنآ  زا  لبق  یثلاث  صخش  رگا  موس  عرف 

هراشا

دروم رد  اریز  دـهاوخب ، بصغ  باب  رد  روکذـم  تاررقم  قبط  ار  دوخ  تاراسخ  ثلاث  صخـش  زا  دـناوتیم  دومنن  خـسف  هک  یتروص  رد  و 
زا ار  دوخ  نیمز  لـثملا  ترجا  دـناوتیم  عرازم  و  تسا ، هتفرگ  رارق  بصغ  دروم  نیع ، عبتب  لـماع  یکلم  عفاـنم  هراـجا ، دروم  دـننام  روبزم 

. دنک هبلاطم  بصاغ  ثلاث  صخش 
تاراسخ دناوتیم  طقف  دنک و  خـسف  ار  هعرازم  دـناوتیمن  لماع  دوش ، بصغ  تدـم  ءانثا  رد  لماعب ، میلـست  زا  دـعب  نیمز  هک  یتروص  رد  و 

تسنآ دیآیم  شیپ  هک  یشسرپ  تسا . هدیدرگ  نایب  م . ق . « 488  » ةدام رد  هراجا  دروم  رد  روبزم  مکح  ریظن  دهاوخب . بصاغ  زا  ار  دوخ 
نیمز لثملا  ترجا  عرازم  تراسخ  و  وا ، لمع  لثملا  ترجا  لماع  تراـسخ  اـیآ  دوشیم ؟ باـستحا  هنوگچ  لـماع  عرازم و  تاراـسخ  هک 

وا يارب  هعرازم  دـقع  رد  هک  یمهـس  ردـقب  وا  دوخ  لثملا  ترجا  و  نیمز ، لثملا  ترجا  زا  تسا  ترابع  لماع  تراسخ  هکنآ  اـی  دـشابیم ،
يارب هعرازم  دقع  رد  هک  یمهس  ردقب  لماع  لثملا  ترجا  نیمز و  لثملا  ترجا  زا  کی  ره  زا  تسا  ترابع  عرازم  تراسخ  و  هدش ، نیعم 
کلام عرازم  هعرازم ، دقع  ببـسب  اریز  دوش ، باستحا  ریخا  قیرطب  دیاب  عرازم  لماع و  تراسخ  هک  دسریم  رظنب  تسا ؟ هدش  هداد  رارق  وا 

بـصاغ نیاربانب  دوشیمن ، دـقع  لالحنا  بجوم  نیمز  بصغ  نوچ  و  نیمز ، عفانم  زا  یمهـس  کلام  لماع  هدـش و  لـماع  عفاـنم  زا  یمهس 
. دوب دهاوخ  عرازم  لماع و  زا  کی  ره  یکلم  عفانم  ضوع  لوئسم 

خسف رثا 

هراشا
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نآ راثآ  ۀمادا  زا  هدش و  لحنم  خسف  نامز  زا  دقع  ددرگ ، خسف  تاهج  زا  یتهجب  هعرازم  دقع  هاگره  تشذگ  تارایخ  ماکحا  رد  هکنانچ 
دوشیم  يریگولج  دقع 
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راتفر ددرگیمرب ، دـقع  زا  لبق  کلامب  نآ  لدـب  فلت  تروص  رد  نیـضوع و  زا  کی  ره  هک  م . ق . « 286  » ةدام رد  روکذم  ةدـعاق  قبط  و 

. دوشیم

: دوش خسف  تسا  نکمم  ریز  تلاح  هس  زا  یکی  رد  هعرازم  دقع 

- رذب تشک  زا  لبق  - 1

صاصتخا هعرازم  يارب  لماع  عرازم و  لماوع ، زا  هچنآ  هدش و  لحنم  دـقع  ددرگ  خـسف  رذـب  تشک  زا  لبق  هعرازم  دـقع  هک  یتروص  رد 
ترجا تسا ، هدـمآ  لمعب  نیمز  رد  لماع  فرط  زا  نآ  لاـثما  ینک و  رهن  مخـش و  دـننام  یلمع  هاـگره  و  دوشیم ، در  شبحاـصب  دـناهداد 

. دزادرپیم واب  عرازم  ار  نآ  لثملا 

- هرمث روهظ  زا  لبق  رذب و  تشک  زا  سپ  - 2

ترجا قحتـسم  رگید  فرط  تسا و  رذب  کلام  لام  لصاح ، ددرگ  خسف  هرمث  روهظ  زا  لبق  تدـم  ءانثا  رد  هعرازم  دـقع  هک  یتروص  رد 
نآ زا  رذـب  هچنانچ  نیاربانب  دوشیم . دوخ  ۀـصح  کـلام  لـماع  عرز ، ةرمث  روهظ  زا  سپ  م . ق . « 531  » ةدام قبط  اریز  دوب ، دـهاوخ  لثملا 

رگید لماوع  لثملا  ترجا  تسا  نینچمه  دوب و  دهاوخ  خسف  نامز  ات  لمع  نامز  زا  دوخ  لمع  لثملا  ترجا  قحتـسم  لماع  دـشاب ، عرازم 
تبـسن تسا  هداد  هک  يرگید  لماوع  نیمز و  لثملا  ترجا  قحتـسم  عرازم  دـشاب  لماعب  قلعتم  رذـب  هچنانچ  و  دـشاب . لماعب  قلعتم  هاـگره 

تـشادرب ات  تشک  هک  دیامن  تقفاوم  لماع  اب  دناوتیم  عرازم  خسف ، زا  سپ  تدمب  تبـسن  اما  دـشابیم . خـسف  لمعب و  عورـش  نیب  تدـمب 
هچ رگا  تشک  ندنکب  ار  لماع  دناوتیم  و  دنامب ، یقاب  ددرگیم  ررقم  نانآ  نیب  هک  یترجا  ای  لثملا  ترجا  لباقم  رد  ای  ًاناجم  نیمز  رد  دوش 

. دنک شرا  هبلاطم  دناوتب  لماع  هکنآ  نودب  دیامن  رابجا  دشاب  ورد  مسوم  زا  لبق 

- هرمث روهظ  زا  سپ  - 3

، لماع عرازم و  زا  کـی  ره  دـیوگیم ...« : م . ق . « 539  » ةداـم هکناـنچ  دوش ، خـسف  عرز ، ةرمث  روهظ  زا  سپ  هعرازم  دـقع  هک  یتروص  رد 
زا دوخ  ۀصح  کلام  لماع  عرز ، ةرمث  روهظ  زا  دـعب  «: » 531  » ةدام قبط  اریز  دنتسه »...  هرمث  رد  کیرـش  هدوب  ررقم  اهنآ  نیب  هک  یتبـسنب 

لماع  زا  کیچیه  تسا ، هدوب  مزال  هرمث  شیادیپ  يارب  نیمز  نینچمه  رگید و  لماوع  زا  ةدافتسا  لماع و  لمع  نوچ  و  دوشیم .» نآ 
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تبـسن اما  دوب . دـهاوخن  خـسف  زا  لبق  تدـمب  تبـسن  دوخ ، فرط  زا  رگید  لماوع  نیمز و  ای  لمع  لثملا  ترجا  هبلاـطم  قحتـسم  عرازم  و 
لماعب قلعتم  لوصحم  زا  یمهـس  اریز  دیامنب ، رابجا  لوصحم  ندیـسر  زا  لبق  تشک  ندنکب  ار  لماع  دناوتیمن  عرازم  خـسف ، زا  سپ  نامزب 

کی ره  لوصحم ، تشادرب  ات  خـسف  خـیرات  زا  نیاربانب  دوب . دـهاوخ  لماع  ررـض  بجوم  نآ  ندـنک  هدـش و  تشک  کلام  ةزاجاب  تسا و 
هاگره الثم  دوب ، دـهاوخ  قحتـسم  دریگیم  قلعت  فرطب  ررقم ، ۀـصحب  هک  دوخ  كالمالا  حـلاصم  ریاس  لمع و  نیمز ، لـثملا  ترجا  ذـخاب 
دهاوخ ار  لماع  لـمع  لـثملا  ترجا  زا  عبر  هس  عرازم  دـشابیم و  نیمز  لـثملا  ترجا  زا  عبر  رادهدـهع  تسا ، هرمث  زا  عبر  کـلام  لـماع 

یـضارت هکنآ  ای  دندومنن و  ضوع  لباقم  رد  ای  ًاناجم  نیمز  رد  تشک  ندنامب  قفاوت  نیلماعتم  هچنانچ  الاب  ضرف  رد  هدـش  هتفگ  تخادرپ .
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. دشاب هتشاد  ار  شرا  ۀبلاطم  قح  لماع  هکنآ  نودب  دوشیم  ارجا  تشک  ندنک  رد  عرازم  رظن  دندرکن ، لوصحم  ندنکب 
زا رذـب  هک  تسا  یـسکب  قلعتم  تشک  هرمث ، روهظ  زا  لبق  ات  هک  هدومن  يوریپ  نآ  زا  یندـم  نوناق  هک  تسیا  هیرظن  ربانب  دـش  هتفگ  هچنآ 

عرازم لماع و  زا  کـی  ره  هک  ياهیرظن  رباـنب  یلو  دوشیم . نآ  کـلام  ررقم  مهـس  رادـقمب  رگید  فرط  هرمث  روهظ  زا  سپ  و  هدوب ، وا  نآ 
یقح يرگید  رب  کیچیه  دوش  خسف  تاهج  زا  یتهجب  هعرازم  دقع  هاگره  دنـشابیم ، کلام  ندیئور  زا  سپ  تشک  زا  دوخ  مهـسب  تبـسن 
سپ نامزب  تبسن  اما  دیامنیمن و  یئارقهق  رثا  خسف  هدش و  عقاو  ًاحیحص  هلماعم  هک  تسا  نآ  ضرف  اریز  درادن ، خسف  زا  لبق  نامزب  تبسن 

ار نآ  ندـنک  عرازم  دـندرکن و  نآ  ندـنکب  یـضارت  ای  دـندومنن و  ترجا  نداد  اب  اـی  ًاـناجم ، تشک  ءاـقبب  قفاوت  نیفرط  هچناـنچ  خـسف  زا 
لماع دهاوخب و  ار  تشک  میسقت  دناوتیم  عرازم  هک  ینانچمه  دیامنب ، شرا  ۀبلاطم  دناوتب  هکنآ  نودب  دوشیم ، ندنکب  مزلم  لماع  دهاوخب ،

. دنکب ار  دوخ  مهس  هک  دیامنب  مزلم  ار 
ناسکی اج  همه  رد  لالحنا  رثا  ددرگیم و  لحنم  دقع  هلاقا  خسف و  رثا  رد  تشذگ  هکنانچ  اریز  دـشابیم ، خـسف  دـننام  هلاقا  ماکحا  راثآ و 

هک  تسنآ  ود  نآ  نیب  قرف  و  تسا ،
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. دشابیم فرط  کی  هدارا  زا  یشان  خسف  نیفرط و  یضارت  زا  یشان  هلاقا 

- خاسفنا - 4

نیا زا  رگید  عناوم  ای  نیمز  نتفرگ  بآ  ای  بآ  نادقف  دننام  تاهج  زا  یتهجب  هعرازم  دقع  تدـم ، ءانثا  رد  هک  یتروص  رد  هعرازم - دـقع 
دروم هدش  هتفگ  ددرگیم . خـسفنم  م . ق . « 527  » ةدام قبط  هعرازم  دـقع  دـشابن  نکمم  عنام  عفر  دوش و  جراخ  عافتنا  تیلباق  زا  نیمز  لیبق 

دوشیم فشک  تدم  ءانثا  رد  الاب  ةدربمان  عناوم  شیادیپ  اب  اریز  تسا ، هدوب  لطاب  ادـتبا  زا  هعرازم  دـقع  هک  دـشابیم  يدروم  دـننام  روبزم 
. تسا هدوب  يروصت  يروص و  دقع  نیح  رد  تحص  هتشادن و  ار  عافتنا  تیلباق  دقع ، رد  ررقم  تدم  يارب  نیمز  هک 

ماجنا زا  عنام  يراس  يرامیب  ای  بالقنا  گنج ، دننام  یمومع  عناوم  هاگره  ددرگیم  دافتسم  « 527  » ةدام زا  كالم  تدحو  رظن  زا  هکنانچ 
. دوشیم خسفنم  زین  هعرازم  دقع  ددرگ ، هعرازم  لمع 

اریز تسین ، خاسفنا  رد  لیوأت  يارب  یبجوم  تسا و  هلاقا  خسف و  دروم  دننام  خاسفنا  راثآ  الاب  دراوم  رد  یلک  ةدـعاق  قبط  هک  دـسریم  رظنب 
رخؤـم رما  هدـیدرگ و  ثداـح  ًادـعب  خاـسفنا  بجوـم  تسا و  هدـش  عـقاو  ًاحیحـص  تقیقح  رد  هکلب  هدوـبن  يروـص  هعرازم  دـقع  تـحص 

. دنادرگ لطاب  ار  حیحص  دقع  دیامن و  ریثأت  مدقم  رما  رد  دناوتیمن 

نالطب - 5

: دوشیم راتفر  لیذ  قیرطب  دشاب  لطاب  تاهج  زا  یتهجب  هعرازم  دقع  هک  یتروص  رد  هعرازم - دقع 
در شبحاـصب  دـناهداد  صاـصتخا  هعرازم  يارب  عرازم  لـماع و  هچنآ  دـشاب ، هدـشن  ماـجنا  لـماع  فرط  زا  نیمز  رد  یلمع  هاـگره  فلا -

. درادن یقح  يرگیدب  کیچیه  دوشیم و 
، یـشکرهن دـننام  تسا  هدوب  مزال  هعرازم  لمع  يارب  تاـیلمع  نآ  تسا و  شزرا  ياراد  هک  هدومن  نیمز  رد  یتاـیلمع  لـماع  هاـگره  ب -
هک یلماوع  لثملا  ترجا  نینچمه  دوخ و  لمع  لثملا  ترجا  قحتـسم  لماع  دشاب  هدشن  تشک  رذب  یلو  گنـس  يروآعمج  ندز و  مخش 

. دوب دهاوخ  تسا  هدرب  راکب  یتامدقم  تایلمع  رد  هدوب و  واب  قلعتم 
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فرط تسا و  رذـب  بحاص  لام  لصاح  مامت  م . ق . « 533  » ةدام قبط  تسا  هتـشک  زین  ار  رذب  هدومن و  نیمز  رد  یتایلمع  لماع  هاگره  ج -
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، دشاب لماع  نآ  زا  رذـب  هاگره  نیاربانب  دوب ، دـهاوخ  نآ  لثملا  ترجا  قحتـسم  تسا  هدوب  لمع  بحاص  ای  بآ  ای  نیمز  کلام  هک  رگید 
لمع و لثملا  ترجا  دیاب  وا  دشاب  عرازم  نآ  زا  رذب  هاگره  و  دهدب ، واب  تسا  عرازمب  قلعتم  هک  یلماوع  نیمز و  لثملا  ترجا  دـیاب  لماع 

رذب تبـسنب  زین  لثملا  ترجا  لصاح و  دـشاب ، كرتشم  لماع  عرازم و  نیب  رذـب  هک  یتروص  رد  و  دزادرپب . تسا  لماعب  قلعتم  هک  یلماوع 
اهنآ نابحاصب  ار  رگید  لماوع  لمع و  نیمز و  لثملا  ترجا  دـیاب  وا  دـشاب  ثلاث  صخـش  نآ  زا  رذـب  هچناـنچ  و  دوشیم . میـسقت  اـهنآ  نیب 

. دزادرپب
رابجا ار  رذب  بحاص  دـهاوخب  تقو  ره  دـناوتیم  نیمز  کلام  دـشاب ، لماع  نآ  زا  رذـب  هاگره  دـشابیم  لطاب  هعرازم  دـقع  هک  يدراوم  رد 

هک ینانچمه  دیامنب ، ار  نآ  شرا  هبلاطم  دناوتیمن  تشک  بحاص  دشاب و  هدیـسرن  نآ  داصح  عقوم  هچ  رگا  دنکب  ار  دوخ  تشک  هک  دیامن 
. دنامب یقاب  نیمز  رد  داصح  عقوم  ات  تشک  هک  دهد  هزاجا  ترجا  ذخا  اب  دناوتیم  نیمز  کلام 

دقع نیح  رد  هـعرازم  نـالطبب  عرازم  اـی  لـماع  لـهج  مـلع و  نـیب  یقرف  دوـشیم ، موـلعم  نآ  « 533  » ةدام قالطا  زا  هکناـنچ  یندـم  نوناـق 
. تسا هتسناد  نیمز  ای  لمع و  لثملا  ترجا  قحتسم  ار  کی  ره  هدراذگن و 

لمع ای  نیمز  عفانم  ضوع  دناوتیمن  دقع ، نیح  رد  هعرازم  نالطبب  ملع  تروص  رد  عرازم  ای  لماع  هک  دننآ  رب  مالـسا  نییقوقح  زا  ياهدـع 
روبزم ۀـیرظن  فعـض  دـشابیم . عربتم  مکح  رد  تسا و  هدرب  ار  دوخ  لمع  لام و  مارتحا  نالطبب ، ملع  اـب  اریز  دـهاوخب ، يرگید  زا  ار  دوخ 

سکعلاب هکلب  هتـشادن ، ار  نیمز  هحابا  دـصق  عرازم  و  لمع ، رد  عربت  دـصق  لماع  اریز  تسا ، حـضاو  هدـیدرگ  نایب  دـساف  عیب  رد  هکناـنچ 
. دیدرگ عفتنم  ًاناجم  يرگید  لام  لمع و  زا  ناوتن  هک  تسا  یفاک  رما  نیا  دناهدومن و  مادقا  عافتنا  دصقب 

هعرازم تدم  ءاضقنا  - 6

هک  یلماوع  نیمز و  دیاب  لماع  دوش  یضقنم  هعرازم  دقع  رد  هنیعم  تدم  هکنآ  زا  سپ 
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قح عرازم  م . ق . « 540  » ةدام قبط  دـشاب  هدیـسرن  داصح  عقوم  ًاقاّفتا  یعناوم  رثا  رد  هاـگره  و  دـنادرگرب ، عرازمب  تسا  هدرپس  واـب  عرازم 
ات دشابیمن  دـقع  دروم  نآ  زا  سپ  هدـش و  هداد  تعارز  يارب  تدـم  ءاضقنا  ات  نیمز  هعرازم  دـقع  رد  اریز  دـنک ، هلازا  ار  تعارز  هک  دراد 

عرازم نیارباـنب  نآ . زا  دـعب  هاوخ  دـشاب و  هرمث  روهظ  زا  لـبق  رما  نیا  هاوخ  دـشاب ، دوخ  نیمز  يور  لوصحم  يرادـهاگن  هب  مزلم  کـلام 
ات هک  دنک  قفاوت  لماع  اب  دناوتیم  هک  ینانچمه  دیامنب  وا  زا  لثملا  ترجا  ۀبلاطم  لماع  مهسب  تبسن  دراذگ و  یقاب  نیمز  رد  ار  نآ  دناوتیم 
ود زا  کی  ره  رد  دشابیم و  حلـص  ای  هراجا  دـقع  روبزم  لمع  دـنامب ، یقاب  نیمز  رد  تشک  ضوع  لباقم  رد  ای  ًاناجم  لصاح ، يروآعمج 

عرازم نآ  زا  ای  دـشاب  لماعب  قلعتم  رذـب  هک  دـیامنیمن  قرف  رما  نیا  رد  دوش . تیاعر  دـیاب  دـقع  نآ  تحـص  يارب  همزـال  طیارـش  تروص 
. دشاب شراب  یمک  ای  اوه و  رییغت  لیبق  زا  یعیبط  لماوع  رثا  رد  ای  لماع و  ای  عرازم  لامها  رثا  رد  تعارز  ندیسرن  هک  دنکیمن  قرف  هکنانچ 

رارـضا بجوم  رما  نیا  اریز  دیامنب ، رابجا  تشک  ندنکب  ار  لماع  دناوتیمن  عرازم  الاب  رد  روکذم  دروم  رد  هک  دننآ  رب  نییقوقح  زا  ياهدع 
کلاـم ررـضت  بجوم  تدـم  ءاـضقنا  زا  سپ  نیمز  رد  تشک  ءاـقب  هکنآ  رگم  تسا ، هدومن  تشک  نیمز  کـلام  ةزاـجاب  هک  تسا  لـماع 

ءاقب رد  عرازم  ررـض  اـب  تشک  ندـنک  رد  لـماع  ررـض  دروم  نیا  رد  اریز  دـهاوخب ، ار  تشک  هلا  زا  دـناوتیم  وا  تروص  نیا  رد  هک  ددرگ 
هلازا ار  تشک  دناوتیم  عرازم  یندم ، نوناق  « 30  » ةدام رد  روکذم  تیکلام  قح  رظن  زا  دندرگیم و  طقاس  ود  نآ  دـیامنیم و  ضراعت  تشک 

بجوم هک  يدروم  رد  تسا  نینچمه  دوشیم و  لمع  طیلـست  ةدعاقب  هدـش و  طقاس  نیررـض  محازت ، تروص  رد  یملع  حالطـصاب  دـنک و 
نیمز رد  عرز  ءاقب  هک  یتروص  رد  الا  تسا و  هدوب  ببـس  دوخ  ار  ررـض  هجوت  هک  دشاب  یناشفا  رذب  رد  لماع  لامها  عرز ، ندیـسر  ریخأت 

ررض هدعاق ال  نیب  ضراعت  رد  یقوقح  رظن  زا  اریز  دهاوخب ، ار  نآ  ۀلازا  دناوتیمن  کلام  دوشن ، کلام  ررـض  بجوم  تدم  ءاضقنا  زا  سپ 
هاگره  ًاصوصخم  ددرگ ، لماع  ررض  بجوم  هک  دیامنب  یلمع  دناوتیمن  کلام  تسا و  مدقم  ررض  ال  طیلست ، و 
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. دیامنب لماع  زا  لثملا  ترجا  ۀبلاطم  دناوتیم  کلام  یلو  دشاب  عرز  ندیسر  رید  بجوم  اوه  رییغت  دننام  یعیبط  لماوع 

نیا يارب  مزال  تدم  ات  تشک  دیاین ، تسدب  تدم  ءاضقنا  رد  لوصحم  هاگره  هک  دننک  طرـش  هعرازم  دـقع  نمـض  رد  دـنناوتیم  نیلماعتم 
. دنامب یقاب  ضوع  لباقم  رد  ای  ًاناجم  نیمز  رد  رما 

لطاب و یلوهجم  طرـش  ره  اریز  دـنادرگ  لطاب  ار  دـقع  اـت  دوشیمن  نیـضوع  دـحاب  لـهج  بجوم  یلو  تسا  لوهجم  هچ  رگا  روبزم  طرش 
.( م ةدام 233 ق . قش 2  . ) تسین دقع  لطبم 

یقاب نیمز  رد  تشک  دقع ، رد  هنیعم  تدم  زا  سپ  ًابلاغ  هک  دهدب  هعرازمب  یـصوصخم  رذب  تشک  يارب  ار  نیمز  کلام ، هک  یتروص  رد 
تدم ءاضقنا  زا  سپ  دناوتیم  کلام  دشاب ، لماعب  قلعتم  رذب  هچنانچ  دراد ، ماود  نیمز  رد  لاس  نیدنچ  نآ  ۀشیر  هک  هجنوی  دـننام  دـنامیم 

قح هنیعم  تدـم  زا  شیب  لماع  اریز  دـنک ، هلازا  ار  نآ  لماعب  شرا  نداد  نودـب  ای  دراذـگ و  یقاـب  نیمز  رد  ار  نآ  لـثملا  ترجا  ذـخا  اـب 
هلازا ار  تشک  شرا  نداد  نودب  دناوتیمن  کلام  هک  دننآ  رب  هیماما  ياهقف  زا  ضعب  تسا . هدش  یـضقنم  تدـم  درادـن و  ار  نیمز  زا  عافتنا 

تـشک هک  مادام  دیامنیم  ءاضتقا  تعارز  هنوگ  نیا  تشک  رد  دقع  قالطا  تسا و  هدومن  تشک  نیمز  رد  کلام  ةزاجاب  لماع  اریز  دیامن ،
، دهدیمن شرا  نودب  ار  تشک  ندـنک  ةزاجا  قح ) ملاظ  قرعل  سیل   ) رد فصو  موهفم  و  دـنامب . یقاب  دراد  نیمز  رد  ار  ءاقب  تیلباق  روبزم 

دوخ نیمز  زا  ار  لـماع  عرز  ۀـلازا  دـناوتب  شرا  نداد  اـب  کـلام  هک  دـیامنیم  ءاـضتقا  عرز ، بحاـص  قح  نیمز و  کـلام  قح  نیب  عـمج  و 
. دهاوخب

کلام دنامب ، یقاب  نیمز  رد  تشک  هک  تدم  دنچ  ره  هعرازم ، ءاضقنا  زا  سپ  هک  دومن  طرش  هعرازم  دقع  نمض  رد  ناوتیم  الاب  ضرف  رد 
هدوبن و هدساف  طورش  زا  روبزم  طرـش  اریز  دزادرپب ، کلامب  ار  تدم  نآ  لثملا  ترجا  لماع  دیاب  دشاب و  هتـشادن  ار  نآ  ندنک  قح  نیمز 

. دیآ رامشب  هدسفم  طورش  زا  ات  ددرگیمن  زین  نیضوع  دحاب  لهج  بجوم 
وا نآ  زا  رذـب  هک  تسا  نآ  ضرف  اریز  دوب ، دـهاوخ  لماعب  قلعتم  دـیآیم  تسدـب  تدـم  ءاضقنا  زا  سپ  لوصحم  هچ  ره  ـالاب ، ضرف  رد 

، هعرازم دادرارق  قبط  تسا و 
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اب عرازم  لماع و  ندیئور ، زا  سپ  تشک  رد  هک  دـشاب  هدـش  طرـش  دـقع  رد  هکنآ  رگم  دـشابیم  هعرازم  تدـم  يارب  لوصحم  رد  تکرش 
دیآیم تسدـب  هک  یلوصحم  رد  تسا  هلماـعم  نیفرطب  قلعتم  هقاـس  هشیر و  نوچ  تروـص  نیا  رد  هک  دنـشاب  میهـس  کیرـش و  رگیدـکی 

. دوب دهاوخ  میهس  زین  عرازم 

تاقاسم رد  مود  ثحبم 

هراشا

م. ق . « 543  » ةدام هکنانچ  ًاحالطصا  ار و  رگیدکی  تسا  رفن  ود  ندرک  بآ  ریس  نداد و  بآ  ینعمب  یقـس  زا  هلعافم  باب  ردصم  تاقاسم 
معا هرمث  دوشیم و  عقاو  هرمث  زا  نیعم  عاشم  ۀصح  لباقم  رد  لماع  اب  نآ  لاثما  تخرد و  بحاص  نیب  هک  تسیاهلماعم  تاقاسم  : » دـیوگیم

«. نآ هریغ  لگ و  گرب و  هویم و  زا  تسا 
هناگادج ثحبم  رد  ار  کی  ره  هداد و  ود  نآب  صاصتخا  ار  مجنپ  لصف  یندم  نوناق  تهج  نیدـب  دراد و  هعرازمب  یمات  تهابـش  تاقاسم 
ناـتخرد تاـقاسم  رد  دوـشیم و  هداد  لـماعب  تعارز  يارب  نیمز  هعرازم  رد  هک  تسا  نآ  تاـقاسم  هـعرازم و  نـیب  قرف  تـسا . هدرک  رکذ 

عاشم روطب  لماع  ندوب  میهس  ۀجیتن  رد  هک  تسا  نآ  دقع  ود  نآ  سیـسأت  ۀفـسلف  دوشیم و  هدرپس  لماعب  يرایبآ  يرادهاگن و  يارب  هرمثم 
. دروآ تسدب  رتشیب  لوصحم  هرمث و  ات  دیامنیم  لمع  رد  رتشیب  ششوک  یعس و  لوصحم ، هرمث و  رد 
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. ددرگیم دقعنم  لماع  تخرد و  بحاص  نیب  هک  تسا  هنیعم  دوقع  زا  یکی  تاقاسم 
رابتعاب هک  دشابیم  ۀصاخ  طیارش  ياراد  تسا ، روکذم  م . ق . « 190  » ةدام رد  هک  هلماعم  تحص  يارب  یساسا  طیارش  رب  هوالع  روبزم  دقع 

. دیآیم دوجوب  تاقاسم  نیعم  دقع  نآ 

تاقاسم دقع  طیارش 

: دنریگ رارق  هرمثم  ناتخرد  دیاب  تاقاسم  دروم  - 1

- دنشاب هتباث  لوصا  دیاب  ناتخرد  فلا -

ره  هک  تابکرم  یبالک و  بیس ، تخرد  لخن ، دننام  دنامب  یقاب  نیمز  رد  لاس  کی  زا  شیب  هک  تسا  یئاههیاپ  تخرد ، زا  روظنم 
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ار نآ  دنریگ و  رارق  تاقاسم  دروم  دنناوتیم  زین  کشمت  وم و  دننام  دنتـسه  فصو  نیا  ياراد  هک  یئاههتوب  دیامنیم . رمع  لاس  دـنچ  کی 
ار لاس  کی  زا  شیب  ءاقب  ياضتقا  ًاتعیبط  هک  یئاـههتوب  تسا . هدومن  ناـیب  تخرد  ۀـملک  زا  سپ  نآ ) لاـثما  و   ) ۀـملکب م . ق . « 543  » ةدام

تـشادرب نآ  لوصحم  لاس  رد  هبترم  نیدنچ  هچ  رگا  دریگ ، رارق  تاقاسم  دروم  دناوتیمن  رایخ  هزوبرخ و  هناودنه ، ناجمداب ، دننام  درادـن 
. دنامب یقاب  نیمز  رد  لاس  کی  زا  شیب  ریسمرگ  قطانم  رد  ای  دوش و 

- دنشاب هرمثم  دیاب  ناتخرد  ب -

و امرخ ، یبالگ ، دننام  دـشاب  هویم  لصاح  نآ  هاوخ  دریگ  رارق  عافتنا  دروم  هک  دـنهد ، یلـصاح  ناتخرد  هک  تسنآ  ندوب  هرمثم  زا  روظنم 
هک درز  لگ  خرـس و  لگ  دننام  دشاب  لگ  هاوخ  و  مشیربا ، مرک  هیذغت  يارب  توت  گرب  انح و  ردس ، ياچ ، دننام  دـشاب  گرب  ای  و  روگنا ،

. دنربیم راکب  رطع  نتفرگ  يارب 
دیاـب دـقع  رد  هنیعم  تدـم  یلو  داد  تاـقاسمب  هدیـسرن  نآ  نداد  رمث  عقوم  زونه  هک  ار  هرمثم  ياـهتخرد  زا  یکچوـک  ياههلـصا  ناوـتیم 

. دربب نآ  زا  یمهس  لماع  ات  دنهد  هرمث  هدومن  ومن  هلصا  نآ  هک  دشاب  نادنچ 
هک دـنراذگ  رارق  دـنهاوخب  لماع  اب  کلام  هچنانچ  یلو  داد  تاقاسمب  ناوتیمن  ار  رانچ  ایقاقا و  کشجنگ ، نابز  دـننام  هرمثم  ریغ  ناـتخرد 

ةدام قبط  یـصوصخم  دادرارق  ۀلیـسوب  دنناوتیم  دشاب ، میهـس  اهنآ  شارت  دیاز و  ياههخاش  رد  دنک و  تبظاوم  اهنآ  زا  ینیعم  تدـم  لماع 
. دندرگ لئان  روبزم  ۀجیتنب  حلص  دقع  ای  و  م . ق . « 10»

- دشاب ناتخرد  عفانم  کلام  دیاب  تخرد  بحاص  ج -

دـشاب ناتخرد  لوصا  کلام  تسین  مزال  تخرد  بحاص  كالم ، تدـحوب  هجوت  اـب  هراـجا ، دروم  رد  م . ق . « 473  » ةدام زا  طبنتـسمب  رظن 
. تسا تاقاسم  دقع  تحص  يارب  یفاک  ندوب  اهنآ  عفانم  کلام  هکلب 

ای عفانم و  کلام  دشاب  هتفرگ  رارق  فقو  ای  تیـصو و  دروم  ای  هدش و  راذگاو  نآ  زا  عافتنا  قح  ای  هدـش  هداد  هراجاب  هک  یناتخرد  هکنانچ 
راذـگاو تاقاسمب  ار  یناتخرد  تلاکو ، و  تمومیق ، تیالوب ، ناوتیم  دـیامنب . راذـگاو  تاقاسمب  ار  ناتخرد  نآ  دـناوتیم  عافتنا  قح  کلام 

. دومن
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- دشاب نیعم  دیاب  تدم  تاقاسم  دقع  رد  - 2
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. دوشیم نییعت  لاس  هامب و  تدم 
هک یناتخرد  ات  دوش  هداد  رارق  يروط  تدـم  دـیاب  یلو  دـشاب ، رتشیب  ای  لاس و  کـی  تسا  نکمم  ددرگیم  نیعم  تاـقاسم  رد  هک  یتدـم 

. دیآ تسدب  نآ  ةرمث  دوشیم  هداد  تاقاسمب 
رارق راهب  ای  ناتـسمز  هام  هس  يارب  تاقاسم  دروم  دـناوتیمن  دـیآیم ، تسدـب  اهنآ  ةویم  زیئاـپ  رد  هک  بیـس  یبـالگ و  تخرد  رد  نیارباـنب 

نآ ةویم  هک  سالیگ  تخرد  یلو  دشابیم ، تسا  لصاح  هک  ضوع  دقاف  روبزم  دروم  رد  دـشابیم و  هضوعم  دوقع  زا  تاقاسم  اریز  دریگ ،
. داد تاقاسمب  ناوتیم  راهب  هام  هس  يارب  دوشیم  مامت  ناتسبات  لوا  ات  ریسمرگ  قطانم  رد 

کی ندنک  ای  هویم  نیچ  کیب  تدم  هچنانچ  الا  دورن و  نآ  رد  ناصقن  هدایز و  لامتحا  هک  دوش  نییعت  يروط  دیاب  تاقاسم  دقع  رد  تدم 
، دـنادرگیمن زاینیب  تدـم  نییعت  زا  زین  تخرد  عون  نییعت  تسا و  لـطاب  يررغ  ۀـلماعم  دوب و  دـهاوخ  ررغ  بجوم  ددرگ  نییعت  لوصحم 

. تشذگ هعرازم  رد  هکنانچ 

- ددرگ نآ  رادهدهع  لماع  هک  دشاب  مزال  ناتخرد  يارب  یلامعا  هرمث ، ندروآ  تسدب  يارب  - 3

بجوم هک  ددرگ  راد  هدهع  ار  یتایلمع  دوشیم  هداد  رارق  هرمث  زا  وا  يارب  هک  یمهـس  لباقم  رد  دـیاب  لماع  تسا و  ضوعم  تاقاسم  دـقع 
ياهفلع ندرک ، دـنویپ  ندـیرب ، ار  ناتخرد  کـشخ  ياـههخاش  نداد ، دوک  ندزلـیب ، دـننام  دوشب  تیفیک  تیمک و  ثیح  زا  هرمث  داـیدزا 

. نآ لاثما  ندومن و  یشاپمس  يرایبآ و  ندرک ، نیجو  ار  هزره 
ۀلیـسوب دریگیمن و  تبوطر  نیمز  زا  ناتخرد  ۀـشیر  هک  يریـسمرگ  قطانم  رد  هک  تسا  نآ  رظن  زا  روبزم  دـقع  ندـیمان  يرایبآ )  ) تاقاسم

زین درادـن ، يرایبآب  جایتحا  ناتخرد  هک  یقطاـنم  رد  ـالا  ددرگیم و  بوسحم  یناـبغاب  لـمع  نیرتمهم  يراـیبآ  دوشیمن ، بورـشم  شراـب 
. تسین يرایبآب  رصحنم  ینابغاب  لمع  اریز  داد ، تاقاسمب  رگید  مزال  روما  يارب  ار  اهنآ  ناوتیم 

ای ناتخرد  ءاقب  بجوم  هک  دشاب  هتـشاد  مزال  ار  یتایلمع  دـیاب  دـنوشیم ، هداد  رارق  تاقاسم  دروم  هک  یناتخرد  دـش ، هتفگ  الاب  رد  هکنانچ 
زا  يرایسب  رد  هک  اهنآ  لاثما  قدنف و  ودرگ ، دننام  دنرادن  تایلمع  هنوگ  نیاب  جایتحا  هک  یناتخرد  الا  ددرگ و  نآ  ةرمث  دایدزا 
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ناوتیمن دراد ، مزـال  ار  هویم  ندـیچ  طـقف  دوریمن و  راـکب  ناـنآ  نداد  هویم  ناـتخرد و  ءاـقب  يارب  یتاـیلمع  هنوگچـیه  یناتـسهوک  قطاـنم 

، دنریگ رارق  تاقاسم  دروم  دنناوتب  ناتخرد  هنوگنیا  هک  تسین  یلامعا  زا  یئاهنتب  نآ  يروآعمج  هویم و  ندیچ  و  دومن ، راذگاو  تاقاسمب 
ای هراجا و  حلص و  دننام  يرگید  دقعب  ناوتیم  یلو  دنریگ ، ةدام  قبط  یلقتـسم  دادرارق  ای  هراجا و  حلـص و  دننام  يرگید  دقعب  ناوتیم  یلو 
زین هرمث  روهظ  زا  دعب  ار  هرمثم  ناتخرد  ناوتیم  هک  تسنیا  دروآ . تسدـب  ار  هروظنم  ۀـجیتن  یندـم  نوناق  « 10  » ةدام قبط  یلقتسم  دادرارق 

. دراد مزال  ار  يدایز  ینابغاب  تایلمع  نآ  يروآعمج  ات  هرمث  روهظ  زا  روبزم  ناتخرد  اریز  داد ، تاقاسمب 
ياهنیعم لامعاب  فرـصنم  ار  دقع  رد  قالطا  لحم ، فرع  رگم  ددرگ ، نییعت  تاقاسم  دقع  رد  دیاب  دوشیم  نآ  رادهدهع  لماع  هک  یلامعا 

. دشابیم دقع  رد  حیرصت  دننام  تروص  نیا  رد  هک  دنادب 
لاس ره  هک  یلامعا  دوش ، هدراذـگ  قلطم  دـقع  ددرگن و  نییعت  دـشاب  رادهدـهع  دـیاب  لماع  هک  یلامعا  تاقاسم  دـقع  رد  هک  یتروص  رد 

هتـسد زا  تسا . کلام  ةدـهعب  یثداوح  دـمآ  شیپ  اب  رگم  ددرگیمن  رارکت  لاس  ره  ًاعون  هک  یلامعا  دـشابیم و  لماع  ةدـهعب  دوشیم  رارکت 
و هزره ، ياـهفلع  ندرک  نـیجو  نداد ، دوـک  دــئاز ، کـشخ و  ياـههخاش  ندــیرب  يراـیبآ ، ینزلـیب ، يرادربرهن ، دــیآیم  رامــشب  لوا 

يروما رد  نآ . لاثما  هناخدور و  دس  نتـسب  هعلق ، غاب و  ياهراوید  نتخاس  تانق ، یبوریال  تسا  بوسحم  مود  ۀتـسد  زا  و  نآ . يروآعمج 
نآ رکذ  مدـع  رگید  فرط  زا  دـنادیمن و  نانآ  زا  یکی  هدـهعب  ار  نآ  لـحم  فرع  دریگیم و  رارق  لـماع  کـلام و  نیب  فـالتخا  دروم  هک 

. دوب دهاوخ  لطاب  دقع  الا  تسا و  عرازم  لماع و  زا  کیمادک  ةدهعب  هک  دوش  حیرصت  دقع  رد  دیاب  ددرگیم ، ررغ  بجوم 
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تاودا هنوگنیا  قطانم  زا  يرایـسب  رد  دـشابیم . لحم  فرع  عبات  اهنآ  لاثما  دنرـس و  ساد ، لیب ، یچیق ، لیبق  زا  ینابغاب  يارب  مزال  لئاسو 
. تسا لماع  ةدهعب 

دنهد رارق  لماع  ای  کلام  ةدهعب  ار  مزال  لماوع  لامعا و  زا  کی  ره  لحم ، فرع  دقع و  قالطا  فالخ  رب  دـنناوتیم  تاقاسم  دـقع  نیفرط 
نینچ دوب و  دهاوخ  ضوع  نودب  دربیم  مهـس  هویم  زا  هچنآ  لماع  تروص  نیا  رد  اریز  دراذگ ، کلام  ةدهعب  ار  لامعا  یمامت  ناوتیمن  و 

. تسا لطاب  تلع  نادقف  رظن  زا  يدقع 
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ار نآ  ترجا  دـشاب و  وا  کمک  ینیعم  صخـش  ای  دریگب و  ریجا  دوخ  کمک  يارب  لماع  هک  درک  طرـش  ناوتیم  تاقاسم  دـقع  نمـض  رد 
. ددرگ ریجا  لماع  دزن  ای  دوش و  نیعم  کمک  ناونعب  ناتخرد  کلام  تسا  نکمم  دزادرپب و  دوخ  زا  کلام  ای  لماع 

دناوتیم تخرد  بحاص  تادـهعتب ، طوبرم  تاررقم  قبط  دـشاب  هتـشذگن  تقو  هاگره  دـیامن ، عانتما  لمع  ماجنا  زا  لـماع  هک  یتروص  رد 
ماجنا ار  وا  فیلاکت  هک  درامگب  لماع  ۀـنیزه  هب  ار  يرگید  دـناوتیم  مکاح  دـشابن  نکمم  وا  رابجا  هاگره  دـهاوخب و  مکاح  زا  ار  وا  رابجا 

دیامنب و خسف  ار  دقع  دناوتیم  کلام  دیآیم ، شیپ  يرق  رد  نابغاب  ندوبن  رثا  رد  رما  نیا  بلغا  هکنانچ  دوشن  تفای  یـسک  هچنانچ  دهد و 
کلام هچنانچ  الاب  تروص  ود  رد  دنک . خسف  ار  دقع  دناوتیم  کلام  دـشاب  هدـش  طرـش  لماع  ترـشابم  تاقاسم  دـقع  رد  هک  یتروص  رد 

. دهاوخب لماع  زا  دهعت  ماجنا  مدع  زا  هیشان  تراسخ  ناونعب  ار  دوخ  تراسخ  دناوتیم  دومنن  خسف  ار  تاقاسم  دقع 

- ددرگ نییعت  ناتخرد  ةرمث  زا  عاشم  روطب  دیاب  لماع  مهس  - 4

دزم ناوتیمن  و  نآ ، لاثما  عبر و  ای  ثلث  ای  فصن  دـننام  دوش  نییعت  دـنهدیم  تاقاسم  دروم  ناتخرد  هک  ياهرمث  زا  ًاعاشم  دـیاب  لـماع  دزم 
هرمث زا  يرادـقم  نآ  تسین  مولعم  تشذـگ  هعرازم  رد  هکنانچ  اریز  نت ، کی  دـننام  داد  رارق  ناتخرد  نآ  هرمث  زا  ینیعم  رادـقم  ار  لماع 
میهس زا  هک  تسا ، تاقاسم  دقع  سیسأت  ۀفـسلف  فالخ  رب  رما  نیا  هکنآ  رب  هوالع  دیآیم ، تسدب  ناتخرد  زا  هدش  نییعت  لماع  يارب  هک 
تـسا تهج  نیدـب  دوشیم و  هرمث  دایدزا  رد  شـشوک  یعـسب و  لماع  بیغرت  قیوشت و  بجوم  ددرگیم و  لصاح  هرمث ، رد  لماع  ندومن 

. دشابیم هراجا  هدوبن و  تاقاسم  روبزم  دقع  دوش  هداد  رارق  لماع  يارب  ترجا  ناتخرد  ةرمث  زا  ریغ  رگید  لام  زا  ینیعم  رادقم  هاگره  هک 
بحاص رب  هکنانچ  دهدب ، دوخ  فرطب  ینیعم  لام  نیفرط  زا  یکی  هرمث ، زا  عاشم  مهـس  رب  هفاضا  هک  دومن  طرـش  ناوتیم  تاقاسم  دقع  رد 

تاقاسم  دقع  نمض  رد  هچنانچ  دسریم  رظنب  زین  و  دهدب . دوخ  فرطب  لایر  رازه  هک  دوش  طرش  لماع  ای  تخرد 
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دشاب نیفرط  زا  یکیب  صتخم  نآ  ةرمث  دوش و  يزجم  نانآ  زا  یتمسق  ای  دوش و  هداد  رارق  لماع  کلم  ًازورفم  ای  ًاعاشم  ناتخرد  زا  یتمسق 
. تسین زین  تاقاسم  سیسأت  ۀفسلف  فالخ  رب  دشابیمن و  تاقاسم  دقع  ةدسفم  هدساف و  طئارش  زا  ود  نآ  زا  کیچیه  اریز  درادن ، یلاکشا 

سمخ وم  زا  عبر و  یبالگ  بیـس و  زا  ثلث و  تابکرم  زا  هکنانچ  داد  رارق  توافتم  ناتخرد  هفلتخم  عاوناـب  تبـسن  ار  لـماع  مهـس  ناوتیم 
. دشاب

.؟. دوشیم هرمث  زا  دوخ  مهس  کلام  ینامز  هچ  زا  لماع 

قحتسم لماع  تسا و  کلام  لام  هرمث  مامت  دوش  خسف  ای  دشاب  لطاب  تاقاسم  هک  دروم  ره  رد  : » دیوگیم هک  م . ق . « 544  » ةدام زا  هکنانچ 
لبق خسف  نیب  تهج  نیدب  دنادیم و  دوخ  مهس  کلام  هرمث  میسقت  نامز  زا  ار  لماع  یندم  نوناق  دوشیم  مولعم  دوب .» دهاوخ  لثملا  ترجا 

تـسنادیم نآ  شیادـیپ  زا  سپ  هرمث  زا  دوخ  مهـس  کلام  ار  لماع  هاگره  هکنآ  لاـح  تسا و  هدراذـگن  قرف  نآ  زا  دـعب  هرمث و  روهظ  زا 
کلام لماع و  هرمث  شیادیپ  زا  سپ  دنادب و  لثملا  ترجا  قحتسم  ار  لماع  هرمث ، شیادیپ  زا  لبق  خسف  رد  دیاب  تسا ، هعرازم  رد  هکنانچ 
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دوخ مهسب  تبسن  ار  لماع  لثملا  ترجا  تخرد  کلام  دوشب ، میسقت  هرمث  هکنآ  ات  خسف  زا  سپ  تدمب  تبـسن  دنـشاب و  هرمث  رد  کیرش 
. دیامن هیدأت  تخرد  کلامب  دوخ  مهسب  تبسن  ناتخرد  رب  ار  هرمث  ءاقب  لثملا  ترجا  لماع  و  دزادرپب ،

رد یفالتخا  مالسا  ءاهقف  نیب  تسا و  هرمث  روهظ  نامز  زا  دوخ  مهسب  تبـسن  لماع  تیکلام  تاقاسم  دقع  ياضتقم  دنیوگیم  هیماما  ياهقف 
رب سایق  ار  نآ  دـننادیم و  هرمث  میـسقت  زا  سپ  دوخ  مهـسب  تبـسن  ار  لماع  تیکلام  هک  هماع  ءاملع  ضعب  زا  رگم  دوشیمن ، هدـید  رما  نیا 

، دنراد قرف  رگیدکی  اب  هبراضم  تاقاسم و  هکنآ  لاح  و  دوشیم ، میـسقت  زا  سپ  حبر  کلام  لماع  هک  دـنیامنیم  هبراضم  رد  لمع  تیکلام 
نیا زین  هبراضم  رد  هکنآ  رب  هوالع  دوشیم ، مولعم  هیامرـس  ندراذگ  رانک  زا  سپ  نآ  تسا و  هیامرـس  تظافح  يارب  حـبر  هبراضم  رد  اریز 

. دمآ دهاوخ  هبراضم  رد  نآ  حرش  هکنانچ  تسا ، هتفرگن  رارق  تقفاوم  دروم  رظن 
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ۀثرو نیفرط ، زا  کی  ره  تومب  نیاربانب  ینوناق ، تلعب  خسف  ای  هلاقا  ببـسب  رگم  دوشیمن  لحنم  مزال و  تسا  يدقع  هعرازم  دننام  تاقاسم 
اب هثرو  عانتما  تروص  رد  و  دنـشابیم ، ثروم  فیلاکت  ماـجنا  رد  دوخ  ثروم  ماـقم  مئاـق  ثرا  تاررقم  قبط  هکرت  لوبق  تروص  رد  ناـنآ 

. دوشیم هداد  ماجنا  ثروم  فیلاکت  ددرگیم  تشادرب  هکرت  زا  هک  ياهنیزه 
هن  ) دشاب هدش  طرـش  دقع  رد  لماع  ترـشابم  هاگره  ددرگیم و  لطاب  دقع  وا  توفب  دشاب  لماع  ترـشابمب  دـیقم  تاقاسم  هک  یتروص  رد 

تایلمع دنک و  طاقسا  ار  طرش  قح  دناوتیم  دیامنب و  خسف  ار  تاقاسم  دقع  دناوتیم  تخرد  بحاص  طرـش  فلخت  رظن  زا  دییقت ) تروصب 
. دوش هداد  همادا  لماع  ۀثرو  ۀلیسوب  همزال 

- تاقاسم رد  هعرازم  تاررقم  يارجا 

هعجار تاررقم  : » هک هتـشاد  ررقم  تسا  هعرازم  اب  تاقاسم  نیب  هک  ياهمات  تهابـش  كالم و  تدـحو  رظن  زا  « 545  » ةدام رد  یندم  نوناق 
کلام ةزاجا  نودب  دناوتیمن  لماع  هکنیا  رگم  دوب ، دهاوخ  یعرم  زین  تاقاسم  دـقع  دروم  رد  تسا  هدـش  رکذ  لبق  ثحبم  رد  هک  هعرازمب 

ار هلماعم  دناوتیم  عرازم  هعرازم  رد  دوشیم  هدـیمهف  روبزم  ةدام  نایب  زا  هکنانچ  دـیامن .» تکرـش  يرگید  اب  ای  راذـگاو  يرگیدـب  ار  هلماعم 
ةدام حیرـص  قبط  هکنآ  لاح  دنک و  راذگاو  يرگیدب  ار  هلماعم  دناوتیمن  لماع  تاقاسم  رد  دیامنب و  راذگاو  کلام  هزاجا  نودب  يرگیدب 
نیمز میلـست  ای  هلماعم  لاقتنا  يارب  یلو  دوش  کیرـش  يرگید  اـب  اـی  دریگب  ریجا  تعارز  يارب  دـناوتیم  لـماع  : » دـیوگیم هک  م . ق . « 541»

هک ار  یئانثتـسا  م . ق . « 545  » ةدام نیاربانب  دـیامنب . راذـگاو  يرگیدـب  ار  هعرازم  دـناوتیمن  زین  لماع  تسا .» مزال  عرازم  ياضر  يرگیدـب 
نودب دناوتیم  لماع  هعرازم  رد  اریز  تسا ، حیحص  يرگید  اب  تکرشب  تبسن  ءانثتسا  یلو  دشابیمن  حیحص  هدومن  هلماعم  يراذگاوب  تبسن 

مزال ار  یصوصخم  يرادهاگن  تبظاوم و  ناتخرد  نوچ  هک  تسا  نآ  روبزم  ءانثتسا  تلع  يراب  دوش . کیرـش  يرگید  اب  کلام  تیاضر 
و تسا ، هدرپس  واب  ار  دوخ  ناتخرد  هتسب و  تاقاسم  دقع  وا  اب  هتـشاد  غارـس  لماع  رد  هک  تناما  تیوربخ و  تیاعر  اب  نآ  بحاص  دراد و 
رد  هکنانچمه  ددرگ ، وا  میلست  ناتخرد  دیآیم  مزال  يرگیدب  هلماعم  يراذگاو  رد  اریز  دوش  هداد  تاقاسمب  سک  رهب  هک  تسین  یضار 
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ای تکرـشب  دـیاب  ناتخرد  بحاص  تهج  نیدـب  ددرگ ، فرـصتم  عاشم  روطب  ناـتخرد  رد  کیرـش  هک  دوشیم  بجوم  يرگید  اـب  تکرش 

يرگیدب ار  تاقاسم  ناتخرد ، کلام  تیاضر  نودب  دناوتیم  لماع  هک  دننآ  رب  هیماما  ياهقف  زا  يرایـسب  دهد . تیاضر  هلماعمب  يراذـگاو 
دهدیم هزاجا  واب  هدش  اراد  تاقاسم  رثا  رد  دوخ  مهـسب  تبـسن  لماع  هک  یتیکلام  قح  اریز  دنک ، تکرـش  يرگید  اب  ای  دـیامنب و  راذـگاو 
تـسا تناما  وا  تسد  رد  هک  یناتخرد  دناوتیمن  یلو  تکرـش ، يراذـگاو و  تسا  لیبق  نآ  زا  دـیامنب و  دوخ  قح  رد  ار  یفرـصت  هنوگره 

. دوش عوجر  تشذگ  هعرازم  هراجا و  رد  ثحب  نیا  لیصفت  دهدب . يرگید ، فرصتب  کلام  هزاجا  نودب 
قحتـسم لماع  تسا و  کلام  لام  هرمث  مامت  . » م ق . « 544  » ةدام قبط  دشابیم  لطاب  ای  دوشیم و  خـسف  تاقاسم  دـقع  هک  يدراوم  هیلک  رد 
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نآب هدـش  هداد  حرـش  اًـلبق  ثحبم  نیا  رد  تسا  خـسف  دروم  رد  ـالاب  ةداـم  هجوتم  یقوقح  رظن  زا  هک  یلاکـشا  دوب ». دـهاوخ  لـثملا  ترجا 
. دوش عوجر 

هرصبت

گرگت رثا  رد  ناتخرد  ياههفوکـش  هکنانچ  داد ، دـنهاوخن  هرمث  يراج  لاس  رد  ناتخرد  هک  دوش  مولعم  تدـم  ءاـنثا  رد  هک  یتروص  رد 
هیماما ياهقف  نیب  تسین ؟ مزلم  ای  دشابیم  تدم  رخآ  ات  تاقاسم  لمع  ۀـماداب  مزلم  لماع  ایآ  دـنزب ، خـی  عقومیب  يامرـس  رثا  رد  ای  دزیرب و 

کی زا  لماع  لمع  زا  دنترابع  نآ  نیـضوع  ضوعم و  تسا  يدقع  تاقاسم  اریز  دشابیم ، لطاب  دقع  هک  تسنآ  يوق  لوق  تسا ، لوق  ود 
هک ددرگیم  فـشک  دوـشیمن  دوـجوم  نیـضوع  زا  یکی  هک  ددرگ  موـلعم  هکنآ  زا  سپ  و  رگید ، فرط  زا  لـماع  يارب  هنیعم  ةرمث  فرط و 

بحاصب یلام  لماع  هک  دـشاب  هدـش  طرـش  تاقاسم  دـقع  نمـض  رد  هک  يدروم  رد  تسا  نینچمه  و  تسا ، هدـشن  دـقعنم  هضواعم  دـقع 
ناتخرد هک  دوش  مولعم  ءانثا  رد  دهدب و  لماعب  یلام  تخرد  بحاص  هک  دوش  طرـش  تاقاسم  دقع  نمـض  هک  یتروص  رد  دهدب . تخرد 

تسا  لطاب  دقع  زین  دروم  نیا  رد  دناهتفگ  ءاهقف  زا  ياهدع  داد ، دنهاوخن  هرمث 
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لماع فرط  زا  لمع  هک  دننآ  رب  هدرک و  لاکـشا  یـضعب  دشابیمن . افولا  مزال  دوب و  دهاوخ  لطاب  زین  دراد  ار  دقع  یعبت  ۀـبنج  هک  طرـش  و 
اب نیـضوع  زا  یکی  فلت  تسین و  طرـش  طوقـس  يارب  یبجوم  نیاربانب  دشابیم ، مزال  لمع  ءافیا  لباقم  رد  طرـش  ماجنا  تسا و  هدش  ءافیا 

. دوشیمن هدوب  فلات  ضوع  ۀمیمض  هک  یطرش  طوقس  بجوم  رگید  ضوع  تمالس 
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هبراضم رد  مشش  لصف 

- هبراضم فیرعت 

يارب کلام  روتـسدب  لماع  هک  هبراضم  لـمع  رد  دـشابیم . نیمز  رد  ندرک  ریـس  ینعمب  برـض  زا  قتـشم  هلعاـفم و  باـب  ردـصم  هبراـضم 
ور نیا  زا  دناهدش و  نیمز  يور  رب  ریس  ببس  يرگید  ریس و  رـشابم  یکی  دروآ ، تسدب  يدوس  ات  دوریم  دنکیم و  ریـس  فرط  رهب  تراجت 

ضارق روبزم  ۀلماعمب  زاجح  لها  دـشاب . دوس  زا  یمهـس  ندرب  ینعمب  برـض  زا  قتـشم  هبراضم  تسا  نکمم  ددرگیم . ققحم  هلعافم  ینعم 
هک تسا  رظن  نآ  زا  ضارقب  روبزم  ۀلماعم  ۀیمـست  هجو  هدمآ و  ندرک  عطق  ندیرب و  ینعمب  ضرق  هکنآ  هچ  دناهتفگ  زین  هضراقم  دنیوگ و 

هبراضم : » دـیوگیم م . ق . « 546  » ةدام هکنانچ  ًاحالطـصا  دـنک . هلماـعم  نآ  اـب  هک  دـهدیم  لـماعب  دربیم و  ار  دوخ  لاـم  زا  ياهعطق  کـلام 
، دنـشاب کیرـش  نآ  دوس  رد  هدرک و  تراجت  نآ  اب  رگید  فرط  هکنیا  دـیق  اب  دـهدیم  هیامرـس  نیلماعتم  دـحا  نآ  بجومب  هک  تسیدـقع 

«. دوشیم هدیمان  براضم  لماع  کلام و  هیامرس  بحاص 
يرادغاب رد  تاقاسم  تعارز و  رد  هعرازم  يراجت و  روما  رد  هبراضم  هکنآ  قرف  اب  دراد  تاقاسم  هعرازمب و  یمات  تهابـش  هبراضم  دـقع 

. دشابیم
ار طیارش  نآ  زا  یکی  هاگره  تسا و  روکذم  م . ق . « 190  » ةدام رد  هک  دشاب  هلماعم  تحص  يارب  یساسا  طیارش  ياراد  دیاب  هبراضم  دقع 

طیارش ياراد  هنیعم و  دوقع  زا  تاقاسم  هعرازم و  دننام  هبراضم  دقع  یساسا ، طئارش  رب  هوالع  دوب . دهاوخ  لطاب  هبراضم  دقع  ددرگ  دقاف 
دقع  لیکشت  طئارش ، نآ  رابتعاب  هک  دشابیم  یصاخ  ماکحا  و 

 99 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 563 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنمانیم هبراضم  هک  دهدیم  ار  یصوصخم 
کلام دـنچ  براضم و  کی  نیب  تسا  نکمم  دوش ، دـقعنم  کلام  کـی  براـضم و  کـی  نیب  تسا  نکمم  هک  یناـنچمه  هبراـضم  دـقع 

براضم دنچ  کلام  تسا  نکمم  دوش . عقاو  دنشاب  کیرـش  نآ  رد  یگمه  هک  هیامرـس  کی  ای  هناگادج و  ددعتم و  ياههیامرـسب  تبـسن 
يرادیرخ یکی  ای  دنهد و  ماجنا  رگیدکی  قفاوتب  ار  يراجت  تالماعم  هک  دـهد  رارق  دزاس و  دـقعنم  هبراضم  دـقع  نانآ  اب  دـیامن و  رایتخا 

مهـس رگید و  عون  تالماعم  يرگید  دـیامنب و  ار  یـصوصخم  ۀـلماعم  عون  کی  یکی  هکنآ  اـی  ددرگ و  شورف  يدـصتم  يرگید  دـیامن و 
دوش هداد  رارق  توافتم  ای  يواسم و  نانآ 

. دوس لمع و  هیامرس ، دریگیم : رارق  ثحب  دروم  رما  هس  هبراضم  رد 

- هیامرس - 1

هراشا

. دشاب مولعم  نیعم و  دقن و  هجو  دیاب  هیامرس  دوشیم . هداد  براضمب  يراجت  روما  يارب  هک  تسا  یلام  زا  ترابع  نآ  و 

« دشاب دقن  هجو  دیاب  هیامرس  .: » م ق . « 547  » ةدام قبط  فلا -

. دـشاب رگید  يالاک  ای  رالد و  هریل ، دـننام  جـیار  ریغ  لوپ  دـناوتیمن  هیامرـس  نیاربانب  تسا . روشک  جـیار  لوپ  هدام  رد  دـقن  هجو  زا  روظنم 
سپـس هدومن و  دقن  هجوب  لیدبت  هتخورف و  ار  نآ  دیاب  دنهد  رارق  هیامرـس  هب  هبراضم  دقع  رد  دنهاوخب  ار  یئالاک  ای  جیار  ریغ  لوپ  هاگره 
کلام دریگ . رارق  هیامرـس  سپـس  هدومن و  لوصو  ار  نآ  دـیاب  تسا  بلط  هاگره  هک  ینانچمه  دادرارق ، هبراـضم  دـقع  رد  هیامرـس  ار  نآ 

دراد و تفایرد  ار  بلط  ای  دنک و  دقن  هجوب  لیدبت  هتخورف و  ار  دوجوم  يالاک  هک  دـهد  تلاکو  براضمب  رما ، رد  لیهـست  يارب  دـناوتیم 
ناونع ودب  براضم  تروص  نیا  رد  دـیامن ، لوبق  ار  نآ  براضم  ناونعب  دوخ  دـنک و  دـقعنم  هبراضم  دـقع  ۀـلاکو  کلام  فرط  زا  سپس 

. دشابیم لباق  بجوم و 
تسا و لطاب  روبزم  دقع  دشورفب  ات  دهدب  يرگیدب  ار  نآ  دهد و  رارق  هبراضم  دقع  رد  هیامرس  ار  یئالاک  یـسک  هاگره  تشذگ  هکنانچ 
ای ایرد  رد  هک  دهدب  يریگیهامب  يروت  یقیاق و  یسک  هاگره  نیاربانب  ددرگیم ، دوخ  لمع  لثملا  ترجا  قحتسم  هدنشورف  شورف ، زا  سپ 

هجو هیامرس  اریز  دشاب ، هبراضم  دناوتیمن  روبزم  دقع  دنشاب ، میهس  نیعم  تبـسنب  دیآیم  تسدب  هک  یئاهیهام  رد  دریگب و  یهام  هناخدور 
تکرش  دناوتیمن  و  تسین ، دقن 
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دـصقب ریگیهام  هچنانچ  و  تسا ، هدشن  نیعم  نآ  رد  تدـم  ترجا و  اریز  تسین  زین  هراجا  و  هدـشن ، لصاح  هیامرـس  ود  جازتما  اریز  دـشاب 

دیاب قیاق  بحاص  یلو  ددرگیم ، دوخ  نیعم  مهس  کلام  ریگیهام  قیاق و  کلام  زا  کی  ره  دریگب  ار  اهیهام  روت  قیاق و  بحاص  اب  تکرش 
کلامب دوخ  مهسب  تبسن  ار  روت  قیاق و  لثملا  ترجا  دیاب  ریگیهام  هک  ینانچمه  دهدب ، دوخ  مهس  تبسنب  ار  ریگیهام  لمع  لثملا  ترجا 

دـصق روبزم  تزایح  رد  هدومن و  تزایح  تسا  هحابم  لاوما  زا  هک  ار  یهام  هدـش  هداد  واب  هک  يروت  قیاق و  اب  ریگیهام  اریز  دزادرپب ، اهنآ 
لثملا ترجا  قحتسم  ریگیهام  م . ق . « 336  » ةدام قبط  تسا  مرتحم  وا  لمع  نوچ  نیاربانب  دشاب . يرگیدب  قلعتم  نآ  زا  یمهـس  هک  هدومن 
لثملا ترجا  قحتسم  م . ق . « 337  » ةدام قبط  هداد  ریگیهامب  تعفنم  ءافیتسا  ةزاجا  ًاحیرـص  هک  روت  قیاـق و  کـلام  ددرگیم و  فرط  مهس 

ریگیهام نآ  زا  اهیهام  الا  دشابن و  طرش  ترشابم  تاحابم  تزایح  رد  هک  تسا  یتروص  رد  رما  نیا  دوشیم . ریگیهام  مهس  تبسنب  ود  نآ 
نآ حرش  دومن و  تاحابم  تزایح  ناوتیم  یگدنیامنب  هک  دسریم  رظنب  دهدب . نآ  کلامب  ار  روت  قیاق و  لثملا  ترجا  دیاب  وا  دوب و  دهاوخ 
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. تشذگ

. دشابن مهبم  هدوب و  نیعم  دیاب  هیامرس  ب -

دیاب هک  ینانچمه  دـشاب  ددرم  دـیابن  هیامرـس  نیارباـنب  دـشابیم . هلماـعم  تحـص  یمومع  طیارـش  زا  یکی  دروم  ندوبن  مهبم  ندوب و  نیعم 
. دوشن ررغ  بجوم  هک  يوحنب  دشاب  مولعم  هلماعم  نیفرط  نیب  هیامرس  فصو  رادقم و 

دشاب ینیعم  غلبم  زا  عاشم  یتمسق  ای  زورفم و  هیامرس  هک  دیامنیمن  قرف  رما  نیا  رد 

لمع - 2

لمع هیامرـس  نآ  اب  دـناوتیمن  براضم  تسا و  تراجت  دوشیم  مولعم  « 546  » ةدام زا  هکنانچ  دریگیم  رارق  براـضم  دـهعت  دروم  هک  یلمع 
. دزادنا راکب  یتحالف  ای  یتعنص و  روما  رد  ار  نآ  هکنانچ  دهد  ماجنا  يراجت  ریغ 

رد ای  روشک  ياهرهـش  نیب  یجراخ ، ای  یلخاد  زا  ار  یتراجت  عون  هچ  براـضم  هک  دوش  نییعت  دـیاب  هبراـضم  دـقع  رد  يراـجت  لـمع  عون 
زا  هچراپ  دریگ ، رارق  دیاب  سانجا  مسق  هچ  يراجت  تالماعم  دروم  هک  دوش  نییعت  دیاب  نینچمه  دهد و  ماجنا  دیاب  رهش  کی  رازاب 
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یـصاخ مسق  عون و  هب  فرـصنم  فرع  رد  قلطم  روطب  تراجت  هکنآ  رگم  اهنآ ، لاثما  رکـش و  دـنق و  وج و  مدـنگ و  ای  یجراخ  یلخاد و 
هبراضم دقع  رد  هک  تسنآ  دننام  دوب و  دهاوخ  روبزم  فرعب  فرـصنم  دقع  رد  توکـس  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب ، نامز  ناکم و  رابتعاب 
دناوتیم براضم  یندم ، نوناق  « 553  » ةدام قبط  دشابن ، لحم  رد  یـصاخ  فرع  قلطم و  هبراضم  هک  یتروص  رد  تسا . هدش  نآب  حیرـصت 

. دنک تیاعر  ار  لحم  فراعتم  دیاب  تراجت  زرط  رد  یلو  دیامنب  دنادب  کلام  حالص  هک  ار  یتراجت  مسق  ره 

دوس - 3

ياههصح دـشاب و  هریغ  ثلث و  ای  عبر  لیبق  زا  لک  زا  عاشم  ءزج  م . ق . « 548  » ةدام قبط  دـیاب  عفانم  زا  براضم  کلام و  زا  کی  ره  مهس 
رادقم هچ  براضم  مهـس  هک  دشاب  مولعم  ًازجنم  فرع  رد  هکنیا  رگم  دوش ، نییعت  هبراضم  دقع  رد  دیاب  م . ق . « 549  » ةدام روتسدب  روبزم 
اهرهـش زا  يرایـسب  رد  هکنانچ  دشابیم  دـقع  رد  حیرـصت  ۀـلزنمب  فرع  رد  فارـصنا  اریز  ددرگ ، نآب  فرـصنم  دـقع  رد  توکـس  تسا و 

دوش هداد  رارق  براـضم  يارب  دوس  زا  نیعم  یغلبم  هک  یتروص  رد  تسا . کـلام  نآ  زا  هیقب  دـشابیم و  براـضم  مهـس  دوس  زا  هد  يدـص 
دقع سیـسأت  ۀفـسلف  نوچ  دشابیمن  هبراضم  دقع  نآ  لایر  رازهجنپ  دننام  ددرگ  نییعت  یلک  روطب  یغلبم  ای  دوس و  زا  لایر  رازهجنپ  دننام 

لمعب دادرارق  رد  هنیعم  تبـسنب  دوس  میـسقت  ۀلیـسوب  رما  نیا  و  دـشابیم ، دوس  دایدزا  يارب  شـشوک  رد  براضم  بیغرت  قیوشت و  هبراضم 
. دشابیم هبراضم  دقع  ياضتقم  فالخ  رب  نیعم  غلبم  نییعت  دمآ و  دهاوخ 

عفانم مامت  هک  دراذگ  رارق  دهدب و  يرگیدب  تراجت  يارب  ۀیامرس  یسک  هکنانچ  داد ، کلامب  صاصتخا  ار  دوس  ناوتیمن  هبراضم  دقع  رد 
لباقم رد  دقع  رد  اریز  دوب ، دـهاوخ  لطاب  دوشیمن و  بوسحم  هبراضم  هلماعم ، م . ق . « 557  » ةدام قبط  تروص  نیا  رد  دـشاب ، کلام  لام 

. دشابیم ضوعم  دوقع  زا  هبراضم  تسا و  هدشن  هداد  رارق  ضوع  براضم  لمع 
دوش مولعم  هکنیا  رگم  دـشابیم ، دوخ  لـمع  لـثملا  ترجا  قحتـسم  لـماع  دریگ  ماـجنا  يراـجت  تاـیلمع  رما  نیا  رثا  رد  هک  یتروص  رد  و 

تسا  هداد  ماجنا  ًاعربت  ار  نآ  لماع 
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نینچ هاگره  و  دش ، دهاوخن  کلام  هجوتم  تراجت  زا  هلـصاح  تراسخ  هک  دومن  طرـش  ناوتیمن  هبراضم  دـقع  رد  م . ق . « 558  » ةدام قبط 
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روطب هک  تسنیا  هلیح  نآ  و  دوشیم ، نیمأت  تسا  هدرک  داهنـشیپ  هدربمان  ةدام  هک  ینوناق  ۀـلیح  ۀلیـسوب  دنـشاب  هتـشاد  نیلماعتم  ار  يروظنم 
نآ موزل  روطب  ۀـملک  زا  هدام  دوصقم  دـنک . کیلمت  کلامب  ًاناجم  فلت  ای  تراـسخ  رادـقمب  دوخ  لاـم  زا  براـضم  هک  دوش  طرـش  موزل 

، ددرگیمن هلماعم  نالطب  بجوم  یلو  تسا  لوهجم  هچ  رگا  روبزم  طرش  دوش . هداد  رارق  طرش  روطب  مزال  دقع  نمـض  روبزم  رما  هک  تسا 
دقع نمـض  رد  ناوتیم  دوشیم  هداد  حرـش  ًادعب  هکنانچ  یقوقح  رظن  زا  هک  دـسریم  رظنب  تشذـگ . دـقع  نمـض  طورـش  ثحبم  رد  هکنانچ 

. دنک کیلمت  کلامب  دوخ  لام  زا  ًاناجم  فلت  ای  لصاح  نارسخ  رادقمب  براضم  هک  دومن  طرش  زین  هبراضم 
ار یلمع  هنوگچیه  روبزم  صخـش  هچ  رگا  دشاب ، ثلاث  صخـش  نآ  زا  عاشم  روطب  دوس  زا  يرادقم  درک ، طرـش  ناوتیم  هبراضم  دـقع  رد 
هدساف و طورش  زا  ددرگیم و  بوسحم  وا  مهس  ءزج  تسا و  براضم  ای  کلام و  زا  یکی  عفنب  تقیقح  رد  روبزم  طرش  اریز  دهدن ، ماجنا 
م. ق . « 219  » و م . ق . « 10  » ةدام تسا ، حیحص  ثلاث  صخـش  عفنب  دهعت  م . ق . « 196  » ةدام قبط  هکنآ  رب  هوالع  دوریمن و  رامـشب  هدسفم 

. دیامنیم دیکأت  ار  نآ  تحص  مه 
. دشاب راد  هدهع  ار  هبراضمب  طوبرم  لامعا  زا  یلمع  ثلاث  صخش  هکنآ  رگم  دننادیمن  حیحص  ار  روبزم  طرش  هیماما  ياهقف  زا  یضعب 
عاشم روطب  دوخ  ۀـصح  کلام  دوس ، شیادـیپ  زا  سپ  براضم  ددرگیم . باستحا  هیامرـس  ندراذـگ  رانک  هبراضم و  لالحنا  زا  سپ  دوس 

الاک لیدـبت  هب  جایتحا  هکنآ  نودـب  دوشیم  کیرـش  لام  نیع  رد  تبـسن  نامهب  براضم  تسا  ـالاک  تروصب  هیامرـس  هاـگره  و  ددرگیم ،
تـسا هدش  نیعم  هبراضم  رد  وا  يارب  دوس  زا  یمین  هک  یبراضم  هاگره  اًلثم  دـشاب ، میـسقت  دـقع و  لالحنا  ای  دـقن  هجوب  شورف ) ۀلیـسوب  )

رازه هاجنپ  دصکیب و  دنک و  یقرت  رازاب  رد  لام  نآ  زور  دنچ  زا  سپ  درخب و  هراجتلا  لام  دشابیم  لایر  رازه  دصکی  هک  ار  هیامرس  یمامت 
هیامرـس تظافح  يارب  دوس  نوچ  یلو  دوشیم . لایر  رازهجـنپ  تسیب و  لباقم  رد  هراجتلا  لام  زا  مشـش  کی  کلام  براضم  دـسرب ، لایر 

مامت  فلت  تراجت و  نایز  تسا و 
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يدوجوم لحنم و  هبراضم  دقع  هکنآ  ات  تسا ، لزلزتم  روبزم  دوسب  تبـسن  براضم  تیکلام  دوشیم ، میمرت  دوس  زا  هیامرـس  زا  یتمـسق  ای 
فلت و نآ  زا  یضعب  ای  درک و  لزنت  رازاب  رد  تفرن و  شورف  هراجتلا  لام  هاگره  نیاربانب  دوش ، هدراذگ  رانک  هیامرس  ینعی  ددرگ ، میـسقت 

لایر دـصناپ  براضم  دوس  دـنام ، یقاب  لایر  رازه  کی  هیامرـس  ندراذـگ  رانک  لالحنا و  زا  سپ  دـش و  تخوس  یغلبم  شورف  لوپ  زا  اـی 
شورفب الاک  یمامت  هاوخ  دوشیم ، باسح  هیامرـس  ندراذـگ  رانک  هبراضم و  دـقع  لالحنا  زا  سپ  دوس  تشذـگ  هچنآ  رباـنب  دوب . دـهاوخ 
ندراذگ رانک  تروص  رد  دنروآ . دوس  باسح  رد  ار  هیقب  دنراذگ و  رانک  نآ  زا  هیامرـس  رادقمب  هدش و  میوقت  يدوجوم  هکنآ  ای  دورب و 

رظن فرـص  دـیآ ، لمعب  دـیاب  براضم  ۀلیـسوب  هک  الاک  ندرک  دـقن  شورف و  تایلمع  زا  کلام  هک  دوشیم  مولعم  ـالاک  زا  هیامرـس  رادـقم 
. تسا هدرک  طقاس  ار  دوخ  قح  هدومن و 

دوجوم رگید  لوق  هس  هلأسم  نیا  رد  دومن . هدافتسا  دوس  زا  ناوتیمن  هیامرس ) ندراذگ  رانک   ) میـسقت لالحنا و  زا  لبق  دش  هتفگ  هچنآ  ربانب 
: تسا

یمهو يرما  درادـن و  دوجو  يدوس  جراخ  رد  نآ ، زا  لـبق  اریز  دوشیم ، دوخ  یمهـس  دوس  کـلام  ـالاک  ندـش  دـقن  زا  سپ  براـضم  - 1
. تسا

ظفح هیامرـس  دوش  کلام  نآ  زا  لبق  هچنانچ  ددرگیم و  دوخ  یمهـس  دوس  کلام  هیامرـس  ندراذـگ  رانک  میـسقت و  ۀلیـسوب  براـضم  - 2
. دش دهاوخن 

. ددرگیم رقتسم  وا  تیکلام  میسقت ، ببسب  دشابیم و  حبرب  تبسن  براضم  هقباس  تیکلام  زا  فشاک  میسقت  - 3
ناربج هلـصاح  دوس  ۀلیـسوب  يراجت  تایلمع  زا  یـشان  نایز  تشذـگ  هکناـنچ  دوش ، رازگرب  دوخ  قـالطاب  هبراـضم  دـقع  هک  یتروص  رد 

دیآیم تسدـب  دوس  هچ  ره  دوشن و  ناربج  دوس  زا  هلـصاح  تاراـسخ  هک  دـننک  طرـش  هبراـضم  دـقع  رد  دـنناوتیم  نیلماـعتم  یلو  دوشیم 
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رد هاگره  هک  وحن  نیدب  دیامنن  ار  قباس  نایز  ناربج  قحال  دوس  هک  دننک  طرش  نانآ  ای  و  دوش ، بوسحم  هیامرس  زا  نایز  ددرگ و  میسقت 
رد  دوش و  هجوتم  ینایز  ياهلماعم 

 104 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
ناربج قباس  دوس  زا  قحال  نایز  هک  دـننک  طرـش  نانآ  سکعلاـب  اـی  دوشن و  ناـیز  ناربج  دوس  نآ  زا  ددرگ  تفاـی  يدوس  يدـعب  ۀـلماعم 

ار نایز  دندید  نایز  نآ  زا  دندومن و  يرگید  ۀلماعم  ًادعب  دـمآ و  تسدـب  نآ  زا  يدوس  دـندرک و  ياهلماعم  هاگره  هک  وحن  نیدـب  دوشن ،
یلو دننادیم  هبراضم  دقع  ياضتقم  اب  یفانم  ار  روبزم  طورـش  هیماما  ياهقف  زا  یـضعب  دننکن . ناربج  هدـش  لصاح  اًلبق  هک  يدوس  هلیـسوب 

قالطا ياضتقم  فالخ  رب  هکلب  دنـشاب  لطاب  ات  دنتـسین  هبراضم  دقع  تاذ  فالخ  رب  اهنآ  دـناهتفگ  هیماما  ياهقف  زا  رگید  یـضعب  هکنانچ 
. دنشابیم هبراضم  دقع 

تـساوخ رد  براضم  ای  کلام  دیآ و  تسدب  يدوس  هراجتلا ، لام  زا  یتمـسق  ای  مامت  شورف  يراجت و  تایلمع  ۀـجیتن  رد  هک  یتروص  رد 
قح دروم  روـبزم  لاـم  اریز  دـنیامن  میـسقت  ار  نآ  هک  تشاد  دـهاوخن  یعناـم  دـنک ، تقفاوـم  يرگید  دـنیامنب و  ار  دوـجوم  دوـس  میـسقت 

میـسقت رب  رابجا  ار  کلام  ناوتیمن  دـیامنن  تقفاوم  کلام  دـنک و  دوس  میـسقت  تساوخرد  براـضم  هاـگره  یلو  تسا . ناـنآ  يراـصحنا 
ددرگ و نایز  ناربج  دوس ، نآ  زا  هک  دوش  ادیپ  جایتحا  ددرگ و  هیامرـس  هجوتم  ینایز  تراسخ و  میـسقت  زا  سپ  تسا  نکمم  اریز  دومن ،

براضم دـیامنب و  ار  دوس  میـسقت  تساوخرد  کلام  سکعلاـب  هاـگره  و  دزادرپب . دـناوتن  دـشاب و  هدرک  فرـصم  ار  دوخ  مهـس  براـضم 
تالماعم همادا  رثا  رد  تسا  نکمم  اریز  دومن ، دوس  میسقتب  رابجا  ار  براضم  ناوتیمن  الاب  دروم  دننام  هک  دناهتفگ  یـضعب  دنکن ، تقفاوم 

نآ تسا  نکمم  دراد و  درتسم  تسا  هتفرگ  براضم  ار  هچنآ  هک  دـیامنیم  باجیا  دوس  زا  نآ  ناربج  دوش و  هیامرـس  هجوتم  نایز  يراجت 
دقع هچنانچ  دسریم  رظنب  دوب . دهاوخ  براضم  ررـض  بجوم  رما  نیا  ۀجیتن  دزادرپب و  ار  نآ  دناوتن  دشاب و  هدـش  فلت  براضم  تسد  رد 
هچنآ اریز  دومن ، نآ  رب  رابجا  ار  براضم  ناوتب  دوس  میـسقتب  کلام  تساوخرد  تروص  رد  دشاب ، هدـشن  دـقعنم  یمزلم  تروصب  هبراضم 
طرـش دننام  هکنانچ  دوش  دقعنم  یمزلم  تروصب  هبراضم  دقع  هاگره  یلو  دوشیمن . بوسحم  ررـض  ًافرع  هدمآ  رامـشب  براضم  ررـض  هک 

هیامرـس هجوتم  نایز  هک  یتروص  رد  اریز  دوشیمن ، میـسقتب  رابجا  براضم  دوس  میـسقتب  کلام  تساوخ  ردب  دریگ ، رارق  مزال  دقع  نمض 
ررض  تسا  نکمم  دریذپیم و  ناصقن  يراجت  تایلمع  دراد ، درتسم  هتشاد  تفایرد  هک  ار  يدوس  زا  رادقم  نآ  دناوتن  کلام  ددرگ و 
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ات دوشن  لصاح  يدوس  يدـعب  تایلمع  زا  ددرگ و  هیامرـس  هجوتم  ینایز  هچنانچ  دوس ، میـسقت  زا  سپ  يراب  دوش . براضم  هجوتم  يداـم 

رتمک نایز  هاـگره  اریز  درادـیم ، درتسم  تسا  هتفرگ  هک  ار  يدوس  ناـیز و  زا  نیرما  لـقا  براـضم  رما  ۀـمتاخ  رد  دوش ، ناربج  ناـیز  نآ 
. درادن وا  رب  یقح  نآ  زا  شیب  کلام  دشاب  رتمک  هتفرگ  براضم  هک  يدوس  هاگره  تسا و  هدش  عفر  هیامرس  صقن  دشاب ،

يدوس يدرک و  تراجت  لام ، نیا  اب  هک  یتروص  رد  دیوگب  يرگیدب  یـسک  هکنانچ  تخاس . عقاو  هلاعج  دقع  تروصب  ناوتیم  ار  هبراضم 
ندوب دـقن  هجو  لیبق  زا  هبراضم  هصاـخ  طئارـش  تسا و  هلاـعج  روبزم  دـقع  دـنک . لوبق  يرگید  دـشاب و  وت  نآ  زا  نآ  عبر  دـمآ ، تسدـب 

. دوب دهاوخ  حیحص  زین  دشاب  الاک  ای  نید  هیامرس  هچنانچ  دشابیمن و  مزال  نآ  رد  هیامرس 

هبراضم دقع  ماکحا  راثآ و 

دیامنب و يراجت  تالماعم  فرطب ، قلعتم  ۀیامرـس  اب  دیامنیم  دهعت  براضم  نآ  بجومب  هک  ضوعم  يدهع و  تسا  يدـقع  هبراضم  دـقع 
. دشاب براضم  نآ  زا  لمع  ضوع  رد  روبزم ، تالماعم  زا  لصاح  دوس  زا  یمهس  هک  دنکیم  دهعت  لباقم  رد  هیامرس ، کلام 

: زا دنترابع  هک  تسا  هددعتم  دوقع  زا  بکرم  هبراضم  دقع  یلقع ، لیلحت  رظن  زا 
. دقع رد  ررقم  مهس  ردقب  هلصاح  عفانم  رد  تکرش  يراجت و  تالماعم  ماجنا  یتناما ، لام  رد  فرصت  رد  تلاکو  تناما ،
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هاگره دنز . مه  رب  ار  نآ  دناوتیم  دهاوخب  نیفرط  زا  کی  ره  نامز  ره  تلاکو  دننام  و  زئاج » تسا  يدقع  هبراضم  . » م ق . « 550  » ةدام قبط 
کی ره  دوشیمن و  هبراضم  دقع  موزل  بجوم  تدـم  نییعت  م . ق . « 552  » ةدام قبط  دشاب  هدش  نیعم  تراجت  يارب  تدم  هبراضم  دـقع  رد 

. دنادرگیمن مزال  ار  نآ  زئاج  دقع  رد  تدم  نییعت  اریز  دنز  مه  رب  دهاوخب  نامز  ره  ار  نآ  دناوتیم 
مه  رب  ار  نآ  نیفرط  زا  کیچیه  ددرگ و  نییعت  تدم  هبراضم  دقع  رد  هک  یتروص  رد 
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هاگره و  کلام . دیدج  ةزاجا  اب  رگم  دنک  ۀلماعم  رگید  دناوتیمن  براضم  دباییم و  همتاخ  سپس  تسا و  یقاب  تدم  ءاضقنا  ات  دقع  دنزن ،

لماع دـهد  هزاجا  هک  یتروص  رد  دـیامنب و  در  ای  هزاجا  ار  نآ  دـناوتیم  کلام  دوب و  دـهاوخ  یلوضف  دومن  یتایلمع  هزاـجا  نودـب  لـماع 
راک لباقم  رد  لثملا  ترجا  تسا و  مرتحم  درف  لمع  اریز  دشاب ، هدرواین  دوس  روبزم  لمع  هچ  رگا  دوب  دهاوخ  لمع  لثملا  ترجا  قحتسم 

. دوش هداد  دیاب  لثملا  ترجا  هدشن  نیعم  دقع  هلیسوب  ترجا  نوچ  دشابیم و  ترجا  نداد  نآب ، مارتحا  دشابیم و 
ای لیکو  تلاکو  هکنیا  رگم  دنک  لزع  ار  لیکو  دـهاوخب  تقو  ره  دـناوتیم  لکوم  : » دـیوگیم هک  م . ق . « 179  » ةدام زا  هطبنتـسم  تلعب  رظن 

: دینادرگ خسف  لباق  ریغ  یتدم  يارب  ار  هبراضم  دقع  لیذ  قیرط  ود  زا  یکیب  ناوتیم  دشاب » هدش  طرش  یمزال  دقع  نمض  رد  لزع  مدع 
. دوش هداد  رارق  یمزال  دقع  نمض  طرش ، دننام  هبراضم  دقع  هک  یتروص  رد  - 1

لوق دوش . هداد  رارق  طرش  تروصب  یمزال  دقع  نمـض  کلام  براضم و  زا  کی  ره  ۀیحان  زا  هبراضم  دقع  خسف  مدع  هک  یتروص  رد  - 2
تـسا هبراضم  دقع  ياضتقم  اب  فلاخم  دوشن ) لحنم  دـقع  هکنآ  ینعمب  خـسف  مدـع   ) روبزم طرـش  هک  تسا  نآ  رب  هیماما  ياهقف  روهـشم 
لحنم دقع  دنک  خـسف  ار  دـقع  نیفرط  زا  یکی  هاگره  هک  تسا  نآ  یقوقح  لیلحت  رظن  زا  خـسف  مدـع  اریز  دـشابیم ، لطاب  و  دـقع ) زاوج  )
طرـش دنکن ، خسف  ار  نآ  نیفرط  زا  کیچیه  هک  وحن  نیدب  دشاب  لعف  طرـش  تروصب  خـسف  مدـع  هاگره  و  تسا . موزل  ینعم  نآ  دوشن و 

رایخ قح  زا  دناوتیم  هل  طورشم  یلو  دوشیم  لحنم  هبراضم  دقع  دومن ، خسف  ار  هبراضم  نانآ  زا  یکی  رگا  تروص  نیا  رد  دشابیم ، حیحص 
نیاب هدومن  در  ءاهقف  زا  ياهدع  ار  روهـشم  لوق  دنک . خسف  تسا  هدش  نآ  نمـض  طرـش  هک  ار  یلـصا  دقع  هدومن ، هدافتـسا  طرـش  فلخت 

ياضتقم فالخ  روبزم  طرـش  دوشن و  لحنم  دقع  نیفرط  زا  یکی  خـسفب  هک  تسا  لوا  تروص  نامه  خـسف  مدـع  زا  روظنم  هک  لالدتـسا 
قالطا  تایضتقم  زا  هکلب  تسین ، دقع  تاذ  ياضتقم  موزل  زاوج و  اریز  دشابیمن ، هبراضم  دقع 
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يارب قباس  ۀبراضم  دقع  هک  دوش  طرش  عیب ، دقع  نمض  رد  هاگره  هک  تسا  تهج  نیدب  درادن ، یلاکـشا  نآ  فالخ  طرـش  تسا و  دقع 

دقع نمـض  دشاب  روبزم  دقع  ياضتقم  فالخ  هبراضم  دقع  خسف  مدع  هچنانچ  تسا و  حیحـص  دـقع  طرـش و  دوشن ، خـسف  ینیعم  تدـم 
. تسا حیحص  هکنآ  لاح  دوب و  دهاوخن  زیاج  زین  يرگید 

________________________________________

ه ق ناریا ، نارهت -  ۀیمالسا ، تاراشتنا  دلج ،  6 یماما ،)  ) یندم قوقح  نسح ، دیس  یماما ،
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قباس ۀبراضم  دقع  خسف  مدع  تلاکو  دقع  نمـض  رد  هکنانچ  دوشب ، طرـش  يرگید  زیاج  دـقع  نمـض  رد  خـسف  مدـع  هک  یتروص  رد  اما 

ءافولا مزال  نآ  نمض  طرش  تسا ، یقاب  تلاکو  دقع  هک  مادام  دنهدیم ، لیکشت  ار  يدحاو  رکیپ  تلاکو  دقع  طرش و  نوچ  ددرگ ، طرش 
طقاس طرـش  دوش  خسف  تلاکو )  ) یلـصا دـقع  هاگره  ددرگیمن و  لحنم  دـقع  نیفرط  زا  یکی  هلیـسوب  هبراضم  دـقع  خـسفب  ینعی  دـشابیم 

زین دنـشابیمن  ءافولا  مزال  زیاج ، دقع  نمـض  طورـش  هک  تسا  روهـشم  هچنآ  زا  روظنم  دوب و  دهاوخ  لالحنا  لباق  هبراضم  دـقع  ددرگیم و 
تهج نیا  زا  دبایب و  یصالخ  نآ  نمض  طرش  تعباتم  زا  یلصا  دقع  خسف  ۀلیـسوب  میقتـسم  ریغ  دناوتیم  هیلع  طورـشم  هک  تسا  رما  نیمه 
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رد اما  تسا . یلـصا  دقع  ءاقبب  طونم  طرـش  ءاقب  تروص  ود  ره  رد  اریز  زئاج ، ای  دشاب  مزال  دقع  نمـض  طرـش ، هک  تشاد  دهاوخن  یقرف 
نآ هک  دیامن  طرش  نآ  نمض  دزاس و  دقعنم  هبراضم  دقع  یسک  هکنانچ  دوشب  زئاج  دقع  نامه  نمض  دقع ، خسف  مدع  طرش  هک  یتروص 

یلصا دقع  عبات  موزل  زاوج و  ثیح  زا  دقع  نمض  طرـش   ) یلک ةدعاق  و  م . ق . « 552  » ةدام زا  طبنتـسم  قبط  دنکن ، خسف  ینیعم  تدم  ات  ار 
دقع دـناوتیم  براضم  کـلام و  زا  کـی  ره  ناـمز  ره  دـشاب و  روآمازلا  دـناوتیمن  نآ  نمـض  طرـش  تسا  زئاـج  یلـصا  دـقع  نوچ  تسا )

. دیامن خسف  ار  هبراضم 

. براضم کلام و  زا  کی  ره  فیلاکت 

- کلام فیلاکت  - 1

هدومن براضم  میلست  ار  هیامرـس  یمامت  کلام ، هک  دیامنیم  باجیا  روبزم  دقع  قالطا  دوش ، هدراذگ  قلطم  هبراضم  دقع  هک  یتروص  رد 
براضم دشاب و  کلام  دزن  هیامرس  هک  دننک  طرـش  نآ  فالخ  رب  هبراضم  دقع  نمـض  رد  دنناوتیم  نیلماعتم  یلو  دراذگب ، وا  رایتخا  رد  و 

دراد و  تفایرد  وا  زا  موزل  رادقمب  هلماعم  ماجنا  يارب 
 108 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

دناهتفگ هیماما  ياهقف  زا  یـضعب  دـنک . در  کلامب  دروآ  تسدـب  شورف  زا  هچ  ره  براضم  نینچمه  دزادرپب و  کـلام  هک  دـنک  هلاوح  اـی 
کلام تسد  رد  هیامرس  هک  دوش  طرش  هاگره  تهج  نیدب  دشاب و  براضم  تسد  رد  هیامرس  هک  تسنآ  هبراضم  تحص  طورش  زا  یکی 

. دشابیم لیلد  نودب  اعدا  نانیا  ۀتفگ  تسین . حیحص  دقع  دنامب 

- براضم فیلاکت  - 2

هراشا

: زا تسا  ترابع  نآ  و 

دیامنب یجراخ  یلخاد و  زا  ار  یتراجت  عون  هچ  براضم  هک  ددرگ  نیعم  هبراضم  دقع  رد  هک  یتروص  رد  فلا -

دیامنب لمع  نآ  قبط  دـیاب  براضم  دوش ، نییعت  يراجت  شور  رد  یـصوصخم  زرط  ای  دـنک و  شورفودـیرخ  ار  هراجتلا  لام  عون  هچ  اـی  و 
دیاب براضم  دـنک  لمح  ناملآب  دـیامنب و  يرادـیرخ  ناسارخ  زا  ینمکرت  شرف  براضم  هک  دـشاب  هدـش  ررقم  هبراضم  دـقع  رد  رگا  اًلثم 

دیامن يرادیرخ  نارهت  زا  ای  درخب و  یـشاک  شرف  ینعی  دنک  راتفر  فالخ  رب  هچنانچ  دتـسرفب و  ناملآب  هدیرخ  ناسارخ  زا  ینمکرت  شرف 
ار نآ  نمث  یـشاک  شرف  دیرخ  هجیتن  رد  هاگره  نیاربانب  دوب  دـهاوخ  نآ  نماض  فرطب  نمث  میلـست  تروص  رد  دـشابیم و  یلوضف  هلماعم 

قلطم هبراضم  دـقع  هک  یتروص  رد  اما  دـشابیم ، کلام  لباقم  رد  نمث  نماض  دـهدن  ار  هلماعم  نآ  ةزاجا  کلام  دـنک و  هیدأـت  هدنـشورفب 
زرط رد  یلو  دـیامنیم  دـنادب  حالـص  لماع  هک  ار  یتراجت  مسق  ره  م . ق . « 553  » ةدام قبط  دشاب  هدشن  طرـش  یـصاخ  تراجت  ینعی  دشاب 

يارب يدـنبلدع  فراعتم  قبط  نآ  يدـنبلدع  دـیاب  دوشیم  ناملآ  يارب  شرف  تراجت  هاگره  اًلثم  دـنک  تیاعر  ار  فراعتم  دـیاب  تراـجت 
عون يارب  هک  ار  یلامعا  دیاب  براضم  : » دـیوگیم م . ق . « 555  » ةدام هک  تسا  نیا  دوشب ، ربتعم  ياهتکرـش  زا  یکیدزن  همیب  دـشاب و  جراخ 

: زا تسا  ترابع  تراجت  رد  ینونک  فراعتم  شور  دروآ .»...  اجب  تسا  نامز  دلب و  لومعم  فراعتم و  تراجت 
باسحب زین  نآ  نمث  دوریم  شورف  هچ  ره  ددرگیم و  تشادرب  نآ  زا  موزل  ردـقب  دوشیم و  هدرپس  يراج  باسحب  کناب  رد  دـقن  لوپ  لوا -

. دوشیم هتخیر  کناب  رد  روبزم 
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کلام هچنانچ  دشابیم ، یلوضف  هلماعم  الا  دـیامنب و  ار  هیـسن  ياضتقا  هدـش  رایتخا  هک  یتراجت  عون  هکنآ  رگم  دوشیمن  شورف  هیـسن  مود -
نماض  براضم  دنکن  تقفاوم 
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. دوب دهاوخ  کلام  تاراسخ 

. دیامنب ار  نآ  ياضتقا  کلام  يراجت  تحلصم  رگم  دوشن  هتخورف  لثملا  نمث  زا  رتمک  دوشن و  يرادیرخ  یلام  لثملا  نمث  زا  شیب  موس -
. ددرگیم همیب  ربتعم  همیب  ياهتکرش  زا  یکی  رد  هجراخ  زا  یتادراو  یتارداص و  هراجتلا  لام  مراهچ -

دروآ اجب  تسا  نامز  دلب و  لومعم  فراعتم و  تراجت  عون  يارب  هک  ار  یلامعا  دیاب  براضم  .، » م ق . « 555  » ةدام قبط  ب -

«. دوب دهاوخن  نآ  ترجا  قحتسم  دهد  ماجنا  ًاصخش  دوخ  دنک  عوجر  ریجا  هب  یتسیاب  فرع  قبط  رب  هک  ار  یلامعا  رگا  یلو 
: تسا تمسق  ود  ياراد  الاب  ةدام 

تراجت عون  يارب  هک  ار  یلامعا  دـیاب  براضم  دوشب ، نیعم  تراجت  رد  براضم  يارب  یـشور  هبراضم  رد  هاگره  تشذـگ  هکناـنچ  لوا -
رد هک  ار  یلامعا  ماجنا  دناوتیمن  براضم  اًلثم  دهد ، ماجنا  دوشیم  ماجنا  يراجت  لمع  هک  تسیرهـش  رد  نامز و  نآ  رد  لومعم  فراعتم و 

يرگیدـب نآ ، لاثما  هراجتلا و  لاـم  باـختنا  يراـجت ، دانـسا  میظنت  دـننام  دـهدیم ، ماـجنا  ًاصخـش  رجاـت  هک  تسا  فراـعتم  تراـجت  عون 
نآ فرـصنم  مه  حیرـصت  نودب  دقع  هک  يروطب  تداع  فرع و  رد  يرما  ندوب  فراعتم  .: » م ق . « 225  » ةدام قبط  اریز  دهد ، یگدنیامن 

دریگب هزاجا  کلام  زا  دیاب  دهد  روما  هنوگنیا  رد  یگدنیامن  يرگیدب  دهاوخب  براضم  هاگره  نیاربانب  تسا » دـقع  رد  رکذ  هلزنمب  دـشاب 
ریجا ای  دنکیم  رایتخا  هدنیامن  رجات  هک  تسا  لومعم  فراعتم و  تراجت  عون  يارب  هک  یلامعا  یلو  دشابیم . هدـنیامن  لامعا  لوئـسم  الا  و 

. دریگب ریجا  ای  هدنیامن و  دناوتیم  براضم  نآ  لاثما  رتافد و  نتشون  کنابب ، لوپ  ندرپس  تابلاطم ، لوصو  دننام  دریگیم 
دـشابیمن و نآ  لثملا  ترجا  قحتـسم  دـهد ، ماـجنا  ار  نآ  ًاصخـش  دریگب ، ریجا  دـناوتیم  هک  یلاـمعا  ماـجنا  يارب  براـضم  هچناـنچ  مود -

ًاصخش  دنریگیم  ریجا  راجت  تسا  لومعم  هک  كرمگ  زا  الاک  صیخرت  يارب  براضم  هاگره  اًلثم  دروآ  باسح  رد  ار  نآ  دناوتیمن 
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. تشاد دهاوخن  ار  نآ  ترجا  باستحا  قح  دنک ، جراخ  كرمگ  زا  ار  نآ  دیامن و  مادقا 
هچنانچ نیاربانب  درادـن . ریجاـب  روما  نآ  عاـجراب  مازلا  وا  دـشابیمن و  براـضم  فیلاـکت  زا  روبزم  روما  اریز  دـسریمن ، یقطنم  رظنب  رما  نیا 

نآ لثملا  ترجا  دـیاب  تسا  مرتحم  دـشاب  هتـشادن  ینوناق  عنم  هک  یتروص  رد  ناسنا  لمع  نوچ  دـهد  ماجنا  ار  لامعا  نآ  دوخ  براـضم ،
. تسین نآ  زا  تعباتم  زج  ةراچ  ترجا  قاقحتسا  مدعب  نوناق  ةدام  تحارص  اب  یئاضق  رظن  زا  یلو  ددرگ . بوسحم 

تسا نیما  مکح  رد  دراد  تسد  رد  هبراضمب  طوبرم  سنج  دقن و  زا  هچنآب  تبسن  براضم  م . ق . « 556  » ةدام قبط  ج -

نماض براضم  هک  دوش  طرش  هبراضم  دقع  نمـض  رد  هک  یتروص  رد  و  طیرفت . ای  يدعت  تروص  رد  رگم  دوشیمن  هبراضم  لام  نماض  و 
م. ق . « 558  » ةدام قبط  دش ، دهاوخن  کلام  هجوتم  تراجت  زا  هلصاح  تاراسخ  ای  دوب و  دهاوخ  هیامرس 

، تراجت رد  لومعم  فراعتم و  براضم و  تاروتسد  هیلک  تیاعر  اب  هک  تسیدروم  رد  براضم ، نامض  طرش  زا  روظنم  تسا . لطاب  دقع 
هعیدو رد  هکنانچ  یقوقح  رظن  زا  تسا . هبراضم  دقع  ياضتقم  فالخ  رب  روبزم  طرـش  اریز  دوش  فلت  طیرفت  يدعت و  نودب  هبراضم  لام 

اذل تسا  حیرـص  هدام  نوچ  یلو  دشاب ، لطاب  دقع  ات  نآ  تاذ  هن  تسا  دقع  قالطا  فالخ  رب  روبزم  طرـش  هک  دسریم  رظنب  دـمآ  دـهاوخ 
وحنب م . ق . « 558  » ةدام لیذ  قبط  دنناوتیم  هبراضم  نیفرط  تسناد . لطاب  دیاب  راچان  دشاب ، هدش  نامـض  طرـش  نآ  رد  هک  ياهبراضم  دقع 

تراسخ رادقمب  دوخ  لام  زا  براضم  هک  دنیامن  طرش  موزل  روطب  هلماعم  نیفرط  هک  تسا  نیا  نآ  دنیامن و  نیمأت  ار  دوخ  روظنم  يرگید 
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هبراضم لام  زا  رادقم  ره  دننک  طرش  نآ  لاثما  حلص و  هراجا ، عیب ، دننام  یمزال  دقع  نمض  هکنآ  ای  دنک و  کیلمت  کلامب  ًاناجم  فلت  ای 
براضم یئاراد  زا  رادقم  نامهب  دناوتیم  کلام  ددرگ ، هیامرس  هجوتم  نایز  يراجت  تالماعم  رثا  رد  ای  دوش و  فلت  طیرفت  يدعت و  نودب 

. دنک ضوع  الب  کیلمت  واب  دشاب  مزلم  براضم  هکنآ  ای  و  دیامنب ، کلمت  ضوع  الب 
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نماض نآب  عورـش  خـیرات  زا  دـیامن  طـیرفت  يدـعت و  دـشابیم  تناـما  وا  دزن  هکیاهراـجتلا  لاـم  اـی  هیامرـس و  رد  براـضم  هک  یتروص  رد 
. تشذگ تاقاسم  هعرازم و  هراجا ، رد  هکنانچ  تسا  یقاب  دوخ  لاحب  دوشیمن و  خسفنم  هبراضم  دقع  یلو  ددرگیم ،

، کلام حیرص  ةزاجا  اب  رگم  دیامن  جوزمم  دراد  تسد  رد  هک  يرگید  لام  ای  دوخ  لام  اب  ار  هیامرس  دناوتیمن  براضم  د -

تراسخ هنوگ  ره  زا  ات  دریگ  رارق  هلماعم  دروم  هناگادـج  براضمب ، هدـش  هدرپس  ۀیامرـس  هک  دـیامنیم  باجیا  هبراضم  دـقع  قـالطا  اریز 
دودـح زا  جراخ  روبزم  لمع  دـیامن ، جوزمم  يرگید  ای  دوخ  لام  اب  ار  نآ  کلام  ةزاجا  نودـب  براضم  هچنانچ  دـنامب . نوصم  یلاـمتحا 

کلامب هک  دوب  دهاوخ  یتراسخ  هنوگره  نماض  براضم  دـهدن  هزاجا  کلام  هک  یتروص  رد  نیاربانب  تسا ، یلوضف  دـشابیم و  وا  رایتخا 
لاحب هبراضم  یلو  تسا ، هدومن  يدعت  هیامرسب  تبسن  لمع  نیا  رثا  رد  اریز  دشابن ، هیامرس  ندومن  جوزمم  رثا  رد  هچ  رگا  ددرگیم  هجوتم 

. ددرگیم میسقت  جوزمم  لام  هیامرس و  تبسنب  دوس  هدوب و  یقاب  دوخ 

دیامن راذگاو  ریغب  ار  نآ  ای  دنک  هبراضم  يرگید  اب  هیامرس  نامهب  تبسن  دناوتیمن  براضم  .: » م ق . « 554  » ةدام قبط  ه -

هراشا

: هدام رد  روکذم  تروص  ود  حرش  کلام .» ةزاجا  اب  رگم 

- يرگید اب  هیامرس  نامهب  تبسن  ندومن  هبراضم  لوا -

دیامن دقعنم  هبراضم  داد  رارق  کلام  ةزاجا  نودب  يرگید  اب  هیامرـس  نامهب  تبـسن  دـناوتیمن  براضم  دـشاب ، قلطم  روطب  هبراضم  هچنانچ 
دوشیم و مولعم  دقع  قالطا  زا  هک  تسا  براضم  تارایتخا  دودح  زا  جراخ  روبزم  رما  اریز  دریگ ، رارق  وا  لماع  ریخا  صخـش  هک  يروطب 

هزاجا ار  نآ  کلام  دیامنب و  یلمع  یناث  براضم  هاگره  تسا و  یلوضف  روبزم  دقع  دنک ، دقعنم  هبراضم  دقع  يرگید  اب  هک  یتروص  رد 
کلام هچنانچ  و  ددرگیم ، کلام  زا  دوخ  لمع  لثملا  ترجا  قحتـسم  روبزم  براضم  دـشاب  ترجا  ياراد  ًافرع  روبزم  لمع  هچنانچ  دـهد 

براضم زا  ار  دوخ  لثملا  ترجا  هتـشادن ، وا  اب  ار  يدادرارق  نینچ  داقعنا  قح  لوا  براضم  هک  هدوب  لهاج  روبزم  براضم  دهدن و  هزاجا 
دننام روبزم  دقع  یلیلحت ، رظن  زا  دشاب  وا  يدعب  ةزاجا  اب  ای  کلام و  یلبق  نذا  اب  مود  ۀبراضم  داقعنا  هک  یتروص  رد  درادیم . تفایرد  لوا 

هراجا 
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لمع ماجنا  يارب  ار  يرگید  دناوتیم  قلطم  ریجا  هک  ینانچمه  نیاربانب  دشاب . هدشن  ترشابم  طرش  هک  تسا  یلمع  ماجنا  يارب  قلطم ، ریجا 
زا ياهصح  دهد . ماجنا  ار  ررقم  يراجت  تایلمع  ات  دـنک  دـقعنم  هبراضم  دـقع  يرگید  اب  دـناوتیم  براضم  دـیامن ، ریجا  دوخ  ةراجا  دروم 

رارق وا  يارب  هک  هچنآ  زا  دـشاب  رتـشیب  اـی  يواـسم  تسا  نکمم  دـهدیم  رارق  مود  براـضم  يارب  روبزم  ۀـلماعم  رد  لوا  براـضم  هک  دوس 
لوا براـضم  هدـش  هتفگ  دزادرپب . دوخ  زا  دـیاب  لوا  براـضم  دوشیم  وا  ۀـصح  رب  دـئاز  هچنآ  دـهد  رارق  رتشیب  هک  یتروص  رد  دـناهداد و 

هدادن ماجنا  یلمع  لوا  براضم  اریز  دهد  صاصتخا  دوخ  يارب  ار  هیقب  دنک و  نیعم  دوخ  ۀـصح  زا  رتمک  ارم  ود  براضم  هصح  دـناوتیمن 
هک تسا  یلقتسم  دقع  مود  هبراضم  اریز  دشاب ، هتشادن  رب  رد  یقوقح  عنام  رما  نیا  هک  دسریم  رظنب  ددرگ . نآ  لباقم  رد  ترجا  قحتسم  ات 
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ریجا هک  ینانچمه  تسا و  هدومن  راذـگاو  واب  ار  دوخ  قوقح  هدـش و  دـقعنم  دـشاب  مود  براـضم  هک  ثلاـث  صخـش  لوا و  براـضم  نیب 
دقع يرگید  اب  دناوتیم  براضم  دشاب ، وا  نآ  زا  دئاز  دیامن و  ریجا  هدـش  هداد  رارق  وا  يارب  هک  یترجا  زا  رتمکب  ار  يرگید  دـناوتیم  قلطم 

. درادهاگن دوخ  يارب  ار  نآ  ۀیقب  دزاس و  عقاو  دوخ  ۀصح  زا  رتمکب  هبراضم 
دقع يرگید  اب  نآ  زا  یتمسقب  تبـسن  دناوتیم  دزاس  دقعنم  هبراضم  دقع  يرگید  اب  هیامرـس  یمامتب  تبـسن  دناوتیم  براضم  هک  ینانچمه 

صاصتخا روبزم  صخـش  يارب  ار  هنیعم  ۀصح  زا  یتمـسق  لباقم ، رد  دراذگ و  وا  ةدهعب  شورف  ای  دیرخ و  زا  ار  یلامعا  ای  ددنبب و  هبراضم 
. دهد

- يرگیدب هبراضم  ندومن  راذگاو  مود -

اریز ددرگ ، وا  ماقم  مئاق  روبزم  صخش  هک  دیامن  راذگاو  يرگیدب  ار  هبراضم  دناوتیمن  براضم  دشاب  قلطم  هبراضم  دقع  هک  یتروص  رد 
هک یتروص  رد  اما  دریگیم . رظن  رد  هریغ  تناما و  رابتعا ، يراجت ، تاعالطا  نتـشاد  زا  ار  براضم  تیـصخش  هشیمه  کلام  هبراـضم ، رد 

هزاجا ار  نآ  کلام  یلوضف  تروصب  نآ  ماجنا  زا  سپ  ای  دـیامن و  راذـگاو  يرگیدـب  ار  هبراضم  هک  دـهد  نذا  براضمب  ًۀحارـص  کـلام 
دیامن راذگاو  يرگیدب  ار  دوخ  هبراضم  دناوتب  هک  دهد  نذا  براضمب  کلام  هچنانچ  نیاربانب  دوب  دهاوخ  حیحص  مود  ۀبراضم  دقع  دهد 

ار  وا  دیامنیم و  رایتخا  اریسک  براضم  هک  دوشیم  ققحم  وحن  نیدب  روبزم  رما 
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، لوا ۀبراضم  دقع  تروص  نیا  رد  ددرگیم . دقعنم  براضم  ثلاث و  صخـش  نیب  روبزم  دـقع  دـهدیم و  رارق  کلام  براضم  دوخ ، دـننام 
نوچ هبراضم  دـقع  ندوب  زیاج  اـب  تسا و  یفاـنت  هیامرـس  کـیب  تبـسن  هبراـضم  دـقع  ود  نیب  اریز  دوشیم ، خـسفنم  مود  هبراـضم  داـقعناب 

ود ره  تسین و  دوجوم  یفانت  هبراضم  ود  نآ  نیب  دـننآ  رب  ءاهقف  زا  یـضعب  هکنانچ  ددرگیم . لیاز  لوا  هبراضم  دـیآ  دوجوب  مود  هبراـضم 
، مود ۀـبراضم  داقعناب  هک  دـش  هتفگ  هچنآ  ربانب  دـشابیم . تلاکو  رد  هک  ینانچمه  دـنراد  ار  يراجت  تایلمع  ماـجنا  قح  اًلقتـسم  براـضم 

دوس تروص  نیا  رد  دـیامن ، دـقعنم  يرگید  اب  هبراضم  دـقع  هک  هدوب  لـیکو  کـلام  فرط  زا  لوا  براـضم  ددرگیم  لـیاز  لوا  ۀـبراضم 
زا یقح  لوا  براضم  دوشیم و  میسقت  هدش  عقاو  روبزم  براضم  اب  مود  دقع  رد  هک  هنوگنآ  مود  براضم  کلام و  نیب  هبراضم  زا  لصاح 

. تشاد دهاوخن  نآ 
هک يدوس  زا  دـنکیم ، دـقعنم  مود  براضم  اب  هک  يدـقع  رد  دـناوتیم  لوا  براضم  الاب  ضرف  رد  ایآ  هک  تسنآ  دـیآیم  شیپ  هک  یلاؤس 

هدش هداد  رارق  مود  براضم  يارب  هک  یمهس  دوخ و  مهـس  نیب  توافت  ای  دهد و  رارق  دوخ  يارب  ار  ياهصح  دوشیم  مود  براضم  بیـصن 
عبر و نیب  توافت  نآ ، سمخ  مود  براضم  مهـس  تسا و  لصاح  دوس  زا  عبر  لوا  براضم  مهـس  هاگره  هکناـنچ  دـنک ، نیعم  دوخ  يارب 

. تسا هتفرگ  رارق  نییقوقح  نیب  فالتخا  دروم  نآ  خساپ  دشاب ؟ لوا  براضم  نآ  زا  دوشیم  متسیب  کی  هک  سمخ 
، هصح زا  رادقم  نآ  هک  تشاد  دهاوخن  یلاکـشا  دـشابیم و  ترجا  ياراد  ًافرع  هک  تسا  یلمع  هبراضم ، دادرارق  نتـسب  دـناهتفگ ، یـضعب 

ترجا دشاب ، هتـشاد  مه  یترجا  هک  ضرف  رب  تسا و  تلاکو  ماجنا  روبزم  لمع  هک  دننآ  رب  رگید  یـضعب  دریگ . رارق  لوا  براضم  ترجا 
براضم هاگره  نیاربانب  داد . رارق  لوا  براضم  يارب  ترجا  ناونعب  ار  مود  براضم  ۀـصح  زا  یمهـس  ناوتیمن  تسا و  کـلام  ةدـهعب  نآ 

دوخ يارب  ار  نآ  دازام  دناوتیمن  لوا  براضم  دهد ، رارق  لوا  هبراضم  رد  دوخ  مهس  زا  رتمک  ار  مود  براضم  مهـس  مود ، هبراضم  رد  لوا 
. دوشیم لحنم  لوا  هبراضم  مود  هبراضم  داقعنا  اب  هک  تسنیا  ضرف  اریز  کلام ، اب  ۀناگادج  دادرارق  ۀلیسوب  رگم  دهد ، صاصتخا 
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. هبراضم دقع  خاسفنا 
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هراشا

: دوشیم خسفنم  لیذ  للع  زا  یکی  هبراضم  دقع  .: » م ق . « 551  » ةدام قبط 
. نیفرط دحا  هتفس  ای  نونج  ای  توم  تروص  رد  - 1

. کلام ندش  سلفم  تروص  رد  - 2
. حبر هیامرس و  مامت  ندش  فلت  تروص  رد  - 3

«. هدوب نیفرط  روظنم  هک  یتراجت  ناکما  مدع  تروص  رد  - 4
: الاب هناگراهچ  دراوم  زا  کی  ره  حرش 

- نیفرط دحا  هتفس  ای  نونج  ای  توم  تروص  رد  - 1

رد هفـسب  نینچمه  دوشیم و  خـسفنم  نیفرط  دـحا  نونج ) و   ) تومب زیاج  دوقع  هیلک  .: » م ق . « 954  » ةدام قبط  تسا و  زئاج  هبراضم  دـقع 
«. تسا ربتعم  دشر  هک  يدراوم 

هدش هداد  براضم  یـصخشب  کلام  فرط  زا  هیامرـس  رد  فرـصت  نذا  هک  تسنآ  رظن  زا  براضم  توف  تروص  رد  هبراضم  دقع  خاسفنا 
يرگید کلامب  توف  رثا  رد  هبراضم  دـقع  ۀیامرـس  هک  تسا  نآ  رظن  زا  کـلام ، توف  تروص  رد  و  ددرگیم ، لـئاز  نذا  وا  توفب  تسا و 
دنناوتیم هثرو  هبراضم ، لمع  ۀـمادا  يارب  ددرگیم . لئاز  وا  توفب  قباس  کـلام  ۀـیحان  زا  فرـصت  رد  نذا  دوشیم و  لـقتنم  تسا  ثراو  هک 

سپ نامزب  تبسن  ار  ثروم  هبراضم  دقع  هثرو  ةزاجا  ۀلیسوب  یلوضف  دقع  دننام  ناوتیمن  دنزاس و  دقعنم  براضم  اب  يدیدج  ۀبراضم  دقع 
قباس نطب  ةراـجا  رد  هچنآ  فـالخب  دناهتـشادن ، هیامرـس  رب  یقح  هنوگچـیه  هثرو  ثروم )  ) کـلام تاـیح  رد  اریز  دومن ، ذـیفنت  توف  زا 
نیع رد  یقح  قحال  نطب  يارب  دـقع  نیح  رد  اریز  دـهد ، هزاجا  ار  نآ  دـناوتیم  قحال  نطب  هک  دـشابیم  دوخ  تایح  زا  سپ  تدـمب  تبـسن 
ۀطبار هبراضم  دـقع  داقعنا  نیح  رد  نوچ  هک  دـسریم  رظنب  تشذـگ  یلوضف  ثحبم  رد  هکنانچ  تسا . دوجوم  فقاو  لعج  بسحب  هفوقوم 

. تسناد یلوضف  توف  زا  سپ  تدمب  تبسن  ار  روبزم  دقع  ناوتیم  هدوب  دوجوم  ثروم  لام  اب  هثرو  نیب 
خاسفنا  بجوم  براضم  کلام و  زا  کی  ره  رد  يراودا  ای  دشاب  یمئاد  هاوخ  نونج 
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زین هاـتوک  تدـم  لـماش  هداـم  قـالطا  اریز  دـشاب  ینـالوط  اـی  هاـتوک  يراودا  نونج  تدـم  هک  دـیامنیمن  یقرف  و  ددرگیم ، هبراـضم  دـقع 

شتدم هچ  رگا  ءامغا  يراودا و  نونج  رد  زئاج  دقع  خاسفنا  دناهتسناد و  هزیاج  دوقع  خاسفنا  بجوم  زین  ار  ءامغا  هیماما  ءاهقف  ددرگیم .
هاتوک اهنآ  تدـم  هک  یتروص  رد  ًاصوصخم  ءامغا  يراودا و  نونج  هک  تفگ  ناوتیم  دوبن  عامجا  هچنانچ  تسا و  یعاـمجا  دـشاب  هاـتوک 

. تسین حیحص  لاح  نآ  رد  هیلع  یمغم  نونجم و  لاعفا  لامعا و  هچ  رگا  دوشیمن ، دقع  خاسفنا  بجوم  دشاب 

- کلام ندش  سلفم  تروص  رد  - 2

ۀقیثو دروم  هتـسکشرو  لاوما  فقوتم و  یگتـسکشرو  خـیرات  زا  يراجت  لامعا  دوشیم  دوهـشم  تراجت  نوناـق  یگتـسکشرو  رد  هکناـنچ 
رگم دشاب  هتشاد  تیاضر  کلام  هچ  رگا  دهد  همادا  هیامرـسب  تبـسن  دوخ  لامعاب  دناوتیمن  براضم  تهج  نیدب  دریگیم و  رارق  ناراکبلط 

. دنراد یقح  نآ  رد  هک  دشابیم  یناسک  ةزاجاب  طونم  یلام  ره  رد  فرصت  اریز  دریگ ، رارق  ناراکبلط  یمامت  تقفاوم  دروم  هکنآ 

- حبر هیامرس و  مامت  ندش  فلت  تروص  رد  - 3

نآ یمامت  هکنانچ  دوشب ، فلت  تاهج  زا  یتهجب  حبر  هیامرـس و  یمامت  هکنآ  زا  سپ  تهج  نیدـب  دـشابیم  هبراضم  یـساسا  نکر  هیامرس 
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نآ ۀلیسوب  يراجت  تالماعم  ناوتب  ات  دنامیمن  یقاب  یلام  دوش ، قیرح  راچد  ای  ددرگ و  تخوس  اهبلط  ای  دوش ، تخادرپ  يراجت  نایز  تباب 
تالماعم هبراضم  باسحب  کلام  رابتعاب  ای  دوخ  رابتعاب  دناوتیمن  براضم  دوشیم و  لحنم  دوخ  يدوخب  هبراضم  دـقع  نیاربانب  داد ، ماجنا 

، دـنک هلماعم  دوخ  مانب  هاگره  تسا و  یلوضف  دـیامنب  هلماعم  هنوگنیا  کلام  مانب  هاگره  و  دـنک ، هیـسن  يرابتعا و  تالماعم  اـی  يراـجت و 
. تسا واب  عجار  شنایز  دوس و 

- تسا هدوب  هبراضم  دقع  رد  نیفرط  دوصقم  هک  یتراجت  ناکما  مدع  تروص  رد  - 4

تادراو ای  ياچ  تارداص  هبراضم  عوضوم  هکنانچ  دشابن  رودـقم  تاهج  زا  یتهجب  هدـش  نیعم  هبراضم  دـقع  رد  هک  یتراجت  عون  هاگره 
. ددرگیم لحنم  دقع  هدش و  یفتنم  هبراضم  دقع  عوضوم  ددرگ  عونمم  تراجت  هنوگنیا  نوناق  ۀلیسوب  دشاب و  یمشیربا  هچراپ 
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رگید لوصحم  نآ  زا  هدنزاس  هناخراک  ای  دوشن ، تفای  رازاب  رد  تسا  هبراضم  دـقع  دروم  هک  ياهراجتلا  لام  عون  هاگره  تسا  نینچمه  و 

. دزاسب يرگید  لوصحم  دهدن و  نوریب 

هبراضم دقع  خاسفنا  خسف و  راثآ 

ددرگ خسفنم  تاهج  زا  یتهجب  ای  دوش و  خسف  کلام  ای  براضم  ۀلیسوب  هبراضم  دقع  هک  یتروص  رد  - 1

هداد کلامب  تسه  هک  تیعـضو  نامهب  سنج  دقن و  زا  هبراضم  لام  دـیاب  نیاربانب  ددرگیم . فقوتم  هبراضم  تایلمع  هدـش و  لحنم  دـقع 
مزلم براضم  دوشیم و  کلام  میلـست  لحم  نامه  رد  دشاب  هک  لحم  ره  رد  لام  ددرگیم . لصاح  لام  کلام و  نیب  ۀـیلختب  رما  نآ  دوش و 

و دـشاب . هدرب  اجنآب  هزاجا  نودـب  رایتخا و  دودـح  زا  جراخ  هکنآ  رگم  دـنک  لقن  يراجت  زکرم  ای  کـلام  لـحم  رهـشب و  ار  نآ  هک  تسین 
. دیامن لوصو  ار  تابلاطم  ای  هتخادرپ و  ار  نوید  دهد و  همتاخ  هدنام  صقان  هک  يراجت  تایلمع  دشابیمن  مزلم  براضم  نینچمه 

دشاب لمعب  عورش  زا  لبق  خسف  هک  یتروص  رد  - 2

. درادن کلام  رب  یقح  براضم  تسا  هدشن  ماجنا  یلمع  هنوگچیه  نوچ 

. دوشیم هدراذگ  رانک  هیامرس  دشاب ، هبراضم  لام  ندش  دقن  يراجت و  تایلمع  متخ  زا  سپ  خسف  هک  یتروص  رد  - 3

براضم دـنامن  یقاب  يدوس  هاگره  دوشیم و  میـسقت  براضم  کلام و  نیب  هبراضم  دـقع  رد  هنیعم  تبـسنب  دـنامب  یقاـب  يدوس  هاـگره  و 
ندشن ادیپ  تروص  رد  هک  دشاب  هدش  طرـش  هکنآ  رگم  تسنآ  رب  هدیدرگ  دقعنم  نیفرط  قفاوتب  هک  دقع  دافم  اریز  درادن ، کلام  رب  یقح 
دوجوم رادقم  هدش و  هیامرـس  هجوتم  نایز  هاگره  و  دوش . راتفر  دـیاب  نآ  قبط  تروص  نیا  رد  هک  دـهدب ، براضمب  یغلبم  کلام ، دوس ،
يرگید رب  یقح  کیچـیه  هیامرـس  ترجا و  تباب  زا  دوشیم و  هداد  کلامب  هیامرـس  تباب  رادـقم  نآ  دـشابن ، هیامرـس  نیمأـت  يارب  یفاـک 
تلاکو کلامب  ای  دشاب و  هدومن  هدش  کلام  هجوتم  هک  ینایز  لباقم  رد  دوخ  لام  زا  يرادقم  تخادرپ  دهعت  براضم  هکنآ  رگم  درادـن ،

.( م ق . « 558  » ةدام . ) دیامن کلمت  وا  لاوما  زا  هدراو  نایز  رادقمب  هک  دشاب  هداد 
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: دوشیم راتفر  لیذ  قیرطب  دشاب  يراجت  تایلمع  نایرج  ءانثا  رد  خسف  هک  یتروص  رد  - 4

تشاد دهاوخن  کلام  رب  یقح  هنوگچیه  براضم  دشاب ، هدشن  لصاح  لالحنا  نامز  ات  يدوس  هنوگچیه  يراجت  تایلمع  ۀجیتن  رد  هاگره  فلا -
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رگا و  دـشابیم . خـسف  ضرعم  رد  نامز  ره  هک  تسا  هدومن  هزئاج  هلماعمب  مادـقا  دوخ  براضم  اریز  دوشب ، کـلام  فرط  زا  خـسف  هچ  رگا 
. ددرگ لصاح  يدوس  هک  دسرب  یئاجب  هبراضم  لمع  هدراذگن  هدومن و  دوخ  ررضب  مادقا  دشاب  براضم  فرط  زا  خسف 

هچ رد  هک  دـیامنیمن  یقرف  هک  ینانچمه  دـقن ، هجو  ای  دـشاب و  الاک  تروصب  هبراضم  لام  خـسف  ناـمز  رد  هک  درادـن  یقرف  ـالاب  ضرف  رد 
هدش هداد  هناخ  راکب  شرافـس  ای  تسا و  هدشن  ماجنا  هلماعم  یلو  هدش  میظنت  همانلوق  دوش ، لحنم  دـقع  يراجت ، تایلمع  لحارم  زا  هلحرم 

تایلمع يارب  هک  درادـن  یقرف  نینچمه  و  تسا ، هدـشن  هتفرگ  لیوحت  یلو  هدیـسر  دـصقمب  ای  تسا و  هدیـسرن  دـصقمب  یلو  لمح ، راب  و 
. دشاب هدومن  مه  یتاجراخم  کلام  روبزم 

دشاب هدش  لصاح  زین  دوس  هدمآ و  رد  الاک  تروصب  هبراضم  لام  یمامت  ای  یتمسق  هاگره  ب -

كرتشم لام  میسقت  تساوخ  رد  دناوتیم  دشابیم و  کیرش  لام  نیع  رد  دوخ  مهس  رادقمب  براضم  دوس  لوصح  زا  سپ  تشذگ  هکنانچ 
. دـشابن میـسقت  لباق  هکنآ  رگم  دومن  كرتشم  لام  شورفب  رابجا  ار  کیرـش  ناوتیمن  اریز  دـهاوخب ، ار  نآ  شورف  دـناوتیمن  یلو  دـنکب  ار 

تاررقم دوشیم و  میـسقتب  مازلا  مکاح  فرط  زا  دـیدرگن  لصاح  قفاوت  رگا  درک و  دـنهاوخ  لمع  نآ  قبط  دـندومن  میـسقتب  قفاوت  هاگره 
. دوب دهاوخ  يراج  نآ  رد  تکرش  میسقت 

. هبراضم دقع  نالطب 

رد يدوس  هچ  رگا  دوب  دـهاوخ  دوخ  لمع  لثملا  ترجا  قحتـسم  براـضم  دـشاب  لـطاب  تاـهج  زا  یتهجب  هبراـضم  دـقع  هک  یتروص  رد 
خسف دروم  رد  یلو  دوش  هداد  ترجا  دیاب  راک  لباقم  رد  تسا و  مرتحم  ناسنا  لمع  اریز  دشاب ، هدشن  لصاح  هدومن  هک  يراجت  تالماعم 

عابتالا  مزال  نیفرطب  تبسن  نآ  دافم  م . ق . « 219  » ةدام قبط  دشابیم  حیحص  دقع  نوچ 
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. تشاد دهاوخن  کلام  رب  یقح  هنوگچیه  براضم  ددرگن ، دیاع  هبراضم  رد  يدوس  هاگره  تهج  نیدب  دشابیم 

همتاخ

هراشا

دنهدیم و ناشن  راکهدب  ار  دوخ  راکبلط و  نالیب  رد  ار  هدـنهد  هتخیر و  دوخ  باسح  رد  نانآ  دنراپـسیم ، راجت  دزن  ای  اهکناب  رد  هک  یلوپ 
يارب رگید  هاگ  دوشیم و  هدراذگ  يراج  باسحب  هاگ  رجات  دزن  ای  کناب  دزن  رد  لوپ  دـنزادرپیم . قودنـص  يدوجوم  زا  تخادرپ  عقوم  رد 

رادقمب هشیمه  ات  دنناسریمن  يراجت  فرصمب  ار  نآ  اریز  دنهدیمن ، دوس  ًاعون  لوا  تروص  رد  دوشیم ، هدرپس  لیوط  ای  هاتوک  ینیعم  تدم 
ای کناب  يراج  باسح  ةدنراد  ۀیحان  زا  کچ  رودص  تروص  رد  هک  دنشاب  هتشاد  يراج  ياهباسح  تخادرپ  يارب  قودنـص  رد  لوپ  مزال 

نانآ دهاوخب  ار  دوخ  لوپ  نیعم  تدم  رد  دناوتیمن  لوپ  بحاص  نوچ  راد  تدـم  ياههدرپس  هب  تبـسن  یلو  دـتفین . یلام  هقیـضم  رد  رجات 
رد یندم  نوناق  دنزادرپیم . دوس  تدم ، يزارد  یهاتوک و  رابتعاب  دـنیامنب و  يراجت  ای  یکناب  تالماعم  لوپ  نآب  تبـسن  هنادازآ  دـنناوتیم 

يراج و هبراضم  ماکحا  لبق  ةدام  ریخا  تمـسق  طرـش  تیاعر  اب  تسا  نکمم  تدمب ، باسح  ای  يراج  باسح  رد  : » دیوگیم « 559  » ةدام
دوخ لام  زا  براضم  هک  دوش  طرـش  موزل  روطب  هک  تسنآ  لبق ، ةدام  ریخا  تمـسق  طرـش  ندومن  تیاعر  دریگب » قلعت  نآب  هبراضملا  قح 

، دراذگ راد  تدم  هدرپس  ای  يراج  باسحب  رجات  ای  کنابب  ار  لوپ  ناوتیم  نیاربانب  دیامن ، کیلمت  کلامب  ًاناجم  فلت  ای  تراسخ  رادـقمب 
نایز نآ  هک  دشاب  مزلم  رجات  ای  کناب  ددرگ ، فلت  ای  دوش  نآ  هجوتم  ینایز  هاگره  دـیامنب و  يراجت  لمع  رجات  ای  کناب  نآ  ۀلیـسوب  هک 
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. دزادرپب ًاناجم  ار  فلت  و 
« تسا ررقم  نیفرط  نیب  دـقع  بجومب  هک  تسا  یتاررقم  طیارـش و  عبات  هبراضم  دـش  روکذـم  ًاـقوف  هکنآ  زا  ریغب  . » م ق . « 560  » ةدام قبط 

عابتالا مزال  اهنآ  ماقم  مئاق  نیلماـعتم و  نیب  دـشابن  نوناـق  فـالخ  رب  هک  دوقع  هیلک  م . ق . « 219  » ةدام و  « 10  » ةدام زا  دافتـسم  قبط  اریز 
. تسا

- ضارت

نیکلام  تسا ، موسرم  دنراد  لاغتشا  يرادهلگب  هک  قطانم  زا  يرایسب  رد 
 119 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

لباقم رد  دنراپـسیم و  اهنآب  دنفـسوگ  واگ و  زا  ةدـع  دـنیامنیم و  رایتخا  اهنآ  يرادـهاگن  يارب  لماع  ناونعب  ار  یـصاخشا  یلها  تاـناویح 
«1800  » ةدام رد  هتـسناد و  هراجا  زا  یتمـسق  ار  لمع  نیا  هسنارف  یندـم  نوناـق  دـنهدیم . صاـصتخا  لـماع  يارب  ار  نآ  تاـئامن  زا  یمهس 

نداد اذغ  يرادهاگن و  يارب  ار  اپراهچ  تاناویح  زا  نیعم  يرادقم  نیفرط  زا  یکی  نآ  ۀلیـسوب  هک  تسا  يداد  رارق  روبزم  لمع  دـیوگیم :
تدم يارب  دنفـسوگ  واگ و  لیبق  زا  یتاناویح  هدـع  هک  تسا  لومعم  ناریا  قطانم  یـضعب  رد  دـهدیم . يرگیدـب  ررقم  طئارـش  دودـح  رد 
ینیعم رادقم  لاس  ره  هدومن و  هدافتـسا  اهنآ  جـیاتن  مشپ و  ریـش و  زا  روبزم  صخـش  هک  دنراپـسیم  یـسکب  تسا  لاس  جـنپ  ًاعون  هک  ینیعم 
دـشاب هدـش  هدرپس  تاناویح  نس  نامهب  هک  ار  تاناویح  نآ  زا  هدـع  نامه  تدـم  ءاـضقنا  زا  سپ  دـهدب و  کـلامب  هرک  اـی  رینپ و  نغور ،

. دنیوگ هاش  لام  ار  ضارت  عون  نیا  دنک . در  کلامب 
يارب ار  اهنآ  زا  ياهدع  دنفـسوگ ، ای  واگ  کلام  هک  تسا  وحن  نیدب  نآ  دنمانیم و  هگنل  ار  نآ  هک  تسا  لومعم  ضارت  زا  يرگید  مسق  و 

نینچمه ریـش و  مشپ و  زا  تائامن  هک  دنراذگیم  رارق  دهدب و  ار  اهنآ  كاروخ  هدومن و  يرادـهاگن  هک  دـهدیم  يرگیدـب  لاس  هس  تدـم 
ار روبزم  ضارت  هک  تسا  تهج  نیدب  دوب و  دهاوخ  کیرـش  ناویح  نآ  زا  عبر  کی  رد  ظفاحم  زین  دشاب و  ظفاحم  نآ  زا  جیاتن  زا  فصن 

. تسین نآ  رکذب  جایتحا  هک  تسا  لوادتم  زین  قطانم  ضعب  رد  ضارت  زا  يرگید  ماسقا  و  دنمانیم . هگنل 
تـسناد هراجا  ماسقا  زا  ار  نآ  ناوتیمن  هراجاب  طوبرم  تاررقمب  هجوت  اب  هتفرگن و  رظن  رد  ةدام  هلماعم  هنوگ  نیاب  عجار  ناریا  یندـم  نوناق 

جاتن مشپ و  ریـش و  لیبق  زا  تاناویح  تائامن  زا  یمهـس  ظفاحم  ترجا  ضارت  رد  تسا و  ترجا  ندوب  مولعم  هراـجا  طیارـش  زا  یکی  اریز 
. تسا لوهجم  نآ  رادقم  هک  دشابیم 

ار نآ  عفر  هداس  قطنم  هک  هعماـج  تاـجایتحا  اریز  دـشابیم ، حیحـص  یندـم  نوناـق  « 10  » ةداـم قبط  اـهدادرارق  هنوگ  نیا  هک  دـسریم  رظنب 
داوم كالمب  هجوت  اب  هک  تسا  هلماعم  دروم  ندوب  مهبم  درک  ناوتیم  هک  یلاکـشا  تسا  هتفریذـپ  ار  اهدادرارق  هنوگنیا  دـیامنیم  یئاـمنهار 

تسناد  یفاک  دیاب  ار  هلماعم  نآ  رد  یلامجا  ملع  هبراضم  تاقاسم و  هعرازمب و  هطوبرم 
 120 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

زا ياهدع  کلام  هکنآ  زا  تسا  ترابع  نآ  دناهتفریذپ و  دنمان  هبیرض  هک  ار  ضارت  زا  عون  کی  یتایاور ، دانتـساب  هیماما  ياهقف  زا  ياهدع 
دشاب و ظفاحم  نآ  زا  جاتن  ریـش و  مشپ و  هک  دننک  طرـش  دـهدب و  یتدـم  يارب  يرگیدـب  يرادـهاگن  يارب  ار  دوخ  ناواگ  نادنفـسوگ و 

. دهدب کلامب  يرگید  زیچ  ای  جاتن و  ای  نغور و  يرادقم  ظفاحم 
ماما ترـضح  زا  بیذهت  یفاک و  رد  تسا . هتفریذپ  ار  هبیرـض  ددرگیم  نایب  اهنآ  زا  یکی  الیذ  هک  یتایاور  رکذ  زا  سپ  راصبتـسا  رد  خیش 
هکنآ ات  میهدیم  یسکب  لبج  دالب  رد  ار  دوخ  نادنفسوگ  ام  هک  درک  لاؤس  ترضح  نآ  زا  يدرم  هک  دناهدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص 

ره زا  ام  يارب  ظفاحم  و  دشاب ، ظفاحم  نآ  زا  نداد  فلع  يرادهاگن و  لباقم  رد  اهنآ  مشپ  ریـش و  دنیامن و  يرادهاگن  هاگارچ  رد  ار  اهنآ 
. دهدب مهردکی  يدنفسوگ 
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ماما زا  نومـضم  نیمهب  يرگید  تایاور  روبزم  تیاور  دننام  دشاب  نغورب  هک  مرادن  تسود  نم  یلو  درادن  بیع  مهاردب  دومرف  ترـضح 
زا دـهدیم  کلامب  لماع  هچنآ  هک  تسنآ  ضارت  رد  نغور  نداد  رد  تهارک  ببـس  هک  تسا  دـقتعم  راصبتـسا  بحاص  تسا . هدـش  لـقن 

. تسا کلام  نآ  زا  هک  دشابیم  ینادنفسوگ  تائامن 
121 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

هلاعج رد  متفه  لصف 

هراشا

: دیوگیم م . ق . « 561  » ةدام هکنانچ  حالطـصا  رد  دـنهد ، رارق  یلمع  يارب  ترجا  ناونعب  هک  تسا  یلام  میج  مض  حـتف و  رـسکب و  هلاـعج 
تـسا يدـقع  هلاعج  نیعم .» ریغ  ای  دـشاب  نیعم  فرط  هکنیا  زا  معا  یلمع ، لباقم  رد  مولعم  ترجا  ءاداب  یـصخش  مازتلا  زا  تسا  تراـبع  »

: دیوگیم م . ق . « 562  » ةدام هکنانچ  و  دشابیم ، فرط  ود  ياراد  ضوعم و  يدهع و 
ترجا يرگید  لمع و  یکی  تسا  دروم  ود  ياراد  و  دنیوگیم » میج ) مضب   ) لعج ار  ترجا  لماع و  ار  فرط  لعاج و  ار  مزتلم  هلاعج  رد  »

. دریگیم رارق  لمع  لباقم  رد  هک 
تیاعر دـیاب  نآ  رد  هدـش  رکذ  م . ق . « 190  » ةدام رد  هک  هلماعم  تحـص  يارب  یـساسا  طئارـش  یمامت  تسا و  هنیعم  دوقع  زا  یکی  هلاـعج 

. دهدیم لیکشت  ار  هلاعج  دقع  هک  تسا  یصاخ  طئارش  ياراد  نآ  رب  هوالع  ددرگ و 

هلماعم نیفرط  - 1

دشاب ینیعم  صخش  تسا  نکمم  لماع  فلا -

رازه کی  یئامن  ادیپ  هدش  مگ  سلجم  نالف  رد  هک  نم  یلغب  فیک  هاگره  دیوگب : دهد و  رارق  بطاخم  ار  ینیعم  صخـش  لعاج  هکنانچ 
ۀلیـسوب لمع  ماجنا  زا  یـصاخ  روظنم  لعاج  صاخ ، ۀـلاعج  رد  هک  یتروص  رد  دـنیوگ . صاخ  هلاعج  ار  نآ  احالطـصا  مهدـیم ، وتب  لایر 

هاگره هکنانچ  تسا ، هدشن  ماجنا  دقع  زا  لعاج  دوصقم  اریز  دنام ، دـهاوخ  ترجا  نودـب  يرگید  ۀلیـسوب  نآ  ماجنا  دـشاب ، هتـشاد  لماع 
دروم ار  یضایر  هلأسم  لح  دوخ  رسپ  قیوشت  يارب  يردپ  ای  دشاب و  هلاعج  دقع  رد  باطخ  فرط  یتروص  ندیشک  يارب  يروهـشم  شاقن 

ریغ  هلیسوب  یضایر  هلأسم  لح  ای  نیعم و  شاقن  ریغ  ۀلیسوب  تروص  ندیشک  تروص  نیا  رد  دهد ، رارق  وا  اب  هلاعج  دقع 
 122 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

دهد ماجنا  ار  لمع  نآ  يرگید  دشابن و  لعاج  رظن  دروم  لماع  تیـصوصخ  هاگره  یلو  دـیامنیمن . نیمأت  دـقع  زا  ار  لعاج  دوصقم  رـسپ 
زا دقع  رد  نیعم  صخش  نداد  رارق  بطاخم  تسا و  لمع  تاذ  ماجنا  هلاعج  زا  روظنم  اریز  دوب ، دهاوخ  لمع  لثملا  ترجا  قحتـسم  لماع 

ياجباب نیاربانب  دشاب . هتشاد  دقع  رد  ار  یتیـصوصخ  هکنآ  هن  دروآ  اجب  ار  لمع  نآ  دناوتیم  هک  دشابیم  يدارفا  زا  یکی  وا  هک  تسنآ  رظن 
ار نآ  لثملا  ترجا  دـیاب  لعاج  دـشابیم ، مرتحم  ناـسنا  لـمع  نوچ  دوشیم و  نیمأـت  لـعاج  روظنم  يرگید  فرط  زا  روبزم  لـمع  ندروآ 

لعج رب  دئاز  هدش  ماجنا  هک  یلمع  لثملا  ترجا  هاگره  هک  دوب  رکذتم  دیاب  تسا . هتفرگ  رارق  دـقع  فرط  يرگید  هچ  رگا  دزادرپب  لماعب 
ار دیاز  لعاج  دـشیم  ماجنا  لماع  ۀلیـسوب  روبزم  لمع  هاگره  اریز  دـیدرگ ، دـهاوخن  قحتـسم  لماع  ار  دـئاز  دـشاب ، هلاعج  دـقع  رد  ررقم 

. دنک ناربج  دیاب  دشابیم و  نآ  ببس  لمع  ةدنهد  ماجنا  هک  تسا  ینایز  تقیقح  رد  دئاز  غلبم  هیدأت  و  تخادرپیمن ،
: دیوگب يرگیدب  یسک  هکنانچ  دشاب ، رارکت  لباق  هلاعج  دروم  لمع  هک  یتروص  رد 
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دناوتیمن هلاعج ) دـقع  فرط   ) لماع ثلاث ، صخـش  فرط  زا  لمع  ماجنا  زا  سپ  مهدـیم ، وتب  لایر  رازه  يدروآ  یئوهآ  نم  يارب  هاـگره 
دهعت هتفای و  ماجنا  هلاعج  دروم  لمع  یلک  زا  يدرف  ققحتب  اریز  دـهد ، ماجنا  لعج  تفایرد  يارب  ار  نآ  ًاددـجم  هلاعج  دـقع  ءاـقب  راـبتعاب 

اب لماع  هکنانچ  دـشاب  هدـش  لـماع  هجوتم  یتراـسخ  ثلاـث  صخـش  ۀلیـسوب  لـمع  ماـجنا  رثا  رد  هک  یتروص  رد  و  ددرگیم . یفتنم  لـماع 
ماجنا رثا  رد  وا  اریز  دزادرپب ، لـماعب  بیبست  رظن  زا  ار  نآ  دـیاب  ثلاـث  صخـش  تسا ، هدومن  لـمع  تامدـقم  هیهتب  عورـش  هنیزه  تخادرپ 

. دهد ماجنا  ار  هجیتن  دناوتب  لماع  هک  تسا  هدش  عنام  لمع 
هچ رگا  ددرگیمن  ترجا  قحتـسم  دهد  ماجنا  ثلاث  صخـش  ار  لمع  هک  یتروص  رد  صاخ  ۀـلاعج  دروم  رد  دـناهتفگ  نییقوقح  زا  یـضعب 

درادن و وا  لباقم  رد  يدهعت  هنوگچیه  لعاج  هدوبن و  دقع  فرط  ثلاث  صخـش  اریز  دشابن ، دقع  رد  لعاج  رظن  دروم  لماع  تیـصوصخ 
ثلاث  صخش  نیاربانب  دهد ، ماجنا  ار  نآ  دیابن  يرگید  لمع ، ماجناب  لماع  دهعت  اب 

 123 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
. تسا عربتم  دننام 

، دشاب نیعم  ریغ  تسا  نکمم  لماع  ب -

هراشا

هک تسا  نیا  مهدیم ، واب  لایر  رازه  کی  دهدب  نمب  دبایب و  هدش  مگ  لحم  نالف  رد  هک  ارم  یلغب  فیک  یسک  ره  دیوگب : یـسک  هکنانچ 
سک ره  دـنیوگ و  ماع  ۀـلاعج  ار  روبزم  دـقع  لماع »...  نییعت  موزل  مدـع  زا  هتـشذگ  هلاعج  رد  : » دـیوگیم م . ق . « 564  » ةدام لوا  تمـسق 

نیلماع هک  یتروص  رد  و  دنـشاب ، رفن  دـنچ  ای  رفن و  کی  لماع  تسا  نکمم  ددرگیم . لعج  قحتـسم  دـنک  لعاج  میلـست  دـبایب و  ار  فیک 
م. ق . « 568  » ةدام قبط  دنهد  ماجنا  ار  هلاعج  دروم  لمع  رگیدکی  تکرشب  ددعتم ،

. ددرگیم میسقت  نیلماع  نیب  هجیتن  شیادیپ  رد  کی  ره  لمع  ریثأت  تبسنب  هلاعجلا  قح  و  دوب . دنهاوخ  لعج  قحتسم  دوخ  لمع  تبسنب 

- تّیلها

هیلک تحص  يارب  یـساسا  طرـش  تیلها  تسا و  هنیعم  دوقع  زا  یکی  هلاعج  اریز  دنـشاب  هلماعم  يارب  تیلها  ياراد  دیاب  هلاعج  دقع  نیفرط 
دنناوتیم نانآ  تارابع  ندوب  ربتعم  اب  اریز  دنوش ، هداد  رارق  لماع  هلاعج  دقع  رد  دنناوتب  زیمم  ریغص  هیفس و  هک  دسریم  رظنب  تسا . تادهعت 

ات دوشیمن  بوسحم  وا  لاوما  زا  ناسنا  لمع  اریز  نانآ  ندش  ریجا  تسا  نینچمه  و  دـنیامن ، لمع  ماجناب  دـهعت  دـنریگ و  رارق  دـقع  فرط 
لمع لثملا  ترجا  قحتـسم  نانآ  دوش ، ماجنا  زیمم  ریغ  ریغـص  نونجم و  هلیـسوب  لمع  هک  یتروص  رد  دننک . فرـصت  نآ  رد  دنناوتن  نانآ 

ناسنا لمع  دوشیم و  عفتنم  نانآ  لمع  زا  لعاج  اریز  دنریگ ، رارق  هلاعج  دقع  فرط  تیلها ، مدع  رظن  زا  دنناوتیمن  هچ  رگا  دـندرگیم  دوخ 
. دشاب نونجم  ریغص و  هچ  رگا  تسا  مرتحم 

نیضوع - 2

لمع فلا -

. ددرگیم نآ  ماجنا  رادهدهع  لماع  هک  تسا  هلاعج  دقع  رد  نیضوع  زا  یکیب  لمع 
: دیوگب یسک  هکنانچ  دشاب ، مهبم  تاهج  عیمج  زا  لوهجم و  دناوتیمن  هلاعج  رد  لمع 

روبزم  دقع  اریز  مهدیم ، واب  لایر  رازه  کی  دبایب  سک  ره  تسا  هدشمگ  نم  زا  يزیچ 
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تـسا نکمم  لماع ، نییعت  موزل  مدع  زا  هتـشذگ  هلاعج  رد  : » دـیوگیم م . ق . « 564  » هدام هکنانچ  یلو  تسا . لـطاب  يررغ  دـقع  يررغ و 

هلاعج دروم  تشذـگ ، هلماعم  تحـص  يارب  یـساسا  طئارـش  رد  هچنآ  فالخ  رب  نیارباـنب  دـشاب » مولعماـن  نآ  تاـیفیک  ددرم و  مه  لـمع 
واب لایر  دص  دهدب  نمب  دـنک و  ادـیپ  ارم  باتک  ای  ملق  یـسک  ره  دـیوگب  یـسک  هکنانچ  دـشاب  رما  دـنچ  ای  ود  زا  یکی  نیب  ددرم  دـناوتیم 

ندرک ادـیپ  يارب  هک  یلمع  تایفیک  هک  تسا  روبزم  لاثم  رد  هکنانچ  دـشاب  مهبم  زین  تاهج  ضعب  زا  تسا  نکمم  هک  ینانچمه  مهدـیم ،
دراوم رد  رگم  دشابن  مهبم  دیاب  هلماعم  دروم  : » دـیوگیم م . ق . « 216  » ةدام هک  تسنیا  تسین ، مولعم  دـشابیم  مزال  باتک  ملق و  زا  کی  ره 

«. تسا یفاک  نآب  یلامجا  ملع  هک  هصاخ 
نیا دشاب ، عورـشم  یئالقع  تعفنم  نمـضتم  دیاب  م . ق . « 215  » ةدام قبط  تالماعم  ماـمت  دروم  دـننام  دریگیم  رارق  هلاـعج  دروم  هک  یلمع 

: دیوگیم م . ق . « 570  » ةدام هکتس 
عورـشمان رظن  زا  دـشاب  یـسک  هزاغم  ندز  شتآ  هلاعج  دروم  هاگره  الثم  تسا » لطاب  یئالقع  ریغ  لمع  رب  ای  عورـشمان و  لمع  رب  هلاـعج  »

غلبم نالف  دروخب  اذغ  نم  کی  هعفدکی  رد  سک  ره  دیوگب : یـسک  هاگره  تسا  نینچمه  دوب و  دـهاوخ  لطاب  هلاعج  دـقع  دروم ، ندوب 
. درادن رب  رد  یعامتجا  يدرف و  عفن  هنوگچیه  دشابیم و  یئالقع  ریغ  رما  هلاعج  دقع  دروم  اریز  داد  مهاوخ  واب 

لعج ب -

ملع هلاعج  دـقع  رد  هک  تشذـگ ، لـمع  رد  هکناـنچ  دوشیم . هداد  رارق  لـمع  لـباقم  هلاـعج  دـقع  رد  هک  تسا  یترجا  میج ) مضب   ) لـعج
«563  » ةدام هکتـس  نیا  دشاب ، مهبم  تسا  نکمم  زین  لعج  دروآیمن ، دراو  نآ  تحـصب  یللخ  نآ  ندوب  مهبم  تسا و  یفاک  درومب  یلامجا 
ار وا  ةدشمگ  یـسک  ره  هک  دوش  مزتلم  یـسک  رگا  نیاربانب  تسین . مزال  تاهجلا  عیمج  نم  ترجا  ندوب  مولعم  هلاعج  رد  : » دیوگیم م . ق .
تسا و هدش  مگ  وا  فیک  هک  دنک  نالعا  یسک  هاگره  اًلثم  تسا .» حیحـص  هلاعج  دوب  دهاوخ  وا  لام  نآ ، زا  ینیعم  عاشم  ۀصح  دنک  ادیپ 

رادـقم هچ  دـنادیمن  لـماع  هچ  رگا  تسا  حیحـص  هلاـعج  دـقع  دوشیم  هداد  واـب  نآ  رد  دوجوم  ياهـسانکسا  فصن  دـبایب  ار  نآ  سک  ره 
تاهجلا  عیمج  نم  دناوتیمن  ترجا  یلو  دنادن ، ار  نآ  رادقم  مه  لعاج  هاگره  تسا  نینچمه  تسا و  فیک  رد  سانکسا 
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تبـسن دیدرت  اما  داد . مهاوخ  واب  یبوخ  زیچ  ای  یبوخ و  ینیریـش  دهدب  دبایب و  ارم  یلغب  فیک  سک  ره  دوش  هتفگ  هکنانچ  دشاب  لوهجم 
ياهقف روهـشم  لوق  دـشابیمن . هلاعج  دـقع  تحـص  زا  عنام  ددرگیم  مولعم  م . ق . « 564  » ةدام كالم  تدـحو  حور و  زا  هکناـنچ  ترجاـب 

ملع روهـشم  ریغ  لوق  زا  يوریپـب  یندـم  نوناـق  یلو  تسا  هراـجا  رد  هکناـنچ  دـشاب  مولعم  دـیاب  هلاـعج  رد  ترجا  هک  تسا  نآ  رب  هیماـما 
. دشابیم مزال  درومب  تبسن  یلیصفت  ملع  هراجا  رد  اریز  تسا  هلاعج  هراجا و  نیب  ياهقرف  زا  یکی  رما  نیا  دنادیم و  یفاک  ار  یلامجا 

نآ زا  یـسک  دـشاب و  یئالقع  تعفنم  ياراد  هلاعج  لمع  هک  تسا  یفاک  هکلب  دوش  عفتنم  ًاصخـش  هلاعج  لمع  زا  لـعاج  هک  تسین  مزـال 
. دشاب ثلاث  صخش  هچ  رگا  ددرگ  عفتنم  لآملاب 

ره دیوگب  یـسک  الثم  دیامنب  دـهدیم  ماجنا  ثلاث  صخـش  يارب  لماع  هک  یلمع  لباقم  رد  یغلبم  تخادرپب  دـهعت  دـناوتیم  لعاج  نیاربانب 
واب لایر  نویلیم  کی  دیامنب  ار  يرامیب  نالف  يوراد  فشک  سک  ره  ای  مهدـیم و  واب  لایر  دـص  دـنک  ادـیپ  ار  صخـش  نالف  باتک  سک 

. دشابیم حیحص  هلاعج و  روبزم  دقع  دشابن ، يرامیب  نآب  التبم  وا  دوخ  هچ  رگا  مهدیم 

هلاعج ماکحا  راثآ و 

 ...« دننک عوجر  دنناوتیم  نیفرط  زا  کی  ره  تسا  هدیسرن  مامتاب  لمع  هکیمادام  زئاج و  تسا  يدهعت  هلاعج  .: » م ق . « 565  » ةدام قبط  - 1
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خـسفنم نیفرط  دـحا  نونج ) و   ) تومب هزئاـج  دوقع  هیلک  : » دـیوگیم هک  م . ق . « 954  » ةدام قبط  رگید  ةزئاج  دوقع  دـننام  هلاـعج  نیارباـنب 
رد تسا  نینچمه  دوـشیم و  خـسفنم  نیفرط  زا  کـی  ره  نوـنج  توـمب و  تسا » ربـتعم  دـشر  هک  يدراوـم  رد  هفـس  هب  نـینچمه  دوـشیم و 

رظنب یلو  دشابیمن ، روبزم  تیلها  ياراد  هیفس  تسا و  یلام  روما  رد  فرصت  ترجا ، تخادرپب  مازتلا  اریز  ددرگ ، هیفس  لعاج  هک  يدراوم 
. دریگ رارق  هلاعج  دقع  رد  لماع  ءادتبا  دناوتیم  هیفس  اریز  ددرگن  هلاعج  دقع  خاسفنا  بجوم  لماع  هفس  هک  دسریم 

دیامن ءاضتقا  ار  نآ  فالخ  لحم  فرع  هکنآ  رگم  دشابیم  لماع  ةدهعب  تسا  مزال  هلاعج  لمع  ماجنا  يارب  هک  یئاههنیزه  - 2

اریز  دننک ، طرش  ار  نآ  فالخ  نیفرط  ای  و 
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مزال ياههنیزه  تخادرپ  مزاول  نآ  زا  یکی  و  تسا ، نآ  مزاول  رب  دـهعت  يرما  ره  رب  دـهعت  هدومن و  هلاعج  دروم  لمع  ماجناب  دـهعت  لماع 
لیبموتا و لیبق  زا  وجتـسج  يارب  مزال  لـئاسو  هیارک  دریگ ، رارق  هلاـعج  دروم  یلاـم  ندرک  ادـیپ  هاـگره  ـالثم  دـشابیم ، لـمع  ماـجنا  يارب 

تسا نویدم  ةدهعب  هیدأت  جراخم  : » دیوگیم هک  م . ق . « 281  » ةدام زا  طبنتـسم  دوب . دهاوخ  لماع  ةدهعب  نآ  لاثما  ریجا و  ترجا  نینچمه 
«. دشاب هدش  فالخ  طرش  هکنیا  رگم 

تناما وا  تسد  رد  دنک  در  لعاجب  ات  دسریم  لماع  تسدـب  هک  یتقو  زا  تسا  هدـش  عقاو  نآ  يارب  هلاعج  هک  یلام  . » م ق . « 569  » ةدام قبط  - 3
« تسا

و طیرفت » ای  يدعت  تروص  رد  رگم  دشابیمن  تسا  هدـش  هدرپس  واب  هک  یلام  ناصقن  ای  فلت  نماض  نیما  .: » م ق . « 614  » ةدام قبط  نیاربانب 
وا لعفب  دنتـسم  صقن  فلت و  هچ  رگا  دیآ  دراو  روبزم  لامب  هک  دشابیم  یبیع  صقن و  ره  لوئـسم  دومن ، طیرفت  يدـعتب و  عورـش  هچنانچ 

. دشابن

« دشاب هداد  ماجنا  ای  هدرک  میلست  ار  هلاعج  قلعتم  هک  ددرگیم  لعج  قحتسم  یتقو  لماع  .: » م ق . « 567  » ةدام قبط  - 4

دناوتیمن هچ  رگا  ددرگیم  یمـسملا  ترجا  قحتـسم  دـقع  هلیـسوب  ریجا  هراجا  رد  اریز  تسا ، هلاـعج  هراـجا و  نیب  ياـهقرف  زا  یکی  رما  نیا 
لمع ماجنا  ای  هلاعج  قلعتم  میلـستب  لعج  قحتـسم  لماع  هک  تسا  هلاعج  رد  هچنآ  سکعلاب  لمع ، ماجنا  زا  سپ  رگم  دیامنب  ار  نآ  ۀـبلاطم 

زا هراجا  رد  تسا و  لماع  نآ  زا  نآ ، قلعتم  ماجنا  ای  میلست  نامز  زا  هلاعج  رد  نآ  عفانم  دشاب  یجراخ  نیع  ترجا  هاگره  نیاربانب  دوشیم ،
. دشابیم ریجا  لام  دقع  نامز 

- هلاعج خسف 

لماع تسا و  راک  لباقم  رد  ترجا  اریز  دیامنیمن ، ادیپ  لعاج  رب  یقح  لماع  دوش ، خسف  لمعب  عورـش  زا  لبق  هلاعج  دـقع  هک  یتروص  رد 
لثملا ترجا  قحتسم  لماع  ددرگ  خسف  لعاج  فرط  زا  لمع  ءانثا  رد  هلاعج  دقع  هاگره  یلو  ددرگ . نآ  ترجا  قحتـسم  ات  هدرکن  يراک 

لمع ندیـسرن  هجیتنب  بجوم  تسا و  مرتحم  ناسنا  لمع  هدش و  ماجنا  لعاج  ةزاجاب  لمع  نآ  اریز  دـشابیم ، تسا  هدومن  ماجنا  هک  یلمع 
. دشابیم لعاج  لماع ،

عوجر  لمع  ءانثا  رد  لعاج  رگا  یلو  دیوگیم ...« : م . ق . « 565  » ةدام لیذ  هک  تسا  نیا 
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زا هلاعج  هک  یتروص  رد  اما  دشاب . نیعم  ریغ  ای  نیعم و  لماع  هک  دیامنیمن  یقرف  رما  نیا  رد  دهدب » ار  لماع  لمع  لثملا  ترجا  دیاب  دیامن 
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زا سپ  لماع  دـهد و  رارق  یغلبم  تسا  هدـشمگ  هک  یلام  ندرک  ادـیپ  يارب  یـسک  هاگره  هکنانچ  دوش ، خـسف  لمع  ءانثا  رد  لـماع  فرط 
لبق لماع  اریز  تشاد ، دهاوخن  ترجا  ای  تراسخ و  تباب  زا  یقح  لماع  دنک ، عوجر  دوخ  لمع  زا  هنیزه  لمحت  سـسجت و  زور  نیدنچ 

هک یتامدقم  تایلمع  و  تسا ، هجیتن  لباقم  رد  هلاعج  دقع  رد  ترجا  تسا و  هدومن  رظن  فرص  راک  همادا  زا  دوخ  لیمب  هجیتن  ندیـسر  زا 
م. ق . « 567  » ةدام هک  تسنیا  دـناهتفرگن . رظن  رد  ترجا  نآ  لـباقم  رد  دراد و  یمدـقم  ۀـبنج  دـهدیم  ماـجنا  هجیتنب  ندیـسر  يارب  لـماع 

«. دشاب هداد  ماجنا  ای  هدرک  میلست  ار  هلاعج  قلعتم  هک  ددرگیم  لعج  قحتسم  یتقو  لماع  : » دیوگیم
هلاعج دشاب و  هدوب  لعاج  ۀلاصالاب  دوصقم  ءازجا  زا  کی  ره  هدوب و  ددعتم  ءازجا  ياراد  لمع  هلاعج ، رد  هاگره  .: » م ق . « 566  » ةدام قبط 

زا ای  دشاب  لعاج  فرط  زا  خسف  هکنیا  زا  معا  دوب ، دهاوخ  قحتـسم  تسا  هدرک  هک  یلمع  تبـسنب  یمـسملا  ترجا  زا  لماع  ددرگ ، خـسف 
ترجا زا  یمهـس  لباقم  رد  ءازجا  نآ  زا  کی  ره  دوشیم و  هددعتم  دوقعب  لحنم  دروم ، ءازجا  رابتعاب  روبزم  دـقع  اریز  لماع ،» دوخ  فرط 

ار نامتخاس  کی  ندرک  یـشاقن  یـسک  هاگره  الثم  دوب ، دـهاوخ  نآ  ترجا  قحتـسم  روبزم  ءزج  ماجنا  تروص  رد  لماع  هک  دریگیم  رارق 
دهدب و ینیعم  غلبم  لباقم  رد  یشاقنب  هلاعج  دقع  ۀلیـسوب  تسا ، يرگید  ياهتمـسق  هناخزپشآ و  مامح و  ور ، هار  قاطا ، نیدنچ  ياراد  هک 

یشاقن هک  نامتخاس  زا  يرادقم  تبسنب  دناوتیم  لماع  دنک ، رظن  فرـص  نآ  مامتا  زا  عوجر و  هلاعج  زا  قالطا  دنچ  یـشاقن  زا  سپ  شاقن 
. دهاوخب ررقم  ترجا  زا  هدرک 

بیبست رظن  زا  لماع  ددرگ ، لعاج  هجوتم  ینایز  نآ  رثا  رد  دوش و  كرت  لمع  لماع ، فرط  زا  یتامدقم  تایلمع  ءانثا  رد  هک  یتروص  رد 
نارهطب هک  دـهدب  هلاعجب  يربراب  هاگنب  هب  ناشاک  زا  شرف  لدـع  نیدـنچ  يرجات  هاـگره  هکناـنچ  دوب ، دـهاوخ  هدراو  تاراـسخ  لوئـسم 

دنک  خسف  ار  هلاعج  دقع  هار ، نایم  رد  اهنآ  لمح  زا  سپ  لماع  دروایب ،
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رجات تاراسخ  لوئسم  لماع  ددرگ ، هتـساک  اهنآ  تمیق  زا  دوش و  فرب  ناراب و  راچد  اهـشرف  دزادنیب و  هداج  رانک  رد  ار  شرف  ياهلدع  و 
دیامن لمعب  عورش  لماع  ناونعب  لامعا  هنوگنیا  رد  یسک  هاگره  هکتـس  نیا  دروآ  دراو  يررـض  يرگیدب  دناوتیمن  یـسک  نوچ  و  دشابیم .
هاگره هک  تسا  هیراع  رد  هکنانچ  دـشاب ، مزال  روبزم  دراوم  رد  هلاعج  دـقع  هک  دوشیمن  نآ  رب  لـیلد  رما  نیا  دـناسرب . ءاـهتناب  ار  نآ  دـیاب 

. تسا زئاج  رگید  دراوم  دننام  روبزم  دروم  رد  هیراع  دقع  هکنآ  اب  دومن  شبن  ار  ربق  ناوتیمن  دوش  هیراع  تیم  نفد  يارب  ینیمز 
دهاوخن یقح  يرگید  رب  کیچـیه  دوش  خـسفنم  لعاج  لـماع و  زا  یکی  نونج  اـی  تومب و  لـمع  ءاـنثا  رد  هلاـعج  دـقع  هک  یتروص  رد 

طرـش دـیدرگ  ناـیب  بیبـست  رد  هکناـنچ  اریز  تسناد  تراـسخ  هجوت  ببـس  م . ق . « 331  » ةداـم قبط  ار  نوـنج  توـم و  ناوـتیمن  تشاد .
. دناهدشن بکترم  يریصقت  یفوتم  نونجم و  دشابیم و  ببسم  ریصقت  بیبست  دورم  رد  تیلوئسم 

هلاعج دقع  نالطب 

قحتـسم لماع  دـشاب  هدـش  ماجنا  هلاعج  یتامدـقم  لامعا  زا  یتمـسق  هچنانچ  دـشاب ، لطاب  تاـهج  زا  یتهجب  هلاـعج  دـقع  هک  یتروص  رد 
م. ق . « 336  » ةدام قبط  تسا و  هداد  ماجنا  لعاج  رما  رثا  رد  لماع  ار  لمع  زا  رادقم  نآ  اریز  دوب ، دهاوخ  نآ  لثملا  ترجا 

لماع هاگره  نینچمه  و  تسا . هتشاد  عربت  دصق  هک  دوش  مولعم  هکنیا  رگم  دوب  دهاوخ  دوخ  لمع  ترجا  قحتسم  لماع  ءافیتسا ، دروم  رد 
نالطبب لهاج  ای  ملاع  هکنیا  زا  معا  دشابیم ، دوخ  لمع  لثملا  ترجا  قحتسم  هدومن  لعاج  میلـست  ار  هلاعج  قلعتم  ای  هداد و  ماجنا  ار  لمع 

. دشاب نآب  لهاج  ای  نالطبب  ملاع  لعاج  هک  دیامنیمن  یقرف  هکنانچمه  دشاب 
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. يدقع تکرش  يدقع و  ریغ  تکرش  تسا : مسق  ود  رب  تکرش 

يدقع ریغ  تکرش  لوا -

هراشا

یئیـش رد  ددعتم  نیکلام  قوقح  عامتجا  زا  تسا  ترابع  : » دیوگیم م  ق . « 571  » ةدام هکنانچ  قلطم  روطب  تکرـش  ای  يدقع و  ریغ  تکرش 
. دشابیم عاشم  نیکلام  کلم  روبزم  لام  تارذ  زا  ةرذ  ره  نیاربانب  هعاشا » وحنب  دحاو 

هک هراجا  دروم  هناخ  تعفنم  دننام  دشاب  تعفنم  دـناوتیم  كرتشم و  غاب  هناخ و  دـننام  دـشاب ، یجراخ  نیع  دـناوتیم  كرتشم  ای  عاشم  لام 
لقتنم هثروب  ثروم  توف  ۀجیتن  رد  هک  بلط  هعفـش و  قح  رایخ ، قح  دننام  دشاب  قح  ای  و  دـشاب ، هدـش  لقتنم  هثروب  رجأتـسم  توف  رثا  رد 

. دوش

يرهق يرایتخا و  تسا . مسق  ود  رب  بابسا  نآ  دوشیم و  لصاح  هنیعم  بابسا  زا  یببس  شیادیپ  رثا  رد  تکرش 

هراشا

. دروآیم دوجوب  تسا  رکذتم  م . ق . « 572  » ةدام هکنانچ  يرهق  يرایتخا و  تکرش  عون  ود  رابتعا  نیاب  هک 

- يرایتخا تکرش  - 1

هراشا

: دوشیم لصاح  لیذ  روما  زا  یکی  هجیتن  رد  يرایتخا  تکرش  دیوگیم  « 573  » ةدام هکنانچ 

دقع فلا -

ای دـنیامن و  هراجا  ار  نآ  ای  دـننک و  يرادـیرخ  ار  یکلم  رفن  دـنچ  هکنانچ  ددرگ ، لصاح  دوقع  زا  يدـقع  هجیتن  رد  تسا  نکمم  تکرش 
هک تسا  يدـقع  تکرـش  زا  ریغ  دـقع  زا  لصاح  تکرـش  . ) دوش هحلاصم  اهنآب  يریجحت  قح  ای  دـنیامن و  نهر  لوبق  ای  دوش و  هبه  اـهنآب 

(. دمآ دهاوخ  ًادعب 

ءاکرش لمع  ب -

رد ار  دوخ  ياهمدنگ  ایاعر  هک  تسا  لومعم  تاهد  رد  هکنانچ  يرایتخا  جزم  لیبق  زا  دـشاب  ءاکرـش  لمع  هجیتن  رد  تسا  نکمم  تکرش 
دنزیریم  رابنا  کی 
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هکنانچ دوخ ، لمع  ءازا  رد  ار  یعاشم  لام  رفن  دنچ  ندومن  لوبق  ای  و  دوشیم ، کیرـش  رابنا  ياهمدنگ  رد  هتخیر  هک  يرادـقمب  کی  ره  و 

لوبق دوخ  لثملا  ترجا  لباقم  رد  ار  نآ  اهنآ  دوش و  هداد  اهنآب  هچراپ  پوت  کی  ضوع  رد  دـنهد و  ماجنا  ار  یلمع  یـسک  رماب  رفن  دـنچ 
. دننکب ار  یحابم  تخرد  رگیدکی  کمکب  رفن  دنچ  هکنانچ  دشاب  تاحابم  تزایح  هجیتن  رد  هکنآ  ای  و  دنیامن ،

- يرهق تکرش  - 2

هراشا
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: دوشیم لصاح  لیذ  روما  زا  یکی  هجیتن  رد  يرهق  تکرش  م . ق . « 574  » ةدام قبط 

ثرا فلا -

. دنوشیم کیرش  دوخ  ثروم  كرتام  رد  اهنآ  دشاب ، هتشاد  ددعتم  ۀثرو  دنک و  توف  یسک  هکنانچ 

جازتما ب -

. تسا هدش  جوزمم  ءاکرش  ةدارا  نودب  نانآ  ياهمدنگ  دزیرب ، دوخ  رابنا  رد  ددزدب و  مدنگ  تیعر  دنچ  ياههناخ  زا  يدزد  هکنانچ 
زا سپ  ینعی  دوشن  هداد  زیمت  رگیدکی  زا  جازتما  زا  سپ  هک  ددرگیم  تکرش  ببـس  یئایـشا  رد  يرایتخا ، هاوخ  دشاب و  يرهق  هاوخ  جازتما 

نوتیز نغور  جزم  دـننام  دنـشاب  سنج  کی  زا  اـهنآ  هاوخ  دـنهدب ، لیکـشت  ار  يدـحاو  رکیپ  هداد و  تسد  زا  ۀـقیقح  ار  دوخ  ددـعت  جزم 
نوتیز نغور  جزم  دـننام  دنـشاب  سنج  ود  زا  ای  و  دـنوشیم ، هتخانـش  یئیـش  ود  کلام  فالتخا  رابتعاب  هک  يرگید  نوتیز  نغور  اب  یـسک 

فلتخم ةدام  ود  اهنآ  کلام ، رابتعاب  ود  نآ  فالتخا  رب  هوالع  هک  يرگید  مدـنگ  درآ  اب  یـسک  وج  درآ  اـی  يرگید و  نیفاراـپ  اـب  یـسک 
اب شاخشخ  دننام  زیر  ياههناد  جازتما  تسا . لیبق  نیا  زا  و  ددرگیم . لصاح  ۀیعقاو  ۀقیقح  تکرش  جزم ، رثا  رد  روبزم  دراوم  رد  دنـشابیم ،

رگیدکی اب  یئیش  دنچ  ای  ود  هک  یتروص  رد  دنهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  ددعت  نانآ  جازتما  رثا  رد  اریز  اهنآ  لاثما  رذب و  اب  رذب  ای  شاخشخ 
مدنگ اب  یسک  مدنگ  جازتما  دننام  ددرگ  بوسحم  دحاو  یئیـش  ًافرع  یلو  دنهدن  تسد  زا  ۀقیقح  ار  دوخ  ددعت  هک  يروطب  دنوش  جوزمم 
اب  کی  ره  يودرگ  يرگید و  مدنگ  اب  کی  ره  مدنگ  نیب  زایتما  مدع  رظن  زا  هک  يرگید ، ياهودرگ  اب  یسک  ياهودرگ  ای  يرگید و 
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مکح رد  هک  دوشیم  داجیا  هیمکح  هیرهاظ  تکرش  رگیدکی  اب  ءایشا  نآ  طالتخا  رثا  رد  دسانشیم و  دحاو  ار  اهنآ  فرع  يرگید ، يودرگ 

. ددرگیم يراج  نآ  رد  كرتشم  لام  رگید  ماکحا  یمامت  دنیامنب و  میسقت  زارفا و  ار  نآ  دنناوتیم  ءاکرش  و  تسا ، هیعقاو  تکرش 
اریز درادـن ، تکرـش  دـصقب  جایتحا  ددرگیم و  لیدـبت  هعاشم  كـالماب  دوخ  يدوخب  جازتما  رثا  رد  هزورفم  كـالما  روبزم  حیـضوت  رباـنب 
اهنآ يرهاظ  هعاشم  تیکلامب  مکح  راچان  اذل  داد ، صیخـشت  ار  نیکلام  زا  کی  ره  کلم  ناوتیمن  جازتما  زا  سپ  نوچ  دش  هراشا  هکنانچ 
نیب یساسا  قرف  رما  نیا  و  داد . صیخشت  ار  نآ  ناوتیمن  هک  تسا  یقاب  کی  ره  زورفم  تیکلام  عقاو  رد  یلو  دوشیم ، جوزمم  لامب  تبسن 

. دشابیم مزال  تکرش  دقع  داقعنا  یعقاو  تکرشب  هیرهاظ  تکرش  يرهق و  جزم  لیدبت  يارب  تسا و  يرهق  جزم  يرایتخا و  جزم 
داجیا هیمکح  تکرـش  دوشن ، هداد  يرگید  زا  کی  ره  زایتما  هچ  رگا  دسانـشیمن ، دـحاو  ءیـش  ار  نآ  فرع  طـالتخا ، زا  سپ  هک  یئایـشا 

ینامهم يارب  یلدنص  ای  باقشب  هدزاود  یـسک  هکنانچ  ددرگیمن  تکرـش  شیادیپ  بجوم  كالما ، صیخـشت  رب  تردق  مدع  و  دیامنیمن ،
اهباقـشب و صیخـشت  دنتـسه ، وا  دوخ  ياهیلدنـص  اهباقـشب و  هب  هیبش  اهنآ  نوچ  ینامهم  يرازگرب  زا  سپ  دریگب و  هیراع  دوخ  هیاسمه  زا 

دنتسه کیرش  یلدنص  ای 24  باقشب و  رد 24  هیاسمه  اب  هناخبحاص  هک  تفگ  ناوتیمن  ضرف  نیا  رد  دوشن . نکمم  هیاـسمه  ياهیلدـنص 
. دننادیم عارقتسا  دراوم  زا  زین  ار  روبزم  دروم  ءاهقف  تسین . هحلاصم  زجب  یهار  اهنآ  نیب  کیکفت  يارب  تهج  نیدب 

تکرش ماکحا 

، دیامن یفرصت  كرتشم  لام  رد  رگید  ءاکرش  ةزاجا  نودب  دناوتیمن  م . ق . « 581  » ةدام قبط  ءاکرش  زا  کیچیه  - 1

نانآ قوقحب  زواجت  ءاکرـش  هزاجا  نودب  دوب و  دهاوخ  نارگید  ماهـس  رد  وا  فرـصت  بجوم  دوخ  عاشم  مهـس  رد  کی  ره  فرـصت  اریز 
عافتنا  ای  كرتشم و  لام  هرادا  يارب  کیرش  فرصت  هک  دیامنیمن  یقرف  رما  نیا  رد  دشابیم .
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هاگره یلو  دشابیم  نآ  لاثما  بیرخت و  ریمعت ، هناخ ، رد  تنوکس  لیبق  زا  يدام  فرصت  هدام ، رد  روکذم  فرـصت  زا  روظنم  دشاب . نآ  زا 
. دوب دهاوخن  رگید  ءاکرش  ماهس  رد  فرصت  بجوم  نآ  لاثما  و  هبه ، نهر ، هراجا ، شورف ، دننام  دشاب  يدام  ریغ  فرصت 

یثلاث صخشب  اًلک  ای  ءزج  ار  دوخ  مهس  رگید  ءاکرش  تیاضر  نودب  دناوتیم  ءاکرش  زا  کی  ره  : » دیوگیم م . ق . « 583  » ةدام هک  تسا  نیا 
ةزاجاب جاتحم  ریغب  نآ  میلـست  هچ  رگا  دهد ، لاقتنا  دوخ  ءاکرـش  زا  یکیب  رگید  ءاکرـش  تیاضر  نودب  دناوتیم  هک  ینانچمه  دنک » لقتنم 

. دشابیم ءاکرش  هیقب 
ار نآ  رگید  ءاکرـش  دیامنب و  كرتشم  لام  رد  يدام )  ) فرـصت ءاکرـش ، هیقب  نذا  دودح  زا  جراخ  ای  نذا  نودب  یکیرـش  هک  یتروص  رد 
: دیوگیم م  ق . « 582  » ةدام هک  تسا  نیا  دـنک . ناربج  ار  نآ  دـیآ و  رب  هدراو  تراسخ  ةدـهع  زا  دـیاب  تسا و  نماض  دـنهدن  هزاجا  ًادـعب 

«. تسا نماض  دیامن  تکرش  لاوما  رد  فرصت  نذا  دودح  زا  جراخ  رد  ای  نذا  نودب  هک  یکیرش  »
عوجر دوخ  نذا  زا  نامز  ره  دـنناوتیم  ناگدـنهدنذا  نذا  دوش ، هداد  نیریاـس  هیحاـن  زا  فرـصت  رد  نذا  ءاکرـش  زا  یکیب  هک  یتروص  رد 

يارب تروص  نیا  رد  دنـشاب  هدومن  بلـس  دوخ  زا  ار  عوجر  قح  یمزلم  روطب  هکنآ  رگم  دنـشاب ، هدرک  نیعم  نآ  رد  تدـم  هچ  رگا  دـننک 
. تشاد دهاوخن  يرثا  دنک  عوجر  هچنانچ  دیامنب و  عوجر  دناوتیمن  هدومن  بلس  دوخ  زا  ار  عوجر  قح  هدنهد  نذا  هک  یتدم 

همتاخ نذا  نآ ، ءاضقنا  زا  سپ  دشن  عوجر  نذا  زا  تدـم  رد  هاگره  هک  تسا  نآ  دـشابن  یمزلم  هجوب  هچنانچ  نذا  رد  تدـم  نییعت  ةدـئاف 
. دوب دهاوخ  ریغ  لام  رد  فرصت  كرتشم  لام  رد  فرصت  دنکیم و  ادیپ 

هلصاح تائامن  رد  تسا و  کیرش  ًاعاشم  دوخ  مهسب  تبسن  كرتشم ، لام  رد  ءاکرش  زا  کی  ره  - 2

صقن ءامن و  نآ  هاوخ  دوشیم ، لیمحت  کلم  رب  مه  صقن  و  کلم ، عبات  تائامن  اریز  دـشابیم ، کیرـش  تبـسن  نامهب  صقن  رد  نینچمه  و 
، تاناویح ندش  رغال  ای  ناتخرد و  نداد  هرمث  هویم و  دننام  یعیبط  ای  رازاب ، رد  تمیق  لزنت  یقرت و  دننام  دشاب  يراجت 
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ای کی  يارب  هکنیا  رگم  دشابیم  میهـس  ررـض  عفن و  رد  دوخ  مهـس  تبـسنب  ءاکرـش  زا  کی  ره  : » دیوگیم م . ق . « 575  » ةداـم هک  تسا  نیا 

رارق دهد  ماجنا  یلمع  هکنآ  نودب  ءاکرـش  زا  یکی  يارب  هاگره  الا  و  دشاب » هدش  روظنم  يرتدایز  مهـس  یلمع  لباقم  رد  اهنآ  زا  رفن  دـنچ 
دـشاب و ۀـضواعم  ات  تسا  هتفرگن  رارق  يزیچ  لباقم  رد  هدایز  نآ  اریز  تسا ، لطاب  داد  رارق  نآ  دربب  عفن  رتشیب  دوخ  مهـس  زا  هک  دـنراذگ 

روبزم دهعت  رگید  ترابعب  و  تسین ، اهنآ  زا  کیچیه  اب  قبطنم  رما  نیا  و  دندودعم ، دوقع  دناهدومنن و  واب  ۀحابا  ای  هبه و  دصق  مه  ءاکرش 
تکرـش دقع  ءاضتقم  فالخ  رب  نوچ  دوش  هداد  رارق  تکرـش  دقع  نمـض  طرـش  تروصب  رما  نیا  هک  یتروص  رد  و  دشابیم . تلع  نودب 

کلم لصا  عبات  تائامن  نوچ  دوش  میهست  هکرشلا  لام  تبسنب  تائامن  هک  دراد  ءاضتقا  تکرش  دقع  اریز  دوشیم  لطاب  دقع  طرش و  تسا 
. دننادیم حیحص  ار  نآ  مهطورش ) دنع  نونمؤملا   ) هدعاق روتسدب  هتسناد و  دقع  قالطا  ءاضتقم  فالخ  رب  ار  طرش  نیا  یضعب  تسا .

مهـس تبـسنب  روبزم  لام  تاراسخ  لثملا و  ترجا  ای  یمـسملا  ترجا  كرتشم و  لام  شورف  نمثب  تبـسن  ءاکرـش  زا  کـی  ره  نینچمه  و 
ره لباقم  رد  نمث  زا  ءزج  ره  كرتشم  لام  شورف  تروص  رد  نیاربانب  تسا . ضوعم  مکح  رد  ضوع  اریز  دـشابیم  کیرـش  ًاـعاشم  دوخ 

یکی هک  یتروص  رد  دریگیم . رارق  كرتشم  لام  عفانم  زا  ءزج  ره  لباقم  رد  هراجالا  لام  زا  ءزج  ره  كرتشم  لام  هراجا  رد  عیبم و  زا  ءزج 
ءاکرش رئاس  دشاب  هتفرگ  دوخ  مهس  لباقم  رد  هچ  رگا  دراد  تفایرد  رجأتسم  زا  ار  هراجالا  لام  ای  يرتشم و  زا  ار  نمث  زا  یغلبم  ءاکرش  زا 

لام نمث و  هاـگره  هدـش  هتفگ  دوب . دـنهاوخ  کیرـش  یگمه  زین  ددرگ  تخوس  هچنآ  رد  دنـشابیم و  کیرـش  نآ  رد  دوخ  مهـس  تبـسنب 
ینانچمه اریز  دنوشیمن  کیرـش  دریگیم  نویدم  زا  دوخ  مهـس  مانب  ءاکرـش  زا  یکی  هچنآ  رد  رگید  ءاکرـش  دشاب ، همذلا  یف  یلک  هراجالا 

درادن نارگید  ماهـس  رد  يریثأت  رما  نیا  دـنک و  حلـص  واب  ای  دـیامن و  ءاربا  ار  نویدـم  دوخ  مهـسب  تبـسن  دـناوتیم  ءاکرـش  زا  کی  ره  هک 
زا  ضعب  ۀلیسوب  ۀنیعم  دارفا  ضبقب  یلک و  تسا  يرما  نید  و  دشابیم ، ءاربا  دننام  ءافیتسا  و  دیامنب ، ءافیتسا  ار  دوخ  مهس  دناوتیم 
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هتخانش وا  یصاصتخا  مهس  دریگیم  دوخ  مهس  مانب  ءاکرش  زا  یکی  هچنآ  اذل  ددرگیم ، لصاح  هنیعم  دارفا  نآب  تبسن  وا  تیکلام  ناراکبلط 

تسا یقاب  نویدم  همذ  رد  نارگید  ماهس  دوشیم و 

كرتشم لام  ةرادا 

فرصت رد  نذا  - 1

ثلاث صاخـشا  ای  ءاکرـش و  زا  رفن  دـنچ  ای  کیب  ار  كرتشم  لام  روما  ةرادا  دـنناوتیم  ءاکرـش  يرایتخا ، ای  دـشاب  يرهق  هاوخ  تکرـش  رد 
هتـسب هچناـنچ  دـیامنب  دوـخ  لاـم  رد  دـناوتب  یـسک  هک  ار  یفرـصت  ره  اریز  دـننک ، هرادا  ار  نآ  ًاـعربت  اـی  ترجا و  لـباقم  رد  هک  دنراپـسب 

. دهدب يرگیدب  ار  نآ  ماجنا  رد  یگدنیامن  دناوتیم  دشابن ، وا  تیصخشب 
. دوب دهاوخ  ءاکرش  نیب  هررقم  طئارش  عبات  م . ق . « 576  » ةدام قبط  كرتشم  لاوما  ندرک  هرادا  زرط 

يارب هک  یلامعا  فراعتم  دودح  رد  دناوتیم  وا  دنهدب ، یسکب  قلطم  روطب  ار  كرتشم  لاوما  ندرک  هرادا  رایتخا  ءاکرش  هک  یتروص  رد  و 
نآ لاثما  ریمعت و  نداد ، هراجا  دننام  دیامنب  زین  ار  يرگید  روما  ياضتقا  لحم  فرع  هکنیا  رگم  دهد ، ماجنا  تسا  مزال  نآ  زا  يرادـهاگن 
دقع نمـض  رد  هک  یکیرـش  : » دیوگیم م . ق . « 577  » ةدام هک  تسا  نیا  دوب . دـهاوخ  ءاکرـش  فرط  زا  حیرـصت  دـننام  تروص  نیا  رد  هک 

لوئـسم هجو  چـیه  هب  دـهد و  ماـجنا  تسا  ندرک  هرادا  ۀـمزال  هک  ار  یلمع  ره  دـناوتیم  تسا  هدـش  نوذأـم  كرتـشم  لاوما  ندرک  هراداـب 
«. يدعت ای  طیرفت  تروص  رد  رگم  دوب  دهاوخن  دوخ  لامعا  زا  هلصاح  تاراسخ 

، دـنیامنن تقفاوم  ءاکرـش  دـهد و  ماجنا  ار  یلمع  نذا  نودـب  ای  دـیامن و  زواجت  نذا  دودـح  زا  كرتشم  لاـم  هدـننکهرادا  هک  یتروص  رد 
یلوضف لمع  نآ  دراذگ  نهر  ای  دشورفب و  ار  یلام  هکنانچ  دشاب  یئاضق  دنـس  روبزم  لمع  هاگره  دوب و  دهاوخ  هدراو  تاراسخ  لوئـسم 

رد ءاکرـش  زا  کی  ره  تافرـصت  : » دـیوگیم م . ق . « 581  » ةدام هک  تسا  نیا  دـننک . در  ای  دـنهد  هزاجا  ار  نآ  دـنناوتیم  ءاکرـش  دـشابیم و 
ءاکرـش هک  یتروص  رد  دوب .» دهاوخ  یلوضف  تالماعم  تاررقم  عبات  هدوب و  یلوضف  دشاب  نذا  دودح  زا  جراخ  ای  نذا  نودب  هک  یتروص 

کیرش  .: » م ق . « 585  » ةدام قبط  دنهدن  هزاجا  ار  یلوضف  هلماعم 
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زا روبزم  ةدام  روظنم  دـنراد .» واب  عوجر  قح  طقف  ناراـکبلط  هدوب و  لوئـسم  هدرک  هلماـعم  اـهنآ  اـب  هک  یـصاخشا  لـباقم  رد  نوذأـم  ریغ 
تکرـش مانب  ار  يزیچ  نوذأم  ریغ  کیرـش  هاگره  الثم  دناهدش  راکبلط  کیرـش ، نوذأم  ریغ  لمع  ۀجیتن  رد  هک  دنتـسه  یناسک  ناراکبلط 
لوئـسم هدنـشورف  دنهدن ، هزاجا  ار  نآ  رگید  ءاکرـش  تسا و  هدوب  وا  رایتخا  دودح  زا  جراخ  رما  نیا  دراد  تفایرد  ار  نآ  نمث  دشورفب و 

. دشابیم روبزم  نمث  در 
لالقتسا و روطب  دناوتب  کی  ره  هک  يوحنب  دوش  راذگاو  ثلاث  صاخـشا  ای  ءاکرـش  زا  رفن  دنچ  ةدهعب  تکرـش  روما  هرادا  هک  یتروص  رد 

تکرـش روما  ندرک  هرادا  يارب  هک  یلامعاب  ًادرفنم  دـناوتیم  نانآ  زا  کـی  ره  م . ق . « 579  » ةدام قبط  دنک ، مادقا  نارگید  تقفاوم  نودـب 
. تسا هدش  هداد  واب  هک  تسا  یتارایتخا  دودح  رد  روبزم  لمع  اریز  دیامن ، يدصت  تسا  مزال 

مادقا یئاهنتب  هک  يریدم  دنکن ، یمادقا  رگید  ناریدم  تقفاوم  نودب  ناریدم  زا  کی  ره  هک  دشاب  هدـش  ررقم  ءاکرـش  نیب  هک  یتروص  رد 
هدومن و دوخ  تارایتخا  دودـح  زا  زواجت  م . ق . « 580  » ةدام قبط  رگید  ناریدم  ای  رگید و  ياکرـش  ياضما  مدـع  تروص  رد  تسا  هدرک 
دنـشاب و هتفر  ترفاسم  رد  نانآ  هکنانچ  دشابن ، تکرـش  روما  هرادا  رد  یلعف  ناکما  رگید  نوذأم  ناریدم  يارب  هچ  رگا  دوب  دهاوخ  نماض 

بجوم رما  نیا  اریز  دوش ، تکرـش  هجوـتم  تراـسخ  نآ ، ماـجنا  رد  ریخأـت  تروـص  رد  هک  دـشاب  مزـال  تکرـش  روـما  ةرادا  يارب  یلمع 
ای بئاـغ  لاوما  هراداـب  عجار  م . ق . « 306  » ةدام دودح  رد  رگم  دشابیمن  زیاج  ءاکرـش  ةزاجا  نودـب  ددرگیم و  تکرـش  لاوما  رد  فرـصت 
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. تشذگ لوا  دلج  رد  نآ  حرش  هک  اهنآ  لاثما  روجحم و 
تیاعر روبزم  لامب  تبـسن  ار  نیما  فیلاکت  دیاب  تسا و  نیما  مکح  رد  م . ق . « 584  » ةدام قبط  تسا  وا  دـی  رد  كرتشم  لام  هک  یکیرش 

هک یثلاث  صخـش  روبزم ، ةدام  كالم  تدحوب  رظن  نینچمه  يدعت . ای  طیرفت  تروص  رد  رگم  دوشیمن  نآ  صقن  ای  فلت  نماض  دیامنب و 
. دشابیم نیما  مکح  رد  دناهدومن  راذگاو  واب  ار  تکرش  روما  ةرادا  ءاکرش 

فرصت رد  نذا  نتفای  همتاخ  - 2

هراشا

م. ق . « 588  » ةدام قبط  لیذ  دراوم  رد  دوشیم  هداد  ثلاث  صخـش  ای  ءاکرـش و  زا  رفن  دـنچ  ای  کـیب  ءاکرـش  فرط  زا  هک  فرـصت  رد  نذا 
: دنکیم ادیپ  همتاخ 
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. عوجر ناکما  تروص  رد  نآ  زا  عوجر  ای  تینوذأم  تدم  ءاضقنا  - 1

- تینوذأم تدم  ءاضقنا  فلا -

لام رد  یفرـصت  دناوتیمن  نوذأم  دیامنیم و  ادیپ  همتاخ  تدم  ءاضقناب  دـشابن ، ای  دـشاب و  یمزلم  هجوب  هاوخ  هکرـشلا  لام  رد  فرـصت  نذا 
زا سپ  دنشاب  هداد  ار  هکرشلا  لام  هرادا  ةزاجا  ثلاث  صخـش  ای  ءاکرـش  زا  یکیب  لاس  کی  يارب  ءاکرـش ، هاگره  هکنانچ  دیامنب ، كرتشم 

. درادن ار  نآ  رد  فرصت  قح  رگید  نوذأم  لاس ، کی 

- عوجر ناکما  تروص  رد  نذا  زا  عوجر  ب -

نآ زا  سپ  دنک و  عوجر  دوخ  نذا  زا  نامز  ره  دناوتیم  هدـنهد  نذا  دـشاب ، هدـشن  هداد  یمزلم  هجوب  نذا  هک  یتروص  رد  تشذـگ  هکنانچ 
فرط زا  فرصت  رد  یگدنیامن  نداد  ءاکرـش ، فرط  زا  تکرـش  روما  ةرادا  يارب  فرـصت  رد  نذا  دیامنب . فرـصت  دناوتیمن  رگید  نوذأم 

. تسا تلاکو  دننام  تهج  نیا  زا  دیامنیم و  لمع  هدنهد  نذا  مانب  نوذأم  دشابیم و  اهنآ 

: ءاکرش زا  یکی  ندش  روجحم  ای  توف  تروص  رد  - 2

- ءاکرش زا  یکی  توف  فلا -

دنک توف  نوچ  تسا و  هداد  دوخ  لاوماب  تبسن  کیرـش  هک  دشابیم  یگدنیامن  عون  کی  فرـصت  رد  نذا  دش  هداد  رکذت  الاب  رد  هکنانچ 
توف زا  دعب  نامزب  تبسن  ثروم  نذا  دیامنب و  فرصت  اهنآ  لاوما  رد  دناوتب  ات  درادن  هثرو  زا  یگدنیامن  نوذأم  دوش  لقتنم  هثروب  لاوما  و 

ددرگیم و لـئاز  هدـنهد  نذا  توفب  نذا  هکنآ  رب  هوـالع  دـهدب . يرگید  لاوما  رد  فرـصت  نذا  دـناوتیمن  یـسک  اریز  دوب ، دـهاوخن  رثؤـم 
. دشاب هدنیامن  نانآ  فرط  زا  ات  دشابیمن  ثراوب  لاقتنا  لباق  مه  نذا  دنک و  لمع  هدنهد  نذا  زا  یگدنیامن  مانب  دناوتیمن  نوذأم 

- ءاکرش زا  یکی  ندش  روجحم  ب -

فرصت قح  ءاکرش  زا  یکی  ندش  هیفس  ای  نونجم  تروص  رد  دشابیم . ندش  هتـسکشرو  ای  هیفـس  ای  نونجم  ندش ، روجحم  زا  هدام  روظنم 
سیلفت و رد  و  تـشاد . دـهاوخ  مزـال  ار  وا  هزاـجا  دوـب و  دـهاوخ  مـیق  هلیـسوب  روـبزم ، کیرـش  لاوـما  روـما  ةرادا  ددرگیم و  بلـس  وا  زا 
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زئاوج يارب  یئاهنتب  هتـسکشرو  سلفم و  کیرـش  نذا  دریگیم ، رارق  ناراـکبلط  قح  قلعتم  هتـسکشرو  سلفم و  لاوما  نوچ  یگتـسکشرو 
. دراد مزال  زین  ار  ناراکبلط  نذا  تسین و  یفاک  فرصت 
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تکرش لالحنا 

هراشا

: دوشیم عفترم  لیذ  قرط  زا  یکیب  تکرش  م . ق . « 587  » ةدام قبط 

- هکرشلا لام  میسقت  تروص  رد  - 1

زا سپ  تسا و  كرتشم  لاـم  دوجوب  مئاـق  تکرـش  اریز  دوشیم ، عفترم  تکرـش  دـیدرگ  میـسقت  ءاکرـش  نیب  تکرـش  لاوما  هکنآ  زا  سپ 
کی ره  دشاب  هدشن  نیعم  تدم  یمزال  دقع  نمـض  رد  تکرـش  يارب  رگا  .: » م ق . « 586  » ةدام قبط  تسین . دوجوم  یکرتشم  لام  میـسقت ،

رد ءاکرش  هک  یتروص  رد  يرایتخا  ای  دشاب  يرهق  تکرش  هاوخ  دهاوخب ، ار  نآ  میسقت  و  دنک » عوجر  دناوتیم  دهاوخب  تقو  ره  ءاکرش  زا 
تکرـش يارب  دوشیم  عقاو  اهنآ  نیب  هک  عیب  دـقع  رد  ءاکرـش  هکنانچ  دنـشاب  هدومن  نیعم  تکرـش  يارب  تدـم  همزال  دوقع  زا  یکی  نمض 

، دنیامن بلـس  دوخ  زا  ینیعم  تدم  يارب  ار  میـسقت  قح  ای  دنهد و  رارق  ینیعم  تدم  هدیدرگ  لصاح  اهنآ  لاوما  رد  هک  يرایتخا  ای  يرهق 
. دنهاوخب ار  تکرش  لام  میسقت  دننز و  مه  رب  ار  نآ  دنناوتیمن  روبزم  تدم  ءانثا  رد 

یمزال دقع  نمض  طرش ، تروصب  هکنآ  نودب  تکرـش  رد  تدم  نداد  رارق  دوشیم ، هدیمهف  الاب  رد  روکذم  م . ق . « 586  » ةدام زا  هکنانچ 
رما نیا  لیصفت   ) دهاوخب ار  هکرـشلا  لام  میـسقت  هدز و  مه  رب  ار  نآ  دناوتیم  دهاوخب  تقو  ره  ءاکرـش  زا  کی  ره  تسین و  روآمازلا  دشاب 

(. دیدرگ نایب  هبراضم  رد 

- هکرشلا لام  مامت  ندش  فلت  تروص  رد  - 2

. دش هداد  رکذت  الاب  رد  هکنانچ 
میهس نآب  تبسن  ءاکرش  ات  دنامن  یقاب  يزیچ  دوش و  فلت  تکرش  لاوما  یمامت  هاگره  نیاربانب  دشابیم ، هکرـشلا  لام  دوجوب  مئاق  تکرش 
ءاقب يارب  یفاک  كرتشم  نید  تسا . یقاب  تکرش  دشاب  زیچان  هچ  رگا  دنامب  لاوما  زا  يرادقم  هاگره  یلو  دوشیم . عفترم  تکرش  دنـشاب ،

. دوشیمن بوسحم  لام  نویدم  يارب  نید  اریز  تسین  تکرش 

يدقع تکرش  مود -

یندم تکرـش  ار  نآ  دشابیم و  كرتشم  نانآ  نیب  هک  یلامب  ندومن  هلماعم  رب  رفن  دنچ  ای  ود  نیب  تسا  يدقع  زا  ترابع  يدـقع ، تکرش 
هک  تسنآ  روبزم  دقع  رثا  دنیوگیم . زین 
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دننام ءاکرش  زا  کی  ره  دیامن  فرـصت  هکرـشلا  لام  رد  هلماعم  بسک و  هلیـسوب  دناوتیم  نارگید  فرط  زا  یگدنیامنب  ءاکرـش  زا  کی  ره 
ار تکرش  روما  هرادا  دنراذگ و  یـصوصخم  دادرارق  ءاکرـش  هکنآ  رگم  دنیامنیم  لمع  تکرـش  روما  رد  نارگید  فرط  زا  لماع  لیکو و 

دناهدومن بلس  نارگید  زا  ار  یگدنیامن  ناونعب  فرصت  نذا  ءاکرش  هک  ددرگیم  مولعم  تروص  نیا  رد  هک  دننک  راذگاو  رفن  دنچ  ای  کیب 
ياراد م . ق . « 190  » ةدام رد  روکذم  هلماعم  تحص  يارب  یـساسا  طئارـش  هیلک  رب  هوالع  دیاب  تسا و  هنیعم  دوقع  زا  یکی  يدقع  تکرش 
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ياراد م . ق . « 190  » ةدام رد  روکذم  هلماعم  تحص  يارب  یـساسا  طئارـش  هیلک  رب  هوالع  دیاب  تسا و  هنیعم  دوقع  زا  یکی  يدقع  تکرش 
ره دناوتیم  ءاکرش  زا  کی  ره  زئاج و  تسا  يدقع  تکرش ، ددرگیم  ققحم  تکرش  دقع  طئارش ، نآ  عامتجا  اب  هک  دشاب  ياهصاخ  طئارش 

عامتجا هک  لاوما  رد  تکرش  یلو  دوشیم ، لیاز  هدوب  دقع  دولوم  هک  فرصت  رد  نذا  دیدرگ  خسف  نوچ  دنک و  خسف  ار  نآ  دهاوخب  نامز 
دـنامیم و یقاب  دوش  فلت  نآ  یمامت  ای  میـسقت و  كرتشم  لام  هک  یتقو  اـت  دـشابیم  دـحاو  ءیـش  رد  هعاـشا  وحنب  ددـعتم  نیکلاـم  قوقح 

دوشیم خسفنم  تکرش  دقع  م . ق . « 945  » ةدام قبط  هفس  نونج و  توف و  رثا  رد  نینچمه 

: دناهدومن نایب  ار  تکرش  مسق  راهچ  تکرش  باتک  رد  هیماما  ياهقف  هرصبت 

- يدقع تکرش  - 1

دقعنم تکرش  داد  رارق  سنج  ای  دشاب  دقن  هاوخ  لاوما  رد  رفن  دنچ  ای  ود  هک  تسا  نآ  دنمانیم  زین  نایعا  تکرش  ار  نآ  هک  يدقع  تکرش 
دننک

- نادبا تکرش  - 2

، دنـشاب تکرـش  نآ  رد  یگمه  دروآ  تسدب  دوخ  لمع  هلیـسوب  هچ  ره  مادک  ره  هک  دنهد  رارق  رگیدـکی  اب  رفن  دـنچ  ای  ود  هک  تسا  نآ 
نادبا تکرـش  یئانب  يرگید  دیامنب و  يراجن  یکی  هکنانچ  فلتخم  ای  دنیامنب  یطایخ  یگمه  هکنانچ  دـشاب  عون  کی  زا  نانآ  لمع  هاوخ 

دنیامنب و هحابم  لاوما  تزایح  رد  تکرـش  رفن  دـنچ  ای  ود  هاگره  تسا  لیبق  نیا  زا  تسین و  يواستم  دارفا  راک  رادـقم  اریز  دـشابیم  لطاب 
ره هک  دنهد  رارق  رگیدکی  اب  دنورب و  نابایب  هب  نکراخ  رفن  دنچ  ای  ود  الثم  دشاب ، كرتشم  نانآ  نیب  دـننک  تزایح  هچ  ره  هک  دـنهد  رارق 

تکرش  دنشاب  کیرش  نآ  رد  یگمه  دندنک ، راخ  هتوب و  هچ 
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ار نادبا  تکرـش  زا  هروظنم  ۀجیتن  حلـص  دـقع  ۀلیـسوب  ناوتیم  دوب . دـهاوخ  وا  دوخب  قلعتم  هدـنک  هچ  ره  کی  ره  دوشیمن و  ققحم  روبزم 
ینیعم تدـم  يارب  ار  دوخ  تعفنم  زا  یمهـس  رگراک ، رفن  دـنچ  ای  ود  زا  کی  ره  راجن  انب و  اـی  طاـیخ و  لاـثم  رد  هکناـنچ  دروآ  تسدـب 

هحلاصم يرگیدب  لایر  کی  دننام  یمک  غلبم  لباقم  رد  هکنآ  ای  دیامن و  حلـص  تدـم  نامه  رد  وا  تعفنم  زا  یمهـس  لباقم  رد  يرگیدـب 
تـسا نینچمه  و  دنک ، حلـص  تدم  نامه  رد  وا  تعفنم  زا  ثلث  ود  لباقم  رد  راجنب  هام  کی  رد  ار  دوخ  تعفنم  ثلث  طایخ  هکنانچ  دـنک 

. دیآیم تسدب  دشابیم  رظن  رد  نادبا  تکرش  زا  هک  يدوصقم  روبزم  حلص  رد  تاحابم  تزایح  دروم  رد 

- هوجو تکرش  - 3

هیـسن دوخ  رابتعاب  ار  یلاوما  کی  ره  هک  دـنهد  رارق  رگیدـکی  اـب  دنتـسین  هیامرـس  ياراد  هک  رفن  دـنچ  اـی  ود  هکنآ  زا  تسا  تراـبع  نآ  و 
دنناوتیم نانیا  یلو  تسا  لـطاب  روبزم  تکرـش  دنـشاب . کیرـش  نآ  رد  یگمه  دوشیم  لـصاح  هک  یحبر  دـشورفب و  دـیامنب و  يرادـیرخ 

دوخ قیفر  درخیم  هچ  ره  هک  دیامنب  لیکو  ار  يرگید  کی  ره  هک  وحن  نیدب  دنروآ ، تسدب  ار  هوجو  تکرش  ۀجیتن  تلاکو  دقع  هلیـسوب 
دوشیم هدیرخ  هیسن  هچنآ  تروص  نیا  رد  دیامن  يرادیرخ  هیسن  ینیعم  تبـسنب  شقیفر  دوخ و  يارب  ار  نآ  ینعی  دیامن  کیرـش  نآ  رد  ار 
دنهاوخ کیرـش  نآ  لاثما  عبر و  ثلث و  فصن و  زا  هدومن  يرادیرخ  تکرـشب  هک  یتبـسن  نامهب  نایز  دوس و  رد  دشابیم و  ود  رهب  قلعتم 

. دوب

- هضوافم تکرش  - 4
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، ثرا بسک ، تعارز ، تراجت ، زا  معا  دسرب  کی  رهب  هک  هدئاف  عفن و  ره  دنهد  رارق  رگیدکی  اب  رفن  دـنچ  ای  ود  هکنآ  زا  تسترابع  نآ  و 
تکرش دنـشاب . میهـس  نآ  رد  یگمه  ددرگ  کی  ره  هجوتم  هک  ینایز  ره  نینچمه  دنـشاب و  کیرـش  نآ  رد  یگمه  نآ  لاثما  تیـصو و 

. تسا لطاب  روبزم 
. تسا رثا  الب  لطاب و  رگید  تکرش  مسق  هس  دشابیم و  حیحص  یندم )  ) يدقع تکرش  هدربمان  ياهتکرش  ماسقا  زا  هدش  نایب  هکنانچ 

زا یـضعب  يارب  دـنناوتیم  ءاکرـش  یلو  دوش ، میـسقت  هیامرـس  تبـسنب  نآ  زا  هلـصاح  نایز  دوس و  هک  دراد  ءاضتقا  يدـقع  تکرـش  قالطا 
ماجنا  هک  یلمع  لباقم  رد  ماهس  نابحاص 
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حیحـص ار  دـقع  طرـش و  یـضعب  تسا ، رظن  فالتخا  ءاهقف  نیب  دـهدن  ماـجنا  یلمع  هک  یتروص  رد  و  دـنهد . رارق  يرتشیب  حـبر  دـهدیم 

. دننادیم حیحص  ار  دقع  لطاب و  ار  طرش  طقف  دنشابیم و  لیصفتب  لئاق  رگید  یضعب  دنرامشیم و  لطاب  ار  ود  ره  یضعب  دننادیم و 
نیب هکرشلا  مهس  تبسنب  نایز  دوس و  تسا و  حیحص  هدش  ماجنا  هک  یتالماعم  دشاب  لطاب  تاهج  زا  یتهجب  تکرش  دقع  هک  یتروص  رد 

. دوشیم میسقت  ءاکرش 
هکرشلا لام  کلام  ًاعاشم  نانآ  دشابیمن و  دندوب  اراد  زین  اًلبق  هک  ءاکرـش  دارفا  تیـصخش  زا  ریغ  یقوقح ، تیـصخش  ياراد  یندم  تکرش 

و دوشب . عاشم  نیکلام  ناونعب  ءاکرـش  مانب  يوعد  دیاب  دومن و  ناوتیمن  تکرـش  هیلع  رب  ای  تکرـش  فرط  زا  يوعد  هماقا  نیاربانب  دنتـسه ،
رگم ددرگیم ، هماقا  ءاکرـش  تیفرطب  يوعد  دنوش ، نویدم  ءاکرـش  نآ  رثا  رد  ددرگ و  ماجنا  يراجت  تایلمع  زاجم ، ریدـم  هلیـسوب  هاگره 

. دوشیم هماقا  يوعد  لیکو  ناونعب  ریدم  تیفرطب  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  هدش  هداد  زین  رما  نیا  رد  تلاکو  ریدمب  هکنیا 
نوناق تاررقم  قبط  دیاب  دوشب ، یقوقح  تیصخش  ياراد  یندم ، تکرش  يایازم  ظفح  اب  روبزم  تکرـش  دنهاوخب  ءاکرـش  هک  یتروص  رد 

. دنناسر تبثب  یبسن  تکرش  تروصب  ار  نآ  تراجت 

تکرش لاوما  میسقت 

میسقت هک  يدراوم  رد  رگم  دیامنب  ار  كرتشم  لام  میـسقت  ياضاقت  دهاوخب  تقو  ره  دناوتیم  لاملا  کیرـش  ره  .: » م ق . « 589  » ةدام قبط 
«. دنشاب هدش  میسقت  مدع  رب  مزتلم  یمزلم  هجوب  ءاکرش  ای  عونمم  نوناق  نیا  بجومب 

مزلتـسم هچ  رگا  دـننادیم  رگیدـکی  زا  ءاکرـش  زا  کی  ره  قح  زیمت  ار  نآ  هتـسنادن و  حلـص  عیب و  ار  كرتشم  لاـم  میـسقت  هیماـما  ياـهقف 
. دشابیمن جاتحم  تسا  تالماعم  یمامت  یـساسا  نکر  همزال  هک  ءاشنا  دصق  مالعا  میـسقت ، لمع  رب  هوالع  تهج  نیدب  دشاب ، در  تخادرپ 

ره  اریز  دشابیم ، هضواعم  رب  ینبم  تسین و  هداس  قح  زیمت  میسقت  یقوقح ، لیلحت  رظن  زا  یلو 
 141 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

رد روبزم  کیرش  هک  یعاشم  هیضرف  ءازجا  لباقم  رد  دراد ، رارق  رگید  کیرـش  ۀصح  رد  هک  ار  دوخ  عاشم  هیـضرف  ءازجا  ءاکرـش  زا  کی 
. دیامنیم کیلمت  دراد  وا  زورفم  ۀصح 

. دشابیم ءاشنا  دصق  زا  فشاک  میسقت  لمع  هک  تسا  یصاخ  هلماعم  تقیقح  رد  میسقت  نیاربانب 

میسقت ماسقا 

هراشا

: زا دنترابع  میسقت  ماسقا 
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- یضارتب میسقت  - 1

هک يوحنب  میـسقت  دنـشاب ، یـضار  نآ  زرط  كرتشم و  لاـم  میـسقتب  ءاکرـش  یماـمت  هک  یتروص  رد  م . ق . « 591  » ةدام لوا  تمـسق  قبط 
تافرصت نآ  زا  یکی  میسقت  دراد و  دوخ  لام  زا  ار  عافتنا  فرصت و  هنوگ  همه  قح  یکلام  ره  اریز  دیآیم ، لمعب  دنیامن  یـضارت  ءاکرش 

. تسا

- يرابجا میسقت  - 2

ار دوخ  مهس  زارفا  هک  یکیرش  دنیامنن ، رما  نیا  رب  قفاوت  رگید  ءاکرش  دهاوخب و  ار  كرتشم  لام  میـسقت  ءاکرـش  زا  یکی  هک  یتروص  رد 
متخ نایرج و  زا  سپ  راضحا و  ار  ءاکرش  م  ق . « 591  » ةدام روتسدب  هاگداد  دهاوخب و  ار  كرتشم  لام  میسقت  هاگداد  زا  دناوتیم  دهاوخیم 

میسقتب رابجا  تروص  نیا  رد  هک  دشابن  عنتمم  ررض  رب  لمتـشم  میـسقت  هکنآ  رب  طورـشم  دیامنیم ، رداص  میـسقت  زارفاب و  يأر  یگدیـسر 
. دشاب یضارتب  میسقت  دیاب  دوشیمن و 

هکنیا رگم  دریذـپیمن  ار  میـسقت  تساوـخرد  هاـگداد  دـشاب ، ءاکرـش  زا  یـضعب  ررـض  رب  لمتـشم  كرتـشم  لاـم  میـسقت  هـک  یتروـص  رد 
راـبجا دوشیمن ، ررـضتم  میـسقت  زا  هک  رگید  فرط  م . ق . « 592  » ةداـم قبط  دروم  نیا  رد  هک  دوشب  ررـضتم  فرط  زا  میـسقت  تساوـخرد 

هدرک و میسقت  تساوخ  رد  دوخ  ۀبونب  هک  تسا  کیرش  ررضت  دشابیم ، يررض  میـسقتب  هاگداد  رابجا  زا  عنام  هچنآ  اریز  ددرگیم ، میـسقتب 
ناوتیمن دنکن ، تقفاوم  ررضتم  کیرش  دوشب و  ررـضتم  ریغ  فرط  زا  میـسقت  تساوخرد  هک  یتروص  رد  و  تسا . هتفریذپ  ار  ررـض  لمحت 

. دومن میسقتب  رابجا  ار  وا 
هک یتمیقب  تبـسن  هزورفم  ۀـصح  تمیق  شحاف  ناصقن  زا  تسا  ترابع  م . ق . « 593  » ةدام قبط  تسا  يرابجا  میـسقت  زا  عنام  هک  يررض 

هک  يروطب  تسا  هتشاد  هعاشا  لاح  رد 
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میـسقت زا  عنام  دـیآیم ، شیپ  میـسقت  دراوم  بلغا  رد  هکنانچ  دـشاب  هحماسم  لباق  ناصقن  هاگره  دـشابن و  هحماسم  لباق  ناصقن  نآ  ًةداع 
زا مهـس  هن  تسیب و  يرگید  مهـس و  کی  یکی  هک  دشاب  عاشم  رفن  ود  نیب  تسا  رتم  دون  نآ  تحاسم  هک  ۀـناخ  هاگره  اًلثم  دوب ، دـهاوخن 

يرما چـیه  يارب  اًلقتـسم  هک  عبرم  رتم  دوشیم 3  یلوا  مهـس  دـشابیم ، يواسم  هناـخ  ءازجا  یماـمت  شزرا  دوش  ضرف  و  دراد ، ار  مهـس  یس 
طقف و  دروآ ، رد  مه  یکچوک  ناکد  تروصب  ار  نآ  ناوتن  هک  دشاب  هداتفا  يرانک  رد  هعطق  نآ  هاگره  ًاصوصخم  تشاد ، دهاوخن  تیلباق 
يررض روبزم  میسقت  دوب و  دهاوخ  زیچان  رایسب  نآ  شزرا  تهج  نیدب  و  دنیامنب ، دوخ  طایح  رد  لخاد  هک  دراد  شزرا  ناگیاسمه  يارب 

. تسا
«595  » ةدام قبط  دشاب ، ءاکرـش  زا  رفن  دنچ  ای  کی  ۀـصح  ای  لام  نآ  مامت  نداتفا  تیکلام  زا  بجوم  كرتشم  لام  میـسقت  هک  یتروص  رد 
در ار  زارفا  تساوخ  رد  يراددوخ و  نآ  میـسقت  زا  هاـگداد  تروص  نیا  رد  دـنیامن ، یـضارت  ءاکرـش  هچ  رگا  تسا  عوـنمم  میـسقت  م . ق .

دوخ کلمی  امب  تبـسن  یکلام  ره  : » دیوگیم هک  نآ  ترابع  زا  هکنانچ  دهدیم ، هزاجا  کلامب  م . ق . « 30  » ةدام هک  یتافرصت  اریز  دنکیم ،
دراد »...  عافتنا  فرصت و  هنوگ  همه  قح 

رد یئالقع  ریغ  فرصت  دناوتیمن  کلام  الا  دشابیم و  ققحم  فرـصت )  ) هملک زا  سپ  عافتنا )  ) هملک زا  رما  نیا  دشابیم و  یئالقع  تافرـصت 
شقوقح لاوما و  رد  شتافرـصت  هک  یـسک  تهج  نیدـب  دوش و  نآ  فلت  ببـس  اـی  دـنک و  فلت  ار  دوخ  لاـم  هکناـنچ  دـیامنب  دوخ  لاـم 

. درادیم شعونمم  فرصت  زا  م . ق . « 1207  » ةدام حیرص  قبط  دنادیم و  هیفس  ار  وا  نوناق  دشابن  یئالقع 

هاگداد ۀلیسوب  میسقت  لمع  ماسقا 
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هراشا

: دوب دهاوخ  وحن  هس  زا  یکیب  هاگداد  هلیسوب  میسقت 

زارفا میسقت  فلا -

رد ًاـمومع  نآ  و  دوـمن ، نیعم  ياهصح  لاوـما  زا  عوـن  ره  زا  میـسقت  رد  ناوـتب  هـثرو  زا  کـی  ره  يارب  هـک  تسیتروـص  رد  زارفاـب  میـسقت 
رتم رازه  هد  دـننام  ءازجالا ، يواستم  دـشاب  يزیچ  ای  اهنآ و  لاثما  ماداب و  ودرگ ، تابوبح ، دـننام  دـشاب  یلثم  كرتشم  لام  هک  تسیدروم 

تروص  نیا  رد  دشاب . شزرا  کی  ياراد  نآ  ءازجا  یمامت  هک  نیمز 
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رادقم هک  درادن  موزل  روبزم  میـسقت  رد  دوشیم . زارفا  لام  نآ  ءاکرـش  ماهـس  تبـسنب  و  تسین ، مزال  نآ  میوقت  كرتشم  لام  میـسقت  يارب 
رادقم هک  یفرظ  ۀلیسوب  ناوتیم  دشاب ، مدنگ  رفن  ود  نیب  كرتشم  لام  هاگره  الثم  دوش  مولعم  تاهجلا  عیمج  نم  ءاکرش  زا  یکی  ره  مهس 

ۀلیـسوب ناوتیم  تسا  عاـشم  رفن  ود  نیب  هک  ینیمز  هعطق  نینچمه  دومن و  میـسقت  کیرـش  ود  نیب  ار  مدـنگ  نآ  تسا  لوـهجم  نآ  تیفرظ 
. درک زورفم  يواستم  هصح  ودب  ار  نآ  تسین  مولعم  نآ  لوط  هک  ینامسیر 

- لیدعت میسقت  ب -

زا هفاضا  نداد  نودـب  ناوتب  یلو  دومن  نیعم  ياهصح  لاوما  زا  عون  ره  زا  هثرو  زا  کـی  ره  يارب  ناوتن  هک  تسیتروص  رد  لیدـعتب  میـسقت 
ۀناخ دروم  رد  هکنانچ  دـشاب  یمیق  كرتشم  لام  هک  تسیدروم  رد  ًاـمومع  نآ  و  درک ، میـسقت  ار  كرتشم  لاـم  ءاکرـش  زا  ضعبب  جراـخ 
البق دـیاب  كرتشم  لاـم  روبزم  میـسقت  رد  دراد . ار  نآ  فصن  کـی  ره  تسا و  كرتشم  رفن  ود  نیب  هک  دـشابیم  دنفـسوگ  دـص  یتـیعر و 

دراد و شزرا  لاـیر  رازهجـنپ  یتـیعر  هناـخ  هاـگره  ـالثم  ددرگ ، میـسقت  يواـستم  تمـسق  ودـب  نآ  شزرا  راـبتعاب  سپـس  دوش و  میوـقت 
دنفـسوگ دص  یکی و  مهـس  رد  هناخ  راچان  دومن ، زارفا  ار  نآ  ناوتیمن  هک  تسا  کچوک  نادنچ  هناخ  و  لایر ، رازه  جـنپ  زین  اهدنفـسوگ 

. دریگیم رارق  رگید  کیرش  مهس  رد 

- درب میسقت  ج -

يدروم رد  ًاعون  نآ  و  درک ، میسقت  ار  كرتشم  لام  ءاکرـش ، زا  یـضعبب  جراخ  زا  هفاضا  نداد  نودب  ناوتن  هک  تسیتروص  رد  درب  میـسقت 
نوچ تسا و  کلام  ار  نآ  زا  یفـصن  کی  ره  دشاب و  عاشم  رفن  ود  نیب  ناکد  ود  هاگره  الثم  دـشاب  یمیق  كرتشم  لام  هک  دـیآیم  شیپ 
ددرگ مهـس  ود  دـیاب  كرتشم  لام  نیاربانب  دوشیم . نییعت  لایر  رازه  هد  دـص و  يرگید  تمیق  لایر و  رازه  دـص  یکی  تمیق  دوش  میوقت 

رارق کچوک  ناکد  یکی  هصح  رد  تهج  نیدـب  دـشاب . هتـشاد  شزرا  لاـیر  رازه  جـنپ  دـص و  کیرـش  ود  زا  کـی  ره  هصح  هک  يروطب 
نداد رابتعاب  ار  روبزم  میـسقت  دهدب . رگید  کیرـشب  لایر  رازهجنپ  روبزم  ناکد  کلام  دیاب  گرزب و  ناکد  يرگید  ۀـصح  رد  دریگیم و 

نداد  نودب  نوچ  روبزم  میسقت  رد  دنیوگ . درب  میسقت  يرگیدب  ءاکرش  زا  یکی  فرط  زا  جراخ  زا  هفاضا 
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رازهجنپ رادـقمب  هک  یتمـسق  گرزب  ناکد  زا  ینف  رظن  زا  ناوتیمن  اریز  دـیآیم ، لمعب  درب  میـسقت  دوشیمن ، نکمم  زارفا  جراخ ، زا  هفاضا 
. داد رگید  کیرشب  هدومن و  ادج  دشاب  هتشاد  شزرا  لایر 

دیامن میسقت  ار  نآ  درب  میسقت  ای  لیدعتب و  میسقت  هلیسوب  دناوتیمن  هاگداد  دشاب ، نکمم  زارفا  میسقت  قیرطب  كرتشم  لام  میسقت  هک  مادام 
دـشابیم عاشم  رفن  ود  نیب  تسا و  مدنگ  نت  ود  وج و  نت  هس  كرتشم  لام  هاگره  الثم  دـننک ، قفاوت  رما  نیا  رد  ءاکرـش  یمامت  هکنآ  رگم 
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یمامت زا  دـنناوتیم  هکنآ  اب  ءاکرـش  اریز  دوشیم ، هداد  مدـنگ  نت  کی  وجمین و  نتکی و  کیرـش  ود  نآ  زا  کی  رهب  زارفاب  میـسقت  هلیـسوب 
قوقحب زواـجت  رگید ، عاونا  ضعبب  نداد  صاـصتخا  عاونا و  ضعب  زا  اـهنآ  ندومن  مورحم  دـنروآ ، تسدـب  یتمـسق  كرتـشم ، لاـم  عاونا 
یـضارت رما  نآ  رب  ءاکرـش  همه  هکنآ  رگم  دومن ، در  میـسقتب  لمع  ناوتیمن  تسا  نکمم  لیدعت  میـسقت  هک  مادام  نینچمه  و  تسا . يدرف 

هاجنپ دـصکیب و  موقم  يرتم  رازه  هس  غاب  کی  و  لایر ، رازه  دـصکی  هب  موقم  هناخ  کی  رفن ، ود  نیب  كرتشم  لاـم  هاـگره  ـالثم  دـنیامن ،
تـسیب دـصکی و  کیرـش  ود  زا  کـی  ره  مهـس  و  دوشیم ، لاـیر  رازه  هاـجنپ  تسیود و  كرتـشم  لاـم  عومجم  تمیق  دـشاب ، لاـیر  رازه 

رازهجـنپ تسیب و  دومن  روبجم  ار  وا  هداد و  يرگیدـب  ار  غاب  یماـمت  یکیب و  ار  هناـخ  ناوتیمن  ضرف  نیا  رد  دوب . دـهاوخ  لاـیر  رازهجـنپ 
نیاربانب دومن ، ازجم  رتم ) دصناپ  دیئامن  ضرف   ) لایر رازهجنپ  تسیبب و  غلبم  رادقمب  غاب  زا  یتمسق  ناوتیم  اریز  دهدب ، دوخ  کیرشب  لایر 
لیدعتب میسقت  هکنآ  تلع  غاب . زا  رتم  رگید 2500  کیرش  مهس  رد  و  دریگیم ، رارق  غاب  زا  رتم  دصناپ  هناخ و  کیرش  ود  زا  یکی  مهس  رد 

زا هفاضا  هک  یتمـسق  رد  تسا و  ياهناگادـج  هلماعم  تقیقح  رد  درب  میـسقت  هک  تسا  نآ  دـنیامنیمن ، درب  میـسقت  دـشاب  نکمم  هک  ماداـم 
ةدام هک  تسنیا  دـندرگیم . لسوتم  نآب  دوشن  نکمم  يرگید  وحنب  میـسقت  هک  یتروص  رد  طقف  هک  دراد  عیبب  تهابـش  دوشیم  هداد  جراـخ 
رگا و  دوش ، نیعم  هصح  لاوما  زا  عون  ره  زا  هثرو  زا  کی  ره  يارب  هک  دـیآیم  لمعب  يروط  میـسقت  : » دـیوگیم یبسح  روما  نوناـق  « 316»

لاوما  ریاس  زا  نآ  ياهب  ربارب  داد و  رارق  هثرو  زا  یضعب  مهس  رد  ار  نآ  تسا  نکمم  دشابن  تمسق  لباق  نایز  نودب  لاوما  زا  یضعب 
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میسقت دروم  رد  روبزم  ةدام  دوشیم » لیدعت  نآ  همیمضب  دشاب  لاوما  لوپ و  همیمـضب  جاتحم  لیدعت  رگا  و  دومن ، روظنم  نارگید  مهـس  رد 
. دوب دهاوخ  يراج  زین  كرتشم  لاوما  ریاس  میسقت  دروم  رد  یبسح  روما  نوناق  « 326  » ةدام قبط  تسا و  ثرا 

میسقت بیترت 

هراشا

دوخ هصح  باختنا  رد  ءاکرـش  یمامت  هک  یتروص  رد  ماهـس  لیدـعت  زا  سپ  درب ، هرخالاب  اـی  لیدـعتب و  اـی  دـشاب  زارفاـب  هاوخ  میـسقت  رد 
م. ق . « 598  » ةدام هک  تسا  نیا  دمآ . دهاوخ  لمعب  عارقتسا  دندومنن  قفاوت  هک  یتروص  رد  و  دوشیم ، زارفا  وحن  نامهب  دندومن  یضارت 

تمیق بسح  رب  دشاب  یتمیق  رگا  دوشیم و  زارفا  ءاکرش  ماهس  تبـسنب  دشاب  یلثم  كرتشم  لام  رگا  هک  تسا  نآ  میـسقت  بیترت  : » دیوگیم
«. ددرگیم نیعم  هعرقب  اهنآ  صصح  ءاکرش ، نیب  یضارت  مدع  تروص  رد  لیدعت  ای  زارفا  زا  دعب  دوشیم و  لیدعت 

. عارقتسا ماهس و  لیدعت  تسا : هلحرم  ود  ياراد  میسقت  لمع  تسا  مولعم  الاب  ةدام  زا  هکنانچ 

- ماهس لیدعت  - 1

ءاکرش هصح  هاگره  هک  دیآیم  لمعب  وحن  نیدب  نآ  و  تسا ، تمیق  ثیح  زا  يواستم  ماهسب  كرتشم  لام  میسقت  زا  ترابع  ماهس  لیدعت 
كرتشم لام  دشاب  توافتم  رگیدکی  اب  ءاکرش  هصح  هاگره  و  دوشیم . میـسقت  يواستم  اهنآ  ةدعب  كرتشم  لام  دشاب ، يواستم  رگیدکی  اب 

هک مهس  نیرتکچوک  و  رتخد ، ود  رسپ و  ود  زا  تسا  ترابع  وا  ثراو  هدومن و  توف  یـسک  رگا  الثم  ددرگیم ، میـسقت  هصح  نیرتکچوکب 
. ددرگیم میسقت  يواستم  تمسق  ششب  هکرت  نیاربانب  دشابیم ، هکرت  زا  سدس  تسا  رتخد  مهس 

نآ میوقت  رد  قفاوت  ءاکرـش  هاـگره  دوش و  میوـقت  كرتـشم  لاـم  دـیاب  ماهـس  ندوـمن  لیدـعت  يارب  دـشابن  زارفا  میـسقت  هک  یتروـص  رد 
نایب ًارصتخم  لوا  دلج  رد  نبغ  رایخ  رد  سانشراک  باختنا  قیرط  دیآیم و  لمعب  ینف  سانشراک  رفن  دنچ  ای  کی  هلیسوب  میوقت  دندومنن ،

لام  تمیق  روبزم  تمیق  دندومن  قفاوت  هنیعم  تمیق  رد  ناسانشراک  هاگره  دیدرگ .
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. دشابیم كرتشم  لام  تمیق  اهتمیق  نیب  لدعم  دندومنن ، قفاوت  هاگره  تسا و  كرتشم 
هشقن رد  ار  ماهس  زا  کی  ره  دومن و  يرادربهشقن  یشکهشقن  هلیسوب  دیاب  دشاب  نامتخاس  ترامع و  ای  نیمز  كرتشم  لام  هک  یتروص  رد 

. دشاب ناسآ  يرگید  زا  کی  ره  صیخشت  زارفا  عقوم  رد  ات  دننایامنب 

عارقتسا - 2

هراشا

، دومن دهاوخ  ادیپ  نآ  بحاصب  صاصتخا  هصح  ره  دنیامنب  یضارت  دوخ  نیب  هصح ، نییعتب  ءاکرـش  ماهـس  لیدعت  زا  سپ  هک  یتروص  رد 
. دوشیم نییعت  هعرقب  اهنآ  ماهس  یبسح  روما  نوناق  « 319  » ةدام قبط  دنیامنن  یضارت  هچنانچ  و 

زا کی  ره  اب  يواسم  شزرا  رظن  زا  هک  یمهـس  ءاکرـش  زا  کی  رهب  يرادبناج  نودـب  میـسقت ، رد  هک  تسنآ  يارب  یـشکهعرق  ای  عارقتـسا 
: دوشیم لمع  لیذ  قیرطب  الومعم  اههاگداد  رد  هدومنن و  نایب  عارقتسا  يارب  یصاخ  بیترت  نوناق  دیامن . تباصا  تسا  رگید  ماهس 

يراذگهرامـش ًامومع  دنراذگیم و  تمالع  هشقن  يور  ای  جراخ  رد  ار  هنیعم  ياههصح  زا  کی  ره  دشاب ، يواسم  ءاکرـش  هصح  هک  یتروص  رد  فلا -
، دننکیم

ود و کی و  ددعب  ار  اهنآ  يواستم  تمسق  هسب  لام  نآ  میسقت  زا  سپ  دنتسه  کیرش  یلام  رد  يواستب  رفن  هس  هک  الاب  لاثم  دروم  رد  الثم 
مولعم هک  يروطب  دنزیریم  یفرظ  رد  هدرک  هلول  ار  اهگرب  و  دوشیم ، هتشون  دادعا  نیا  زین  گرب  هس  يور  و  هدراذگ ، تمالع  جراخ  رد  هس 

هس نآ  دنیامنیم و  هلول  هتـشون و  رگید  گرب  کی  رد  ار  ءاکرـش  زا  کی  ره  مسا  تسا و  هدش  تشاددای  ةرامـش  هچ  گرب  مادک  رد  دوشن 
زا رگید  گرب  لوا و  هتـسد  زا  گرب  کی  هک  دـیآیم ، لمعب  بیترت  نیدـب  یـشکهعرق  سپـس  دـنراذگیم . يرگید  فرظ  رد  زین  ار  گرب 

ۀصح نآ  ۀلیسوب  دوشیم و  رارکت  لمع  نیا  دشابیم و  وا  یصاصتخا  هصح  نآ  دومن ، تباصا  سک  رهب  هرامش  ره  دنرادیم و  رب  مود  هتـسد 
دوب دهاوخ  یموس  ۀصح  دنامیم  یقاب  هچنآ  و  ددرگیم ، نییعت  مود  کیرش 

: دوشیم تروص  ود  زا  یکی  اب  هجاوم  هاگداد  مهس  نیرتکچوکب  كرتشم  لام  میسقت  زا  سپ  دشاب  توافتم  ءاکرش  هصح  هک  یتروص  رد  ب -

هراشا
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دشابن یطبر  رگید  یضعب  اب  ماهس  زا  یضعب  نیب  هک  یتروص  رد  لوا -

هراجتلا لام  ای  هناخ  هیثاثا  بابـسا و  دـننام  لوقنم  لاوما  رد  هکنانچ  دوشیمن  ررـض  بجوم  اهنآ  نیب  کیکفت  تسا  دوجوم  یطبر  رگا  ای  و 
دنناوتیم ءاکرش  ددرگ . نیعم  ءاکرش  زا  کی  ره  هصح  ات  دوشیم  رارکت  نادنچ  لمع  دیامنیم و  یـشکهعرق  تشذگ  هکنانچ  هاگداد  تسا ،

رارق هصح  کی  رد  دراد  بسانت  هک  رگید  یـضعب  اب  ماهـس  زا  یـضعب  هک  دنیامن  یـضارت  دنراد ، مهـس  کی  زا  شیب  هک  یناسک  دروم  رد 
. دریگ

دشاب یطبر  رگید  ضعب  اب  ماهس  زا  یضعب  نیب  هک  یتروص  رد  مود -

لاثم رد  هکنانچ  ددرگیم ، ءاکرش  یمامت  ای  کی  هجوتم  ررـض  دوش ، کیکفت  رگیدکی  زا  دریگن و  رارق  رفن  کی  هصح  رد  اهنآ  هاگره  هک 
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تمسق شـشب  میـسقت  لباق  هک  تسا  يرتم  رازه  هناخ  کی  طقف  یفوتم  هکرت  دوش  ضرف  رگا  دنتـسه  رتخد  ود  رـسپ و  ود  ءاکرـش  هک  الاب 
عقاو مه  يولهپ  رـسپ  ره  هصح  مهـس  شـش  زا  مهـس  ود  هاگره  هک  تسا  يروط  ینامتخاس  رظن  زا  یلو  دـشابیم  شزرا  ثیح  زا  يواـستم 

رب دوشیم و  هتشون  گرب  راهچ  رد  ءاکرش  مان  قباس  ضرف  دننام  نیاربانب  دوشیم ، رسپ  نآ  هجوتم  ررض  دهدن  لیکـشت  ار  رکیپ  کی  دوشن و 
یمهس ره  درادیم ، مالعا  هاگداد  یشکهعرق  عقوم  رد  یلو  دننکیم ، تشاددای  ار  اهنآ  گرب  شش  رد  هدراذگ و  تمالع  ماهـس  زا  کی  ره 

رارق هصح  کی  رد  تسا  رتشیب  نآ  اـب  شطبر  دراد و  رارق  وا  يولهپ  هک  یمهـس  اـب  دومن  تباـصا  اهرـسپ  زا  یکی  ماـنب  یـشکهعرق  رد  هک 
. دیآیم لمعب  لبق  تروص  قیرطب  عارقتسا  دریگیم و 

قرفتم یلو  دومن  کیکفت  رگید  یـضعب  زا  میـسقت  رد  دـیابن  هچ  رگا  ار  ماهـس  زا  یـضعب  هک  دـنیامن  قفاوت  الاب  ضرف  رد  دـنناوتیم  ءاکرش 
دوخ ررـضتم  قفاوت ، رثا  رد  و  دوب ، دـهاوخ  ءاکرـش  زا  یـضعبب  ررـض  رما  نیا  ۀـجیتن  اریز  تسا ، لوا  تروص  رد  هکنانچ  دوش  یـشکهعرق 

. تسا هتسج  تردابم  ررضب 
طقف میسقت  م . ق . « 590  » ةدام قبط  هاگره  الا  دـیامن و  زارفا  ار  ءاکرـش  یمامت  ۀـصح  هاگداد  هک  تسیتروص  رد  دـش  هتفگ  ـالاب  رد  هچنآ 

مهس  دشاب و  رفن  دنچ  ای  کی  مهسب  تبسن 
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ةدعب تبسن  طقف  هاگداد  تشذگ ، هکنانچ  عارقتسا  يارب  مزال  ياهگرب  میظنت  لیدعت و  تایلمع  ماجنا  زا  سپ  دنامب ، یقاب  هعاشاب  نارگید 
رگید ءاکرـش  هصح  زارفاـب  تبـسن  یـشکهعرق  لـمع  همادا  زا  دروآیم و  لـمعب  عارقتـسا  دـهاوخیم ، ار  دوـخ  هـصح  زارفا  هـک  یـصاخشا 

. دنکیم يراددوخ 

كرتشم لام  يرابجا  شورف 

دننام دشابن  میسقت  لباق  هرملاب  ای  دوشب و  ءاکرش  یمامت  ای  یـضعب  ۀصح  نداتفا  تیلام  زا  ای  شحاف  ررـض  بجوم  میـسقت  هک  یتروص  رد 
ار كرتشم  لاـم  شورف  تساوخ  رد  یبسح  روما  ق . « 317  » ةدام قبط  دـناوتیم  ءاکرـش  زا  کی  ره  نآ ، لاثما  کچوک و  هناخ  تارهاوج ،
میسقت و لباق  لوقنم  ریغ  ای  لوقنم  زا  معا  یلام  هک  یتروص  رد   » دیوگیم روبزم  ةدام  دراد . تفایرد  شورف  نمث  زا  ار  دوخ  مهـس  دیامنب و 

شورف هثرو  زا  یکی  هکنآ  رگم  دیآیم  لمعب  يداع  بیترتب  لاوما  شورف  دوش . میـسقت  نآ  ياهب  هدش  هتخورف  تسا  نکمم  دشابن  لیدعت 
«. دنک تساوخرد  هدیازم  قیرطب  ار  نآ 

هکنانچ دشابیم  يراج  كرتشم  لام  میسقت  دراوم  یمامت  رد  نآ  دافم  كالم ، تدحو  رظن  زا  یلو  تسا  هک  رت  دروم  رد  هچ  رگا  هدام  نیا 
ریاـس میـسقت  دروم  رد  تسا  روکذـم  نوناـق  نیا  رد  هک  میـسقتب  عجار  تاررقم  هک  تسا  حرـصم  یبسح  روما  م . ق . « 326  » ةدام لـیذ  رد 

اریز دومن ، شورفب  مازلا  ار  نانآ  ناوتیمن  دشابیم و  ررض  بجوم  كرتشم  لام  شورفب  ءاکرـش  مازلا  دوشن  هتفگ  دوب . دهاوخ  يراج  لاوما 
و دنامب ، یقاب  تکرش  رد  هشیمه  هک  دومن  مزلم  ار  یسک  ناوتیمن  تسا و  يررض  يرما  زین  تکرش  رب  ءاقب  هک  دش  دهاوخ  هتفگ  خساپ  رد 

. تسا كرتشم  لام  شورف  تکرش  زا  یصالخ  هار  اهنت 

هفلتخم لئاسم 

ق. « 603  » ةدام قبط  دشاب  نآ  تاقلعتم  زا  هک  یتمسق  ره  يارجم  رمم و  دشاب ، نآ  لاثما  غاب و  هناخ ، نیمز ، عاشم  لام  هک  یتروص  رد  - 1
( تسا هدش  نایب  رما  نیا  حرش  لوا  دلج  رد  قافترا  قح  تمسق  رد   ) دوشیم تمسق  نامه  صوصخم  میسقت  زا  دعب  م .
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هـصح روبع  لحم  ای  بآ  يارجم  ءاکرـش  زا  یـضعب  ۀصح  رد  هاگره  دـشاب  نآ  لاثما  هناخ و  نیمز ، غاب ، كرتشم  لام  هک  یتروص  رد  - 2

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 594 

http://www.ghaemiyeh.com


دشاب و هدش  طرـش  نآ  طوقـس  هکنیا  رگم  دوشیمن  طقاس  روبع  ای  يرجم  قح  میـسقت  زا  دـعب  م . ق . « 605  » ةدام قبط  دـشاب  رگید  کیرش 
(. تشذگ نآ  حرش  قافترا  قح  تمسق  رد  . ) یقافترا قوقح  ریاس  تسا  نینچمه 

زا ار  دوخ  مهس  زارفا  دیامنب ، ار  كرتشم  لام  میـسقت  زارفا و  تساوخرد  نانآ  زا  یکی  دشاب و  رفن  ود  زا  شیب  ءاکرـش  هک  یتروص  رد  - 3
هاگداد تسین . یقح  وا  يارب  نارگید  ماهـس  رد  اریز  دهاوخب  رگیدـکی  زا  ار  ءاکرـش  یقاب  ماهـس  زارفا  دـناوتیمن  هتـساوخ و  نارگید  ماهس 
زورفم ار  کی  ره  ماهس  هاگداد  دننکب  رگیدکی  زا  ار  دوخ  ماهس  زارفا  تساوخرد  یگمه  هک  یتروص  رد  ءاکرـش ، یمامت  راضحا  زا  سپ 

تقفاوم زارفا  اب  الـصا  هاوخ  دنیامنن ، تقفاوم  رگید  یـضعب  و  دـنک ، تساوخرد  ار  دوخ  مهـس  زارفا  نانآ  زا  یـضعب  هاگره  الا  دـیامنیم و 
ماجنا دناهدرک  تساوخرد  هک  یناسکب  تبسن  ار  زارفا  تشذگ  هکنانچ  هاگداد  دنـشابن ، رـضاح  دوخ  ماهـس  زارفا  اب  هاوخ  دنـشاب و  هدرکن 
دنشاب رفن  ود  زا  شیب  ءاکرش  هک  یتروص  رد  : » دیوگیم م . ق . « 590  » ةدام هک  تسا  نیا  دراذگیم ، یقاب  هعاشاب  ار  نارگید  ماهس  دهدیم و 

«. دنامب یقاب  هعاشاب  نارگید  ماهس  دیآ و  لمعب  اهنآ  زا  رفن  دنچ  ای  کی  مهس  تبسنب  طقف  میسقت  تسا  نکمم 
، هناخ غاب ، زا  يددعتم  تاکورتم  دوخ  زا  دیامن و  توف  یسک  هکنانچ  دشاب ، فلتخم  عاونا  زا  ددعتم و  كرتشم  لاوما  هک  یتروص  رد  - 4
ار یقاب  دـهاوخب و  تیبلا  ثاثا  ای  هناخ  زا  ار  دوخ  مهـس  زارفا  میـسقت و  طقف  هثرو  زا  یکی  دراذـگ و  یقاب  تیبلا  ثاثا  یعورزم و  كالما 

لمع تساوخرد  قبط  لاوما  زا  تمـسق  نآ  میـسقتب  طـقف  هاـگداد  دـننکن ، رما  نیا  رد  تقفاوـم  رگید  هثرو  دراذـگ و  یقاـب  هعاـشا  لاـحب 
. تسین لاوما  یقاب  میسقت  اب  مزالم  اهنآ  زا  یضعب  رد  يرابجا  تمسق  م . ق . « 596  » ةدام روتسدب  اریز  دیامنیم ،

هعطق زا  عاشم  گـناد  هس  کـی  ره  رفن  ود  هکناـنچ  دـهاوخب  ار  دوخ  مهـس  زا  یـضعب  زارفا  میـسقت و  ءاکرـش  زا  یکی  هک  یتروص  رد  - 5
. دنامب یقاب  هعاشاب  شرگید  گناد  کی  هک   ) دهاوخب ار  نآ  گناد  ود  زارفا  میسقت و  هاگداد  زا  ءاکرش  زا  یکی  دنشاب و  کلام  ار  ینیمز 
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. دمآ دهاوخ  لمعب  يرابجا  میسقت  دشابن ، رگید  کیرش  ررض  بجوم  روبزم  میسقت  رگا 

تروص نیا  رد  دـیامنب ، لک  زا  ار  دوخ  گـناد  هس  یماـمت  زارفا  تساوخرد  میـسقت  عون  نیا  زا  يریگولج  يارب  دـناوتیم  رگید  کیرـش  و 
. ددرگیم ازجم  یمامت  راچان  لوا  کیرش  مهس  هدومن و  میسقت  تمسق  ودب  ار  نیمز  هاگداد 

قح میسقت  زا  دعب  یلو  دوشب  کلم  نآ  میسقت  زا  عنام  دناوتیمن  دراد  قافترا  قح  يرگید  کلم  رد  هک  یسک  : » م ق . « 604  » ةدام قبط  - » 6
. دندرگ قافترا  قح  عییضت  ای  لیطعت  بجوم  یکیکفت  تایلمع  رد  دنناوتیمن  زورفم  هصح  نابحاص  و  دنامیم » یقاب  دوخ  لاحب  روبزم 

(. تشذگ نآ  نایب  قافترا  قح  رد  )
ماهس نابحاص  ءاکرش  زا  کی  ره  هصح  نییعت  میسقت و  زا  سپ  یلو  ددرگ  هرجأتسم  نیع  میسقت  زا  عنام  دناوتیمن  عاشم  کلم  رجأتـسم  - 7

زا سپ  دنناوتیمن  ءاکرـش  دشاب  هناخ  زارفا  دروم  هچنانچ  الثم  دندرگ ، رجأتـسم  ررـض  بجوم  یکیکفت  تایلمع  هلیـسوب  دـنناوتیمن  هزورفم 
تیکلام قح  اب  یفانم  رجأتسم و  ررض  بجوم  رما  نیا  اریز  دنیامن ، کیکفت  رگیدکی  زا  ار  ود  نآ  يراوید  هلیسوب  تمسق ، ودب  نآ  میسقت 

رد کیکفت  لمع  هاگره  یلو  دیامنب ، راوید  ندیشک  رد  تقفاوم  هکنیا  رگم  تسا  هتشادن  هلخادم  زارفا  رما  رد  هک  دشابیم  عفانمب  تبسن  وا 
. ددرگ عنام  دناوتیمن  رجأتسم  دشاب  یعورزم  نیمز  ای  غاب  هراجا  دروم  هکنانچ  دوشن  رجأتسم  ررض  بجوم  جراخ 

رد نآ  لیـصفت  « ) تسین زیاج  مهیلع  فوقوم  نیب  هفوقوم  لام  میـسقت  یلو  تسا  زئاج  فقو  زا  کـلم  میـسقت  : » م ق . « 597  » ةدام قبط  - 8
(. تشذگ فقو 

تـساوخرد ار  عفانم  میـسقت  دهاوخب ، ار  نآ  میـسقت  هکنآ  نودـب  ءاکرـش  زا  یکی  دـشاب و  یجراخ  نیع  كرتشم  لام  هک  یتروص  رد  - 9
و رگید ، کیرـش  لاس  کی  و  دنیـشنب ، وا  لاس  کی  هک  دـهاوخب  كرتشم ، غاب  ءاکرـش  زا  یکی  هکنانچ  دـشاب  نامز  راـبتعاب  هاوخ  دـیامن ،

کیرـش ار  یقاب  فصن  دـیامن و  هدافتـسا  یکی  ار  غاب  زا  فصن  دـهاوخب  كرتشم ، غاب  ءاکرـش  زا  یکی  هکنانچ  دـشاب  ءازجا  رابتعاب  هاوخ 
دنیامنن  روبزم  میسقت  رد  قفاوت  ءاکرش  هاگره  رگید .
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هعاشا و رد  هک  تسیررـض  عفر  يارب  میـسقتب  رابجا  اریز  دنک ، عفانم  میـسقتب  رابجا  ار  عنتمم  دناوتیمن  هاگداد  دشاب ، نکمم  نیع  میـسقت  و 

. دیامنیمن فرطرب  ار  ررض  دنیوگ ، كرتشم  لام  زا  عافتنا  رد  تایاهم  ًاحالطصا  ار  نآ  هک  روبزم  میسقت  تسا و  دوجوم  تکرش 
اهنآ زا  کی  ره  نامز  ره  تسین و  یمازلا  میـسقت  رب  ءاـقب  دـمآ  لـمعب  میـسقت  دـندومن و  میـسقت  هنوگنیا  رب  قفاوت  ءاکرـش  هک  یتروص  رد 

. دنز مه  رب  ار  نآ  دناوتیم 
رئاس دناوتیم  هاگداد  ءاکرش  زا  یضعب  تساوخردب  تسا  تانق  يارجم  رد  هکنانچ  دشابن  نکمم  كرتشم  لام  نیع  میسقت  هک  یتروص  رد 

مه رب  دناوتیم  کی  ره  تسین و  روآمازلا  زین  روبزم  میسقت  دیامنب . ءازجا  ای  نامز  رابتعاب  عفانم  میسقتب  رابجا  دنرادن  تقفاوم  هک  ار  ءاکرش 
. دنیامن رما  نیا  رب  قفاوت  دنناوتیم  ءاکرش  هک  ینانچمه  دهاوخب  ار  نآ  ندز 

، تسا يرگید  کلم  نآ  نیع  هک  هناخ ، ای  غاب  عفانم  کـلام  رفن  ود  هکناـنچ  تسا ، تعفنم  زا  تراـبع  القتـسم  كرتشم  لاـم  هاـگره  یلو 
تلادع تفـصن و  تیاعر  اب  یگدیـسر  زا  سپ  هاگداد  دیامنب و  ءازجا  ای  نامز  رابتعاب  میـسقت  رب  مازلا  ار  يرگید  دناوتیم  کی  ره  دنـشاب ،

، دنک میسقت  ار  عفانم  نیع  رابتعاب  ای  دیامن و  هدافتسا  عفانم  زا  اًلقتسم  ینیعم  تدم  ءاکرـش  زا  کی  ره  هک  دومن  دهاوخ  رداص  يأر  یئاضق 
رد ءاکرـش  هدش  هتفگ  دننز . مه  رب  ار  نآ  دنناوتیمن  ءاکرـش  میـسقت  زا  سپ  تسا و  وحن  نیدـب  عفانم  رد  هعاشا ، ررـض  عفر  قیرط  اهنت  اریز 

دسریم رظنب  دننز . مه  رب  ار  نآ  دنناوتیم  نامز  ره  دشابیمن و  روآمازلا  وحن  نیدب  میـسقت  دنیامنب ، میـسقت  رد  قفاوت  هچ  رگا  كرتشم  عفانم 
دـشاب ءاکرـش  کلم  القتـسم  عفانم  هک  یتروص  رد  ءازجا  ای  نامز  راـبتعاب  عفاـنم  میـسقت  ناـیعا  میـسقتب  هطوبرم  داوم  زا  طبنتـسم  رباـنب  هک 

. دنشاب تعفنم  نیع و  کلام  ءاکرش  هکنآ  فالخ  رب  تسا  روآمازلا 
ررض رب  ءاکرـش  زا  رفن  دنچ  ای  کی  ددرگ و  هیقنت  ای  ریمعتب  جاتحم  دوش و  ادیپ  یبارخ  نآ  لاثما  ای  كرتشم  تانق  رد  هک  یتروص  رد  - 10

عوجر مکاحب  دنناوتیم  ررضتم  ءاکرش  ای  کیرش  م . ق . « 594  » ةدام روتسدب  دنیامن  عانتما  تانق  ریمعت  ای  هیقنت  رد  تکرش  زا  رگید  ءاکرش 
ةدام  علق  يارب  مکاح  دشابن  میسقت  لباق  کلم  رگا  تروص  نیا  رد  دنیامن ،
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لام هاگره  الا  و  دـنکیم ، رابجا  دوخ  مهـس  عیب  ای  هراجا  ای  ریمعت  ای  هیقنت  رد  تکرـشب  عقوم  ياضتقاب  ار  عنتمم  کیرـش  ررـض ، عفر  عازن و 

رد يدرف  تیمکاح  قحب  زواجت  رما  نیا  اریز  دومن ، عیب  ای  هراجا  ای  ریمعت  هب  راـبجا  ار  عنتمم  کیرـش  ناوتیمن  دـشاب  میـسقت  لـباق  كرتشم 
اب دناوتیم  ررضتم  کیرـش  و  دنراد ، یندم  نوناق  « 30  » ةدام رد  روکذم  طیلـست  ةدعاق  قبط  دوخ  كالماب  تبـسن  دارفا  هک  دشابیم  كالما 

. دیامنب ررض  عفد  دوخ  زا  كرتشم  لام  میسقت  تساوخرد 
زا کی  ره  زا  بلط  میـسقت و  ار  نآ  ناوتیمن  دشاب ، ددعتم  صاخـشا  زا  یئاهبلط  كرتشم  لام  هاگره  هک  دننآ  رب  نییقوقح  زا  یـضعب  - 11

، دراذگ یقاب  ثراو  ود  دریمب و  دراد  بلط  رفن  ود  زا  هک  یـسک  هاگره  هکنانچ  داد ، رارق  ءاکرـش  زا  یکی  یـصاصتخا  هصح  ار  نینویدـم 
تروـصب بـلط  یماـمت  هـکلب  داد ، صاـصتخا  رگید  ثراوـب  ار  يرگید  زا  بـلط  هـثرو و  زا  یکیب  صاــصتخا  ار  یکی  زا  بـلط  ناوـتیمن 

تـسا نینچمه  و  دـشابیم . ود  ره  نآ  زا  ددرگ  تخوـس  هچ  ره  تسا و  هثرو  ود  رهب  قـلعتم  دوـش  لوـصو  هچ  ره  تـسا و  یقاـب  كرتـشم 
رفن ود  ثرومب  سیوس  کنارف  رازه  لایر و  رازه  هد  یـسک  هاگره  الثم  دنراد ، رفن  کی  زا  ًاکرتشم  رفن  دـنچ  هک  فلتخم  عون  زا  یئاهبلط 

یـصاصتخا ۀـصح  رد  ار  بلط  کنارف  رازه  یکی و  یـصاصتخا  هصح  رد  ار  بلط  لاـیر  رازه  هد  هکرت  میـسقت  رد  ناوتیمن  هدوب ، نویدـم 
یـضعب میـسقت ، رد  ناوتیمن  دـهدب  طاسقاب  وا  دـیاب  هک  دـنراد  رفن  کی  زا  ًاـکرتشم  هک  ار  رفن  دـنچ  بلط  هک  یناـنچمه  داد . رارق  يرگید 
هدزاودب هاگره  ار  رفن  ود  نیب  كرتشم  ۀـناخ  هکنانچ  داد ، صاصتخا  رگید  یـضعبب  ار  رگید  طاسقا  ضعب  ناراکبلط و  زا  یکیب  ار  طاسقا 

دنهد رارق  هدومن و  میسقت  ار  نآ  دوخ  نیب  دنناوتیمن  ءاکرـش  دزادرپب ، ار  نآ  رجأتـسم  طسق  هدزاود  رد  هک  دنهد  هراجا  لاس  رد  لایر  رازه 
. دشاب رگید  کیرشب  قلعتم  مود  طسق  شش  یکیب و  قلعتم  لوا  طسق  شش  هک 
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ار نآ  ای  دـیامن و  ءاربا  كرتشم  نید  زا  ار  دوخ  مهـس  دـناوتیم  هک  یناـنچمه  ناراـکبلط  زا  کـی  ره  هک  دـننآ  رب  نییقوقح  زا  رگید  ضعب 
هچنانچ یلک و  تسا  يرما  نید  و  دشابیم . ءاربا  دننام  ءافیتسا  دیامن و  ءافیتسا  ار  دوخ  مهس  دناوتیم  دنک ، حلـص  ثلاث  صخـشب  ای  نویدمب 

نویدم 
 153 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

ددرگیم ققحم  دارفا  نآب  تبسن  وا  یصاصتخا  تیکلم  روبزم  دارفا  ضبقب  دهدب ، واب  ناراکبلط  زا  یکی  مهس  ناونعب  ار  یلک  دارفا  زا  ضعب 
. ددرگ رسعم  ادعب  نویدم  هچ  رگا  دوب  دهاوخ  یقاب  نویدم  همذ  رد  هعاشا  لاحب  ناراکبلط  هیقب  ماهس  و 

میسقت رثا 

هک یفرـصت  ره  دوشیم و  دوخ  مهـس  لقتـسم  کـلام  یبسح ، روما  نوناـق  « 326  » و « 325  » ةداـم قبط  میـسقت  زا  سپ  ءاکرـش  زا  کـی  ره 
جراخ هعاشا  لاح  زا  ءاکرـش  زا  کی  ره  مهـس  میـسقت  ۀلیـسوب  اریز  درادن ، یقح  نارگید  ۀصحب  تبـسن  دیامنب و  نآ  رد  دناوتیم  دـهاوخب 

. دباییم صاصتخا  روبزم  کیرشب  هدش و 
ياضر نودب  دـناوتیمن  ءاکرـش  زا  کیچـیه  تسا و  مزال  م  ق . « 599  » ةدام قبط  دیآ  لمعب  هاگداد  ۀلیـسوب  هاوخ  یـضارتب و  هاوخ  میـسقت 

. دنک عوجر  نآ  زا  نارگید 
نامز ره  قباس  دننام  دیآیم و  رد  هعاشا  لاحب  ماهـس  دـننز و  مه  رب  ار  نآ  دـنناوتیم  دـنیامن  قفاوت  ءاکرـش  یمامت  هک  یتروص  رد  نیاربانب 

. دنیامن میسقت  زارفا و  ار  نآ  ًاددجم  دنناوتیم  دنهاوخب 
هکنآ زا  سپ  نیاربانب  تسین ، هلماعم  میـسقت  دراد و  هلماعمب  صاصتخا  هلاقا  تسا و  هلاـقا  میـسقت  ندزمهرب  هک  دـننآ  رب  ءاـهقف  زا  ياهدـع 

. دز مه  رب  یضارتب  هلاقا و  ار  نآ  ناوتیمن  دش  عقاو  حیحص  روطب  میسقت 
: دز مه  رب  ار  میسقت  ناوتیم  لیذ  دراوم  رد 

ءاکرش زا  کی  ره  و  دوشیم » لطاب  میسقت  تسا  هدش  عقاو  طلغب  تمسق  هک  دوش  مولعم  میـسقت  زا  دعب  هاگره  .: » م ق . « 601  » ةدام قبط  - 1
هـصح دشیمن  هابتـشا  نآ  هاگره  هک  دهد  يور  میـسقت  رد  یهابتـشا  هک  تسیتروص  رد  میـسقت  ندوب  طلغ  دـنز . مه  رب  ار  میـسقت  دـناوتیم 

رب ار  نآ  ناوتیمن  هدش و  عقاو  حیحص  میسقت  دشاب  هتشادن  میسقت  رد  يریثأت  هابتشا  هاگره  الا  و  دیدرگیم ، رتشیب  ای  رتمک  ءاکرش  زا  یـضعب 
دهاوخن يور  ماهـس  رادـقم  رد  رییغت  دوش  میوقت  هلداع  شزرا  زا  رتشیب  ای  رتمک  تبـسن  کیب  كرتشم ، کلم  مامت  هاگره  هکنانچ  دز . مه 

زا شیب  يدـص 30  هچنانچ  تسا  رفن  هس  نیب  كرتشم  هک  ینیمز  هعطق  الثم  دـناهدش ، باستحا  موقم  تمیق  نامهب  ماهـس  یمامت  اریز  داد ،
زا  کی  ره  ماهس  رد  رما  نیا  دوش ، میوقت  هلداع  تمیق 
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رد یلو  دومنیمن . یقرف  ءاکرـش  ماهـس  رادـقم  دـشیم  میوقت  هلداـع  تمیقب  نیمز  ۀـعطق  هک  یتروص  رد  و  تسا ، هدـش  تیاـعر  زین  ءاـکرش 
لام هک  یتروص  رد  اًلثم  دنز ، مه  رب  ار  نآ  دناوتیم  ررـضتم  دوش ، صـصح  رد  قرف  بجوم  هرخالاب  میـسقت و  رد  رثؤم  هابتـشا  هک  یتروص 

ررضتم هتفرگ  رارق  وا  هصح  رد  ضعب  نآ  هک  یسک  دوش ، میوقت  هلداع  تمیق  زا  شیب  اهنآ  زا  یضعب  میـسقت  يارب  دشاب و  ددعتم  كرتشم 
دـیدرگیم و وا  هصح  هتفرگ  رارق  وا  مهـس  رد  كرتـشم  لاـم  زا  هچنآ  زا  شیب  دـشیم  میوـقت  هلداـع  تـمیقب  ضعب  نآ  هاـگره  اریز  تـسا ،

تـشگیم میوقت  هلداع  تمیقب  دـشاب ، هدـش  میوقت  هلداـع  تمیق  زا  رتمک  هتفرگ  رارق  ءاکرـش  زا  یکی  هصح  رد  هک  یلاـم  هاـگره  نینچمه 
. دشیم وا  بیصن  هتفرگ  رارق  وا  ۀصح  رد  كرتشم  لام  زا  هچنآ  زا  رتمک 

مه رب  ار  میسقت  ناوتیم  صصح  رادقم  رد  ریثأت  تروص  رد  دشابیم و  میوقت  رد  هابتشا  دننام  هدش  ماهس  لیدعت  يارب  هک  هبساحم  رد  هابتشا 
. دیامنب خسف  ار  میسقت  دناوتیم  نوبغم  تسا و  نبغ  دننام  میسقت  رد  رثؤم  هابتشا  دز .

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 597 

http://www.ghaemiyeh.com


ای کیرش  هدوبن ، نآب  ملاع  میـسقت  نیح  رد  هک  دوش  رهاظ  یبیع  ءاکرـش  زا  رفن  دنچ  ای  کی  هصح  رد  هاگره  .: » م ق . « 600  » ةدام قبط  - 2
زا یکی  ۀـصح  رد  هک  انب  زا  یتمـسق  دوش  مولعم  كرتشم ، هناخ  میـسقت  زا  سپ  هاگره  الثم  دـنزب .» مهب  ار  میـسقت  دراد  قح  روبزم  ءاکرش 

هچنآ زا  شیب  هدوب و  نآ  تمالـس  روصتب  هدـمآ  لـمعب  تمـسق  نآ  زا  هک  یمیوقت  تسا و  یـشالتم  مه  زا  هدیـسوپ و  هتفرگ  رارق  ءاـکرش 
هجیتن رد  دومنیم و  نییعت  نآ  يارب  تمیق  رتمک  تشاد ، هجوت  تمـسق  نآ  یبارخب  سانـشراک  هچنانچ  و  تسا ، هدـش  میوقت  هتـشاد  شزرا 

رگا هک  دـیدرگ  نایب  عیب  رد  بیع  رایخ  رد  هچنآ  فالخ  رب  تسا . هدیـسر  واب  هک  دـشیم  نآ  زا  شیب  روبزم  کیرـش  هصح  رادـقم  رما  نیا 
ندش رهاظ  تروص  رد  هلماعم ، خسف  ای  شرا  ذخا  اب  بویعم  عیبم  لوبق  رد  تسا  راتخم  يرتشم  هدوب  بویعم  عیبم  دوش  رهاظ  هلماعم  زا  دعب 

هک ینانچمه  دیامنب ، رگید  ءاکرش  زا  شرا  هبلاطم  دناوتیمن  دنز و  مه  رب  ار  میسقت  دناوتیم  طقف  ررضتم  ءاکرـش ، زا  یکی  بیـصن  رد  بیع 
. دننک میسقت  ندز  مه  رب  زا  يریگولج  شرا  نداد  اب  دنناوتیمن  رگید  ءاکرش 
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. دنکیم تدوع  هعاشا  لاحب  ماهس  میسقت ، ندز  مه  رب  خیرات  زا  الاب  دروم  ود  رد 

رظن زا  و  هدوب ، حیحص  میسقت  اریز  دوب ، دهاوخ  هزورفم  هصح  کلام  نآ  زا  ندز ، مه  رب  میـسقت و  نیب  تدم  رد  هصح  ره  عفانم  تائامن و 
تالماعم رد  خـسف ، دروم  رد  هکناـنچ  تسا  هداد  ررـضتمب  ار  نآ  ندز  مه  رب  قح  نوناـق  تسا  هدـش  ءاکرـش  زا  یـضعب  هجوتم  هک  یناـیز 

. دشابیم

میسقت نالطب  دراوم 

هراشا

رد م ...« . ق . « 602  » ةدام ریخا  تمسق  قبط  تسا  هدوب  ریغ  لام  هدش ، میـسقت  لاوما  زا  ینیعم  رادقم  هک  دوش  مولعم  میـسقت  زا  دعب  هاگره 
یـسک دزن  هچیلاق  تفج  ود  هچنانچ  الثم  تسا .» لطاب  الا  حیحـص و  میـسقت  دشاب  يواست  ًازورفم  صـصح ، مامت  رد  ریغ  لام  هک  یتروص 
هکرت ءزج  هدوب ، ناشثروم  لام  هچیلاق  تفج  ود  نآ  هکنآ  روصتب  نانآ  و  دراذـگ ، یقاب  رـسپ  ود  دوخ  زا  دـنک و  توف  نیمار  دـشاب  تناما 

. دنیامن میسقت  ار  اهنآ  دنروآ و  باسحب 
زا سپ  يرگید ، مهس  رد  هعطق  کی  یکی و  مهس  رد  هعطق  هس  ای  دریگ و  رارق  رسپ  ود  نآ  زا  یکی  مهـس  رد  اههچیلاق  نآ  هک  یتروص  رد 
ره یتناما ، ياههچیلاق  ندراذـگ  رانک  اب  اریز  تسا ، لـطاب  میـسقت  هک  دوشیم  فشک  هدوب ، تناـما  ثروم  دزن  اـههچیلاق  دوش  مولعم  هکنآ 

هکرت زا  دوـخ  مهـس  زا  رتـمک  يرگید  دوـخ و  مهـس  زا  شیب  ءاکرـش  زا  یکی  و  هدربـن ، هکرت  زا  ار  دوـخ  یقیقح  هصح  ثراو  ود  زا  کـی 
رگید ثراوب  ریغ  لام  لباقم  رد  ار  دوخ  یمهـس  عاشم  ءازجا  زا  یتمـسق  هدرب ، مهـس  رتمک  هک  یـسک  یلیلحت  رظن  زا  تسا . هدش  شبیـصن 
رگید ثراو  هصح  رد  رگید  تفج  کی  یکی و  هصح  رد  هچیلاق  تفج  کی  هک  یتروص  رد  اما  دشابیم . لطاب  روبزم  میـسقت  تسا و  هداد 

لـصاح یتوافت  هثرو  یعقاو  هصح  رد  یتناما  ياههچیلاق  ندراذـگ  رانک  زا  سپ  دـشاب ، يواسم  مه  اـب  تفج  ود  موقم  تمیق  دریگ و  رارق 
. دوبیم رادقم  نیمهب  کی  ره  هصح  دندروآیمن  هکرت  باسح  رد  هثرو  ار  یتناما  ياههچیلاق  هاگره  اریز  دوشیمن ،

نالطب مالعا  هاـگداد  زا  تسا  هدوب  ریغ  لاـم  هدـش  میـسقت  لاوما  زا  ینیعم  رادـقم  هکنآ  دانتـساب  ناوتیمن  دـشابیم و  حیحـص  روبزم  میـسقت 
. تساوخ ار  میسقت 

یسک ًادعب  دننک و  میسقت  دوخ  نیب  ار  هکرت  یمامت  وا  رـضاح  هثرو  دریمب و  یـصخش  هک  تسنآ  دیآیم  شیپ  لمع  رد  بلغا  هک  يدروم 
نامه  رد  تثارو  يوعدب  دوش و  تفای 
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مهـس زا  يرادـقم  دوخ  ینوناق  مهـس  رب  هوالع  هثرو  زا  کی  ره  هک  دوشیم  مولعم  تثارو  تابثا  زا  سپ  دـیامن ، هبلاطم  ار  دوخ  هصح  هقبط 
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رتخدکی رسپ و  ود  دنکیم ، توف  یـصخش  الثم  تسا  یقاب  نارگید  زورفم  ۀصح  رد  هعاشا  لاحب  وا  مهـس  تسا و  هدرب  زین  ار  روبزم  ثراو 
سمخ کی  رتخد  سمخ و  ود  اهرسپ  زا  کی  ره  دننکیم و  میسقت  دوخ  نیب  تسا  مدنگ  نت  دصیس  هک  ار  هکرت  وا  رـصحنم  ثراو  ناونعب 

هثرو زا  ثرالا  مهـس  دـنک و  تباث  ار  دوخ  تثارو  تسا  یفوتم  رتخد  هکنآ  يوعدـب  دوش و  ادـیپ  ینز  ًادـعب  دـیامنیم و  بحاصت  ار  نآ  زا 
، هدش میسقت  رتخدکی  رسپ و  ود  نیب  هکرت  یمامت  رد  هعاشا  لاحب  وا  مهس  یلیلحت  رظن  زا  دیامنب . هبلاطم  هدرک  بحاصت  ار  هکرت  هک  رگید 
ود هکنآ  ضوع  رد  رسپ  ره  تسا و  هدش  میسقت  تمـسق  جنپ  هب  دوشب  میـسقت  مهـس  شـش  هکنآ  ضوع  رد  یفوتم  هکرت  ینعی  تسا ، یقاب 

يرسپ 30/ ره  مهس  رد  ریخا  رتخد  نیاربانب  تسا . هدرب  سمخ  کی  دربب  سدس  کی  هکنآ  ضوع  رد  رتخد  هدرب و  سمخ  ود  دربب  سدس 
رب هوالع  کی  ره  اریز  دنک ، ذخا  کی  ره  زا  هناگادج  هبلاطم و  اهنآ  زا  ار  دوخ  مهـس  دـناوتیم  تسا و  کیرـش   1 رتخد 30 / مهـس  رد  2 و 
دزن ماهـس  بسانتب  روبزم  رتخد  مهـس  تقیقح  رد  تسا و  هدرب  دوخ  دـهاوخ  ثرالا  مهـس  زا  مه  عاشم  ینیعم  رادـقم  دوخ ، ینوناـق  هصح 
نت هد  رتخد  زا  مدـنگ و  نت  تسیب  رـسپ  ره  زا  الاب  ضرف  رد  هکنانچ  دـهاوخب  تسوا  دزن  هچنآ  کـی  ره  زا  دـناوتیم  دـشابیم و  هثرو  رئاـس 
دوخ مهس  ریخا ، رتخد  ذخا  اب  اریز  تسین  نآ  دیدجتب  جایتحا  دشابیم و  حیحص  ًۀجیتن  هدمآ  لمعب  هک  یمیـسقت  اما  دیامنیم  تفایرد  مدنگ 

. تسا هدش  مهس  ششب  میسقت  لصا  زا  هک  تسا  نآ  دننام  هثرو  زا  ار 
میـسقت ددرگ ، روبزم  رتخد  ررـض  بجوم  هثرو  رئاس  زا  کی  ره  زا  نآ  زا  يرادقم  ذـخا  ینعی  ریخا  رتخد  هصح  هیزجت  هک  یتروص  رد  اما 

مهس ششب  نآ  میسقت  تیعضو  هک  دشاب  یلاوما  زا  هکرت  هک  تسیتروص  رد  نآ  و  ددرگ ، میـسقت  ًاددجم  كرتشم  لام  دیاب  تسا و  لطاب 
رد میسقت  هکنآ  دانتـساب  دیامنب و  ضارتعا  میـسقتب  دناوتیم  رتخد  روبزم  دروم  رد  اهنآ . لاثما  غاب و  هناخ ، دننام  دیامنب  قرف  مهـس  جنپ  ای  و 

لمعب  شقح  تیاعر  نودب  وا  ندوبن 
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نالطب یگدیـسر  زا  سپ  هاگداد  دهاوخب ، ار  ددـجم  میـسقت  نالطب و  مالعا  تسین  دوجوم  میـسقت  ندز  مه  رب  زج  يرگید  قیرط  هدـمآ و 
. دیامنیم زارفا  میسقت و  رتخد  ود  رسپ و  ود  نیب  ار  هکرت  ًاددجم  مالعا و  ار  روبزم  میسقت 

ره ةزورفم  ۀصح  رد  هک  تسین  نآ  دشاب ) يواستب  ًازورفم  صصح  مامت  رد  ریغ  لام  هک  یتروص  رد   ) ترابع زا  م . ق . « 602  » ةدام روظنم 
هک یفوتم  هثرو  دوش  ضرف  الاب  لاثم  رد  هکنانچ  تسا ، ءاکرـش  رئاس  دزن  هک  دشاب  رادقم  نامه  ریغ ، لام  زا  زارفا ، زا  سپ  ءاکرـش  زا  کی 

تفاـی هک  يرتخد  و  تسا ، هدرب  ار  نآ  زا  ثلث  کـی  ره  دـناهدرک و  تمـسق  هس  ار  هکرت  هدوب و  رـسپ  هس  دـناهدومن  میـسقت  ار  هکرت  ـالبق 
هک تسا  نآ  روظنم  هکلب  دیامنیمن  یقرف  كالم  ثیح  زا  الاب  ضرف  اب  روبزم  ضرف  اریز  دشابیم ، دوجوم  يواستب  نانآ  دزن  شمهس  دوشیم 

ءاکرش زا  کیچیه  ماهسب  یللخ  کی ، ره  هصح  زا  نآ  ندراذگ  رانک  اب  هک  دریگ  رارق  ءاکرـش  یمامت  صـصح  رد  ینیعم  ماهـسب  ریغ  لام 
يوحنب روظنم  يادا  يارب  یفاک  اسران و  هدام  ترابع  دشاب . نآ  لاثما  نهآ و  ای  مدنگ و  لیبق  زا  هکرت  هک  تسیدروم  رد  نآ  دـیاین و  دراو 

هتفرگ رارق  ءاکرش  صصح  رد  ریغ  لام  يواستم  روطب  هک  تسا  يدروم  طقف  الاب  هدام  رظن  هاگره  و  تسین . دوش  ضورف  یمامت  لماش  هک 
لام ندومن  ازجم  اب  هچنانچ  دریگ ، رارق  ءاکرـش  صـصح  رد  ریغ  لام  يواستم  ریغ  روطب  هک  يدروم  رد  دوریم ، لامتحا  نیا  ًایوق  هک  دشاب 

. دومن يراج  نآب  تبسن  طانم  حیقنت  كالم و  تدحو  رظن  زا  ار  روبزم  ةدام  مکح  دیاب  دوشن ، ادیپ  صصح  رد  يرییغت  ریغ 

هرصبت

هدوب ینید  تیم  رب  هک  دوش  مولعم  میـسقت  زا  دـعب  ای  دوش و  میـسقت  وا  نوید  ءادا  زا  لـبق  تیم  هکرت  هاـگره  : » دـیوگیم م . ق . « 606  » ةدام
يارب دناوتیم  راکبلط  دشاب  هدش  رسعم  ثارو  زا  رفن  دنچ  ای  کی  رگا  دنک و  عوجر  وا  مهس  تبـسنب  ثارو  زا  کی  رهب  دیاب  راکبلط  تسا ،

«. دیامن عوجر  رگید  ثراوب  زین  نیرسعم  ای  رسعم  مهس 
: دوشیم هداد  رکذت  الیذ  رما  هس  الاب  ةدام  حیضوت  يارب 
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قبط  دوشیم و  لقتنم  هثروب  ثرا  تاررقم  قبط  یفوتم  هکرت  توف ، رثا  رد  - 1
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«. هتفرگ قلعت  تیم  هکرتب  هک  ینوید  قوقح و  ءادا  زا  سپ  رگم  دوشیمن  رقتسم  یفوتم  هکرتب  تبسن  هثرو  تیکلام  : » م ق . « 868  » ةدام
نیدب دریگیم و  رارق  ناراکبلط  قح  یمومع  ۀـقیثو  یفوتم  هکرت  و  دوشیم ، لیدـبت  ینیع  قحب  نویدـم  توف  رثا  رد  ناراکبلط  ینید  قح  - 2

م. ق . « 871  » ةدام هک  تسا  تهج 
ناید هدوبن و  ذفان  هروبزم  تالماعم  تسا  هدشن  هیدأت  یفوتم  نوید  هک  مادام  دنیامن ، یتالماعم  هکرت  نایعاب  تبـسن  هثرو  هاگره  : » دیوگیم
لیبق زا  هکرت  رد  هثرو  تافرـصت  : » دیوگیم هدـیدرگ و  دـیکأت  یبسح  روما  نوناق  « 229  » ةداـم رد  رما  نیا  و  دـننز .» مه  رب  ار  نآ  دـنناوتیم 

«. نوید ءادا  ای  ناراکناتسب و  هزاجا  زا  دعب  رگم  تسین  ذفان  هریغ  هبه و  حلص و  شورف و 
نوید ماـمت  ءادا  يارب  هکرت  رگا  دـنهدب و  ناراکناتـسب  هب  يزیچ  هکرت  زا  ریغ  دنتـسین  مزلم  هثرو   » یبـسح روما  م . ق . « 226  » ةدام قبط  - 3

: تهج نیدب  و  دوشیم .»...  میسقت  اهنآ  بلط  تبسنب  ناراکناتسب  مامت  نیب  ام  هکرت  دشابن ، یفاک 
رگا یفوتم ، نوید  ءادا  زا  سپ  یبسح ، روما  نوناق  « 258  » و « 254  » ةدام قبط  دنیامنن  لوبق  دننک و  در  ار  هکرت  هثرو  هک  یتروص  رد  فلا -

. دوب دهاوخ  هثرو  لام  دنامب  یقاب  يدئاز 
نوید هک  دـنمزلم  هثرو  یبسح ...«  روما  نوناق  « 255  » ةداـم دـنیامن ، لوبق  هکرت  ریرحت  تروص  قباـطم  ار  هکرت  هثرو  هک  یتروص  رد  ب -

رترادقم زا  شیب  هثرو  و  دشاب » هدش  بلط  ياعدا  هک  رتریرحت  تروص  میظنت  زا  دعب  دنچ  ره  دـنزادرپب  هکرت  تروص  دودـح  رد  ار  یفوتم 
. دزادرپیمن ناراکبلط  هب  هک 

نوید ماـمت  ءادا  لوئـسم  کـی  ره  یبسح ...«  روما  م . ق . « 248  » هداـم قبط  دـنیامن ، لوبق  قلطم  روـطب  ار  هکرت  هثرو  هک  یتروـص  رد  ج -
ریصقت نودب  یفوتم  توف  زا  سپ  هک  دننک  تباث  ای  هدوب  هکرت  رب  دئاز  یفوتم  نوید  دننک  تباث  هکنیا  رگم  دوب ، دهاوخ  دوخ  مهس  تبسنب 

نیا  رد  هک  تسین  یفاک  نوید  تخادرپ  يارب  هکرت  هدنامیقاب  هدش و  فلت  اهنآ 
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«. دوب دنهاوخن  لوئسم  هکرت  زا  دئازب  تبسن  تروص 
هکرت هک  تسا  نآ  مکح  رد  دنیامنب  میـسقت  دوخ  نیب  ار  یفوتم  لاوما  هکرت  ریرحت  نودب  هثرو  هک  یتروص  رد  تشذگ  الاب  رد  هچنآ  ربانب 

دوب و دـنهاوخ  دوخ  مهـس  تبـسنب  یفوتم  نوید  مامت  ءادا  لوئـسم  یبسح ، روما  نوناق  « 248  » ةداـم قبط  دـناهدومن و  لوبق  قلطم  روطب  ار 
رـسپ و ود  زا  ترابع  یفوتم  ثارو  هاگره  الثم  دـننکیم . عوجر  وا  مهـس  تبـسنب  ثارو  زا  کی  رهب  ناراـکبلط  م . ق . « 606  » ةدام روتسدب 
و ددرگیم ، رادهدهع  ار  نآ  زا  سمخ  کی  رتخد  سمخ و  ود  اهرسپ  زا  کی  ره  تسا ، لایر  رازه  دصکی  یفوتم  یهدب  دنـشاب و  رتخدکی 

دوشیم دافتسم  م . ق . « 606  » ةدام زا  هکنانچ  دنزادرپب . یفوتم  نوید  تباب  تسا  هدش  نانآ  بیصن  هکرت  زا  هچنآ  زا  شیب  دنتسین  مزلم  هثرو 
ةدام لیذ  هک  تسا  نیا  دشاب  هدش  رسعم  ضعب  نآ  هکنآ  رگم  دنیامنب  هعجارم  رگید  ضعبب  هثرو  زا  یضعب  ماهس  يارب  دنناوتیمن  ناراکبلط 

عوجر رگید  ثراوب  زین  نیرـسعم  ای  رـسعم  مهـس  يارب  دناوتیم  راکبلط  دشاب  هدش  رـسعم  ثارو  زا  رفن  دنچ  ای  کی  رگا  و  : » دیوگیم روبزم 
نیب ار  اهنآ  هثرو  دشاب و  هتـشاد  رتخدکی  رـسپ و  ود  دراذگب و  یئاراد  لایر  رازه  دص  رادقمب  دوخ  زا  دریمب و  یـسک  هاگره  الثم  دـیامن .»
رازه یـس  یفوتم  هچنانچ  و  دوب . دهاوخ  لایر  رازه  تسیب  رادقمب  رتخد  لایر و  رازه  لهچ  رادـقمب  يرـسپ  ره  هصح  دـننک ، میـسقت  دوخ 

رـسعم يدمآشیپ  رثا  رد  اهرـسپ  یلو  دزادرپب ، دـیاب  ار  نآ  زا  لایر  رازه  شـش  رتخد  لایر و  رازه  هدزاود  يرـسپ  ره  دـشاب  نویدـم  لایر 
هبلاطم رتخد  زا  ار  یفوتم  نوید  زا  لایر  رازه  تسیب  ات  دنناوتیم  ناراکبلط  تروص  نیا  رد  دنزادرپب ، ار  دوخ  ردپ  نید  دنناوتیمن  دـناهدش و 

دوش هیدأت  نوید  زا  يرادقم  هچنانچ  دشابیم و  یفوتم  نوید  زا  یئزج  ره  ۀـقیثو  هکرت  یمامت  م . ق . « 783  » ةدام زا  دافتسم  قبط  اریز  دننک 
واب هک  ياهصح  شزرا  رادقمب  هثرو  زا  کی  ره  نیاربانب  دنامیم ، یقاب  ناراکبلط  ۀقیثو  رد  هکرت  یمامت  دوشیمن و  کف  لام  زا  نآ ، تبسنب 
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زا دوخ  ثرالا  مهـس  شزرا  رادقم  ات  دیاب  رگید  ضعب  هثرو ، زا  ضعب  راسعا  تروص  رد  هک  دشابیم  لوئـسم  ناراکبلط  لباقم  رد  هدیـسر ،
رتخد  الاب  ضرف  رد  دیآرب . نآ  هدهع 
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زا ار  هدـنامیقاب  لایر  رازه  هد  دـنناوتیمن  ناراکبلط  دزادرپب و  تسا  وا  ثرالا  مهـس  رادـقم  هک  لاـیر  رازه  تسیب  اـت  ثروم  نید  زا  دـیاب 

مهس تبسنب  ناردارب  زا  هدومن  هیدأت  ناراکبلطب  لایر  رازه  شـش  دوخ  مهـس  زا  دئاز  هچنآ  دناوتیم  تخادرپ  زا  سپ  رتخد  دنهاوخب . رتخد 
دراد  تفایرد  نانآ 
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هعیدو رد  مهن  لصف 

تایلک رد  لوا  ثحبم 

هراشا

نآ بجومب  هک  تسا  يدقع  : » دیوگیم م . ق . « 607  » ةدام هکنانچ  ًاحالطصا  تسا و  ندرپس  ندومن و  رقتسم  ینعمب  عدو  زا  قتـشم  هعیدو 
درادهاگن »...  ًاناجم  ار  نآ  هکنآ  يارب  دراپسیم  يرگیدب  ار  دوخ  لام  رفن  کی 

طئارش دشاب و  یندم  نوناق  « 190  » هدام رد  روکذم  هلماعم  تحـص  يارب  یـساسا  طئارـش  ياراد  دیاب  هنیعم و  دوقع  زا  تسا  يدقع  هعیدو 
. ددرگیم نایب  هک  دوشیم  ققحم  هعیدو  دقع  اهنآ  عامتجا  اب  هک  دراد  زین  يرگید  هصاخ 

، یعدو يرگید  و  دراپـسیم ، يرگیدـب  ار  دوخ  لاـم  هک  تسا  یـسک  وا  راذـگتناما و  اـی  عدوم  یکی  تسا : فرط  ود  ياراد  هعیدو  دـقع 
. دریذپیم يرادهاگن  يارب  ار  فرط  لام  هک  تسا  یسک  وا  رادتناما و  ای  نیما  عدوتسم ،

لوبق هعیدو  رد  : » دـیوگیم م . ق . « 608  » ةدام تهج  نیدب  دوشیم ، دـقعنم  عدوتـسم  لوبق  عدوم و  باجیاب  رگید  دوقع  دـننام  هعیدو  دـقع 
دوشیمن و عقاو  تسا  دقع  تحـص  يارب  یـساسا  نکر  هک  نیفرط  ياضر  دـصق و  نودـب  دـقع  اریز  دـشاب .» لعفب  هچ  رگا  تسا  مزال  نیما 

وت دزن  ار  دوخ  لام  دیوگب : يرگیدب  یـسک  هاگره  نیاربانب  دـنک ، دـصق  رب  تلالد  هک  دـشاب  يزیچب  نورقم  دـیاب  م . ق . « 191  » ةدام قبط 
هاگره یلو  دوشیم ، دـقعنم  هعیدو  دـقع  دـهنب ، يرانک  ای  دراذـگ و  قودنـص  رد  هتفرگ و  ار  لام  يرگید  و  مدرگرب ، اـت  مراذـگیم  تناـما 
هاگره تسا  نینچمه  و  دورب . دراذـگب و  ار  نآ  کلام  هچ  رگا  ددرگیمن  ققحم  هعیدو  دـنک ، رایتخا  توکـس  اـی  دریذـپن و  ار  نآ  يرگید 

بحاص  عالطا  نودب  کلام  ار  یلام 
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هک تسا  تهج  نیدـب  دراذـگب ، اجنآ  رد  ار  دوخ  فیک  دـیایب  یـصخش  دـشابن و  هزاـغم  بحاـص  هکناـنچ  دراذـگب ، لـحم  نآ  رد  لـحم 
نماض نادمچ  هسبلا ، لیبق  زا  دنراد  هارمه  نیدراو  هک  یبابسا  ءایـشاب و  تبـسن  اهنآ  لاثما  مامح و  هناخنامهم و  بحاص  راد و  ارـسناوراک 

رد هک  دشاب  عادبا  مکح  رد  لحم  فرع  قبط  هکنآ  ای  و  دنشاب ، هدومن  لوبق  اهنآ  هدرپس و  اهنآب  ار  بابسا  ءایشا و  نآ  هکنآ  رگم  دنشابیمن 
یتـخر ياـجب  ناـیرتشم  هک  هـالک  رتـچ و  وتلاـپب و  تبـسن  هناـخهوهق  بحاـص  تسا  نینچمه  و  دوب . دـنهاوخ  لوئـسم  ناـنآ  تروـص  نیا 

، دنیامن هعیدو  لوبقب  هارکا  ار  یـسک  هک  یتروص  رد  دـشابیمن . لوئـسم  هناخهوهق  بحاص  دوش  ضیوعت  تقرـس و  هچنانچ  هک  دـنزیوآیم 
ياضر : » م ق . « 199  » ةدام قبط  تشذـگ  هکناـنچ  اریز  دـهد ، تیاـضر  رما  نیاـب  هارکا  عفر  زا  سپ  هکنآ  رگم  دوشیمن ، لوئـسم  سک  نآ 

ضبق اریز  دـنیامنب ، ضبقب  روبجم  ار  روبزم  صخـش  هاگره  تسا  نینچمه  تسین .» هلماعم  ذوفن  بجوم  هارکا  اـی  هابتـشا  هجیتن  رد  لـصاح 
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. دشابیمن روبزم  لام  يرادهاگنب  مزلم  هرکم  صخش  نیاربانب  دیامنیمن  نامض  داجیا  هرکم 
قبط هعیدو  دقع  الا  و  دنشاب ، دیشر  غلاب و  لقاع ، ینعی  دنشاب ، هتشاد  ار  هلماعم  يارب  تیلها  م . ق . « 610  » ةدام قبط  دیاب  هعیدو  دقع  نیفرط 

و تسین ، ینوناـق  دـشاب  روجحم  هک  یتروص  رد  دوخ  لاوما  رد  عدوم  فرـصت  اریز  تسا ، لـطاب  تیلها  مدـع  هطـساوب  م . ق . « 212  » ةدام
هیفس ریغص ، هک  یتروص  رد  نیاربانب  دوشیمن ، تیلوئـسم  داجیا  وا  يارب  دنک  يدهعت  ای  دهد  ماجنا  یلمع  دشاب و  روجحم  عدوتـسم  هاگره 

. دراد درتسم  روجحم  میق  ای  یلوب  ات  دشابیم  نآ  نماض  لام  ةدنریگ  تسا و  لطاب  هعیدو  دراپسب  يرگیدب  ار  یلام  نونجم  ای 
نونجم زیمم و  ریغ  ریغـص  لام ، ةدـنریگ  هچنانچ  دوشیمن و  دـقعنم  هعیدو  دـقع  دراپـسب ، روجحمب  ار  دوخ  لام  یـسک  هک  یتروص  رد  اـما 

لام ندرپس  اب  لام  بحاص  اریز  دنوش ، نآ  فلت  ببـس  ای  دننک و  فلت  ار  نآ  هاگره  دنـشابیمن  لام  نآ  فلت  صقن و  لوئـسم  نانآ  دشاب ،
ریغ ریغص  فرـصتب  ار  یلام  یـسک  هاگره  : » دیوگیم م . ق . « 1215  » ةدام هک  تسا  نیا  تسا . هدرک  دوخ  ررـضب  مادـقا  اهنآ  تسدـب  دوخ 

ریغص  دهدب ، نونجم  ای  زیمم و 
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کلامب ار  لام  دیاب  نانآ  دشاب  هیفس  ای  زیمم و  ریغص  لام ، ةدنریگ  هاگره  و  دوب .» دهاوخن  لام  نآ  ندش  فلت  ای  صقان  لوئـسم  نونجم  ای 
دوشیمن و بلس  نانآ  زا  تیلوئـسم  لقع ، زیمت و  نتـشاد  اب  اریز  ددرگیمن ، دقعنم  هعیدو  دقع  هچ  رگا  دنـشابیم  نآ  نماض  الا  و  دنیامن ، در 

. دشابیمن حیحص  دقع  يراصحنا  رثا  دی  نامض 
هک دراذگ  هعیدوب  ار  یلام  دناوتیم  یـسک  : » یندم نوناق  « 609  » ةدام قبط  هکلب  دشاب ، دراذـگیم  هعیدوب  هک  یلام  کلام  تسین  مزال  عدوم 
رد یلمع  ماجنا  يارب  ار  ریغ  لام  هک  ریجا  نیاربانب  دـشاب .» زاجم  ًانمـض  ای  ًاتحارـص  کلام  فرط  زا  ای  دـشاب و  کلام  ماقم  مئاق  اـی  کـلام 

هعیدوب ار  نآ  کلام  ةزاجا  اب  دناوتیم  هتفرگ  دوخ  ةدافتسا  يارب  ار  لام  هک  ریعتسم  رجأتـسم و  نینچمه  طایخ و  رگرز و  دننام  دراد  تسد 
ًاتحارص هکنآ  رگم  دنراپسب  هعیدوب  ار  عافتنا  قح  دروم  ای  فقو  لام  کلام  زا  هزاجتسا  نودب  دناوتیم  عفتنم  ای  هیلع و  فوقوم  یلو  دراذگ 

فراعتم : » م ق . « 225  » ةدام قبط  دیامنیم و  ار  رما  نیا  ءاضتقا  فرع  دـقع ، قالطا  دروم  رد  اریز  دنـشاب . هدـش  عونمم  رما  نیا  زا  دـقع  رد 
«. تسا دقع  رد  رکذ  هلزنمب  دشاب  نآ  فرصنم  مه  حیرصت  نودب  دقع  هک  يروطب  تداع  فرع و  رد  يرما  ندوب 

درتسم واب  دهاوخب  عدوم  نامز  ره  هک  دیامنیم  دهعت  وا  دوشیم و  هدرپس  عدوتـسمب  هک  تسا  یلام  دنیوگ  زین  یعدو  هک  هعیدو  دقع  دروم 
. دشاب لوقنم  ریغ  ای  لوقنم  دناوتیم  هعیدو  دروم  درادب 

هعیدو دقع  ماکحا  راثآ و 

ار یعدو  لاـم  دـیامنیم  دـهعت  عدوتـسم  نآ  بجومب  هک  يدـهع  تسا  يدـقع  دوـشیم ، موـلعم  م . ق . « 607  » ةدام زا  هکناـنچ  هعیدو  دـقع 
عدوـم و زا  کـی  ره  زیاـج و  تسا  يدـقع  م . ق . « 611  » ةداـم قبط  هعیدو  دـقع  دراد . درتـسم  عدومب  دوخ  عقوم  رد  هدوـمن و  يرادـهاگن 
ات دنتـسین  دقع  تاذ  تایـضتقم  زا  دقع  زاوج  موزل و  تشذگ ، هبراضم  رد  هکنانچ  دنز . مه  رب  ار  نآ  دـناوتیم  دـهاوخب  نامز  ره  عدوتـسم 

دوش  دقعنم  قلطم  روطب  هعیدو  دقع  هاگره  هک  ینعم  نیدب  تسا  دقع  قالطا  ياضتقم  هکلب  دومن ، طرش  نآ  فالخ  رب  ناوتن 
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يارب نآ  خـسف  مدـع  ای  دوش و  طرـش  یلام  ندوب  هعیدو  مزال ، دـقع  نمـض  هاگره  یلو  دومن ، خـسف  ار  نآ  ناوتیم  نامز  ره  تسا و  زیاـج 
طابنتـسا لیکو  لزع  دروم  رد  م . ق . « 679  » هدام زا  طانم  حیقنتب  رما  نیا  دنکیم ، ادیپ  ار  مزال  دقع  مکح  هعیدو  دـقع  ددرگ  طرـش  یتدـم 

، دـینادرگ خـسف  لباق  ریغ  نیعم  تدـم  رد  اهنآ  زا  یکی  ای  عدوتـسم  عدومب و  تبـسن  ار  هعیدو  دـقع  یمزلم  هجدوب  ناوتیم  نیاربانب  دوشیم .
یتدم يارب  ار  عدوتـسم  دـتفا ، يرگید  تسدـب  هدراذـگ  هعیدوب  هک  یلام  دـهاوخیمن  دراد و  شیپ  رد  ینالوط  ترفاسم  عدوم  هاگره  الثم 

زا دـنک و  ینالوط  ترفاسم  دـهاوخب  هاگره  عدوتـسم  نینچمه  و  دـنز . مه  رب  ار  نآ  دـناوتن  هک  دـیامنیم  نآ  زا  يرادـهاگن  هب  مزلم  نیعم ،
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ار عدوم  دـیاشکب ، ار  لحم  برد  دـناوتیمن  نامز  ره  ددرگ و  علطم  یـسک  دـهاوخیمن  هتفرگ  رظن  رد  یعدو  لام  تظاـفح  يارب  هک  یلحم 
یناگدنز رد  جایتحا  دروم  یئالقع و  یطرش  روبزم  طرـش  یقوقح  ۀفـسلف  رظن  زا  دهاوخن . ار  نآ  دادرتسا  ینیعم  تدم  ات  هک  دیامنیم  مزلم 

. تسین نآ  زاوج  مدع  يارب  یبجوم  رما ، نیا  عنمب  نوناق  حیرصت  مدع  اب  دشابیم و  یعامتجا 
یلـصا دقع  عبات  زاوج  موزل و  رد  طرـش  اریز  دشاب ، طرـش  تروصب  هچ  رگا  دـنادرگیمن  مزال  ار  نآ  هعیدو  دـقع  نمـض  تدـم  نداد  رارق 

. دشابیم
رد هفـس  هب  نینچمه  دوشیم و  خـسفنم  نیفرط  دـحا  نونج ) و   ) تومب هزیاج  دوقع  هیلک  : » دـیوگیم هک  م . ق . « 954  » ةدام قبط  هعیدو  دـقع 

یندم نوناق  «، 628  » و « 626  » داوم دوشیم و  خسفنم  عدوتـسم  ای  عدوم  زا  کی  ره  هفـس  ای  نونج  ای  توفب  تسا .» ربتعم  دـشر  هک  يدراوم 
. دیامنیم رما  نیا  زا  تیاکح  زین 

عدوم و زا  کی  ره  هفـس  ای  نونج  ای  توفب  ددرگ ، طرـش  نآ  خسف  مدع  ای  دوش و  طرـش  یمزال  دـقع  نمـض  رد  هعیدو  هک  یتروص  رد  و 
رب ار  نآ  دناوتیمن  طرشب  ءافو  موزل  رظن  زا  نیفرط  زا  کیچیه  هک  تسنآ  طقف  روبزم  طرش  رثا  اریز  دوشیم ، لحنم  هعیدو  دقع  زین  عدوتسم 

. دروآیمن تسدب  ار  مزال  دقع  رگید  راثآ  الا  دنز و  مه 
دقع  اریز  دشابیم ، یناجم  دوشیم  مولعم  م . ق . « 607  » ةدام زا  هکنانچ  هعیدو  دقع 
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ناسحا یتروص  رد  ریغ  لام  يرادـهاگن  و  دـیامنیم ، عدومب  لام  يرادـهاگن  ۀلیـسوب  عدوتـسم  هک  تسا  یکمک  ناسحا و  رب  ینتبم  هعیدو 

دقع دـسفم  روبزم و  دـقع  ياـضتقم  فـالخ  رب  هعیدو  رد  ضوع  ندومن  طرـش  نیارباـنب  دوشن ، هتفرگ  وا  زا  ضوع  هک  ددرگیم  بوـسحم 
دقع تاذ  ياضتقم  تسا و  هعیدو  دـقع  قـالطا  تایـضتقم  زا  زاوج  دـننام  زین  هعیدو  دـقع  ندوب  یناـجم  هک  دوشیم  لاکـشا  دوب . دـهاوخ 

و ددرگ ، طرـش  نآ  لباقم  رد  ضوع  يرگید  دقع  ای  هعیدو  دقع  نمـض  هک  درادن  تافانم  نیاربانب  دشابیم ، یعدو  لام  يرادـهاگن  روبزم 
لمع هـک  ار  ضوـعم  شزرا  ضوـع  هـک  یتروـص  رد  ًاـصوصخم  درادـن ، تـسا  ناـسحا  هـک  هـعیدو  هفـسلف  اـب  تاـفانم  ضوـع  نداد  رارق 

رد ضوعم  تروصب  ار  نآ  ناوـتیم  تسا و  فرط  ندوـمن  اراد )  ) یلم نآ  تلع  هک  تسا  هبه  رد  هکناـنچ  دـشاب  هتـشادن  تسا  يرادـهاگن 
. دومن ضوع  طرش  هدروآ و 

. ددرگیم نایب  الیذ  هک  دوشیم  ادیپ  عدوم  عدوتسم و  زا  کی  ره  يارب  یتادهعت  هعیدو  دقع  رثا  رد 

نیما ای  عدوتسم  تادهعت  رد  مود  ثحبم 

، دنک ظفح  هدومن  ررقم  کلام  هک  يروطب  ار  هعیدو  لام  م . ق . « 612  » ةدام روتسدب  دیاب  نیما  - 1

. تسا نماض  الا  دیامن و  ظفح  تسا  فراعتم  لام  نآب  تبسن  هک  يروطب  ار  نآ  دشاب  هدشن  نیعم  یبیترت  رگا  و 
هاگره هکنانچ  دیامنیم  قرف  لام  تعیبط  رابتعاب  يرادـهاگن  ةوحن  دـیامنب . يرادـهاگن  ار  یتناما  لام  زوسلد  کلام  کی  دـننام  دـیاب  نیما 

لحم هک  هظفحم  ای  قودنـص  رد  ار  نآ  دیاب  نیما  هقیتع ، ءایـشا  یطخ و  باتک  دننام  تسا  کچوک  تمیقيذ  ءایـشا  ای  رهاوج  یعدو  لام 
درادهگن کنخ  ياج  رد  ناتسبات  رد  تسا  یمشپ  هچراپ  ای  هچیلاق و  هاگره  دنک و  يرادهاگن  دشابیم  لفقم  ءایشا و  هنوگ  نیا  يرادهاگن 

رد یظوفحم  لـحم  اـی  ۀـلیوط  رد  ار  نآ  تسا  ناویح  یعدو  لاـم  هاـگره  دـشاپب و  نآ  رب  دـنکیم  يریگولج  ندروخ  دـیب  زا  هک  يداوم  و 
. دهدب نآب  عقومب  فلع  بآ و  دروخن و  امرس  هک  درادهاگن  ناتسمز 

هعیدو  رد  یفرصت  تظافح ، تهج  زا  ریغ  دناوتیمن  نیما  : » م ق . « 617  » ةدام روتسدب 
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هعیدو زا  روظنم  اریز  تسا .» نماـض  ـالا  راذـگتناما و  ینمـض  اـی  حیرـص  ةزاـجا  اـب  رگم  ددرگ ، عـفتنم  نآ  زا  ءاـحنا  زا  يوـحنب  اـی  دـنک 
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. دوشیم بوسحم  يدعت  دیامنب  یعدو  لام  رد  کلام  ةزاجا  نودب  یفرصت  عدوتسم  هاگره  نیاربانب  تسا  یعدو  لام  يرادهاگن 
لاثما رتهم و  رادرابنا و  دننام  دریگب ، ریجا  دناوتیم  عدوتـسم  دشاب  هتـشاد  ریجا  نتفرگب  جایتحا  ًافرع  یعدو  لام  يرادهاگن  هک  یتروص  رد 
هلزنمب دشاب  نآ  فرـصنم  مه  حیرـصت  نودب  دـقع  هک  يروطب  تداع  فرع و  رد  يرما  ندوب  فراعتم  : » م ق . « 225  » ةدام قبط  اریز  نآ ،

«. تسا دقع  رد  رکذ 
روتـسدب دناوتیم  دنادب ، مزال  ار  بیترت  نآ  رییغت  تظافح ، يارب  نیما  دنک و  نیعم  یـصاخ  بیترت  یعدو  لام  تظافح  يارب  کلام  هاگره 

دهد رییغت  هچنانچ  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب ، هدرک  روتـسد  رییغت  زا  یهن  ًاحیرـص  کلام  هکنیا  رگم  دـهد ، رییغت  ار  نآ  م . ق . « 613  » ةدام
و دنک ، يریگولج  ددرگ  یعدو  لام  فلت  ای  صقن  بجوم  تسا  نکمم  هک  یلماوع  زا  دناوتیم  هک  یئاجنآ  ات  دـیاب  عدوتـسم  تسا . نماض 

لمحت دنادیمن ، مزال  فرع  ار  نآ  لمحت  هک  دوشیم  یلام  ای  یناج و  ررـض  بجوم  روبزم  لماوع  زا  يریگولج  هچنانچ  و  تسا . نماض  الا 
رادتقا زا  نآ  عفد  هک  دشابیمن  یعیاقو  لوئسم  ظفح  ماقم  رد  نیما  .: » م ق . « 615  » هدام قبط  هک  ینانچمه  دشابیمن ، مزال  عدوتسم  يارب  نآ 

. دـشابیمن نماض  دـیامن  يریگولج  اهنآ  زا  دـناوتن  نیما  هک  دوشب  قیرح  راچد  ای  دربب  ار  نآ  دزد  هک  یتروص  رد  نیاربانب  تسا .» جراخ  وا 
دشاب هتفگ  جراخ  رد  دوخ  دزن  یتناما  لام  دوجو  زا  هکنانچ  دشاب  هدشن  عدوتسم  دوخ  قیرح  ای  تقرس و  ببس  هک  تسیتروص  رد  رما  نیا 

. تسا نماض  عدوتسم  بیبست  باب  زا  الا  دنوش و  هاگآ  نآ  رب  نادزد  ات 

«. طیرفت ای  يدعت  تروص  رد  رگم  دشابیمن ، تسا  هدش  هدرپس  واب  هک  یلام  ناصقن  ای  فلت  نماض  نیما  .: » م ق . « 614  » ةدام قبط  - 2

هراشا

: ددرگیم نایب  الیذ  هک  تسیاهمدقم  رکذب  جاتحم  هدام  نیا  حرش 

. هناکلام تناما  ینوناق ، تناما  تسا : مسق  ود  رب  تناما 

ینوناق تناما  ( 1)

هکنانچ  دنیوگ  هیعرش  تناما  ار  نآ  ءاهقف  هک  ینوناق  تناما 
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تـسا يدروم  رد  نآ  و  دشاب ، هدش  هداد  لام  يرادـهاگن  فرـصت و  ةزاجا  نوناق  فرط  زا  هک  دـشابیم  يدراوم  رد  تسا  مولعم  نآ  مان  زا 
رارق وا  تسد  رد  مه  ناودع  روطب  هدـشن و  هداد  فرـصتمب  مه  رما  نیا  رد  نذا  دـشابیمن و  کلام  فرط  زا  لام  رد  فرـصت  ءالیتسا و  هک 

. تسا هتفرگن 
: دوش لصاح  تسا  نکمم  تروص  دنچب  ینوناق  تناما 

هکنآ نودـب  دـنک ، يرگید  میلـست  ار  نآ  هتـسنادن  کلام  مود - دروایب  يرگید  نیمز  رد  ار  یـسک  لاـم  لیـس  اـی  داـب  هکناـنچ  ًارهق ، لوا -
یهدب یـسک  هکنآ  ای  دبایب ، یلام  وا  بیج  رد  رادیرخ  دشورفب و  ار  یـسابل  یـسک  هکنانچ  دشاب  هتـشاد  عالطا  رما  نآ  رب  زین  ریخا  صخش 

. دهدب مزال  رادقم  رب  دئاز  هجوت  نودب  دزادرپب و  يرگیدب  ار  دوخ 
مولعم دراد و  تسد  رد  حلـص  دیرخ و  لیبق  زا  تاهج  زا  یتهجب  یـسک  هچنآ  هلاض و  هدش و  ادیپ  ءایـشا  دروم  دننام  نوناق ، ةزاجاب  موس -

. دننکن فلت  ات  ددرگ  در  نانآ  ءایلواب  هک  دوشیم  هتفرگ  نونجم  ریغص و  زا  هچنآ  تسا  نینچمه  تسا و  هبوصغم  ای  هقورسم و  دوش 
ول دـیامن و  در  شکلامب  ناکما  تقو  نیلوا  رد  يرادـهاگن و  ار  نآ  دـیاب  دراد  تسد  رد  ار  ریغ  لاـم  هک  یـسک  ینوناـق  تناـما  دراوم  رد 

تـسین مزال  تسا  دوجوم  یـسک  دزن  ینوناق  تناماب  هک  یلام  دـسریم  رظنب  دـشاب . عالطایب  مه  نآ  دوجو  زا  هدرکن و  ار  نآ  هبلاطم  هکنآ 
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هاگآ فرـصتم  دزن  نآ  دوجو  زا  لام  بحاص  هچنانچ  و  دهد ، رارق  وا  رایتخا  رد  هدرک  نآ  زا  دـی  عفر  هک  تسا  یفاک  دوش و  در  شکلامب 
. دنادرگ هاگآ  زین  ار  وا  دشابن 

- هناکلام تناما  ( 2)

يرادهاگن يارب  القتـسم  هاگنآ  دشاب و  هدـش  هدرپس  يرگیدـب  تاهج  زا  یتهجب  کلام  فرط  زا  لام  هک  تسا  يدروم  رد  هناکلام  تناما 
تسا یلـصا  دوصقم  هک  يرگید  ناونع  عبتب  هاگ  و  دناهتفگ ، زین  قالطا  روطب  تناما  ار  نآ  هک  دشابیم  هعیدو  دروم  رد  هکنانچ  تسا ، لام 

، هبراضم هراجا ، دننام  دوشیم  هدرپس  ریغب  لام 
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تظافح ًانمض  دهدیم و  نانآ  عافتنا  يارب  ریعتسم ، لماع ، براضم ، رجأتـسم ، تسدب  ار  دوخ  لام  کلام  هک  اهنآ  لاثما  هیراع و  تاقاسم ،
. دشاب هتشاد  رما  نیا  رد  یتبقارم  دوخ  هکنآ  نودب  دراذگیم  نانآ  ةدهعب  ار  نآ 

تاهج زا  یتهجب  دـشاب و  هناکلام  تناماب  یـسک  دزن  نآ  لاثما  هعرازم و  هیراـع ، هراـجا ، دـننام  نیواـنع  زا  یناونعب  یلاـم  هک  یتروص  رد 
یقاب هناکلام  تناما ، تروصب  فرـصتم  دـی  رد  لام  نآ  ددرگ ، خـسف  دـقع  اـی  دوش و  یـضقنم  تدـم  هکناـنچ  ددرگ ، لـئاز  روبزم  ناونع 

هبلاـطم خـیرات  زا  دوشیم ، مولعم  م . ق . « 631  » ةدام زا  هچنانچ  دـیامنب و  هبلاطم  ار  نآ  وا  ینوناق  ماقم  مئاق  اـی  کـلام و  اـت  دـنام  دـهاوخ 
روبزم ةدام  هک  تسا  نیا  دشابیم ، بصاغ  مکح  رد  فرـصتم  دریذـپیم و  همتاخ  یناما  دـی  نآ ، ناکما  اب  در  زا  فرـصتم  عانتما  کلام و 

نآ روبزم  هیرظن  لیلد  دـشابن .» وا  لعفب  دنتـسم  هچ  رگا  دوب ، دـهاوخ  یبیع  ای  صقن  ره  فلت و  لوئـسم  فرـصتم  دـیوگیم ...« . هلـصافالب 
دوشن نآ  هبلاطم  کلام  فرط  زا  هک  مادام  دـقع  لالحنا  زا  سپ  هدـمآرد و  فرـصتم  تسدـب  کلام  ةزاـجاب  لاـم  دـقع ، رثا  رد  هک  تسا 
تناما هک  تسا  نآ  رگید  هیرظن  تسا . هتفاـی  شیادـیپ  هنیعم  نیواـنع  زا  یکی  تحت  فرـصت  هزاـجا  هچ  رگا  تشاد ، دـهاوخ  همادا  هزاـجا 

نآ لاوز  زا  سپ  تسا و  هدـمآ  دوجوب  یقوقح  هنیعم  نیوانع  زا  یکی  رثا  رد  دـشابیم ، کلام  هیحان  زا  فرـصت  هزاجا  رب  ینتبم  هک  هناکلام 
. دنامب یقاب  دارفا  دوجو  زا  جراخ  دناوتیمن  یلک  تسا و  نآ  دارفا  دوجوب  جراخ  رد  یلک  دوجو  اریز  ددرگیم ، لیاز  هناکلام  تناما  ناونع 

- نیما تیلوئسم  مدع 

فلت و نماض  ینوناق ، تناـما  ناونعب  هاوخ  دـشاب و  یلاـم  فرـصتم  هناـکلام  تناـما  ناونعب  هاوخ  نیما  م . ق . « 631  » ةدام زا  دافتـسم  قبط 
قباطم نیما  دوش و  هدرپس  یـسکب  هعیدو  ناونعب  یلام  هاـگره  ـالثم  دوب ، دـهاوخن  هدـمآ  لـمعب  طـیرفت  يدـعت و  نودـب  هک  یبیع  صقن و 

دروم ای  دوش و  مک  ای  ددرگ و  قیرح  راچد  لام  نآ  دـنک و  راتفر  لام  نآـب  تبـسن  هدومنیم  ءاـضتقا  فرع  هداد و  کـلام  هک  یئاهروتـسد 
هچ رگا  تسا  نماض  طیرفت  يدعتب و  عورـش  خـیرات  زا  دـنک  طیرفت  يدـعت و  نیما  هچنانچ  دـشابیمن و  نآ  نماض  نیما  دریگ ، رارق  تقرس 

. دشابن وا  لعف  رثا  رد  بیع  صقن و  فلت و 
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- طیرفت يدعت و 

يارب عدوم  هاگره  نیاربانب  يرگید .» قح  ای  لامب  تبسن  تسا  فراعتم  ای  نذا  دودح  زا  ندومن  زواجت  يدعت  : » دیوگیم م . ق : « 951  » هدام
يدعت دنک  زواجت  فراعتم  ای  نذا و  زا  عدوتـسم  دـیامن  اضتقا  ار  يرما  فراعتم  ای  دـشاب و  هدومن  نیعم  یـصاخ  بیترت  دوخ  لام  تظافح 

ندرتسگ هزاجا  هک  یتناما  شرف  ای  دشوپب و  ار  نآ  عدوتسم  دراذگ و  تناماب  ار  یسابل  یسک  هاگره  هکنانچ  تسا ، هدومن  لام  نآب  تبـسن 
هدرپس نیماب  موتخم  یتکاپ  ای  هتـسبرس  ۀبعج  رد  هعیدو  لام  هاگره  و  تسا . هدرک  يدعت  اهنآب  تبـسن  دـنارتسگب  طایح  رد  هدـشن  هداد  نآ 
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ندرک زاب  اریز  تسا ، نماض  هدرک و  يدـعت  دـیامن  زاب  هچنانچ  الا  دـنک و  زاـب  ار  نآ  درادـن  قح  نیما  م . ق . « 618  » هدام قبط  دشاب  هدـش 
. دشابیم هتسب  رد  تکاپ  هبعج و  يرادهاگن  رد  فراعتم  دودح  زا  زواجت  تکاپ  ای  هبعج  برد 

«. تسا مزـال  ریغ  لاـم  ظـفح  يارب  فراـعتم  اـی  دادرارق  بجوـمب  هک  یلمع  كرت  زا  تسا  تراـبع  طـیرفت  : » دـیوگیم م . ق . « 952  » هدام
لحم و دـیامنن و  لمع  اًلک  ای  ًءازج  بیترت  نآـب  عدوتـسم  هدومن و  نیعم  ار  یـصاخ  بیترت  لـحم و  دوخ  لاـم  ظـفح  يارب  عدوم  هکناـنچ 

. دشاب هتشاد  مزال  ار  نآ  یتناما  لام  تظافح  هکنآ  نودب  دنک  رایتخا  ار  يرگید  بیترت 
ندراذگ رهاوج ، يرادهاگن  رد  فراعتم  هچنانچ  دنکن  لمع  یتناما  لام  تظافح  رد  فراعتم  دودح  رد  هک  یتروص  رد  تسا  نینچمه  و 

. دریگ رارق  دربتسد  دروم  دراذگب و  هچقاط  رد  ار  نآ  عدوتسم  تسا و  زرح  رد  نآ 
زا ار  دوخ  ریصقت  ۀملک  ندروآ  اب  نوناق  ياهدیدع  دراوم  رد  و  يدعت .» طیرفت و  زا  تسا  معا  ریصقت  : » دیوگیم م . ق . « 953  » هدام هکنانچ 

. تسا هدومن  هدوسآ  طیرفت  يدعت و  هملک  ود  رکذ 

- موسلاب ذوخأم 

دیدنسپ هچنانچ  و  دوش ، هاگآ  نآ  تیعضو  زا  ات  درادهگن  دوخ  دزن  يدنچ  ای  دنیبب و  ار  نآ  ات  دریگیم  يرگید  زا  یسک  هک  تسیلام  نآ  و 
. دراد درتسم  شکلامب  ار  نآ  الا  دنک و  يرادیرخ 

، فلت هدنریگ  تسد  رد  طیرفت  يدعت و  نودب  موسلاب  ذوخأم  لام  هک  یتروص  رد 
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دننام ار  رما  نیا  دشابیم و  نماض  هدنریگ  تسا و  بصغ  دروم  دننام  روبزم  دروم  هک  تسا  نآ  رب  روهـشم  لوق  دوش ، بویعم  ای  صقان و  ای 
ار نآ  دیاب  دریگیم  ار  یلام  هک  یسک  هیدؤت » یتح  تذخا  ام  دیلا  یلع   » هدعاق قبط  هک  تسنیا  نانآ  لالدتـسا  دنیامنیم . نایب  ملـسم  لاسرا 

ینثتـسم موسلاب ) ذوخأـم  دروم  زا  ریغ   ) تناـما دراوم  روبزم  ةدـعاق  زا  تسا و  نماـض  دوش  صقاـن  اـی  فلت  هچناـنچ  دـنک و  در  شکلاـمب 
هک یسک  فرصتب  لام  نداد  رد  تسا  کلام  دصق  الاب  دروم  رد  نامض  مکح  كالم  هک  دوشیم  مولعم  روهشم  لالدتساب  هجوت  اب  دشابیم .

. دهدب ار  نآ  نمث  دهاوخب  هاگره  دیامن و  در  ار  لام  دیدنسپن  ار  نآ  هدنریگ  هاگره  هکنآب  درخب ، دهاوخیم  ار  نآ 
ار نآ  کلام  تسا و  نامـض  مدـع  لصا  اریز  دـشابیمن  نماض  تسا و  نیما  هدـنریگ  هک  دـننآ  رب  اهقف  زا  ياهدـع  روهـشم  لوق  فـالخ  رب 

. درادن تناما  دراوم  اب  یقرف  تسا و  هناکلام  تناما  هدنریگ  تسد  رد  لام  دنامیم و  هعیدو  دروم  دننام  هداد و  هدنریگ  فرصتب 
«301  » هدام كالمب  هجوت  اب  ناوتیم  یلو  دوشیمن ، هدید  دیامن  نایب  ار  موسلاب  ذوخأم  لام  مکح  ًاحیرـص  هک  ياهدام  ناریا  یندم  نوناق  رد 
و دنک » میلـست  کلامب  ار  نآ  تسا  مزلم  دنک  تفایرد  تسا  هدوبن  قحتـسم  هک  ار  يزیچ  ًاهابتـشا  ای  ًادمع  هک  یـسک  : » دـیوگیم هک  م . ق .

تبسن ار  وا  نوناق  نیا  تاررقم  دشاب و  فرصتم  عدوتسم  زا  ریغ  یناونعب  ار  ریغ  لام  یسک  هاگره  : » دیوگیم هک  م . ق . « 631  » هدام حیرص 
هیلع و یلوم  ای  ریغـص  لامب  تبـسن  یلو  ای  میق  هرجأتـسم  نیعب  تبـسن  رجأتـسم  نیاربانب  تسا  عدوتـسم  لثم  دـشاب  هداد  رارق  نیما  لام  نآب 

فرصتم عانتما  وا و  ۀبلاطم  خیرات  زا  دادرتساب  کلام  قاقحتسا  تروص  رد  يدعت و  ای  طیرفت  تروص  رد  رگم  دنشابیمن  نماض  اهنآ  لاثما 
«. دشابن وا  لعفب  دنتسم  هچ  رگا  دوب  دهاوخ  یبیع  ای  صقن  ره  فلت و  لوئسم  فرصتم  در ، ناکما  اب 

يدعت هچ  رگا  تسناد  بیع  صقن و  فلت و  ره  نماض  ار  نآ  هدنریگ  تسا ، هتخانـشن  نیما  ار  موسلاب  ذوخأم  هدنریگ  روبزم  نوناق  هکنآ  و 
. دشاب هدومنن  طیرفت  و 

نآب  هیبش  هک  يدراوم  رد  موسلاب  ذوخأم  دروم  مکح  الاب ، لالدتساب  هجوت  اب 
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ًادعب هک  دنیب  هب  دریگیم  جوز  هک  یلام  ای  و  دوش . هداد  رارق  وا  رهم  ًادعب  هک  دـنیب  هب  ات  دریگیم  نز  هک  یلام  دـننام  ددرگیم ، يراج  دـشابیم 
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. دریگ رارق  هضواعم  دروم  ًادعب  ات  دنیب  هب  هک  دوشیم  هداد  یسکب  هک  یلام  ای  دوش و  عقاو  قالط  رد  علخ  ضوع 
طیرفت يدـعت و  هکنآ  رگم  تسین  دـیآ  دوجوب  یعدو  لام  رد  تناما  تدـم  رد  هک  یـصقن  فلت و  نماـض  عدوتـسم  تشذـگ  هچنآ  رباـنب 
لیدبت ینامـض  یناما و  ریغ  دیب  وا  ینامـض  ریغ  یناما و  دی  خـیرات ، نامه  زا  دـیامن ، طیرفت  ای  يدـعت و  عدوتـسم  هچنانچ  و  دـشاب . هدومن 

. دشابن وا  طیرفت  يدعت و  زا  یشان  هچ  رگا  تسا  نماض  دوش  لصاح  نآ  رد  هک  یصقن  فلت و  رهب  تبسن  ددرگیم و 
ود زا  هکنانچ  طیرفت  يدعت و  اریز  دوشیمن ، وا  زا  تناما  تفص  لاوز  بجوم  دیامنن ، یلمعب  مادقا  هک  مادام  طیرفت  يدعتب و  عدوتسم  تین 
اًلثم ددرگیم ، لئاز  تفص  نآ  هک  تیبصغب  تین  فالخب  دوشیمن ، ققحم  یئاهنتب  تین  ۀلیسوب  هک  دشابیم  يدام  لمع  تسا  مولعم  الاب  ةدام 
دیب لدـبم  وا  نامیتسا  دـی  روبزم  خـیرات  زا  دـنکن ، در  شکلامب  دـشابیم  یلوتـسم  نآ  رب  هک  ار  یعدو  لاـم  دـیامن  دـصق  عدوتـسم  هاـگره 

ود اریز  دشاب ، هدومنن  مه  یلمع  چیه  هب  عورـش  هچ  رگا  دوش  دراو  لام  نآ  رب  هک  دوب  دهاوخ  صقن  فلت و  ره  نماض  و  دوشیم ، هنابـصاغ 
. ددرگیم ققحم  عدوتسم  تین  يدام و  فرصت  ۀلیسوب  دشاب  ناودع  وحنب  ریغ  لام  رب  ءالیتسا  هک  تیبصغ  نکر 

نآ در  زا  هجوم  رذـع  نودـب  اـی  ددرگ و  دوخ  دزن  نآ  رکنم  عدوتـسم  دـهاوخب و  ار  دوخ  لاـم  دادرتـسا  عدوم  هک  یتروـص  رد  نینچمه  و 
لام در  هاگره  : » دـیوگیم م . ق . « 6163  » هدام هک  تسا  نیا  تسا ، بصاـغ  مکح  رد  راـکنا  خـیرات  زا  م  ق . « 310  » هدام قبط  دـنک . عانتما 

هک تسا  یبیع  ای  صقن  ره  فلت و  نماض  هدشن و  بترتم  واب  نیما  ماکحا  عانتما  خیرات  زا  دنک  عانتما  نآ  در  زا  نیما  دوش و  هبلاطم  هعیدو 
«. دشابن وا  لعفب  دنتسم  صقن  ای  بیع  نآ  هچ  رگا  دوش  ثداح  هعیدو  لام  رد 

زا  تسد  دوش و  نامیشپ  طیرفت  ای  يدعتب  عورش  زا  سپ  عدوتسم  هک  یتروص  رد 
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رد دوش  ممصم  دراذگ و  قودنص  رد  هتخادنا  هچقاط  رد  هک  يرهاوج  دنکب و  نت  زا  هدیـشوپ  هک  یتناما  سابل  هکنانچ  دراد  رب  دوخ  لمع 
لصاح یبجوم  نامض  دی  شیادیپ  روبزم و  تمـس  لاوز  زا  سپ  اریز  دنکیمن ، تدوع  وا  تناما  تمـس  دیامن ، راتفر  دوخ  فیلاکت  دودح 

باحصتسا نامض  دیدرت ، دروم  رد  و  دریگ ، رارق  تیعضو  نیا  دجوم  دناوتیمن  مه  فرصتم  میمصت  دبای و  تدوع  یناما  دی  ات  تسا  هدشن 
دیب ناودـع  دـی  تروص  نیا  رد  هک  دـیامنب  دـیدجت  ار  وا  تناما  تمـس  کـلام  اـی  ددرگ و  درتسم  شکلاـمب  یعدو  لاـم  هکنآ  اـت  دوشیم 
یفاک هکلب  دیامن  در  واب  هرابود  دنک و  درتسم  عدوتـسم  زا  ار  یعدو  لام  کلام  هک  تسین  مزال  هعیدو  دیدجت  رد  دوشیم . لیدـبت  نامیتسا 

. دشاب هعیدو  وت  دزن  لام  دیوگب  واب  کلام  هک  تسا 
. دهد رارق  نیما  ار  وا  يددجم  دقعب  دنک و  خسف  ار  قباس  ۀعیدو  دقع  دیاب  عدوم  هک  دننآ  رب  ءاهقف  زا  یضعب 

وا نامـض  دـیامن  يرب  نامـض  زا  ار  نیما  عدوم  هک  یتروص  رد  نیارباـنب  دومن . يرب  طـیرفت  يدـعت و  زا  یـشان  نامـض  زا  ناوتیمن  ار  نیما 
لوغشم عدوتـسم  ۀمذ  ددرگ  صقان  ای  فلت  لام  هکنآ  زا  لبق  دشاب و  تباث  یـسک  همذ  رد  هک  تسا  یقح  طاقـسا  ءاربا  اریز  دوشیمن  طقاس 

کلام هکنانچ  دـشاب  لام  ندـش  فلت  تروص  رد  عدوتـسم  همذ  لاغتـشا  زا  ءاربا  نآ  زا  روظنم  هاـگره  و  دومن . ءاربا  ار  نآ  ناوتب  اـت  هدـشن 
طقاس نامـض  تسا و  بجی  مل  اـم  ءاربا  مدومن ، ءاربا  ار  وت  دوش  لـصاح  تسا  نکمم  هک  یعدو  لاـم  فلت  نامـض  زا  دـیوگب : عدوتـسمب 
تلاـح نیا  دوشیم  هتفگ  تسا ، فلت  تروص  رد  لاغتـشاب  عدوتـسم  همذ  تیلباـق  ءاربا  نآ ، زا  روظنم  دوش  هتفگ  هک  یتروـص  رد  دوـشیمن :
شاهمذ هکنآ  زا  لبق  ار  عدوتسم  ناوتیم  هک  دننآ  رب  اهقف  زا  یـضعب  تسا . نآ  طوقـس  مدع  لصا  دیدرت ، دروم  رد  دشابیمن و  طاقـسا  لباق 

لام فلت  سفنب  عدوتـسم  همذ  اریز  درادـن ، یلاکـشا  یعدو  لاـم  فلت  زا  سپ  عدوتـسم  همذ  ءاربا  اـما  دومن . ءاربا  نامـض  زا  دوش  لوغـشم 
. تسا تادهعت  طوقس  بابسا  زا  یکی  ءاربا  ددرگیم و  لوغشم  نآ  تمیق  ای  لثمب  یعدو ،
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ياضتقم نامض  مدع  اریز  دشاب ، یعدو  لام  صقن  فلت و  نماض  زین  طیرفت  يدعت و  نودب  عدوتسم  هک  دومن  طرش  هعیدو  دقع  رد  ناوتیم 
عدوتسم فرط  زا  کمک  ناسحا و  هک  هعیدو  دقع  ۀفسلف  دشاب و  دقع  ياضتقم  فالخ  رب  روبزم  طرش  ات  دوریمن  رامـشب  هعیدو  دقع  تاذ 
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زا روظنم  هک  ار  دوخ  ناسحا  نامض  طرش  رثا  رد  عدوتـسم  اریز  دشاب ، نامـض  طرـش  تحـص  زا  عنام  ات  درادن  وا  نیمـضت  اب  تافانم  تسا 
رما نیا  دـیامنیم و  زین  نآ  فلت  تروص  رد  یعدو  لام  لدـبب  دـهعت  عدوم ، لام  يرادـهگن  رب  هوالع  دـیامنیم و  لیمکت  تسا  هعیدو  لوبق 

يرما و  تسا ، هتفریذپ  زین  ار  نیمـضت  هدومن  ناسحاب  مادقا  دوخ  لیمب  عدوتـسم  هکنانچمه  اریز  دوب ، دهاوخن  زین  هدـننکناسحا  رب  لیمحت 
«234  » و « 233  » ةدام ندوبن  لماش  و  « 10  » ةدام قبط  نیاربانب  دوش . هدراذگ  وا  ةدهع  رب  یسک  تقفاوم  نودب  هک  دوشیم  هتخانـش  لیمحت 

عبتب هک  تسا  هعیدو  زئاج  دقع  نمض  جردنم  طرش  ندوبن  عابتالا  مزال  دوشب  تسا  نکمم  هک  یلاکشا  دشابیم . حیحص  روبزم  طرش  م . ق .
عبتب هچ  رگا  دشابیم  عابتالا  مزال  تسا  یقاب  زئاج  دقع  هک  مادام  زئاج  دقع  نمـض  طرـش  تشذگ  هکنانچ  یلو  دـشابیم  زئاج  زئاج ، دـقع 

. ددرگیم لحنم  زئاج  دقع 
ار نآ  ًاعامجا  هک  ددرگ  جرد  هیراع  دقع  نمض  روبزم  طرش  هکنآ  فالخ  رب  دننادیم ، لطاب  هعیدو  دقع  رد  ار  نامض  طرـش  هیماما  ياهقف 

. دننادیم حیحص 

« دیامن در  تسا  هدرک  تفایرد  هک  ار  یلام  نیع  دیاب  نیما  .: » م ق . « 619  » ةدام قبط  - 3

سپ عقوم  رد  هک  یلاح  ناـمهب  م  ق . « 620  » هدام قبط  دیاب  ار  نآ  دشابیم و  نآ  در  ریغ و  لام  تظافحب  دـهعت  زا  ترابع  هعیدو  دـقع  اریز 
دزن ثداح  بیع  صقنب و  عجار  اما  دشاب . هدش  ثداح  نآ  رد  عدوتـسم  دزن  یبیع  صقن و  هچ  رگا  دراد  درتسم  عدومب  تسا  دوجوم  نداد 

زا سپ  هاگره  یلو  دوب ، دـهاوخن  نماض  نیما  ددرگ ، لصاح  طـیرفت  يدـعت و  نودـب  ینعی  دـشابن  نیما  لـمعب  طوبرم  هچناـنچ  عدوتـسم ،
خیرات شزراب  روبزم  نایز  نازیم  دنک . ناربج  ار  هدراو  نایز  دیاب  تسا و  نآ  لوئـسم  عدوتـسم  دشاب ، هدش  لصاح  طیرفت  يدعتب و  عورش 

يدعت  خیرات  شزراب  هن  ددرگیم  نییعت  صقن  بیع و  ندش  ثداح 
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نیاربانب دیامنیم ، ادیپ  نآ  ضوعب  لاغتـشا  عدوتـسم  همذ  بیع ، صقن و  شیادیپ  نامز  رد  اریز  عدومب ، تراسخ  هیدأت  خیرات  ای  طیرفت و  و 
. دشابیم کلامب  ةدراو  نایز  تمیق  ود  نآ  نیب  توافت  بیع ، شیادیپ  نامز  رد  لام  بیعم  حیحص و  یبایزرا  زا  سپ 

روتسدب دشاب ، هدرک  ذخا  نآ  ياجب  لثم  تمیق و  زا  ار  نآ  لدب  نیما  دوش و  هتفرگ  نیما  زا  یسک  هلیـسوب  ًارهق  هعیدو  لام  هک  یتروص  رد 
لـصا مکح  تسا و  یعدو  لام  لدب  روبزم  ضوع  اریز  دهدب ، دراذگ  تناماب  تسا  هتفرگ  ضوع  رد  هک  ار  هچنآ  دـیاب  م . ق . « 621  » ةدام
کلام دشابیم و  یلوضف  عدوتـسم  لمع  اریز  تسین ، یعدو  لام  ياجب  لام  نآ  لوبقب  روبجم  راذـگتناما  یلو  دوشیم ، يراج  نآب  تبـسن 

فلت تروص  رد  لام و  لصا  دنک  عوجر  رهاقب  دناوتیم  دـیامن  در  ار  هلماعم  کلام  هک  یتروص  رد  و  دـیامن ، در  ای  لوبق و  ار  نآ  دـناوتیم 
. دهاوخب وا  زا  هداد  ضوع  ناونعب  عدوتسمب  هک  هچنآ  دناوتیم  مه  روبزم  صخش  دیامن و  هبلاطم  ار  نآ  لدب 

لاوما زا  عفانم  تائامن و  اریز  تسا ، لام  لصا  کلامب  قلعتم  م . ق . « 623  » ةدام قبط  دوشیم  لصاح  هعیدو  تدم  رد  هک  یعدو  لام  عفانم 
عدومب یعدو  لام  ۀمیمـضب  دیاب  دـشابیم و  تناما  عدوتـسم  دزن  عفانم  تائامن و  نآ  دنتـسه . دوخ  لصا  عبات  تیکلم  رد  دنـشابیم و  یعبت 

. ددرگ درتسم 

، دنک در  عدومب  ار  یعدو  لام  ناکما  تقو  نیلوا  رد  دیاب  وا  ثراو  دوشیم و  خسفنم  هعیدو  دقع  دنک  توف  نیما  هک  یتروص  رد  - 4

هراشا

و دوشیم ، لیاز  وا  توفب  دوب ، هدش  هداد  کلام  فرط  زا  نیما  صخشب  هتفای و  شیادیپ  هعیدو  دقع  ۀلیـسوب  هک  هناکلام  تناما  تمـس  اریز 
نآ ثراو  هک  یتروص  رد  دشابیمن . نماض  دوش  فلت  طیرفت  يدـعت و  نودـب  هچنانچ  دراد و  رارق  ینوناق  تناما  ناونعب  ثراو  دـی  رد  لام 
نآ ندوب  هعیدوب  ملاع  هچ  رگا  دـیآرب  نآ  تمیق  ای  لثم  هدـهع  زا  دـیاب  م . ق . « 622  » ةدام روتـسدب  دوش  نآ  فلت  ببـس  ای  دنک و  فلت  ار 
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لاـم سک  ره  م . ق . « 331  » و « 328  » ةدام روتـسدب  اریز  تسا ، هکرت  ءزج  ثرومب و  قلعتم  هک  دـنک  روصت  دـشابن و  دوخ  ثروم  دزن  لام 
. دشابیم نماض  دوش  نآ  فلت  ببس  ای  دنک و  فلت  ار  ریغ 
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؟ دوش درتسم  دیاب  سک  هچب  یعدو  لام 

تسا هدرک  تفایرد  وا  زا  ار  نآ  هک  یسکب  طقف  ار  هعیدو  لام  دیاب  نیما  م . ق . « 624  » ةدام قبط  - 1

دهاوخب درادهاگن و  ار  نآ  دناوتن  نیما  یترورـض  ۀطـساوب  رگا  دراد و  درتسم  دشابیم  ذخا  رد  نوذأم  هک  یـسکب  ای  وا  ینوناق  ماقم  مئاق  ای 
ار نآ  دـیاب  دـشاب  هتـشادن  یـسر  تسد  دراد  ار  هعیدو  لام  ذـخا  قح  هک  یـسکب  ددرگ و  يروف  ترفاسمب  راچان  هچناـنچ  دـنک  در  ار  نآ 

هچنانچ دـهدب و  مکاحب  ار  یعدو  لام  دـناوتیمن  دـشاب  هتـشاد  وا  لیکو  ای  کلامب و  یـسرتسد  نیما  هک  یتروص  رد  و  دـیامن . در  مکاـحب 
هاگره نینچمه  و  دـشابن . وا  ماقم  مئاـق  کـلامب و  یـسر  تسد  هک  تسیتروص  رد  مکاـح  تیـالو  اریز  تسا ، نآ  نماـض  دـهدب  مکاـحب 

ذخا لوبق  مدع  و  واب ، عدوتـسم  عوجر  زا  سپ  اریز  دهدب  مکاحب  ار  یعدو  لام  دناوتیم  نیما  دـنک  عانتما  دوخ  لام  نتفرگ  زا  راذـگتناما 
. دیامنیم ادیپ  ار  تیالو  تمس  مکاح  یعدو ، لام 

ددرگ لصاح  يرییغت  راذگتناما  صخش  لاوحا  رد  هک  یتروص  رد  - 2

رد دناوتیمن  عدوم  نوچ  دنامیم و  یقاب  هناکلام  تناما  تروصب  عدوتـسم  دی  رد  لام  ددرگیم و  خـسفنم  هعیدو  دـقع  دوش  روجحم  هکنانچ 
هک یسک  ای  میق و  ای  یلوب  ار  نآ  نیما  م . ق . « 628  » هدام قبط  دیاب  تشاد و  درتسم  وا  صخشب  ار  لام  نآ  ناوتیمن  دنک  فرصت  دوخ  لام 

. دهدب دراد  ار  وا  لاوما  ندرک  هرادا  قح 

، دوش در  نآ  کلامب  رجح  عفر  زا  سپ  دیاب  لام  نآ  م . ق . « 630  » ةدام روتسدب  دراذگ  هعیدوب  تیالو  ای  تمومیق  تمسب  ار  یلام  یسک  رگا  - 3

همتاـخ ناـنآ  یگدـنیامن  رجح  عفر  اـب  دناهتـشاد و  فرـصت  رد  ار  لاـم  نآ  روـجحم  فرط  زا  ینوناـق  یگدـنیامن  تمـسب  یلو  میق و  اریز 
تاهج زا  یتهجب  نانآ  هاگره  و  دوش ، هداد  هدراذگ  تناما  ار  نآ  هک  یلو  ای  میقب  دیاب  دـشاب ، هدـشن  رجح  عفر  کلام  زا  هاگره  دریذـپیم .

روجحم زا  یگدنیامن  تمـس  یعدو  لام  در  عقوم  رد  نانآ  اریز  دش ، دهاوخ  هداد  يدعب  میق  ای  یلوب  دنـشاب  هتفای  رییغت  لزع  ای  توف  دننام 
. دنراد وا  لاوما  ةرادا  رد  ار 
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ةدام دوش .» درتسم  کلامب  رجح  عفر  زا  سپ  دـیاب  لام  نآ  دـشاب  هدـش  هدراذـگ  هعیدوب  يروجحم  لام  رگا  : » دـیوگیم م . ق . « 629  » ةدام

ای یلوب و  فرـصتم  دیاب  ار  روجحم  لام  اریز  دشابیم  هیلع  یلوم  زا  میق  یلو و  ینوناق  یگدـنیامن  لصا  فالخ  رب  شرهاظ  لمجم و  روبزم 
اب هدام  نیا  روظنم  دوریم  لامتحا  ددرگ . لیوأت  روبزم  لصا  دودح  رد  هدام  دیاب  تهج  نیدب  دشکن ، ار  وا  رجح  عفر  راظتنا  دهدب و  وا  میق 
در هاگره  و  دومن ، در  روجحم  ینوناق  ةدـنیامنب  ار  نآ  دـیاب  دوش  هداد  هعیدوب  روجحم  ۀلیـسوب  یلام  هاگره  هک  دـشاب  نیا  لـبق  هداـم  رکذ 

رظن زا  روبزم  دـقع  دراذـگ ، هعیدوب  ار  دوخ  لام  روجحم  هچنانچ  و  دوشیم . هداد  کلامب  لام  نآ  دـیدرگ ، روجحم  زا  رجح  عفر  اـت  دومنن 
تـسا وا  دزن  لام  هک  یـسک  دوش و  در  نآ  کلامب  رجح  عفر  زا  سپ  روجحم و  ینوناق  ةدـنیامنب  لام  نآ  دـیاب  تسا و  لطاب  تیلها  مدـع 
دافتسم قبط  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  هتفریذپ  ۀبسح  وا  لاوما  ظفح  رظن  زا  روجحم  زا  ار  لام  هکنآ  رگم  تسا  نماض  هدومنن  در  هک  مادام 

در روجحم  ماقم  مئاق  ای  یلوب  ار  نآ  ناکما  تقو  نیلوا  رد  فرـصتم  دـیاب  دـشابیمن و  نماض  روجحم  لاوما  هرادا  رد  م  ق . « 306  » ةدام زا 
. دهدب شکلامب  ار  لام  نآ  رجح  عفر  زا  سپ  ات  درادهگن  ار  لام  نآ  دشاب  هتشادن  یسر  تسد  نانآب  هاگره  دنک و 
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دنک توف  ادعب  دراذگ و  هعیدوب  ار  دوخ  لام  یسک  رگا  - 4

تـسد رد  لام  توف ، خیرات  زا  ددرگیم و  لطاب  نیفرط  زا  کی  ره  توفب  زئاج  دقع  اریز  دوشیم ، لطاب  هعیدو  دقع  م . ق . « 626  » ةدام قبط 
اهنآ دیاب  دنـشاب  ددعتم  راذگتناما  هثرو  هک  یتروص  رد  و  دـیامن . در  عدوم  ثراوب  ار  نآ  دـیاب  دوب و  دـهاوخ  ینوناق  تناما  ناونعب  نیما 

هچنانچ تسا و  مزال  ناـنآ  میق  اـی  یلو  قفاوت  دنـشاب ، روجحم  هثرو  زا  ضعب  هاـگره  و  دـشاب ، سک  هچ  تسد  رد  لاـم  هک  دـنیامنب  قفاوت 
مکاحب ار  لام  نآ  نیما ، م . ق . « 627  » ةدام روتسدب  دندرکن  قفاوت  هاگره  دش و  دهاوخ  هداد  دیامن  نیعم  هک  سک  ره  تسدب  دننک  قفاوت 

. دهدیم
دناهتـشادن تقفاوم  هک  ياهثرو  رئاس  ماهـسب  تبـسن  نیما  دـهدب ، اهنآ  زا  ضعبب  ار  لاـم  هثرو  یماـمت  قفاوت  نودـب  نیما  هک  یتروص  رد  و 

هک  یسکب  ار  نانآ  لام  اریز  دوب ، دهاوخ  نماض 
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. تسا هداد  هتشادن  اهنآ  فرط  زا  ینوناق  تمس 

ددرگ ققحم  هعیدو  لام  ندوب  ریغلل  قحتسم  هاگره  - 5

تـسا ثلاث  صخـشب  قلعتم  هقورـسم و  روبزم  لام  هک  دوش  مولعم  ًادـعب  دراذـگ و  تناما  یئاـشگراک  کـناب  رد  ار  یلاـم  یـسک  هکناـنچ 
ای دوش و  هتـشک  یقراس  هکنانچ  دـشابن  مولعم  نآ  کلام  رگا  دـنک و  در  نآ  یقیقح  کلامب  ار  لام  دـیاب  نیما  م . ق . « 625  » ةدام روتسدب 

کناب رد  هدـیدزد و  ار  یلاوما  قراس  هک  دوش  مولعم  دـیآ و  تسدـب  یئاشگراک  کناب  زا  يداـیز  قاروا  وا  لزنم  رد  دـنک و  راـیتخا  رارف 
ماکحا عبات  دشن  هتخانش  کلام  هک  یتروص  رد  و  دمآ ، دهاوخ  لمعب  اهنآ  کلام  نتخانش  يارب  مزال  يوجتسج  تسا ، هدرپس  یئاشگراک 

. دسریم ءارقف  فراصمب  وا  لبق  زا  نوذأم  ای  مکاح  نذا  اب  م . ق . « 28  » ةدام قبط  دشابیم و  کلاملا  لوهجم  لاوما 

راذگتناما تادهعت  رد  موس  ثحبم 

هراشا

نآ دناوتیم  دهاوخب  نیما  نامز  ره  زئاج و  تسا  يدقع  هعیدو  اریز  دریذپب ، دـنک  درواب  نیما  نامز  ره  ار  هعیدو  لام  دـیاب  راذـگتناما  - 1
. دنهد رارق  لالحنا  خسف و  لباق  ریغ  ار  هعیدو  دقع  یمزلم  هجوب  هکنآ  رگم  دیامن  خسف  ار 

لام هنیزه  اریز  دـهدب ، واـب  تسا  هدرک  هعیدو  لاـم  ظـفح  يارب  رادتناـما  هک  ار  یجراـخم  م . ق . « 633  » ةدام قبط  دـیاب  راذـگتناما  - 2
. دشاب هتشاد  نآ  رد  عربت  دصق  عدوم  هکنیا  رگم  تسا  نآ  کلام  ةدهعب 

، تسا راذگتناما  ةدـهعب  جراخم  نآ  دراذـگ ، تناما  لزنمب  نیما  لزنم  زا  لقن  لمح و  دـننام  دـشاب  یجراخم  مزلتـسم  لام  در  هاگره  - 3
. ددرگ لمحتم  ار  يرگید  لاوما  ۀنیزه  هک  تسناد  مزلم  ار  یسک  ناوتیمن  اریز 

عدوم دنک  یتاراسخ  دیلوت  عدوتـسم  يارب  هک  دـشاب  یبویع  ياراد  یعدو  لام  هک  یتروص  رد  م . ق . « 639  » هدام كالم  تدحوب  رظن  - 4
يرگید دزن  ار  دوخ  ضیرم  واـگ  یتـیعر  هاـگره  نیارباـنب  دوش ، بوسحم  ببـسم  ًاـفرع  هکنیا  رگم  دوب  دـهاوخن  هدراو  تراـسخ  لوئـسم 

عالطایب ار  عدوتسم  هدوب و  هاگآ  رما  نیا  زا  هکنآ  رگم  دشابیمن  نماض  عدوم  دریمب  عدوتسم  واگ  ضرم ، تیارس  رثا  رد  دراپسب و  تناماب 
. دشاب هدراذگ 
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هدعاق فالخ  رب  تناما 

هکنانچ دراد ، درتسم  ار  نآ  لثم  هک  دنک  دـهعت  روبزم  صخـش  دـیامنب و  کیلمت  يرگیدـب  ار  دوخ  لام  یـسک  هک  تسا  نآ  روبزم  تناما 
و دنادرگیم ، نویدم  راذگتناما  لباقم  رد  غلبم  نامهب  ار  دوخ  هدومن و  کلمت  ار  نآ  کناب  دراپـسیم و  کنابب  لایر  رازه  دـصکی  یـسک 

تناما دـش  هتفگ  هچنآ  ربانب  دـنهدیم . رارق  نآ  دادرتسا  يارب  نیعم  يدـعوم  نیفرط  هاگ  دـنکیم و  در  واب  دـهاوخب  راکناتـسب  هک  ناـمز  ره 
: دراد قرف  ود  هعیدو  اب  هدعاق  فالخ 

. دنامیم یقاب  راذگتناما  تیکلم  رد  یتناما  لام  هعیدو  رد  هکنآ  لاح  دنکیم و  کیلمت  نیماب  ار  یتناما  لام  راذگتناما  - 1
لام نیع  هعیدو  رد  هکنآ  لاـح  دراد و  درتسم  واـب  فصو  سنج و  رادـقم ، ثیح  زا  هتفرگ  هک  ار  هچنآ  لـثم  هک  ددرگیم  دـهعتم  نیما  - 2

. ددرگ درتسم  دیاب 
هدنریگ روبزم  دروم  رد  دیامنیم و  ضرق  ار  نآ  دوخ  عافتنا  يارب  لام  ةدنریگ  ضرق ، رد  هک  قرف  نیا  اب  تسا  ضرق  دـننام  تناما  عون  نیا 
دهاوخ یلثم  لاوما ، ضرق  دروم  دننام  هدـعاق ، فالخ  تناما  دروم  دراپـسیم . ار  نآ  دوخ  عفن  يارب  راذـگتناما  هکلب  درادـن ، یتساوخرد 

. دریگیم ماجنا  لوپب  تبسن  ًامومع  دوب و 
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هیراع رد  مهد  لصف 

هراشا

راع گنن و  نتـساوخ  هیراع  زا  هدننکهیراع  نوچ  تسا و  گنن  بیع و  ینعمب  هک  دـشابیم  راع  زا  قتـشم  نآ  فیفخت  ءای و  دـیدشتب  هیراع 
. دنیوگ هیراع  ار  روبزم  دقع  دراد 

لام نیع  زا  هک  دهدیم  هزاجا  رگید  فرطب  نیفرط  دحا  نآ  بجومب  هک  تسا  يدقع  هیراع  : » دیوگیم م  ق . « 635  » ةدام هکنانچ  ًاحالطصا 
«. دوش عفتنم  ًاناجم  وا 

لبم شرف و  زا  عافتنا  ندومن  ۀحابا  دننام  عافتنا  رد  هحابا  ای  عاقیا  دـشابیم و  هنیعم  دوقع  زا  یکی  هدـش  حیرـصت  الاب  هدام  رد  هکنانچ  هیراع 
ياراد دـیاب  دوخب  هصتخم  طئارـش  رب  هوالع  هیراع  دـقع  دـشابن . یظفل  هچ  رگا  دراد  لوبق  باجیاب و  جایتحا  هیراع  نیاربانب  تسین ، نامهب 

. دشاب م . ق . « 190  » ةدام رد  روکذم  هلماعم  تحص  يارب  یساسا  طئارش 
یقوقح لیلحت  رظن  زا  یلو  تسا ، ضوعم  دوقع  زا  هراجا  ضوعم و  ریغ  دوقع  زا  هیراع  هک  قرف  نیا  اب  دشابیم  هراجاب  هیبش  رهاظ  رد  هیراع 

هیراع رد  ددرگیم و  کیلمت  رجأتـسمب  هرجأتـسم  نیع  عفانم  هراجا  رد  هک  وحن  نیدب  دشابیم ، توافتم  ریعتـسم  رجأتـسم و  قاقحتـسا  ةوحن 
کلم رد  عفانم  تارذ  تانآ و  هیراع ، رد  نیاربانب  ددرگ ، کیلمت  واب  یتدـم  يارب  عفاـنم  هکنآ  نودـب  دوشیم  هداد  ریعتـسمب  عاـفتنا  هزاـجا 

، ینکـس یبـقر ، يرمع ،  ) عاـفتنا قح  رد  هکناـنچ  دوش ، دـنمهرهب  ریعم  یکلم  تعفنم  زا  هک  دراد  هزاـجا  ریعتـسم  دـیآیم و  دوجوب  کـلام 
. ددرگ دنمهرهب  نآ  زا  دراد  قح  عفتنم  دوشیم و  دیلوت  کلام  کلم  رد  تعفنم  هک  تسا  سبح )

هلماعم نیفرط 

ای ریعتـسم  دوش و  عفتنم  نآ  زا  ات  دهدیم  يرگیدب  ار  دوخ  لام  هک  تسا  یـسک  نآ  هدنهد و  هیراع  ای  ریعم  زا  دـنترابع  هیراع  دـقع  نیفرط 
. درب عافتنا  نآ  زا  ات  دریگیم  ار  يرگید  لام  هک  تسا  یسک  نآ  هدنریگهیراع و 
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هکنانچ دنشاب  تسا ، هلماعم  تحص  يارب  یـساسا  طئارـش  زا  یکی  هک  دشر  غولب و  لقع ، زا  هلماعم  يارب  تیلها  ياراد  دیاب  هلماعم  نیفرط 

دـشاب و هتـشادن  تیلها  ریعم  هاگره  الثم  تسا ، لطاب  هیراـع  دـقع  دـشاب  هتـشادن  تیلها  ود  نآ  زا  یکی  هاـگره  و  تشذـگ . تادـهعت  رد 
تـسا رادهدهع  ار  وا  روما  هرادا . هک  روجحم  میق  ای  یلوب  دیاب  تسا و  ینوناق  تناما  هدنریگهیراع  تسد  رد  لام  هدوب  نآب  لهاج  ریعتـسم 
لوئسم تسا و  بصاغ  مکح  رد  دنکن  در  ار  نآ  هک  یتروص  رد  دزادرپب و  ار  نآ  لثملا  ترجا  هدومن  عفانم  ءافیتسا  هاگره  دراد و  درتسم 

رگا دزادرپب  لثملا  ترجا  دیاب  دراد  فرـصت  رد  ار  نآ  هک  یتدـمب  تبـسن  دوب و  دـهاوخ  دوشیم  لصاح  نآ  رد  هک  یبیع  صقن و  فلت و 
بـصاغ دریگب  وا  زا  هیراـع  ناوـنعب  ار  لاـم  دـشاب و  ریعم  تیلها  مدـعب  ملاـع  ریعتـسم  هک  یتروـص  رد  دـشاب و  هدرکن  تعفنم  ءاـفیتسا  هچ 

. درادن ار  دوخ  لام  رد  فرصت  قح  روجحم  اریز  ددرگیم ، بوسحم 
دنشاب نونجم  زیمم و  ریغ  ریغص  نانیا  هاگره  تشذگ  هعیدو  رد  هکنانچ  دشاب  هتشادن  هلماعم  يارب  ینوناق  تیلها  ریعتسم  هک  یتروص  رد  و 

: دیوگیم هک  « 1215  » ةدام قبط 
«. دوب دهاوخن  لام  نآ  ندش  فلت  ای  صقان  لوئـسم  نونجم  ای  ریغـص  دهدب ، نونجم  ای  زیمم و  ریغ  ریغـص  فرـصتب  ار  یلام  یـسک  هاگره  »

دیاب نانآ  دنشاب  هیفـس  زیمم و  ریغـص  نانیا  هاگره  هدش و  نانآب  لام  نداد  رد  دوخ  ررـضت  بجوم  هدنهد  هیراع  اریز  دوب ، دنهاوخن  نماض 
(. دوش هعجارم  بیبست  رد   ) دوشیمن بلس  نانآ  زا  تیلوئسم  لقع  زیمت و  نتشاد  اب  اریز  دنشابیم ، نآ  نماض  الا  دنیامن و  در  کلامب  ار  لام 
اریز دشابن » نیع  کلام  هچ  رگا  دهدیم  هیراع  هک  دـشاب  یلام  تعفنم  کلام  دـیاب  تیلها  رب  هوالع  هدـنهد  هیراع  . » م ق . « 636  » ةدام قبط 
عفانم کلام  هک  یتدم  يارب  دناوتیم  رجأتسم  نیاربانب  دشابیم . نیع  زا  عفانم  ءافیتسا  ةزاجا  دوشیم  هداد  ریعتـسمب  هیراع  دقع  بجومب  هچنآ 

نینچمه و  تسا . رجؤم  ةزاجاب  جاتحم  تشذگ  هراجا  رد  هکنانچ  هدنریگهیراع  هب  هرجأتسم  نیع  میلـست  هچ  رگا  دهدب  هیراعب  ار  نآ  تسا 
الثم  دیامن ، راذگاو  يرگیدب  ار  نآ  دناوتیم  هکنانچمه  دهد  هیراعب  ار  عافتنا  قح  دروم  دناوتیم  تسا  عافتنا  قح  ياراد  هک  یسک 
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لقتنم يرگیدب  ًاناجم  ای  ضوع و  لباقم  رد  ار  دوخ  قح  ای  دهد و  هیراع  يرگیدـب  ار  عافتنا  دروم  لام  دـناوتیم  یبقر  ای  يرمع و  رد  عفتنم 

. دیامن

هیراع دروم 

هراشا

. دوشیم هداد  واب  هدنریگهیراع  عافتنا  يارب  هک  تسا  یلام  هیراع  دروم 

هیراع دروم  طئارش 

« ددرگ هیراع  دقع  عوضوم  دناوتیم  دش  عفتنم  نآ  زا  شلصا  ءاقب  اب  ناوتب  هک  يزیچ  ره  : » م ق . « 637  » ةدام قبط  - 1

دروم تسا  نکمم  نآ  لاثما  هناخ و  ثاثا  لیبموتا و  بسا ، غاب ، هناخ ، نیاربانب  تشذگ ، نآ  حرـش  هراجا  فقو و  عافتنا و  قح  رد  هکنانچ 
. داد هیراعب  ناوتیمن  تسنآ  ندرک  فلتب  نآ  زا  عافتنا  هک  یندیماشآ  یندروخ و  یلو  دوش  عقاو  هیراع 

هزاـجا کـلام  هک  یتروص  رد  دـشابیم ، نیع  فلتب  اـهنآ  زا  عاـفتنا  هک  لاوما  هنوـگ  نیا  نداد  رارق  هک  تسا  نآ  دـیآیم  شیپ  هک  یلاؤـس 
فالتا ةزاجا  يرگیدب  دناوتیم  کلام  هک  دوشیم ، هتفگ  خـساپ  رد  دـشابیم ؟ حیحـص  نآ  هیراع  ایآ  دـهدب ، هدـنریگهیراع  هب  ار  نآ  فالتا 

هحابا عون  کی  هکلب  دشابیمن  هیراع  رما  نیا  یلو  دماشایب ، ار  یندیماشآ  دروخب و  ار  یندروخ  دـهد  هزاجا  واب  هکنانچ  دـهدب  ار  دوخ  لام 
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. دوشن فلت  نیع  نآ  زا  عافتنا  اب  هک  دشاب  يزیچ  شدروم  هک  تسنآ  دشابیم  هنیعم  دوقع  زا  یکی  هک  هیراع  دقع  ققحت  طرش  اریز  تسا ،

« دشاب عورشم  یئالقع  تعفنم  نمضتم  هتشاد و  تیلام  دیاب  هلماعم  دروم  : » م ق . « 215  » ةدام قبط  - 2

یئالقع و دیاب  هیراع ، دقع  دروم  تعفنم  هک  تسا  نیا  دریگیم  رارق  دـقع  دروم  تعفنم  تقیقح  رد  عافتنا  قح  هراجا و  دـننام  هیراع  رد  و 
. دشاب عورشم 

ةدام لیذ  زا  دافتسم  ربانب  دشاب  عورشم  ریغ  رگید  یضعب  عورشم و  یضعب  هک  دشاب  تعفنم  نیدنچ  ياراد  دحاو  یئیـش  تسا  نکمم  نوچ 
تـسا تعفنم  نآ  اریز  دـشابیم ، دوصقم  هیراع  رد  هک  تسا  یتعفنم  تسا  عورـشم  یئالقع و  هک  یتعفنم  قالطا ، تروص  رد  م . ق . « 637»
تـسا تحـص  رب  لومحم  دشاب  هدش  عقاو  هک  هلماعم  ره  . » م ق . « 223  » ةدام قبط  و  دوش . عقاو  حیحـص  هیراع  دـقع  دروم  تسا  نکمم  هک 

نآ  داسف  هکنیا  رگم 
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. دوب دهاوخ  لطاب  هیراع  دریگ ، رارق  هیراع  دروم  نآ  عورشم  ریغ  تعفنم  دشاب و  تعفنم  دنچ  ياراد  دحاو  ءیش  هاگره  دوش .» مولعم 

. دشاب نیعم  دیاب  هلماعم  عوضوم  م . ق . « 190  » ةدام قبط  دشاب - نیعم  دیاب  هیراع  دروم  - 3

دننام دشاب  رـصحنم  تعفنم  ياراد  هاگره  دریگیم  رارق  هیراع  دروم  هک  یلام  نیاربانب  دـشابیم  معا ) ینعمب   ) تالماعم زا  یکی  هیراع  دـقع 
، دوش نییعت  دـقع  رد  دـشابیم  هیراع  زا  روظنم  هک  یتعفنم  تسین  مزال  تسا  نتـسشن  يارب  هک  یلدنـص  ای  تسا و  ندرتسگ  يارب  هک  شرف 

يور زا  ناوتیم  دومن و  هعلاطم  ار  نآ  ناوتیم  هک  درفب  رـصحنم  یطخ  باتک  دننام  تسا ، ددعتم  عفانم  ياراد  هیراع  دروم  لام  هچنانچ  یلو 
انب نآ  رد  اـی  درک و  يراـکتخرد  اـی  دومن و  تعارز  نآ  رد  ناوـتیم  هک  نیمز  اـی  داد و  رارق  يرادربسکع  دروـم  اـی  درک و  خاسنتـسا  نآ 

تعفنم هاگره  دنک . حیرـصت  دقع  رد  ار  نآ  دیاب  دشاب  عفانم  نآ  زا  یکی  صوصخب  هدـنهد  هیراع  روظنم  رگا  دراوم  لیبق  نیا  رد  تخاس ،
قالطا روطب  دـناوتیم  دـهدیم ، هزاجا  مه  ار  هدـیدع  تاعافتنا  ندرب  تسا و  يواسم  وا  دزن  تاعافتنا  یمامت  هکلب  تسین  ریعم  روظنم  ینیعم 
تروص نیا  رد  يربب ، یناوتیم  ار  تاـعافتنا  یماـمت  دـیوگب : ریعتـسمب  ریعم  هکناـنچ  دـیامن ، نآ  میمعتب  حیرـصت  اـی  دـهد و  هیراـعب  ار  نآ 

رارق هجوت  دروم  رتمک  هک  يردان  تعفنم  زا  دـناوتیمن  یلو  دوش ، دـنمهرهب  دـناوتیم  هیراع  دروم  لام  تاعافتنا  زا  کی  ره  زا  هدـنریگهیراع 
هیراع هک  ياهناخ  ای  نیمز  رد  ریعتـسم  هکنآ  دـننام  تسا  هدوبن  دـنهد  هیراع  ةزاـجا  رظن و  دروم  روبزم  عاـفتنا  اریز  دـنک ، هدافتـسا  دریگیم 

دقع رد  دیاب  دشاب  نآ  ةردان  عافتنا  یلام ، ندومن  هیراع  زا  روظنم  هک  یتروص  رد  نیاربانب  دراذگ . نهر  ار  نآ  ای  دـنک و  نفد  هدرم  هدومن 
. دوش حیرصت 

دشاب مولعم  دیاب  هیراع  دروم  تعفنم  - 4

دراوم رد  رگم  دشابن  مهبم  دـیاب  م . ق . « 316  » ةدام قبط  دـشاب  نیعم  دـیاب  هکنآ  رب  هوالع  هلماعم  دروم  تعفنم  تشذـگ  هراجا  رد  هکنانچ 
. تسا هدومنن  حیرصت  یلامجا  ملع  تیافکب  هیراع  دقع  دروم  رد  یندم  نوناق  و  تسا . یفاک  نآب  یلامجا  ملع  هک  هصاخ 

هیراع دقع  ماکحا  راثآ و 

يدهع تسا  يدقع  هیراع  - 1

عافتنا  يارب  ار  هیراع  دروم  لام  دیامنیم  دهعت  ریعم  هک 
 183 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 613 

http://www.ghaemiyeh.com


 183 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
. دراد درتسم  ریعمب  عافتنا  زا  سپ  ار  نآ  هک  دیامنیم  دهعت  ریعتسم  دهدب و  ریعتسمب 

. زئاج تسا  يدقع  م . ق . « 638  » ةدام قبط  هیراع  دقع  - 2

هراشا

نآ زا  عافتنا  ندرب  زا  لبق  هچ  رگا  ددرگیم  رب  ریعمب  هیراع  دروم  لام  دـنز و  مه  رب  ار  هیراع  نامز  ره  دـناوتیم  نیفرط  زا  کـی  ره  نیارباـنب 
دوشیم و خـسفنم  نیفرط  دـحا  نونج ) و   ) توـمب هزئاـج  دوـقع  هیلک  : » دـیوگیم هک  م . ق . « 954  » ةدام ـالاب و  ةداـم  قبط  نینچمه  و  دـشاب .

هیراع هفـسب  نینچمه  دوشیم و  لـحنم  نیفرط  زا  کـی  ره  نونج  تومب و  هیراـع  دـقع  تسا .» ربتعم  دـشر  هک  يدراوم  رد  هفـسب  نینچمه 
هدنریگهیراع هفـسب  یلو  دیامنب ، یفرـصت  دوخ  یلام  روما  رد  میق  ای  یلو  نذا  نودب  دـناوتیمن  هدـنهد  هیراع  اریز  ددرگیم ، خـسفنم  هدـنهد 

هیراع لوبق  رد  اریز  دنک  هیراع  لوبق  دـناوتیم  دـیامنب  ضوعالب  ۀـبه  رد  حلـص  لوبق  دـناوتیم  هیفـس  هکنانچمه  اریز  ددرگیمن ، لحنم  دـقع 
. دیامنیمن دوخ  یلام  روما  رد  فرصت 

هبراضم رد  هکنانچ  اریز  دنز ، مه  رب  ار  هیراع  دناوتیم  نامز  ره  نیفرط  زا  کی  ره  دوشیمن و  نآ  موزل  بجوم  هیراع  رد  تدم  نییعت  فلا -
اریز دباییم ، همتاخ  هیراع  تدم ، ءاضقنا  اب  هک  تسنآ  هیراع  رد  تدم  نییعت  رثا  و  دنادرگیمن ، مزال  ار  زئاج  دقع  تدـم  نییعت  دـش ، نایب 

دروم زا  هنیعم  تدـم  ءاضقنا  زا  سپ  هدـنریگهیراع  هاگره  نیاربانب  هدـش ، هداد  نیعم  تدـم  يارب  ریعتـسمب  عافتنا  هزاـجا  روبزم  ۀـیراع  رد 
. دزادرپب ار  نآ  لثملا  ترجا  دیاب  دوش  عفتنم  هیراع 

کیچیه تروص  نیا  رد  دومن ، طرش  یمزال  دقع  نمـض  رد  ار  روبزم  دقع  خسف  مدع  ای  هیراع و  ناوتیم  تشذگ ، هعیدو  رد  هکنانچ  ب -
(. دوش هعجارم  تلاکو  لصفب  نآ  لصفم  حرش  يارب  هعیدو و  لصفب   ) دنک لحنم  ار  نآ  دناوتیمن  نیفرط  زا 

، دومن هیراع  ياهدرم  نفد  يارب  ار  ینیمز  ناوتیم  لوا  عرف 

تـسا هدشن  نفد  هدرم  هک  مادام  هزاجا  زا  سپ  دـهدب . يرگیدـب  ار  نآ  هزاجا  دـناوتیم  کلام  هک  تسا  نیمز  زا  عافتنا  عون  کی  نفد  اریز 
ربق  رد  تیم  هچ  رگا  دراد ، درتسم  ار  دوخ  نیمز  دناوتیم  هدنهد  هیراع 

 184 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
دناوتیمن هدنهد  هیراع  نفد  زا  سپ  یلو  دـنز  مه  رب  ار  نآ  دـناوتیم  ریعم  نامز  ره  تسا و  زئاج  دـقع  هیراع  اریز  دـشاب ، هدـش  هدراذـگ  زین 

رد ار  هدرم  شبن و  ار  ربق  هک  دیامن  روبجم  ار  هدنریگهیراع  دناوتیمن  ریعم  ینعی  دـهاوخب ، دـشاب  هدیـسوپن  هدرم  هک  مادام  ار  نیمز  دادرتسا 
اهتـشوگ هکنآ  زا  سپ  یلو  دوشیم ، هتخانـش  مرج  عورـشم  زوجم  نودـب  یمومع  تازاـجم  نوناـق  « 206  » ةداـم قبط  ربـق  شبن  اریز  دروآ ،

نوچ دنک  جراخ  ار  اهناوختسا  هدومن و  رفح  ار  نیمز  هک  دیامن  روبجم  ار  ریعتـسم  دناوتیم  ریعم  تشگ  ادج  رگیدکی  زا  اهلـصفم  دیـسوپ و 
بجومب يرگید  کلم  زا  یـسک  عافتنا  هک  يدراوم  مامت  رد  : » دـیوگیم م . ق . « 108  » هدام هکتـس  نیا  دیامنیمن . قدص  شبن  لاح  نیا  رد 

«. دشاب دوجوم  ینوناق  عنام  هکنیا  رگم  دنک ، عوجر  دوخ  نذا  زا  دهاوخب  تقو  ره  دناوتیم  کلام  دشاب  ضحم  نذا 
نیا هکنآ  لاح  دننادب و  مزال  تشاد ، درتسم  ار  هیراع  دروم  دناوتیمن  هکنآ  رثا  رد  روبزم  دروم  رد  ار  هیراع  دقع  دناهتساوخ  اهقف  زا  یضعب 
تاذ زا  جراخ  عناوم  رثا  رد  اًـلمع  هیراـع  دروم  دادرتسا  زاوج  مدـع  اریز  ددرگیمن ، تسا ) زئاـج  ًۀـعیبط  هک   ) هیراـع دـقع  موزل  بجوم  رما 

نکمم تسا . هتفرگ  رارق  خسف  زا  هرخؤم  ۀلحرم  رد  هیراع  دروم  دادرتسا  نوچ  درادن ، هیراع  دقع  زاوج  اب  تافانم  رما  نیا  دـشابیم و  هیراع 
دروم رد  خسف  رثا  يراب  دـشاب . نیمز  دادرتسا  شبن و  زاوج  مدـع  دناهتـسناد  مزال  نفد  دروم  رد  ار  هیراع  دـقع  هک  روبزم  ءاهقف  رظن  تسا 
درتسم ریعمب  ار  نآ  هک  یتدم  ات  ار  نیمز  لثملا  ترجا  دیاب  خسف  خیرات  زا  ریعتسم  دنک ، خسف  ار  هیراع  دقع  ریعم  هاگره  هک  تسنآ  روبزم 

هلیـسوب هچنانچ  تروص  نیا  رد  دشاب . هتـشاد  لثملا  ترجا  نیمز  رد  نفد  لحم ، فرع  رظن  رد  هک  تسیتروص  رد  رما  نیا  دـهدب ، هتـشادن 
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هلیـسوب هچنانچ  تروص  نیا  رد  دشاب . هتـشاد  لثملا  ترجا  نیمز  رد  نفد  لحم ، فرع  رظن  رد  هک  تسیتروص  رد  رما  نیا  دـهدب ، هتـشادن 
ار هدرم  شبن و  ار  ربق  كوکـشم ، توف  دروم  رد  یفاکـش  دـبلاک  دـننام  يرگید  تاهجب  ای  نوناق و  فالخ  رب  ای  هدـنرد و  ناویح  ای  لـیس 

اریز درک ، نفد  لحم  نآ  رد  هرابود  ار  هدرم  ناوتیمن  هدنهد ، هیراع  زا  ددجم  ةزاجا  نودب  دراد و  درتسم  ار  نیمز  دیاب  ریعتسم  دننک  جراخ 
. تسا هدیدرگ  عفترم  هدوب  نیمز  دادرتسا  زاوج  مدع  بجوم  هچنآ 

ار  ینیمز  یسک  هاگره  یلو  دشابیم  نیمز  هیراع  دروم  رد  شبن  زاوج  مدع  رد  تشذگ  هچنآ 
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هدومن و جراـخ  ار  هدرم  شبن و  ار  ربق  هک  دـنکیم  باـجیا  تیکلم  مارتحا  یمومع و  مظن  دـیامن ، نفد  نآ  رد  ار  دوخ  هدرم  دـنک و  بصغ 
نوناق « 206  » هداـم ءانثتـسا  دروم  هک  تسا  عورـشم  شبن  دراوم  زا  یکی  بصغ  دروم  رد  ربق  شبن  اریز  ددرگ ، درتـسم  نآ  بحاـصب  نیمز 

. دشابیم یمومع  تازاجم 

، دهد نهرب  ثلاث  صخشب  ار  نآ  و  دیامن ، هیراع  ندراذگ  نهر  يارب  يرگید  زا  ار  یلام  یسک  هک  یتروص  رد  مود  عرف 

هزاجا ریعتـسمب  ریعم  اریز  دوش ، خسف  ریعم  فرط  زا  هیراع  دقع  هچ  رگا  دنک ، کف  ار  نهر  نهترم  تقفاوم  نودـب  دـناوتیمن  ریعم )  ) کلام
کلام هک  تسنآ  دـننام  روبزم  لمع  رگید  ترابعب  تسا و  مزال  نهار  فرط  زا  نهر  دـقع  دراذـگ و  نهرب  ار  هیراـع  دروم  لاـم  هک  هداد 

. ددرگیمن کف  نهر  دوشن  ادا  نید  هک  مادام  تروص  نیا  رد  دشاب  هدراذگ  نهرب  ار  دوخ  کلم 

، دوش هداد  هیراعب  تعارز  يراکتخرد و  ای  ءانب  يارب  ینیمز  هک  یتروص  رد  موس  عرف 

. دهدب ار  نآ  شرا  هکنآ  رگم  دهاوخب ، ار  روبزم  راثآ  عفر  نیمز و  دادرتسا  دناوتیمن  دنک ، خسف  ار  هیراع  دقع  رگا  هدنهد  هیراع 
، دنک تشک  يراکتخرد و  ای  دزاسب و  انب  نآ  رد  هک  دهد  هیراع  يرگیدب  قلطم  روطب  ای  نیعم  یتدم  يارب  ار  دوخ  نیمز  دـناوتیم  کلام 

زئاج رگید  دراوم  دـننام  روبزم  دروم  رد  هیراع  دـقع  دـیامنب . م . ق . « 30  » ةدام قبط  دوخ  کلم  رد  یفرـصت  هنوگره  دـناوتیم  کـلام  اریز 
لحنم ار  زئاـج  دـقع  هک  یببـس  ره  نیارباـنب  دـنادرگیمن ، مزـال  ار  زئاـج  ۀـیراع  دـقع  تشک  يراـکتخرد و  ناـمتخاس و  هزاـجا  دـشابیم و 

. دیامنیم لحنم  زین  روبزم  دروم  رد  ار  هیراع  دقع  دنادرگیم 
نآ عفر  اریز  دشابیم ، دوجوم  نیمز  رد  خـسف  نامز  رد  هک  تسا  یتشک  تخرد و  انب و  فیلکت  نییعت  دـیآیم  شیپ  لمع  رد  هک  یلاکـشا 

. ددرگیم کلام  رارضا  ببس  نیمز  رد  نآ  ءاقب  هک  ینانچمه  دوشیم  هدنریگهیراع  رارضا  بجوم  کلامب ، نیمز  دادرتسا  يارب 
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دناوتب هدنهد  هیراع  هک  دش  نآ  رب  دیاب  هیراع ، دقع  نیفرط  قوقح  ظفح  يارب  و  تسا ، نیقح  محازت  دراوم  زا  روبزم  دروم  یقوقح  رظن  زا 
. دهاوخب ار  نیمز  دادرتسا  دشاب ، لوصحم  ندیسر  زا  لبق  هچ  رگا  تشک  تخرد و  ندنک  انب و  بیرخت  يارب  شرا  نداد  اب 

هدرک دوخ  ررضب  مادقا  تشک ، يراکتخرد و  انب و  نتخاس  يارب  ریغ ، نیمز  ندومن  هیراع  رد  هدنریگهیراع ، هک  دوشیم  لاکـشا  رما  نیا  رب 
. دهدب نامز  ره  ریعم  فرط  زا  ار  نیمز  دی  علخ  هیراع و  دقع  خسف  لامتحا  دیاب  هیراع  دقع  ندوب  زئاج  اب  هدنریگهیراع  اریز  تسا ،

لاکـشا دنک . در  هدنهد  هیراعب  ار  نیمز  هدنک و  ار  تشک  تخرد و  بارخ و  ار  دوخ  يانب  شرا  ۀبلاطم  نودب  دـیاب  هدـنریگهیراع  نیاربانب 
ات نیمز  هک  دـیامنیم  باجیا  تشک ، يراکتخرد و  نتخاس و  انب  يارب  نیمز  ۀـیراع  هکنآ  رظن  زا  یلو  دـشابیم ، دراو  رهاـظب  هچ  رگا  روبزم 
ود محازت  رد  هک  تسا  رادقم  نیمه  نآ  ریثأت  و  دریگ ، رارق  یقوقح  رظن  ساسا  دـناوتیمن  دـنامب ، وا  فرـصت  رد  هدـنریگهیراع  جایتحا  عفر 

رگا دراد ، درتسم  ار  دوخ  نیمز  دناوتب  شرا  نداد  اب  وا  هک  هتـشاد  مدقم  ار  هدنهد  هیراع  قح  هدـنریگهیراع ) هدـنهد و  هیراع  ررـض   ) ررض
لامتحا ءاهقف  زا  یـضعب  دیامنن . نآ  زا  دـی  علخ  نیمز ، تمیق  ای  لثملا و  ترجا  هیدأت  اب  دـشاب  رـضاح  دـنکن و  تقفاوم  هدـنریگهیراع  هچ 

نامتخاس و بیرخت  هب  مازلا  ار  وا  تشاد  دهاوخن  قح  هدنهد  هیراع  دهدب ، ار  نیمز  لثملا  ترجا  دوش  رـضاح  ریعتـسم  هاگره  هک  دـناهداد 
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. دیامنب تشک  تخرد و  ندنک 
ار اهنآ  داب  ای  دوش  کشخ  اهتخرد  زا  یـضعب  هاگره  يراکتخرد  ۀـمتاخ  زا  سپ  دوش  هداد  هیراعب  يراکتخرد  يارب  نیمز  هک  یتروص  رد 

هرابود تسا و  هدش  ماجنا  نآ  هدوب و  هعفدکی  يارب  نتـشاک  تخرد  هزاجا  اریز  دراکب ، تخرد  نآ  ياجب  دناوتیمن  هدـنریگهیراع  دـنکب ،
. دوشیم باحصتسا  قباس  هزاجا  تسا و  دیدرت  دروم  رما  نیا  هدش  هتفگ  دهاوخیم . ددجم  ةزاجا  تخرد  نتشاک 

ضوعم ریغ  یناجم و  تسا  يدقع  هیراع  - 3

ضوع  طرش  هیراع  دقع  رد  ناوتیمن  تهج  نیدب  دیامنیم ، هدنریگهیراع  هب  هدنهد  هیراع  هک  تسا  یکمک  ناسحا و  رب  ینتبم  و 
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. تسا هدش  دیق  دنکیم  نآ  زا  م . ق . « 635  » ةدام هک  یفیرعت  رد  هیراع  دقع  ندوب  یناجم  هک  تسنیا  دومن ،
طرـش اریز  درادـن ، هدـنهد  هیراع  کمک  ناـسحا و  هیراـع و و  ندوب  ضوعم  ریغ  اـب  تاـفانم  ضوع  طرـش  تفگ  ناوتیم  هک  دـسریم  رظنب 

رب ینتبم  زین  نآ  هک  تسا  هبه  دقع  رد  هکنانچ  دنادرگیمن  ضوعم  دهدیمن و  رییغت  ار  نآ  ندوب  ضوعم  ریغ  تعیبط  هیراع  دـقع  رد  ضوع 
رگیدکی فیدر  رد  دناهلماعم و  دروم  ود  ره  ضوعم  ضوع و  ضوعم ، دـقع  رد  یلیلحت  رظن  زا  دـشابیم . بهتم  ندومن ) یلم   ) ندومن اراد 

یعرف هلحرم  رد  طرـش  دروم  تسا و  دهعت  ود  تقیقح  رد  هک  دشاب ، هدش  ضوع  طرـش  نآ  رد  هک  ضوعم  ریغ  دقع  فالخب  دنراد ، رارق 
نآ و فالخ  رب  ضوع  طرش  ات  تسین  هیراع  دقع  تاذ  تایـضتقم  زا  ندوب  یناجم  و  دشابیمن . یلـصا  دقع  دروم  فیدر  رد  هتفرگ و  رارق 

ینتبم دشابیم ، حیحـص  تشذگ  دقع  نمـض  طورـش  رد  هکنانچ  نآ  فالخ  طرـش  تسا و  روبزم  دقع  قالطا  ياضتقم  هکلب  دـشاب ، لطاب 
ضوع نداد  هک  دوب  دـهاوخن  کمک  ناسحا و  یعقوم  رد  هیراع  اریز  درادـن ، ضوع  طرـش  اب  تافانم  زین  کمک  ناسحا و  رب  هیراع  ندوب 

نینچ نیفرط  دوشیم  ضوع  طرـش  هک  ياهیراع  رد  هکنآ  لاح  دوش و  هتفرگ  رظن  رد  يراجت  شزرا  نآ  رد  دـشاب و  هضواعم  داجیا  روظنمب 
. دنیامنیمن يدصق 

ریعم فیلاکت 

دهدب عافتنا  يارب  هدنریگهیراع  ضبقب  ار  هیراع  دروم  لام  دناوتیم  ریعم  دقع ، زا  سپ  - 1

میلست ریخأت  زا  هدنریگهیراع  هاگره  و  دنک . خسف  ار  هیراع  دقع  ای  دهدن و  ضبقب  ار  نآ  دناوتیم  هک  ینانچمه  دزادنا ، ریخأتب  ار  ضبق  ای  و 
هیراع دروم  لام  میلستب  رابجا  ار  ریعم  ناوتیمن  هیراع  دقع  ندوب  زئاج  اب  اریز  دیامن ، خسف  ار  هیراع  دقع  دناوتیم  دوشیم  ررضتم  هیراع  دروم 

هداد وا  عافتنا  يارب  لام  اریز  تسا  ریعتـسم  ةدهعب  ًافرع  لام  میلـست  جراخم  تساوخ  ار  دهعت  ماجنا  ریخأت  تراسخ  ۀـبلاطم  وا  زا  ای  دومن و 
. دوشیم

دهاوخن هدراو  تاراسخ  لوئسم  ریعم  دنک ، یتراسخ  دیلوت  ریعتسم  يارب  هک  دشاب  یبویع  ياراد  هیراع  لام  هاگره  .: » م ق . « 639  » ةدام قبط  - 2
 ...«. دوب
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تراسخ هجوت  ببـس  ًافرع  کلام  هکنیا  رگم  دوب ، دهاوخن  نآ  زا  هدراو  تاراسخب  تبـسن  کلام  تیلوئـسم  بجوم  یئاهنتب  تیکلام  اریز 

ریعم دزوسب ، ریعتـسمب  قلعتم  هیثاثا  ددرگ و  قیرح  راچد  هیراع  دروم  ۀـناخ  يراخب ، شکدود  یبارخ  ای  قرب  لاصتا  رد  هاگره  الثم  ددرگ ،
تسا هدرکن  هاگآ  نآ  زا  ار  ریعتـسم  ای  تسا و  هدومنن  ار  مزال  تاریمعت  هتـشاد و  بیع  نآ  زا  عالطا  کلام  هکنآ  رگم  دشابیمن  نآ  نماض 

ترامع ای  راوید  بحاص  : » دیوگیم بیبست  رد  م . ق . « 333  » ةدام هک  تسا  نیا  دیامنب . يراخب  قرب و  زا  هدافتسا  رد  ار  همزال  تاطایتحا  ات 
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کلام هک  ددرگ  لصاح  یبیع  ۀجیتن  رد  یبارخ  هکنیا  رب  طورشم  دوشیم  دراو  نآ  ندش  بارخ  زا  هک  تسا  یتاراسخ  لوئـسم  هناخراک  ای 
«. تسا هدش  دیلوت  وا  تبظاوم  مدع  زا  ای  هدوب و  نآ  رب  علطم 

تسا تداع  فرع و  عبات  م . ق . « 646  » ةدام لیذ  قبط  هیراع  لام  يرادهاگن  جراخم  - 3

جراخم زا  روظنم  تسا . هدش  طرـش  وا  رب  هک  دوب  دهاوخ  یـسک  ةدهعب  روبزم  طرـش  دودح  رد  هک  دشاب  هدـش  یـصاخ  طرـش  هکنیا  رگم 
ماب و تشپ  فرب  ندـییور  ناویح ، كاروخ  دـننام  دـش  دـهاوخ  فلت  ای  صقان  هیراع  لام  دوشن  هاگره  هک  تسا  یئاـههنیزه  يرادـهاگن ،

. نآ لاثما 
رگم تسا  کلام  ةدـهعب  نآ  لاثما  یناوریـش و  ندز  گنر  طایح ، هاچ  یبارخ  عفر  دـننام  تسا  مزال  هیراع  لام  ریمعت  يارب  هک  یجراـخم 
دومن لیمحت  ینوناق  ببـس  نودب  يرگید  رب  ناوتیمن  ار ، یـسک  کلم  ءاقب  يارب  همزال  جراخم  اریز  دهدب ، ار  اهنآ  ریعتـسم  هک  دوش  طرش 

. تشذگ عافتنا  قح  هراجا و  رد  هکنانچ 

ریعتسم فیلاکت 

، دیامن تظافح  دش ، هتفگ  هعیدو  دروم  رد  هکنانچ  ار  هیراع  لام  دیاب  هدنریگهیراع  - 1

زا م . ق . « 612  » ةدام زا  طبنتـسم  . ) تسا تناما  وا  تسد  رد  هدـش و  هداد  واب  عافتنا  يارب  روبزم  لام  اریز  دـنک ، در  شکلامب  هک  یتقو  اـت 
(. كالم تدحو  رظن 
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، ددرگ دنمهرهب  فراعتم  دودح  رد  هدش  هداد  واب  نآ  ةزاجا  هک  یعافتنا  زا  دناوتیم  هدنریگهیراع  - 2

و دـنکن ، راب  ار  نآ  دادعتـسا  تیفرظ و  زا  شیب  تسا  يراب  لیبموتا  هاگره  دربن و  راب  نآ  اب  تسا  يراوس  لیبموتا  هیراع  دروم  هاگره  الثم 
قح رد  هکنانچ  نآ ، لاثما  دـهدن و  ياج  نآ  رد  دـنیامنیم  تنوکـس  الومعم  هک  ياهدـع  زا  شیب  تسا  هیراـع  دروم  هناـخ  هک  یتروص  رد 

نماض ًاقلطم  دوشیم و  بوسحم  يدعت  دیامن  زواجت  فراعتم  دقع و  رد  نیعم  عافتنا  دودـح  زا  هک  یتروص  رد  و  تشذـگ . هراجا  عافتنا و 
. دوب دهاوخ  دشاب ) یعیبط  لماوع  رثا  رد  هچ  وا و  لمع  رثا  رد  هچ   ) نآ صقن  فلت و 

دهد ریغ  فرصتب  يوحن  چیه  هب  ار  هیراع  لام  دناوتیمن  ریعتسم  م . ق . « 647  » ةدام قبط  - 3

نیدب تسا ، هداد  واب  کلام  هک  دشابیم  ياهزاجا  دودـح  زا  زواجت  ریعتـسم  فرط  زا  هیراع  دروم  نداد  ریغ  فرـصتب  اریز  ریعم ، نذاب  رگم 
زا یگدنیامنب  يدیدج  هیراع  دقع  دهد ، هزاجا  ار  رما  نیا  کلام  هک  یتروص  رد  و  دهدب . هیراع  يرگیدب  ار  نآ  دـناوتیمن  ریعتـسم  تهج 

. ددرگیم خسفنم  لوا  هیراع  دقع  دوشیم و  عقاو  کلام  فرط 
________________________________________

ه ق ناریا ، نارهت -  ۀیمالسا ، تاراشتنا  دلج ،  6 یماما ،)  ) یندم قوقح  نسح ، دیس  یماما ،
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. درادن هیراع  لامب  تبسن  یتمس  رگید  وا  اریز  دوشیمن  ریخا  دقع  خاسفنا  بجوم  لوا  ریعتسم  توف  نیاربانب 
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، تسا ریعتسم  ةدهع  رب  م . ق . « 646  » ةدام قبط  هیراع  دروم  زا  عافتنا  يارب  همزال  جراخم  - 4

تـسا هراجا  عافتنا و  قح  رد  هکنانچ  ددرگیم ، عفتنم  هک  تسا  یـسک  هدـهعب  دوشیم  مزال  ریغ ، لام  زا  عاـفتنا  ندرب  يارب  هک  یلئاـسو  اریز 
. دشاب هدش  فالخ  طرش  هکنآ  رگم 

«. يدعت ای  طیرفت  تروص  رد  رگم  دشابیمن  هیراع  لام  ناصقن  ای  فلت  نماض  ریعتسم  .: » م ق . « 640  » ةدام قبط  - 5

( طیرفت يدعت و   ) ریـصقت هکنآ  رگم  دشابیمن ، تناما  دروم  لام  ناصقن  فلت و  لوئـسم  نیما  ینوناق  هاوخ  دشاب و  هناکلام  هاوخ  تناما  رد 
هراجا عافتنا و  قح  رد  هکنانچ  تسا ، هدش  هداد  ریعتسمب  نآ  زا  عافتنا  يارب  لام  هک  تسا  هناکلام  تناما  دراوم  زا  زین  هیراع  و  دشاب ، هدرک 

. دشابیم
تفص  دیامن ، طیرفت  ای  يدعت و  هیراع  دروم  لامب  تبسن  هدنریگهیراع  هک  یتروص  رد 
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یسک هاگره  نیاربانب  دشابن ، وا  لعفب  دنتـسم  هچ  رگا  دوش  هیراع  لام  هجوتم  هک  تسا  یفلت  ناصقن و  ره  نماض  ددرگیم و  لئاز  وا  تناما 

يرتمولیک هس  رد  ددرگ و  جراخ  نارهت  زا  دنوامدب  نتفر  دصقب  هدنریگهیراع  دورب و  ناریمـشب  شدرگ  يارب  هک  دـیامن  هیراع  ار  یلیبموتا 
هک تسا  هدوب  قرب  لاصتا  رثا  رد  قیرح  هک  دنیامن  یهاوگ  ینف  ناسانـشراک  هچ  رگا  تسا  نماض  هدنریگهیراع  دزوسب ، لیبموتا  نارهت  زا 

(. دوش هعجارم  دیدرگ  نایب  الیصفت  بصغ  ثحبم  رد   ) دیدرگیم نآ  راچد  تفریم  مه  ناریمش  هار  رد  هاگره 
« دشابن وا  لمعب  طوبرم  هچ  رگا  دوب  دهاوخ  یناصقن  رسک و  ره  لوئسم  دشاب  هدش  نامض  طرـش  ریعتـسم  رب  رگا  .: » م ق . « 642  » ةدام قبط 

قیرح راچد  هیراع  دروم  لام  ریعتـسم  ریـصقت  نودب  هکنانچ  ددرگ  فلت  ای  صقان  طیرفت  يدـعت و  نودـب  هیراع  دروم  لام  هاگره  نیاربانب 
فالخ رب  هکلب  ددرگ  دـقع  لطبم  لطاب و  ات  دـشابیمن  هیراع  دـقع  تاذ  ياضتقم  فـالخ  رب  روبزم  طرـش  تسا . نماـض  وا  دزوسب  دوش و 

. تسنآ قالطا  ياضتقم 
نیا رب  زین  يرابخا  دناهتسناد و  حیحص  ًاعامجا  هیراع  دقع  رد  دننادیم  لطاب  هعیدو  دقع  رد  ار  نامض  طرـش  هکنآ  فالخ  رب  هیماما  ياهقف 

نآ تحـص  اب  تافانم  زئاج  دقع  نمـض  روبزم  طرـش  جرد  نینچمه  عربت و  ناسحا و  رب  هیراع  دقع  ندوب  ینتبم  نیاربانب  دراد . تلالد  رما 
. تسا صن  لباقم  رد  داهتجا  روبزم  تاداریا  تشاد و  دهاوخن 

ای نذا  دودح  زا  دـیامن و  يدـعت  ریعتـسم  هچنانچ  نیاربانب  ددرگیمن ، هیراع  دـقع  لالحنا  بجوم  هیراع  دروم  رد  ریعتـسم  طیرفت  يدـعت و 
یناجم تسا  فراعتم  دودح  رد  ای  هدش و  هداد  هزاجا  ریعتسمب  هیراع  دقع  ۀلیسوب  هک  یعافتنا  درب ، يرتشیب  تعفنم  دنک و  زواجت  فراعتم 

ار نآ  لثملا  ترجا  دیاب  دشابیم و  هزاجا  نودب  ریغ و  لام  زا  عافتنا  هدرب  فراعتم  ای  دقع  رد  ررقم  زا  جراخ  ریعتسم  هک  یعافتنا  و  دشابیم ،
نآ ۀلیسوب  دشاب و  هتفرگ  هیراع  نارهت ) یئاوه  هاگدورف   ) دابآریما ات  شدرگ  يراوس و  يارب  ار  یلیبموتا  یسک  هاگره  الثم  دهدب ، کلامب 

یمامت لثملا  ترجا  دیاب  دورب  ناریمـش  فرط  زا  هاگره  یلو  دهدب  ریعمب  دیاب  ار  جرک  دابآریما و  نیب  تفاسم  لثملا  ترجا  دورب ، جرک  ات 
. تسا هدوب  هدشن  هداد  ریعتسمب  نآ  ةزاجا  هک  هدرب  ار  یعافتنا  اریز  دزادرپب ، ار  تفاسم 
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زا معا  هرقن  ـالط و  هیراـع  رد  تسا . هدـش  ءانثتـسا  اـب  هجاوم  هرقن  ـالط و  دروم  رد  م ، ق . « 644  » ةدام قبط  هیراع ، رد  نامـض  مدع  ةدـعاق 
مه طیرفت  ای  يدـعت و  هدـنریگهیراع  دوشن و  نامـض  طرـش  دـنچ  ره  تسا ، صقن  فلت و  ره  نماض  ریعتـسم  كوکـسم  ریغ  كوکـسم و 

ریغب هیراع  ار  ود  نآ  دوشیمن  رـضاح  ًاعون  کلام  دنـشابیم و  شزرارپ  تازلف  زا  هرقن  ـالط و  هک  تسنآ  تیلوئـسم  نیا  تلع  دـشاب . هدومنن 
رطاخ نانیمطا  بجوم  هرقن  الط و  هیراع  رد  ریعتـسم  نامـض  اذل  دریگ ، رارق  ینیگنـس  نایز  ضرعم  رد  نآ  ناصقن  فلت و  رثا  رد  دـهدب و 

ریعتـسم هک  دومن  طرـش  هرقن  الط و  هیراـع  دـقع  نمـض  ناوتیم  یلو  ددرگیم . زلف  ود  نآ  نداد  هیراـع  زا  وا  عاـنتما  زا  يریگولج  کـلام و 
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، نآ فالخ  طرش  ات  تسین  هرقن  الط و  هیراع  دقع  تاذ  ياضتقم  نامـض  اریز  دشابن ، طیرفت  يدعت و  دروم  ریغ  رد  ناصقن  فلت و  نماض 
هک تارهاوج  هیراعب  ار  نآ  ناوتیمن  تسا و  هرقن  الط و  هیراع  دروم  رد  هدام  نیا  دـشاب . دـساف  هیراع و  دـقع  تاذ  ياضتقم  فـالخ  طرش 

نایب هیراع  دروم  رد  ار  نامـض  مدع  یلک  ةدـعاق  هک  م . ق . « 640  » ةدام قالطا  اب  اریز  داد  تیارـس  تسا  هرقن  ـالط و  زا  شیب  اـهنآ  تمیق 
یلک ةدـعاق  زا  تسد  تارهاوج  هیراـع  دروم  رد  ناوـتیمن  م . ق . « 644  » ةدام قبط  هرقن  الط و  هیراع  رد  نامـض  ندوب  یئانثتـسا  دـیامنیم و 

. تسناد يراج  تارهاوج  هیراع  دروم  رد  ار  « 644  » ةدام مکح  كالم  تدحو  دانتساب  هتشادرب و 

 ...«. تسین هیراع  لام  لامعتسا  زا  یشان  تصقنم  لوئسم  ریعتسم  . » م ق . « 641  » ةدام قبط  - 6

يارب لیبموتا  هاگره  الثم  دوشیم ، ادیپ  لام  رد  لامعتـسا  رثا  رد  جـیردتب  هک  تسا  یکالهتـسا  لامعتـسا ، زا  یـشان  تصقنم  زا  هدام  روظنم 
ادـیپ اهکیتسال  رد  یگدوسرف  يراوس  رثا  رد  هام  کـی  زا  سپ  درب  راـکب  یحیرفت  ياـهترفاسم  رد  هک  دوش  هداد  یـسکب  هیراـع  هاـم  کـی 

لامعتـسا همزـال  تسا و  هدـش  ادـیپ  زاـجم  لامعتـسا  رثا  رد  هک  تسا  یتصقنم  یگدوسرف  نآ  ددرگیم و  هدـیئاس  نآ  زا  يرادـقم  دوشیم و 
هدرک لامعتـسا  فراعتم  فـالخ  رب  هدوب  قلطم  هیراـع  رگا  دـشاب و  هدومن  لامعتـسا  نذا  دروم  ریغ  رد  ریعتـسم  هک  یتروص  رد  و  دـشابیم .

نماض  م . ق . « 641  » ةدام لیذ  قبط  دوش ، لصاح  هیراع  دروم  لام  رد  تصقنم  دشاب و 
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تروص نیا  رد  هک  دومن  ار  لامعتسا  فرص  زا  یـشان  تصقنم  نامـض  طرـش  ریعتـسم  رب  ناوتیم  م . ق . « 643  » ةدام قبط  دوب . دـهاوخ  نآ 
. دوب دهاوخ  روبزم  تصقنم  نماض  طرش  قبط  ریعتسم 

نآ زا  لصاح  صقن  دننام  ار  لامعتسا  زا  یشان  فلت  ناوتیم  دسریم  رظنب  تسا . هدشن  رکذتم  ار  لامعتسا  زا  یـشان  فلت  مکح  یندم  نوناق 
زا تسا و  لامعتسا  زا  یـشان  نایز  لوبق  دوش ، كالهتـسا  بجوم  ًاتعیبط  هک  یلامعتـساب  ریعم  ةزاجا  اریز  دشابن  نماض  ریعتـسم  هک  تسناد 

نیا زا  ار  ود  نآ  نیب  ناوتیمن  تسناد و  لامعتـسا  زا  یـشان  تصقنم  دروم  دـننام  ار  لامعتـسا  زا  یـشان  فلت  دروم  دـیاب  طاـنم  حـیقنت  رظن 
تیلباق زا  جیردتب  لامعتـسا  رثا  رد  هیراع  لام  هک  دشاب  ینالوط  نادنچ  هیراع  تدم  هک  یتروص  رد  تسا  نینچمه  و  دراذـگ . قرف  تهج 

. دوشیم نآ  ساردنا  بجوم  روبزم  تدم  رد  نآ  ندیشوپ  دنک ، هیراع  لاس  کی  ندیـشوپ  يارب  ار  ینهاریپ  یـسک  الثم  دوش ، جراخ  عافتنا 
ًاحیرص هدنهد  هیراع  اریز  درک ، رداص  يأر  هدومن و  طابنتسا  الاب  هدام  زا  فلت  دروم  رد  ار  ریعتـسم  تیلوئـسم  مدع  ناوتیمن  یئاضق  رظن  زا 
روطب هیراع  رد  عافتنا  هزاجا  دـشابیمن و  لامعتـسا  هنوگ  نیا  لـماش  هیراـع  مه  ًاـفرع  تسا و  هدادـن  دوش  فلتب  رجنم  هک  یلامعتـسا  هزاـجا 

ندیسر زا  لبق  ار  هیراع  دروم  لام  دیاب  ریعتسم  نیاربانب  دیامنن ، جراخ  عافتنا  زیح  زا  ار  هیراع  دروم  لام  هک  تسیلامعتساب  فرصنم  قلطم ،
، دشاب هداد  ریعتسمب  لامعتسا  رثا  رد  ار  هیراع  دروم  لام  فالتا  هزاجا  ًۀحارـص  ریعم  هک  یتروص  رد  اما  دیامن . در  شکلامب  روبزم  ۀلحرمب 

. دوب دهاوخن  نآ  فلت  نماض  وا 

دنک در  واب  تسا  دوجوم  هک  یعضو  نامهب  دهاوخب  ریعم  هک  نامز  ره  ار  هیراع  لام  دیاب  ریعتسم  م . ق . « 620  » هدام زا  دافتسم  ربانب  - 7

. تسین نماض  دشابن  طیرفت  يدعت و  نامز  رد  هچنانچ  تسا  هدش  لصاح  نآ  رد  هک  یصقاونب  تبسن  و 
در رد  : » دـیوگیم « 645  » ةدام رد  هتـسنادن و  مزـال  ار  نآ  رارکت  یندـم  نوناـق  دـشابیم  هعیدو  در  دـننام  هیراـع ، درب  هطوبرم  تاررقم  نوچ 
نآ لیـصفت  يارب  درادـن  ار  بلاطم  رارکت  شیاجنگ  رـصتخم  نیا  نوچ  و  دوش .» تیاعر  « 630  » ات « 626  » و « 624  » داوم دافم  دـیاب  هیراع 

. دوش هعجارم  هعیدوب 
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مهدزای لصف 

هراشا

. نید رد  مود  ثحبم  ضرق و  رد  لوا  ثحبم  تسا : ثحبم  ود  ياراد  روبزم  لصف 

ضرق رد  لوا  ثحبم 

هراشا

حالطـصا رد  دهدیم و  ضرتقمب  دـنکیم و  ادـج  ار  دوخ  لام  زا  ۀـعطق  ضرقم  هکنآ  هچ  تسا  ندـیرب  ندرک و  عطق  ینعمب  تغل  رد  ضرق 
: دیوگیم م . ق . « 648  » ةدام هکنانچ 

زا ار  نآ  لثم  روبزم  فرط  هک  دنکیم  کیلمت  رگید  فرطب  ار  دوخ  لام  زا  ینیعم  رادقم  نیفرط  دحا  نآ  بجومب  هک  تسا  يدقع  ضرق  »
«. دهدب ار  درلا  موی  تمیق  لثم ، در  رذعت  تروص  رد  دیامن و  در  فصو  سنج و  رادقم و  ثیح 

ةدام رد  روکذـم  ۀـلماعم  تحـص  يارب  یـساسا  طئارـش  رب  هوالع  تسا و  هنیعم  دوقع  زا  يدـقع  ضرق  هدـش  حیرـصت  الاب  ةدام  رد  هکنانچ 
. ددرگیم نایب  اًلیذ  هک  تسا  مزال  يرگید  ۀصاخ  طئارش  ضرق  دقع  داقعنا  يارب  م . ق . « 190»

دقع نیفرط 

ضرق هک  تـسا  یفرط  نآ  ضرتـقم و  دـهدیم و  ضرق  هـک  تـسا  یـسک  نآ  ضرقم و  تـسا : فرط  ود  ياراد  رگید  دوـقع  دـننام  ضرق 
دقع الا  دنـشاب و  دیـشر  لقاع و  غلاب  ینعی  دنـشاب  هلماعم  يارب  تیلها  ياراد  دیاب  تسا  رگید  دوقع  رد  هکنانچ  ضرق  دقع  نیفرط  دریگیم .

. دنکیم ضرق  دروم  لام  لثم  درب  دهعت  هدنریگضرق  دیامنیم و  فرصت  دوخ  لاوما  رد  هدنهد  ضرق  اریز  تسا ، لطاب  ضرق 

ضرق دروم 

هراشا

دروم  ود  ياراد  رگید  ضوعم  دوقع  دننام  ضوعم و  تسیدقع  ضرق 
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کیلمت ضرتقمب  ار  نآ  دـقع  ۀلیـسوب  ضرقم  هک  تسا  یلاـم  دروم  ود  نآ  زا  یکی  دریگیم . رارق  يرگید  لـباقم  رد  کـی  ره  هک  دـشابیم 
. دنک در  ضرقمب  ار  نآ  دیامنیم  دهعت  ضرتقم  هک  تسنآ  لثم  يرگید  و  دنکیم ،

نم هچ  رگا  ار  لاـم  ود  زا  یکی  ناوتیمن  نیارباـنب  دـشابن . مهبم  هدوـب و  نیعم  دـیاب  م . ق . « 216  » و « 190  » ةدام « 3  » قش قبط  ضرق  دروـم 
دروم هاگره  هک  یناـنچمه  دـشابیمن ، کـیلمت  لـباق  جراـخ  رد  نیعم  ریغ  نیع  اریز  داد ، رارق  ضرق  دروم  دنـشاب  يواـسم  تاـهجلا  عیمج 

. تسا يررغ  ياهلماعم  نینچ  دومن و  دهعت  نآ  لثمب  تبسن  ناوتیمن  دشابن ، مولعم  نیفرط  يارب  تاهجلا  عیمج  نم  مهبم و  ضرق 
، دشاب عیاش  دایز و  ًاعون  نآ  رئاظن  هابشا و  ینعی  دشاب  یلثم  هلدابم و  شزرا  ياراد  دیاب  ضرق  دروم  دوشیم ، مولعم  هطوبرم  داوم  زا  هکنانچ 

 ...«. دیامن در  فصو  سنج و  رادقم و  ثیح  زا  ار  نآ  لثم  روبزم  فرط  هک ...« : دیامنیم  حیرصت  « 648  » ةدام هک  تسنیا 
دوشیم يرب  یتقو  دهعتم  و  تسا ، یلثم  دهعت  دروم  اریز  دشاب  هدرک  لزنت  ای  یقرت و  رازاب  رد  لام  نآ  تمیق  هک  دیامنیمن  یقرف  لثم  در  رد 

، دـهدب ضرقمب  هیهت و  دـشاب ، هتـشاد  شزرا  هک  یتمیق  رهب  ار  ضرق  دروم  لام  لثم  دـیاب  دـهعتم  نیاربانب  دـیامن ، ءافیا  ار  دـهعت  دروم  هک 
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«. دشاب هدرک  لزنت  ای  یقرت  ًاتمیق  هچ  رگا  دنک  در  تسا  هدرک  ضرق  هک  ار  یلام  لثم  دیاب  ضرتقم  : » دیوگیم م . ق . « 650  » ةدام هک  تسنیا 
نتفرگ نامز  رد  هک  تسا  يدروم  رد  هدام  ضرف  دهدب .» ار  درلا  موی  تمیق  لثم ، در  رذعت  تروص  رد  و  م ...« :. ق . « 648  » ةدام لیذ  قبط 

دروم هکنانچ  دوشن ، تفای  تاـهج  زا  یتهجب  نآ  لـثم  در ، عقوم  رد  یلو  دـشاب ، ناوارف  يراـجت  رازاـب  رد  نآ  دروم  رئاـظن  هابـشا و  ضرق 
شیادـیپ رثا  رد  یلو  دوبیم  نارادـیرخ  سر  تسد  رد  ناوارف و  رازاـب  يوـک و  ره  رد  دـنروآیم و  نپاژ  زا  هک  هدوـب  ینیچ  فورظ  ضرق 

ضرف  نیا  رد  دش . بایان  جیردتب  نآ  لوصحم  دنامزاب و  راک  زا  نپاژ  ياههناخراک  مود ، یللملا  نیب  گنج 
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دهعت دروم  دوشب  هیدأت  دـیاب  هک  يزور  و  دـیامن ، هیدأت  هک  تسا  هتفرگ  همذ  رد  ار  نآ  لثم  دـهعتم  هدوب و  یلثم  لام  ضرق  عقوم  رد  نوچ 
ءافیاب مزلم  ضرتقم  اریز  ددرگ ، هیدأت  ضرقمب  دوش و  مولعم  رازاب  رد  زور  نآ  تمیق  هک  دوب  نآ  رب  دـیاب  راچان  ددرگیمن ، تفای  رازاـب  رد 
نیرخآ ضرتقم  دـتفیب  تیلام  زا  ضرق  دروم  لاـم  هاـگره  هک  تسا  تهج  نیدـب  و  دوب ، دـهاوخ  تمیق  هیدأـت  نآ  هار  اـهنت  تسا و  دـهعت 

م ق . « 312  » ةدام ددرگیم . طابنتسا  م . ق . « 312  » ةدام زا  یبوخب  كالم  تدحو  رظن  زا  روبزم  مکح  تخادرپ . دـهاوخ  ضرقمب  ار  تمیق 
هداتفا تیلام  زا  هدوب و  دوجوم  لثم  رگا  دـهدب و  ار  ادالا  نیح  تمیق  دـیاب  بصاغ  دوشن  ادـیپ  نآ  لثم  هدوب و  یلثم  بوصغم  لام  هاگره  »

«. دهدب ار  نآ  تمیق  نیرخآ  دیاب  دشاب 
تـسا دـهعتم  ضرتقم  تروص  نیا  رد  دادرارق ، ضرق  دروم  ناوتیم  زین  ار  نآ  لاثما  دنفـسوگ و  بسا ، دـننام  یمیق  لام  هیماما ، قوقح  رد 

ناریا یندم  نوناق  دـناهتفرگ . رظن  رد  ار  ادا  نامز  تمیق  ءاهقف  زا  یـضعب  دزادرپب ، ضرقمب  دـشابیم  کیلمت  نامز  هک  ار  ضبق  نامز  تمیق 
رارق ضرق  دروم  ناوتیمن  ار  یمیق  ءایـشا  دوشیم ، طابنتـسا  هداد ، رارق  یلثم  لاـم  ار  نآ  دروم  ضرق  فـیرعت  رد  هک  « 648  » ةدام زا  هکنانچ 

روآمازلا یندـم  نوناق  « 10  » ةدام قبط  هک  دـشابیم  یلقتـسم  دـقع  نآ ، تمیق  درب  هدـنریگلاقتنا  دـهعت  یمیق و  لام  کـیلمت  نیارباـنب  داد .
. تسین نوناق  حیرص  فلاخم  ۀلماعم  نینچ  اریز  تسا ،

طبـض دوشیم ) توافتم  نآب  مدرم  تبغر  شزرا و  اهنآ  فالتخاب  هک   ) ار نآ  تایـصوصخ  فاصوا و  ناوتب  هک  یلام  ره  هیماـما  قوقح  رد 
بسا و لـیبق  زا  دـشاب  یمیق  هاوخ  و  وج ، مدـنگ و  لـیبق  زا  تاـبوبح  دـننام  دـشاب  یلثم  هاوخ  دریگ ، رارق  ضرق  دروـم  تسا  نکمم  دوـمن 

. دشابیمن نداد  ضرق  يارب  لباق  تارهاوج ، دننام  دومن  طبض  ناوتن  ار  نآ  فاصوا  هک  یلام  و  دنفسوگ ،
مدنگ راورخ  کی  دننام  دشاب  یلک  تسا  نکمم  و  نیعم ، دوجوم  مدنگ  راورخ  کی  دـننام  دـشاب ، یجراخ  نیع  تسا  نکمم  ضرق  دروم 

لـصاح ضبق  ۀلیـسوب  ضرتقم  تیکلام  تروص  نیا  رد  دـهدب . ضرتقمب  یلک  نآ  قیداصم  زا  ضرقم  ًادـعب  هک  هصاخ . فاـصوا  اـب  یلک 
. دوشیم
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، دریگ رارق  بلط  لمع و  تعفنم ، دناوتیم  ضرق  دروم  م . ق . « 648  » ةدام زا  دافتسم  ربانب 

هراشا

: دندرگیم بوسحم  لام  دارفا  زا  نیع  دننام  اهنآ  اریز 

تعفنم لاثم  فلا -

قح ياراد  ای  تسا و  صاخشا  هراجا  رد  هکنانچ  دشابیم  یـصخش  تعفنم  کلام  ای  تسیلام و  تعفنم  کلام  تاهج  زا  یتهجب  هک  یـسک 
ضرتقم دهد و  ضرق  يرگیدب  ار  تعفنم  نآ  ینیعم  تدم  يارب  دناوتیم  ینکس ، یبقر و  يرمع ، دروم  دننام  دشابیم ، یلامب  تبـسن  عافتنا 

هک دیامنب  ضرق  رگید  هناخراک  زا  رگراک  رفن  دـصکی  دـناوتیم  يرببوچ  هناخراک  بحاص  اًلثم  دـنک ، درواب  ار  نآ  لثم  هک  تسا  دـهعتم 
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ار نآ  لثم  هک  دیامنیم  ضرق  رگید  ژاراک  زا  ار  دهـشمب  نارهط  زا  رفاسم  رفن  هد  لحم  يژاراگ ، يدصتم  ای  دیامن و  درواب  ار  نآ  لثم  ًادعب 
. دهدب واب  ًادعب 

لمع لاثم  ب -

دهعت يرگید  يارب  یطایخ  هاگره  اًلثم  دهد ، ضرق  يرگیدب  ار  نآ  دناوتیم  وا  هل  دهعتم  تسا ، هدومن  ینیعم  لمع  ماجناب  دـهعت  هک  یـسک 
ضرق يرگیدـب  تسا  سابل  تخود  لمع  هک  ار  دـهعت  دروم  دـناوتیم  هل  دـهعتم  تسا ، هدومن  نیعم  ۀـنومن  قبط  سابل  تسد  کـی  تخود 

نیعم ۀـنومن  قبط  ار  ساـبل  تسد  کـی  تخود  دـناوتیمن  طاـیخ  یلو  دـهدب . ماـجنا  روبزم  صخـش  يارب  ار  دوـخ  دـهعت  طاـیخ  هک  دـهد 
طقف م . ق . « 648  » ةدام دهدب و  ضرق  دناوتب  يرگیدب  ار  نآ  ات  دشابیمن  لام  طایخ ، لمع  ضرق ، دقع  نیح  رد  اریز  دهد ، ضرق  يرگیدب 

. تسا هتسناد  ضرق  لباق  ار  لام 

بلط لاثم  ج -

دشابیم راک  بلط  لایر  رازه  دص  یلم  کناب  زا  هک  یـسک  اًلثم  دهد  ضرق  ثلاث  صخـشب  ار  نآ  دناوتیم  دراد  بلط  يرگید  زا  هک  یـسک 
. دنک در  واب  ار  نآ  لداعم  دشابیم  دهعتم  ضرتقم ، دهدب و  ضرق  يرگیدب  ار  نآ  دناوتیم 

نوناق اریز  تسا ، روآمازلا  روبزم  نوناـق  « 10  » ةدام قبط  دـشابیم ، م . ق . « 648  » ةدام لومـشم  هکنآ  رب  هوالع  بلط  لـمع و  تعفنم ، ضرق 
دنناوتیم يدام  لاوما  طـقف  هک  ددرگیم  راهظتـسا  م . ق . « 648  » ةداـم زا  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  تسا . هدومنن  عنم  اتحارـص  ار  اـهنآ  ضرق 

ضرق  دنتسین و  يدام  لاوما  زا  بلط  لمع و  تعفنم ، دنریگ و  رارق  ضرق  دروم 
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داد رارق  م . ق . « 10  » ةدام قبط  روبزم  دـقع  دـشاب ، رما  نیا  رب  رظان  الاب  هدام  هک  ضرف  رب  دوشیم : هتفگ  خـساپ  رد  دوب . دـهاوخ  لطاب  نانآ 
رب دناهتسناد و  لطاب  ار  بلط  لمع و  تعفنم و  ضرق  هیماما  ياهقف  دشابیم . عابتالا  مزال  اهنآ  ماقم  مئاق  نیفرطب و  تبسن  هک  تسا  یلقتسم 

. دریگ رارق  عیب  دروم  دناوتب  هک  داد  رارق  ضرق  دروم  ناوتیم  ار  يزیچ  طقف  هک  دننآ 

ضرق دقع  ماکحا  راثآ و 

هراشا

ضرتقم دیامنیم و  کیلمت  ضرتقمب  ار  دوخ  لام  زا  ینیعم  رادقم  ضرقم  نآ  ۀلیـسوب  یکیلمت و  تسیدقع  « 648  » ةدام حیرص  قبط  ضرق 
ۀلیـسوب تیکلم  يدهع و  تسیدقع  ضرق  دشاب  یلک  ضرق  دروم  هچنانچ  و  دزادرپب . ضرقمب  ار  لام  نآ  لثم  هک  دـنکیم  دـهعت  لباقم  رد 

. تشذگ یلک  عیب  رد  نآ  حرش  هکنانچ  دوشیم  لصاح  ضبق 

ضبق

عامجا دروم  رما  نیا  دوشیم . لصاح  ضرتقم  يارب  تیکلم  نآ  ۀلیـسوب  تسا و  هدـمآ  رامـشب  دـقع  تحـص  طرـش  ضبق  هیماما  قوقح  رد 
دروم لام  رد  فرـصت  ۀلیـسوب  ضرتقم  يارب  تیکلم  هک  تسنآ  رب  یعفاش  رگید  لوق  دـشابیم و  یعفاـش  لوق  ود  زا  یکی  هیماـما و  ياـهقف 

م. ق . « 648  » ةدام زا  سکعلاب  هدومنن و  یتبحص  ضرق  دقع  رد  ضبق  ریثأت  رد  یندم  نوناق  دوشیم . لصاح  ضرق 
دوشیم هدیمهف  دنکیم »...  کیلمت  رگید  فرطب  ار  دوخ  لام  زا  ینیعم  رادقم  نیفرط  دحا  نآ  بجومب  هک  تسیدـقع  ضرق  : » دـیوگیم هک 

م. ق . « 649  » ةدام موهفم  زا  ناوتیمن  درادن . کیلمت  رد  يرثا  هنوگچیه  ضبق  ددرگیم و  لصاح  دقع  هلیسوب  ضرق ، دروم  کیلمت 
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م. ق . « 649  » ةدام موهفم  زا  ناوتیمن  درادن . کیلمت  رد  يرثا  هنوگچیه  ضبق  ددرگیم و  لصاح  دقع  هلیسوب  ضرق ، دروم  کیلمت 
فلت و نوچ  هک  دومن  طابنتـسا  تسا » ضرتقم  لام  زا  دوش  صقان  ای  فلت  میلـست  زا  دعب  تسا  ضرق  عوضوم  هک  یلام  رگا   » دـیوگیم هک 

ضبق زا  لبق  هلماعم  دروم  فلت  رد  هکنانچ  اریز  ددرگیم ، لصاح  ضبق  ۀلیـسوب  کیلمت  سپ  تسا ، ضرقم  هدـهعب  میلـست  زا  لـبق  ناـصقن 
لقان هدهعب  نآ  صقن  فلت و  نامض  یلو  دیآیم  رد  هیلا  لقتنم  تیکلمب  دقع  ۀلیـسوب  هلماعم  دروم  هکنآ  اب  یکیلمت  تالماعم  رد  تشذگ 

. ددرگیم طقاس  لقان  هدهع  زا  میلست  ۀلیسوب  هضواعم  نامض  دوشیم  هتفگ  هک  تسنیا  ددرگ ، هیلا  لقتنم  میلست  ات  تسا 
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ضرق دقع  موزل 

زین و  دنک ، در  ار  ضرق  دروم  لثم  دیامن و  افیا  ار  دوخ  دهعت  دـناوتیم  نامز  ره  ضرتقم  تسین و  دـهعت  يافیا  يارب  یتدـم  ضرق  دـقع  رد 
ضرتقم زا  ار  دـهعت  ءاـفیا  دـناوتیم  ضرقم  ناـمز  ره  نینچمه  و  دـهدب . ضرتـقمب  یلثم  دارفا  زا  يدرف  دـننام  ار  ضرق  دروم  نیع  دـناوتیم 

دقع الا  دـناهدیمان و  زیاج  ار  نآ  دوخ  تارابع  زا  يرایـسب  رد  هیماما  ياـهقف  تهج  نیا  زا  دـیامن . هبلاـطم  ار  ضرق  دروم  لـثم  دـهاوخب و 
دوجوم هک  یتروص  رد  ار  ضرق  دروم  دـیامنب و  خـسف  نامز  ره  ار  نآ  دـناوتب  کی  ره  هک  يروطب  تسین ، یحالطـصا  ینعمب  زیاج  ضرق 

دوش هداد  شرا  نآ ، در  رب  هوالع  دـشاب  هدـش  بویعم  هاگره  ددرگ و  نآ  نیـشناج  لدـب  دـشاب  هدـش  فلت  هچناـنچ  و  دراد ، درتسم  دـشاب 
خـسف ار  نآ  دـناوتیمن  ینوناق  تلع  نودـب  نیفرط  زا  کیچـیه  مزال و  تسا  يدـقع  ضرق  نیارباـنب  تسا . همزـال  دوقع  خـسف  رد  هکناـنچ 

نآ میلست  زا  لبق  دقع و  داقعنا  زا  سپ  هلـصافالب  هچ  رگا  دهاوخب  ار  ضرق  دروم  لام  نیع  هدز و  مهب  ار  نآ  دناوتیمن  ضرقم  الثم  دیامنب ،
ضرتقم نینچمه  و  ددرگیم . لصاح  دقع  ۀلیسوب  ضرق  دروم  تبسن  ضرتقم  تیکلم  م . ق . « 648  » ةدام حیرص  قبط  اریز  دشاب ، ضرتقمب 

. دنک در  هدش  بیعم  وا  دزن  هک  ار  ضرق  دروم  هدز و  مه  رب  ار  دقع  دناوتیمن 
دننک خسف  ار  نآ  تسا  روکذم  تارایخ  لصف  رد  هکنانچ  ینوناق  تاهج  زا  یکیب  ای  دنیامن و  هلاقا  ار  ضرق  یـضارتب  دنناوتیم  دقع  نیفرط 

. دیامنن تقفاوم  وا  فرط  هچ  رگا  دراد  درتسم  ار  ضرق  دروم  نیع  و 
تقفاوم ضرتقم  هچ  رگا  دراد  درتسم  ار  ضرق  دروم  نیع  دـناوتیم  دـنز  مه  رب  ار  ضرق  ضبق  زا  سپ  ضرقم  هچناـنچ  هک  تسنآ  رب  خـیش 

: هک دیامنیم  لالدتسا  دنکن و 
ضرقم هک  یتروص  رد  درادیم ، درتسم  ار  بوهوم  لام  نیع  دنک ، عوجر  هبه  رد  بهاو  هک  هنوگنامه  اذل  تسین  هبه  زا  رتالاب  ضرق  ًالوا -

. دراد درتسم  ار  ضرق  دروم  لام  نیع  دناوتیم  دنز  مه  رب  ار  ضرق 
تیلباق  دقع  زاوج  زا  روظنم  تسا و  هزیاج  دوقع  زا  ضرق  هک  تسا  یعامجا  ًایناث -
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. دشاب هدش  جراخ  ضرتقم  دی  زا  لام  نیع  هک  تسیتروص  رد  لدب  هیدأت  دشابیم و  هتفای  لاقتنا  دقع  ۀلیسوب  هچنآب  عوجر  نآ و  خسف 

. دهاوخب وا  زا  دشاب  دوجوم  هچنانچ  ار  لام  نیع  دناوتیم  یلوا  قیرطب  دیامنب  ضرتقم  زا  لثم  هبلاطم  دناوتب  ضرقم  هچنانچ  ًاثلاث -
دـنکیم و هبلاطم  ار  نآ  لثم  هلکب  دـهاوخب  ار  ضرق  دروم  لام  نیع  دـناوتیمن  ضرقم  هک  تسا  نآ  رب  خیـش  راتفگ  فالخ  رب  روهـشم  لوق 
دیآیم و رد  ضرتقم  تیکلمب  ضرق  دروم  لام  ضرق  ققحت  زا  سپ  تسا و  كولمم  رب  طلست  تیکلم  ةدیاف  هک  دنیامنیم  لالدتـسا  نینچ 

هبهب ضرق  سایق  و  نآ ، کـلام  ياـضرب  رگم  تیکلم  زا  تسا  نیع  جورخ  مدـع  لـصا  و  ددرگیم ، رقتـسم  وا  ۀـمذ  رد  نآ  لدـب  لـباقم  رد 
لماش تسا  هدـش  زاوج  ینعم  رد  هک  یعامجا  دـشابیم و  هضوعم  ریغ  دوقع  زا  هبه  هضوعم و  دوقع  زا  ضرق  اریز  تسا ، قراـفلا  عم  ساـیق 

هک تسنآ  دوصقم  هکلب  تسین  نآ  حلطـصم  ینعمب  ضرق  دروم  رد  زئاج  لامعتـسا  دیدرگ  نایب  نآ  حرـش  هکنانچ  دـشابیمن و  ضرق  دروم 
در هتفرگ  ار  هچنآ  لثم  دناوتیم  نامز  ره  ضرتقم  نینچمه  دهاوخب و  ار  دـهعت  ءافیا  دـناوتیم  ضرقم  نامز  ره  تسین و  ضرق  يارب  یتدـم 

. دنک
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. تسا هدومن  روهشم  لوق  زا  يوریپ  یندم  نوناق  ددرگیم  رهاظ  م . ق . « 648  » هدام زا  هکنانچ 
زا عنام  و  تسین ، روآمازلا  ضرق  دقع  نمـض  تدم  نداد  رارق  هک  تسا  نآ  رب  هیماما  ياهقف  دزن  روهـشم  لوق  ضرق - دـقع  نمـض  طورش 

اهنت دهد . ماجنا  ار  دوخ  دهعت  دناوتیم  زین  ضرتقم  هکنانچمه  دهاوخب  ار  دـهعت  ءافیا  دـناوتیم  ضرقم  نامز  ره  ددرگیمن و  ضرقم  ۀـبلاطم 
تـسا نآ  دننام  دیامن و  ءافیا  ار  دهعت  دروم  دیاب  ضرتقم  تدم  ءاضقنا  زا  سپ  هک  تسنآ  تسناد  تدم  نییعت  رب  بترتم  ناوتیم  هک  يرثا 

. تسا هدمآ  لمعب  عامجا  يوعد  زین  ضرق  دقع  نمض  تدم  ندوبن  روآمازلا  رب  تسا . هتساوخ  ار  دهعت  ءافیا  ضرقم  هک 
نآ رد  تدم  هچ  رگا  دـیامن  هبلاطم  ار  دـهعت  ءافیا  نامز  ره  دـناوتیم  ضرقم  دوشیم  هدـیمهف  اهنآ  زا  هک  تسا  یتایاور  روهـشم  لوق  يانبم 

روآمازلا  دوش  طرش  زین  يرگید  مزال  دقع  رد  ضرق  يارب  تدم  هاگره  دراد ، ءاضتقا  رما  نیا  هک  دسریم  رظنب  دشاب . هدش  هداد  رارق 
 200 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

ضرق ءادا  يارب  رگا  : » دیوگیم م . ق . « 651  » ةدام تهج  نیدب  تسا . یطرش  نینچ  موزل  باحصا  دزن  روهشم  سکعلاب  هکنآ  لاح  دشابن و 
ندوبن روآمازلا  تلع  اهقف  زا  یضعب  دنک .» هبلاطم  ار  دوخ  بلط  تدم  ءاضقنا  زا  لبق  دناوتیمن  ضرقم  دشاب  هدش  نیعم  یلجا  یمزلم  هجوب 

رد ار  ضرق  دـقع  رما  نیا  دـهاوخب و  ار  دوخ  بلط  دـناوتیم  ضرقم  نامز  ره  نوچ  هک  دـناهدومن  نایب  نینچ  ضرق  دـقع  نمـض  ار  تدـم 
. دشابیم زیاج  دقع  نمض  طرش  مکح  رد  نآ  نمض  طرش  دهدیم ، رارق  زئاج  دقع  مکح 

طورـش نآ  هک  دسریم  رظنب  دوشب  هداد  رارق  ضرق  دقع  نمـض  هچنانچ  هجیتن  لعف و  طرـش  عاونا  زا  تدـم  طرـش  زا  ریغ  رگید  طورـش  اما 
مزال دقع  نمـض  طرـش  تسا و  مزال  ضرق ، دـقع  تشذـگ  هکنانچ  اریز  دـنک  راتفر  نآ  قبط  دـیاب  هیلع  طورـشم  دوب و  دـهاوخ  روآمازلا 

ضرق دقع  نمـض  اًلثم  تسا . هتفرگن  رارق  روهـشم  لمع  دروم  یتایاور  رابتعاب  تدـم ، طرـش  دروم  رد  رما  نیا  ءانثتـسا  دـشابیم و  روآمازلا 
. دریگ رارق  ضرقم  نهر  رد  وا  لاوما  زا  ینیعم  نیع  ای  دهدب و  نماض  ضرق  زا  یشان  نید  يارب  ضرقم  هک  دومن  طرش  ناوتیم 

افولا بجاو  زین  ار  ضرق  دقع  رد  تدم  طرـش  تسا و  روآمازلا  ضرق  دقع  نمـض  طورـش  هک  تسا  هدش  هداد  لامتحا  کلاسم  باتک  رد 
. دنادیم

وا ۀـمذ  رب  ضرق  هک  یتدـم  رد  دـهد  تلاکو  ضرقمب  یمزلم  هجوب  دـناوتیم  ضرتقم  : » دـیوگیم هک  م . ق . « 653  » ةدام ياوحف  زا  هکناـنچ 
ار یطرش  هنوگچیه  نوناق  دوشیم  هدیمهف  دیامن » لقتنم  دوخب  ًاناجم  لاس  ره  رد  ای  هام  ره  رد  ار  نویدم  یئاراد  زا  ینیعم  رادقم  تسا  یقاب 

. دومنیمن ریبعت  یمزلم ) هجوب   ) ترابعب الا  دنادیمن و  روآمازلا  ضرق  دقع  نمض 

ضرق دروم  صقن  فلت و 

اریز دشابیم  ضبق  زا  لبق  هلماعم  دروم  نیع  فلت  ضوعم ، یکیلمت  دقع  رد  تادهعت  طوقـس  دراوم  زا  یکی  هتـشذگ  تادـهعت  رد  هکنانچ 
فلت میلست  زا  لبق  ود  نآ  زا  یکی  نوچ  تسا و  رگید  ضوع  میلست  کیلمت و  تلع  نیضوع  زا  کی  ره  میلست  کیلمت و  ضوعم  دقع  رد 

دوجوم  میلست  رب  تردق  هک  ددرگیم  فشک  دوش 
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دناوتیم هیلا  لقتنم  تسا و  لقان  ةدـهعب  زین  صقن  نآ  ددرگ  صقان  میلـست  زا  لبق  روبزم  لام  هکنانچ  و  دـشابیم . لـطاب  روبزم  دـقع  هدوبن و 
دیامنیم ضرق  دقع  نالطب  زا  فشک  میلـست  زا  لبق  نآ  دروم  فلت  تسا و  ضوعم  یکیلمت  دوقع  زا  یکی  ضرق  دقع  دیامن . خسف  ار  دقع 
تفایرد هچنآ  لثم  هدومن و  لوبق  ای  خـسف و  ار  ضرق  دـقع  دـناوتیم  ضرتقم  دوش  بویعم  ای  صقان و  میلـست  زا  لبق  ضرق  دروم  هچنانچ  و 

. دیامن درتسم  هتشاد 
تفایرد ار  هچنآ  لثم  دیاب  دشابیم و  ضرتقم  هجوتم  نایز  دوش  صقان  ای  فلت و  ضرتقمب  میلـست  زا  سپ  ضرق  دروم  لام  هک  یتروص  رد 

، میلـست ۀلیـسوب  تسا و  لقان  ةدهعب  میلـست  زا  لبق  ات  لاقتنا  دروم  لام  نامـض  دـش  هتفگ  الاب  رد  هکنانچ  اریز  دراد  درتسم  ضرقمب  هتـشاد 
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. تسا نآ  کلام  نایزب  لام  فلت  یلک  هدعاق  قبط  دوشیم و  لقتنم  ضرتقم  هدهعب  نامض 

ضرتقم فیلاکت 

هراشا

نیا رد  هک  دشاب  هدش  نیعم  یلجا  یمزلم  هجوب  هکنآ  رگم  دنک ، در  ار  نآ  دیامنیم  هبلاطم  ار  دوخ  بلط  ضرقم  نامز  ره  دیاب  ضرتقم  - 1
نامه دناوتیمن  ضرقم  دشاب  یقاب  ضرق  دروم  لام  هک  یتروص  رد  و  دنکیمن . تخادرپب  مزلم  ار  نویدم  دیـسررس ، زا  لبق  ۀـبلاطم  تروص 
لاوما زا  یلک  درف  دننام  ار  نآ  دناوتیم  ضرتقم  یلو  دـیآیم  رد  ضرتقم  رگید  لاوما  فیدر  رد  کیلمت  زا  سپ  لام  نآ  اریز  دـهاوخب  ار 

. دیامن هیدأت  نید  ءافیا  ماقم  رد  دوخ 
در فصو  سنج و  رادـقم و  ثیح  زا  تسا  هدـش  کیلمت  واب  هک  ار  هچنآ  لثم  دـیوگیم ...« : م . ق . « 648  » ةدام هکنانچ  دـیاب  ضرتقم  - 2

ار نآ  دهاوخیمن  وا  دراذـگیم و  ضرتقم  هک  تسا  یتنم  رما  نیا  اریز  دـنک  در  دـناوتیم  ضرتقم  دـهدب  نآ  يالعا  درف  زا  هاگره  و  دـیامن »
تروص رد  دنک . تقفاوم  وا  رگم  دهدب  فصو  ای  سنج و  ریغ  زا  ای  یلک و  نآ  تسپ  دارفا  زا  دناوتیمن  ضرتقم  هک  ینانچمه  دیامن ، لوبق 

رازاب رد  نآ  زا  دـنک  ادا  ار  دوخ  نید  دـهاوخیم  ضرتقم  هک  یماگنه  یلو  هدوب  ناوارف  عیاش و  نآ  لثم  ضرق  نامز  رد  هاگره  لثم ، رذـعت 
تمیق دـیاب  دـهدب » ار  درلا  موی  تمیق  لثم  در  رذـعت  تروص  رد  و  دـیوگیم ...« : م . ق . « 648  » ةدام لیذ  هکنانچ  ضرتقم  دوشیمن ، تفاـی 

دهدیم  ار  نآ  هک  يزور 
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راچان دوشیمن و  تفای  لثم  دیامن  ءافیا  ار  دوخ  دهعت  دهاوخیم  نوچ  تسا و  هدوب  لثمب  لوغـشم  ادا  نامز  ات  ضرتقم  ۀـمذ  اریز  دـنک  هیدأت 
رد ار  روبزم  ضرف  م . ق . « 312  » ةدام دشابیم . نید  ءافیا  كالم  درلا  موی  خیرات  تهج  نیدب  ددرگیم  تسا  وا  همذ  رد  هچنآ  تمیق  ندادـب 

. تسا هدومن  ینیبشیپ  بصغ  دروم 
مکاـحب م . ق . « 652  » ةداـم قبط  دـناوتیم  ضرقم  دـنکن ، هیدأـت  ار  نآ  ضرتـقم  دـیامن و  هبلاـطم  ار  دوخ  بلط  ضرقم  هک  یتروص  رد  - 3

، دـیامنب طاسقا  ای  هلداع  تلهم  تساوخرد  هاگداد  زا  ضرتقم  هک  یتروص  رد  و  دـنکیم . دـهعت  ماجناب  رابجا  ار  وا  مکاح  دـیامنب و  عوجر 
هچ رگا  دنک . تخادرپ  ار  نآ  هک  دهدیم  رارق  یطاسقا  ای  هلداع  تلهم  ضرتقم ، یلام  تیعضوب  هجوت  اب  رما  نیاب  یگدیـسر  زا  سپ  مکاح 

(. تسا رما  نیا  زا  یکاح  زین  م . ق . « 277  » ةدام . ) دشاب هتشادن  تقفاوم  طاسقا  رارق  تلهم و  نداد  اب  نئاد 

هرصبت

ینیعم رادقم  تسا  یقاب  وا  همذ  رب  ضرق  هک  یتدم  رد  دهد  تلاکو  ضرقمب  یمزلم  هجدوب  دناوتیم  ضرتقم  : » دـیوگیم م . ق . « 653  » ةدام
«. دیامن لقتنم  دوخب  ًاناجم  لاس  ره  رد  ای  هام  ره  رد  ار  نویدم  یئاراد  زا 

هدومن ضرق  هچنآ  زا  شیب  در  طرـش  تهج  نیدـب  تسا و  مارح  يراوخابر  مالـسا  قوقح  رد  تسا : همدـقم  رکذـب  جاتحم  الاب  ةدام  حرش 
تعفنم و ای  دشاب  نیع  رگید ، سنج  زا  ای  دشاب  ضرق  دروم  سنج  زا  یفصو ، ای  دشاب  ینیع  هدایز  نآ  هک  دیامنیمن  یقرف  دشابیمن . حیحص 

هدش عضو  عامتجا  نایز  زا  يریگولج  يارب  هک  مالـسا  نید  تاررقم  زا  رارف  يارب  ناراوخ  ابر  دنیوگ . ضرق  يابر  ار  ابر  هنوگنیا  لمع . ای 
دناوتیم عورشم  تالماعم  تروص  بلاقب و  درادن و  رب  رد  یلاکشا  یقوقح  رظن  زا  هچ  رگا  ینوناق  لیح  زا  یضعب  دناهدیـشیدنا ، یئاههلیح 

اپ اریز  هتشاد  رظن  رد  ار  شظفح  نوناق  هک  یحلاصم  تشاد و  رود  ناوتیمن  یقالخا  یعامتجا و  رظن  زا  ار  رما  یتشز  يدیلپ و  یلو  دیآرد ،
ناونعب  هک  ار  یغلبم  ضرتقم  هک  تسا  نآ  دشابیم  لومعم  هک  یلیح  زا  یکی  درک . لمع  راذگنوناق  روظنم  فالخ  رب  تشاذگ و 
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. دشابیم یتاباحم  هروبزم  ۀحلاصم  ًاعون  دیامنیم و  هحلاصم  ضرقمب  هدش  هتفرگ  رظن  رد  دوس 
ضرقمب یمزلم  هجوب  ضرتـقم  هک  تسا  وحن  نیدـب  نآ  هدرک و  یئاـمنهار  نآـب  ار  ناراوـخ  اـبر  هدیـشیدنا و  يرگید  هلیح  یندـم  نوناـق 

یقرف دـیامن ، کیلمت  دوخب  ًاناجم  هام  ره  ار  ضرتقم  لاوما  زا  ینیعم  رادـقم  تسا  یقاب  وا  ةدـهعب  ضرق  هک  مادام  دـهد ، تلاـکو  راـکبلط 
. يرگید هلماعم  ای  هبه  ای  دشاب  حلص  تروصب  کیلمت  هک  دیامنیمن 

هک دـهدیم  راکبلطب  لزعالب  تلاکو  ضرقم  یمزـال ، جراـخ  دـقع  نمـض  دوشیم و  عقاو  يداـع  روطب  ضرق  دـقع  یقوقح ، لـیلحت  رظن  زا 
تسا و دوس  زا  هدافتـسا  هچ  رگا  تلاـکو  دـقع  رد  یعادو  تهج  دـنک . کـیلمت  دوخب  وا  لاـم  زا  تاـعفد  اـی  هعفدکـی  رد  ینیعم  رادـقم 

دناوتیمن روبزم  ۀلیح  هک  هدش  هداد  لامتحا  دنادرگیمن ، لطاب  ار  نآ  درادن و  دقع  رد  يریثأت  تشذگ  هکنانچ  هلماعم  تهج  ندوب  عورشمان 
دهدیم و ماجنا  ار  نآ  لکوم  یگدنیامنب  لیکو  هک  تسا  فرصت  رد  ۀبانتـسا  تلاکو  اریز  دنادرگ ، حیحـص  ار  لمع  دراد و  روتـسم  ار  ابر 
ار یغلبم  دـیامنیم  دـهعت  ضرتقم  هک  تسا  نآ  الاب  ضرف  ۀـجیتن  نیاربانب ، دـهد  ماجنا  دوخ  ار  تلاـکو  دروم  لـکوم  هک  تسا  نآ  دـننام 

هلیح  ) تسین يرگید  زیچ  حبر  تخادرپب  دـهعت  زج  تقیقح  رد  رما  نیا  و  دـنک ، کیلمت  ضرقمب  هام  ره  تسا  یقاب  نید  هکیمادام  ًاناجم 
(. دوش هعجارم  تشذگ  تادهعت  ثحبم  رد  اضر  دصق و  رد  ینوناق 

چیه يراذـگنوناق ، راودا  رد  نامز  نآ  ات  هک  دیـشیدنا ، یندـم  نوناق  بیوصت  عقوم  رد  حـبر  تخادرپ  يارب  ار  روبزم  هلیح  یندـم  نوناـق 
تامکاحم و عیرست  نوناق  كالما ، دانـسا و  تبث  نوناق  دننام  هدیدع ، نیناوق  رد  هک  ًادعب  یلو  دوب ، هدومنن  زیوجت  ار  حبر  ناریا  رد  ینوناق 

ضرق دقع  نمـض  رد  ابر  طرـش  تسا ، هداد  هزاجا  هیدأت  ریخات  تراسخ  مانب  ار  دوس  تخادرپب  دهعت  ًاحیرـص  یندم  یـسرداد  نیئآ  نوناق 
. دنراد ناهنپ  یبیرفماوع  يارب  ار  دوخ  دوصقم  دنهاوخب  هکنآ  رگم  دنرادن  ینوناق  لیحب  یجایتحا  رگید  ناراوخابر  دشابیم و  حیحص 

همتاخ 1

هراشا

قوقح  زا  کیچیه  زا  هدومن و  راکتبا  ار  یصاخ  هیرظن  ضرق  رد  ناریا  یندم  نوناق 
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دنـشابیم هتـسد  ود  رب  دوقع  یمور  قوقح  رد  هک  دوب  رکذـتم  دـیاب  رما  نیا  ندـش  نشور  يارب  تسا . هدرکن  يوریپ  هیماما  قوقح  یمور و 
یقیقح دادرارق  ار  یمود  یـــضارتب و  دادرارق  ار  یلوا  هــک   Le Contrat reel يرگید و   Le Contrat consensuel یکی

: میامنیم همجرت 

- یضارتب دادرارق 

هک عیب  دننام  دشاب  هتـشاد  يرگید  رماب  جایتحا  هکنآ  نودب  دیآیم  دوجوب  نیفرط  قفاوت  هطـساوب  یقوقح  هطبار  هک  تسا  يداد  رارق  نآ  و 
. نآ لاثما  تکرش و  تلاکو  هراجا ، دننام  يراجت  تالماعم  تسا  نینچمه  دباییم و  شیادیپ  لوبق  باجیا و  ۀلیسوب 

- یقیقح دادرارق 

، ضرق هیراع ، دننام  درادن  جایتحا  یظفل  لوبق  باجیاب و  دوشیم و  لصاح  ضابقا  ضبق و  ۀلیـسوب  یقوقح  هطبار  هک  تسا  يدادرارق  نآ  و 
. لوقنم نهر 

. تسا کیلمتب  ةدعو  ًافرـص  دنکیمن و  کیلمت  داجیا  دـیآیم  دوجوب  نیفرط  نیب  ضبق  زا  لبق  الومعم  هک  یلوبق  باجیا و  روبزم  دراوم  رد 
رابتعا دنک و  زاب  رابتعا  ینیعم  غلبم  وا  يارب  کناب  هک  دوشیم  قفاوت  دـیامنیم و  هرکاذـم  کناب  اب  هک  يرجات  نیاربانب  . La promesse
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. دنکیم ادیپ  ققحت  ضرق  کناب  زا  لوپ  نتفرگ  اب  ددرگیم و  بوسحم  هدعو  رما  نیا  دوشیم ، زاب  مه 
یمیدق هدعاقب  هک  هدوب  ۀمطل  نیرتگرزب  دیامنیم  یقوقح  ۀطبار  داجیا  يروص  تافیرـشت  هنوگچـیه  نودـب  هک  یـضارتب  دادرارق  شیادـیپ 

.Nuda pactio obligationam non parit تسا . هدروآ  دراو  دنادیمن ، دهعت  دجوم  ار  درجم  دقع  هک  یمور  قوقح 
، ددرگیم ققحم  ضبق  ۀلیـسوب  هک  تسا  یقیقح  ياهدادرارق  زا  یکی  هدومن  يوریپ  نآ  زا  هسنارف  یندـم  نوناق  هک  یمور  قوقح  رد  ضرق 
دـشابیم و هماـت  تلع  ریخا  ءزج  ضبق  تقیقح  رد  دوـشیم و  لـصاح  ضبق ) لوـبق و  باـجیا ،  ) رما هـس  ۀلیـسوب  ضرق  هیماـما  قوـقح  رد  و 

لعف ۀلیـسوب  تسا  نکمم  درادن  ظفلب  جایتحا  لوبق  باجیا و  ددرگیم . ضرقمب  نآ  لثم  تخادرپب  دـهعتم  نویدـم و  ضرتقم  نآ  لوصحب 
دهدب  لوپ  واب  شقیفر  و  دشاب ، هتشاد  رسک  لوپ  نهاریپ  دیرخ  عقوم  رد  دورب ، نابایخب  دوخ  قیفر  اب  یسک  هکنانچ  دنک ، ادیپ  ققحت 
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دوخ یقیقح  ۀـبنج  رب  هوالع  ضابقا  ضبق و  تروص  نیا  رد  دـشاب . هدـش  اًلبق  ود  نآ  نایم  رد  یتبحـص  هکنآ  نودـب  دریگب  ار  نآ  مه  وا  و 

. تسا نیفرط  ياضر  دصق و  زا  فشاک 
نآ رب  هدومنن و  يوریپ  الاب  قوقح  ود  زا  کیچیه  زا  ضرق  دروم  رد  ناریا  یندـم  نوناق  دوشیم  مولعم  م . ق . « 648  » ةدام رهاظ  زا  هکنانچ 

ترابع و ثیح  زا  ناریا  یندـم  نوناق  « 648  » ةدام هک  دوریم  روصت  ددرگیم . لـصاح  دـقع  ۀلیـسوب  تیکلم  عیب ، دـننام  ضرق  رد  هک  تسا 
راذگنوناق هدش و  لصاح  همجرت  رد  هابتـشا  رثا  رد  نیون  يروئت  ذاختا  و  هدیدرگ ، میظنت  هسنارف  یندم  نوناق  هدام  ودـب  هجوت  اب  نومـضم 

. تسا هتشادن  ضرق  یقوقح  يانبم  رییغت  رد  يدوصقم  ناریا 

نید رد  مود  ثحبم 

هراشا

هنوگچیه رما  نیا  رد  تسا و  نئادب  مئاق  نآ و  تبثم  هبنج  بلط  هکنانچمه  دشاب ، دهعتم  نویدمب و  مئاق  هک  تسا  دـهعت  یفنم  ۀـبنج  نید 
نآ هبش  زا  ای  دشاب  هدش  لصاح  مرج  زا  ای  دقع  هبش  زا  ای  دشاب  دقع  زا  لصاح  نید  هک  دیامنیمن  یقرف  تسین و  نآ  شیادیپ  ببـسب  يرظن 

هدومن نایب  نآ  طوقس  تادهعت و  ثحبم  رد  ار  نیدب  طوبرم  لئاسم  زا  يرایـسب  یندم  نوناق  دشاب . هدمآ  دوجوب  نوناق  ۀلیـسوب  هکنآ  ای  و 
. تشذگ اهنآ  حرش  هک 

رـصتخم نیا  رد  اهنآ  نیرتمهم  هک  دنهدیم  رارق  ثحب  دروم  نید  ناونع  تحت  دنچ  یلئاسم  ضرق  باتک  رد  دوخ  تافلؤم  رد  هیماما  ءاهقف 
. دوشیم نایب 

دهدیم قح  هل  دهعتمب  هک  دروآیم  دوجوب  نئاد )  ) هل دهعتم  و  نویدم )  ) دهعتم نیب  ياهطبار  دهعت  یلیلحت ، رظن  زا  هک  دوب  رکذتم  دیاب  اًلبق 
. دیامنب هبلاطم  دهعتم  زا  ار  دهعت  دروم 

تـسا دارفا  یمامت  لباقم  رد  دریگیم و  قلعت  لام  رب  هک  ینیع  قح  فالخب  دـشابیم ، نویدـم  لباقم  رد  ًامیقتـسم  تسا و  یـصخش  قح  نیا 
یعاعـش دـشابیمن و  نویدـم  یجراخ  لاوما  اب  هطباریب  ینید  قح  یقوقح ، حالطـصاب  ای  روبزم و  یـصخش  قح  هک  دوب  رکذـتم  دـیاب  یلو 

رایسب 
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توف و دروم  دننام  ددرگیم  وحم  نویدم  يداصتقا  تیصخش  هک  يدراوم  رد  تهج  نیدب  و  دراد ، نویدم  لاوماب  تبسن  یئرم  ریغ  قیقر و 
یئارادـب تبـسن  تسا  ینیع  قوقح  ماسقا  زا  یکی  هک  هقیثو  قح  هدـش و  ظـیلغ  عاعـش  نآ  یگتـسکشرو ، دروم  دـننام  دوشیم  فیعـض  اـی 

. دوشیمن تفای  نآ  لاثما  تیجوز و  تیالو ، دننام  یلام  ریغ  قح  رد  تسا و  یلام  قح  صیاصخ  زا  لوحت  نیا  ددرگیم . داجیا  نویدم 
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: دوشیم لیدبت  ینیع  قح  هب  ینید  قح  ریز  دراوم  رد 

- نویدم توف  - 1

قلعت هکرتب  شنوید  هک  ینانچمه  دوشیم  لقتنم  شاهثروب  ًارهق  وا  لاوما  ددرگیم و  مودـعم  وحم و  وا  یقوقح  تیـصخش  دریمیم  هک  یـسک 
ثروم یقوقح  تیـصخش  دـشابیمن و  ثروم  یقوقح  تیـصخش  همادا  هثرو  یقوقح  تیـصخش  اریز  دوشیم ، لقتنم  هثرو  ةدـهعب  دریگیم و 

رد ینوناق  تیلوئـسم  هثرو  دشاب ، هتـشادن  یئاراد  هنوگچیه  یفوتم  هاگره  تسا  تهج  نیدب  دوشیمن . زین  هثرو  یقوقح  تیـصخش  همیمض 
هکرت زا  دیاب  تسا ...  یفوتم  ةدهعب  هک  یقوقح  نوید و  : » دـیوگیم یبسح  روما  نوناق  « 225  » ةدام هک  تسنیا  دنرادن ، وا  ناراکبلط  لباقم 

رثا رد  هکرت  نوچ  و  دنهدب ،»...  ناراکناتسب  هب  يزیچ  هکرت  زا  ریغ  دنتـسین  مزلم  هثرو  : » دیوگیم یبسح  روما  ق  « 226  » ةدام و  دوش .» هداد 
ینوید قوقح و  ءادا  زا  سپ  رگم  دوشیمن  رقتـسم  یفوتم  هکرتب  تبـسن  هثرو  تیکلام  .: » م ق . « 868  » ةدام قبط  دوشیم ، لـقتنم  هثروب  توف 

«. تسا هتفرگ  قلعت  تیم  هکرتب  هک 
: دیوگیم م . ق . « 871  » ةداـم هک  تسا  تهج  نیدـب  ددرگیم و  وا  ناراـکبلط  نوید  هقیثو  یفوتم  ۀـکرت  توف  رثا  رد  تفگ  ناوتیم  نیارباـنب 

دنناوتیم ناید  هدوبن و  ذفان  هروبزم  تالماعم  تسا  هدشن  ۀـیدأت  یفوتم  نوید  هک  مادام  دـنیامن  یتالماعم  هکرت  نایعاب  تبـسن  هثرو  هاگره  »
تسین ذفان  هریغ  هبه و  حلـص و  شورف و  لیبق  زا  هکرت  رد  هثرو  تافرـصت  : » دیوگیم یبسح  روما  نوناق  « 229  » ةدام و  دـننز .» مه  رب  ار  نآ 

«. نوید ءادا  ای  ناراکناتسب  ةزاجا  زا  دعب  رگم 
نهار  یقوقح  تیعضو  دننام  هکرتب  تبسن  هثرو  یقوقح  تیعضو  یلیلحت  رظن  زا 
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نیدب دنیامنب . نآ  رد  دـنناوتیم  یفرـصت  هنوگره  هثرو  هدـش و  جراخ  هقیثو  زا  هکرت  یفوتم  نوید  هیدأت  اب  هک  دـشابیم  هنوهرم  نیعب  تبـسن 

: دیوگیم م . ق . « 606  » ةدام هک  تسا  تهج 
زا کی  رهب  دیاب  راکبلط  تسا  هدوب  ینید  تیمرب  هک  دوش  مولعم  میـسقت  زا  دـعب  ای  دوش و  میـسقت  وا ، نوید  ءادا  زا  لبق  تیم  هکرت  هاگره  »
زین نیرـسعم  ای  رـسعم  مهـس  يارب  دناوتیم  راکبلط  دشاب  هدش  رـسعم  ثارو  زا  رفن  دـنچ  ای  کی  رگا  دـنک و  عوجر  وا  مهـس  تبـسنب  ثارو 

(. دوش هعجارم  نآب  هدیدرگ  نایب  تکرش  رد  روبزم  ةدام  حرش  «. ) دیامن عوجر  رگید  ثاروب 

- سلفم - 2

ناریا نوناق  دهدیمن . ار  وا  نوید  تخادرپ  فافک  وا  یئاراد  هکنآ  رظن  زا  دشابیم  دوخ  لاوما  رد  فرصت  زا  عونمم  هک  تسا  یـسک  سلفم 
هتخانش روجحم  سلفم  راسعا ، تامکاحم و  عیرست  نوناق  رد  یلو  دیامنیمن ، فرـصت  زا  عونمم  دشابن  رجات  هاگره  ار  یـسک  نینچ  نونکا 

، دنیوگ رسعم  درادن  دوخ  نید  ءادا  رب  تردق  هک  یسکب  دیدرگ و  خسن  یندم  یـسرداد  نیئآ  نوناق  ۀلیـسوب  روبزم  تاررقم  تسا . هدشیم 
هک یـسک  دـشابیم و  دوجوم  تسا  رجات  سیلفت  هک  یگتـسکشرو  تراـجت ، نوناـق  رد  دـیامنن . ار  شنوید  ءادا  فاـفک  وا  یئاراد  هچ  رگا 

زجب تفرگ و  دهاوخ  قلعت  وا  لاوماب  ناراکبلط  قح  ددرگیم و  دوخ  لاوما  رد  فرصت  زا  عونمم  یگتسکشرو  خیرات  زا  دوشیم  هتـسکشرو 
دوشیم میسقت  وا  ناراکبلط  نیب  هتفر  شورفب  هتسکشرو  یئاراد  ۀیقب  ۀفرح ، یتعنـص و  تاودا  تالآ و  سابل ، هناخ ، لیبق  زا  نید  تاینثتـسم 

(. دعبب تراجت  نوناق  « 412  » ةدام )

- لاوما تشادزاب  - 3

رارق ینوناق ، ناـیرج  ندرک  یط  زا  سپ  هحلاـص و  تاـماقم  زا  ناراـکبلط  تساوخردـب  اـنب  هتخادرپن  ار  دوخ  نید  نویدـم  هک  یتروص  رد 
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. ددرگیم تشادزاب  راکناتسب  بلط  دودح  رد  نویدم  لاوما  زا  دوشیم و  رداص  یئارجا  گرب  ای  نیمأت و 
ةدام هک  تسا  نیا  تسین ، ذـفان  نآب  تبـسن  نویدـم  تالماعم  دـیامنیم و  هدـش  تشادزاب  لامب  تبـسن  ینیع  قح  داجیا  ینوناـق  تشادزاـب 

لوقنم و ریغ  ای  لوقنم  زا  معا  نیعب  تبـسن  لاقتنا  لقن و  هنوگ  ره  : » دیوگیم هتـساوخ  نیمأت  ثحبم  رد  یندـم  یـسرداد  نیئآ  م . ق . « 264»
هک  یتروص  رد   ) عفانم
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ةزاجا تروص  رد  رگم  دش  دهاوخن  هداد  تسا  یقاب  فیقوت  هک  مادام  روبزم  لاقتنا  رب  رثا  بیترت  تسا و  عونمم  دشاب ) هدـش  فیقوت  عفانم 

: دیوگیم یندم  یسرداد  نیئآ  نوناق  « 269  » ةدام و  تسا .» هدش  فیقوت  وا  قح  ظفح  يارب  عفانم  ای  لام  نآ  هک  یسک 
«. دراد مدقت  قح  ناراکبلط  ریاس  رب  نیمأت  دروم  لام  زا  شبلط  ءافیتسا  رد  نیمأت  هدننکتساوخرد  »

- نید زا  رارف  دصقب  هلماعم  - 4

هلماعم تهج  رد  نآ  حرـش  «. ) تسین ذفان  هلماعم  نآ  هدش  عقاو  نید  زا  رارف  دـصقب  هلماعم  هک  دوش  مولعم  هاگره  . » م ق . « 218  » ةدام قبط 
(. دوش هعجارم  نآب  تشذگ  لوا  دلج  رد 

عرف

نآ ات  هک  یفوتم  نوید  تشذگ  هکنانچ  توف  رثا  رد  دوشیم .» لاح  توف  زا  دعب  یفوتم  لجؤم  نوید  : » یبسح روما  نوناق  « 231  » ةدام قبط 
دعوم هکنآ  ای  دشاب و  هدیـسر  نآ  تخادرپ  دعوم  هاوخ  دریگیم ، قلعت  وا  یئارادب  هدش و  لیدبت  ینیع  قحب  هدوب  ینید  قح  تروصب  نامز 
تـسنآ توف  رثا  رد  یفوتم  لجؤم  نوید  ندش  لاح  تلع  دنیامنب . ار  دوخ  قح  ءافیتسا  هکرت  زا  دنناوتیم  وا  ناراکبلط  دـشاب و  هدیـسرن  نآ 

قلعت تیم  ۀـکرت  رب  هک  ینوید  قوقح و  ءادا  زا  سپ  رگم  دوشیمن  رقتـسم  یفوتم  هکرتب  تبـسن  هثرو  تیکلاـم  . » م ق . « 868  » ةدام قبط  هک 
یفوتم لجؤم  نوید  هچنانچ  و  دوش . ءادا  وا ، هثرو  نیب  هکرت  میـسقت  زا  لبق  دـیاب  نوید  قوقح و  نآ  م . ق . « 869  » ةدام روتسدب  و  هتفرگ .»

ةدارا نودـب  تکرـش  ءاـقبب  مازلا  و  دـنک ، میـسقت  یفوتم  روبزم  نوید  تخادرپ  دـعوم  اـت  ار  هکرت  دـناوتیمن  هثرو  دوشن ، لاـح  توف  رثا  رد 
ۀلماعم ای  ضرق  لیبق  زا  دشاب  هدش  لصاح  هک  یببس  ره  زا  ار  یفوتم  نوید  دیاب  نآ  زا  يریگولج  يارب  و  ددرگیم ، بوسحم  ررـض  ءاکرش ،

رب ددرگیم ، لاح  وا  توفب  دـشاب  جوز  همذ  رب  لجؤم  نید  هجوز  رهم  هک  یتروص  رد  نیاربانب  تسناد ، لاـح  دـشاب  لـجؤم  هاـگره  رگید ،
. دوش تخادرپ  دیاب  دوخ  دعوم  رد  رهم  هک  قالط  دروم  فالخ 
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اریز دسرب ، نآ  ۀیدأت  نامز  ات  دـننامب  رظتنم  دـیاب  هثرو  دـنام و  دـهاوخ  یقاب  دوخ  لاحب  وا  لجؤم  تابلاطم  دریمب ، راکبلط  هک  یتروص  رد 

. دوشیمن تفای  وا  لجؤم  بلط  رد  تسا  دوجوم  یفوتم  لجؤم  نید  ندش  لاح  يارب  هک  یبجوم 

هرصبت 1

، تدـمب تبـسن  هیـضتقم  تافیفخت  تیاعر  اب  لـجؤم  ضورق  دـش  رداـص  یگتـسکشرو  مکح  هکنیمه  تراـجت  نوناـق  « 421  » ةداـم قبط 
لاـح دراد  رجاـت  هک  یلجؤم  نوید  ماـمت  یگتـسکشرو  مکح  رثا  رد  دوش  تسکـشرو  رجاـت  نوچ  نیارباـنب  دوشیم . لدـبم  لاـح  ضورقب 

. دوشیم
تدم تبسنب  لجؤم  ياهبلط  زا  حالطـصاب  دشابیم  مزال  فیفخت  تیاعر  ددرگیم ، لاح  نوید  هک  یتدم  رابتعاب  يراجت و  تیعـضوب  رظن  و 

هدیجنـس يراـجت  تـالماعم  رد  حـبر  تیعـضو  اـب  روبزم  فیفخت  تسا . شزرا  ياراد  بلط  نید و  رد  تدـم  اریز  دوش ، مک  لـیزنت  دـیاب 
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. دوشیم
يراج هدـش  لاح  وا  توف  رثا  رد  هک  رجات  ریغ  يافوتم  لجؤم  نوید  رد  ار  تراجت  نوناـق  « 421  » ةدام دافم  ناوتیم  كالم  تدـحو  رظن  زا 

. درک روظنم  تسا  هدش  لاح  نوید  هک  یتدمب  تبسن  ار  هیضتقم  تافیفخت  و  تسا ، هتسکشرو  لجؤم  نوید  رد  هکنانچ  دومن ،

هرصبت 2

تیـصخش ندش  مودـعم  دـشابیم  یفوتم  لجؤم  نوید  ندـش  لاح  بجوم  هچنآ  اریز  ددرگیمن ، لاح  سلفم  لجؤم  نوید  هیماما  قوقح  رد 
ددرگیمن لئاز  وا  یقوقح  تیصخش  سیلفت  مکح  رثا  رد  هک  سلفم  دروم  فالخب  دشابیم ، هک  رترب  وا  نوید  لماک  قلعت  نویدم و  یقوقح 

تسا هدش  لاح  نانآ  بلط  هک  یناراکبلط  دهدیمن و  ار  وا  نوید  ۀیدأت  فافک  وا  یئاراد  نوچ  و  دوشیم ، هتخانـش  نویدم  یقوقح  رظن  زا  و 
تخادرپ دعوم  هک  یناراکبلط  دوشیم و  میسقت  ناراکبلط  نآ  نیب  شورف  زا  سپ  هدش و  تشادزاب  وا  یئاراد  دنیامنیم ، ار  دوخ  قح  ۀبلاطم 

. تخادرپ دهاوخ  ار  دوخ  یهدب  تعاطتسا ، زا  سپ  دنراکبلط و  سلفم  زا  هدیسرن  نانآ  بلط 
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يدنبورگ رامق و  رد  مهدزاود  لصف 

دنیامنب یصوصخم  يزاب  هک  رفن  دنچ  ای  ود  نیب  تسا  يدادرارق  زا  ترابع  رامق  - 1

یکباچ و تراهمب و  یگتـسب  شیب  مک و  رامق  يزاب  رد  ندـمآ  قئاف  دـنهدب . واب  ار  ینیعم  لام  نارگید  دـش  هدـنرب  هک  اهنآ  زا  کی  ره  و 
قافتا فداصت و  رب  ینتبم  هک  یئاهیزاب  رد  دیامنیم . واب  ینایاش  کمک  قافتا  فداصت و  دراوم  زا  يرایـسب  رد  و  دراد ، هدـنرب  یـشکهشقن 

فداصت و تسا ، یکباچ  رب  تراهم و  رب  ینتبم  هک  یئاهیزاب  رد  سکعلاب  دراد و  یئازسب  ریثأت  زین  یـشکهشقن  اراکاب  تلور و  دننام  تسا 
. دهدب تسد  زا  ار  يراشرس  لام  يزاب  رد  يرهام  زاب  رامق  تسا  نکمم  هکنانچ  دیامنیم  يزاب  ار  یمهم  شقن  قافتا 

دیامنیم یفن  يرگید  تابثا و  ار  ینیعم  رما  یکی  هک  فرط  ود  نیب  تسا  يدادرارق  يدنبورگ  - 2

. دهدب واب  يرگید  ار  ینیعم  لام  دشاب  هتفگ  تسرد  کی  ره  هک  دننکیم  دهعت  و 
ار مدرم  لامعا  هنوگنیا  زا  دوس  ندروآ  تسدب  دیما  دیامنیم و  یعامتجا  يدرف و  یقالخا  طاطحنا  داجیا  رامق  يدنبورگ و  هار  زا  هدافتـسا 
زا اجکی  ای  جیردتب  ار  دوخ  یئاراد  هدـش و  شزغل  راچد  ًامومع  دـنراذگیم  مدـق  هار  نیا  رد  هک  یناسک  درادیمزاب و  يدـیلوت  ياهراک  زا 

. دوشیم هدنزاب  یشک  دوخب  یهتنم  يدراوم  رد  و  دنهدیم ، تسد 
نـالطب بجوم  هتفرگن . رارق  تسا  یعاـمتجا  مظن  يراـجت و  لوصا  رب  ینتبم  هک  یتـالماعم  فیدر  رد  يدـنبورگ  راـمق و  یلیلحت ، رظن  زا 

: دیوگیم م . ق . « 654  » ةدام هک  تسنیا  دیامن ، داجیا  یندم  نید  دناوتیمن  هک  تسا  تلع  ندوب  عورشمان  ود ، نآ  زا  یشان  دهعت 
دیلوت عورـشمان  تالماعم  زا  هک  یتادهعت  ۀیلک  دروم  رد  مکح  نیمه  دوب . دهاوخن  عومـسم  نآب  هعجار  يواعد  لطاب و  يدنبورگ  رامق و  »

«. تسا يراج  دشاب  هدش 
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، دوش هبلاطم  دهعت  دروم  زاربا و  هاگداد  رد  دنس  نآ  دهدب و  هدنربب  دنس  دوخ  یهدب  تباب  دزابب و  رامق  رد  یسک  هک  یتروص  رد  نیاربانب 
نآب تبـسن  يوعد  دشابیم و  رامق  زا  یـشان  روبزم  دهعت  هک  دـیامن  تباث  ناهاوگ  ۀلیـسوب  هدرک و  عافد  الاب  ةدام  دانتـساب  دـناوتیم  هدـناوخ 

. تسین عومسم 
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زئاج و يدنبورگ  يزابریـشمش  يزادناریت و  رد  نینچمه  يراوس و  تاناویح  ندیناود  رد  .: » م ق . « 655  » ةدام قبط  یعامتجا  عفانم  رظن  زا 
لیبموتا و سروک  انـش و  لیبق  زا  رگید  دراوم  رد  يدنبورگ  كالم ، تدحو  رظن  زا  ناوتیم  دوشیمن .» تیاعر  اهنآ  دروم  رد  لبق  ةدام  دافم 

هنیعم روما  رد  يدنبورگ  زاوجب  راصحنا  هچ  رگا  الاب  ةدام  تسناد . عورـشم  دـنرادرب  رد  هباشم  یعامتجا  عفانم  هک  ار  نآ  لاثما  هخرچود و 
زین ار  هباـشم  دراوم  رد  يدـنبورگ  ناوتیم  طابنتـسا : رد  حـماست  یکدـنا  اـب  یلو  دـنکیم ، ار  يرما  نینچ  باـجیا  مه  ناـیب  ةوـحن  دراد و  ار 

. تسناد حیحص 
«654  » ةدام تسا ) يراج  دشاب  هدش  دـیلوت  عورـشمان  تالماعم  زا  هک  یتادـهعت  هیلک  دروم  رد  مکح  نیمه   ) ترابع نایب  ةوحن  زا  هکنانچ 
هک تسا  یتالماعم  عورـشمان ، تالماعم  زا  هدام  روظنم  دوشیم ، مولعم  يدـنبورگ  رامق و  زا  یـشان  دـهعت  نالطب  مکح  رکذ  زا  سپ  م . ق .

(. تشذگ لوا  دلج  رد  تادهعت  لصف  رد  هلماعم  تهج  تیعورشم  رد  رما  نیا  حرش   ) دشاب عورشمان  نآ  تلع 

یئامزآتخب ای  يرتول  - 3

هراشا

لام کی  ره  قافتا ، فداصت و  هار  زا  ینیعم  لام  ندروآ  تسدـب  لامتحاب  دارفا  زا  ياهدـع  نآ  هجیتن  رد  هک  تسا  يدادرارق  یئامزآتخب 
. دزادرپیم ینیعم 

: یئامزآتخب رامق و  نیب  مهم  قرف 

. درادن يریثأت  هجیتن  ندروآ  تسدب  رد  دیآیم ، لمعب  یشکهعرق  هجیتن  رد  هک  قافتا  هفدص و  زج  يرما  چیه  یئامزآتخب  رد  فلا -

. دراد یئازسب  مهس  نآ  رد  یشکهشقن  تراهم و  هک  رامق  فالخ  رب 

دنیامن تکرش  نآ  رد  يدایز  ةدع  دیاب  دوشیمن و  ققحم  رفن  ود  نیب  یئامزآتخب  ب -

. ددرگ عقاو  دناوتیم  رفن  دنچ  ای  ود  نیب  هک  رامق  فالخ  رب 
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دراذگیم یئامزآتخبب  دشورفب  هکنآ  ياجب  ار  دوخ  هناخ  یـسک  هکنانچ  دریگ  ماجنا  ضوعم  ۀلماعم  ماقم  رد  تسا  نکمم  یئامزآتخب 
وا نآ  زا  هناخ  دومن  تباصا  هعرق  سک  رهب  دروآیم و  لمعب  یـشکهعرق  نارادـیرخ  نیب  اهطیلب  شورف  زا  سپ  دـنکیم . رـشتنم  یئاهطیلب  و 

. دشابیم
یـصاخ هسـسؤم  هاگنب و  تعفنمب  رگید  هاگ  یهاشنهاش و  نامزاس  یئامزآتخب  دـننام  دوشیم ، ماجنا  هیریخ  روما  عفنب  هاـگ  یئاـمزآتخب 

. نآ لاثما  یناودبسا و  دننام 
نیفرط زا  کی  ره  هک  تسنآ  هلماعم  تحص  يارب  یساسا  طیارش  زا  یکی  اریز  دشابیم ، لطاب  يررغ و  هلماعم  یئامزآتخب  یقوقح  رظن  زا 

رد دروآ و  دهاوخ  تسدب  هچ  دـهدیم  هچنآ  ضوع  رد  دـنادب  تسا  ضوعم  دـقع  هچنانچ  دریگیم و  زیچ  هچ  ای  دـهدیم و  زیچ  هچ  دـننادب 
نیا دنیامنیم و  يرادیرخ  یئاهطیلب  نیعم  لامب  ندیـسر  لامتحاب  ناگدـننک  تکرـش  یئامزآتخب  رد  تسا . لوهجم  رما  نیا  یئامزآتخب 

ياهطیلب راشتنا  تهج  نیدب  و  تسا . هلماعم  صیخـشت  كالم  نارادیرخ  دصق  اریز  تسناد ، حیحـص  ینوناق  هلیح  چیه  هب  ناوتیمن  ار  لمع 
دهاوخ نکمم  یمـسر  تاماقم  زا  هزاجا  بسک  اب  یـصوصخم  نوناق  قبط  طقف  یعامتجا  ياهنامزاس  هیریخ و  روما  روظنمب  یئاـمزآتخب 

. دوب
هعرق هک  سک  رهب  ار  ینیعم  لاـم  دـیامنب و  یـشکهعرق  ناـنآ  نیب  ناـیرتشم  بلج  رد  دوخ  راـک  تفر  شیپ  يارب  ياهسـسؤم  تسا  نکمم 
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هعرق هک  سک  رهب  ار  ینیعم  لاـم  دـیامنب و  یـشکهعرق  ناـنآ  نیب  ناـیرتشم  بلج  رد  دوخ  راـک  تفر  شیپ  يارب  ياهسـسؤم  تسا  نکمم 
نیب دهدیم و  زادـناسپ  قودنـص  رد  يراج  باسح  نابحاصب  صاصتخا  ار  یغلبم  ناریا  یلم  کناب  هکنانچ  دزادرپب ، دومن  تباصا  شمانب 

نابحاص اریز  دـشابیم ، حیحـص  تسا و  الاب  رد  روکذـم  یئامزآتخب  لوصا  زا  جراخ  رما  نیا  هک  دـسریم  رظنب  دـیامنیم . یـشکهعرق  نانآ 
یشکهعرق هجیتن  رد  هک  یلامتحا  عفنب  ندیسر  يارب  یفاضا  يزیچ  دنراپسیم و  زادناسپ  قودنـصب  ار  دوخ  لام  یئوجهفرـص  يارب  باسح 

کیلمت دهدیم ، هدرک  تباصا  وا  مانب  هعرق  هک  یـسکب  هچنآ  هعرق  تباصا  یـشکهعرق و  زا  سپ  یلم  کناب  دـنزادرپیمن . دـیآیم  تسدـب 
. تسا هدومن  هبه  تقیقح  رد  تسا و  یناجم 
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تلاکو رد  مهدزیس  لصف 

تایلک رد  لوا  ثحبم 

هراشا

تلاکو : » دیوگیم یندـم  نوناق  « 656  » ةدام هکناـنچ  حالطـصا  رد  دـشابیم و  ندومن  راذـگاو  ندرک و  ضیوفت  ینعمب  ردـصم و  تلاـکو 
ياجب لیکو  تلاکو  دقع  ۀـجیتن  رد  دـیامنیم .» دوخ  بیان  يرما  ماجنا  يارب  ار  رگید  فرط  نیفرط  زا  یکی  نآ  بجومب  هک  تسا  يدـقع 

یقرف رما  نیا  رد  دـشاب . هداد  ماجنا  ار  رما  نآ  دوخ  لکوم  هک  تسا  نآ  دـننام  یقوقح  رظن  زا  دـهدیم و  ماجنا  ار  تلاکو  دروم  رما  لکوم 
ای درخیم و  ار  لام  يرگید  يارب  هک  دراد  مالعا  هدنـشورفب  لام  دـیرخ  عقوم  رد  لیکو ، هکنانچ  دـشاب ، لکوم  مانب  رما  ماجنا  هک  دـیامنیمن 

رهاظت لام  دـیرخ  عقوم  رد  لیکو  هکنانچ  دـهدیم  ماـجنا  ار  دـیرخ  دوخ  يارب  هک  دـنک  دومناو  ناـنچ  دراد و  ناـهنپ  ار  دوخ  تمـس  هکنآ 
تلاکو ناونعب  هلماعم  ققحت  بجوم  هچنآ  اریز  دنکیم ، هلماعم  دوخ  يارب  هک  دراد  مالعا  ًاحیرص  ای  تسوا و  دوخ  يارب  هلماعم  هک  دیامن 

و تسا . وا  دوخ  يارب  هلماعم  هک  دیامن  دـصق  لماعم  هکنآ  فالخ  رب  تسا ، دوجوم  الاب  ضرف  ود  ره  رد  نآ  دـشابیم و  لیکو  دـصق  تسا 
ةدام هک  تسنیا  ددرگ ، تباث  شفالخ  هکنآ  رگم  تسا  لماعم  دوخ  يارب  هلماعم  هک  تسنآ  رد  رهاظ  دـشابن  مولعم  لـماعم  دـصق  هچناـنچ 

ار نآ  فالخ  دقع  عقوم  رد  هکنیا  رگم  تسا  بوسحم  صخـش  نآ  دوخ  يارب  هلماعم  نآ  دنکیم  هلماعم  هک  یـسک  : » دیوگیم م  ق . « 196»
یجراخ نیع  هلماعم  دروم  هک  تسا  رثؤم  یتقو  وا ، يارب  دـقع  ققحت  رد  لماعم  دـصق  دوش »...  تباث  نآ  فـالخ  دـعب  اـی  دـیامن  حیرـصت 

يارب هلماعم  نآ  دـشاب ، ریغب  قلعتم  نیع  هلماعم  نمثم  ای  نمث  هک  یتروص  رد  : » دـیوگیم م . ق . « 197  » ةدام هکنانچ  الا  دـشابن و  ریغب  قلعتم 
تسا  نآ  هضواعم  ياضتقم  اریز  دوب » دهاوخ  نیع  بحاص 
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یقراس ای  بصاغ و  هکنانچ  نیاربانب  تسا . هدش  جراخ  وا  تیکلم  زا  یجراخ  نیع  ای  ضوعم  هک  دوشیم  لخاد  یـسک  تیکلمب  ضوع  هک 

نآ کلام  يارب  یلوضف  روطب  هلماعم  تسا ، هدومن  دوخ  يارب  ار  هلماعم  عوقو  دـصق  قراـس  بصاـغ و  هچ  رگا  دـشورفب ، ار  يرگید  لاـم 
. ددرگیم لخاد  وا  تیکلمب  نمث  دهد  هزاجا  ار  نآ  هک  یتروص  رد  دوشیم و  عقاو 

اب هک  تسا  يرگید  صوصخم  طیارش  ياراد  م . ق . « 190  » ةدام رد  روکذم  یساسا  طیارـش  رب  هوالع  تسا و  هنیعم  دوقع  زا  یکی  تلاکو 
. ددرگیم ققحم  تلاکو  دقع  نآ  عامتجا 

دصق قفاوت  زا  یکاح  هک  لوبق  باجیا و  ۀلیسوب  رگید  دوقع  دننام  نیاربانب  تسا ، دقع  تلاکو  دیامنیم  حیرصت  م . ق . « 656  » ةدام هکنانچ 
. ددرگیم دقعنم  تسا  نیفرط  ياضر  و 

رد ار  لعف  روبزم  ةدام  دوشیم . عقاو  دـنک  نآ  رب  تلالد  هک  یلعف  اـی  یظفل  رهب  اـًلوبق  ًاـباجیا و  تلاـکو  یندـم  نوناـق  « 658  » ةدام روتسدب 
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فـشاک نودـب  ینطاب  تیاضر  تسا . هتـسناد  یفاـک  اـًلوبق  ًاـباجیا و  تلاـکو  ءاـشنا  يارب  ار  ود  نآ  زا  کـی  ره  هدرک و  رکذ  ظـفل  فیدر 
هاگآ و وا  ۀلیـسوب  رما  ماجنا  زا  يرگید  هک  دنادب  یـسک  هکنانچ  دشاب  یلعف  تیاضر  هچ  رگا  دـشابیمن  یفاک  تلاکو  داقعنا  يارب  یجراخ 

ققحت يارب  یلوا  قیرطب  دوب ، دـهاوخ  نآب  یـضار  رما  ماجنا  رب  کلام  عالطا  زا  سپ  هکنآب  يریدـقت  تیاضر  نینچمه  و  دـشابیم . یـضار 
لام زا  نآ  زارحا  اـب  دـناوتیم  دـیامنیم و  فرـصتم  زا  یفیلکت ، مکح  عفر  فرـصت ، زاوج  رد  ینطاـب  تیاـضر  اریز  تسین ، یفاـک  تلاـکو 

ققحم تلاکو  ناونعب  عیب  دشورفب  ار  وا  ۀـناخ  کلام ، ینطاب  تیاضر  رب  ملع  اب  یـسک  هکنانچ  یلو  دـشوپب ، ار  شـسابل  دروخب و  يرگید 
. دشابیم یلوضف  هدشن و 

، دراد مالعا  ریخأت  نودب  باجیا  زا  سپ  ار  لوبق  لیکو  و  دنشاب ، سلجم  کی  رد  لکوم  لیکو و  هک  تسین  مزال  تلاکو  دقع  تحـص  رد 
لیکوب باجیا  همان  ای  فارگلت و  نفلت ، ۀلیـسوب  دـشاب و  هلـصاف  لکوم  لیکو و  نیب  تسا  نکمم  دـیدرگ ، نایب  تادـهعت  رد  هکنانچ  هکلب 

، دوشیم عورـش  تلاکو  روبزم  خیرات  زا  و  تسا » لیکو  لوبقب  طونم  تلاکو  ققحت  . » م ق . « 657  » ةدام قبط  تروص  نیا  رد  ددرگ . مـالعا 
یلوبقب  هاگآ  لکوم  هچ  رگا 
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. ددرگیم ققحم  ریخا  ءزج  شیادیپ  اب  بکرم  رما  لوبق ؟؟؟ باجیا و  زا  بکرم  دقع  اریز  دشابن ، لیکو  فرط  زا 

روهشم ریغ  لوق  تسا . هدومن  روهشم  لوق  زا  يوریپ  رما  نیا  رد  یندم  نوناق  دشابیم و  دقع  تلاکو  هک  تسا  نآ  هیماما  ءاهقف  روهشم  لوق 
دشابیم دقع  دوش  عقاو  لوبق  باجیا و  ۀلیسوب  هک  یتروص  رد  تسا و  فرصت  رد  ۀحابا  نذا و  دننام  هکلب  دشابیمن  دقع  تلاکو  هک  تسنآ 
صخـش نآ  مدومن و  ماهناخ  شورف  رد  لیکو  ارت  دیوگب  يرگیدـب  یـسک  هاگره  هک  دـنیامنیم : لالدتـسا  نینچ  دوخ  هیرظن  تابثا  يارب  و 

هکنآ لاح  و  دشاب ، لفاغ  تسا  تلاکو  لوبق  روبزم  لمع  هکنآ  یگدنیامن و  دصق  زا  هدنشورف  هچ  رگا  تسا ، حیحص  عیب  دشورفب  ار  هناخ 
دیوگیم دروم  نیا  رد  همالع  هچنآ  و  تسا . هدشن  ققحم  تلاکو  عیب  زا  لبق  اریز  دوب ، دهاوخ  ذـفان  ریغ  روبزم  عیب  دـشاب  دـقع  تلاکو  رگا 

نتـشاد نودب  ینطاب  ياضر  اریز  دـشابیمن ، یقوقح  لوصا  اب  قبطنم  هدـش ، لصاح  نآ  تسا و  یفاک  تلاکو  لوبق  يارب  ینطاب  ياضر  هک 
نآ رب  تلالد  هک  تسیزیچ  دصقب و  جاتحم  باجیا  هک  ینانچمه  ددرگ ، بوسحم  لوبق »  » دناوتیمن دیامن  نآ  رب  تلالد  هک  يزیچ  دـصق و 

. درادن لوبقب  جایتحا  تلاکو  هک  تسا  نآ  رب  همالع  تقیقح  رد  نیاربانب  دیامنب .

- یلوضف تلاکو 

صخش دیامنب ، لیکو  ثلاث  صخش  فرط  زا  ار  يرگید  لیکوت ، قح  نتشاد  نودب  یسک  هکنانچ  دوش  عقاو  یلوضف  روطب  دناوتیم  تلاکو 
فرط زا  لیکوت  قح  نتـشاد  نودب  یـسک  هاگره  نیاربانب  تشذگ ، یلوضف  تالماعم  رد  هچنانچ  دنک  در  ای  ذـیفنت و  ار  نآ  دـناوتیم  ثلاث 

ار عیب  ای  دنک و  ذیفنت  ار  تلاکو  دـناوتیم  کلام  دـشورفب ، ار  هناخ  وا  دـهدب و  ار  لکوم  ۀـناخ  شورف  رد  تلاکو  ثلاث  صخـشب  يرگید ،
تخادرپب مزلم  دیامن  ذیفنت  ار  تلاکو  کلام  هچنانچ  هک  تسنیا  رما  نآ  یقوقح  رثا  دوب . دهاوخ  حیحـص  عیب  ضرف  ود  ره  رد  دهد  هزاجا 

. تسا هدومن  در  ار  تلاکو  تقیقح  رد  دیامنن  ذیفنت  ار  عیب  هچنانچ  دوب و  دهاوخ  روبزم  لیکو  ۀلاکولا  قح 

تلاکو دقع  نیفرط 

هراشا

لکوم  ار  یکی  هک  ددرگیم  دقعنم  رفن  ود  نیب  تسا و  دقع  تلاکو  تشذگ  هکنانچ 
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رما نآ  ماجنا  رد  هدنیامن  هک  تسیـسک  لیکو  دهدیم و  يرما  رد  يرگیدـب  یگدـنیامن  هک  تسا  یـسک  لکوم  دـنمان . لیکو  ار  يرگید  و 
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. دوشیم

- دنشاب هلماعم  يارب  تیلها  ياراد  دیاب  دقع  نیفرط 

هراشا

دقع ةدنهد  لیکـشت  یلـصا و  ةدام  هک  ءاشنا  دـصق  ققحت  رظن  زا  یکی  تسا : رظن  ود  زا  دـنادیم  مزال  هلماعم  نیفرط  يارب  نوناق  هک  یتیلها 
. یلام روما  رد  فرصت  زاوج  رظن  زا  يرگید  تسا و 

ءاشنا دصق  ققحت  رظن  زا  تیلها  فلا -

دناوتیمن دـشابن  غلاب  لقاع و  هک  یـسک  و  ددرگیمن ، ققحم  یئاشنا  یقیقح و  ةدارا  نودـب  دـقع  اریز  دنـشاب  غلاب  لقاع و  دـیاب  دـقع  نیفرط 
یقابطا نونج  هچ  تسا  یغامد  لامعا  زا  هک  ار  نونجم  زیمم و  ریغ  ریغـص  ءاشنا  دصق  ترابع و  نوناق  تهج  نیدب  دـیامنب و  ار  مزال  ةدارا 
یلومعم صاخـشا  دننام  نوچ  تمالـس  هقافا و  نامز  رد  يراودا  نونجم  یلو  تسا ، هتـسنادن  دـیفم  نونج ) نامز  رد   ) يراودا هچ  دـشاب و 

رما نیا  رب  یندـم  نوناق  « 1213  » ةدام لیذ  رد  هکنانچ  دـشابیم ، ینوناق  رابتعا  ياراد  وا  لاعفا  تارابع و  دـنکیم ، راـک  شیغاـمد  باـصعا 
هک لیبق  ره  زا  ضوعالب  کلمت  دـنناوتیم  دـیوگیم  م . ق . 1212 و 1214 »  » ةدام لیذ  هکنانچ  هیفس  زیمم و  ریغـص  اما  تسا . هدش  حیرـصت 

ءاشنا دصق  ۀلیسوب  لوبق  نوچ  و  دهدن . هزاجا  نانآ  یلو  میق و  هچ  رگا  دنیامنب  تاحابم  تزایح  ضوعالب و  حلـص  هبه و  لوبق  دننام  دشاب 
باجیاب تیاضر  ۀلیسوب  طقف  لوبق  هک  دوش  هتفگ  هکنآ  رگم  دنـشابیم  اراد  ار  ءاشنا  دصق  يارب  تیلها  هیفـس  زیمم و  ریغـص  دیآیم ، لمعب 

ذفان دوخ  لاوما  رد  دیشر  ریغ  تافرـصت  تالماعم و  : » دیوگیم هک  « 1214  » ةدام لوا  تمـسق  درادن . ءاشنا  دصقب  جایتحا  ددرگیم و  ققحم 
دـصق ترابع و  ینوناق  رابتعا  لمع »...  ماجنا  زا  دـعب  ای  دـشاب  هدـش  هداد  البق  هزاجا  نیا  هکنیا  زا  معا  وا  میق  ای  یلو  هزاـجا  اـب  رگم  تسین 

. دناسریم یبوخب  ار  هیفس  ءاشنا 

یلام روما  رد  فرصت  زاوج  رظن  زا  تیلها  ب -

ار دوخ  لام  هاوخ  دـیامنب ، فرـصت  دوخ  یلاـم  روما  رد  دـناوتیمن  هیفـس  نینچمه  زیمم و  ریغ  زیمم و  زا  معا  ریغـص  نونجم و  زا  کیچـیه 
تافرصت  اریز  لمع ، ای  دشاب  لام  نآ  دروم  هاوخ  دنک ، وا  عفنب  يدهعت  ای  دیامنب و  کیلمت  يرگیدب 
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ةدام لیذ  زا  هکنانچ  دـشابیمن  طیرفت  عییـضت و  بجوم  عطق  روطب  هک  ضوع  ـالب  کـلمت  اـما  دـشابیمن . طـیرفت  عییـضت و  زا  نوصم  ناـنآ 

زا شلاکشا  مه  زیمم  ریغ  ریغص  نونجمب و  تبسن  و  درادن ، یلاکشا  هیفس  زیمم و  ریغص  يارب  تسا  دوهـشم  یندم  نوناق  «1212 و 1214 »
. درادن ینوناق  رابتعا  دنیامنب  داجیا  هچنآ  دنتسین و  نآ  داجیاب  رداق  ینوناق  رظن  زا  نانیا  دراد و  ءاشنا  دصقب  جایتحا  کلمت  هک  تسنآ  رظن 

لمع ماجنا  ای  لام و  هیدأتب  دـهعت  داجیا  بجوم  هک  دـنیامنب  دوخ  یلام  روما  رد  یتافرـصت  زین  میقتـسم  ریغ  دـنناوتیمن  هیفـس  زیمم و  ریغص 
لامعا روبزم  دروم  رد  اریز  یندـم ) نوناق   1087 ةدام -  ) دـشاب هدـش  رکذ  رهم  مدـع  ای  هدـشن  رکذ  نآ  رد  رهم  هک  مئاد  حاکن  دـننام  دوش 

. دشابیمن نوصم  طیرفت  عییضت و  زا  تسا و  یلام  روما  رد  فرصت  بجوم  نانآ 
ریغ ای  میقتـسم و  هاوخ  دـشابن  طیرفت  عییـضت و  زا  نوصم  نانآ  فرـصت  هک  يدروم  ره  رد  دوشیم  طابنتـسا  هطوبرم  داوم  حور  زا  هکناـنچ 

دهاوخن یلاکـشا  یلام  ریغ  روما  رد  رارقا  علخ و  قالط  دننام  درادـن  نانآ  یلام  روما  رد  ریثأت  هک  یتافرـصت  یلو  دنـشابیم  عونمم  میقتـسم 
. تشاد

دوخ هک  يروما  رد  هیفس  زیمم و  ریغص  و  دشابن ، زیمم  ریغ  ریغص  نونجم و  دیاب  لکوم  تلاکو  دقع  تحـص  يارب  هک  تسنآ  بلطم  ۀجیتن 
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. دنهد تلاکو  ریغب  دنناوتیم  تاحابم  تزایح  ضوعالب و  حلص  هبه و  لوبق  دننام  دننک  ماجنا  دنناوتیم 
هیفس زیمم و  ریغـص  یلو  درادن  ینوناق  رابتعا  تلاکو  دقع  لوبق  رد  نانآ  ءاشنا  دصق  اریز  دشاب ، زیمم  ریغ  ریغـص  نونجم و  دناوتیمن  لیکو 

ناشدوخ لاوما  رد  فرـصت  تسا  عونمم  اهنآ  يارب  هچنآ  اریز  دنـشابن ، لیکو  يرگید  فرط  زا  یلاـم  ریغ  یلاـم و  روما  هیلک  رد  دـنناوتیم 
هکتـس نیا  دـیامنب ، تینویدـم  دـهعت و  داجیا  نانآ  يارب  میقتـسم  ریغ  هکنآ  رگم  نآ ، نیکلام  هزاجا  اب  نارگید  لاوما  رد  فرـصت  هن  تسا 

اهنآ رد  لیکوت  زا  عنام  رجح  هک  يروما  رد  رگم  دوشیم  تلاکو  نـالطب  بجوم  لـکوم  تیروجحم  : » دـیوگیم یندـم  نوناـق  « 682  » ةدام
رجح  هک  يروما  رد  رگم  لیکو  تیروجحم  تسا  نینچمه  دشابیمن و 
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«. دشابن نآ  رد  مادقا  زا  عنام 

تلاکو دروم 

هراشا

نآ دوشیم و  ققحم  يرگید  فرط  زا  یگدـنیامنب  هک  تسا  يرما  ماجنا  دوشیم ، مولعم  یندـم  نوناق  « 656  » ةدام زا  هکنانچ  تلاـکو  دروم 
نز و هک  تسا  لوادتم  لومعم و  قالط  حاکن و  رد  نونکا  هکنانچ  عاقیا  ای  دـقع  هغیـص  ءارجا  دـننام  تسا  یحور  یغامد و  لمع  هاگ  رما 

ءاشنا دصق  هدنیامن  دـنهدیم و  نارگیدـب  یئاشنا  یقیقح و  هدارا  داجیا  رد  یگدـنیامن  حاکنب ، هطوبرم  روما  یمامت  رد  قفاوت  زا  سپ  رهوش 
دزاس و عقاو  ار  قالط  هغیـص  هک  دهدیم  یگدنیامن  يرگیدب  رهوش  ای  درادـیم و  مالعا  دـشاب  نآ  زا  فشاک  هک  یظافلا  ۀلیـسوب  دـنکیم و 
زا یلام  نتفرگ  دـننام  دـشاب ، هتـشاد  تسا  یحور  یغامد و  لمع  هک  ءاشنا  دـصقب  جایتحا  هکنآ  نودـب  تسا ، یحراوج  لـمع  رگید  هاـگ 

ار وا  هناخ  هک  دهد  تلاکو  يرگیدب  یسک  هکنانچ  دشابیم  یحراوج  یحور و  لمع  زیچ  نآ  هاگ  و  يرگیدب ، نیعم  لام  نداد  ای  یـسک و 
. دهدب وا  رسپب  ار  نآ  دراد و  تفایرد  ار  نمث  دشورفب و 

. دشاب ریز  طرش  ود  ياراد  هک  دریگ  رارق  تلاکو  دروم  نآ  ماجنا  دناوتیم  يرما 

دهد ماجنا  ار  رما  نآ  ًانوناق  دناوتب  لکوم  فلا -

.: م ق . « 662  » ةدام قبط 
دناوتیمن درادـن  ار  نآ  ماـجنا  قح  دوخ  لـکوم  هک  يرما  دروآ »...  اـجب  ار  نآ  دـناوتب  لـکوم  دوخ  هک  دوش  هداد  يرما  رد  دـیاب  تلاـکو  »

هحلاص تاماقم  فرط  زا  هک  یلاـم  اًـلثم  دـشاب ، نآ  دـجاو  دـیاب  یئیـش  یطعم  اریز  دروآ  ياـجب  وا  ياـجب  هک  دـهد  يرگیدـب  یگدـنیامن 
رد یگدنیامن  اریز  دیامن ، ریغب  لقتنم  ار  لام  نآ  هک  دهد  تلاکو  يرگیدب  دناوتیمن  دـشابیم  نآ  لاقتنا  زا  عونمم  کلام  هدـش و  تشادزاب 

يدام و ملاع  رد  يداع  لاحم  دـننام  قوقح  ملاـع  رد  ینوناـق  عونمم  تسا و  عونمم  لـکوم  يارب  نآ  ماـجنا  نوناـق  رظن  زا  هک  تسا  يرما 
ار نآ  دـناوتیمن  لکوم  اًلمع  یجراخ  لماوع  رثا  رد  یلو  هدومنن  عنم  ار  نآ  ماجنا  نوناق  هک  يروما  رد  دـشابیم . لقع  ملاع  رد  یلقع  لاحم 

یلو دریگب  بصاغ  زا  ار  نآ  دناوتیمن  کلام  هدش و  عقاو  بصغ  دروم  یکلم  اًلثم  تسا  نکمم  نآ  ماجنا  رد  يرگیدب  تلاکو  دـهد  ماجنا 
تروص  نیا  رد  دهد  لاقتنا  واب  ای  ذخا و  ار  نآ  دناوتیم  دراد  بصاغ  اب  یئانشآ  هقباس  هک  يرگید 
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. دهدب واب  لاقتنا  ای  بصاغ و  زا  لام  نتفرگ  رد  یگدنیامن  تلاکو و  روبزم  صخشب  دناوتیم  کلام 

دشابن ماجنا  رد  نیعم  صخش  ترشابم  نوناق ، ضرغ  ب -
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لطاب نآ  رد  تباین  داد و  ماجنا  يرگید  ۀلیسوب  ار  نآ  ناوتیمن  دشابیم  يرما  ماجنا  رد  نیعم  صخـش  ترـشابم  نوناق  ضرغ  هک  يروما  رد 
تسا لیبق  نآ  زا  دیامن و  رما  نآ  ماجنا  رد  هدنیامن  ار  يرگید  دناوتیمن  دوشیم  يرما  رد  ترـشابم  دصقب  ریجا  هک  یـسک  اًلثم  دوب ، دهاوخ 
قالط رد  عوجر  یلاکـشا و  ربانب  رارقا  تداهـش و  ناعل ، دهع ، مسق ، دننام  تسا  هتـساوخ  ینیعم  صخـش  زا  نوناق  ار  نآ  ماجنا  هک  يروما 

زا کی  ره  يارجا  دـننام  تسا  حیحـص  نآ  رد  تلاکو  هتـسنادن  مزال  ار  نیعم  صخـش  ترـشابم  نوناق  هک  يروما  یلو  یلوق . ربانب  یعجر 
رد خسف  نآ ، طاقـسا  هعفـشب و  ذـخا  ءاربا ، فقو ، تیـصو ، تسا  نینچمه  اهنآ و  لاثما  قالط و  حاکن و  هیراع ، هراجا ، حلـص ، عیب ، دوقع 
مه تهج  نیدـب  داد و  تلاکو  یـسکب  ناوتیمن  هک  دـننآ  رب  هیماما  ياهقف  زا  ياهدـع  تاـحابم  تزاـیح  رد  نآ . طاقـسا  تاراـیخ و  دروم 
رظن دوب . دـهاوخ  واب  قلعتم  هدرک  تزایح  هچنآ  دـیامنب  تاحابم  تزایح  تلاـکو  ناونعب  یـسک  هاـگره  و  تفرگ ، ریجا  نآ  يارب  ناوتیمن 

رد هکنآ  رب  هوالع  تسین  دوجوم  دشاب  تاحابم  تزایح  رد  ترـشابم  موزل  تبثم  هک  یلیلد  اریز  دـشابیم ، یقوقح  لوصا  فالخ  رب  روبزم 
وا کلم  ات  تسا  هدومنن  دوخ  يارب  کلمت  دـصق  هتـشاد و  يرگید  فرط  زا  یگدـنیامن  دـصق  لمع  ماجنا  رد  هدـننکتزایح  روبزم  ضرف 

. دریگ رارق 
رد ۀحـصلا  تلاصا  ترـشابم و  موزل  مدع  مدعلا ، ۀلاصا  یقوقح  لصا  قبط  تسا ، مزال  يرما  رد  ترـشابم  هک  دوش  دـیدرت  هک  يدروم  رد 

دروم ینیعم  صخـش  زا  نآ  لوصح  هچ  رگا  تسا  لمع  نآ  زا  لصاح  ۀـجیتن  لمع  زا  دوصقم  اریز  دـشابیم ، حیحـص  نآ  رد  تلاکو  دـقع 
موزل رب  تلالد  هیعطق  ۀـنیرق  اـی  نآ و  تعیبط  زا  هک  دـشاب  یلاـمعا  زا  اـی  دـیامن و  حیرـصت  ترـشابم  موزلب  نوناـق  هکنآ  رگم  دـشاب ، بلط 

. دیامنب ترشابم 

تلاکو دودح 

هداد  نآ  ماجنا  یگدنیامن  لیکوب  هک  يرما  دیاب  تلاکو  دقع  رد 
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زا هدش  هدراذگ  لیکو  ةدهعب  نآ  ماجنا  هک  ار  يرما  دیاب  دـیامن ، دوخ  ۀـناخ  رد  لیکو  ار  يرگید  یـسک  هاگره  اًلثم  ددرگ ، مولعم  دوشیم 
دقع مهبم و  تلاکو  دروم  نآ ، نییعت  نودـب  الا  دوش و  نییعت  مزال  تاریمعت  يرادـهگن و  ای  هراجالا  لاـم  نتفرگ  نداد و  هراـجا  شورف و 

روتـسدب هک  ینانچمه  دشاب  نیعم  دـیاب  تسا  هلماعم  دروم  هک  تلاکو  عوضوم  م . ق . « 190  » ةدام « 3  » قش قبط  اریز  تسا ، لطاب  تلاـکو 
. دشابن مهبم  دیاب  یندم  نوناق  « 216  » ةدام

نیا رد  یتسه ، نم  روما  ةرادا  رد  لیکو  زورما  زا  دـیوگب  یـسک  هکنانچ  دـشاب  قلطم  تسا  نکمم  یندـم  نوناق  « 660  » ةدام قبط  تلاکو 
ۀمزال هک  يرما  ره  دـیامن و  يدـصت  ار  لکوم  لاوما  ندرک  هراداب  طوبرم  روما  دـناوتیم  م . ق . « 661  » ةدام روتـسدب  روبزم  لیکو  تروص 
رظنب تسا . تابلاطم  هراجالا و  لام  نتفرگ  تظافح و  يرادهاگن و  لاوما ، ةرادا  زا  روظنم  دهد . ماجنا  دیاب  لیکو  تسا  لکوم  روما  ةرادا 

زین ار  روما  نیا  دناوتب  لیکو  هک  دـهاوخب  لکوم  هک  یتروص  رد  دـشابیم و  لاوما  ةرادا  دودـح  زا  جراخ  شورف  نداد و  هراجا  هک  دـسریم 
. دوشب تلاکو  دقع  رد  رما  نآب  حیرصت  دیاب  دهد  ماجنا 

رد دهد ، هراجا  ای  دشورفب و  ار  وا  ۀناخ  هک  دهد  تلاکو  يرگیدب  یـسک  هکنانچ  دشاب ، یـصاخ  رما  يارب  دـیقم و  تلاکو  تسا  نکمم  و 
. دهد ماجنا  ار  يرگید  لامعا  هنیعم  روما  زا  ریغ  دناوتیمن  لیکو  تروص  نیا 

«. دشاب تلاکو  مدـعب  حیرـصت  هکنیا  رگم  تسه  زین  نآ  تامدـقم  مزاول و  رد  تلاکو  مزلتـسم  رما  ره  رد  تلاکو  . » م ق . « 671  » ةدام قبط 
ةدام قبط  اریز  دشابیم ، یمسر  رتافد  ياضما  دنـس و  میظنت  لماش  روبزم  تلاکو  دوش  هداد  هناخ  شورف  رد  تلاکو  یـسکب  هاگره  نیاربانب 

دنـس و میظنت  نودـب  لوقنم  ریغ  لام  لاقتنا  دـسرب و  تبث  هب  دـیاب  لوقنم  ریغ  لاوماب  عجار  تـالماعم  دوقع و  هیلک  تبث ، ق . « 47  » و « 46»
و دشابیم . هناخ  شورف  مزاول  زا  یمسر  رتافد  ياضما  دنـس و  میظنت  نیاربانب  دوب ، دهاوخن  هتفریذپ  تبث  نوناق  « 48  » ةدام قبط  رتافد  ءاضما 
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نودب عیب  اریز  دنک » نآ  رب  تلالد  یعطق  ۀـنیرق  هکنیا  رگم  تسین  نمث  ضبق  رد  تلاکو  عیب  رد  تلاکو  : » م ق . « 665  » ةدام قبط  سکعلاب 
یلو  تسین ، زین  نآ  تامدقم  زا  دشابیمن و  نمث  ذخا  مزلتسم  عیب  تسا و  نکمم  يرتشم  زا  نمث  ضبق 

 221 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
تلاکو يرگیدب  یـسک  هاگره  هکنانچ  دـشابیم ، زین  نآ  نمث  ذـخا  رد  تلاکو  یئیـش  عیب  رد  تلاکو  هک  دـنک  تلالد  هیعطق  ۀـنیرق  هاگره 

هتـشاد زین  نمث  ذـخا  رد  تلاکو  روبزم  لیکو  هک  دوب  نآ  رب  دـیاب  راچان  دـشورفب ، ار  ياهراجتلا  لام  رهـش  نالف  هراکم  رازاب  رد  هک  دـهد 
ار هراجتلا  لام  نمث  لیکو  هاگره  هک  دـناهدمآ  اـجنآب  رود  طاـقن  زا  هک  تسا  سانـشان  نارادـیرخ  عمجت  لـحم  هراـکم  رازاـب  اریز  دـشاب ،

هاگره يدروم  نینچ  رد  هکلب  ددرگ . لاکـشا  راچد  نمث  لوصو  ای  دوشن و  ادیپ  یـسر  تسد  رادـیرخب  رگید  تسا  نکمم  دـنکن  تفایرد 
رد تلاکو  دیرخ ، رد  تلاکو  نینچمه  و  دنکیم . هئطخت  ار  وا  فرع  درادن ، تفایرد  ار  نآ  نمث  ذـخا  رد  تلاکو  مدـع  دانتـساب  هدنـشورف 

شورف رد  تلاکو  نینچمه  نمث و  میلـست  ءاضتقا  دیرخ  رد  تلاکو  یلو  دیامن  نآ  رب  تلالد  هیعطق  ۀنیرق  رگم  دـشابیمن  عیبم  ضبق  ذـخا و 
زا عیاب  تیکلم  نمث و  زا  يرتشم  تیکلم  عیب  رثا  رد  اریز  دـشاب ، روبزم  لیکو  فرـصت  رد  عیبم  نمث و  هاـگره  دراد  ار  عیبم  میلـست  ءاـضتقا 
اب ۀمزالم  لام  عیب  هک  تسا  نآ  رگید  لوق  دشابیم و  ءاهقف  روهـشم  لوق  روبزم  لوق  دـیآیم . رد  رگید  فرط  تیکلمب  دوشیم و  لیاز  عیبم 

دناوتیمن تسا  هدرک  يرادیرخ  تلاکو  تمسب  زین  يرتشم  هچنانچ  هدومنن  میلست  ار  عیبم  عیاب  هک  مادام  روهشم  لوق  ربانب  درادن . نآ  میلست 
هاگره دـنک و  میلـست  ار  عیبم  دـناوتیمن . تسا  هتخورف  تلاکو  تمـسب  زین  عیاب  هچنانچ  هدادـن  ار  نمث  يرتشم  هک  ماداـم  و  دـهدب ، ار  نمث 

. تسا لکوم  تاراسخ  نماض  دیامن  لمع  نآ  فالخ  رب  لیکو 
همکاحم رد  تلاکو  اریز  دیامن »...  نآ  رب  تلالد  نئارق  هکنیا  رگم  تسین  قح  ضبق  رد  لیکو  همکاحم  رد  لیکو  : » م ق . « 664  » ةدام قبط 

يوعد ۀـماقا  همکاحم و  رد  لیکو  قح  ذـخا  رد  لیکو  نینچمه  و  دـشابیمن . زین  همکاحم  مزاول  تامدـقم و  زا  دوشیمن و  قح  ذـخا  لـماش 
. دوب دهاوخن  نآب  تبسن 

ار يرگید  یسک  هاگره  نیاربانب  تسا ، يداع  یفرع و  یلقع ، تامدقم  مزاول و  زا  معا  « 671  » ةدام رد  روکذم  تامدقم  مزاول و  زا  روظنم 
زا  هناگادج  ةزاجا  نودب  لیکو  تسا  تلاکو  رما  مزاول  زا  ًافرع  ای  ًاتداع  اًلقع ، هک  يروما  هیلک  دیامن  يرما  رد  لیکو 
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، دشاب هعرزم  لکوم  لاوما  زا  یکی  دـهد و  یگدـنیامن  دوخ  لاوما  ةرادا  رد  ار  يرگید  یـسک  رگا  اًلثم  دـهد . ماجنا  ار  نآ  دـناوتیم  لکوم 

هعرزم ةرادا  يارب  رابنا ، ماب  فرب  ندـییور  يارب  ریجا  نتفرگ  نینچمه  نرت و  ای  لیبموتاب  رابنا  زا  ای  رابناب و  مدـنگ  لمح  يارب  نتفرگ  ریجا 
. دنک هبلاطم  لکوم  زا  دزادرپب و  ار  ریجا  ترجا  دیاب  دراد و  ار  نآ  ةزاجا  لیکو  م . ق . « 671  » ةدام قبط  تسا و  مزال 

تروص نیا  رد  درک  نییعت  لیکو  رتشیب  ای  رفن  ود  رما  نآ  يارب  ناوتیم  دومن ، رایتخا  لـیکو  رفن  کـی  رما  کـی  يارب  تسا  نکمم  هکناـنچ 
رد لیکو  دـنچ  رایتخا  اریز  دـیامنب ، رما  نآ  رد  تلاخد  نارگید  ای  يرگید  نودـب  دـناوتیمن  اهنآ  زا  کی  چـیه  م . ق . « 669  » ةدام روتسدب 

رگم دننک ، رما  نآ  ماجنا  رد  يرکفمه  دنیامن و  یعاسم  دیحوت  کیرـشت و  رگیدکی  اب  نانآ  هتـساوخ  لکوم  هک  تسنآ  رد  رهاظ  رما  کی 
اراد ار  رما  نآ  ماجنا  رد  تلاکو  ًادرفنم  نانآ  زا  کی  ره  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  هدومن  کی  ره  لقتـسم  تلاخدـب  حیرـصت  لکوم  هکنیا 

دروم هک  یتروص  رد  دوشیم . یفتنم  تلاکو  دروم  تسا و  هدومن  لمع  تلاکو  دودـح  رد  دروآ  ياجب  ار  رما  نآ  هک  کـی  ره  و  دـشابیم ،
دشورفب و ار  نآ  دناوتب  ًادرفنم  اًلقتـسم و  کی  ره  هک  تسا  هداد  تلاکو  رفن  ودـب  ۀـناخ  کلام  هکنانچ  دـنهد ، ماجنا  رفن  ود  ره  ار  تلاکو 

الثم دشاب  مولعم  هلماعم  ود  نآ  زا  یکی  رخأت  مدـقت و  هاگره  دنـشاب ، هداد  همتاخ  ار  هلماعم  هتخورف و  ار  نآ  هناخرتفد  ود  رد  لیکو  ود  ره 
یلوضف هدش و  عقاو  رادـیرخ )  ) ریغ لام  رب  مود  هلماعم  دـشابیم و  حیحـص  حبـص  هلماعم  تسا  هتخورف  ار  نآ  رـصع  يرگید  حبـص و  یکی 

. تسا
و تشاد . مدقم  يرگید  رب  ار  کیچیه  ناوتیمن  اریز  تسا  لطاب  هلماعم  ود  ره  دنشاب  هتخورف  نامز  کی  رد  ار  هناخ  لیکو  ود  ره  هاگره  و 
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دوشیم يراج  هلماعم  ود  ره  رد  ثداح  رخأت  لصا  اریز  دشابن  مولعم  يرگید  رب  هلماعم  ود  زا  کیچیه  رخأت  مدقت و  هاگره  تسا  نینچمه 
عفر يارب  قلطم  روطب  نوناق  ار  هعرق  اریز  دومن ، هعرق  هلیـسوب  لاکـشا  عفر  ناوتیمن  دوب و  دهاوخ  لطاب  هلماعم  ود  ره  نراقت ، دروم  دننام  و 

. تسا هدومنن  ینیبشیپ  لاکشا 
م  ق . « 670  » ةدام قبط  دنشاب  لیکو  يرما  رد  عامتجا  وحنب  رفن  ود  هک  یتروص  رد 
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لمع يرکفمه و  یعاسم و  کیرـشت  رگیدمه  اب  دحاو  رما  ماجنا  رد  دـیاب  ود  نآ  اریز  دوشیم ، لطاب  يرگید  تلاکو  اهنآ  زا  یکی  تومب 

رما نآ  ماجنا  زا  عونمم  يرگید  دنک  توف  یکی  نوچ  دنهدیم و  لیکـشت  تلاکو  رما  رد  ار  رکیپ  کی  ود  نآ  هک  تسا  نآ  دننام  دنیامن و 
یبجوم تلاکو  نالطب  لیکو  ود  زا  یکی  توف  اب  هک  دـسریم  رظنب  تسا . هدـش  یفتنم  تلاـکو  عوضوم  هک  تسا  نآ  دـننام  دوب و  دـهاوخ 

هاگره نیاربانب  دریگ ، رارق  تلاکو  نالطب  ببس  دهعت  عوضوم  ءافتنا  دننام  دناوتیمن  رگید ، لیکو  ۀلیسوب  رما  ماجنا  رب  تردق  مدع  درادن و 
الاب ةدام  روظنم  تسا  نکمم  دنهد . ماجنا  ار  تلاکو  رما  ًاعمتجم  دنناوتیم  ود  نآ  دیامن  باختنا  يرگید  لیکو  یفوتم ، لیکو  ياجب  لکوم 

تسه تایح  دیق  رد  هک  یسک  دناوتیمن  هک  دهد  رکذت  تسا  هتساوخ  دشاب و  رما  نیمه  نایب  زین  دوشیم ) لطاب  يرگید  تلاکو   ) ترابع زا 
. دشابیم لطاب  وا  لمع  دهد و  ماجنا  یئاهنتب  ار  تلاکو  لمع 

تلاکو .: » م ق . « 659  » ةدام قبط  دـشابیمن و  هضوعم  دوقع  زا  تلاکو  دـقع  اریز  ددرگ ، نییعت  لیکو  ترجا  تسین  مزال  تلاکو  دـقع  رد 
هک یتروص  رد  دـننک . نییعت  ار  ترجا  ای  دـیق و  ار  تلاکو  ندوب  یناـجم  دـنناوتیم  دـقع  نیفرط  ترجا » اـب  اـی  دـشاب  یناـجم  تسا  نکمم 

ناسنا لـمع  اریز  دـشابیم ، ترجا  اـب  تلاـکو  هک  تسنآ  رب  لومحم  م . ق . « 677  » ةدام قبط  دوشن ، حیرـصت  ترجا  دـشاب و  قلطم  تلاکو 
رد قفاوت  هاـگره  دـنیامن و  نییعت  ار  ترجا  دـنناوتیم  نیفرط  دـقع  زا  سپ  تروص  نیا  رد  تسا ، نآـب  نداد  شزرا  نآـب  مارتحا  و  مرتـحم ،
قبط دشاب  یـسرداد  تامکاحم و  رد  لیکو  ۀلاکولا  قح  هکنانچ  اًلثم  دوشیم ، هداد  ترجا  لیکوب  تداع  فرع و  دودح  رد  دـندرکن  نییعت 

لثملا ترجا  قحتـسم  لیکو  دـشابن ، لـیکو  ترجا  نییعت  يارب  یملـسم  تداـع  فرع و  رگا  و  ددرگیم . تخادرپ  نییعت و  یترازو  ۀـفرعت 
ۀلاکولا قح  : » دیوگیم م . ق . « 676  » ةدام هک  تسنیا  ددرگیم ، نیعم  سانـشراک  ۀلیـسوب  قفاوت  مدع  تروص  رد  هک  دوب  دهاوخ  دوخ  لمع 

تداع رگا  تسا ، تداع  فرع و  عبات  دشابن  دادرارق  نآ  رادقم  ای  هلاکولا  قحب  تبـسن  رگا  و  دوب ، دـهاوخ  نیفرط  نیب  دادرارق  عبات  لیکو 
«. تسا لثملا  ترجا  قحتسم  لیکو  دشابن  یملسم 
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لیکو تادهعت  رد  مود  ثحبم 

دنک لمع  يزوسلد  لامک  اب  دوخب  طوبرم  لامعا  دننام  یتلاکو  فیاظو  ماجنا  رد  دیاب  لیکو  - 1

نآ لوئـسم  لیکو  ددرگ  لکوم  هجوتم  یتراسخ  یتلاـکو ، روما  ماـجنا  رد  حـماست  اـی  نآ و  رد  ریخأـت  اـی  مادـقا و  مدـع  رثا  رد  هکناـنچ  و 
دهعت ماجنا  مدـع  زا  یـشان  تاراسخ  لوئـسم  تسا و  هدومن  تلاـکو  دروم  لـمع  ماـجناب  دـهعت  لـیکو  تلاـکو  رثا  رد  اریز  دوب ، دـهاوخ 
دعوم زا  لبق  دناوتیم  دنک  لمع  دوخ  فیاظوب  دهاوخیمن  یلیکو  هاگره  دوب و  دهاوخن  تیلوئـسم  عفار  تلاکو  دقع  ندوب  زیاج  و  دشابیم .

. دهد افعتسا  تلاکو  زا 

دیامن تاعارم  ار  لکوم  تحلصم  دوخ ، تامادقا  تافرصت و  رد  دیاب  لیکو  .: » م ق . « 667  » ةدام قبط  - 2

«. دنکن زواجت  تسا  وا  رایتخا  لخاد  تداع  فرع و  نئارق و  بسح  رب  ای  هداد  رایتخا  واب  هحارصلاب  لکوم  هک  هچنآ  زا  و 
رد تلاکو  رگا  دشورفب و  هدایز  ای  لثملا  نمثب  دقن و  ار  نآ  دـیاب  لیکو  دـشاب  هدـش  هداد  یـسکب  یلام  شورف  رد  تلاکو  هاگره  نیاربانب 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 638 

http://www.ghaemiyeh.com


هدومن لکوم  تحلصم  دودح  زا  زواجت  دیامنن  ار  لکوم  تحلصم  تیاعر  لیکو  هک  یتروص  رد  درخب و  رتمک  ای  لثملا  نمثب  دشاب  دیرخ 
هک دوش  مولعم  هلماعم  زا  سپ  یلو  دریگب  رظن  رد  ار  لکوم  تحلـصم  تلاکو ، لمع  ماجنا  رد  لیکو  هچنانچ  و  دشابیم . یلوضف  وا  لمع  و 
رد تسا و  هتفرگ  ماجنا  تلاکو  دودح  رد  لیکو  لمع  اریز  دشابیم ، حیحـص  هلماعم  نآ  تسا  هدش  عقاو  لکوم  تحلـصم  فالخ  رب  لمع 

. دیامن خسف  ار  نآ  دناوتیم  لکوم  دشاب  دوجوم  سیلدت  رایخ  نبغ و  رایخ  دننام  تاهج  زا  یتهجب  خسف  تابجوم  هک  یتروص 

«. دهد ماجنا  تسا  جراخ  وا  تلاکو  دودح  زا  هک  ار  یلمع  دناوتیمن  لیکو  .: » م ق . « 663  » ةدام قبط  - 3

فرع نئارق و  بسح  رب  ای  هداد و  رایتخا  واب  هحارصلاب  لکوم  هچنآ  زا  دیاب  لیکو  هک  هدش  دیکأت  زین  م . ق . « 667  » ةدام لیذ  رد  رما  نیا  و 
تبسن  دهد  ماجنا  تلاکو  دودح  زا  جراخ  لیکو  هک  یلمع  ره  دنکن . زواجت  تسا  وا  رایتخا  لخاد  تداع  و 
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صخـشب لام  دـنک و  در  دریذـپن و  ار  نآ  لکوم  هک  یتروص  رد  و  دـیامن . در  ای  لوبق و  ار  نآ  دـناوتیم  لکوم  دـشابیم و  یلوضف  لـکومب 

رما تقیقحب  هاگآ  ار  ثلاث  صخـش  هاگره  نینچمه  و  دوب . دهاوخ  لکومب  نآ ، زا  هدراو  تاراسخ  لوئـسم  لیکو  دـشاب  هدـش  هداد  ثلاث 
. دشابیم زین  واب  ةدراو  تاراسخ  لوئسم  هدومنن 

ددرگ بوسحم  نآ  ببسم  لیکو  ًافرع  هک  دوش  هجوتم  لکومب  یتراسخ  تلاکو  رما  رد  لیکو  ریصقت  رثا  رد  هک  یتروص  رد  - 4

تاررقم قبط  تسا و  ثلاث  صاخـشا  دننام  رما  نیا  رد  لکومب  تبـسن  لیکو  اریز  دوب ، دهاوخ  نآ  لوئـسم  م . ق . « 666  » ةدام قبط  لیکو 
معا دیوگیم  م . ق . « 953  » ةدام هکنانچ  ریصقت  دنکیمن . وا  زا  تیلوئسم  عفر  تلاکو  رما  ماجنا  رد  هزاجا  دشابیم و  نماض  بیبست  هب  طوبرم 
دنک زواجت  فراعتم  نذا و  دودـح  زا  ای  هدرواین و  اجب  دـهد  ماجنا  دـیاب  هک  ار  یفیلاکت  لیکو  هاگره  نیارباـنب  تسا . طـیرفت  يدـعت و  زا 

. دوب دهاوخ  لکوم  رب  ةدراو  تاراسخ  نماض 

دشاب هدومنن  تلاکو  رما  ماجنا  رد  ریصقت  لیکو  هک  یتروص  رد  - 5

يرایتخا دودح  رد  هداد  ماجنا  لیکو  هک  ار  یلمع  اریز  دوب ، دـهاوخن  نآ  لوئـسم  لیکو  ددرگ  لکوم  هجوتم  یتراسخ  رما  نیا  دوجو  اب  و 
اریز دیامنیم ، لمحت  دوخ  ار  تیلوئسم  لکوم  نیاربانب  دشاب ، هداد  ماجنا  دوخ  لکوم  هک  تسا  نآ  دننام  هتـشاد و  لکوم  زا  هک  تسا  هدوب 

. دوشیمن هتخانش  رما  نیا  ببس  لیکو 

دوشیم هدرپس  لیکوب  یتلاکو  روما  ماجنا  يارب  هک  لکوم  ءایشا  لاوما و  - 6

طیرفت يدـعت و  نودـب  هک  یتروص  رد  تسا و  هناکلام  تناما  روطب  وا  دزن  دروآیم  تسدـب  لـیکو  تلاـکو ، رما  رثا  رد  هچنآ  نینچمه  و 
دیامن و میلست  زا  عانتما  ای  دوش و  دوخ  دزن  ءایـشا  نآ  رکنم  لیکو  لکوم ، ۀبلاطم  اب  هک  یتروص  رد  و  دشابیمن . نماض  دوش  صقان  ای  فلت 

. دوب دهاوخ  دیآ  دراو  روبزم  ءایشاب  خیرات  نآ  زا  سپ  هک  ناصقن  فلت و  ره  نماض  تسا و  بصاغ  مکح  رد  دنک  لامها  نآ  در  رد  ای 

دهدب لکومب  ار  دوخ  تلاکو  تدم  باسح  دیاب  لیکو  .: » م ق . « 668  » ةدام قبط  - 7
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یتلاکو روما  ماجنا  يارب  لـکوم  هک  دانـسا  لاوما و  زا  هچنآ  تسا  نینچمه  و  دـنک » در  واـب  تسا  هدرک  تفاـیرد  وا  ياـجب  هک  ار  هچنآ  و 

رگم دشابیم  تلاکو  لمع  متخ  زا  سپ  لیکو  فرط  زا  باسح  نداد  دعوم  دوشیم  طابنتسا  الاب  ةدام  رهاظ  زا  هکنانچ  تسا . هدرپس  لیکوب 
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سپ ًافرع  باسح  هیفـصت  دعوم  اریز  دوب ، دـهاوخ  تلاکو  لالحنا  زا  سپ  تروص  نیا  رد  هک  دوش  لحنم  تلاکو  تاهج  زا  یتهجب  هکنآ 
راتفر فرع  قبط  الا  دـیامنن و  باجیا  ار  يرگید  دـعوم  لمع ، تعیبط  ياضتقمب  فرع  هک  تسا  یتروص  رد  رما  نیا  تسا . لـمع  متخ  زا 

درادیم تفایرد  ناراکهدب  زا  هک  ار  یغلبم  ره  دیاب  دشاب  هتـشاد  لکوم  تابلاطم  ذـخا  رد  یگدـنیامن  لیکو  هاگره  هکنانچ  دـش ، دـهاوخ 
. دیامن میلست  وا  ماقم  مئاق  ای  لکومب و  هلصافالب 

رد لیکو  نئارق  تلالدب  ای  ًاحیرـص  هکنیا  رگم  دهد  تلاکو  يرگیدب  رما  نآ  يارب  دناوتیمن  يرما  رد  لیکو  : » یندم نوناق  « 672  » ةدام قبط  - 8
« دشاب لیکوت 

ات دیامنیمن  لیکو  يارب  قح  داجیا  تلاکو  تسا ، هداد  واب  دوخ  فرط  زا  یگدنیامن  لیکو ، یـسانشراک  تیـصخشب و  هجوت  اب  لکوم  اریز 
. تسا هدش  نآ  ماجنا  راد  هدهع  دقع  رثا  رد  لیکو  هک  تسا  یفیلکت  هکلب  دیامنب ، نآ  رد  دهاوخب  هک  یفرصت  هنوگره  دناوتب 

دنک دیق  دقع  رد  ار  ریغب  لیکوت  قح  ًاحیرـص  لکوم  هکنیا  رگم  تسا  تلاکو  دودح  زا  زواجت  ریغب ، لیکو  فرط  زا  نداد  تلاکو  نیاربانب 
یـسک هاگره  هکنانچ  دنک  باختنا  لیکو ، روما ، نآ  زا  ضعب  ای  مامت  ماجنا  يارب  دـناوتیم  روبزم  لیکو  هک  دـیامن  تلالد  نئارق  هکنآ  ای  و 

تیعـضو اب  روبزم  لیکو  دـیامنب ، لیکو  تسا  هداتفا  رود  ياهناتـسرهش  رد  هک  دوخ  ةددـعتم  كـالما  روما  ةرادا  يارب  ار  یمرتحم  صخش 
تلالد نئارق  دروم  نیا  رد  دـیامن ، یگدیـسر  كالم  اب  هطوبرم  روما  هراجا و  يارب  هتفر و  اهرهـش  یمامت  رد  دـناوتیمن  دراد  هک  یعامتجا 
دناوتیم وا  هک  ینانچمه  دـهد  ماجنا  ار  یناتـسرهش  هب  هطوبرم  روما  هک  دـیامن  نییعت  يرگید  ناگدـنیامن  دـناوتیم  روبزم  لیکو  هک  دـنکیم 

. دروآ ياجب  ار  یصصخت  ینف  ياهراک  درامگیم  ریجا  تمسب  هک  نارگراک  ینف و  نیصصختم  ۀلیسوب 
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ترجا قحتـسم  دروآ  ياجب  دـیامن و  تقـشم  لمحت  دوخ  هچنانچ  دـهد  ماجنا  ینف  نیـصصختم  ریجا و  ۀلیـسوب  دـناوتیم  لیکو  هک  يروما 
لیکو دوش و  بارخ  لکوم  ۀعرزم  قرب  نیشام  ای  روتکارت  دشاب و  نیـسیناکم  یـسک ، روما  ةرادا  رد  لیکو  هکنانچ  دوب ، دهاوخ  نآ  لثملا 

لمع لثملا  ترجا  قحتسم  تلاکو  ترجا  رب  هوالع  دیامن ، میمرت  ریمعت و  ار  نآ  دنک و  راک  دوخ  دیامن  ریجا  ینف  صـصختم  هکنآ  ياجب 
تسا و هدـش  عفتنم  نآ  زا  زین  لکوم  تسا و  مرتحم  ناسنا  لمع  هدوبن و  نیـشام  روتکارت و  ریمعت  لماش  تلاـکو  اریز  دوب ، دـهاوخ  روبزم 

دهد ماجنا  ًاصخـش  دوخ  دنک  عوجر  ریجاب  یتسیاب  فرع  قبط  رب  هک  ار  یلامعا  رگا  دـیوگیم ...« : هبراضم  دروم  رد  هک  م . ق . « 555  » ةدام
، دراد ـالاب  رد  روکذـم  یقوقح  ةدـعاق  اـب  تاـفانم  نوچ  دوشیمن ، تلاـکو  دروم  لـماش  هکنآ  رب  هوـالع  دوب » دـهاوخن  نآ  ترجا  قحتـسم 

. تسا یئاضق  تلادع  فاصنا و  فالخ  رب  رما  نیا  هدش  نایب  روبزم  ةدام  حرش  رد  هکنانچ  و  دومن ، هدافتسا  كالم  تدحو  زا  ناوتیمن 
یلیکوت لیکو  دشاب  مولعم  هاگره  دیامن ، رایتخا  يرگید  لیکو  هک  دهد  هزاجا  لیکوب  نئارق  تلالدـب  ای  ًاحیرـص و  لکوم  هک  یتروص  رد 

روبزم صخش  هاگره  اریز  دوب ، دهاوخ  نشور  مود  تلاکو  یقوقح  تیعـضو  لیکو ، دوخ  لیکو  ای  تسا  لکوم  لیکو  دوشیم  باختنا  هک 
لیکو نونج  توفب و  هکنآ  رگید  تشاد و  دهاوخ  ار  وا  لزع  قح  لکوم  طقف  دیامن و  لزع  ار  وا  دـناوتیمن  لوا  لیکو  دـشاب  لکوم  لیکو 
دنیامن لزع  ار  وا  دناوتیم  لوا  لیکو  لکوم و  زا  کی  ره  دشاب  لوا  لیکو  ةدـنیامن  مود ، لیکو  هاگره  یلو  دوشیمن . عفترم  وا  تلاکو  لوا 

. دوشیم لحنم  دقع  لکوم  توفب  هک  ینانچمه  دوشیم  عفترم  مود  تلاکو  لوا  لیکو  توفب  و 
تسا و یقاب  لوا  لیکو  تلاکو  لوا ، لیکو  هدـنیامن  هکنآ  ای  دـشاب  لکوم  هدـنیامن  روبزم  لـیکو  هکنآ  هاوخ  مود  لـیکو  باـختنا  زا  سپ 

. دیامن يدصت  ار  تلاکو  رما  اًلقتسم  دناوتیم 
هچ يارب  ار  لیکو  هک  دـنک  حیرـصت  هکنآ  نودـب  دـهدب  ریغب  لیکوت  قح  تلاکو  رد  لکوم  هاگره  هک  تسنآ  دـیآیم  شیپ  هک  یـشسرپ 

هک  تسنآ  رد  رهاظ  ایآ  دیامن ، باختنا  یسک 
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یفلتخم تایرظن  روبزم  شسرپ  خساپ  رد  تسا ؟ وا  دوخ  يارب  هدنیامن  باختنا  قح  ای  و  هدش ، هداد  لکوم  يارب  هدنیامن  نییعت  قح  لیکوب 
ةریاد دراد  دوـخ  لـیکوب  هـک  يداـمتعاب  رظن  لـکوم  تـسا ، نآ  رب  زین  ینوـنک  فرع  هکناـنچ  دـسریم  رظنب  هـچنآ  تـسا و  هدـیدرگ  ناـیب 

و دهد ، ماجنا  دوخ  تبقارم  تحت  يرگید  صاخشا  ۀلیسوب  دناوتب  ار  تلاکو  دروم  رما  هک  تسا  هداد  هزاجا  هداد و  هعـسوت  ار  وا  تارایتخا 
. دریگب نآ  ماجنا  يارب  لکوم  فرط  زا  یلیکو  ای  دهد و  ماجنا  دوخ  ار  تلاکو  رما  دناوتیم  لیکو  هک  دنک  حیرصت  لکوم  دوب  مزال  الا 

ةدام قبط  دنک ، راذگاو  یثلاث  صخـشب  دراد  تلاکو  نآ  رد  هک  ار  يرما  ماجنا  دشاب و  هتـشادن  لیکوت  رد  تلاکو  لیکو ، هک  یتروص  رد 
هکنانچ دوب ، دهاوخ  لوئسم  دوشیم  بوسحم  ببسم  هک  یتراسخب  تبسن  لکوم  لباقم  رد  ثلاث  صخش  لیکو و  زا  کی  ره  م . ق . « 673»

یثلاث یصخش  روبزم  لیکو  و  دیامن ، لمح  رگید  رهشب  يرهش  زا  ات  دهد  لقن  لمح و  ةراداب  ار  ةراجتلا  لام  هک  دشاب  لیکو  یـسک  هاگره 
لامها نآ  لاسرا  رد  دراذـگب و  طایح  رد  جراخ و  رابنا  زا  ار  هراجتلا  لام  روبزم  صخـش  و  دـنک ، رما  نیا  ماجنا  رومأم  ار  وا  درامگب و  ار 

دودح زا  نوچ  لیکو  دشابیم و  لکومب  تراسخ  هجوت  میقتـسم  ببـس  ثلاث  صخـش  دوش  دساف ، ناراب  فرب و  رثا  رد  هراجتلا  لام  دنک و 
هدـمآ دراو  تراسخ  لکومب  وا  لمع  رثا  رد  هدرک و  ریـصقت  تلاـکو  رما  رد  هداد ، یگدـنیامن  يرگیدـب  هدومن و  زواـجت  دوخ  تاراـیتخا 
ثلاث صخـشب  دناوتیم  وا  دراد  تفایرد  ار  تراسخ  دـنک و  عوجر  دوخ  لیکوب  کلام  هاگره  نیاربانب  دوشیم . هتخانـش  میقتـسم  ریغ  ببس 

دشابیم و رـشابم  مکح  رد  تسا و  ثلاث  صخـش  میقتـسم  ببـس  اریز  دـیامن ، تفایرد  هتخادرپ  تراسخ  تباب  هک  ار  هچنآ  هدومن و  عوجر 
عوجر لیکوب  دـناوتیمن  وا  دریگب  ار  دوخ  تراسخ  دـنک و  عوجر  ثلاث  صخـشب  کـلام  هاـگره  یلو  دوشیم ، رقتـسم  وا  ۀـمذ  رب  تراـسخ 

. تسا هدش  کلامب  تراسخ  هجوت  ببس  دوخ  اریز  دیامن ،

لکوم تادهعت  رد  موس  ثحبم 

دوشیم عقاو  لکوم  يارب  ًامیقتسم  دهدیم  ماجنا  لکوم  زا  یگدنیامنب  لیکو  هک  ار  یتالماعم  تادهعت و  - 1
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ای دـهعتم و  ثلاث  صاخـشا  لباقم  رد  لکوم  نآ  ۀـجیتن  رد  دـشابیم و  لمع  رد  هطـساو  هتخاس و  عقاو  لکوم  ياجب  ار  هلماعم  لـیکو  ینعی 

دهد ماجنا  هدرک  دوخ  تلاکو  دودح  رد  لیکو  هک  ار  یتادهعت  مامت  دیاب  لکوم  .: » م ق . « 674  » ةدام قبط  نیاربانب  دریگیم ، رارق  هل  دهعتم 
دنکیم هماقا  لکوم  دوشیم  دـیلوت  روبزم  تالماعم  زا  هک  يواـعد  دـنک . هدافتـسا  هدـش  وا  عفنب  هک  یتادـهعت  زا  دـناوتیم  هک  یناـنچمه  ...« 

نیا رد  ًاتحارـص  لکوم  هکنآ  رگم  دـنیامنیم ، هماقا  لکوم  تیفرطب  دـنراد  يواعد  روبزم  تالماعمب  تبـسن  نارگید  هاـگره  هک  یناـنچمه 
فرط ای  دـیامن و  يوعد  هماقا  دـناوتیم  لکوم  فرط  زا  یگدـنیامنب  لیکو  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  هداد  تلاکو  روبزم  لـیکوب  زین  روما 

. دریگ رارق  يوعد 
لکوم هک  ینانچمه  دیامنیمن  داجیا  لکوم  يارب  يدـهعت  هنوگچـیه  دـهدیم  ماجنا  تلاکو  دودـح  زا  جراخ  لیکو  هک  يروماب  تبـسن  اما 
لکوم لاوما  ةرادا  قح  هک  یلیکو  هاگره  اًلثم  دهد ، هزاجا  ًانمـض  ای  ًاحیرـص  ار  لیکو  یلوضف  لمع  هکنآ  رگم  دوش  عفتنم  نآ  زا  دناوتیمن 
لاوما دهدن  هزاجا  ار  نآ  لکوم  هک  یتروص  رد  تسا . یلوضف  روبزم  ۀلماعم  دهد ، رادیرخ  فرصتب  دشورفب و  ار  اهنآ  زا  یـضعب  دراد  ار 

رد نآ  حرش   ) دنک عوجر  هدنشورفب  لهج  تروص  رد  تاراسخ  نمث و  دادرتسا  يارب  دناوتیم  رادیرخ  درادیم و  درتسم  رادیرخ  زا  ار  دوخ 
(. تسا هدیدرگ  نایب  بصغ  یلوضف و  تالماعم 

: دیاب م . ق . « 675  » ةدام قبط  لکوم  - 2

دهدب هدوبن  یناجم  تلاکو  هک  یتروص  رد  ار  لیکو  ترجا  فلا -
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فرع قبط  الا  دنک و  لمع  نآ  قبط  دیاب  لکوم  م . ق . « 676  » و « 675  » ةدام و  « 219  » ةدام قبط  هتشاد  هلاکولا  قح  دادرارق  لیکو  هاگره  و 
قحتسم هنیعم  ۀفرعت  قبط  لیکو  تسا  يرتسگداد  يواعد  تلاکو  دروم  رد  هکنانچ  دزادرپیم ، ار  لیکو  لمع  لثملا  ترجا  ملـسم  تداع  و 
هلیـسوب قفاوت  مدع  تروص  رد  هک  دوشیم  هتخادرپ  هلداع  لثملا  ترجا  دشابن  رما  نآب  تبـسن  یملـسم  فرع  هاگره  دشابیم و  هلاکولا  قح 

. ددرگیم نییعت  نآ  رادقم  سانشراک 

هدومن تلاکو  رما  ماجنا  يارب  لیکو  هک  ار  یجراخم  مامت  ب -

یئاههنیزه  دشاب  لکوم  ۀناخ  شورف  رد  لیکو  یسک  هاگره  هکنانچ  دهدب  لکوم  دیاب  م :. ق . « 675  » ةدام قبط 
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واب دـیاب  لکوم  ار  نآ  لاثما  دـمآ و  تفر و  هناخ و  رتفد  جراـخم  ربمت و  لوپ  لـیبق  زا  هتخادرپ  تلاـکو  رما  ماـجنا  دنـس و  میظنت  يارب  هک 
ریغ جراـخم  دـشابیم و  مزـال  تلاـکو  رما  ماـجنا  يارب  هک  تسا  یجراـخم  دـشابیم  لـکوم  ةدـهعب  هک  یجراـخم  زا  هداـم  روظنم  دزادرپـب .

. دهد تیاضر  ًادعب  ای  دوش و  فالخ  طرـش  هکنآ  رگم  تسین  راد  هدـهع  لکوم  ار  نآ  لاثما  هناخرتفد و  نادـنمراکب  ماعنا  دـننام  يرورض 
. دوشیم لمع  طرش  قبط  الا  دشاب و  هدشن  طرش  نیفرط  نیب  نآ  فالخ  رب  هک  تسا  یتروص  رد  جراخم  تخادرپب  لکوم  ندوب  مزلم 

، ددرگیم لیکو  هجوتم  تلاکو  رما  ماجنا  رثا  رد  هک  یتاراسخ  ج -

رگید رهشب  يرهش  زا  ترفاسم  رد  ای  دنکشب و  شیاپ  دروخب و  نیمزب  دزغلب و  لکوم  هلماعم  ماجنا  يارب  هناخرتفدب  نتفر  رد  لیکو  هکنانچ 
دوشیمن و هتخانش  روبزم  تاراسخ  ببس  ًافرع  لکوم  اریز  دوب ، دهاوخن  نماض  لکوم  دنربب ، تقرـسب  ار  وا  لاوما  ددرگ و  دزد  اب  فداصم 

. تسا هدومنن  مه  دوخ  تیلوئسمب  دهعت 

تلاکو ءاضقنا  هفلتخم  قرط  رد  مراهچ  ثحبم 

هراشا

ار نآ  زین  تلاکو  دقع  رد  تدم  نییعت  و  دنز . مه  رب  ار  نآ  دناوتیم  لکوم  لیکو و  زا  کی  ره  نامز  ره  زیاج و  تسا  يدقع  تلاکو  دقع 
یضتقم تلاکو  ةرود  تدم ، همتاخ  زا  سپ  دشابیم و  یقاب  هزیاج  تدم  یمامت  رد  تلاکو  هک  تسا  نآ  تدم  رثا  طقف  دنادرگیمن و  مزال 

. دوب دهاوخ  یلوضف  هدش  عقاو  ءاضقنا  زا  سپ  هک  لیکو  لمع  دوشیم و 
یندـم نوناق  زا  يوریپب  مه  باـتک  نیا  رد  هدومن و  ناـیب  تلاـکو ) ءاـضقنا  هفلتخم  قرط  رد   ) ناونع تحت  رد  ار  « 678  » ةدام یندم  نوناق 

. تسا هدشن  هداد  رییغت  روبزم  ناونع 
هکنآ رابتعاب  دـشابیم و  ءانثا  رد  تلاکو  دـقع  لالحنا  تلاکو  ءاضقنا  زا  روظنم  ددرگیم  مولعم  ـالاب  هداـم  رد  روکذـم  دراوم  زا  هچناـنچ  و 

. تسا هدیمان  ءاضقنا  ار  نآ  دیامنیم  ادیپ  همتاخ  لالحنا  رثا  رد  تلاکو 

: دوشیم عفترم  ریز  قیرطب  م . ق . « 678  » ةدام قبط  تلاکو 

هراشا

231 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

- لکوم لزعب  - 1
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هراشا

لیکو تلاکو  هکنیا  رگم  دیامنب  لزع  ار  لیکو  دهاوخب  نامز  ره  دناوتیم  لکوم  م . ق . « 679  » ةدام قبط  زیاج و  تسا  يدقع  تلاکو  دقع 
دینادرگ و لالحنا  لباق  ریغ  وحن  ودب  ناوتیم  ار  زیاج  دقع  تشذگ  ررکم  هکنانچ  دشاب . هدـش  طرـش  یمزال  دـقع  نمـض  رد  لزع  مدـع  ای 

: تسا ریز  دراوم  رد  نآ  و  تخاس ، بترتم  وا  رب  ار  مزال  دقع  راثآ 

: تسا وحن  ودب  نآ  دوش و  طرش  یمزال  دقع  نمض  لیکو  تلاکو  فلا -

، ددرگ ققحم  تلاکو  طارتشا  سفنب  هک  دوش  هداد  رارق  مزال  دقع  نمض  هجیتن ، طرش  تروصب  لیکو  تلاکو  لوا -

ار نآ  نمـض  طرـش  تسا  یقاب  یلـصا  دقع  هک  مادام  دیامنیم و  نآ  زا  موزل  بسک  هدـش و  مزال  دـقع  ءزج  تلاکو  دـقع  تروص  نیا  رد 
. دز مه  رب  ناوتیمن 

ار يرتشم  تاهد  لوصحم  هک  دـیامن ، طرـش  لاس  هس  يارب  ار  هدنـشورف  تلاـکو  نآ  نمـض  رد  دـشورفب و  ار  دوخ  ۀـناخ  یـسک  هکناـنچ 
لکوم هچنانچ  الاب  هداـم  ضرف  رد  دـنادرگرب . رادـیرخب  ار  نآ  دـئاز  دـنک و  تشادرب  نمث  تباـب  زا  دوش  دـیاع  هچنآ  هدرک و  يروآعمج 

دقع دـننام  لکوم  فرط  زا  یتلاکو  دـقع  نینچ  اریز  تسا  یقاب  تلاکو  تشاد و  دـهاوخن  ریثأت  لزع  نآ  دـیامن  لزع  تلاکو  زا  ار  لـیکو 
لکوم عفنب  مزال  دقع  نمض  تلاکو  طرش  هاگره  هک  ینانچمه  دهد ، افعتسا  تلاکو  زا  دناوتیم  لیکو  یلو  دشابیم . لالحنا  لباق  ریغ  مزال 
هـشیمه هل  طورـشم  اریز  دـیامنب ، لزع  ار  لیکو  هدرک  رظن  فرـص  دوخ  قح  زا  دـناوتیم  لکوم  یلو  دـهدب  افعتـسا  دـناوتیمن  لـیکو  دـشاب 

. دهدن تیاضر  رما  نیاب  هیلع  طورشم  هچ  رگا  دیامن  طقاس  ار  طرش  قح  دناوتیم 
، دریگ رارق  لـکوم  لـیکو و  زا  کـی  ره  عفنب  ینعی  دـشاب  نیفرط  عفنب  مزـال  دـقع  نمـض  رد  تلاـکو  طرـش  هاـگره  تشذـگ  هچنآ  رباـنب 

. دیامن لحنم  ار  تلاکو  دقع  دناوتیمن  اهنآ  زا  کیچیه 
هجیتن طرـش  تروصب  ار  يرگید  یـسک  دـناوتیم  هکلب  ددرگ ، نیعم  تدـم  تسین  مزال  دوشیم  عقاو  هجیتن  طرـش  تروصب  هک  یتلاـکو  رد 

رد  دنادرگ ، لیکو  قلطم  روطب 
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اریز ددرگ ، لحنم  هدش  نآ  نمض  طرش  هک  یلـصا  دقع  تاهج  زا  یتهجب  ای  دوش و  یفتنم  نآ  عوضوم  ات  تسا  یقاب  تلاکو  تروص  نیا 
نآ لیـصفت  دقع  نمـض  طورـش  رد  هکنانچ  دشاب ، نآ  داسف  بجوم  دناوتیمن  مه  طرـشب  لهج  ددرگیمن و  ررغ  بجوم  تدم  نییعت  مدـع 

هجیتن ددرگیم و  لالحنا  لباق  ریغ  مزال  دقع  دـننام  زئاج  تلاکو  تلاکو ، رد  تدـم  نییعت  مدـع  اب  هک  دور  روصت  هچنانچ  و  دـیدرگ . نایب 
، نآ فالخ  رب  طرـش  دنـشابیم و  دقع  قالطا  تایـضتقم  زا  موزل  زاوج و  هک  دوشیم  هتفگ  تسا ، تلاکو  دـقع  ياضتقم  فالخ  رب  رما  نیا 

طرـش رایخ  رد  هکنانچ  اریز  دشابیم ، درومیب  الاب  ضرف  رد  تلاکو  دـقع  لالحنا  تیلباق  مدـع  بارغتـسا  ددرگیمن و  دـقع  نالطب  بجوم 
رثا رد  زیاج  دقع  دنک و  ادیپ  ار  زئاج  دقع  رثا  هشیمه ، يارب  نآ  رد  طرـش  رایخ  جرد  ۀجیتن  رد  مزال  دقع  هک  درادـن  یعنام  چـیه  تشذـگ 

نمـض رد  جوز  هک  دسریمن  رظنب  یعنام  چیه  دش  هتفگ  هچنآ  ربانب  دوش  اراد  ار  مزال  دقع  رثا  مزال  دـقع  نمـض  طرـش ، تروصب  نآ  جرد 
. دزاس هقلطم  ار  دوخ  دناوتب  دهاوخب  نامز  ره  هک  دهد  تلاکو  دوخ  ۀجوزب  حاکن  دقع 

، دوش هداد  رارق  مزال  دقع  نمض  لعف  طرش  تروصب  لیکو  تلاکو  مود -

. دـیامن هناخ  نآ  شورف  رد  لیکو  ار  رجأتـسم  هک  دوش  طرـش  رجوم  رب  دـهد و  هراجا  يرگیدـب  یتدـم  يارب  ار  دوخ  هناخ  یـسک  هکناـنچ 
طرـش قبط  تلاکو  دقع  داقعنا  زا  سپ  هک  دـننآ  رب  ءاهقف  زا  یـضعب  دـنک  هناخ  شورف  رد  لیکو  ار  رجأتـسم  تسا  مزلم  طرـش  قبط  رجوم 
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هک یمزال  دقع  روبزم و  دقع  نیب  یقوقح  ۀطبار  تسا و  هدش  دقعنم  اًلقتـسم  تلاکو  دقع  اریز  دیامن ، لزع  ار  لیکو  دـناوتیم  رجوم  روبزم 
دقع نمـض  تلاکو  طرـش  زا  نیفرط  دوصقم  هک  دـسریم  رظنب  دروآ . تسدـب  ار  مزال  دـقع  راثآ  ات  تسین  دوجوم  هدـش  نآ  رد  لعف  طرش 

، مزال دقع  نمـض  هک  یتلاکو  رگید  ترابعب  دندادیمن و  رارق  طرـش  تروصب  ار  تلاکو  الا  دـشاب و  تلاکو  ءاقب  رجأتـسم و  لیکوت  مزال ،
هجیتن طرش  تروصب  هک  تسا  یتلاکو  دننام  دوشن و  حیرصت  رما  نیاب  هچ  رگا  تسا  لزع  الب  تلاکو  تقیقح  رد  دوشیم  طرـش  نآ  داقعنا 

دشاب  هدش  لصاح 
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، دوش طرش  یمزال  دقع  نمض  رد  لیکو  لزع  مدع  ب -

لیکو لزع  مدع  دیامن و  دقعنم  نآ  لاثما  هراجا و  ای  عیب  دننام  يرگید  مزال  دقع  لکوم  سپـس  دوش و  عقاو  اًلقتـسم  تلاکو  دـقع  هکنانچ 
، هجیتن رد  و  دوب . دهاوخ  عابتالا  مزال  دریگیم و  رارق  مزال  دقع  ءزج  لزع ، مدع  طرـش  تروص  نیا  رد  دنک ، طرـش  روبزم  دـقع  نمـض  ار 

دـشاب هتـشادن  تدم  لزع  مدع  طرـش  ای  تلاکو و  هک  یتروص  رد  دیامنیم . ادیپ  ار  مزال  دـقع  رثا  لبق  تروص  دـننام  روبزم  تلاکو  دـقع 
لیکو دناوتیمن  لکوم  تدم  يانثا  رد  دشاب  هتـشاد  تدم  هاگره  دوب و  دهاوخ  لزع  لباق  ریغ  تلاکو  تسا  دوجوم  یلـصا  دـقع  هک  مادام 

. دیامنب لزع  ار 
« دشاب هدش  طرـش  یمزال  دقع  نمـض  رد  لزع  مدع  ای  لیکو  تلاکو  هکنیا  رگم   » ترابع رد  لزع  مدع  ۀملک  زا  م . ق . « 679  » ةدام روظنم 

لزع ار  لیکو  لکوم  هک  دوش  طرـش  یمزال  دـقع  نمـض  هاگره  ـالا  و  دوش ، هداد  رارق  هجیتن  طرـش  تروصب  هک  تسا  خـسف  ققحت  مدـع 
فلخت رظن  زا  دـناوتیم  هل  هطورـشم  تروص  نیا  رد  دوشیم و  لزع  لیکو  لـکوم ، فرط  زا  لزعب  دـشاب ، لـعف  طرـش  تروصب  ینعی  دـنکن 

. دیامنب خسف  ار  مزال  دقع  طرش 
صخـش ای  دشاب  لیکو  شفرط  تسا  هدش  طرـش  لیکو  لزع  مدع  نآ  نمـض  هدش و  دقعنم  هک  یمزال  دـقع  دـیامنیمن  یقرف  الاب  ضرف  رد 

. ثلاث
زا سپ  دناوتیم  لکوم  نامز  ره  دنادرگیمن و  مزال  ار  تلاکو  دقع  دوش ، هداد  رارق  يزئاج  دقع  نمـض  رد  هچنانچ  لیکو  لزع  مدـع  طرش 
هک یناسک  روظنم  و  دشابیم . ءافولا  مزال  نآ  نمض  طرش  تسا  دوجوم  یلصا  دقع  هک  مادام  دنک و  لزع  ار  لیکو  یلصا  دقع  ندز  مه  رب 

لزع ار  لیکو  دناوتیم  لکوم  نامز  ره  دنادرگیمن و  مزال  ار  نآ  رگید ، زئاج  دقع  نمـض  طرـش  تروصب  تلاکو  دقع  نداد  رارق  دنیوگیم 
فالخ رب  دـیامن ، لزع  ار  لیکو  دـناوتیم  یلـصا  دـقع  ندز  مه  رب  ۀلیـسوب  لکوم  هک  دـش  هداد  رکذـت  نآب  الاب  رد  هک  تسا  ناـمه  دـیامن 

مه رب  ار  یلصا  مزال  دقع  دناوتیمن  اریز  دنک ، لزع  ار  لیکو  دناوتیمن  لکوم  هک  دریگ  رارق  مزال  دقع  نمض  لزع ، مدع  طرـش  هک  يدروم 
. دنز

. دوب دهاوخ  دقع  موزلب  طونم  طرش  موزل  دوش : هتفگ  هک  تسا  حیحص  نیاربانب 
نمض  دهد و  تلاکو  يرگیدب  یسک  هکنانچ  تلاکو  دقع  نمض  لیکو  لزع  مدع  طرش 
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دقع نمض  الا  و  دشابیمن ، تلاکو  دقع  ياضقتم  فالخ  رب  روبزم  طرش  اریز  تسا ، حیحص  دیامنب ، ار  لیکو  لزع  مدع  طرـش  روبزم  دقع 
ةدام زا  هکنانچ  یلو  دشابیم ، روبزم  تلاکو  دقع  موزل  نآ  ۀجیتن  دوب و  دـهاوخ  افولا  مزال  روبزم  طرـش  نیاربانب  دوبیمن ، حیحـص  زین  رگید 
موزل بجوم  تدم  نییعت  دشاب ، هدش  نیعم  تدم  تراجت  يارب  هبراضم  رد  هاگره  : » دـیوگیم هک  هبراضم  لصف  رد  روکذـم  م . ق . « 552»

رب یندم  ینوناق  رظن  دوشیم  طابنتـسا  کلام ، دیدج  ةزاجاب  رگم  دنکب  هلماعم  دناوتیمن  براضم  تدـم  ءاضقنا  زا  سپ  نکیل  دوشیمن  دـقع 
. دننز مه  رب  ار  نآ  دنناوتیم  نیفرط  نامز  ره  دنادرگیمن و  ءافولا  مزال  ار  نآ  زئاج  دقع  نمض  تدم  نداد  رارق  هک  تسا  نآ 
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رکذت 1

ددرگیم ءافولا  مزال  هیلع  طورشمب  تبسن  لزع  مدع  ای  تلاکو و  هک  تسنآ  مزال  دقع  نمض  لزع  مدع  طرش  نینچمه  تلاکو و  طرش  رثا 
دحا نونج  ای  توفب  نآ  لالحنا  دننام  زیاج ، دقع  رگید  ماکحا  رد  الا  دیامن و  خسف  ار  تلاکو  دـناوتیمن  طرـشب  يافو  بوجو  رابتعاب  وا  و 

دیامنیمن لدبم  مزالب  ار  زیاج  دقع  تعیبط  لکوم ، زا  لزع  قح  بلـس  ای  مزال و  دقع  نمـض  تلاکو  اریز  تشاد ، دهاوخن  يریثأت  نیفرط 
. دوشیم خسفنم  روبزم  تلاکو  دقع  نیفرط  دحا  نونجب ) ای  و   ) توفب م  ق . « 954  » ةدام قبط  نیاربانب 

رکذت 2

تلاکو اریز  دـهد ، ماجنا  دوخ  تسا  هداد  لیکوب  ار  نآ  ماـجنا  تلاـکو  هک  ار  یلمع  دـناوتیم  لـکوم  هک  تسا  رکذـتم  م . ق . « 683  » ةدام
دروم دناوتیم  لکوم  نیاربانب  دشابیمن . لکوم  هلیـسوب  نآ  ماجنا  زا  قح  بلـس  و  تسیرما ، ماجنا  رد  يرگیدـب  یگدـنیامن  نداد  زا  ترابع 

ار دوخ  هناخ  شورف  تلاکو  یـسک  هاگره  هکنانچ  دـنک ، ماجنا  ار  نآ  ات  دـهد  تلاکو  ثلاـث  صخـشب  اـی  دـهد و  ماـجنا  دوخ  ار  تلاـکو 
تلاکو نداد  رارق  تهج  نیدب  دهد . ماجنا  ار  نآ  يرگید  لیکو  ۀلیـسوب  ای  دنیامن و  هبه  ای  دشورفب و  ار  نآ  دوخ  دناوتیم  دهدب  يرگیدب 

مزال  دقع  نمض  لیکو  لزع  مدع  طرش  نینچمه  لعف و  ای  هجیتن و  طرش  تروصب 
 235 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

ماجنا قح  بلـس  اب  همزالم  نآ  دنک و  لزع  ار  لیکو  دناوتیمن  لکوم  هک  تسنآ  طقف  روبزم  طرـش  رثا  اریز  دوب ، دـهاوخن  رثؤم  رما  نیا  رد 
لمع قح  بلـس  مزال ، دقع  نمـض  لیکو  لزع  مدـع  ای  تلاکو و  طرـش  زا  نیفرط  دـصق  دوش ، هتفگ  تسا  نکمم  درادـن . لکوم  زا  لمع 

يرگید هار  زا  دـناوتب  لکوم  دـشاب و  لیکو  لزع  رب  تردـق  مدـع  ًافرـص  نانآ  روظنم  هاـگره  اریز  تسا ، لـکوم  زا  تلاـکو  رما  اـب  یفاـنم 
نیفرط يارب  ناوتیمن  رما  نیا  زا  ریغ  يرگید  یئـالقع  یعاد  دـندادیمن و  هار  دوخب  طرـش  جرد  تمحز  دزاـس ، یفتنم  ار  تلاـکو  عوـضوم 
طرـش ای  تلاکو و  طرـش  زا  نیفرط  دـصق  هک  دـیامن  تلالد  لاوحا  عاضوا و  نئارق و  هچناـنچ  هک  تسنآ  دـسریم  رظنب  هچنآ  دومن . ضرف 

روآمازلا روبزم  دـهعت  م . ق . « 10  » ةدام قبط  تسا ، هدوب  لکوم  زا  تلاکو  دروم  اب  یفانم  لـمع  قح  بلـس  مزـال  دـقع  نمـض  لزع  مدـع 
. دیامنب دوخ  زا  تلاکو  دروم  اب  یفانم  لمع  قح  بلس  ًامیقتسم  یمزال  دقع  نمـض  دناوتیم  لکوم  هک  تفگ  ناوتیم  تهج  نیمهب  و  تسا ،
هک دهد  تلاکو  هدنشورفب  ۀناخ  دیرخ  نمض  یسک  هاگره  اًلثم  تسا ، رثا  الب  لمع  نآ  دیامنب  یفانم  لمع  لکوم  هکنانچ  تروص  نیا  رد 
زا روظنم  اریز  دنک ، هبه  يرگیدـب  ار  هناخ  دـناوتیمن  لکوم  درادرب ، هناخ  نمث  تباب  دروآیم  تسدـب  هچنآ  دـشورفب و  ار  وا  ناریمـش  غاب 

حاکن دـقع  نمـض  یـسک  هاگره  یلو  دـیامنب . نآ  شورف  زا  ار  دوخ  بلط  يافیتسا  هناـخ ، هدنـشورف  هک  هدوب  نآ  غاـب  شورف  رد  تلاـکو 
، دـیامن هقلطم  ار  دوخ  دـناوتب  وا  دـهدن  ار  وا  ۀـقفن  هام  هس  ات  ای  دـنک و  رایتخا  رگید  نز  روبزم  جوز  هاگره  هک  دـهد  تلاکو  دوخ  هجوزب 
رگید و حاکن  تروص  رد  یئاهر  رب  وا  يـالیتسا  قـالط  رد  هجوز  تلاـکو  زا  روظنم  اریز  دـهد  قـالط  دوخ  ار  روبزم  هجوز  دـناوتیم  جوز 

. درادن هجوز  دوصقم  تلاکو و  دروم  اب  تافانم  جوز  ۀلیسوب  نداد  قالط  تسا و  هدوب  هقفن  ۀیدأت  مدع 
زا ضعب  يارجا  قح  بلـس  میقتـسم ، ریغ  ای  دـشاب  میقتـسم  هاوخ  تلاکو  دروم  اب  یفانم  لـمع  قح  بلـس  هک  دـننآ  رب  نییقوقح  زا  یـضعب 

م: ق . « 959  » ةدام قبط  تسا و  یندم  قوقح 
دوخ  زا  ار  یندم  قوقح  زا  یتمسق  ای  مامت  يارجا  قح  ای  عتمت و  قح  یلک  روطب  دناوتیمن  سکچیه  »
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رد يدرف  ره  یعاـمتجا  تاـیح  يارب  دوش  هداد  حرـش  راـصتخا  روطب  م . ق . « 959  » ةدام تسا  مزال  الاب  داریاب  خـساپ  زا  لـبق  دـنک .» بلس 
قح تیکلام ، قح  زا : دنترابع  روبزم  یقوقح  نیرتمهم  ددرگیم . نیمأت  يدرف  یقوقح  يدازآ  اهنآ  ۀلیسوب  هک  هدش  هتخانش  یقوقح  هعماج ،
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یندـم قوقح  زا  تیامح  يارب  ناریا  یندـم  نوناق  دوشیم . هدـیمان  یندـم  قوقح  هک  اهنآ  لاـثما  ندوب و  ثراو  قح  تیـالو ، قح  تیجوز 
. دنیامنب بلس  دوخ  زا  ار  یندم  قوقح  زا  یتمـسق  ای  مامت  ءارجا  قح  ای  عتمت و  قح  یلک  روطب  هک  هدومن  عنم  ار  نانآ  « 959  » ةدام رد  دارفا 
هک تسا  ادیوه  نآ  دعب  لبق و  داوم  دافمب  هجوت  الاب و  ةدام  ترابع  نحل  زا  یلو  تسا  هدومنن  نایب  ار  رما  نیا  يازج  هچ  رگا  یندـم  نوناق 

نمـض طرـش  تروصب  هاوخ  لقتـسم و  دهعت  تروصب  هاوخ  یلک ، روطب  یندـم  قوقح  زا  یتمـسق  ای  مامت  يارجا  قح  ای  عتمت و  قح  بلس 
تسا  رثاالب  دقع ،

دنک بلس  دوخ  زا  ار  نآ  زا  صاخ  عون  کی  ای  یندم و  قوقح  یمامت  دناوتیمن  یـسک  هک  تسا  نآ  یلک ) روطب   ) هملک زا  الاب  ةدام  روظنم 
دیامن بلس  دوخ  زا  یضارا  دننام  ار  یصوصخم  یئیش  تیکلام  قح  ای  ًاقلطم  ار  تیکلام  قح  یـسک  هکنانچ  دوش ، عتمتم  نآ  زا  دناوتن  هک 

یندم و قوقح  مامت  يارجا  قح  دناوتیمن  یسک  نینچمه  دنتسین و  دراد  ار  تیکلام  ناونع  نتـشاد  تیلباق  هک  دیآرد  ناگدرب  فیدر  رد  و 
زا هناخ  ای  غاب  دننام  ار  ینیعم  لاوما  ای  قلطم  روطب  ار  شورف  ای  دیرخ  قح  یسک  هکنانچ  دیامن  بلس  دوخ  زا  ار  نآ  زا  یصاخ  عون  کی  ای 
زا ینیعم  نز  اب  ای  قلطم  روطب  ار  حاکن  قح  هکنآ  ای  درخب و  ياهناخ  ای  یغاب  ینیعم  تدم  يارب  ای  نامز  چـیه  دـناوتن  هک  دـنک  بلـس  دوخ 

. دشاب لطاب  دقع  دوش  دقعنم  نز  نآ  اب  یحاکن  هچنانچ  هک  دیامن  بلس  دوخ 
یئزج روطب  دوخ  زا  نآ  يارجا  مدع  ای  یندـم  قح  ندرک  بلـس  زا  عنم  ار  یـسک  تسا  هتـساوخن  یلک ) روطب   ) هملک نایب  زا  یندـم  نوناق 

یلاکشا هنوگچیه  دشاب ، هدومنن  عنم  ار  قح  بلس  یـصاخ  دروم  رد  ًۀحارـص  نوناق  هک  یتروص  رد  نیاربانب  دیامنب . صاخ  دروم  رد  ینعی 
دقع عوقو  لحم  زا  ار  هجوز  جارخا  قح  هک  دـیامن  طرـش  دـناوتیم  جوز  حاکن  دـقع  رد  اًلثم  تشاد ، دـهاوخن  نآ  ءارجا  ای  عتمت  قح  بلس 

دیامنن و  وا  زا  ار  یصاخ  عتمت  ای  درادن و 
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رادیرخ هک  نامز  ره  درادن و  ریغب  ار  نآ  شورف  قح  هک  دنک  طرـش  رادـیرخ  اب  دـشورفب و  ار  یغاب  يرگیدـب  یـسک  هک  تسا  نینچمه  و 
دومن طقاس  ناوتب  هک  ار  یقح  ره  دسریم  رظنب  دـهد  لاقتنا  هدنـشورفب  ار  نآ  هدـش  يرادـیرخ  تمیقب  ای  هلداع و  تمیقب  دـناوتیم  دـهاوخب 

. دشابیم ناسکی  رما  ود  نیا  هجیتن  اریز  درک ، بلس  دوخ  زا  ار  نآ  يارجا  قح  ای  عتمت و  قح  ناوتیم 
روآمازلا روبزم  طرش  دیامنن  تلاکو  رما  ای  یفانم  لمع  هک  ددرگ  طرش  لکوم  رب  لعف  طرـش  تروصب  یمزال  دقع  نمـض  هک  یتروص  رد 

. دیامنب خسف  ار  مزال  دقع  دناوتیم  هل  هطورشم  دنک  لمع  نآ  فالخ  رب  لکوم  هچنانچ  تسا و 
هکناـنچ تسا  مازتلا  هجو  نداد  رارق  تفرگ ، رظن  رد  ناوتیم  تلاـکو  دروم  اـب  یفاـنم  لـمع  زا  لـکوم  يریگولج  يارب  هک  ياهداـس  قیرط 

. دزادرپب فرطب  مازتلا  هجو  ناونعب  غلبم  نالف  دهد  ماجنا  تلاکو  دروم  اب  یفانم  لمع  هاگره  هک  دیامن  دهعت  یمزال  دقع  نمض  لکوم 
. دوشیمن لحنم  تلاکو  دـسرن  لیکوب  لزع  عالطا  هک  مادام  درک  لزع  ار  وا  هچنانچ  دـنک ، لزع  ار  لـیکو  دـناوتیم  لـکوم  هک  يدراوم  رد 

رگا تسا  یفاک  تلاکو  دقع  لالحنا  يارب  رما  نیا  دومن . ادیپ  دامتعا  نآب  ناوتب  ًاعون  هک  تسا  نکمم  يوحن  رهب  لیکوب  لزع  ربخ  ندیسر 
لزع ربخ  ندیسر  زا  لبق  لیکو  هک  يروما  مامت  : » م ق . « 680  » ةدام قبط  و  دنکن . ادـیپ  روبزم  قیرط  زا  دوخ  لزعب  دامتعا  روبزم  لیکو  هچ 
رگید لوق  تسا  هدومن  اهقف  روهـشم  لوق  زا  يوریپ  رما  نیا  رد  یندم  نوناق  تسا .» ذفان  لکومب  تبـسن  دیامنب  دوخ  تلاکو  دودح  رد  واب 

نآ تسا و  دوجوم  یموس  لوق  دوب  دـهاوخ  یلوضف  دـیامنب  نآ  زا  سپ  هک  یلاـمعا  دوشیم و  لزعنم  لـکوم  لزعب  لـیکو  هک  تسا  نآ  رب 
، دوش هتفگ  هکنانچ  یناسحتـسا  رابتعا  تسا و  تایاورب  یکتم  روهـشم  لوق  دشابیم . نآ  ناکما  مدـع  لیکوب و  لزع  مالعا  ناکما  نیب  قرف 
دشابیمن و روبزم  لوق  يرترب  رب  یفاک  ددرگ  هاگآ  نآ  زا  رگید  فرط  هکنآ  رگم  دوشیمن ، لحنم  نیفرط  زا  یکی  خـسف  ۀلیـسوب  زیاج  دـقع 
رد ار  یتیـصوصخ  مه  تلاکو  دقع  دناهدشن و  نآب  مزتلم  نانیا  هکنآ  لاح  تخاس و  يراج  ار  هدـعاق  نیا  هزیاج  دوقع  یمامت  رد  دـیاب  الا 

. دیامنب ار  رما  نیا  باجیا  هک  درادن  رب 
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- لیکو يافعتساب  - 2

، دـش هتفگ  لکوم  فرط  زا  وا  ندومن  لزع  رد  هچنآ  فـالخ  رب  لـیکو  يافعتـسا  رد  تسا . تلاـکو  زا  دوخ  ندرک  لزع  لـیکو  يافعتـسا 
هزیاج دوقع  زا  تلاکو  اریز  دشاب ، لهاج  هکنیا  ای  دیامن و  ادـیپ  عالطا  رما  نآ  رب  لکوم  هاوخ  دوشیم ، لحنم  تلاکو  دـقع  ءافعتـسا  سفنب 

لالحنا طرـش  رگید  فرط  ملع  دـنز و  مه  رب  رگید  فرط  بایغ  روضح و  رد  ار  نآ  دـناوتیم  نیفرط  زا  کی  ره  زیاج  دـقع  رد  دـشابیم و 
. تسا هدشن  هتخانش  زیاج  دقع 

طابنتـسا كالم  تدحو  رظن  زا  م . ق . « 679  » ةدام زا  هکنانچ  ددرگیم . ققحم  دـیامن  نآ  رب  تلالد  هک  یلعف  ظـفل و  رهب  لـیکو  يافعتـسا 
هدـش طرـش  یمزال  دـقع  نمـض  رد  وا  يافعتـسا  مدـع  ای  لیکو  تلاکو  هکنآ  رگم  دوشیم ، لحنم  لیکو  يافعتـساب  تلاکو  دـقع  دوشیم ،
مدع تلاکو و  طرـش  تسا  نکمم  دوشب ، مزال  دقع  نمـض  لیکو  عفنب  خسف  مدع  تلاکو و  طرـش  تسا  نکمم  هک  ینانچمه  اریز  دشاب ،

. ددرگ عفتنم  تلاکو  زا  تسا  نکمم  لکوم  لیکو و  زا  کی  ره  اریز  دشاب  لکوم  عفنب  خسف 
تلاکو هچنآ  رد  دـناوتیم  تسا ، یقاب  دوخ  نذاب  لکوم  تسا  مولعم  هکیماداـم  داد  افعتـسا  لـیکو  هکنیا  زا  دـعب  : » م ق . « 681  » ةدام قبط 

سپ هکلب  دهد ، ماجنا  ار  یتلاکو  لامعا  دناوتیم  لکوم  عالطا  نامز  ات  طقف  هن  دهد  افعتسا  لیکو  هکنآ  زا  سپ  نیاربانب  دنک .» مادقا  هتشاد 
روماب هدش  لصاح  تلاکو  دقع  زا  هک  ینمـض  نذا  رابتعاب  دـناوتیم  تسا  هتفریذـپن  ار  وا  يافعتـسا  لکوم  هک  مادام  نآ  زا  لکوم  عالطا  زا 

نوچ دـشابیم و  لیکوب  فرـصت  رد  نذا  یگدـنیامن و  نداد  زا  تراـبع  تلاـکو  هک  تسا  نآ  رب  ینتبم  روبزم  رظن  دـیامنب . مادـقا  یتلاـکو 
نذا اریز  تسا ، در  لباق  روبزم  لالدتسا  یلقع  لیلحت  رظن  زا  دنامیم . یقاب  فرصت  رد  نذا  دوش  لیاز  وا  يافعتـسا  رثا  رد  لیکو  یگدنیامن 

ترابعب دنام و  دهاوخن  یقاب  یئاهنتب  نذا  تلاکو  لاوز  زا  سپ  و  دشابیم ، تلاکو  دوجوب  مئاق  ًامدع  ًادوجو و  تلاکو  دقع  نمـض  لصاح 
مودـعم درف  هچناـنچ  دوشیم و  تفاـی  جراـخ  رد  درف ، یئزج و  دوجوب  یلک  ددرگیم و  دوجوم  صوـصخم  درف  نمـض  رد  قـلطم  نذا  رگید 

هک  یلک  ددرگ 
 239 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

، دشابیم فرـصت  رد  ۀحابا  نذا و  دننام  تسین و  دـقع  تلاکو  دوش  هتفگ  هک  یتروص  رد  دوشیم . مودـعم  زین  دوب  هدـمآ  دوجوب  نآ  نمض 
هک ینانچمه  دشاب  هدرک  در  ار  نآ  هچ  رگا  دیامن  فرـصت  نذا ، دروم  رد  دـناوتیم  نوذأم  دـنکن  عوجر  دوخ  نذا  زا  هدـنهد  نذا  هک  مادام 
هک مادام  دشاب  هدومن  در  هچ  رگا  نامهم  دیامن ، توعد  یئاذغ  ندروخب  ینامهم  رد  ار  يرگید  یـسک  هاگره  الثم  تسا . قلطم  ۀـحابا  رد 

. دیامن لوانت  اذغ  نآ  زا  دناوتیم  هدرکن ، عوجر  دوخ  ۀحابا  زا  نابزیم 

- لکوم ای  لیکو  توفب  - 3

، درادن تلاکوب  صاصتخا  توف  رثا  رد  دـقع  لالحنا  دوشیم . عفترم  م . ق . « 678  » ةدام حیرـص  قبط  نیفرط  زا  کی  ره  توفب  تلاکو  دقع 
 ...«. دوشیم خسفنم  نیفرط  زا  یکی  تومب  هزیاج  دوقع  هیلک  .: » م ق . « 954  » ةدام قبط  هکلب 

لاقتنا لباق  نآ  دـشابیم و  فرـصت  رد  تباین  تلاکو  هک  تسا  نآ  لیکو  توف  دروم  رد  تلاکو  دـقع  خاسفنا  تلع  یقوقح  لیلحت  رظن  زا 
، تفر دـهاوخ  نیب  زا  تباـین  یگدـنیامن و  ددرگیم  لـیاز  توف  رثا  رد  وا  یقوقح  تیـصخش  نوچ  لـکوم  توف  دروم  رد  و  تسین ، هثروـب 

. دوشیم عفترم  نذا  لکوم  توفب  دشابیم و  مزال  نذا  ۀمادتسا  تلاکو  رد  هکنآ  رب  هوالع 
لمعب ًادـعب  لیکو  هک  یتافرـصت  ددرگیم  هثروب  لقتنم  شیئاراد  وا  توفب  نوچ  دـشاب  لـکوم  یلاـم  روماـب  عجار  تلاـکو  دروم  هکناـنچ  و 

مامت رد  هکنانچمه  دـشاب ، هتـشادن  لکوم  توف  زا  عـالطا  لـیکو  هچ  رگا  دوشیم  هتخانـش  یلوضف  و  دوب ، دـهاوخ  ریغ  لاـمب  تبـسن  دروآ 
تلاکو لکوم  توف  زا  لیکو  عـالطا  اـت  هک  دوب  نآ  رب  تسناد و  لـیکو  لزع  دروم  دـننام  ار  روبزم  دروم  ناوتیمن  و  تسا . خاـسفنا  دراوم 
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. داد رارق  سایق  أشنم  ناوتیمن  ار  یئانثتسا  مکح  تسا و  هدعاق  فالخ  رب  لزع  دروم  رد  روهشم  لوق  تشذگ  هکنانچ  اریز  دشابیم ، یقاب 

- لکوم ای  لیکو  نونجب  - 4

هراشا

صاصتخا نونج  رثا  رد  تلاـکو  دـقع  لـالحنا  ددرگیم . عفترم  نیفرط  زا  یکی  نونج  رثا  رد  م . ق . « 678  » ةدام حیرـص  قبط  تلاکو  دقع 
تومب  هزیاج  دوقع  هیلک  : » م ق . « 954  » ةدام زا  دافتسم  قبط  هکلب  درادن  تلاکوب 
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دنچ هاتوک و  نآ  تدم  هچ  رگا  يراودا  ای  دشاب و  یقابطا  هاوخ  نونج  الاب ، ةدام  قالطاب  رظن  دوشیم »...  خسفنم  نیفرط  زا  یکی  نونج ) (و 

دیامنیم ادیپ  رییغت  وا  یقوقح  تیعضو  لکوم  يارب  نونج  شیادیپ  رثا  رد  اریز  ددرگیم ، تلاکو  عافترا  بجوم  دماجناین  لوطب  شیب  هقیقد 
و ددرگ ، لیاز  تسا  تلاکو  ءاـقب  طرـش  نآ  ۀمادتـسا  هک  فرـصت  رد  نذا  دوشیم  بجوم  رما  نیا  دـهدیم و  تسد  زا  ار  ءاـفیتسا  تیلها  و 

دروم رد  اما  دنکب . یفرـصت  یگدـنیامن  ناونعب  تسناوت  دـهاوخن  زین  وا  بیان  دـیامنب  یفرـصت  دوخ  لاوما  رد  دـناوتیمن  رگید  لکوم  نوچ 
تـسا هتخانـشن  وا  تارابع  يارب  يرابتعا  نوناق  دـشابیم و  دوخ  یلام  روما  رد  فرـصت  زا  عونمم  لـیکو  نونج ، رثا  رد  نوچ  لـیکو  نونج 
لالحنا رد  یندم  نوناق  دـنک ، فرـصت  دـیامنب  دـیاب  ار  حالـص  هنوگ  ره  تیاعر  هک  يرگید  یلام  روما  رد  تسناوت  دـهاوخن  یلوا  قیرطب 

الا دـشابیم و  عاـمجا  روبزم  قوـقح  رد  نآ  ياـنبم  تسا و  هدوـمن  هیماـما )  ) مالـسا نوناـق  زا  يوریپ  نیفرط  زا  یکی  نوـنجب  تلاـکو  دـقع 
دروم رد  اریز  دوش ، خـسفنم  تلاکو  دـقع  نونج  شیادـیپ  هک  دوب ، دـهاوخن  یفاک  دـش  هراشا  اهنآب  ـالاب  رد  هک  یتاناسحتـسا  تاراـبتعا و 
نونج دروم  رد  و  ددرگ ، عفترم  تلاکو  هکنآ  نودـب  دوش  لکوم  نذا  نیـشناج  دـناوتب  میق  نذا  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  لکوم ، نونج 

يراودا نونج  دروم  رد  اصوصخم  دیامنب  فرـصت  لکوم  روما  رد  نونج  لاح  رد  دناوتن  لیکو  عنام ، شیادیپ  رثا  رد  هک  دوش  هتفگ  لیکو 
. دشابیم یغامد  باصعا  لالتخا  راچد  نونجم  تاقوا ، یضعب  رد  هک 

مزال رکذت 

نوناق خاسنتـسا  عقوم  رد  هک  دسریم  رظنب  هدـشن . تفای  نونج  هملک  « 954  » ةدام رد  دیدرگ  هظحالم  هک  یندـم  نوناق  زا  یپاچ  خـسن  هیلک 
دوقع هیلک  : » دیوگیم هک  « 954  » ةدام نایب  ةوحنب  هجوت  اب  اریز  دشاب ، هدش  طقاس  نونج  هملک  یلصا  هخسن  يور  زا  رـشن  عبط و  يارب  یندم 

زا سپ  نونج ) و   ) هملک هک  ددرگیم  ققحم  تسا » ربتعم  دـشر  هک  يدروم  رد  هفـسب  نینچمه  دوشیم و  خـسفنم  نیفرط  دـحا  تومب  هزیاج 
هک  يدراوم  رد  هفسب  نینچمه  و   ) دوش هتفگ  تسا  بسانتیب  نونج ) و   ) هملک ندوبن  اب  الا  تسا و  هدوب  دوجوم  توم  هملک 
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رد هیفـس  رثا  رد  زیاج  دقع  هکنانچ  ددرگ و  فطع  نآب  نینچمه  هلمج و  ات  تسین  دوجوم  توم  دشر و  نیب  یبسانت  هچ  تسا ) ربتعم  دشر 

تهجب تسناد . خـسفنم  نونج  تروص  رد  ار  زیاـج  دـقع  دـیاب  یلوا  قـیرطب  ددرگ  خـسف  تسا  ربـتعم  دـشر  داـقعنا  نیح  رد  هک  يدراوـم 
بجوم توم  دننام  ار  نونج  هدیدرگ  دانتـسا  نآب  ای  هدش  نایب  روبزم  ةدام  اجکره  دـلج  نیا  رد  نینچمه  لوا و  دـلج  رد  قوف  رد  روکذـم 

. ماهتسناد زئاج  دقع  خاسفنا 

لکوم ای  لیکو  تیروجحمب  - 5

هراشا
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، دشابیمن اهنآ  رد  لیکوت  زا  عنام  رجح  هک  يروما  رد  رگم  دوشیم  تلاکو  نالطب  بجوم  لکوم  تیروجحم  : » دـیوگیم م . ق . « 682  » ةدام
«. دشابن نآ  رد  مادقا  زا  عنام  رجح  هک  يروما  رد  رگم  لیکو  تیروجحم  تسا  نینچمه  و 

دیشر ریغ  صاخشا  راغص ، هک  هتسد  هس  ار  نیروجحم  م . ق . « 1207  » ةدام اریز  هفس  ینعی  تسا  دشر  مدع  تیروجحم  زا  الاب  ةدام  روظنم 
یقاب تسا ، هدومن  نایب  نوناق  مه  ار  نونج  مکح  دـشاب و  رغـص  دـناوتیمن  تلاـکو  ءاـنثا  رد  تیروجحم  تسا و  هتخانـش  دـشاب  نیناـجم  و 

قبط هکلب  درادن ، تلاکوب  صاصتخا  لکوم  ای  لیکو  تیروجحمب  دقع  لالحنا  دوشیم . رکذـتم  ار  نآ  مکح  روبزم  ةدام  هک  هفـس  دـنامیم 
تسا » ربتعم  دشر  هک  يدراوم  رد  هفسب  نینچمه  دوشیم و  خسفنم  نیفرط  دحا  نونج ) و   ) تومب زیاج  دوقع  هیلک  . » م ق . « 954  » ةدام

، دیامنب تاحابم  تزایح  ضوعالب و  حلـص  هبه و  لوبق  دننام  ضوعالب  کلمت  دناوتیم  هیفـس  هک  تشذگ  تلاکو  دقع  نیفرط  رد  هکنانچ 
تحـص رد  تلاکو  ءانثا  رد  لکوم  هفـس  ثودح  م . ق . « 954  » ةدام لیذ  زا  دافتـسم  قبط  و  دـهد ، ریغب  تلاکو  دـناوتیم  وا  زین  روما  نآ  رد 

دننام دیامنب  فرـصت  نآ  رد  دناوتیمن  هیفـس  هک  رگید  دروم  اب  تبـسن  یلو  دـشابیمن ، ربتعم  روبزم  روما  رد  دـشر  اریز  دـیامنیمن ، ریثأت  نآ 
. دوب دهاوخ  روبزم  دقع  خاسفنا  بجوم  تلاکو  ءانثا  رد  هفس  الوبق  اباجیا و  ضوع ) الب  ۀبه  حلص و  لوبق  زا  ریغ   ) دوقع تالماعم و 

. دشابیم عامجا  رب  یکتم  هک  تسا  هدومن  هیماما  قوقح  زا  يوریپ  زین  رما  نیا  رد  یندم  نوناق 
ثودح نینچمه  دشابیمن ، تلاکو  لوبق  زا  عنام  هفس  هک  تشذگ  دقع  نیفرط  رد  هکنانچ  تلاکو ، ءانثا  رد  لیکو  هفس  لوصحب  تبسن  اما 

ددرگیمن  تلاکو  لالحنا  بجوم  زین  هفس 
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هرصبت 1

تـسا هدـشن  ینیبشیپ  روشک  ینونک  نیناوق  رد  یندـم  سیلفت  نوچ  یلو  دـنادیم  تلاکو  لالحنا  بجوم  ار  لکوم  سیلفت  مالـسا  نوناـق 
هفـس دننام  ار  سیلفت  دیاب  تلاکو  روما  رد  دشابیم . دوخ  صاخ  تاررقم  عبات  مه  يراجت  یگتـسکشرو  درک و  دـهاوخن  ادـیپ  دروم  المع 

دناوتیم زین  سلفم  تشذـگ  ضرق  رد  هکنانچ  تخانـش و  ذـفان  ریغ  ضوع  ـالب  تاـکلمت  رگم  یلاـم  روما  رد  ار  سلفم  تلاـکو  تسناد و 
رد تلاـکو  ءاـنثا  رد  سیلفت  نیارباـنب  دـیامنیمن . بلط  ءاـفیتسا  سلفم  دوجوم  لاوما  زا  ءاـمرغ  فیدر  رد  روـبزم  راـکبلط  دـیامنب و  ضرق 

سلفم ءادتبا  ناوتیم  هکنانچ  لیکو  سیلفت  رد  یلو  دوشیم ، هدرمش  نآ  خاسفنا  تابجوم  زا  دهد  ماجنا  اصخـش  دناوتیمن  لکوم  هک  يروما 
. ددرگیمن نآ  لالحنا  بجوم  تلاکو  تدم  ءانثا  رد  وا  سیلفت  دومن ، لیکو  ار 

هرصبت 2

نایب ماقم  رد  هکنآ  اب  یندـم  نوناق  یلو  دناهتـسناد . تلاکو  دـقع  لالحنا  بجوم  نونج  دـننام  اعامجا  هیماما  ياهقف  ار  یـشوهیب  ای  ءاـمغا 
. تسا هدرک  رازگرب  توکسب  هدربن و  امغا  زا  یمان  هدوب  تلاکو  لاوز  تابجوم 

تفای تسناد  تلاکو  لاوز  بجوم  ار  ءاـمغا  ناوتب  هک  یهار  یندـم  یـسرداد  نیئآ  نوناـق  « 3  » ةدامب هجوت  اههاگداد و  یئاـضق  شور  اـب 
. دوشیمن

تلاکو دروم  نتفر  نیب  زا  هب  - 6

( تلاکو قلعتم  نتفر  نیب  زا   ) ۀـملک زا  روظنم  دوشیم .» خـسفنم  تلاکو  دورب ...  نیب  زا  تلاکو  قلعتم  هاـگره  دـیوگیم : م . ق . « 683  » ةدام
رد تلاکو  رما  ماجنا  اریز  ددرگ ، قیرح  راچد  نآ  دشاب و  ياهراجتلا  لام  شورف  تلاکو  دروم  هاگره  هکنانچ  تسا  نآ  دروم  ندـش  فلت 

. ددرگیم خسفنم  دقع  دوشیم و  رودقم  ریغ  تسا  یفتنم  عوضوم  هکنآ  رثا 
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دـشاب یلام  تلاکو  دروم  هاگره  هکنانچ  دوشیمن ، خـسفنم  تلاکو  ددرگ ، عنتمم  اتقوم  تهج  زا  یتهجب  تلاکو  رما  ماجنا  هک  یتروص  رد 
عفر  زا  سپ  دریگ ، رارق  یئارجا  گرب  ای  نیمأت  رارق  دروم  هکنآ  دننام  دوش  تشادزاب  یتهجب  هحلاص  تاماقم  فرط  زا  و 
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ددرگ قرغ  ای  دوش و  تقرـس  تسا  تلاکو  دروم  هک  یلام  شورف  هاگره  نینچمه  دـیامن و  راذـگاو  ریغب  ار  نآ  دـناوتیم  لیکو  تشادزاب ،

. دیامن مادقا  تلاکو  رماب  دناوتیم  لیکو  لام  نآ  ندمآ  تسدب  زا  سپ  دروآیمن و  دراو  تلاکوب  یللخ  رما  نیا 

دشاب لیکو  تلاکو  اب  یفانم  هک  لکوم  فرط  زا  یلمع  ماجناب  - 7

تلاکو اب  یفانم  هک  یلمع  یلک  روطب  ای  دـهد  ماجنا  دوخ  تسا  تلاکو  دروم  هک  ار  یلمع  لکوم  هاگره ...  : » دـیوگیم م . ق . « 683  » ةدام
رد یندـم  نوناق  دوشیم .» خـسفنم  تلاکو  دـشورفب  دوخ  دوب  هداد  تلاکو  نآ  شورف  يارب  هک  ار  یلام  هکنیا  لثم  دروآ  اجب  دـشاب  لـیکو 
اب یفانم  هک  یلمع  یلک  روطب  تسا ، هدومن  نایب  هدام  لیذ  رد  ار  نآ  لاثم  هک  لکوم  ۀلیـسوب  تلاکو  دروم  ماجنا  رکذ  زا  سپ  روبزم  ةداـم 

خاسفنا تسا . هتـسناد  تلاکو  خاسفنا  بجوم  هدش ، هداد  نآ  شورف  تلاکو  هک  یلام  لاقتنا  ای  حلـص و  ای  هبه  دـننام  دـشاب  لیکو  تلاکو 
رد ار  ود  نآ  نوناق  تهج  نیدـب  دـشابیم و  دـهعت  عوضوم  ندـش  یفتنم  رظن  زا  تلاکو  دروم  نتفر  نیب  زا  دـننام  روبزم  دروم  رد  تلاـکو 

. تسا هدرک  نایب  هدام  کی 
زا یتهجب  ادـعب  هدومن و  یفانم  لمعب  عورـش  لکوم  هاگره  نیاربانب  دـشابیمن ، لیکو  لزع  تسا  تلاکو  اب  یفاـنم  هک  یلمعب  لـکوم  مادـقا 

، دـهد ماجنا  ار  نآ  دـناوتیم  تسا و  یقاب  دوخ  تلاکوب  لیکو  دـیدرگ ، یعناوم  اب  هجاوم  ای  درک و  رظن  فرـص  نآ  نداد  همتاخ  زا  تاهج 
يرگیدـب یـسک  هاگره  الثم  دـشابیم  حیحـص  لیکو  لمع  دـهد ، همتاخ  ار  تلاکو  رما  لیکو  لکوم ، تامادـقا  نایرج  رد  هاگره  نیاربانب 

واب مه  شورفب  لوق  یتح  دشاب و  وا  اب  هرکاذم  نایرج  رد  دنک و  ادیپ  يرتشم  دوخ  لکوم  سپـس  دـشورفب و  ار  وا  ۀـناخ  هک  دـهد  تلاکو 
لزع زا  تیاکح  يرگید  نئارق  هکنآ  رگم  دوشیم  هتخانـش  حیحـص  لیکو  ۀلماعم  دشورفب ، يرگیدب  ار  هناخ  رما  نیاب  ملع  اب  لیکو  دـهدب ،

. دیامنب لیکو 

تلاکو نالطب  ای  لالحنا  دروم  رد  لیکو  ترجا  رد  همتاخ :

- تلاکو دقع  ءانثا  رد  خسف 

قحتـسم دشاب ، ترجا  ياراد  افرع  هک  هداد  ماجنا  یلمع  لیکو  هاگره  دوش  لحنم  تاهج  زا  یتهجب  ءانثا  رد  تلاکو  دـقع  هک  یتروص  رد 
ترجا 
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و تسا . هدومن  تعفنم  ءافیتسا  نآ  زا  لکوم  تسا و  مرتحم  ناسنا  لمع  هدـش و  عقاو  احیحـص  تلاکو  دـقع  اریز  دوب  دـهاوخ  دوخ  لـمع 

لیکو هدشن  نیعم  ترجا  هاگره  دوشیم و  قح  يذ  هنیعم  ترجا  زا  هداد  ماجنا  هک  یلمع  تبسنب  دشاب  هدش  نیعم  البق  لمع  ترجا  هکنانچ 
. درادیم تفایرد  ار  نآ  لثملا  ترجا 

تلاکو دقع  نالطب 

لمع يارب  هچنانچ  تسا ، هداد  ماجنا  ار  تلاکو  دروم  مامت  ای  ضعب  لیکو  دـشاب و  لطاب  تاـهج  زا  یتهجب  تلاـکو  دـقع  هک  یتروص  رد 
لمع اریز  دـشاب ، هتـشاد  تلاکو  نالطبب  ملع  لیکو  هچ  رگا  تشاد  دـهاوخ  تفایرد  ار  نآ  لثملا  ترجا  لیکو  دـشاب  یترجا  اـفرع  روبزم 

ار نآ  ناوتیمن  دشاب  هدـش  نیعم  لیکو  يارب  ترجا  لطاب ، دـقع  نمـض  رد  هچنانچ  و  هدـیدرگ . ماجنا  لکوم  ةزاجاب  تسا و  مرتحم  ناسنا 
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. تشاد دهاوخن  يرثا  هنوگچیه  نالطب ، فشک  زا  سپ  تسا و  تلاکو  تحصب  طونم  نآ  رثا  اریز  داد ، رارق  لثملا  ترجا  كالم 

دهعت لاقتنا  رد  همدقم 

هراشا

روآدای نید ) لاقتنا  بلط و  لاقتنا   ) دهعت لاقتناب  عجار  دنچ  یبلاطم  یقوقح  لیلحت  رظن  زا  دنادیم  مزال  يدـقع ، نامـض  رد  قیقحت  زا  لبق 
. دوش

للم قوقح  رد  دیامنب . هبلاطم  يرگید  زا  ار  يرما  دـهدیم  قح  یکیب  هک  رفن  ود  نیب  تسیرابتعا  هطبار  زا  ترابع  تشذـگ ، هکنانچ  دـهعت 
، ار رما  نیا  رتشیب  و  هدوبن ، ریغب  لاـقتنا  لـباق  تسا ، نید  هک  نآ  یفنم  رظن  زا  هاوخ  تسا و  بلط  هک  نآ  تبثم  رظن  زا  هاوخ  دـهعت ، همیدـق 
و هدـمآیم ، رد  نویدـم  صخـش  مازلا  تروصب  یلام  قح  نآ  رثا  رد  هک  دـنکیم  دـییأت  هدادـیمن  ماجنا  ار  دوخ  دـهعت  هک  دـهعتم  تیعـضو 

ریغ نویدم و  صخشب  هتـسب  ار  دهعت  همیدق  تاعامتجا  راکفا  دیدرگیم . رجنم  بیقر  ای  ءاضعا و  عطق  ای  لتق و  زا  عنتمم  رـسعم و  تازاجمب 
لهس لمهم و  ای  نتشاد و  راک  تشپ  ندوب و  جمس  لیبق  زا  دشابیم  صوصخم  قالخا  ياراد  نینئاد  زا  کی  ره  اریز  دنتسنادیم  لاقتنا  لباق 

زا  کی  ره  هکنانچمه  ندوب ، راگنا 
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، رابتعایب زادنا و  شوگ  تشپ  باسح و  دیاب  لومتم و  هدب و  دوز  ندوب و  باسح  شوخ  لیبق  زا  تسا  یصاخ  قالخا  ياراد  زین  نینویدم 
. دشابیم اراد  ار  یئازسب  مهس  نید  شزرا  رد  فاصوا  نیا  زا  کی  ره  و 

زا هچ  ار  دهعت  دنک و  ضرف  هل  دـهعتم  دوجو  زا  ریغ  ياهناگادـج  دوجو  دـهعت  يارب  تسناوت  راکفا  تشگ و  فیعـض  هیرظن  نیا  جـیردتب 
جراخ رد  لام  تروصب  ءافیا  زا  سپ  دهعت  اریز  دنروآ ، رامشب  صخـش  یئاراد  ءزج  یـشزرا ، اب  لام  دننام  یفنم  هبنج  زا  هچ  تبثم و  هبنج 
لاوما لاقتنا  روصت  زا  سپ  دـیامنب و  ار  دـهعت  لاقتنا  تیلباـق  روصت  دـناوتب  هک  تشاد  نآ  رب  ار  هعماـج  هتفر  هتفر  رما  نیا  دوشیم . رگهولج 

یلو تسا  هدـش  هتفریذـپ  ندـمتم  ياهروشک  نیناوق  یمامت  رد  نآ  لاقتنا  تحـص  نونکا  دـش و  انـشآ  بلط  لاقتناب  ینامز  تدـمب  يدام ،
دوخ تاجایتحا  دوبیمن ، نید  لاقتنا  بلط و  لاقتناب  انـشآ  هک  يراودا  رد  هعماج  دناهتخانـشن . نیناوق  زا  یـضعب  زونه  ار  نید  لاقتنا  تیلباق 

ضعب زونه  یلو  دیدرگ ، زاینیب  دهعت  لیدبت  زا  تفریذپ  ار  نید  لاقتنا  بلط و  لاقتنا  هک  جـیردتب  دومنیم و  عفر  دـهعت  لیدـبت  هلیـسوب  ار 
. دنوشیم روآدای  نآ  زا  ینونک  ياهروشک  یندم  نیناوق  ياههعومجم 

بلط لاقتنا  - 1

هراشا

: ددرگیم ضرف  تروص  ودب  نآ  و  ثلاث . صخشب  تاهج  زا  یتهجب  دراد  يرگید  زا  یسک  هک  یقح  لاقتنا  زا  تسا  ترابع  بلط  لاقتنا 

یرھق لاقتنا  فلا -

بلط دنک  توف  تسا  راک  بلط  لایر  رازه  دـصکی  يرگید  زا  هک  یـسک  هکنانچ  دـشابیم  وا  ۀـثروب  توف  رثا  رد  راکبلط  قح  لاقتنا  نآ  و 
. دوشیم لقتنم  وا  ۀثروب  توف  رثا  رد  روبزم 

یرایتخا لاقتنا  ب -

هکنآ دـننام  دـشاب ، یلک  روطب  ضوعم ، ریغ  هاوخ  دـشاب و  ضوعم  هاوخ  دـشابیم  ثلاث  صخـشب  نآ  بحاـص  ۀلیـسوب  بلط  راذـگاو  نآ  و 
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، صاـخ روطب  اـی  و  دـشاب ، دوجوم  يرگید  صاخـشا  زا  مه  یتاـبلاطم  نآ  ءزج  هک  دـیامن  راذـگاو  يرگیدـب  ار  دوخ  یئاراد  ماـمت  یـسک 
مئاق هیلا  لقتنم  صخش  يرایتخا ، ای  يرهق  بلط ، لاقتنا  رد  دنک . راذگاو  ثلاث  صخشب  دراد  يرگید  زا  هک  ار  ینیعم  بلط  یسک  هکنانچ 

ۀلیسوب  يرهق  بلط  لاقتنا  ددرگیم . اراد  هدوب  راک  بلط  يارب  هک  یقوقح  یمامت  دوشیم و  راک  بلط  ماقم 
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حیرـصت هک  ياهدام  ناریا  قوقح  رد  دش . هتفریذـپ  یتدـم  زا  سپ  يرایتخا  بلط  لاقتنا  اما  دراد ، قوقح  خـیرات  رد  يدـتمم  قباوس  ثرا ،
. دشابیم زرحم  نآ  تحص  هفلتخم  داوم  حور  زا  یلو  دوشیمن  هدید  دیامن  نآب 

نودب تسا  نکمم  درادن و  نآ  رد  ياهلخادم  هنوگچـیه  راکهدـب  ددرگیم و  عقاو  ثلاث  صخـش  راکبلط و  نیب  دـقع  ۀلیـسوب  بلط  لاقتنا 
. دیامنب نآ  رد  دناوتیم  یفرصت  هنوگ  ره  دشابیم و  قح  بحاص  راکبلط  اریز  دوش ، لصاح  وا  تیاضر  عالطا و 

نید لاقتنا  - 2

هراشا

لاـقتنا لـباق  ار  نید  دوب ، هتفریذـپ  ار  بلط  لاـقتنا  هکنآ  اـب  تهج  نیدـب  دـیامن و  روصت  تسناوتیمن  هعماـج  یناـمز  تدـم  ار  نید  لاـقتنا 
. تسنادیمن

دـشابیم دوخ  بلطب  ندیـسر  راکبلط  یئاغ  روظنم  اریز  دیامنیم ، ادا  ار  وا  بلط  یـسک  هچ  هک  دـیامنیمن  یقرف  راکبلط  يارب  یلیلحت  رظن  زا 
ترـشابم هک  دـشابیم  یـصوصخم  لعف  دـهعت  دروم  هک  تسیتروص  رد  نآ  تسا و  نئاد  رظن  دروم  نویدـم  تیـصخش  هک  يدروم  رد  زج 

ار يرگید  دناوتب  نویدم  هک  ینعم  نیدب  دراد  نید  لاقتناب  جایتحا  دارفا ، نیب  يداصتقا  طباور  رد  هعماج  تسا . هل  دهعتم  رظن  دروم  دهعتم 
هنوگ ره  دـناوتب  راک  بلط  نینچمه  و  دـشاب ، نویدـم  راک  بلط  لباقم  رد  هدـش و  وا  ماقم  مئاق  هک  دـیامنب  یفرعم  راک  بلطب  دوخ  ياـجب 

ای نویدـم  لاوما  تشادزاب  هرخالاب  نید و  تخادرپب  مازلا  يوعد و  ۀـماقا  قح  دـننام  دـنک ، لامعا  واب  تبـسن  هتـشاد  راـک  هدـیرب  هک  یقح 
تسا و نویدـم  توف  رد  هکنانچ  دـشاب  يرهق  تسا  نکمم  بلط  لاـقتنا  دـننام  نید  لاـقتنا  دـهعت . ءاـفیا  زا  عاـنتما  تروص  رد  وا  صخش 

لاقتنا دننام  صاخ  روطب  ای  دیامن و  راذگاو  يرگیدب  ار  دوخ  ماهس  یمامت  یتکرـش  هکنانچ  یلک  روطب  هاوخ  دشاب ، يرایتخا  تسا  نکمم 
. تسنآ ۀقیثو  لام  نآ  هک  ینید  هنوهرم و  نیع 

. تسا هدش  نایب  نآ  ماکحا  نید و  لاقتنا  « 419  » ةدام ات  « 414  » ةدام زا  ناملآ  یندم  قوقح  رد 
. ددرگیم دقعنم  دیدج  نویدم  یلصا و  نویدم  نیب  دقع  هلیسوب  نید  لاقتنا 

روبزم  صخش  دیاب  دشاب ، رثؤم  راکبلط )  ) ثلاث صخشب  تبسن  هکنآ  يارب  روبزم  دقع 
 247 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

لاقتنا یتشاددای  هلیـسوب  هلماعم  زا  سپ  تسا  نکمم  و  دیآ ، لمعب  دقع  زا  لبق  تسا  نکمم  راکبلط  تقفاوم  دراد . مالعا  ار  دوخ  تقفاوم 
راکبلط هک  یتروص  رد  دراد . راـهظا  ار  نآ  ینیعم  تدـم  فرظ  رد  دـناوتیم  دـشاب ، هتـشادن  تقفاوم  وا  هچناـنچ  و  ددرگ ، مـالعا  راـکبلطب 
دوجوم ناملآ  یندم  نوناق  رد  نید  لاقتنا  رد  هک  یتیصوصخ  دیامنیم . لاقتنا  خیرات  زا  یئارقهق  رثا  تشاد ، مالعا  لاقتناب  ار  دوخ  تقفاوم 

هک یتاعفادـم  یمامت  هکنآ  یکی  دراد : رب  رد  رثا  ود  رما  نیا  و  دـنکیمن . رییغت  قباس  قوقح  هطبار  نید  لاـقتنا  رثا  رد  هک  تسا  نآ  دـشابیم 
هدوب ینیع  هقیثو  ياراد  نید  رگا  هکنآ  رگید  دیامنب و  ار  تاعفادم  نآ  دناوتیم  زین  هیلا  لقتنم  دـیامنب  راکبلط  لباقم  رد  هتـسناوتیم  نویدـم 

. دنامیم یقاب  دوخ  لاحب  هقیثو  لاقتنا  زا  سپ 
زین صاخ  روطب  نید  لاـقتنا  دوشیمن و  تسا  نآ  ۀـقیثو  بهاو  لاوما  هک  ینوید  لـماش  یئاراد ، ماـمت  ندومن  هبه  هسنارف  یندـم  قوقح  رد 

. درادن دوجو 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 652 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دشابیم بلط  نید و  لاقتنا  رب  ینتبم  ای  تسا  دهعت  لیدبت  ماسقا  زا  تسیچ ؟ هلاوح  نامض و  یقوقح  لیلحت  رظن  زا  هک  تسناد  دیاب  نونکا 

نامض فلا -

م. ق . « 684  » ةدام زا  دیآیم و  رب  هیماما  ياهقف  راتفگ  زا  هکنانچ 
يدقع نامـض  دوشیم ، مولعم  دریگب » هدهعب  تسا  يرگید  همذ  رب  هک  ار  یلام  یـصخش  هکنیا  زا  تسا  ترابع  نامـض  دقع  : » دـیوگیم هک 
دوشب تسا  نکمم  يروص  رظن  زا  طقف  هک  یلاکـشا  دشابیم  نماض  همذب  هنع  نومـضم  همذ  زا  نید  لاقتنا  رب  ینتبم  و  هنیعم ، دوقع  زا  تسا 
نویدم نیب  دـقع  نامـض ، رد  هکنآ  لاح  دوشیم و  عقاو  دـیدج  نویدـم  یلـصا و  نویدـم  نیب  دـقع  نید  لاقتنا  رد  دوش : هتفگ  هک ، تسنآ 

رما نیا  و  دزادرپب ، ار  نویدم  نید  هک  دنکیم  دهعت  راکبلط  لباقم  رد  نماض  ددرگیم و  دقعنم  هل ) نومـضم   ) راکبلط نیب  و  نماض )  ) دیدج
دهعت دنیامنیم و  دقعنم  يدیدج  دهعت  هل  نومـضم  اب  نماض  هک  وحن  نیاب  تسا  نویدم  لیدـبت  رابتعاب  دـهعت  لیدـبت  نامـض  هک  دـناسریم 

اب روبزم  لاکشا  خساپ  دوشیم . طقاس  هنع  نومضم  نید  نآ  ۀجیتن  رد  ددرگیم و  لحنم  تسا  هدوب  هل  نومضم  هنع و  نومضم  نیب  هک  قباس 
هنع نومـضم  ةدـهع  رب  هک  ینید  نتفرگ  هدـهع  زا  تسا  ترابع  نماـض  لـمع  یلیلحت  رظن  زا  دوب ، دـهاوخ  ناـسآ  نامـض  یقوقح  لـیلحت 

، دیامنیم يزاب  روبزم  دهعت  رد  ار  یساسا  شقن  راکبلط  نوچ  یلو  دشابیم 
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رثا الب  وا  لباقم  رد  روبزم  لاقتنا  دیامنن ، تقفاوم  راکبلط  هچنانچ  نید  لاقتنا  رد  هک  تسا  تهج  نیدب  دوشیم و  دـقعنم  وا  لباقم  رد  دـقع 
نویدم ۀمذب  یلصا  نویدم  ۀمذ  زا  نید  نتفای  لاقتنا  هک  ار  رما  تقیقح  نامض ، رد  دیدج  نویدم  راکبلط و  نیب  دقع  داقعنا  نیاربانب  تسا .

طئارش دشابیم  هنیعم  دوقع  زا  تسا و  یلقتسم  دقع  نامض  نوچ  یلب ، دنادرگیمن . دهعت  لیدبت  ار  روبزم  لمع  دهدیمن و  رییغت  تسا  دیدج 
. دیامنیم قرف  هداس ، نید  لاقتنا  اب  نآ 

: ددرگیم نایب  اًلیذ  نویدم  لیدبت  رابتعاب  دهعت  لیدبت  رما ، ندش  نشور  يارب 
: دوشیم ققحم  قیرط  هسب  دهعت  لیدبت  : » دیوگیم هسنارف  م . ق . « 1271  » ةدام

رابتعاب دهعت  لیدبت  تسا .»...  هدش  فرطرب  شدهعت  راکبلط  هلیـسوب  هک  دوش  یمیدق  نویدم  نیـشناج  دـیدج  نویدـم  هک  ینامز  - 2 »... 
: دیآ لمعب  وحن  ود  زا  یکیب  تسا  نکمم  نویدم  لیدبت 

رجأتـسم اًلثم  دشاب ، هتـشاد  تیلخدم  دهعت  لیدبت  رد  راکبلط  دیدج و  نویدم  تیاضر  دننام  یلـصا  نویدم  تیاضر  هک  یتروص  رد  لوا -
دهدب و کلامب  ًامیقتـسم  ار  هراجالا  لام  دیامن  دهعت  دیدج  رجأتـسم  هک  دنک  قفاوت  وا  اب  دیامن و  راذگاو  يرگیدـب  ار  دوخ  ةراجا  ۀـناخ ،

قفاوت رادیرخ  اب  هدنـشورف  دشورفیم و  يرگیدب  ار  دوخ  هناخ  یـسک  رگید ، لاثم  دیامن  ءاربا  دوخ  دهعت  یمامت  زا  ار  لوا  رجأتـسم  کلام ،
مـسق نیا  دهدب . سپ  واب  ار  هدنـشورف  یهدب  ضبق  راکبلط  دیامنب و  وا  راکبلطب  ار  نمث  زا  يرادقم  تخادرپ  دـهعت  رادـیرخ  هک  دـنیامنیم 

. دنیوگ  etiafrap noitageleD ای  noitavon noitageleD ای  noitageleD ار دهعت  لیدبت 
oissimorpxE ار نآ  هسنارف  یندـم  نوناـق  « 1274  » ةدام دیآ - لمعب  یلـصا  نویدم  هلخادـم  نودـب  تسا  نکمم  دـهعت  لیدـبت  مود -

طرـشب دزادرپب  واب  ار  نویدم  نید  هک  دیامنیم  دهعت  راکبلط  لباقم  رد  ًامیقتـسم  یثلاث  صخـش  هک  ددرگیم  ققحم  وحن  نیدب  نآ  هدـیمان و 
بلط هکنآ  ياجب  يراجت ، تکرـش  زا  راکبلط  اًلثم  تسا . ردان  وحن  نیدب  نویدم  رابتعاب  دـهعت  لیدـبت  دـنک  ءاربا  ار  نویدـم  راکبلط  هکنآ 

تراجت  نامه  هک  دهدیم  رارق  تکرش  ءاکرش  زا  یکی  رایتخاب  ار  نآ  دراد ، تفایرد  تکرش  لالحنا  زا  سپ  ار  دوخ 
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. دریگیم رارق  قباس ) راکهدب   ) تکرش ياجب  تسا  دیدج  راکهدب  هک  روبزم  کیرش  لوبق ، زا  سپ  و  دهد ، همادا  ار 
، دنادرگیم طقاس  ار  قباس  دهعت  هل  دهعتم  دیآیم و  لمعب  دیدج  نویدم  فرط  زا  یلقتـسم  دهعت  الاب ، رد  روکذم  دهعت  لیدـبت  وحن  ود  رد 
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هدهعب تسا  یلـصا  نویدم  هدهع  رب  هک  ینید  نامه  هکلب  دیآیمن  لمعب  نماض  ۀلیـسوب  يدیدج  دهعت  هنوگچیه  نامـض  دقع  ۀلیـسوب  یلو 
نماض ملع  .: » م ق . « 694  » ةدام قبط  تهج  نیدـب  دوشیم و  طقاس  دوخ  يدوخب  یلـصا  نویدـم  نید  هل ، نومـضم  لوبق  زا  سپ  دریگیم و 
هکنیا نودب  دوش  یـصخش  نید  نماض  یـسک  رگا  نیاربانب  تسین  طرـش  دـیامنیم  ار  نآ  تنامـض  هک  ینید  طیارـش  فاصوا و  رادـقمب و 

«. تسا لطاب  دیدرت  وحنب  نید  دنچ  زا  یکی  تنامض  نکیل  تسا  حیحص  نامض  تسا  رادقم  هچ  نید  نآ  دنادب 
دناوتیم دیامنیم و  يزاب  نئاد )  ) قح بحاص  ار  تبثم  هدنز و  شقن  دهعت  رد  هک  تسنآ  رظن  زا  نامض  رد  یلصا  نویدم  ۀلخادم  مدع  اما  و 
عـالطا یتـح  تقفاوم و  نودـب  هک  تسا  ءاربا  رد  هک  یناـنچمه  دـشابیم  یفنم  نویدـم  شقن  یلو  دـیامنب  دوخ  قح  رد  یفرـصت  هنوـگ  ره 

. دشابیم نید  لاقتنا  رب  ینتبم  هنیعم و  دوقع  زا  نامض  هک  تفگ  ناوتیم  دیدرت  نودب  نیاربانب  دیامنیم . رظنفرص  دوخ  قح  زا  نئاد  نویدم ،

هلاوح ب -

هراشا

: دیوگیم هک  م . ق . « 724  » ةدام هیماما و  ياهقف  راتفگ  زا  هکنانچ 
زا زین  هلاوح  هک  دوشیم  مولعم  ددرگیم »...  لقتنم  یثلاث  صخـش  همذب  نویدم  همذ  زا  یـصخش  بلط  نآ  بجومب  هک  تسا  يدـقع  هلاوح  »

: تسا مسق  ود  رب  هلاوح  دشابیم . نید  لاقتنا  رب  ینتبم  هنیعم و  دوقع 

يربرب هلاوح  - 1

نیب هچ  رگا  دقع  و  دنکیم . لقتنم  هیلع  لاحمب  دراد  لاتحمب  هک  ار  ینید  لیحم  اریز  تسا ، نید  لاقتنا  رب  ینتبم  نامض  دننام  يربرب  هلاوح 
ق. « 725  » ةدام هک  تسنیا  دنکیم ، يزاب  ار  یـساسا  شقن  هلاوح  قیقحت  رد  هیلع  لاحم  لوبق  تقیقح  رد  یلو  دوشیم ، عقاو  لاتحم  لیحم و 

«. هیلع لاحم  لوبق  لاتحم و  ياضر  اب  رگم  دوشیمن  ققحم  هلاوح  : » دیوگیم م .
هکلب  دیآیمن  لمعب  هیلع  لاحم  فرط  زا  يدیدج  دهعت  هنوگچیه  يربرب  هلاوح  رد 

 250 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
م. ق . « 727  » ةدام هک  تسا  تهج  نیدب  دریذپیم و  دشابیم  لیحم  هدهعب  هک  ار  ینید  وا 

نماض مکح  رد  یلوبق  زا  سپ  هیلع  لاحم  تروص  نیا  رد  دشاب  لیحمب  نویدم  هیلع  لاحم  هک  تسین  مزال  هلاوح  تحـص  يارب  : » دـیوگیم
«. تسا

نویدم رب  ۀلاوح  - 2

صخش زا  هبترم  کی  ار  دوخ  بلط  هکنآ  ضوع  رد  دشاب و  راکبلط  ثلاث  صخـش  زا  راکهدب و  يرگیدب  یـسک  هک  تسیدروم  رد  نآ  و 
زا . ) دـیامن لوبق  ار  وا  نید  هک  دـهدیم  هلاوح  هیلع  لاحمب  دزادرپب ، دوخ  نید  تباب  راکبلطب  مود  هبترم  رد  دراد و  تفاـیرد  نویدـم  ثلاـث 

یلـصا مدقم و  فده  هک  نید  لاقتنا  یکی  دوشیم : لمع  ودب  لحنم  نویدم  رب  هلاوح  دش  هتفگ  دهعت  لیدبت  لصف  رد  هکنانچ  یلیلحت  رظن 
یعبت رخؤم و  فدـه  هک  بلط  لاقتنا  يرگید  و  دراذـگیم ، هیلع  لاحم  ةدـهعب  دراد  همذ  رد  لاـتحم  لـباقم  رد  هک  ار  ینید  لـیحم  تسا و 

دهدیم و هلاوح  لاتحمب  دراد  بلط  هچنآ  ینعم  رد  و  دراد ، هیلع  لاحم  زا  هک  تسا  یبلط  رابتعاب  دـهدیم  لیحم  هک  ياهلاوح  اریز  دـشابیم 
. تسا بلط  لاقتنا  ینعم  نآ 

یلو دـهدیم ، هلاوح  وا  رب  دراد  هیلع  لاـحم  زا  هک  یبـلط  راـبتعاب  لـیحم  هچ  رگا  نویدـم ، رب  هلاوح  رد  هک  تفگ  ناوتیم  يرتقیمع  رظن  اـب 
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نید لاقتنا  يربرب  هلاوح  دننام  زین  نویدم  رب  هلاوح  نیاربانب  دشابیم . رما  صخـشم  دصق  دیامنیمن و  لاتحمب  ار  دوخ  بلط  يراذگاو  دـصق 
لیحم رما  نیا  هجیتن  رد  ددرگیم و  لقتنم  هیلع  لاحم  ۀمذب  لیحم  ۀمذ  زا  نید  تفریذپ  ار  هلاوح  هیلع  لاحم  هکنآ  زا  سپ  دـشابیم و  ضحم 

نویدـم هلاوح ، لوبق  زا  لبق  هیلع  لاـحم  نوچ  نویدـم  رب  هلاوح  رد  هک  قرف  نیا  اـب  دوشیم ، نویدـم  لاـتحم  لـباقم  رد  هیلع  لاـحم  يرب و 
م. ق . « 295  » ةدام قبط  دـنیامنیم  هلداعم  مه  اب  هک  ةزادـنا  ات  نید  ود  نیب  ددرگیم ، وا  زا  راـکبلط  هلاوح ، لوبق  رثا  رد  تسا و  هدوب  لـیحمب 

لیحم زا  ار  نآ  لاـتحمب ، هلاوح  دروم  هیدأـت  زا  سپ  دـناوتیم  هیلع  لاـحم  تسین و  يربرب  ۀـلاوح  رد  رما  نیا  دوـشیم . لـصاح  يرهق  رتاـهت 
. دهاوخب

هکلب دنکیمن ، یلقتـسم  دهعت  لاتحم  لباقم  رد  هیلع  لاحم  دشابیمن و  دهعت  لیدبت  ماسقا  زا  هلاوح  هک  دـیدرگ  مولعم  دـش  هتفگ  هچنآ  ربانب 
( راکهدب  ) لیحم نیب  هلاوح  داقعنا  تشذگ ، نامض  زا  ثحب  رد  هکنانچ  و  دوشیم . لقتنم  وا  ۀمذب  تسا  هتـشاد  همذب  لیحم  هک  ینید  نامه 

دوقع  زا  هلاوح  اریز  دهدیمن ، رییغت  دشاب  نید  لاقتنا  هک  ار  رما  تقیقح  راکبلط )  ) لاتحم و 
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طرش هیلع  لاحم  لوبق  ددرگ و  دقعنم  لاتحم  لیحم و  نیب  دقع  هکنآ  دننام  دشاب  یصوصخم  يروص  طئارـش  ياراد  دناوتیم  تسا و  هنیعم 
. دشاب نآ  ققحت 

: تهج نیدب  دنشابیمن و  دهعت  لیدبت  ماسقا  زا  تسا و  نید  لاقتنا  رب  ینتبم  هلاوح  نامض و  دش  هتفگ  هچنآ  ربانب 
زا سپ  هدوب  ینماضت  نامض  ای  نهر و  ياراد  یلـصا  نید  هچنانچ  دوشیمن و  طقاس  هلاوح  نامـض و  زا  سپ  قباس  نید  تانیمـضت  هیلک  - 1

. دنامیم یقاب  دوخ  لاحب  لاقتنا 
. دیامنب دناوتیم  زین  دیدج  نویدم  دیامنب ، هتسناوتیم  راکبلط  لباقم  رد  یلصا  نویدم  هک  ار  یعافد  هنوگ  ره  هلاوح  نامض و  رد  - 2
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يدقع نامض  رد  مهدراهچ  لصف 

تایلک رد  لوا  ثحبم 

هراشا

نماض همذ  و  دریگیم ، رارق  يرگید  همذ  رد  تسا  نویدم  همذ  رد  هچنآ  نامض  رد  اریز  تسا ، نتشادرب  رد  يانعمب  دشابیم و  ردصم  نامض 
نامـض ۀملک  دشابیم و  دئاز  نامـض  نون  هک  دننآ  رب  هماع  ءاملع  زا  يرایـسب  تفرگ ، دهاوخرب  رد  هدوب  هنع  نومـضم  همذ  رد  هک  ار  هچنآ 
کیب تبـسن  ار  همذ  ود  كارتشا  ةدافا  يدقع  نامـض  نیاربانب  دوشیم ، تسویپ  همیمـض و  يرگید  همذب  نویدم  همذ  تسا و  مض  زا  قتـشم 

زا ار  دوخ  بلط  دناوتیمن  راکبلط  هک  تسنآ  رب  کلام  ماما  دنوشیم . نویدم  هل ، نومـضم  لباقم  رد  هنع  نومـضم  نماض و  و  دیامنیم ، نید 
هیقب یعفاش و  ماما  دوش . رذعتم  شراکنا  ای  سالفا و  ای  وا  ندوب  بئاغ  رثا  رد  هنع  نومـضم  زا  ۀبلاطم  هک  یتروص  رد  رگم  دـهاوخب  نماض 

. دنک هبلاطم  ار  دوخ  بلط  دهاوخب  هک  هل  نومضم  نماض و  زا  کی  ره  زا  دناوتیم  راکبلط  دنیوگیم  هماع  ياهقف 
هلاوح و لماش  نامـض  ینعم  نیاب  تسناسنا و  سفن  ای  لامب و  دـهعت  نآ  معا و  ینعم  تسا : ینعم  ود  ياراد  نامـض  یقوقح  حالطـصا  رد 

یندم نوناق  « 684  » ةدام دشابیم و  يدقع  نامـض  هک  دراد  رارق  يرگید  همذ  رد  هک  تسا  لامب  دهعت  نآ  صخا و  ینعم  و  دوشیم ، تلافک 
«. دریگب هدهعب  تسا  يرگید  همذ  رب  هک  ار  یلام  یصخش  هکنیا  زا  تسا  ترابع  نامض  دقع   » دیوگیم دیامنیم و  فیرعت  ار  نآ 

تسا نید  لاقتنا  رب  ینتبم  نامض 
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نماضب نویدم  زا  دهعت ، یفنم  ۀبنج  نامـض  ۀـجیتن  رد  ینعی  تسا  نید  لاقتنا  رب  ینتبم  نامـض  دـش ، هداد  رکذـت  دـهعت  لیدـبت  رد  هکنانچ 
نویدم  دوشیم و  لقتنم 
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نویدم راکبلط  لباقم  رد  نماض  همذ  طقف  هدش و  يرب  یلصا  نویدم  همذ  دوش ، يرگید  نماض  یـسک  هاگره  نیاربانب  ددرگیمرب ، یلـصا 

رد هنع  نومضم  نامـض و  زا  کی  ره  نآ  ۀجیتن  رد  هک  دومن  ینماضت  تنامـض  نویدم  زا  ناوتیم  هک  تشاد  رود  رظن  زا  دیابن  یلو  دوشیم .
دقعنم نآ  تاقتـشم  نامـض و  ظفلب  روبزم  دقع  هاوخ  دوش ، دیق  دقع  رد  رما  نیا  هک  تسا  یتروص  رد  نآ  دنـشاب و  نویدـم  راکبلط  لباقم 
نیفرط دـصق  هک  دوشیم  مولعم  ددرگ  حیرـصت  دـقع  رد  رما  نیا  هک  یتروص  رد  اریز  دـناسرب ، ار  دوصقم  ینعم  هک  يرگید  ظافلاب  ای  دوش 

نماض و زا  کی  ره  زا  دـناوتب  راکبلط  هک  دـننک  دـیق  زین  ار  هبلاطم  ةوحن  روبزم  دـقع  رد  دـنناوتیم  نیفرط  نینچمه  و  دـشابیمن . نید  لاقتنا 
. دیامن هبلاطم  ار  نآ  نماض  زا  دـناوتب  هنع  نومـضم  نتخادرپن  یتروص  رد  هکنآ  ای  دـنک و  هبلاطم  ار  دوخ  بلط  دـهاوخب  هک  هنع  نومـضم 

تشذگ هچنآ  ربانب  دمآ . دهاوخ  نآ  حرـش  هک  تسا  روبزم  نوناق  « 699  » ةدام لیذ  یندم و  نوناق  « 10  » ةدام دافم  مومع  رما  نیا  رب  لـیلد 
نامـض هک  دهاوخب  نیفرط  هچنانچ  دشابیم و  نماض  همذب  نویدـم  همذ  لقن  روبزم  نامـض  دوش ، يرگید  نماض  قلطم  روطب  یـسک  هاگره 

. دنیامن دیق  احیرص  نامض  رد  ار  نآ  دیاب  ددرگ  عقاو  نماضت  تروصب 
یندم نوناق  « 190  » ةدام رد  هک  هلماعم  تحص  یـساسا  طئارـش  ياراد  دیاب  رگید  هنیعم  دوقع  دننام  هصاخ ، طئارـش  رب  هوالع  نامـض  دقع 

. دشاب تسا  هدش  نایب 
نامـض دـقع  رثا  رد  هک  نماض  و  تسا ، راکبلط  هک  هل  نومـضم  تسا ، یلـصا  نویدـم  نآ  هنع و  نومـضم  دـندوجوم : رفن  هس  نامـض  رد 

. دوشیم راد  هدهع  ار  یلصا  نویدم  یهدب 

دشابیم يدهع  دوقع  زا  نامض 

رد ار  یلصا ) نویدم   ) هنع نومضم  نید  نماض ، نآ  ۀجیتن  رد  هک  ددرگیم  دقعنم  هل  نومضم  نماض و  نیب  هک  يدهع  تسا  يدقع  نامض 
دیامنیمن و يزاب  نامض  دقع  رد  یشقن  هنوگچیه  یلصا ) نویدم   ) هنع نومـضم  دزادرپب . هک  دریگیم  هدهعب  راکبلط )  ) هل نومـضم  لباقم 

اریز تسین » طرش  یلـصا  نویدم  ياضر  نامـض  رد  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 685  » ةدام هکتـس  نیا  ددرگیم ، دقعنم  وا  هلخادم  نودب  دـقع 
تبسن  یکلام  ره  م . ق . « 30  » ةدام رد  روکذم  هدعاق  قبط  تسا و  نویدم  همذ  کلام  راکبلط 
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یعربت نامـض  دـنک و  ءاربا  ار  وا  دـناوتیم  نویدـم  تیاضر  نودـب  تهج  نیدـب  و  دراد . عافتنا  فرـصت و  هنوگ  همه  قح  دوخ  کلمی  اـمب 

( یندم نوناق  ةدام 267   ) تسین طرش  نویدم  تیاضر  اعربت ، نویدم  ریغ  بناج  زا  نید  ءافیا  رد  هک  ینانچمه  دشابیم ، حیحص 
رب تلالد  هک  يزیچب  نآ  ندوب  نورقم  طرشب  دنـشاب  ءاشنا  دصق  ياراد  دیاب  دقع  نیفرط  یندم  نوناق  « 191  » ةدام روتسدب  نامض  دقع  رد 
رد یندم  نوناق  هکتس  نیا  دشابیم ، مزال  نامض  دقع  ققحت  يارب  هل  نومـضم  فرط  زا  لوبق  نماض و  فرط  زا  باجیا  نیاربانب  دنک ، دصق 

«. تسا حیحص  دنک  لوبق  هل  نومضم  هک  مادک  ره  تنامض  دنوش  یصخش  نماض  رفن  دنچ  هاگره  : » دیوگیم « 689  » ةدام
داقعنا يارب  دوش ، لصاح  ادعب  ای  دشاب و  هدش  لصاح  دقع  نیح  رد  تیاضر  هاوخ  ار  هل  نومـضم  ینطاب  تیاضر  هیماما  ياهقف  زا  یـضعب 

ات دومرف  عانتما  وا  رب  ندناوخ  زامن  زا  ربمغیپ  هک  ياهدرم  زا  تسا  نینمؤملا  ریما  یلع  نامض  تیاور  نانیا  دنتـسم  دناهتـسناد ، یفاک  نامض 
دشابیمن و رگید  دوقع  دـننام  نامـض  هیرظن ، نیاربانب  تشادـن . روضح  راکبلط  هکنآ  لاح  و  درک ، تنامـض  وا  نید  زا  نینمؤملا  ریما  هکنیا 

. دیامنیمن جراخ  ندوب  دقع  زا  ار  نآ  رما  نیا  ددرگیم . دقعنم  هل  نومضم  تیاضرب  یلوبق  نودب 
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دشابیم نامض  دقع  تحص  طرش  زیجنت 

زیجنت ینیعم  دقع  رد  احیرـص  نوناق  هکنآ  رگم  دوشیمن  نالطب  بجوم  دقع  رد  قیلعت  هک  دیدرگ  نایب  دوقع  ماسقا  تادـهعت و  تمـسق  رد 
هکنیا لثم  نامض  رد  قیلعت   » دیوگیم « 699  » ةدام رد  هتسناد و  نآ  نالطب  بجوم  ار  نامض  رد  قیلعت  یندم  نوناق  دنادب . تحص  طرـش  ار 
ازجنم نماض  روبزم  لاثم  رد  دـشاب .» قلعم  تسا  نکمم  هیدأتب  مازتلا  یلو  تسا  لطاب  منماـض  نم  دادـن  نویدـم  رگا  هک  دـنک  دـیق  نماـض 

رد یلو  تسا  نامـض  دـقع  رد  قـیلعت  رما  نیا  دـشابیم و  نویدـم  فرط  زا  نید  تخادرپ  مدـع  ضرف  رب  وا  تنامـض  هکلب  هدرکن  تناـمض 
قلعم تسا  نامـض  زا  رخؤم  هلحرم  هک  ار  نید  هیدأت  افو و  یلو  منماض  نم  دـیوگب  نماض  هچناـنچ  دوش  عقاو  ازجنم  تنامـض  هک  یتروص 

نویدم  فرط  زا  تخادرپ  مدعب  طونم  ار  نآ  ۀیدأت  هکنانچ  تشاد ، دهاوخن  یلاکشا  دهد  رارق 
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دـشاب نامـض  نالطب  بجوم  هک  قیلعت ، ضرف  نیا  رد  اریز  مزادرپیم ، نم  تخادرپن  نویدـم  رگا  منماـض و  نم  دـیوگب  اًـلثم  دـیامن  یلـصا 
هک تسا  بصغ  رد  هکنانچ  دوشیم  ریبعت  دی  نامضب  هک  تسا  هنومضم  نایعا  رد  نامـض  دننام  ریخا  ضرف  رد  نامـض  تسا . هدشن  دوجوم 

نامـض دـهدب . ار  نآ  لدـب  دوش  فلت  هچنانچ  دـیامن و  در  شبحاـصب  ار  لاـم  نیع  دـشابیم  مزلم  ریغ ، لاوما  رب  ـالیتسا  ۀـجیتن  رد  بصاـغ 
لباق تسا و  نامـض  رد  قیلعت  تقیقح  رد  ءافو  رد  قیلعت  هک  دـننآ  رب  نییقوقح  زا  یـضعب  تسا . نیع  فلت  رب  قلعم  لدـبب  تبـسن  بصاـغ 

. دومن سایق  دی  نامض  رب  ار  يدقع  نامض  ناوتیمن  دشابیمن و  رگیدکی  زا  کیکفت 
هکنانچ الا  دشاب و  دقع  تحـص  طئارـش  زا  جراخ  هیلع  قلعم  هک  تسا  یتروص  رد  دنادیم ، دقع  نالطب  بجوم  یندم  نوناق  هک  ار  یقیلعت 

نم دشاب  نویدم  هنع  نومـضم  رگا  هک  دنک  دیق  نماض  هکنیا  لثم  نآ  تحـص  طئارـشب  نامـض  قیلعت   » دیامنیم حیرـصت  م  ق . « 700  » ةدام
هلماعم تحـص  یـساسا  طئارـش  زا  دریگیم  رارق  قیلعت  دروم  هک  دـقع  تحـص  طئارـش  دـیامنیمن  یقرف  دوشیمن ». نآ  نالطب  بجوم  منماض 

دقع یصاصتخا  طئارش  زا  ای  و  منماض ، مشاب  تیلها  ياراد  رگا  دیوگب  نماض  هکنانچ  نآ  لاثما  هل و  نومضم  تیاضر  تیلها ، دننام  دشاب 
. تسا ةدام  رد  روکذم  لاثم  رد  هک  هنع  نومضم  تینویدم  دننام  دشاب  نامض 

نامض فارطا  طئارش 

هراشا

. هنع نومضم  و  هل ، نومضم  نماض ، زا : دنترابع  نامض  فارطا 

نماض لوا -

دیامنیم و نیدب  دهعت  نامـض ، دقع  رد  نماض  اریز  دشاب » هتـشاد  تیلها  هلماعم  يارب  دـیاب  نماض   » دـیوگیم م  ق . « 686  » ةدام هکنانچ  - 1
م. ق . « 190  » ةدام قبط  تیلها 

. دنـشابیمن هلماعم  تیلها  ياراد  نانآ  اریز  تسا  لطاب  نونجم  ریغـص و  نامـض  نیارباـنب  تسا ، تـالماعم  هیلک  تحـص  یـساسا  طئارـش  زا 
. دنادب وا  تحلصمب  میق  ار  رما  نیا  هاگره  دنک  تنامض  دناوتیم  دوخ  میق  نذاب  هیفس  نینچمه  هقافا و  لاح  رد  يراودا  نونجم 
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زا يرایسب  دننام  نامـض  رد  اریز  تسین .» مزال  هنع  نومـضم  ای  هل  نومـضم  صخـشب  نماض  یلیـصفت  تفرعم   » م ق . « 695  » ةداـم قبط  - 2

رارق هجوت  دروم  دقع  رد  وا  نتخانـش  ات  تسین  دقع  فرط  مه  هنع  نومـضم  دشابیمن و  دهعت  هدمع  تلع  هل  نومـضم  تیـصخش  تادهعت 
نامـض تحـص  يارب  دوشیم  هدـیمهف  الاب  ةداـم  موهفم  زا  هکناـنچ  یلو  دـنادب ، نماـض  ار  ود  نآ  بسن  ماـن و  تسین  مزـال  نیارباـنب  دریگ .
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ار دوخ  دصق  دناوتب  هکنآ  ات  مادک ، نویدم  تسمادک و  نئاد  هک  دـهدب  زیمت  رگیدـکی  زا  ار  ود  نآ  نماض  هک  تسا  مزال  یلامجا  تفرعم 
. دریگیم هدهعب  صخش  مادک  لباقم  رد  ار  صخش  مادک  نید  هک  دنک  نانآ  هجوتم  دقع  رد 

هک دشابیم  ضارتقا  دننام  تسا و  نید  هیدأتب  دهعت  نامض ، اریز  دشاب  رادلام  نماض  هک  تسین  طرش  نامض  رد  م . ق . « 690  » ةدام قبط  - 3
رما نیا  دیآ و  رب  دوخ  نید  ءافیا  ةدهع  زا  دناوتیمن  نیعم  دـعوم  رد  هک  تسنآ  نماض  راسعا  رثا  دـننک . ضرق  دـنناوتیم  زین  سلفم  رـسعم و 

هک یتروص  رد  و  دـشاب ، هاگآ  نماض  یلام  تیعـضو  زا  دـقع  نیح  رد  دـیاب  هل  نومـضم  نیاربانب  دوب ، دـهاوخ  هل  نومـضم  ررـض  بجوم 
وا ای  هدوب و  لهاج  نماض  نکمت  مدعب  نامـض  تقو  رد  هل  نومـضم  هاگره  الا  دشابیم و  خسف  لباق  ریغ  نامـض  دقع  هدوب  هاگآ  وا  راسعاب 

دقع دناوتیم  الاب  ةدام  روتسدب  تسا ، رسعم  هک  دش  فشک  دقع  زا  سپ  هدومنیم و  وا  يارب  تئالم  ضرف  رهاظ ، قبط  ای  هتـسنادیم و  یلم  ار 
ۀمذب نید  هدـش و  لحنم  نامـض  دـقع ، خـسف  زا  سپ  دـشاب . بیعم  دـقع  نیح  رد  هلماعم  دروم  هک  تسنآ  دـننام  دـیامن و  خـسف  ار  نامض 
راسعا رب  هل  نومـضم  هکنیا  رگم  تسا  نامـض  دقع  موزل  طرـش  نماض  تئالم  هک  تفگ  ناوتیم  نیاربانب  دـباییم . توعد  یلـصا  نویدـم 

وا یئاراد  هکنانچ  دوش ، سلفم  ای  رسعم و  ًادعب  هدوب و  یلم  نامـض  دقع  نامز  رد  نماض  هک  یتروص  رد  دشاب . هاگآ  دقع  نیح  رد  نماض 
رد دناوتیمن  رخؤم  راسعا  تسا و  هدوب  دوجوم  دقع  نیح  رد  موزل  طرـش  اریز  تشاد ، دهاوخن  خسف  رایخ  هل  نومـضم  ددرگ ، قیرح  راچد 

دوش یلم  دقع  زا  سپ  دشابن و  هاگآ  نآ  زا  هل  نومـضم  هدوب و  رـسعم  نماض  دقع ، نامز  رد  هاگره  هک  ینانچمه  دـنک ، ریثأت  مدـقم  دـقع 
شیادیپ  زا  سپ  نآ  ءاقب  رد  هچنانچ  هدیدرگ و  ققحم  راسعا  رثا  رد  رایخ  اریز  دوشیمن ، طقاس  هل  نومضم  رایخ 
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. ددرگیم باحصتسا  رایخ  ءاقب  دوش  دیدرت  تئالم 

دناوتیم هل  نومـضم  دوشن  طقاس  روبزم  رایخ  هک  مادام  تسین و  يروف  نماض ، راسعا  فشک  زا  سپ  هل ، نومـضم  يارب  نامـض  خسف  رایخ 
باحـصتسا قباس  رایخ  قح  دیدرت  تروص  رد  تسین و  دوجوم  رما  نیا  رب  یلیلد  دهاوخیم و  لیلد  تیروف  اریز  دنک ، خسف  ار  نامـض  دقع 

. دوشیم

هل نومضم  مود -

نید لاقتنا  هک  نامـض  لوبق  رثا  رد  و  دشابیم ، دـقع  نیفرط  زا  یکی  هل  نومـضم  اریز  تسا ، نامـض  تحـص  طرـش  هل  نومـضم  رد  تیلها 
نومضم هک  یتروص  رد  یلو  دننک  لوبق  ار  نامض  دنناوتیمن  نونجم  زیمم و  ریغ  ریغص  نیاربانب  دیامنیم ، فرصت  دوخ  یلام  روما  رد  تسا 

تلاکو رد  هکنانچ  اریز  دننک ، نامـض  لوبق  دناوتیم  یلو  میق و  نذاب  دیامن  ءاضتقا  نانآ  تحلـصم  هکنانچ  دشاب  هیفـس  ای  زیمم و  ریغـص  هل 
یلو ای  میق  نذا  ار  روبزم  صقن  دننک و  فرصت  دوخ  یلام  روما  رد  دنناوتیمن  اًلقتسم  یلو  تسا  ینوناق  رابتعا  ياراد  نانآ  تارابع  تشذگ 

. دیامنیم ناربج  دنشابیم  رادهدهع  ار  نانآ  روما  ةرادا  هک 

هنع نومضم  موس -

نید لاقتنا  دریگیمن و  رارق  دقع  فرط  یلـصا  نویدـم  اریز  تسین » طرـش  یلـصا  نویدـم  ياضر  نامـض  رد  : » م ق . « 685  » ةداـم قبط  - 1
مدع نویدم  هچ  رگا  دیامنب  نآ  رد  یفرـصت  هنوگره  دناوتیم  نید  کلام  و  دـیآیم ، لمعب  تسا  راکبلط  هک  هل  نومـضم  نماض و  ۀلیـسوب 

رب هک  يرثا  دـهد . لاقتنا  يرگیدـب  ار  دوخ  بلط  ای  دـیامن و  ءاربا  ار  نویدـم  دـناوتیم  راکبلط  هک  ینانچمه  دراد ، مـالعا  ار  دوخ  تقفاوم 
وا زا  هک  دـهد  نذا  اـی  دـنک و  نامـض  لوبق  تساوخرد  نماـض  زا  هنع  نومـضم  هاـگره  هک  تسنآ  تسا  بترتـم  یلـصا  نویدـم  هلخادـم 

. دهاوخب هنع  نومضم  زا  نید  دودح  ات  دزادرپیم  هل  نومضمب  هک  ار  هچنآ  دناوتیم  نماض  دیامن ، تنامض 
نوناق اریز  تسا  رثا  الب  نونجم  زیمم و  ریغ  ریغـص  نذا  ددرگیم . یقلت  یعربت  نامـض  دنک ، تنامـض  نویدم  نذا  نودـب  هک  یتروص  رد  و 
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تسا و  هتخانشن  اهنآ  تارابع  يارب  يرابتعا 
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روما رد  فرـصت  بجوم  روبزم  دروم  رد  نانآ  نذا  اریز  دیدرگ ، دهاوخن  هنع  نومـضم  زا  نماض  ۀبلاطم  بجوم  زیمم  ریغـص  ای  هیفـس  نذا 
. دنرادن ار  روبزم  تیلها  نانآ  تسا و  یلام 

تیاضر م . ق . « 685  » ةدام قبط  دریگیمن و  رارق  دقع  فرط  هنع  نومضم  اریز  دشابیمن ، نامض  دقع  تحص  طرش  هنع  نومضم  تیلها  - 2
ةدام هکتس  نیا  ددرگیم  دقعنم  نامض  هنع ، نومضم  عنم  تفلاخم و  اب  یتح  هک  تسا  تهج  نیدب  تسین ، نامض  دقع  تحص  طرش  زین  وا 
تیم ای  نونجم  ای  ریغـص  همذ  رب  هک  ینید  زا  یـسک  هاگره  نیاربانب  تسا » حیحـص  تیم  روجحم و  زا  ندش  نماض  : » دیوگیم م . ق . « 687»
تسا تینویدم  كالم  هک  وا  یقوقح  تیـصخش  لاوز  دوجو  اب  تیم  زا  نامـض  دشابیم  ربتعم  نامـض  دوشب  نماض  راکبلط  لباقم  رد  تسا 

. دوش هتخانش  نویدم  ات  دریگ  رارق  فیلکت  دروم  دناوتیمن  تیم  یقوقح ، رظن  زا  الا  هدوب و  لوغشم  وا  ۀمذ  هک  دشابیم  ینید  رابتعاب 

نامض دروم 

هراشا

 ...« دریگب هدهعب  تسا  يرگید  ۀمذ  رب  هک  ار  یلام  یـصخش  هکنیا  زا  تسترابع  نامـض  دـقع  : » دـیوگیم هک  م . ق . « 684  » ةدام زا  هکنانچ 
. دشاب اراد  ار  ریز  طرش  ود  هک  دریگ  رارق  نامض  دروم  دناوتیم  يزیچ  دوشیم ، مولعم 

- دشاب لام  دیاب  نامض  دروم  - 1

امیپاوه و اب  ترفاسم  دننام  تعفنم  ای  یلک  مدنگ  نت  هد  دننام  دشاب  نیع  هکنآ  هاوخ  دـشاب  لام  دـیاب  دریگیم  رارق  نامـض  دروم  هک  يزیچ 
ترشابم دیق  هک  دوش  عقاو  نامض  دروم  دناوتیم  یلمع  نآ . لاثما  یطایخ و  ندرک و  نامتخاس  دننام  دوش  ماجنا  دیاب  هک  دشاب  یلمع  هاوخ 

نینچ هچنانچ  تسین و  يرگید  همذب  لاقتنا  لباق  رما  نآ  دشاب  دـهعتم  صخـش  لمع  دـهعت  دروم  هکنانچ  الا  دـشاب و  هدـشن  نآ  رد  دـهعتم 
عقاو نامض  دروم  دناوتیم  لمع  نآ  دریگ  رارق  دهعت  دروم  ترشابم  طرـشب  لمع  هک  یتروص  رد  دوب و  دهاوخ  دهعت  لیدبت  دوشب  يدهعت 

طرـش هاگره  یلو  دـشابیم ، قلطم  لمع  دـننام  هدومن و  رظنفرـص  نیعم  صخـش  ترـشابم  زا  نامـض ، لوبق  اـب  نئاد  هل  طورـشم  اریز  دوش ،
نومضم  طرش  فلخت  رایخ  رظن  زا  دشاب ، هدش  هنع  نومضم  عفنب  یلصا  دهعت  رد  ترشابم 
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يرگید هک  یلام  ریغ  قوقح  زا  دناوتیمن  یسک  تشذگ  هچنآ  ربانب  تشذگ . هراجا  رد  هکنانچ  تشاد  دهاوخ  ار  دوخ  دهعت  خسف  قح  هنع 

. دریگب دوخ  ةدهعب  دنک و  تنامض  میق  یلو و  فیلاکت  دننام  دراد  هدهع  رب 

دشاب همذ  رد  دیاب  نامض  دروم  - 2

هراشا

. تسا همذ  رد  نید  تسا و  نید  لاقتنا  رب  ینتبم  نامض  اریز  دشاب  نویدم  همذ  رد  هک  دریگ  رارق  نامض  دروم  دناوتیم  یلام 
دوش مزتلم  کلام  لباقم  رد  یـسک  هک  ینعم  نیاب   ) نآ لاثما  دـساف و  عیب  هب  ضوبقم  لام  بوصغم و  لام  دـننام  هنومـضم  نایعا  زا  نامض 

هک دوش  مزتلم  هکنآ  ای  دهدب و  تمیق  ای  لثم  زا  ار  نآ  لدب  ندش ، فلت  تروص  رد  دیامن و  در  تسا  بصاغ  دـی  رد  هک  ار  بوصغم  لام 
دـشابیمن و یحالطـصا  دـقع  نامـض  دارفا  زا  نامـض  هنوگنیا  دـیامن ) در  کلامب  تمیق  ای  لثم  زا  ار  بوصغم  لام  لدـب  فلت  تروص  رد 
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: دنراد فالتخا  نآ  تحص  رد  هیماما  ياهقف 
تسا نآ  درب  مزتلم  دوخ  بصاغ  هکنآ  اب  لام  دوجو  تروص  رد  نیع  درب  مازتلا  هک  دنیامنیم  لالدتسا  دنشابیم و  نآ  نالطب  رب  دقتعم  ۀتسد 
تروص رد  تمیق  ای  لثم  درب  مازتلا  و  دشابیم ، نامض  موهفم  فالخ  رب  هک  تسا  يرگید  همذب  همذ  نمـض  نآ  ددرگیم و  دوجوم  دهعت  ود 

. تسا هتفرگن  رارق  بصاغ  ۀـمذ  رد  نآ  تمیق  ای  لـثم  هدـشن  فلت  زونه  هک  یلاـم  اریز  دـشابیمن ، همذ  رد  هک  تسا  یلاـم  زا  نامـض  فلت ،
ماسقا زا  دوشیم و  روبزم  دروم  لماش  هلدا  تامومع  هک  دـنیامنیم  لالدتـسا  نینچ  دنـشابیم و  نامـض  هنوگنیا  تحـصب  دـقتعم  رگید  هتـسد 
نامض دقع  تحص  يارب  ددرگیم  مولعم  يدقع  نامـض  هفلتخم  دراوم  زا  هکنانچ  نیا  رب  هوالع  دوریمن . رامـشب  یحالطـصا  يدقع  نامض 

يدهعت نینچ  هک  دسریم  رظنب  یندم  نوناق  رظن  زا  درادن . مزال  ار  یلعف  توبث  دـشاب و  دوجوم  همذ  رد  نید  توبث  یـضتقم  هک  تسا  یفاک 
. دشابیم حیحص  م . ق . « 10  » ةدام دافم  قبط  تسا و  هلماعم  تحص  يارب  یساسا  طئارش  یمامت  ياراد 

اریز دومن ، طابنتـسا  عیبم ، ای  نمث  كردب  تبـسن  عیاب  ای  يرتشم  زا  هدهع  نامـض  دروم  رد  « 697  » ةدام كالم  زا  ار  نآ  تحـص  ناوتیم  و 
. دشابیمن نید  نامض  تسا و  هنومضم  نایعا  نامض  ماسقا  زا  روبزم  دروم  رد  نامض 
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: تسترابع دریگ  رارق  نامض  دروم  تسا  نکمم  هک  ینید 

. دشاب رقتسم  نامض  دقع  نیح  رد  هک  ینید  لوا -

ای ضرق و  زا  یـشان  نید  دـننام  دـشاب ، لزلزتـم  ریغ  تباـث و  نویدـم  همذ  رب  نامـض  دـقع  نیح  رد  هک  تسا  ینید  رقتـسم  نـید  زا  روـظنم 
یـسک هاگره  تسا  نینچمه  ددرگ و  عیبم  نماض  يرتشم  دزن  يرگید  دـشورفب و  یلک  لاـم  یـسک  هکناـنچ  قلطم ، یلک  عیب  رد  نیـضوع 

. دوش نمث  نماض  عیاب  دزن  يرگید  درخب و  یلک  نمثب  ار  یلام 
. دشابیم دقع  نیح  رد  تباث  رقتسم و  هک  تسا  ینید  نید ، زا  لماک  درف 

. دشاب لزلزتم  نامض  دقع  نیح  رد  هک  ینید  مود -

تـسا طوقـس  لباق  رگید  تاهج  زا  یتهج  ای  رایخ و  دوجو  رثا  رد  یلو  دشابیم  تباث  نویدم  همذ  رب  هک  تسا  ینید  لزلزتم  نید  زا  روظنم 
خـسف رثا  رد  تسا  نکمم  روبزم  دروم  رد  دوش . يرایخ  یلک  عیب  رد  يرتشم  ای  عیاب ، نماض  یـسک  هکنانچ  يرایخ ، عیب  رد  نیـضوع  دننام 

رد جوز  نماض  یـسک  هکنانچ  لوخد  زا  لبق  رهم  زا  تنامـض  تسنآ  دـننام  ددرگ . طقاس  نمث  ای  عیبمب  تبـسن  يرتشم  ای  عیاب  نید  هلماعم 
دراوم رد  ددرگ . طـقاس  نآ  فصن  لوخد  زا  لـبق  قـالط  رثا  رد  تسا  نکمم  اریز  دوـشب  تسوا  ۀـمذ  رد  هک  يرهمب  تبـسن  هجوز  لـباقم 

تنامـض تسا  نکمم  ار  ینید  ره  : » دـیوگیم م . ق . « 696  » ةدام هکتـس  نیا  تسا ، لزلزتم  یلو  دـشابیم  تباـث  نویدـم  همذ  رد  نید  روبزم 
رابتعاب كالم  تدـحو  رظن  زا  نآ  مکح  یلو  تسا  يرایخ  نید  دروم  رد  روبزم  ةدام  دـشاب » دوجوم  نآ  رد  یخـسف  طرـش  هچ  رگا  دومن 

. دوشیم يراج  لزلزتم  نوید  ماسقا  یمامت  رد  هطبنتسم  تلع 

. تسا هدش  داجیا  نآ  ببس  هک  ینید  موس -

یعناـم هچناـنچ  هدرکن و  ادـیپ  ققحت  زونه  نید  یلو  دـشاب  دوجوم  نامـض  دـقع  نیح  رد  یلـصا  نید  ببـس  هک  تسا  یتروـص  رد  نآ  و 
لام تسا  نینچمه  ددرگیم و  ققحم  نید  نآ  زا  سپ  هک  لـمع  ماـجنا  زا  لـبق  هلاـعج  رد  ترجا  دـننام  دوشیم ، لـصاح  نید  دـیاین  دوجوب 

هلاعج و دقع  زا  سپ  ینید  نینچ  زا  نامض  هک  دسریم  رظنب  دیآیم . دوجوب  نید  لمع ، زا  سپ  هک  لمع  ماجنا  زا  لبق  هیامرلا  لام  قبسلا و 
قوذ ددنـسپیم و  یعامتجا  هداس  قطنم  ار  ینید  نینچ  زا  نامـض  هکنآ  رب  هوالع  اریز  دـشاب ، حیحـص  لمعب  عورـش  زا  لبق  هیامر و  قبس و 

« تسا لطاب  تسا ، هدـشن  داجیا  نآ  ببـس  زونه  هک  ینید  نامـض  : » دـیوگیم هک  م . ق . « 691  » ةداـم موهفم  دریذـپیم ، ار  نآ  یقوقح  میلس 
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دراد  تلالد 
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لمع ماجنا  رثا  رد  ًادعب  یلو  دشاب  هدشن  دوجوم  زونه  نید  هچ  رگا  تسا ، یفاک  نامض  تحـص  يارب  دقع  نیح  رد  نید  ببـس  دوجو  هک 
. تسا هدهع  دارفا  نیرت  فیعض  نآ  ددرگ ، لصاح 

دننادیم و لطاب  ار  نآ  ياهدع  دنتـسه : یفلتخم  دئاقع  ياراد  دشاب ، هدـشن  داجیا  نآ  ببـس  هک  ینید  زا  نامـض  تحـص  رد  مالـسا  ياهقف 
ياهدـع دـشابیم . لطاب  نآ  تسا و  بجی  مل  ام  نامـض  دـشابیمن و  تباث  هنع  نومـضم  همذ  رد  نید  روبزم  دروم  رد  هک  دـننکیم  لالدتـسا 

هک یلیلد  هک  دننآ  رب  دشابیم و  میعز  هبانا  ریعب و  لمح  هب  ءاج  نمل  و  ۀمیرک : هیآ  نانیا  رظن  لیلد  دننادیم ، حیحص  ار  روبزم  نامـض  رگید 
. تسین دوجوم  دنادب  لطاب  اقلطم  ار  بجی  مل  ام  نامض 

یشان تیلوئسم  دننام  دشابیم ، لطاب  نآ  زا  نامـض  م . ق . « 691  » ةدام قبط  تسا  هدشن  داجیا  نآ  ببـس  نامـض  دقع  نیح  رد  هک  ینید  اما 
نامز رد  ینعی  دنشابیم  هنومـضم  ریغ  هیعیبط  هروبزم  دوقع  اهنآ . لاثما  هبراضم و  هیراع ، هعیدو ، لیبق  زا  تناما  دروم  رد  طیرفت  يدعت و  زا 

زا لبق  روبزم  تیلوئـسم  زا  نامـض  دوشیم و  ثداح  طیرفت  يدـعت و  رثا  رد  وا  تیلوئـسم  درادـن و  یتیلوئـسم  تسا و  نیما  فرـصتم  دـقع 
سایق ناوتیمن  دشابیم ، حیحص  نآ  زا  نامـض  هک  دساف  دقعب  ضوبقم  بصغ و  دروم  اب  ار  روبزم  دروم  دشابیمن . حیحـص  طیرفت  يدعت و 

دقع نیح  رد  دـساف  دـقعب  ضوبقم  بصغ و  دروـم  رد  اریز  تسا ، تمیق  لـثم و  زا  لدـب  ندادـب  نامـض  دروـم ، ود  ره  رد  هچ  رگا  دوـمن 
هیراع و دننام  هنومضم  ریغ  دوقع  دروم  رد  یلو  دشابیم . دوجوم  تسا  دساف  دقعب  عیبم  ضبق  بصغ و  نامه  هک  تیلوئسم  ببس  نامض ،

شیادیپ ضرف  ربانب  هک  دشابیم  طیرفت  يدعت و  لمع  تیلوئـسم  ببـس  اریز  هدـشن  دوجوم  تیلوئـسم  ببـس  نامـض ، دـقع  نیح  رد  هعیدو 
دهعت هک  دـسریم  رظنب  م . ق . « 10  » ةدامب هجوت  اب  دـناهدومن . روبزم  دراوم  رد  نامـض  تحـصب  لیامت  هیماما  ياهقف  زا  یـضعب  تسا . هتفاین 

. دریذپیم ار  نآ  عامتجا  ةداس  قطنم  هکنآ  ًاصوصخم  تسا  روآمازلا  روبزم 

دوشیم ثحب  نید  زا  نامض  دروم  رد  هک  دنچ  یلئاسم 

نمث ای  عیبم  کردب  تبسن  هدھع  نامض  فلا -

م  ق . « 697  » ةدام قبط 
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و « 390  » هدام زا  هکنانچ  تسا » زئاج  نآ  ندمآ  رد  ریغلل  قحتـسم  تروص  رد  نمث  ای  عیبم  كردـب  تبـسن  عیاب  ای  يرتشم  زا  هدـهع  نامض 
تیلوئـسم دهد ، سپ  يرتشمب  تسا  هتفرگ  هک  ار  ینمث  دیاب  عیاب  دـیآ  رد  ریغلل  قحتـسم  عیبم  هک  یتروص  رد  ددرگیم  مولعم  م . ق . « 391»

، یـصخش نیع  نمث  هاـگره  ینعی  نمثب  تبـسن  كرد  نامـض  تسا  نینچمه  و  دـنیوگ . عیبـم  كرد  نامـض  روـبزم  دروـم  رد  ار  نمث  درب 
. دنیوگ نمث  كرد  نامض  ار  تیلوئسم  نیا  دنک ، در  يرتشمب  تسا  هتفرگ  هک  ار  ینمث  دیاب  عیاب  دیآ  رد  ریغلل  قحتسم 

رد ریغلل  قحتـسم  عیبم  هاگره  هک  دیامنب  تنامـض  يرتشم  دزن  عیاب  زا  یـسک  هک  تسنانچ  نآ  عیبم و  كردب  تبـسن  عیاب  زا  هدـهع  نامض 
. دهدب تمیق  ای  لثم  زا  ار  نآ  لدب  فلت  تروص  رد  دنک و  در  يرتشمب  هتفرگ  عیاب  هک  ار  ینمث  نیع  دیآ ،

یـصخش نیع  نمث  هاگره  هک  دـیامن  تنامـض  عیاب  دزن  يرتشم  زا  یـسک  هک  تسا  ناـنچ  نمث ، كردـب  تبـسن  يرتشم  زا  هدـهع  ناـمض 
. دهدب واب  تمیق  ای  لثم  زا  ار  نآ  لدب  دوب  هدش  فلت  هچنانچ  دنک و  درسم  عیابب  ار  عیبم  نیع  نماض ، دیآ ، رد  ریغلل  قحتسم 

دوشیم ینمث  نیع  زا  تنامض  عیبم ، كردب  تبسن  هدهع  نامـض  رد  اریز  تسا  هنومـضم  نایعا  نامـض  ماسقا  زا  روبزم  دروم  ود  رد  نامض 
تمیق ای  لثم  هدـش  فلت  هاگره  دوجو و  تروص  رد  ار  نمث  نآ  نیع  نماض ، دـیآ  رد  ریغلل  قحتـسم  عیبم  هچنانچ  هک  هدـش  هداد  عیابب  هک 

نیع دیآ  رد  ریغلل  قحتسم  نمث  هچنانچ  هک  دوشیم  عیبم  نیع  زا  تنامض  نمث ، كردب  تبسن  هدهع  نامـض  رد  دیامن و  در  يرتشمب  ار  نآ 
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زا يوریپ  نمث  ای  عیبم  كرد  رد  هدهع  نامـض  نایب  رد  یندـم  نوناق  دوش  هداد  عیابب  فلت  تروص  رد  نآ  لدـب  و  دوجو ، تروص  رد  عیبم 
قفتم الاب  دروم  رد  دـنراد  رظن  فالتخا  هنومـضم  ناـیعا  نامـض  تحـص  رد  هکنآ  اـب  روبزم  نییقوقح  تسا . هدومن  هیماـما  ياـهقف  هدـیقع 

دناهدومن رکذ  قلطم  روطب  رگید  ضعب  و  دـناهتفگ ، نمث  ای  عیبم  ضبق  زا  سپ  ار  نامـض  دوخ  تاـفلؤم  رد  ناـنآ  زا  یـضعب  یلو  دنـشابیم 
رد هکلب  دـناهدومنن  نمث  ای  عیبم  ندـمآ  رد  ریغلل  قحتـسم  درومب  رـصحنم  ار  نامـض  تحـص  مکح  تسا و  م . ق . « 697  » ةدام رد  هکناـنچ 

، تحص طیارش  زا  یکی  نادقف  رثا  رد  هک  يدراوم  یمامت 
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مکح دشابیم  هطبنتسم  تلع  رب  ینتبم  هک  كالم  تدحوب  هجوت  اب  یئاضق  رظن  زا  دناهتسناد . حیحص  ار  كرد  نامـض  دشاب  لطاب  عیب  دقع 
. داد يرست  ناوتیم  نمث  ای  عیبم  كرد  نامض  دراوم  یمامت  رد  ار  « 697  » ةدام

هقفص ضعبت  رایخ  زا  يرتشم  دیآ و  رد  ریغلل  ًاقحتسم  نآ  زا  یضعب  دوش و  عیبم  كردب  تبسن  عیاب  زا  هدهع  نماض  یسک  هک  یتروص  رد 
. دنک خسف  ار  عیب  هدرک و  هدافتسا 

هزاجا خیـش  دـنک ؟ هبلاطم  ار  نمث  لطاب  تمـسقب  تبـسن  دـناوتیم  طقف  ای  دـیامن و  نماضب  عوجر  نمث  یمامتب  تبـسن  دـناوتیم  يرتشم  ایآ 
نامـض دـقع  نیح  رد  نآ  تسا و  عیبـم  ضعب  ندوب  ریغلل  قحتـسم  دـقع ، خـسف  ببـس  اریز  تسا ، هداد  نماـضب  نمث  ماـمتب  تبـسن  عوجر 
يرتشم تسا و  هدـهع  نامـض  بجوم  هدـمآ  رد  ریغلل  قحتـسم  نآ  عیبم  هک  نمث  زا  یتمـسق  هک  دـننآ  رب  اهقف  زا  ياهدـع  دـشابیم . دوجوم 

رایخ رثا  رد  دناوتیم  يرتشم  تسا ، حیحص  عیب  هک  نمث  زا  رگید  تمـسقب  تبـسن  یلو  دنک ، هبلاطم  نماض  زا  ار  نمث  زا  رادقم  نآ  دناوتیم 
عوجر نماضب  نآ  نمثب  تبـسن  دناوتیمن  دومن  خسف  ار  نآ  هچنانچ  و  درادهگن ، ار  عیبم  تبـسن  نآب  ای  دنک و  خـسف  ار  دـقع  هقفـص  ضعبت 

اریز دشابیمن  حیحص  نآ  زا  نامض  دوش  حیرصت  نامض  دقع  رد  هک  ضرف  رب  ددرگیمن و  نآ  لماش  عیبم  كرد  زا  هدهع  نامض  اریز  دنک ،
. تسا بجی  مل  ام  نامض  ماسقا  زا 

يرب نامـض  زا  رایخ  ای  هلاقا  ببـسب  عیب  خـسف  تروص  رد  تسا  عیبم  كرد  نماض  هک  یـسک  : » دـیوگیم م . ق . « 708  » ةداـم هک  تسا  نیا 
ۀلیـسوب عیب  دقع  نمث ، كردب  تبـسن  يرتشم  زا  هدهع  نامـض  ای  عیبم و  كردب  تبـسن  عیاب  زا  هدهع  نامـض  رد  هکنانچ  نیاربانب  دوشیم »

طقف مود  دروم  رد  عیبم  لوا و  دروم  رد  نمث  هیدأتب  دهعت  نماض  اریز  دوب ، دهاوخن  عیبم  ای  نمث  لوئـسم  نماض  ددرگ ، لحنم  خسف  ای  هلاقا 
زا یتهجب  ای  ددرگ و  هلاقا  نیفرط  یـضارتب  دـقع  هچنانچ  دـشاب و  لطاب  دروم ، ندـمآ  رد  ریغلل  قحتـسم  رظن  زا  عیبم  هک  هدومن  یتروص  رد 

تسا  هدومنن  عیبم  ای  نمثب  تبسن  يدهعت  درادن و  یتیلوئسم  نماض  دوش  خسف  تاهج 
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ضبق زا  لبق  عیبم  فلت  تروص  رد  و  عیب ، دقع  هلاقا  ای  خسف  تروص  رد  نمثم  ای  نمث  زا  هدھع  نامض  ب -

زا لبق  عیبم  فلت  تروص  رد  نینچمه  عیب و  ۀلاقا  ای  خسف  تروص  رد  نمثم  ای  نمث  زا  هدهع  نامض  هک  تسا  نآ  هیماما  ياهقف  دزن  روهشم 
، دش فلت  ضبق  زا  لبق  عیبم  ای  دیدرگ  خسف  ای  هلاقا  عیب  هچنانچ  هک  ددرگ  عیاب  نماض  يرتشم  دزن  یـسک  رگا  اًلثم  دشابیمن ، روآمازلا  ضبق 

نآ لدب  ای  عیبم  نیع  دیدرگ  هلاقا  ای  خسف  عیب  هچنانچ  هک  دوش  نماض  يرتشم  دزن  یـسک  هکنآ  ای  و  دـهدب ، يرتشمب  ار  نآ  لدـب  ای  نمث و 
نامـض دقع  نیح  رد  نمثم  ای  نمث  تبـسن  نید  اریز  درادـن ، یتیلوئـسم  هنوگچـیه  نماض  تسا و  لطاب  روبزم  نامـض  دـهدب ، يرتشمب  ار 

هک م . ق . « 691  » ةدام رد  روکذـم  ةدـعاقب  هجوت  اب  نیاربانب  دوشیم  ثداح  ضبق  زا  لبق  عیبم  فلت  ای  هلاقا  ای  خـسف  رثا  رد  تسین و  دوجوم 
. دوب دهاوخ  لطاب  روبزم  دروم  ود  رد  نامض  دنادیم ، لطاب  تسا  هدشن  داجیا  نآ  ببس  زونه  هک  ار  ینید  زا  تنامض 

هک یتارایخ  دروم  رد  عیب  خسف  تروص  رد  نینچمه  ضبق و  زا  لبق  عیبم  فلت  هلاقا و  تروص  رد  هک  دوب  نآ  رب  دـیاب  یندـم  نوناق  رظن  زا 
زا دـعب  اهنآ  ببـس  اریز  دـشابیمن ، زیاج  نمث  زا  هدـهع  نامـض  ناویح ، رایخ  سیلفت و  راـیخ  دـننام  هدوبن  دوجوم  دـقع  نیح  رد  نآ  ببس 
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هدهع نامـض  سیلدت ، نبغ و  بیع ، رایخ  دننام  دشابیم  دوجوم  دقع  نیح  رد  نآ  ببـس  هک  یتارایخ  دروم  رد  یلو  دوشیم  لصاح  نامض 
. تسا زیاج  نمثم  ای  نمث  زا 

. دنشابیم نآ  تحص  مدعب  لئاق  روهشم  هدومن و  فالتخا  اهقف  دقع  رب  قحال  ای  قباس  بیع  دروم  رد  نمث  زا  نامض  رد 
حیحص تسا و  هدهع  نامض  دراوم  زا  دشابیم  دوجوم  دقع  نیح  رد  نآ  ببس  نوچ  دقع  رب  قباس  بیع  رد  نمث  زا  نامض  هک  دسریم  رظنب 
. دوب دهاوخن  حیحص  دوشیم  ثداح  ًادعب  نآ  ببس  هک  تسا  ضبق  زا  لبق  عیبم  فلت  دننام  قحال  بیع  رد  نمث  زا  نامض  یلو  دشابیم 

شرا ۀـبلاطم  دـنکن و  خـسف  ار  دـقع  رایخ  ةدـنراد  هک  یتروص  رد  بیع ، رایخ  دروم  رد  شراب  تبـسن  هدـهع  نامـض  ندوب  لماش  رد  اهقف 
نمث زا  یتمـسق  شرا  تسا و  دوجوم  دقع  نیح  رد  نآ  و  بیع ، دوجو  شرا  ۀبلاطم  ببـس  نوچ  هک  دسریم  رظنب  دـنراد ، فالتخا  دـیامنب 

خسف  رثا  رد  نمثب  تبسن  هدهع  نامض  هکنانچ  دراد و  رارق  عیبم  بیع  صقن و  لباقم  رد  هک  دشابیم 
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. دشابیم حیحص  زین  تسا  نمث  زا  یتمسق  هک  شراب  تبسن  تسا  حیحص  بیع  رایخ  دروم  رد 

براقا همئاد و  ۀجوز  هقفن  نامض  ج -

جوز همذ  رب  تباث  نید  م . ق . « 1206  » ةدام دافم  قبط  همئاد  ۀجوز  هتشذگ  هقفن  اریز  دشابیم ، حیحص  همئاد  ۀجوز  هتـشذگ  هقفن  زا  نامض 
هکنانچ دسریم  رظنب  تسین . حیحـص  نآ  زا  نامـض  دشابیمن  نید  هدنیآ  هقفن  نوچ  هک  دناهتفگ  یـضعب  وا  هدنیآ  ۀـقفنب  تبـسن  اما  و  تسا .

دقع رد  تسا  یکاح  م . ق . « 1106  » ةدام هکنانچ  تسا و  نامض  تحص  يارب  یفاک  نامض ، دقع  نیح  رد  نید  ببـس  دوجو  هک  تشذگ 
دوـجوم نامـض ، دـقع  نیح  رد  هک  تسا  تیجوز  هقفن  تخادرپ  ببـس  ددرگیم  موـلعم  ناـیب  نیا  زا  تسا و  رهوـش  ةدـهعب  نز  هقفن  مـئاد 

هدام زا  دافتـسم  ربانب  دیدرگ  هزـشان  ادعب  هاگره  دومن و  تنامـض  هجوز  هدنیآ  هقفن  زا  حاکن  دـقع  داقعنا  زا  سپ  ناوتیم  نیاربانب  دـشابیم ،
ضرف رد  نماض  تینویدم  اریز  ددرگیم ، يرب  روبزم  تدـمب  تبـسن  نماض  نآ  ۀـجیتن  رد  دوشیم و  طقاس  زوشن  تدـم  هقفن  م  ق . « 1108»

تخادرپب مزتلم  نماض  ات  دشابیمن  هقفن  ۀیدأتب  مزتلم  جوز  دوش  هزشان  هجوز  هک  یتروص  رد  تسا و  جوز  ۀمذ  رد  نید  شیادیپ  رب  عرف  الاب 
. ددرگ نآ 

ار نآ  دـیاب  هک  یـسک  ۀـمذ  رب  نید  براقا  ۀتـشذگ  هقفن  م  ق . « 1206  » ةدام روتـسدب  اریز  تسین ، حیحـص  براقا  هتـشذگ  ۀقفن  زا  نامض 
نییقوقح زا  ياهدع  براقا ، هدنیآ  نامز  هقفنب  تبـسن  نامـض  اما  و  دریگ . رارق  تنامـض  دروم  دناوتیمن  تهج  نیدب  و  دوب ، دهاوخن  دهدب 

مل ام  نامـض  دراوم  زا  دشابیمن و  براقاب  نویدم  هنع  نومـضم  نامـض ، دقع  نیح  رد  اریز  دشابیمن  حیحـص  نآ  زا  تنامـض  هک  دـناهتفگ 
نآ زا  ناوتب  اـت  دریگیمن  رارق  دـهدب  ار  نآ  دـیاب  هک  یـسک  همذ  رب  دـشابیم و  یفیلکت  مکح  قاـفنا ، بوـجو  هکنآ  رب  هوـالع  تسا ، بجی 

. دومن تنامض 
ببس تفگ  ناوتیم  دنیامن » هقفن  هبلاطم  دنناوتیم  هیتآب  تبسن  براقا  : » دیوگیم هک  م . ق . « 1206  » ةدام لیذ  زا  دافتسم  ربانب  هک  دسریم  رظنب 

هچ رگا  دشابیم  براقا  هدنیآ  ۀقفن  زا  نامض  تحـص  يارب  یفاک  رما  نیا  تسا و  دوجوم  نامـض  دقع  نیح  رد  دشاب  رقف  تبارق و  هک  هقفن 
دشابن  لوغشم  دقع  لاح  رد  دهدب  ار  هقفن  دیاب  هک  یسک  همذ 
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دشاب نیعم  دیاب  نامض  دروم  - 3

: دیوگیم هک  م . ق . « 694  » ةدام لیذ  روتسدب 
. دشاب نیعم  دیاب  نامض  دروم  تسا » لطاب  دیدرت  وحنب  نید  دنچ  زا  یکی  تنامض  »... 
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، لایر رازه  ود  یموس  سیوس و  کنارف  رازه  يرگید  دنوپ ، دص  یکی  دشاب  هتشاد  یسکب  فلتخم  نید  نیدنچ  یلصا  نویدم  هاگره  الثم 
تسا ررغ  بجوم  دهعت  دروم  ندوبن  نیعم  اریز  دریگیم ، رارق  نامض  دروم  اهنآ  زا  کیمادک  هک  دشاب  مولعم  دیاب  هل  نومضم  نماض و  دزن 

. دوشیم هتخانش  هلماعم  تحص  یساسا  طئارش  زا  یکی  ندوب  نیعم  م . ق . « 190  » ةدام « 3  » قش قبط  و 

تسا یفاک  نامض  درومب  یلامجا  ملع  - 4

م. ق . « 694  » ةدام لوا  تمسق  قب 
رگا نیاربانب  دشابیم  یفاک  نآب  یلامجا  ملع  و  تسین »...  طرش  دیامنیم  ار  نآ  تنامض  هک  ینید  طئارـش  فاصوا و  رادقمب و  نماض  ملع  »

هاگره الثم  دشابیم  حیحص  نامـض  نآ  تسا  فصو  ای  سنج و  هچ  زا  رادقم و  هچ  وا  نید  دنادب  هکنآ  نودب  دوشب  يرگید  نماض  یـسک 
راکبلط دیئامن و  دازآ  ار  وا  منماض و  نم  دیوگب  رگا  دربیم ، هاگتشادزابب  هتفرگ و  راکبلط  تیادهب  ارجا  رومأم  ار  شتسود  هک  دنیبب  یـسک 

دروم ندوب  مولعم  موزل   ) ةدـعاق زا  نامـض  دـقع  دـنیامنیم . مولعم  ار  نید  سنج  رادـقم و  ادـعب  دوشیم و  دـقعنم  نامـض  دـقع  دـنک ، لوبق 
رب ینبم  هک  هلاعج  دـننام  رگید  دوقع  ضعب  رد  هک  ینانچمه  دـشابیم ، ینثتـسم  تسا  هلماعم  تحـص  یـساسا  طئارـش  زا  یکی  هک  هلماـعم )

. دنادیم یفاک  یندم  نوناق  ار  یلامجا  ملع  زین  تسا  قافرا 

دشابیم حیحص  لاح  نید  زا  لجؤم  نامض  - 5

دهعت لـجؤم  نید  رد  دـناوتیم  نینچمه  و  دـنک ، نیعم  یلجا  نآ  ۀـیدأت  يارب  نماـض  تسا  نکمم  لاـح  نـید  رد  . » م ق . « 692  » ةدام قبط 
يداد رارق  يرگید  نید و  لاـقتنا  یکی  تسا : رما  ود  زا  بـکرم  تـقیقح  رد  روـبزم  دـقع  یلیلحت  رظن  زا  دـیامنب » ار  نآ  يروـف  تـخادرپ 

لاس ود  زا  سپ  هک  یسک  هاگره  الثم  دیامنب . هیدأت  ینامز  هچ  رد  ار  نامض  دروم  نید  دنیامنیم  قفاوت  نیفرط  هک  تخادرپ  دعومب  تبـسن 
رد هک  نویدـم  یمیمـص  ناتـسود  زا  یکی  دـنکیم ، داـقتنا  وا  زا  دوخ  بلطب  عجار  یـسلجم  رد  دراد  نویدـم  زا  ار  دوخ  بلط  ۀـبلاطم  قـح 

سلجم 
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نودب دناوتیم  هک  ینانچمه  دزادرپب ، يروف  دیامنب و  لجا  نودب  ار  نویدم  تنامض  دناوتیم  دنیبب ، نارگ  دوخ  رب  ار  رما  نیا  دراد و  روضح 
نامض هک  تسنیا  نانآ  لیلد  دناهدومن و  لاکشا  لجؤم  نید  زا  لاح  نامض  تحص  رد  هیماما  ياهقف  زا  ضعب  دنک . هیدأت  ار  وا  نید  دهعت 

اب روبزم  لالدتـسا  نالطب  درادن . ار  نویدم  زا  هبلاطم  قح  راکبلط  نامـض ، دقع  عقوم  رد  اریز  دـشابیم ، بجی  مل  ام  نامـض  ماسقا  زا  روبزم 
. تسا راکشآ  نامض ، دقع  نیح  رد  هنع  نومضم  ندوب  نویدم 

- دشابیم حیحص  نید  زا  رتشیب  ای  رتمکب  نامض  - 6

لقتنم يدـهعت  ۀلیـسوب  یلو  دـشابیم  نید  لاقتنا  هچ  رگا  نامـض  اریز  دـنک ، تنامـض  نویدـم  زا  نید  زا  رتشیب  ای  رتمکب و  دـناوتیم  نماـض 
هک دوشیم  لاکـشا  دـنک . دـهعت  يرادـقم  ره  هل  نومـضم  تقفاوم  اب  دـناوتیم ، نماض  دوشیم و  عقاو  هل  نومـضم  نماض و  نیب  هک  ددرگیم 

تسا نید  لاقتنا  یعبت و  دقع  هکلب  دیامن ، دهعت  دهاوخب  نماض  هک  يرادقم  ره  ات  دشابیمن  یلقتسم  دهعت  یلو  تسا  دهعت  هچ  رگا  نامض 
هدهعب نآ  هیقب  دوش  تنامـض  یلـصا  نید  زا  رتمک  هچنانچ  دریگب و  هدهعب  تسا  هنع  نومـضم  همذ  رد  هک  ار  هچنآ  دـناوتیم  نماض  طقف  و 
یلصا نیدب  طوبرم  تسا و  یلقتسم  دهعت  دئاز  رادقمب  تبسن  ددرگ  تنامض  یلـصا  نید  زا  رتدایز  هکنانچ  ددرگیم و  یقاب  هنع  نومـضم 
یلـصا نید  یمامت  لباقم  رد  نید ) زا  رتدایز  اـی  رتمک  ، ) دوشیم تنامـض  هچنآ  هک  دـناهداد  خـساپ  وحن  نیدـب  ار  روبزم  لاکـشا  دـشابیمن .
تنامـض نید  زا  رتمک  هاگره  هک  دوب  نآ  رب  دـیاب  یقوقح  لیلحت  رظن  زا  دـسریمن و  رظنب  نید  لاقتنا  هدـعاق  اـب  قبطنم  روبزم  خـساپ  تسا .
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. تسا یلقتسم  دهعت  دئاز  دوش  تنامض  رتدایز  هاگره  ددرگیم و  طقاس  هیقب  هل  نومضم  لوبق  اب  دوش 

- دشابیم حیحص  نید  سنج  ریغب  نامض  - 7

دـص یـسک  هاـگره  اًـلثم  درک ، نید  ءاـفیا  سنج  ریغ  زا  ناوتیم  هک  یناـنچمه  دومن  نید  سنج  ریغب  تنامـض  ناوتیم  هک  تسا  هدـش  هتفگ 
تنامض روبزم  دقع  یقوقح  لیلحت  رظن  زا  دیامنب . لایر  رازه  ودب  ار  وا  تنامض  راکبلط  دزن  دناوتیم  يرگید  تسا  نویدم  سیوس  کنارف 

هدهع  رب  هچنآ  اریز  دشابیمن  هداس 
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نماض همذـب  نویدـم  همذ  زا  سیوس  کنارف  دـیاب  تسا  نید  لاقتنا  هک  هداس  تنامـض  رد  دـشابیم و  سیوس  کنارف  تسا  یلـصا  نویدـم 
دقع تروصب  هک  دـهعت  لیدـبت  يرگید  نید و  لاـقتنا  یکی  تسا : رما  ود  زا  بکرم  روبزم  لـمع  هک  دـسریم  رظنب  نیارباـنب  دوـش . لـقتنم 

. دیامنیم هولج  دحاو 

نامض ماکحا  راثآ و 

يرب هنع  نومـضم  دوشیم و  لقتنم  نماض  همذب  هنع  نومـضم  همذ  زا  نید  م . ق . « 698  » ةدام قبط  دیدرگ  دقعنم  نامـض  دقع  هکنآ  زا  سپ  لوا -
، ددرگیم

، تشاد دهاوخن  دوشیم  لصاح  دقع  زا  هچنآ  زا  شیب  يرثا  تسین و  شیب  يدـیکأت  دوش  جرد  نامـض  دـقع  رد  وا  تئارب  طرـش  هچنانچ  و 
شدصق هکنآ  رگم  دنک  يرب  ار  هنع  نومضم  نامض  زا  دعب  نئاد  هاگره  تسا  نینچمه  و  ددرگیم . يرب  یلـصا  نویدم  نید ، لاقتنا  اب  اریز 
. ددرگیم يرب  نماض  تروص  نیا  رد  هک  هدوب  نویدم  هنع  نومضم  اًلبق  تسا و  هدش  رقتسم  نماض  ةدهعب  هک  دشاب  ینید  وا  ءاربا  زا 

تقفاوم هنع  نومضم  هچ  رگا  دنک  خسف  ار  نآ  دناوتیمن  هل  نومـضم  نماض و  زا  کیچیه  مزال و  تسیدقع  نامـض  م . ق . « 701  » ةدام قبط  مود -
دیامنب

نامـض داقعنا  رد  هلخادم  هنوگچـیه  هنع  نومـضم  هچ  رگا  دـنیامن ، هلاقا  ار  نآ  هنع  نومـضم  قفاوت  اب  دـنناوتیم  هل  نومـضم  نماض و  یلو 
وا تقفاوم  نودب  هلاقا  رثا  رد  ناوتیمن  هدش و  يرب  هنع  نومضم  همذ  نامض  زا  سپ  اریز  دوشیم ، هلاقا  نیفرط  یـضارتب  دقع  تسا و  هتـشادن 

. دینادرگ نویدم  ار 

: دومن خسف  م . ق . « 701  » ةدام روتسدب  ناوتیم  ار  نامض  دقع  ریز  دراوم  رد 

- دشاب لهاج  نماض  راسعاب  دقع  نیح  رد  هل  نومضم  هک  یتروص  رد  - 1

. دنک خسف  ار  نامض  دقع  دناوتیم  دشاب  لهاج  نماض  نکمت  مدعب  نامض  تقو  رد  هل  نومضم  رگا  درادیم  ررقم  م . ق . « 690  » ةدام

- دشاب خسف  قح  هب  نومضم  نیدب  تبسن  هک  یتروص  رد  - 2

دومن  طرش  م . ق . « 456  » هدام و  « 399  » ةدام زا  دافتسم  ربانب  رگید  تالماعم  هیلک  دننام  ناوتیم  نامض  دقع  رد 
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دراد ار  نامض  خسف  قح  هک  یسک  تروص  نیا  رد  دشاب . خسف  رایتخا  یجراخ  صخـش  ای  هل  نومـضم  ای  نماض  يارب  ینیعم  تدم  رد  هک 
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. دیامن خسف  ار  نآ  دناوتیم 

- دوش فلخت  دقع  تاررقم  زا  هک  یتروص  رد  - 3

نمض جردنم  طورش  زا  هک  یتروص  رد  دنهدیم . رارق  نامض  دقع  نمض  هل  نومضم  نماض و  هک  تسا  یطورـش  دقع ، تاررقم  زا  روظنم 
ار نامض  دقع  دناوتیم  م . ق . « 239  » ات « 237  » داوم طورش ، ماکحا  ثحبم  رد  روکذم  تاررقم  قبط  هل  طورشم  دوش ، فلخت  نامـض  دقع 

هاگره هک  دوش  طرـش  نامـض  دـقع  رد  هکناـنچ  دریگ ، رارق  نامـض  دـقع  نمـض  هجیتن  طرـش  تروصب  خـسف  تسا  نکمم  دـیامن . خـسف 
. ددرگ خسف  نید  یمامتب  تبسن  نامض  دنکن  هیدأت  نماضب  نیعم  خیرات  ات  هتخادرپ  نماض  هک  ار  دوخ  نید  لوا  طسق  هنع  نومضم 

: دنچ یلئاسم 

، دومن هجیتن  طرش  ای  لعف  طرش  ناوتیم  نامض  دقع  نمض  فلا -

. دشاب نهر  هل  نومضم  دزن  نماض  نیعم  لام  هکنآ  ای  دیامنب و  لیکو  رما  نالف  رد  ار  يرگید  یکی  هک  درک  طرش  نامض  رد  ناوتیم  اًلثم 
. تشذگ یلک ، روطب  دقع  نمض  طورش  رد  هک  تسنامه  نامض  دقع  نمض  طورش  ماکحا 

، دیامن هیدأت  نیعم  لام  زا  ار  هب  نومضم  نماض  هک  دومن  طرش  ناوتیم  نامض  دقع  رد  ب -

یـسک هکنانچ  لعف  طرـش  تروصب  ای  دنک و  هیدأت  نیعم  لام  زا  ار  نید  هک  دوش  نماض  یـسک  هکنانچ  دـشاب  دـیق  تروصب  رما  نیا  هاوخ 
تروصب هاوخ  دـیق و  تروصب  هاوخ  روبزم  رما  دزادرپب . نیعم  لام  نالف  زا  ار  دوخ  نید  هک  دوش  طرـش  وا  رب  دـقع  نمـض  ددرگ و  نماض 

هیدأت نیعم  لام  زا  ار  نید  دـیاب  نماض  تروص  ود  ره  رد  و  دـشابیم ، روآمازلا  م . ق . « 10  » ةدام قبط  تسا و  مازتلا  رد  مازتلا  دـشاب  طرش 
نومضمب دناوتیم  دوخ  بلط  ۀبلاطم  يارب  هل  نومضم  ددرگیم و  خسفنم  نامـض  دقع  دوش  فلت  نیعم  لام  لوا  تروص  رد  هچنانچ  و  دنک .

شیب اریز  دوب ، دهاوخ  هنع  نومـضم  ةدهعب  نآ  هیقب  دیآ  رد  نید  زا  رتمک  ای  دوش و  صقان  لام  نآ  هاگره  هک  ینانچمه  دـنک ، عوجر  هنع 
هتفرگن  هدهع  رب  نماض  هدش  هیدأت  هچنآ  زا 
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یـسک دوش  فلت  نیعم  لام  مود  تروص  رد  هچنانچ  دوب . دهاوخ  وا  ةدهعب  هیقب  هدـیدرگن  هیدأت  یلـصا  نویدـم  نید  یمامت  نوچ  تسا و 
دراوم زا  دروم  اریز  دیامن ، خسف  ار  نامـض  دقع  دناوتیم  اهنآ ، ود  ره  ای  هل و  نومـضم  ای  دشاب  نماض  هاوخ  تسا ، هدـش  وا  عفنب  طرـش  هک 

دوش بویعم  ای  صقان و  لام  نآ  هک  یتروص  رد  و  دوشیم . ادا  نماض  رگید  لاوما  زا  نید  دومنن  خسف  هاگره  تسا و  طرـش  فلخت  رایخ 
تسا و هدـش  یلـصا  نویدـم  نید  یمامت  راد  هدـهع  نماض  اریز  دزادرپیم ، ار  نید  هیقب  دوخ  لام  زا  تسا و  نماض  ةدـهعب  بیع  صقن و 

. دنک هیدأت  ار  نآ  مامت  دیاب 
. دریگ رارق  هیلا  لقتنم  دناوتیمن  لام  تسا و  نید  لاقتنا  نامض  اریز  تسین ، لام  رد  نامض  نداد  رارق  الاب  دروم  ود  رد  نامض 

. ددرگ نهر  ءاقب  مدعب  حیرصت  نامض  رد  هکنآ  رگم  دوشیمن  کف  نهر  نامض  رثا  رد  دشاب ، هتشاد  نهر  یلصا  نید  هک  یتروص  رد  ج -

نید نامـض  قلطم  روطب  ثلاث  صخـش  تسا و  نهر  نئاد  دزن  مه  وا  ۀـناخ  دـشاب و  نویدـم  لایر  رازه  دـص  يرگیدـب  یـسک  هاگره  الثم 
زا ینعی  هداد  رییغت  ار  دوخ  لحم  یقاب و  نید  نامض ، رد  تسا و  نید  هقیثو  نهر  اریز  دنام ، دهاوخ  یقاب  دوشیمن و  کف  نهر  دوش  روبزم 
هک تسا  دهعت  لیدبت  رد  هچنآ  فالخ  رب  دیامنیم . ار  نید  تعباتم  زین  تانیمـضت  دوشیم و  لقتنم  دیدج  نویدم  همذب  یلـصا  نویدـم  همذ 

عباوت زا  هک  یتانیمـضت  دیآیم و  دوجوب  يدیدج  دهعت  ددرگیم و  طقاس  قباس  دـهعت  دـهعت ، لیدـبت  رثا  رد  اریز  دـنامیمن  یقاب  تانیمـضت 
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عباوت زا  هک  یتانیمـضت  دیآیم و  دوجوب  يدیدج  دهعت  ددرگیم و  طقاس  قباس  دـهعت  دـهعت ، لیدـبت  رثا  رد  اریز  دـنامیمن  یقاب  تانیمـضت 
، دوشیم کف  نهر  نامـض  رثا  رد  هک  دننآ  رب  رگید  ياهقف  زا  ياهدع  رهاوج و  کلاسم و  بحاص  تفر . دـهاوخ  نیب  زا  تسا  قباس  دـهعت 

یلـصا نویدم  رابتعاب  هچ  رگا  نامـض ، رد  هک  دسریم  رظنب  تسا . نید  ءافو  هلزنمب  نامـض  اریز  ددرگ ، نآ  ءاقب  طرـش  دقع  رد  هکنآ  رگم 
رییغت نماض  همذب  یلـصا  نویدـم  همذ  زا  ار  دوخ  لحم  تسا و  یقاب  نید  نئاد  رابتعاب  یلو  دـشابیم  نید  ءافو  دـننام  هدـش  يرب  وا  ۀـمذ  هک 
هدـشن ثداح  نماض  تینویدـم  يارب  يدـیدج  ببـس  الا  و  تسناد ، نید  ءافو  هلزنمب  تاـهجلا  عیمج  نم  ار  نامـض  ناوتیمن  و  تسا . هداد 

دهعت و لیدبت  نیب  دوجوم  ياهقرف  زا  یکی  رما  نیا  دنامیم . یقاب  تانیمضت  نید  لاقتنا  اب  نیاربانب  ددرگ . راکبلط  وا  زا  هل  نومضم  ات  تسا 
دهعت  لیدبت  رد  هک  تسا  نید  لاقتنا 
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. تشذگ نآ  حرش 

، ددرگیم طقاس  نامض  زا  یشان  نید  دوش ، لحنم  تاهج  زا  یتهجب  هدوب  یلصا  نید  شیادیپ  ببس  هک  يدقع  هاگره  د -

عیب بیع  ای  نبغ  ۀجیتن  رد  سپس  دوش و  نماض  نآ  نمثب  تبسن  يرتشم  زا  تسا  هتخورف  هیسنب  ار  دوخ  لام  هک  عیاب  دزن  یسک  هکنانچ  اًلثم 
رد ینعی  دشابیم  یلـصا  نید  ءاقبب  طونم  نآ  ءاقب  تسا و  یعبت  دقع  تشذـگ  هکنانچ  نامـض  اریز  ددرگیم ، طقاس  نماض  نید  دوش  خـسف 

تـسا يرتشم  ۀمذ  رد  هک  ینمث  ددرگ  لحنم  عیب  هکنآ  زا  سپ  دوشیم و  لقتنم  نماض  ۀمذب  هدوب  یلـصا  نویدم  ةدهع  رب  هک  ینید  نآ ، رثا 
. تسا هتفرگ  رارق  نماض  ۀمذ  رد  هدش و  لقتنم  نامض  رثا  رد  هک  تسا  نامه  نآ  دوشیم و  طقاس  راچان 

هل نومضم  نماض و  نیب  نامض  رثا  رد  مود  ثحبم 

«. دوشیم لوغشم  هل  نومضمب  نماض  ۀمذ  يرب و  هنع  نومضم  ۀمذ  دش ، عقاو  حیحص  روطب  نامض  هکنیا  زا  دعب  : » م ق . « 698  » ةدام قبط  - 1

ۀحارـص یـسک  هک  درادن  تافانم  رما  نیا  دشابیم . قلطم  ینعمب  نامـض  يانبم  هک  تسا  نید  لاقتنا  میقتـسم  رثا  هنع  نومـضم  ۀمذ  تئارب 
هنع نومضم  نماض و  زا  کیره  هب  دناوتب  هل  نومضم  هک  ینعم  نیدب  دشاب ، نویدم  نید  نامه  يارب  هنع  نومـضم  فیدر  رد  دیامن  دهعت 

وا هیدأت ، مدع  یلـصا و  نویدمب  هل  نومـضم  عوجر  زا  سپ  هک  دوش  نیعم  دقع  رد  بلط ، ۀبلاطم  رد  بیترت  ای  و  دنک ، عوجر  دـهاوخب  هک 
وا دـهدن  ار  دوـخ  نید  نویدـم  رگا  هک  دوـش  نماـض  یـسک  تسا  نکمم  م . ق . « 699  » هدام زا  دافتـسم  ربانب  دنک . عوجر  دـهعتمب  دـناوتب 
ۀمذ زا  نید  تسا و  یحالطصا  نامض  زین  روبزم  نامـض  دشاب . قلعم  نید  ۀیدأتب  مازتلا  یلو  ددرگ  دقعنم  زجنم  نامـض  دقع  ینعی  دزادرپب ،
هدش تنامض  نآ  زا  هک  ار  دوخ  قباس  نید  هک  دنک  عوجر  هنع  نومضمب  دیاب  هل  نومضم  اًلبق  یلو  دوشیم  لقتنم  نماض  همذب  هنع  نومضم 
دروم رد  هنع  نومـضم  فرط  زا  نید  ۀیدأت  هک  تفگ  ناوتیم  دیامنب . ینوناق  ۀبلاطم  نماض  زا  دـناوتیم  راک  بلط  تخادرپن  هاگره  دـهدب و 

نماض  یلصا و  نویدم  هک  نماضت  تروص  فالخب  تسا ، نویدم  ریغ  بناج  زا  نید  هیدأت  دننام  روبزم 
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رب دیاب  هبلاطم . رد  بیترت  دروم  رد  هک  دسریم  رظنب  دنـشابیم . نویدم  رگیدکی  ضرع  رد  دحاو  نیدب  تبـسن  هل  نومـضم  لباقم  رد  ود  ره 
یتقو ار  نماض  زا  ۀـبلاطم  قح  هل  نومـضم  هک  تسا  نیا  نآ  دـشابیم و  دوجوم  یفاضا  دادرارق  یلو  تسا  ینماـضت  تینویدـم  هک  دوب  نآ 
. تسا هتخادرپ  ار  دوخ  یلعف  نید  تخادرپ  هنع  نومضم  هاگره  الا  دشاب و  هتخادرپن  وا  هدرک و  هبلاطم  هنع  نومضم  زا  هک  دیامنیم  ادیپ 

دیامن هیدأت  هل  نومضمب  تسا  ررقم  نامض  دقع  رد  هک  يدعوم  رد  ار  دوخ  نید  دیاب  نماض  - 2

نماض اریز  دشاب ، هتـشذگ  یلـصا  نید  هیدأت  نامز  هچ  رگا  دهاوخب  نماض  زا  ار  دوخ  بلط  نآ ، دیـسررس  زا  لبق  دـناوتیمن  هل  نومـضم  و 
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هلخادم هدوب  یلصا  نید  شیادیپ  ببـس  هک  يدهعت  رد  هدومن و  هل  نومـضمب  ررقم  دعوم  رد  ار  نید  تخادرپ  دهعت  نامـض  دقع  ۀلیـسوب 
زا لبق  دناوتیمن  هل  نومضم  م . ق . « 702  » ةدام قبط  دشاب  هتشاد  تدم  نامض  هاگره  نیاربانب  دشاب . عابتالا  مزال  واب  تبسن  ات  تسا  هتـشادن 
هل نومـضم  دـشاب  لاح  نامـض  هاگره  هک  ینانچمه  دـشاب . لاح  یلـصا  نید  هچ  رگا  دـنک  هبلاطم  نماض  زا  ار  دوخ  بلط  تدـم ، ءاضقنا 

دانتساب دناوتیمن  نماض  و  دشاب ، هتـشاد  تدم  یلـصا  نید  هچ  رگا  دهاوخب  نامـض  زا  ار  دوخ  بلط  نامـض  دقع  زا  سپ  هلـصافالب  دناوتیم 
قح هل  نومـضم  لاح  نامـض  رد  : » دیوگیم م . ق . « 703  » هدام هک  تسا  نیا  دنک . عانتما  دوخ  نید  ۀـیدأت  زا  هدیـسرن  یلـصا  دـعوم  هکنآ 

«706  » هدام دیامنیم . رارکت  « 706  » هدام رد  يرگید  نایبب  یندم  نوناق  ار  رما  نیا  و  دـشاب .» لجؤم  نید  هچ  رگا  دراد  ار  دوخ  بلط  هبلاطم 
«. دراد نماض  زا  هبلاطم  قح  هل  نومضم  نامض  زا  دعب  دشاب  لاح  نامض  یلو  هتشاد  تدم  نید  هاگره  : » یندم نوناق 

، تسا هدوب  لجؤم  هک  دوش  مولعم  نئارقب  هکنیا  رگم  تسا  لاحب  لومحم  م . ق . « 704  » هدام قبط  قلطم  نامض  - 3

تدم زا  یتبحص  هکنآ  نودب  دنک  تنامض  نید  نآ  زا  هل  نومضم  اب  تارکاذم  زا  سپ  نماض  دشاب و  هتشاد  دعوم  یلصا  نید  هاگره  اًلثم 
یلصا نید  دعوم  نآ  دعوم  لجؤم و  زین  نامض  هک  تسا  نآ  رب  هنیرق  دقع ، عقوم  رد  نایب  ماقم  رد  توکس  روبزم و  تارکاذم  دیآ ، نایمب 

لجؤمب  فرصنم  دروم  نیا  رد  قالطا  و  تسا .
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. تسا نامض  ندوب 

«. دوشیم لاح  نماض  توفب  لجؤم  نامض  : » م ق . « 705  » هدام قبط  - 4

وا یقوقح  تیـصخشب  مئاق  هک  تیم  ۀمذ  توف  رثا  رد  اریز  تسا ، هیماما  قوقح  تاملـسم  زا  نویدـم  توف  رثا  رد  هلجؤم  نوید  ندـش  لاح 
بجوم دسرب ، نوید  تخادرپ  دعوم  ات  دنوش  عونمم  هکرت  رد  فرصت  زا  هثرو  هچنانچ  و  دریگیم ، قلعت  هکرتب  وا  نید  دوشیم و  لیاز  تسا 

هدام « 1307  » بوصم یندم  نوناق  رد  دوشیم . لاح  یفوتم  هلجؤم  نوید  هثرو ، ررض  زا  يریگولج  يارب  اذل  دوب ، دهاوخ  اهنآب  ررـض  هجوت 
دـشاب یفاک  ثحب  دروم  ةدام  رما  نیا  يارب  هک  دسریم  رظنب  تسین . دوجوم  دیامن  نایب  قلطم  روطب  ار  یفوتم  نوید  ندش  لاح  هک  یحیرص 
نامـض رد  یتیـصوصخ  تسا و  یفوتم  نوید  ندـش  لاـح  قیداـصم  زا  یکی  نماـض ، توف  رثا  رد  نامـض  زا  یـشان  نید  ندـش  لاـح  اریز 

نوید هیلک  ندـش  لاحب  « 231  » ةدام رد  « 1319  » هامریت بوصم 2  یبسح  روما  نوناـق  دـشاب . هدـش  روبزم  مکح  بجوم  اـت  تسین  دوجوم 
«. دوشیم لاح  توف  زا  دعب  یفوتم  لجؤم  نوید  : » دیوگیم دیامنیم و  حیرصت  یفوتم 

 ...« دوشیمن يرب  نماض  دنک  يرب  ار  هنع  نومضم  ۀمذ  هل  نومضم  رگا  : » م ق . « 707  » هدام قبط  - 5

يرب یلـصا  نویدـم  ۀـمذ  دوخ  يدوخب  دوشیم و  لـقتنم  نماـض  ۀـمذب  یلـصا  نویدـم  ۀـمذ  زا  نید  نامـض ، رثا  رد  تشذـگ  هکناـنچ  اریز 
زا ءاربا ، ءاربا ، زا  هل  نومـضم  دوصقم  هکنیا  رگم  درادن  يرثا  دیکأت  زج  یلـصا ) نویدـم   ) هنع نومـضم  همذ  ندرک  يرب  نیاربانب  ددرگیم ،

نیدب دراد . مالعا  ار  دوخ  دوصقم  دیاب  تروص  نیا  رد  هک  تسا  هتـشاد  ار  نماض  ۀـمذ  ءاربا  دـصق  راکبلط  تقیقح  رد  دـشاب و  نید  لصا 
« دنوشیم يرب  ود  ره  هنع  نومـضم  نماض و  دـنک  ءاربا  نید  زا  ار  نماض  هل  نومـضم  هاگره  : » دـیوگیم م  ق . « 718  » هداـم هک  تسا  تهج 
، ددرگیم يرب  وا  ءاربا  هجیتن  رد  نماضب  دوخ  نید  زا  نماض ، تئارب  رثا  رد  هنع  نومضم  دوشیم و  يرب  هل  نومـضم  ءاربا  رثا  رد  نماض  اریز 

طقاس هنع  نومضم  نید  نماض ، ءاربا  اب  دشابیم و  هل  نومـضمب  نماض  فرط  زا  نید  هیدأتب  طونم  هنع  نومـضم  همذ  رد  نید  رارقتـسا  اریز 
نومضم نامض  زا  دعب  رگا  : » م ق . « 297  » هدام قبط  ددرگیم  يرب  نید  زا  هنع  نومضم  ۀمذ  نامـض  رثا  رد  هک  تشذگ  هچنآ  ربانب  دوشیم .

بجوم  دوش  نویدم  هنع  نومضمب  هل 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 668 

http://www.ghaemiyeh.com


 274 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
دشابیم يرب  هنع  نومضم  هکنآ  رظن  زا  دوش ، نویدم  هنع  نومضمب  هل  نومضم  هچنانچ  نامـض ، زا  سپ  اریز  دش » دهاوخن  نماض  همذ  غارف 

. دوشیمن لصاح  تسا  نید  ود  طقاست  هک  رتاهت 
. تشاد دهاوخن  يریثأت  تسا  هدش  لصاح  نامض  رثا  رد  هک  هل  نومضمب  نماض  نید  رد  رما  نیا  تهج  نیدب  و 

________________________________________

ه ق ناریا ، نارهت -  ۀیمالسا ، تاراشتنا  دلج ،  6 یماما ،)  ) یندم قوقح  نسح ، دیس  یماما ،
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. دوب دـهاوخ  نانآ  هیلک  ءاربا  بجوم  نینماض  زا  یکی  ءاربا  بصغ ، رد  يدایا  بقاـعت  دروم  دـننام  دـشاب  ینماـضت  نامـض  هک  یتروص  رد 
ق. « 321  » هدام قبط  دنک ، ءاربا  روبزم  لام  تمیق  ای  لثمب  تبـسن  ار  نیبصاغ  زا  یکی  ۀـمذ  کلام ، رگا  بوصغم  لام  فلت  زا  سپ  نیاربانب 

نماض ءاربا  بجوم  هک  ینماضت ) يدقع  نامـض  رد   ) یلـصا نویدـم  ءاربا  تسا  نینچمه  تشاد و  دـهاوخن  رگید  نیبصاغب  عوجر  قح  م .
زا کی  ره  بصغ ، رد  يدایا  بقاعت  دروم  رد  ینماضت  تیلوئـسم  دـننام  ینماـضت ، دـهعت  اـی  ینماـضت و  يدـقع  نامـض  رد  اریز  ددرگیم ،

. دیآیم رامشب  نید  طوقس  بابسا  زا  ءادا ، دننام  نانآ  زا  یکی  ءاربا  دنشابیم و  دحاو  نید  نویدم  نماض ، یلصا و  نویدم 

هنع نومضم  نماض و  نیب  نامض  رثا  رد  موس  ثحبم 

دوشیم نویدم  نماضب  هنع  نومضم  نامض ، رثا  رد 

هراشا

نامضب نذا  نویدم  هاگره  الا  و  دشاب ، هدش  لصاح  وا  نذاب  نماض  هک  ددرگیم  نماض  نویدم  هنع  نومـضم  یتروص  رد  هیماما  قوقح  رد 
دیامن نایب  ار  مکح  تحارص  نیاب  هک  یندم  نوناق  رد  ياهدام  یلو  دشابیم  یعامجا  رما  نیا  دوشیم . بوسحم  یعربت  تنامض  دشاب  هدادن 

هنع نومضمب  عوجر  قح  دشاب  هدرک  تنامـض  عربت  دصقب  هک  ینماض  : » دیوگیم هک  م . ق . « 720  » هدام زا  سکعلاب  هکلب  تسین و  دوجوم 
ةوحنب هجوت  اب  یلو  دشاب . مولعم  نماض  عربت  دصق  هکنآ  رگم  تسا ، هنع  نومـضم  تینویدم  نامـض  رد  لصا  هک  دوشیم  هدـیمهف  درادـن .»
عوجر قح  ـالا  دراد و  واـب  هعجارم  قح  دـشاب  نذا  اـب  رگا  دـنکیم  ادا  ار  يرگید  نید  هک  یـسک  دـیوگیم ...« : هک  م . ق . « 267  » هدام نایب 

ار  « 720  » هدام ترابع  ناوتیم  درادن .»
 275 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

. تسا نامض  رد  نذا  رب  عرف  نماضب  هنع  نومضم  تینویدم  هک  دوب  نآ  رب  و  تسناد ، دوصقم  نایب  يارب  اسران 

عرف

هیدأت رد  نذا  دیدرگ  ققحم  یعربت  نامـض  هچنانچ  ددرگیم ، نماضب  وا  تینویدم  بجوم  نامـض  رد  یلـصا  نویدم  نذا  تشذـگ  هکنانچ 
لباقم رد  دوشیم و  يرب  وا  ددرگ  عقاو  هنع  نومـضم  نذا  نودـب  هاگره  نامـض  اریز  دـنکیمن ، وا  تینویدـم  رد  يریثأت  هنوگچـیه  نماـضب 

نذا و مکح  رد  رما  نیا  دهد و  رییغت  ار  نآ  تیهام  دناوتیمن  هیدأتب ، هنع  نومضم  نذا  ای  رما  سپـس  و  دش ، دهاوخن  نید  لوئـسم  زین  نماض 
نذاـب هک  یتروص  رد  دوشیمن . زین  نیدـب  هدـنهد  نذا  دـهعت  بجوـم  هک  دزادرپـب ، ار  دوـخ  نید  هک  دـشابیم  نویدـمب  یبـنجا  صخـش  رما 

. ددرگیمن طقاس  نماضب  هنع  نومضم  نید  دزادرپب ، هل  نومضمب  ار  هب  نومضم  وا  عنام  ای  نذا و  نودب  دوش و  نماض  یسک  هنع  نومضم 
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نماضب نید  هیدأت  نامز  - 1

هیماما ياهقف  نماضب  هنع  نومـضم  همذ  لاغتـشا  خیرات  رد  دـهاوخب  هنع  نومـضم  زا  ار  نآ  دـناوتیم  هب  نومـضم  ءادا  زا  سپ  نماض  فلا -
: دنشابیم لوق  هس  ياراد  دنتسین و  قفتم 

. دیامنیم هیدأت  هک  يرادقم  نامهب  نید  ءاداب  رگم  دوشیمن  نماضب  نویدم  هنع  نومضم  هک  تسا  نآ  رب  روهشم  لوق  رهاظ  لوا -
نیح زا  تینویدم  زا  فشاک  نید  ءادا  نیاربانب  دـیامن ، ءادا  ار  نید  هکنآ  طرـشب  دوشیم  نماض  نویدـم  نامـض  رثا  رد  هنع  نومـضم  مود -

. تسا نامض 
. هل نومضمب  نآ  ءادا  زا  سپ  رگم  دنک  هبلاطم  ار  نآ  دناوتیمن  یلو  دوشیم  نماضب  نویدم  نامض ، رثا  رد  هنع  نومضم  موس -

رب رما  نیا  دهاوخب . هدومن  تنامـض  هک  ار  هچنآ  هنع  نومـضم  زا  دـناوتیمن  هل  نومـضمب  نید  ءادا  زا  لبق  نماض  لوق ، هس  زا  کی  ره  ربانب 
نامض  هک  تسا  نید  لاقتنا  هدعاق  فالخ 
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نامض هک  یتروص  رد  هدعاق  قبط  دوشیم و  لقتنم  نماض  ۀمذب  یلصا  نویدم  ۀمذ  زا  نید  نامض ، داقعنا  زا  سپ  اریز  دشابیم ، نآ  رب  ینتبم 

ار نآ  نماض  هاوخ  دـیامن ، هبلاطم  ار  نآ  دـناوتیم  ددرگ و  لوغـشم  نماض  لباقم  رد  هنع  نومـضم  ۀـمذ  رادـقم  ناـمهب  دـیاب  دـشابن  یعربت 
هنع نومضم  زا  هداد  هل  نومـضمب  هک  ار  هچنآ  دناوتیم  نید  ءادا  زا  سپ  طقف  نماض  هکنآ  لاح  دنک و  ءاربا  ار  وا  هل  نومـضم  ای  دزادرپب و 

: دـیوگیم هیماما  قوقح  زا  يوریپب  یندـم  نوناق  « 709  » ةدام هک  تسنیا  دـشابیم . تیاور  عاـمجا ، رب  هوـالع  روبزم  مکح  دنتـسم  دـهاوخب .
تدم رد  هک  دشاب  هدش  مزتلم  هنع  نومـضم  هک  یتروص  رد  دناوتیم  یلو  نید ، ءادا  زا  دـعب  رگم  درادـن  هنع  نومـضمب  عوجر  قح  نماض  »
نماض لباقم  رد  هناگادج  يدهعت  هنع  نومضم  اریز  دنک . عوجر  دشاب  هدش  یضقنم  مه  روبزم  تدم  دیامن و  لیـصحت  ار  وا  تئارب  ینیعم 

زا نـید  ءادا  زا  سپ  تـسا و  روآمازلا  « 219  » ةدام قبط  روبزم  دـهعت  دزادرپب و  واب  هدرک  تنامـض  هچنآ  ینیعم  خـیرات  اـت  هک  تسا  هدومن 
. تشاد دهاوخ  درتسم  هنع  نومضمب  ار  یقاب  دشاب . هتخادرپ  هل  نومضمب  هتفرگ  هچنآ  زا  رتمک  نماض  هاگره  نماض  فرط 

زا دناوتیمن  تسا  هدشن  لاح  نید  هک  مادام  دهدب  ار  نآ  دـعوم  زا  لبق  نماض  هتـشاد و  تدـم  نید  هاگره  .: » م ق . « 715  » ةدام قبط  فلا -
هتخادرپ دیسررس  زا  لبق  ار  هب ) نومضم   ) نید نماض  هدوب و  لجؤم  نید  دننام  نامـض  هک  دیامنیمن  یقرف  رما  نیا  رد  دنک .» هبلاطم  نویدم 

تروص نیا  رد  هک  دشاب  وا  نذا  ای  هنع و  نومضم  تساوخردب  دعوم  زا  لبق  هیدأت  هکنیا  رگم  دشاب  لاح  نید  فالخ  رب  نامض  ای  دشاب و 
. تسا هدومن  طقاس  دوخ  ار  تدم  هنع  نومضم  هک  تسناد  نآ  رب  هنیرق  ار  رما  نیا  ناوتیم 

دنچ ره  دـیامن ، هنع  نومـضمب  عوجر  دـناوتیم  دـنک  ءادا  نماض  تقو  ره  دـشاب  لاـح  نید  هک  یتروص  رد  .: » م ق . « 716  » ةداـم قبط  ب -
تبسن نامض  رد  ۀنیعم  تدم  اریز  دشاب .» هداد  لجؤم  نامضب  نذا  هنع  نومضم  هکنآ  رگم  دشاب  هدیـسرن  نآ  دعوم  هتـشاد و  تدم  نامض 

نیدب هدش و  ادیپ  نامـض  رثا  رد  دعوم  تسا و  لاح  هدوب  نویدم  دهعت  دروم  هک  یلـصا  نید  هچ  دشابیمن ، نویدـمب  عجار  تسا و  نماضب 
ار  نامض  تدم  نماض  هاگره  هک  تسا  تهج 
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. دهاوخب ار  نآ  هنع  نومضم  زا  دناوتیم  دنک ، هیدأت  دعوم  زا  لبق  ار  نید  دیامنب و  طقاس 

الجؤم نماضب  ار  دوخ  نید  هکنآب  دیقم  ار  نامـض  یلـصا  نویدم  هک  ددرگیم  مولعم  دشاب  هداد  لجؤم  نامـضب  نذا  هنع  نومـضم  هچنانچ 
. دنادرگیمن لجؤم  ار  لاح  نید  لجؤم  نامض  اریز  دنکیمن  رما  نیا  رد  ریثأت  مه  لجؤم  نامضب  نذا  هدش  هتفگ  تسا . هدرک  لوبق  دزادرپب 
زا دنناوتیمن  اهنآ  دـنزادرپب ، ار  نآ  نماض  ۀـثرو  دوش و  لاح  نماض  توفب  لجؤم  نامـض  م . ق . « 705  » ةدام روتـسدب  هک  یتروص  رد  ج -

هکنانچ تسا و  نماض  توف  رثا  رد  روبزم  ضرف  رد  نید  ندـش  لاح  اریز  دـشاب ، لاـح  نید  هکنآ  رگم  دـننک  هبلاـطم  ار  نآ  هنع  نومـضم 
هدـمآ دوجوب  ثروم  توف  رثا  رد  دـشابیم و  هکرت  رد  اهنآ  فرـصت  ریخاـت  زا  یـشان  ررـض  زا  يریگولج  يارب  هثرو  عفنب  رما  نیا  تشذـگ 
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هک تسا  نآ  دـننام  ددرگ و  وا  نید  ندـش  لاح  بجوم  وا ) ررـض  رب   ) دـناوتیمن دـشابیم ، هنع  نومـضم  رایتخا  زا  جراخ  هک  يرما  و  تسا ،
زا دـناهتخادرپ  هک  ار  هچنآ  دـنناوتیمن  هثرو  لجا  لولح  ات  دـشاب  لجؤم  نید  هک  یتروص  رد  نیاربانب  دزادرپب . لجا  زا  لبق  ار  نید  نماض 

. دنیامنب هبلاطم  هنع  نومضم 

: هل نومضمب  نید  ۀیدأت  - 2

، دیآیم لمعب  دراد  وا  فرط  زا  ار  نآ  ذخا  قح  هک  یسکب  ای  هل و  نومضمب  ًامیقتسم  نماض  فرط  زا  نید  ءافیا  فلا -

نماض هک  یتروص  رد  و  لیکو . دننام  دشاب  يدادرارق  هدنیامن  ای  و  مکاح ، یلو و  میق و  دـننام  دـشاب  ینوناق  هدـنیامن  روبزم  صخـش  هاوخ 
. دوش یضار  نآب  نئاد  هک  تسا  حیحص  یتقو  هیدأت  م . ق . « 272  » ةدام قبط  دهدب  روبزم  صاخشا  زا  ریغب  ار  نید 

هک تسا  نآ  لثم  دیامن  لوبق  صخش  نآ  دهدب و  ار  نید  هک  یسکب  دنک  هلاوح  هل  نومـضم  تیاضر  اب  نماض  رگا  .: » م ق . « 710  » ةدام قبط  ب -
تسا هدرک  ادا  ار  نید 

هک دهد  هلاوح  یثلاث  صخشب  هل  نومضم  هکنانچ  نماض ، ةدهعب  هل  نومـضم  هلاوح  تسا  نینچمه  دراد و  ار  هنع  نومـضمب  عوجر  قح  و 
ینید  زا  لیحم  ۀمذ  هلاوح  قیقحت  زا  سپ  .: » م ق . « 730  » ةدام قبط  اریز  دیامن ، لوبق  ار  نآ  نماض  دریگب و  ار  نامض  دروم  نماض  زا 
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. دوریم رامشب  نید  ءادا  دننام  و  دوشیم ». لوغشم  هیلع  لاحم  همذ  يرب و  هداد  هلاوح  هک 

لیکو اریز  دوب ، دهاوخن  هنع  نومـضم  زا  هبلاطم  يارب  یفاک  دریگب ، نماض  زا  ار  وا  بلط  هکنیاب  ثلاث  صخـشب  هل  نومـضم  نداد  تلاکو 
. درادن ار  هنع  نومضم  زا  هبلاطم  قح  دزادرپن  لیکوب  ار  هب  نومضم  نماض  هک  مادام  تسا و  لکوم  هدنیامن 

«. دراد هنع  نومضمب  عوجر  قح  دشاب  وا  ثراو  نماض  دوش و  توف  هل  نومضم  هاگره  .: » م ق . « 712  » ةدام قبط  ج -

یف ام  تیکلام  ددرگیم و  طقاس  نید  دوشیم و  دوخ  همذلا  یف  ام  کلام  ثروم  توف  رثا  رد  دشاب ، نویدم  دوخ  ثرومب  ثراو  هاگره  اریز 
. دهاوخب هنع  نومضم  زا  دناوتیم  دشابیم و  نید  ءافیا  دننام  همذلا 

، تشاد دهاوخ  ار  هنع  نومضمب  عوجر  قح  هل  نومضم  لبق  تروص  دننام  دشاب  وا  ثراو  هل  نومضم  دوش و  توف  نماض  هک  یتروص  رد 
. دشابیم نید  ءافیا  مکح  رد  ددرگیم و  لصاح  همذلا  یف  ام  تیکلام  نویدم ، زا  نئاد  تثارو  رظن  زا  اریز 

، دزادرپب ًایناث  ار  نآ  هنع  نومضم  دنک و  هیدأت  ار  نید  نماض  رگا  .: » م ق . « 711  » ةدام قبط  د -

هتفرگ ار  هچنآ  هل  نومـضم  زا  دناوتیم  هنع  نومـضم  دنک و  هعجارم  هنع  نومـضمب  دیاب  تشاد و  دـهاوخن  هل  نومـضمب  عوجر  قح  نماض 
نومـضم زا  هک  ار  هچنآ  هدوب و  هدش  طقاس  هل  نومـضم  بلط  تسا ، هتفرگ  هدـهع  رب  هک  ار  ینید  نماض  ۀـیدأت  اب  اریز  دراد .» درتسم  تسا 

. دنک میلست  نآ  کلامب  هتفرگ  قاقحتسا  نودب  هک  ار  يزیچ  دیاب  م . ق . « 301  » ةدام روتسدب  دشابیمن و  قحتسم  هتفرگ ، ًایناث  هنع 
هتخادرپ هچنآ  هبلاطم  هنع  نومـضم  زا  دـناوتیمن  وا  دزادرپب ، ار  نآ  نماض  ًادـعب  دـشاب و  هتخادرپ  ار  نید  اًلبق  هنع  نومـضم  هک  یتروص  رد 

 ...«. تسا زیاج  مه  نویدم  ریغ  بناج  زا  نید  ءافیا  : » دیوگیم هک  م . ق . « 267  » ةدام قبط  هنع ، نومضم  فرط  زا  نید  ۀیدأت  اب  اریز  دیامنب ،
نماض دـنک و  در  نماضب  ار  نآ  دـیاب  هدوبن و  قحتـسم  هتفرگ  نماض  زا  ًایناث  هک  ار  يزیچ  هل  نومـضم  نیاربانب  ددرگیم . طقاس  نماض  نید 

یتهجب  هک  یتروص  رد  تسا . هدادن  هل  نومضمب  يزیچ  وا  نید  تباب  زا  نماض  اریز  دهاوخب ، هنع  نومضم  زا  ار  نآ  دناوتیمن 
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زا ار  نآ  دـناوتب  نماض  بیبست  تباب  زا  هک  دـسریم  رظنب  دراد  درتسم  هداد  ایناث  هل  نومـضمب  هچنآ  دـناوتن  نماض  راـسعا  دـننام  تاـهج  زا 
ببـس يرما  نینچ  اـفرع  تسا و  هتخادرپ  وا  عـالطا  نودـب  تسا  هدوـب  نماـض  ةدـهعب  هک  ینید  هنع  نومـضم  اریز  دـهاوخب ، هنع  نومـضم 

. دوشیم هتخانش  نماضب  تراسخ 

، دهدب نماضب  ددرگ  هیدأت  هل  نومضمب  دیاب  هچنآ  رادقمب  هنع  نومضم  دوش ، هیدأت  هل  نومضمب  نامضلا  لام  نماض  فرط  زا  هکنآ  زا  لبق  هاگره  ه -
؟ ددرگیم طقاس  نماضب  هنع  نومضم  نید  ایآ 

هراشا

: دشابیم ریز  هناگهس  نیوانع  زا  یکیب  روبزم  ۀیدأت  دشابیم . نماضب  نامضلا  لام  ۀیدات  ناونع  نتسنادب  جاتحم  روبزم  شسرپ  خساپ 

تناما کی -

باستحا دوخ  بلط  تباب  ار  نآ  دومن ، هیدأت  ار  نامـضلا  لام  هکنآ  زا  سپ  ات  دراپـسب  نماضب  تناما  ناونعب  ار  لام  هنع  نومـضم  هکناـنچ 
. دوب دهاوخن  نماض  دوش  صقان  ای  فلت  طیرفت  يدعت و  نودب  هچنانچ  دشابیم و  تناما  نماض  دزن  روبزم  لام  تروص  نیا  رد  دیامن .

نید ءافو  ود -

: دشابیم حیحص  هیرظن  ود  زا  یکی  قبط  رما  نیا  دهدب  نماضب  دوخ  نید  ءافو  ناونعب  ار  لام  هنع  نومضم  هکنانچ 
. نماض فرط  زا  نآ  ءادا  زا  سپ  رگم  دشابن  مزلم  نید  ۀیداتب  هچ  رگا  دوش ، لصاح  دقع  ۀلیسوب  نماضب  هنع  نومضم  ۀمذ  لاغتشا  - 1

ربانب  ) فشک تروصب  دیامن ، هیدأت  ار  نامضلا  لام  نماض  هکنآ  طرـشب  دوش ، لصاح  دقع  ۀلیـسوب  نماضب  هنع  نومـضم  ۀمذ  لاغتـشا  - 2
واب هنع  نومضم - نماضب  لام  ۀیدأت  نامز  رد  الاب  ۀیرظن  ود  رب  انب  اریز  دزادرپب .) هل  نومضمب  ار  نامـضلا  لام  نماض  ًادعب  دیاب  فشک  لوق 
لبق هچنآ  ناوتیمن  هل ، نومضمب  نامضلا  لام  ءاداب  رگم  دوشیمن  لوغشم  نماضب  هنع  نومضم  ۀمذ  هک  روهشم  ۀیرظن  ربانب  اما  تسا . نویدم 

دـصقب ار  نآ  هنع  نومـضم  نوچ  درادـن و  بلط  وا  زا  نماض  نامز  نآ  رد  اریز  دومن ، باستحا  وا  نید  تباب  دوشیم  هداد  نماضب  ۀـیدأت  زا 
دنک باستحا  ار  نآ  دناوتیمن  نامـضلا  لام  ءادا  زا  سپ  دوب و  دهاوخ  نماض  تسد  رد  دـساف  دـقعب  ضوبقم  دـننام  هداد  نماضب  نید  ءافو 

. دیدج نذاب  رگم 

- ضرق هس -

ياهیرظن ربانب  ددرگیم و  نویدم  هنع  نومـضمب  هدومن  هک  یـضرق  رثا  رد  نماض  دهدب ، نماضب  ضرق  ناونعب  ار  لام  هنع  نومـضم  هکنانچ 
نماضب  وا  ۀمذ  لاغتشا  هک 
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نماضب هنع  نومـضم  ۀمذ  لاغتـشا  هکنآ  ۀیرظن  ربانب  اما  دیدرگ و  دـهاوخ  لصاح  رتاهت  ضرق  زا  سپ  دوشیم  لصاح  نامـض  دـقع  ۀلیـسوب 

نامز نیا  رد  ددرگیم و  راکبلط  هنع  نومـضم  زا  دومن  هیدأت  هل  نومـضمب  ار  نامـضلا  لام  نماض  هکنآ  زا  سپ  تسا ، نامـضلا  لاـم  ءاداـب 
. دوشیم لصاح  رتاهت  هک  تسا 

. دهدب نماضب  هل  نومضم  دیاب  هک  يرادقم  - 3

هراشا
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. دهاوخب هنع  نومضم  زا  هدومن  هیدأت  هل  نومضمب  هک  ار  هچنآ  دناوتیم  طقف  نماض 
هک ار  هچنآ  دناوتیم  طقف  نماض  اذل  تسا ، قافرا  رب  ینتبم  تهج  نیدب  دشابیم و  هنع  نومضمب  ناسحا  کمک و  نامـض  سیـسأت  ۀفـسلف 

عفتنم تنامـض ، لمع  زا  دناوتیمن  وا  دیامنب و  ناربج  دیاب  هنع  نومـضم  هدـیدتراسخ ، نماض  هک  يرادـقمب  ینعی  دزادرپیم ، هل  نومـضمب 
: هک تسا  تهج  نیدب  ددرگ و 

دنک هبلاطم  نویدم  زا  دناوتیمن  هداد  هچنآ  رب  هدایز  دشاب ، هداد  نید  زا  رتمک  هل  نومضمب  نماض  رگا  .: » م ق . « 713  » ةدام قبط  فلا -

رازه دونب  ار  نآ  راکبلط  ًادعب  دنک و  تنامـض  لایر  رازه  دصکی  نویدـم  زا  یـسک  هاگره  اًلثم  دـشاب » هدرک  رتمکب  حلـص  ار  نید  هچ  رگا 
. دهاوخب هنع  نومضم  زا  لایر  رازه  دون  دناوتیم  طقف  نماض  دیامن ، حلص  لایر 

هجوچـیه هب  هداد  هل  نومـضمب  هچنآ  زا  شیب  نماض  دـشابیم و  هنع  نومـضمب  کمک  قافرا و  رب  نامـض  يانبم  هچ  رگا  تشذـگ  هکنانچ 
وحنب ای  دیامن و  حلـص  يرتمک  رادـقمب  نماض  زا  ار  دوخ  بلط  هل  نومـضم  هک  یتروص  رد  یلو  دـیامن ، هبلاطم  هنع  نومـضم  زا  دـناوتیمن 

هل نومـضم  هچنآ  رادـقمب  دـناوتب  دریگ و  رارق  هل  نومـضم  ماقم  مئاق  حلـص  رثا  رد  نماض  هک  دوشیم  هداد  لامتحا  دـهد ، لاقتنا  يرگید 
. تسا هدومن  نایب  هچ ) رگا   ) ۀـملکب ار  حلـص  لاثم  نوناـق  هک  تسا  نیا  دـهاوخب ، هنع  نومـضم  زا  تسا  هدـش  لـقتنم  واـب  هدوب و  راـکبلط 

لباقم رد  هکنانچ  دیامن ، هحلاصم  هل  نومضمب  دشاب  هتـشاد  شزرا  نید  زا  رتمک  هک  نید  سنج  ریغ  زا  یلام  نماض  هاگره  تسا  نینچمه 
نییعت ار  لام  نآ  شزرا  دـیاب  تروص  نیا  رد  دـیامن ، هحلاصم  دراد  شزرا  لاـیر  رازه  داـتفه  هک  یلاـق  نماـض  نید ، لاـیر  رازه  دـصکی 

بلط  حلص  رثا  رد  نماض  هکنآب  لالدتسا  روبزم  دروم  رد  دراد . تفایرد  هنع  نومضم  زا  نماض  نآ  رادقمب  هدومن و 
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روهشم هچ  رگا  دسریم  رظنب  يوق  دنک  هبلاطم  هنع  نومضم  زا  ار  نآ  رادقم  یمامت  دناوتیم  هدش و  هل  نومضم  ماقم  مئاق  دوخ  هل  نومـضمب 
. تسین رما  نیا  اب  قفاوم 

« دشاب هداد  هنع  نومضم  نذاب  هک  یتروص  رد  رگم  درادن ، هدایزب  عوجر  قح  دهدب  نئادب  نید  زا  رتدایز  نماض  رگا  . » م ق . « 714  » ةدام قبط  ب -

نید نامض  رد  نذا  هنع  نومـضم  هکنآ  فالخ  رب  تسا . هدومن  ار  دئاز  تخادرپ  دهعت  هنع  نومـضم  هک  تسنآ  دننام  تروص  نیا  رد  هک 
اریز دزادرپب ، هل  نومضمب  هدومن  تنامض  ار  هچنآ  دهد  نذا  نماضب  هنع  نومضم  ًادعب  دنک و  تنامض  نید  رادقم  زا  شیب  وا  دشاب و  هداد 

و دـشابیم . دوخ  نید  ۀـیدأت  رد  ثلاـث  صخـشب  نذا  دـننام  دزادرپب  تسا  هدـش  نویدـم  اًـلبق  هچنآ  هکنآـب  نماـضب  هنع  نومـضم  نداد  نذا 
دناوتیمن هک  دـشورفب ، ای  دـیامنب و  هحلاصم  هل  نومـضمب  نید  لباقم  رد  دراد  شزرا  نید  زا  شیب  هک  یلام  نماـض  هاـگره  تسا  نینچمه 

. دهاوخب هنع  نومضم  زا  نید  زا  شیب 

« درادن هنع  نومضمب  عوجر  قح  نماض  دهدب  ار  نید  ًاناجم  يریگدای  دنک  ءاربا  ار  نماض  هل  نومضم  هاگره  .: » م ق . « 719  » ةدام قبط  ج -

نامض تسا و  هدشن  ررضتم  نوچ  دشاب و  هدومن  هیدأت  هل  نومضمب  ار  نآ  هک  دهاوخب  هنع  نومضم  زا  ار  یلام  دناوتیم  یتقو  نماض  اریز 
. دشابیم يرب  وا  لباقم  رد  هنع  نومضم  تسا  قافرا  رب  ینتبم 

نینماض نیب  نامض  رثا  رد  مراهچ  ثحبم 

، دنشاب هدرک  تنامض  میهست  وحنب  ضرق  کی  يارب  صخش و  کی  زا  ددعتم  صاخشا  هاگره  : » م ق . « 721  » ةدام قبط  - 1
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نینماض زا  کی  رهب  دـیامن  هیدأت  ار  ضرق  مامت  نینماض  زا  یکی  رگا  دراد و  عوجر  قح  وا  مهـس  ردـقب  طقف  اهنآ  زا  کی  رهب  هل  نومـضم 
رد اریز  دیامن ، عوجر  دناوتیمن  تسا  هدادن  هیدأت  ةزاجا  هک  یـسکب  و  دنک .» عوجر  وا  مهـس  ردقب  دـناوتیم  دـشاب  هداد  هیدأت  نذا  هک  رگید 

ءادا ار  يرگید  نید  هک  یـسک  م ...« : ق . « 267  » ةدام قبط  دنوشیم و  نویدم  هل  نومضمب  دوخ  مهـس  ردقب  نینماض  زا  کی  ره  نامـض  رثا 
دنکیم 
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«. درادن عوجر  قح  الا  دراد و  واب  هعجارم  قح  دشاب  نذا  اب  رگا 

، دوشیم يرب  لوا  نماض  مود  تنامض  ققحت  زا  سپ  و  درک » تنامض  نماض  زا  تسا  نکمم  : » م ق . « 688  » ةدام قبط  - 2

ۀمذ نامض ، رثا  رد  اریز  دنک ، تنامض  روبزم  نماض  زا  یموس  صخش  تسا  نینچمه  ددرگیم . نویدم  هل  نومضم  لباقم  رد  مود  نماض  و 
هل نومـضمب  ار  نید  ریخا  نماض  هچنانچ  دوشیم و  لقتنم  موس  نماض  ۀمذب  مود  ناض  ۀـمذ  ددرگیم و  لقتنم  مود  نماض  ۀـمذب  لوا  نماض 
ره قیرط  نیمهب  دنک و  عوجر  دوخ  هنع  نومـضمب  دیاب  درادـن و  یلـصا  نویدـمب  عوجر  قح  نماض  .: » م ق . « 722  » هدام روتسدب  دزادرپب 
هک تسا  ینید  لاقتنا  رثا  رد  دوخ  نماضب  هنع  نومضم  تینویدم  اریز  دسرب .» یلصا  نویدمب  ات  دنکیم  عوجر  دوخ  هنع  نومـضمب  ینماض 

هکلب تسا  هدشن  لقتنم  ریخا  نماض  ۀمذب  امیقتـسم  یلـصا  نویدم  ۀمذ  زا  نید  الاب  ضرف  رد  تسا و  هدـش  لصاح  نماض  ۀـمذب  وا  ۀـمذ  زا 
ره نیاربانب  تسا ، هدیدرگ  لقتنم  وا  زا  دعب  نماض  ۀمذب  مود  نماض  ۀمذ  زا  مود و  نماض  ۀمذب  لوا  نماض  همذ  زا  هدوب و  لوا  نماض  ۀمذب 

. دیامنب عوجر  هتفرگ  هدهعب  ار  وا  نید  هک  یسکب  دناوتیم  ینماض 
نید ناـمهب  تبـسن  دوخ  نماـض  زا  نامـض ، ققحت  زا  سپ  هنع  نومـضم  هکناـنچ  دـیآرد  رود  تروـصب  نماـض  زا  تنامـض  تسا  نکمم 

لصا عرف  سکعلاب  ددرگ و  عرف  لصا  دیآیم  مزال  اریز  دشابیمن ، حیحص  نامـض  ةوحن  نیا  هک  تسنآ  رب  طوسبم  رد  خیـش  دنک . تنامض 
لوق هکنانچ  دـیامنیم . تدوع  دوخ  لوا  لاحب  لاقتنا  زا  سپ  نید  نوچ  تسین ، بترتم  رما  نیا  رب  مه  یئالقع  ةدـیاف  هکنآ  رب  هوـالع  دوش ،

تاهج زا  یتهجب  رگید  نامز  رد  دشاب و  لصا  ینامز  رد  يرما  هک  درادن  یعنام  اریز  دشابیم  دودرم  رظنب  روبزم  لالدتـسا  دیوگیم  روهـشم 
اب ای  ندوب و  لجؤم  ّلاح و  نماض و  راسیا  راسعا و  رد  يرود  نامـض  هدـیاف  دوش و  لصا  تاهج  زا  یتهجب  عرف  سکعلاب  اـی  ددرگ و  عرف 

. تسا نامض  ندوب  نذا  نودب  نذا و 

. دوش مزتلم  يرگید  نید  ۀیدأتب  یمزال  دقع  نمض  رد  یسک  تسا  نکمم  : » دیوگیم م  ق . « 723  » ةدام - 3

یندم نوناق  دیامن .» وا  ۀـیدأت  مدـعب  قلعم  نویدـم ، نید  ۀـیدأتب  ار  دوخ  مازتلا  یـسک  هکنیا  لثم  تسین  لطبم  مازتلاب  قیلعت  تروص  نیا  رد 
« 699  » ةدام رد  نوچ 
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ار ینماضت  نامض  ۀجیتن  دناوتب  ات  دریذپب ، ار  قلعم  مازتلا  نآ  ۀلیسوب  هک  دیشیدنا  ینوناق  هلیح  « 723  » ةدام رد  تسناد  لطاب  ار  قلعم  نامض 

يرگیدب لایر  دـصکیب  ار  دوخ  باتک  یـسک  هکنانچ  دـشابیم  مزال  دـقع  نمـض  رد  قلعم  طرـش  تروصب  مازتلا  هلیح  نآ  دروآ و  تسدـب 
. دزادرپب وا  تخادرپن  رگید  فرطب  هام  ود  ات  ار  دوخ  نید  ثلاث  صخش  هاگره  هک  دوش  مزتلم  نیفرط  زا  یکی  نآ  نمض  دشورفب و 

دشابن نوناق  حیرـص  فالخ  رب  هک  ار  یتادهعت  هیلک  دوخ  « 10  » ةدام قبط  یندم  نوناق  دـیدرگ  نایب  دوقع  ماسقا  رد  لوا  باتک  رد  هکنانچ 
دومن و ینماضت  دهعت  القتـسم  ناوتیم  روبزم  ةدام  ءاکتاب  نیاربانب  تسا . هتخانـشن  لطاب  مومع  روطب  نوناق  ار  قلعم  دقع  و  دنادیم ، حـیحص 

تسنآ يارب  م . ق . « 723  » ةدام رکذ  دوریم  نامگ  تشاد . دهاوخن  دنهد  رارق  مزال  دقع  نمض  قلعم ، طرـش  تروصب  ار  نآ  هکنآب  جایتحا 
جراخ يودب و  تادهعت  دننادیم و  لطاب  ار  دوقع  رد  قیلعت  هک  هدوب  هیماما  ياهقف  روهـشم  لوق  هجوتم  یندم  نوناق  ناگدنـسیون  نهذ  هک 
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دقعنم ار  نآ  هک  یناسکب  تبسن  یصوصخ  ياهدادرارق   » هکنآب حیرـصت  و  « 10  » ةدام ندوب  اب  الا  دنرامـشیمن و  روآمازلا  ار  هنیعم  دوقع  زا 
. دوب دهاوخن  ینوناق  لیح  لیبق  نیاب  یجایتحا  تسا .» ذفان  دشابن  نوناق  حیرص  فلاخم  هک  یتروص  رد  دناهدومن 

284 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

هلاوح رد  مهدزناپ  لصف 

هراشا

هک تسا  يدقع  هلاوح  : » دیوگیم م . ق . « 724  » هدام هکنانچ  ًاحالطصا  یئاجب و  یئاج  زا  نتشگرب  ینعمب  لاحا  زا  تسا  ردصم  مسا  هلاوح 
لاحم ار  ثلاث  صخش  لاتحم ، ار  راکبلط  لیحم ، ار  نویدم  ددرگیم . لقتنم  یثلاث  صخش  ۀمذب  نویدم  همذ  زا  یصخش  بلط  نآ  بجومب 

«. دنیوگیم هیلع 

هلاوح ققحت  طیارش 

هراشا

طیارـش ياراد  م . ق . « 190  » هدام رد  روکذـم  یمومع  طئارـش  رب  هوـالع  نآ  ققحت  يارب  تسا و  هنیعم  دوقع  زا  یکی  نامـض  دـننام  هلاوح 
: ددرگیم نایب  اًلیذ  هک  دشابیم  صوصخم 

- لاتحمب لیحم  ندوب  نویدم  - 1

رد هلاوح  ماکحا  دشابن  لاتحم  نویدم  لیحم  هلاوح  دروم  رد  رگا  : » دیامنیم حیرصت  م . ق . « 726  » هدام دوشیم و  مولعم  الاب  هدام  زا  هکنانچ 
هک تسنآ  دوش  مولعم  تسا  مزال  هک  یعوضوم  نیاربانب  دشابیم . لاتحمب  لیحم  ندوب  نویدم  هلاوح  ققحت  طرش  دوب .» دهاوخن  يراج  نآ 
رد لمع  نیا  ًاعون  و  دشابن ، یـصوصخم  دقع  هک  دـسریم  رظنب  تسیچ ؟ یقوقح  رظن  زا  دـشاب ، لاتحمب  نویدـم  هکنآ  نودـب  لیحم  ۀـلاوح 

دریگب و هیلع  لاحم  زا  هک  دهدیم  تلاکو  دهدب ، واب  درادن  ًادقن  لیحم  نوچ  دهاوخیم و  ضرق  لیحم  زا  لاتحم  هک  دـیآیم  شیپ  يدروم 
. ددرگ نآ  کلام  ضرق  ناونعب 

- دشاب لیحمب  نویدم  هیلع  لاحم  تسین  مزال  - 2

: دیوگیم م . ق . « 727  » هدام
«. تسا نماض  مکح  رد  یلوبق  زا  سپ  هیلع  لاحم  تروص  نیا  رد  دشاب ، لیحمب  نویدم  هیلع  لاحم  هک  تسین  مزال  هلاوح  تحص  يارب  »
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هزمح نبا  یـضاق و  خیـش ، دـننام  تسا  هدـش  تیاکح  هکنانچ  نانآ  زا  یـضعب  یلو  تسا  حیحـص  يربرب ، هلاوح  هک  دـنقفتم  هیماما  ياهقف 

زا يوریپب  یندم  نوناق  دننادیم . نامـض  ار  نآ  دشابن  لیحم  نویدم  هیلع  لاحم  هاگره  و  دناهتخانـش ، هلاوح  طرـش  ار  هیلع  لاحم  تینویدم 
تبسن هنع  نومضم  نماض و  نیب  ماکحا  یمامت  تهج  نیدب  درامشیم ، نماض  مکح  رد  ار  هیلع  لاحم  و  دنادیم ، هلاوح  ار  نآ  روهشم  لوق 

. ددرگیم يراج  هیلع  لاحم  لیحمب و 

یقوقح لیلحت  رظن  زا  هلاوح 
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، دشاب لیحم  نویدم  هیلع  لاحم  هک  یتروص  رد  فلا -

هیلع لاحم  ۀمذب  تسا و  لیحم  ۀمذ  رب  هک  ینید  رظن  زا  ینعی  فلتخم ، رابتعا  ودب  نید  لاقتنا  بلط و  لاقتنا  زا  بکرم  تسا  يدـقع  هلاوح 
. تسا بلط  لاقتنا  دهدیم  هلاوح  لاتحمب  ار  وا  دراد و  هیلع  لاحم  زا  لیحم  هک  یبلط  رظن  زا  و  دشابیم ، نید  لاقتنا  هلاوح  دوشیم ، لقتنم 

، دشابن لیحمب  نویدم  هیلع  لاحم  هک  یتروص  رد  ب -

تهج نیدـب  دـیآیم و  لمعب  لیحم  شهاوخب  هک  تسا  هیلع  لاحم  ۀـمذب  لیحم  ۀـمذ  زا  نید  لاـقتنا  نآ  هبنج و  کـی  ياراد  طـقف  هلاوح 
«. تسا نماض  مکح  رد  یلوبق  زا  سپ  هیلع  لاحم  دیوگیم ...« : م . ق . « 727  » هدام هک  تسا 

هلاوح دقع 

دیاب راچان  م . ق . « 191  » هدام قبط  و  ددرگیم ، عقاو  لاتحم  لیحم و  نیب  هک  تسا  يدقع  هلاوح  دوشیم  مولعم  م . ق . « 724  » هدام زا  هکنانچ 
لاتحم فرط  زا  لوبق  لیحم و  فرط  زا  باجیا  دـیآ و  لمعب  دـنک  دـصق  رب  تلـالد  هک  يزیچب  ندوب  نورقم  طرـشب  ءاـشنا  دـصق  هلیـسوب 

هلاوح : » دیوگیم م . ق . « 725  » هدام هک  تسا  نیا  دشابیم . دـقع  ققحت  طرـش  وا  تیاضر  یلو  تسین  دـقع  فرط  هیلع  لاحم  دوب . دـهاوخ 
رد ار  هیلع  لاحم  تیاضر  ریثأت  هجرد  هیلع ) لاـحم  لوبق   ) هملک زا  ـالاب  هداـم  هیلع .» لاـحم  لوبق  لاـتحم و  ياـضر  اـب  رگم  دوشیمن  ققحم 

ًاعون تسا ) لوبق   ) هملک ۀلیـسوب  ار  دوخ  تیاضر  وا  اریز  دنیوگ ، یلوبق  ار  هیلع  لاحم  لمع  مه  ًاحالطـصا  ددرگیم و  رکذتم  هلاوح  ققحت 
هلاوح  دقع  دوشیمن و  ادیپ  لاتحم  وا و  نیب  ۀطبار  دنکن  لوبق  ار  هلاوح  هیلع  لاحم  هک  مادام  درادیم  مالعا 
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هنیعم دوقع  زا  هلاوح  اریز  درادـن ، نویدـم  لوبقب  جاـیتحا  بلط  لاـقتنا  رد  دـشاب و  لـیحمب  نویدـم  هیلع  لاـحم  هچ  رگا  ددرگیمن ، قـقحم 

. تسا دوخب  صوصخم  طئارش  ياراد  دشابیم و 
. دشابیم اسران  بلطم  ءادا  يارب  هداتفا و  رود  یقوقح  شور  زا  دوخ  بلطم  نایب  رد  الاب  ةدام 

لوبق ود  باـجیا و  کـی  زا  بکرم  هلاوح  دـقع  تسا و  هلاوح  ناـکرا  زا  هیلع  لاـحم  لوبق  هک  دـناهداد  لاـمتحا  هیماـما  ياـهقف  زا  یـضعب 
عاقیا تحـص  رد  هیلع  لاحم  وا و  ای  لاتحم ، تیاضر  دوشیم و  ءاشنا  لیحم  هلیـسوب  تسا و  عاقیا  هلاوح  هک  دننآ  رب  رگید  یـضعب  دشابیم .
یعون هلاوح  نیاربانب  دنادرگیمن ، دقع  هدرکن و  جراخ  ندوب  عاقیا  زا  ار  نآ  هلاوح  تحـص  رد  نانآ  تیاضر  موزل  فرـص  و  دشابیم ، مزال 

دهعت ءافیا  رد  هک  قرف  نیا  اب  دوشیم ، يرب  لیحم  دباییم و  لاقتنا  هیلع  لاحم  ۀمذب  لیحم  همذ  زا  نید  هلاوح  رثا  رد  تسا و  دـهعت  ءافیا  زا 
دنکیم و ادیپ  لاقتنا  رگید  همذب  ياهمذ  زا  نید  هداس ) ریغ  روطب  دهعت  طوقس   ) هلاوح رد  یلو  ددرگیم  ءادا  نید  هداس ) روطب  دهعت  طوقس  )

ریغب نید  ءافو  دننام  دـشابیم و  لیحم )  ) نویدـم تئارب  ققحت  يارب  یـساسا  نکر  هکلب  تسا  تحـص  طرـش  راکبلط  تیاضر  تهج  نیدـب 
هک دوـش  هتفگ  تسا  نکمم  تسا و  عاـقیا  زین  نامـض  لالدتـسا  نیارباـنب  دـشابیم . طرـش  نویدـم  تئارب  رد  نئاد  ياـضر  هک  تسا  سنج 

یقرف دـنیوگیم  هک  تسنیا  دـشابیم . مزـال  فرط  ءاـضر  هچ  رگا  دـشابیم  لـیبق  نآ  زا  هلاـعج  هک  یناـنچمه  تسا  لـیبق  نآ  زا  زین  تلاـکو 
تروص ره  رد  یشورفب ، ارم  هناخ  هک  یـشابیم  لیکو  ای  یـشورفب و  ارم  هناخ  ياراد  هزاجا  دوش : هتفگ  یـسکب  هکنآ  نیب  دوشیمن  هدهاشم 

قرف دشابیم و  روهـشم  رظن  فالخ  رب  لاتحم ، تیاضر  موزل  نتفرگ  رظن  رد  اب  هلاوح  ندوب  عاقیا  دزاسیم . عقاو  ار  عیب  یگدنیامنب  سک  نآ 
نداد یگدنیامن و  ياطعا  هک  تلاکو  فالخب  دشابیم ، لمع  زا  عنم  عفر  هحابا و  تصخر ، طقف  نذا  اریز  تسا ، حضاو  تلاکو  نذا و  نیب 

اب ود  نآ  راثآ  نیب  تهابـش  و  دشابیم . نآ  لاثما  لام و  کیلمت  رد  هکنانچ  دوشیمن  ققحم  لیکو  لوبق  نودب  هک  تسا ، رما  ماجنا  رد  هطلس 
. دنکیم ریثأت  تهج  تهابش  زا  فشک  هکلب  دیامنیمن ، رثؤم  تدحو  زا  فشک  رگیدکی 
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- هلاوح رد  هیلع  لاحم  ياضر  ریثأت 

هراشا

نوچ  هک  دیدرگ  تباث  تشذگ  هچنآ  ربانب 
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تـسا تادهعت  طوقـس  زا  هداس  ریغ  هقیرط  هک  نید ) لاقتنا   ) هلاوح ۀلیـسوب  ار  دوخ  نید  نویدم  دشابیم و  لاتحم  نویدـم  لیحم  هلاوح  رد 
شقن هک  تسناد  دـیاب  نونکا  ددرگیم . عقاو  لاتحم  لیحم و  نیب  دـقع  و  دـشابیم ، مزـال  تسا  راـک  بلط  هک  لاـتحم  لوبق  دـیامنیم ، ءاـفیا 

؟ تسیچ هلاوح  دقع  رد  هیلع  لاحم 

. دشابیم توافتم  کی  ره  رد  هیلع  لاحم  شقن  تسا و  تروص  ود  ياراد  هلاوح 

- دشاب لیحم  نویدم  هیلع  لاحم  فلا -

لاـقتنا تعیبـط  رظن  زا  رما  نیا  رد  دراد و  هیلع  لاـحم  زا  وا  هک  تسا  یبـلط  دوشیم ، هداد  لاـقتنا  لاـتحمب  لـیحم  زا  هچنآ  تروـص  نیا  رد 
توافت و  تسا ، نآ  لاقتنا  هلمج  نآ  زا  هک  دـیامنب  دوخ  لام  رد  یفرـصت  ره  دـناوتیم  کلام  اریز  درادـن ، مزال  ار  نویدـم  تیاـضر  بلط ،

يارب يرگیدـب  راکبلط  تلاکو  رد  دـیاب  الا  درادـن و  قاقحتـسا  لصا  رد  ریثأت  هبلاطم ، رد  يریگتخـس  ای  يراـک  هحماـسم  رد  ناراـکبلط 
. دشاب طرش  نویدم  تیاضر  زین  دوخ  بلط  ذخا  هبلاطم و 

- دشابن لیحم  نویدم  هیلع  لاحم  ب -

ۀمذـب لیحم  نید  هلاوح  ققحت  رثا  رد  هتـشادن و  لاتحم  لیحم و  اب  یقوقح  هطبار  هنوگچـیه  هلاوح  زا  لـبق  اـت  هیلع  لاـحم  تروص  نیا  رد 
نودـب ار  يرب  هیلع  لاـحم  ناوـتیمن  اریز  دوـب ، دـهاوخ  مزـال  نید  لـمحت  رد  هیلع  لاـحم  تقفاوـم  تهج  نیدـب  دریگیم ، رارق  هیلع  لاـحم 

تسا هلاوح  دقع  ةدنهد  لیکشت  ناکرا  زا  یکی  هیلع  لاحم  لوبق  ضرف  نیا  رد  هک  تفگ  ناوتیم  هکلب  دراد ، رارق  لاتحم  نویدم  شتیاضر 
م. ق . « 727  » ةدام زا  و  تسا . لاتحم  تیاضر  ریثأت  دننام  هلاوح  دقع  داقعنا  رد  نآ  ریثأت  و 

مکح رد  یلوبق  زا  سپ  هیلع  لاحم  تروص  نیا  رد  دـشاب  لیحمب  نویدـم  هیلع  لاـحم  هک  تسین  مزـال  هلاوح  تحـص  يارب  : » دـیوگیم هک 
نیب نامـض  دـقع  هک  ینانچمه  ددرگیم ، عقاو  هیلع  لاحم  لاتحم و  نیب  هلاوح  دـقع  هک  تفگ  هدراذـگ و  رتارف  مدـق  ناوتیم  تسا .» نماض 

. دنکیمن يزاب  نامض  دقع  رد  یشقن  هنوگچیه  یلصا  نویدم  دوشیم و  دقعنم  هل  نومضم  نماض و 
تیاضر  تسا ، هتفرگ  رارق  یندم  نوناق  يوریپ  دروم  هک  هیماما  ياهقف  روهشم  لوق 
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. دراذگب الاب  تروص  ود  نیب  یقرف  هکنآ  نودب  دنادیم  هلاوح  ققحت  طرش  ار  هیلع  لاحم 

لاتحم فرط  زا  لوبق  و  لیحم ، فرط  زا  باجیا  هلیـسوب  هلاوح  دـقع  روبزم  لوق  ربانب  تسا . هدرک  رما  نیا  رب  عامجا  يوعد  یـسوط  خـیش 
رارق طرش  دشاب . رخؤم  هاوخ  و  نراقم ، ای  دشاب  دقع  رب  مدقم  تیاضر  هاوخ  تسا ، دقع  ققحت  طرـش  هیلع  لاحم  تیاضر  دیآیم و  لمعب 
اریز تشاد ، دـهاوخن  یلاکـشا  هنوگچـیه  دـشاب ، لیحم  نویدـم  هیلع  لاـحم  هک  یتروص  رد  هلاوح ، ققحت  رد  هیلع  لاـحم  تیاـضر  نداد 

، روهـشم ریغ  لوق  دـشاب . صاخ  ماکحا  طئارـش و  ياراد  دـناوتیم  هتفرگ و  رارق  نید  لاقتنا  ساـسا  رب  هک  تسا  هنیعم  دوقع  زا  یکی  هلاوح 
. دشابن لیحم  نویدم  وا  هک  دنادیم  مزال  یتروص  رد  طقف  ار  هیلع  لاحم  لوبق 
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هلاوح دقع  فارطا 

لاوما رد  فرـصت  هیلع  لاحم  لاتحم و  لیحم و  زا  کی  ره  هلاوح  دقع  رد  اریز  دنـشاب ، هلماعم  يارب  تیلها  ياراد  دیاب  هلاوح  دقع  فارطا 
، سلف تسا  نینچمه  تسا و  لطاب  هلاوح  الا  دنشاب و  دیـشر  غلاب و  لقاع و  دیاب  اهنآ  م . ق . « 212  » یلا «- 210  » داوم قبط  دنیامنیم و  دوخ 

فارطا رد  تیلها  دشابیم . سلفم  ندرک  ضرق  دننام  تسا و  حیحـص  وا  هلاوح  دـشاب  سلفم  هاگره  لیحم  هک  يربرب  هلاوح  دروم  رد  رگم 
. تشذگ تادهعت  تمسق  رد  هک  تسا  نامه  هلاوح  دقع 

«. تسین طرش  هیلع  لاحم  تئالم  هلاوح  تحص  رد  : » م ق . « 728  » ةدام قبط 
تسا یلـصا  نویدم  هک  لیحمب  خسف و  ار  هلاوح  دناوتیم  م . ق . « 729  » ةدام قبط  دشاب  دـقع  نیح  رد  وا  راسعاب  لهاج  لاتحم  هاگره  یلو 

. دنک عوجر 

هلاوح دروم 

هراشا

ینید دـش  هتفگ  نامـض  رد  هک  يروطنامه  نامـض ، اب  هلاوح  كـالم  تدـحو  رظن  زا  و  تسا ، نید  لاـقتنا  رب  ینتبم  نامـض  دـننام  هلاوح ،
: دشاب ریز  طیارش  ياراد  هک  دریگ  رارق  هلاوح  دروم  دناوتیم 
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، لزلزتم ای  دشاب  رقتسم  هاوخ  دشاب  تباث  لیحم  همذ  رد  دیاب  هلاوح  دروم  نید  - 1

دقع نیح  رد  نآ  ببس  هک  ینید  نامض ، هلاوح و  رد  هک  دننآ  رب  ءاهقف  زا  یضعب  دشاب . هدش  دوجوم  نآ  ببـس  هک  ینید  تسا  نینچمه  و 
نمب دیوگب : يرگیدب  یـسک  هکنانچ  دوشیم ، هتفرگ  ضرق  ًادعب  هک  ینید  ۀلاوح  دننام  دریگ  رارق  لاقتنا  دروم  دناوتیم  دـشاب  هدـشن  دوجوم 

نیا رد  دـننک . لوبق  ار  هلاوح  هیلع ) لاحم   ) ثلاث صخـش  هدـنهد و  ضرق  ریگب و  صخـش  نـالف  زا  ار  نآ  ضوع  هدـب و  ضرق  غلبم  نـالف 
نید تشذگ ، نامـض  رد  هکنانچ  روهـشم  لوق  ربانب  یلو  دوشیم . لوغـشم  هیلع  لاحم  ۀمذ  يرب و  لیحم  ۀـمذ  نتفرگ ، ضرق  زا  سپ  ضرف 
دروم دناوتیمن  تباث  ریغ  نید  و  لزلزتم ، هاوخ  دشاب و  رقتـسم  هاوخ  دـشاب  تباث  لیحم  همذ  رد  دـقع  نیح  رد  دـیاب  هب ) لاحم   ) هلاوح دروم 

. دشاب هدشن  ای  هدش و  دوجوم  نآ  ببس  هاوخ  دریگ ، رارق  هلاوح 

، لیحم ۀمذ  رد  دشاب  یلام  دیاب  نامض  دروم  دننام  هلاوح  دروم  - 2

دننام دـشاب  لمع  ای  و  قلطم ، ریجا  دروم  رد  اـّنب  زور  کـی  تعفنم  دـننام  دـشاب  تعفنم  اـی  دـنق و  ولیک  دـص  دـننام  دـشاب ، یلک  نیع  هاوخ 
ياراد هک  یلمع  اریز  دشاب ، هدشن  نآ  رد  نیعم  صخـش  ترـشابم  دـیق  هک  دریگ  رارق  هلاوح  دروم  دـناوتیم  یلمع  ینیعم ، باتک  خاسنتـسا 

دقع دریگ ، رارق  هلاوح  دروم  یلمع  نینچ  هکنانچ  دشابیمن . يرگید  ۀمذب  دهعتم  صخـش  ۀـمذ  زا  لاقتنا  لباق  دـشاب  ترـشابم  تیـصوصخ 
و دریگ ، رارق  هلاوح  دروم  دناوتیم  لمع  نآ  دشاب  هدش  ترـشابم  طرـش  لمع  رد  هاگره  یلو  تسا  هلاوح  دهعت و  لیدـبت  زا  بکرم  روبزم 

. دناهدومن رظن  فرص  طرش  قح  زا  هلاوح  داقعنا  اب  دشاب  هک  لاتحم  لیحم و  زا  کی  ره  عفنب  طرش 

( لاتحم لیحم و   ) دقع نیفرط  دزن  دیاب  هلاوح  دروم  - 3

ندوب نیعم  دیوگیم  م . ق . « 190  » ةدام قش 3  هکنانچ  هلماعم  تحص  يارب  یساسا  طیارش  زا  یکی  اریز  دشاب ، نیعم  هیلع  لاحم  نینچمه  و 
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زا یکی  ناوتیمن  نیاربانب  تسا  ررغ  بجوم  هلماعم  دروم  رد  دیدرت  و  دشابیم . معا  ینعمب  تالماعم  زا  یکی  زین  هلاوح  تسا و  هلماعم  دروم 
. دومن هلاوح  دیدرت  روطب  ار  نید  ود 
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( لاتحم لیحم و   ) دقع نیفرط  دزن  دقع  نیح  رد  دیاب  هلاوح  دروم  - 4

یفاک نآب  یلامجا  ملع  هک  يدروم  رد  رگم  دشابن  مهبم  دیاب  هلماعم  دروم  م . ق . « 216  » هدام قبط  اریز  دشاب ، مولعم  هیلع  لاحم  نینچمه  و 
نوناق یلو  دـشاب ، یفاک  دـیاب  نآب  یلاـمجا  ملع  كـالم  تدـحو  رظن  زا  تسا و  نید  لاـقتنا  رب  ینتبم  نامـض  دـننام  هچ  رگا  هلاوح  تسا .
دانتـسا كالم  تدـحوب  ناوتیمن  حیرـص  ةدام  ندوبن  و  م . ق . « 216  » ةدامب هجوت  اب  تسا و  هدومنن  یلامجا  ملع  تیاـفکب  حیرـصت  یندـم 
دزادرپب شراکبلطب  تسا  وا  نید  هچ  ره  هک  دهد  هلاوح  يرجاتب  دـناوتیمن  یـسک  الثم  دـشابیم ، لطاب  لوهجم  نید  هلاوح  نیاربانب  تسج ،

یلو دشابن  لوهجم  تقیقح  رد  هلاوح  دروم  هاگره  هک  دـننآ  رب  رگید  ياهقف  زا  یـضعب  یلو  تسا ، هیماما  ياهقف  روهـشم  لوق  الاب  ۀـیرظن 
رتفد رد  هکنانچ  دوب ، دهاوخ  حیحـص  هلاوح  دنیامن ، مولعم  ار  نآ  رادقم  سنج و  دنناوتیم  ًادعب  دنتـسه و  نآب  لهاج  دـقع  نیح  رد  نیفرط 

تروص نیا  رد  دنیامن . هعجارم  رتفدب  دیاب  دنتـسین و  نآ  رب  هاگآ  نانآ  یلو  تسا  هدـش  تبث  نید  رادـقم  سنج و  نویدـم  نئاد و  يراجت 
. دنک لوبق  وا  هدب و  سک  نالفب  تسا  تبث  نم  يراجت  رتفد  رد  هچنآ  هک  دهدب  هلاوح  يرگیدب  دناوتیم  لیحم 

دشاب سنجلا  دحتم  دیاب  هلاوح  دروم  نید و  - 5

زا یـسک  هاگره  هکنانچ  دنـشاب ، دـحتم  عون  سنج و  ثیح  زا  دریگیم  رارق  هلاوح  دروم  هچنآ  نید و  هک  دناهتـسناد  مزال  ءاـهقف  زا  یـضعب 
کنارف سنج  زا  هچنانچ  الا  و  دزادرپب ، هک  دهد  هلاوح  ثلاث  صخـش  رب  لایر  سنج  زا  دـناوتیم  طقف  تسا  نویدـم  يرگیدـب  لایر  سنج 

زا یـضعب  دـشابیم . لاقتنا  دروم  تدـحو  نآ  ۀـمزال  تسا و  همذ  لقن  هلاوح  اریز  دناهتـسنادن ، حیحـص  ار  هلاوح  نآ  دـهدب  هلاوح  سیئوس 
. دننادیمن مزال  ار  هلاوح  دروم  نید و  داحتا  رگید  ياهقف 

لاتحم لیحم و  دـشاب ، دوشیم  هلاوح  هچنآ  اب  لاـتحمب  لـیحم  نید  ندوب  سنجلا  دـحتم  زا  ءاـهقف  روظنم  هک  یتروص  رد  یقوقح - لـیلحت 
. دنک هلاوح  ار  نآ  لیحم  لیدبت ، زا  سپ  و  دنیامنب ، لیدبت  دهعت  لیدبت  ۀلیسوب  رگید  عون  ای  رگید و  سنجب  یسنج  زا  ار  نید  دنناوتیم 

رظن  زا  ات  تسین  روصتم  یلاکشا  دیامن  لوبق  ار  نآ  دشاب و  يرب  هیلع  لاحم  هاگره  تروص  نیا  رد 
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زین هدـش ، هداد  هلاوح  تسا  نویدـم  هچنآ  سنج  زا  هچنانچ  دـشاب ، نویدـم  لیحمب  هیلع  لاحم  هاـگره  دریگ و  رارق  فـالتخا  دروم  یملع 
زا لیحم  هچنانچ  و  دهدیم ، وا  رب  یلایر  هلاوح  لیحم  تسا و  نویدم  لیحمب  لایر  رازه  دصکی  هیلع  لاحم  الثم  تشاد ، دـهاوخن  یلاکـشا 

دزادرپیم دیامنیم و  لوبق  يرب  صخـش  دننام  ار  نآ  نویدم  هیلع  لاحم  دهدب ، هلاوح  رالد  رازه  لیحم  هکنانچ  دـهد ، هلاوح  سنج  نآ  ریغ 
لاکشا دروم  هچنآ  تسین . روصتم  یلاکشا  زین  ضرف  نیا  رد  دروآیم ، لمعب  يرایتخا  رتاهت  هدومن و  قفاوت  نآ  ریعـست  رد  لیحم  اب  ًادعب  و 

رازه دصکی  تباب  زا  رالد  دصکی  هک  دهد  هلاوح  واب  لیحم  و  دـشاب ، نویدـم  لیحمب  لایر  رازه  دـصکی  هیلع  لاحم  هک  تسا  نآ  دـشابیم 
. دومن مزلم  دراد  هدهع  رب  هچنآ  زا  ریغ  يرگید  زیچ  تخادرپب  ناوتیمن  ار  نویدم  هیلع  لاحم  اریز  دزادرپب ، لاتحمب  دوخ ، یهدب  لایر 

نیدب ددرگیم ، عفر  روبزم  لاکـشا  دزادرپب  ار  يرگید  زیچ  تسا  نویدـم  هک  يزیچ  تباب  دـیامنب  لوبق  هیلع  لاحم  هاگره  هک  دـسریم  رظنب 
رالد تسا ، نویدـم  واب  هک  یلایر  رادـقم  تباب  زا  هک  دـهدیم  هیلع  لاحمب  ینمـض  تلاکو  دوخ ، هلاوح  رد  لـیحم ، دوشیم  ضرف  هک  وحن 

رد هیلع  لاحم  هچنانچ  دریگیم و  ماجنا  لمع  دـهدیم  رالد  هلاوح  لوبق  رد  هیلع  لاـحم  هک  یتیاـضر  رد  و  درخب ، دوخ  زا  لـیحم ، باـسحب 
لمع لیحم  تساوخرد  قبط  ًادعب  هک  دیامنیم  دهعت  ًانمـض  هلاوح  لوبق  رد  دـهدن ، ماجنا  دوخ  زا  ار  رالد  دـیرخ  ۀـلماعم  هلاوح ، لوبق  عقوم 
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دـهعت و لیدـبت  رد  لیحم  فرط  زا  تلاکو  یکی  رما : ود  زا  تسا  ترابع  دریگیم  ماجنا  هک  یلمع  الاب  لاثم  رد  تشذـگ  هچنآ  ربانب  دـنک .
. هلاوح يرگید 

دوخ هلاوح  رد  لیحم  هکنانچ  دراذگ ، رارق  تدم  نآ  ۀیدأت  يارب  دناوتیم  هک  ینانچمه  دهد  هلاوح  قلطم  روطب  ار  دوخ  نید  دناوتیم  لیحم 
ار هلاوح  ای  دهد و  رارق  تدم  نآ  ۀیدأت  يارب  دناوتیم  هیلع  لاتحم  دهدب و  لاتحمب  تیؤر  خـیرات  زا  زور  هد  زا  سپ  غلبم  نالف  هک  دـسیونب 

ةدام قبط  روبزم  یلوبق  دیامنب ، لاتحمب  لیحم  تخادرپ  مدع  رب  قلعم  ار  هلاوح  دروم  تخادرپ  دناوتیم  وا  هکنانچمه  دنک  لوبق  قلطم  روطب 
. دوب دهاوخ  روآمازلا  حیحص و  م  ق . « 10»

نانآ  دهد و  هلاوح  نماضت  روطب  رفن  دنچ  ای  ودب  ار  لاتحم  نید  دناوتیم  لیحم 
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یتروص رد  دنیامنیم  دقعنم  ار  نآ  هک  یناسکب  تبسن  ار  یـصوصخ  ياهدادرارق  م . ق . « 10  » ةدام اریز  دنیامن ، لوبق  وحن  نیمهب  ار  هلاوح 
. تسا هدومنن  عنم  ار  هلاوح  نینچ  مه  نوناق  دنادیم و  ذفان  دشابن  نوناق  حیرص  فلاخم  هک 

هلاوح دقع  ماکحا  راثآ و 

هراشا

دننام هلاوح  یقوقح  لیلحت  رظن  زا  ددرگ . مولعم  نامـض  هلاوح و  نیب  قرف  تسا  مزال  دوش ، نایب  هلاوح  دـقع  ماکحا  راـثآ و  هکنآ  زا  لـبق 
، دوشیم لقتنم  نماض  ۀمذب  هنع  نومضم  ۀمذ  زا  نید  نامض ، رثا  رد  هک  ینانچمه  اریز  دنشابیم ، نید  لاقتنا  رب  ینتبم  ود  ره  تسا و  نامض 

هکنانچ تسا  دوجوم  ود  نآ  نیب  یـشحاف  فالتخا  يروص  رظن  زا  یلو  دباییم . لاقتنا  هیلع  لاحم  ۀمذب  لیحم  ۀـمذ  زا  نید  هلاوح ، رثا  رد 
هدهعب ار  هنع  نومـضم  نید  نماض  هک  وحن  نیدب  دوشیم  دقعنم  تسا  هیلا  لقتنم  هک  نماض  و  هل ) نومـضم   ) راکبلط نیب  دـقع  نامـض ، رد 

هک وحن  نیدب  دوشیم ، عقاو  لاتحم )  ) راکبلط و  لیحم )  ) نویدم نیب  دقع  هلاوح  رد  و  دیامنیم ، لوبق  ار  نآ  هل ) نومضم   ) راکبلط دریگیم و 
يرگید زا  کی  ره  ماکحا  راثآ و  ناونع و  فالتخا  ببـس  روبزم  فالتخا  دیامنیم . لوبق  راکبلط )  ) لاتحم دـهدیم و  لاقتنا  ار  نید  لیحم 

. تسا هدش 

« دوشیم لوغشم  هیلع  لاحم  ۀمذ  يرب و  هداد  هلاوح  هک  ینید  زا  لیحم  ۀمذ  هلاوح  ققحت  زا  سپ  : » م ق . « 730  » ةدام قبط  - 1

. تشذگ نامض  رد  هکنانچ  تسین  شیب  يدیکأت  دنک  ءاربا  ار  لیحم  لاتحم  هاگره  و  دوب ، دهاوخن  لاتحم  ءارب  اب  جایتحا  و 
هیلع لاحم  لاتحم و  نیب  ینیون  هطبار  نآ  ياجب  دوشیم و  عطق  دوب  دوجوم  لاتحم  لیحم و  نیب  هک  یقوقح  ۀطبار  هلاوح  ۀـجیتن  رد  نیاربانب 

. تسا لیحمب  هیلع  لاحم  تینویدم  نآ  ددرگیم و  داجیا 

: لیذ دراوم  رد  رگم  دنک  خسف  ار  نآ  دناوتیمن  هیلع  لاحم  لاتحم و  لیحم و  زا  کیچیه  م . ق . « 732  » ةدام قبط  مزال و  تسا  يدقع  هلاوح  - 2

هراشا
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، دشاب وا  راسعاب  لهاج  لاتحم  هدوب و  رسعم  هیلع  لاحم  هلاوح  تقو  رد  هاگره  . » م ق . « 729  » ةدام قبط  تشذگ  نامض  رد  هکنانچ  فلا -

. تسا دقع  نیح  رد  هیلع  لاحم  راسعاب  لهج  خسف ، قح  شیادیپ  تلع  دنک » عوجر  لیحمب  خسف و  ار  هلاوح  دناوتیم  لاتحم 
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هک یتروص  رد  و  تسا . هتفریذـپ  وحن  نیدـب  ار  هلاوح  اریز  دـیامن ، خـسف  ار  نآ  دـناوتیمن  دـشاب  هاگآ  وا  راسعا  رب  لاتحم  هاگره  نیارباـنب 
هدش عقاو  ًاحیحـص  هلاوح  دقع  اریز  تشاد  دهاوخن  ار  دقع  خسف  قح  لاتحم  دشاب ، هدش  رـسعم  ًادعب  هدوب و  یلم  دقع  نیح  رد  هیلع  لاحم 

خـسف قح  دشاب  هدش  یلم  ًادعب  هدوب و  رـسعم  دـقع  نیح  رد  هیلع  لاحم  هاگره  هک  ینانچمه  دـیامنیمن ، ریثأت  مدـقم  رما  رد  رخؤم  راسعا  و 
. دوشیم باحصتسا  شیاقب  نآ  لاوز  رد  دیدرت  اب  هتفای و  شیادیپ  خسف  قح  اریز  ددرگیمن ، طقاس 

خسف رد  ریخأت  زا  اریز  دیامنب ، خسف  ار  هلاوح  دقع  دناوتیم  لاتحم  دشاب  هدشن  طقاس  تاهج  زا  یتهجب  هک  مادام  تسین و  يروف  خسف  رایخ 
. ددرگیمن هیلع  لاحم  لیحم و  هجوتم  ینایز 

، دشاب هدش  خسف  طرش  هلاوح  دقع  رد  هک  یتروص  رد  ب -

رگم دنک  خسف  ار  نآ  دناوتیمن  هیلع  لاحم  لاتحم و  لیحم و  زا  کیچیه  مزال و  تسا  يدـقع  هلاوح  : » دـیوگیم م . ق . « 732  » ةدام هکنانچ 
ةدام قبط  دوشیم  دقعنم  لاتحم  لیحم و  نیب  هک  هلاوح  دقع  رد  دـشاب .» هدـش  طرـش  خـسف  رایخ  هک  یتروص  رد  ای  و  « 729  » ةدام دروم  رد 

م. ق . « 399»
هیلع لاحم  هک  ینانچمه  دشاب ، هلاوح  خسف  رایتخا  ثلاث  صخـش  ای  ود  ره  ای  لاتحم  لیحم و  يارب  نیعم  تدم  رد  هک  دومن  طرـش  ناوتیم 
هدش وا  عفنب  خسف  طرـش  هک  نانآ  زا  کی  ره  تروص  نیا  رد  دهد . رارق  خـسف  قح  ثلاث  صخـش  ای  دوخ و  يارب  هلاوح  لوبق  رد  دـناوتیم 

. دیامنب خسف  ار  هلاوح  دقع  هدرک  هدافتسا  دوخ  قح  زا  دناوتیم  دشاب 

دشاب هدش  ثلاث  صخش  هیلع و  لاحم  ای  دقع  نیفرط  زا  یکی  عفنب  لعف  طرش  هلاوح  دقع  نمض  رد  هک  یتروص  رد  ج -

ةدام دـیامنب ، خـسف  ار  هلاوح  دـقع  م . ق . « 240 - 237  » داوم دودـح  رد  دـناوتیم  هل  طورـشم  دـنک ، فـلخت  نآ  ماـجنا  زا  هیلع  طورـشم  و 
رگم دنیامنب  ار  یطرـش  ره  دقع  نمـض  رد  دـنناوتیم  نیفرط  یلک  ةدـعاق  قبط  یلو  دوشیمن  تفای  یندـم  نوناق  رد  رما  نیاب  عجار  یحیرص 

ةدام  رد  هک  دشاب  دقع  هدسفم  ای  هدساف و  طئارش  زا  هکنآ 
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هلاوح ققحت  يارب  یساسا  طرش  هیلع  لاحم  تیاضر  نوچ  م . ق . « 732  » ةدام زا  دافتسم  ربانب  و  تسا . هدیدرگ  رکذ  م . ق . « 233  » و « 232»
دنک لوبق  ار  هلاوح  هکنانچ  دیامنب  دوخ  عفنب  لعف ) طرـش  ای  دشاب  هجیتن  طرـش  هاوخ   ) طرـش هلاوح ، لوبق  نمـض  رد  دناوتیم  زین  وا  دشابیم 

، فلخت تروص  رد  دناوتیم  دقع  نیفرط  زا  یکی  دننام  هیلع  لاحم  تروص  نیا  رد  دهد ، ماجنا  وا  يارب  ار  ینیعم  لمع  لاتحم  هکنآ  طرشب 
. دیامن یغلم  ار  هلاوح  دقع  رثا 

دوش هیلع  لاحم  لیحم و  زا  یکی  عفنب  هجیتن  طرش  هلاوح  دقع  نمض  رد  هک  یتروص  رد  د -

هراشا

لیحم هل  طورشم  هچنانچ  م . ق . « 240  » ةدام زا  دافتـسم  قبط  تسا ، هدوب  عنتمم  هجیتن  شیادیپ  دقعلا  نیح  هک  ددرگ  مولعم  دقع  زا  سپ  و 
. دیامنب یغلم  ار  هلاوح  دقع  رثا  دشاب  هیلع  لاحم  هچنانچ  دنک و  خسف  ار  دقع  دناوتیم  دشاب  لاتحم  ای 

هرصبت

خـسف دـننام  نآ  رثا  تسا و  تادـهعت  طوقـس  ماسقا  زا  یکی  هلاقا  اریز  دـنیامن ، هلاقا  ار  نآ  دـنناوتیم  لاتحم ) لیحم و   ) هلاوح دـقع  نیفرط 
رگیدکی قفاوت  اب  دنناوتیمن  هیلع  لاحم  لاتحم و  یلو  دهاوخب ، ار  دوخ  بلط  دـنک و  عوجر  لیحمب  دـناوتیم  لاتحم  هلاقا  زا  سپ  دـشابیم و 
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رگیدکی قفاوت  اب  دنناوتیمن  هیلع  لاحم  لاتحم و  یلو  دهاوخب ، ار  دوخ  بلط  دـنک و  عوجر  لیحمب  دـناوتیم  لاتحم  هلاقا  زا  سپ  دـشابیم و 
هچ رگا  دـشابیمن  دـقع  فرط  تشذـگ  هکناـنچ  هیلع  لاـحم  و  دوش ، عقاو  تسا  نکمم  دـقع  نیفرط  نیب  هلاـقا  اریز  دـننک ، هلاـقا  ار  هلاوـح 

. تسا طرش  هلاوح  ققحت  رد  وا  تیاضر 
ینعی دباییم ، تدوع  لوا  تلاحب  لاتحم  نید  ددرگ ، هلاقا  نیفرط  یـضارتب  ای  دوش و  خـسف  تاهج  زا  یتهجب  هلاوح  دـقع  هک  يدراوم  رد 

. ددرگیم يرب  هیلع  لاحم  ۀمذ  هک  ینانچمه  دوشیم  لاتحم  نویدم  لیحم 

، دوشیمن کف  نهر  يرگیدب ، نآ  هلاوح  رثا  رد  دشاب  نهر  ياراد  یلصا  نید  هک  یتروص  رد  - 3

لقتنم هیلع  لاحم  ۀـمذب  نویدـم  ۀـمذ  زا  هکلب  هدـشن  طـقاس  نید  هلاوح  رثا  رد  تسا و  نید  ۀـقیثو  نهر  تشذـگ  نامـض  رد  هکناـنچ  اریز 
ةدام قبط  قباس  دـهعت  تانیمـضت  هک  تسا  دـهعت  لیدـبت  رد  هچنآ  فالخب  دوب ، دـهاوخن  نهر  لاوز  بجوم  نید  لـحم  رییغت  هدـیدرگ و 

نایب  نآ  حرش  هکنانچ  دهعت  لیدبت  رد  اریز  دریگیمن ، قلعت  قحال  دهعتب  م . ق . « 293»
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. ددرگیم نآ  نیزگ  ياج  يرگید  دیدج  دهعت  دوشیم و  طقاس  قباس  دهعت  دیدرگ 

، دهد هلاوح  يرگیدب  ار  دوخ  نید  دناوتیم  یلوبق  زا  سپ  هیلع  لاحم  - 4

هلاوح یموسب  ار  نآ  یمود  دهد و  هلاوح  يرگیدـب  ار  دوخ  نید  یـسک  ینعی   ) هلاوح رد  یمارت  تسا - هدوب  هداد  هلاوح  واب  لیحم  هکنانچ 
و دریگ ) رارق  هلاوح  دروم  دـهد و  رییغت  ار  دوخ  لحم  نید  کی  هبترم  نیدـنچ  مسق  نیمه  دـنک و  هلاوح  ار  نآ  یمراهچب  یموس  دـیامن و 

دریگ رارق  ینید  هیلع  لاحم  یلـصا  نویدـم  رگید  هلاوح  دـنچ  ای  يرگید و  هلاوح  رثا  رد  هلاوح ، ققحت  زا  سپ  هکناـنچ   ) نآ رود  نینچمه 
. تشذگ نامض  رد  هکنانچ  دشابیم  یقوقح  راثآ  ياراد  یئالقع و  يرما  تسا و  حیحص  تسا ) هداد  هلاوح  هک 

هیلع لاحم  لیحم و  نیب  هلاوح  رثا 

هراشا

ءادا زا  دعب  دشابن  لیحمب  نویدـم  هک  یتروص  رد  هیلع  لاحم  تشذـگ ، هنع  نومـضم  نماض و  نیب  نامـض  رثا  رد  موس  ثحبم  رد  هکنانچ 
رب ینتبم  نامـض  دننام  هلاوح  اریز  دـیامنب ، لیحمب  عوجر  تسا  هتخادرپ  هک  يرادـقم  نامهب  دـناوتیم  م . ق . « 731  » ةداـم قبط  هلاوح  دروم 

و دـهاوخب . لـیحم  زا  ار  نآ  ناربج  دـناوتیم  دـنیبب ، نارـسخ  هلاوح  دروم  نید  تخادرپ  تباـب  زا  هیلع  لاـحم  هک  رادـقم  ره  تسا و  قاـفرا 
: نیاربانب دیامن  باستحا  لیحم  اب  هتخادرپ  هلاوح  رثا  رد  هچنآ  زا  شیب  دناوتیمن  هدوب  لیحم  نویدم  هیلع  لاحم  هک  یتروص  رد  نینچمه 

دیامن ءاربا ، هلاوح  دروم  نید  زا  ار  هیلع  لاحم  لاتحم ، هک  یتروص  رد  فلا -

يزیچ اریز  دهاوخب ، يزیچ  لیحم  زا  دـناوتیمن  هیلع  لاحم  م . ق . « 719  » ةدام زا  طبنتـسم  ربانب  دزادرپب ، ار  لاتحم  بلط  یثلاث  صخـش  ای  و 
. دوش ناربج  نآ  نارسخ  ات  هتخادرپن 

، دهدب لاتحمب  هلاوح  دروم  زا  رتمک  هیلع  لاحم  هک  یتروص  رد  ب -

و دشاب . يرگید  هلماعم  ای  حلـص  ۀجیتن  رد  رما  نیا  هچ  رگا  دهاوخب  لیحم  زا  دناوتیم  ار  رادقم  نآ  طقف  م . ق . « 713  » ةدام زا  طبنتسم  ربانب 
ای رماب و  دئاز  تخادرپ  رگم  درادن ، لیحم  زا  ار  دیاز  هبلاطم  قح  دزادرپب ، لاتحمب  هدـش  هلاوح  هک  رادـقم  نآ  زا  رتشیب  هیلع  لاحم  هچنانچ 
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لیحم  هزاجا 
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. تسا هدومن  ار  دئاز  تخادرپ  رد  دهعت  وا  هک  دوش  هدیمهف  نآ  زا  دشاب و 

دیامن راذگاو  هیلع  لاحمب  ار  دوخ  بلط  لاتحم  هک  یتروص  رد  ج -

هیلع لاحم  هک  دوب  دهاوخن  نآ  زا  عنام  رما  نیا  دوشیم و  لصاح  همذلا  یف  ام  تیکلام  دشاب  وا  رصحنم  ثراو  هیلع  لاحم  دنک و  توف  ای  و 
«712  » ةدام زا  طبنتـسم  . ) تسا ناسکی  قح  طوقـس  رظن  زا  ءاربا  اب  رما  نیا  رهاظ  رد  هچ  رگا  دیامنب ، ار  هلاوح  دروم  ۀبلاطم  لیحم  زا  دناوتب 

( نامض هلاوح و  كالم  تدحو  رظن  زا  م  ق .

دیامن راذگاو  لاتحمب  دراد  لیحم  دزن  هک  ار  دوخ  قح  نید ، ءادا  زا  سپ  هیلع  لاحم  هک  یتروص  رد  د -

لیحم زا  ار  هلاوح  دروم  دـناوتیم  هیلع  لاحم  زا  ماقم  مئاـق  ناونعب  لاـتحم  دـشاب ، وا  رـصحنم  ثراو  لاـتحم  دـنک و  توف  هیلع  لاـحم  اـی  و 
. دهاوخب

تسا لاتحمب  هلاوح  دروم  ءادا  زا  سپ  لیحم  زا  هیلع  لاحم  ۀبلاطم  دعوم  ه -

دـیامن و هبلاطم  لیحم  زا  ار  نآ  دـناوتیم  تخادرپ  لاتحمب  ار  هلاوح  دروم  هکنآ  زا  سپ  دـشابن  لـیحم  نویدـم  هیلع  لاـحم  هک  یتروص  رد 
تخادرپ هکنآ  رگم  دـهاوخب  لیحم  زا  ار  نآ  دـناوتیمن  دزادرپب  ار  هلاوح  تسا  هدومن  نیعم  لیحم  هک  يدـعوم  زا  لبق  هیلع  لاحم  هچناـنچ 

دوخ يدوخب  تخادرپ  رد  هزاجا  الا  تسا و  هدومن  هیدات  زا  سپ  تخادرپب  دـهعت  لیحم  هک  دوش  هدـیمهف  رما  نآ  زا  دـشاب و  لیحم  هزاجاب 
. دشاب روآمازلا  دناوتیمن 

، دشاب هدش  یـضقنم  مه  روبزم  تدم  دـیامن و  لیـصحت  ار  هیلع  لاحم  تئارب  نیعم  تدـم  رد  هک  دـشاب  هدـش  مزتلم  لیحم  هک  یتروص  رد 
. دشاب هدرکن  هیدأت  لاتحمب  ار  نآ  زونه  هچ  رگا  دیامنب  ار  هلاوح  دروم  هبلاطم  لیحم  زا  دناوتیم  روبزم  دعوم  زا  سپ  هیلع  لاحم 

تسا نامض  مکح  دننام  م . ق . « 727  » ةدام حیرص  قبط  روبزم  دروم  مکح  دوشیم . طابنتسا  رما  نیا  م . ق . « 709  » ةدام زا  هکنانچ 

صخش نآ  دهدب و  هک  یـسکب  دنک  هلاوح  ار  نید  هیلع  لاحم  رگا  دومن  طابنتـسا  ناوتیم  كالم  تدحو  رظن  زا  م . ق . « 710  » ةدام زا  هکنانچ  و -
، دنک لوبق 

یسکب  لاتحم  هاگره  تسا  نینچمه  و  دراد ، ار  لیحمب  عوجر  قح  هتخادرپ و  ار  نید  هک  تسا  نآ  لثم 
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دنک لوبق  هیلع  لاحم  دهدب و  واب  ار  نید  هیلع  لاحم  هک  دهد  هلاوح 

، دیامن هلاوح  ثلاث  یصخشب  وا  دنک و  هلاوح  يرگیدب  ار  نید  هیلع  لاحم  هکنانچ  هلاوح  یمارت  رد  ز -

دنک عوجر  دوخ  لیحمب  هتخادرپ  هچنآ  رادقمب  نید ، هیدات  زا  سپ  مهیلع  لاحم  زا  کی  ره 

دشاب هتفریذپ  ار  هلاوح  عربت  دصقب  هیلع  لاحم  هک  یتروص  رد  ح -

. درادن لیحمب  عوجر  قح  م . ق . « 720  » ةدام زا  طبنتسم  ربانب 
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هلاوح نالطب 

هراشا

طئارـش زا  یکی  ای  تسا و  روکذم  م . ق . « 190  » ةدام رد  هک  ار  هلماعم  تحـص  يارب  یـساسا  طئارـش  زا  یکی  هلاوح  دقع  هک  یتروص  رد 
یلـصا نویدم  ۀمذ  زا  نید  هک  دوشیم  فشک  دوب و  دهاوخ  لطاب  هلاوح  دقع  دشاب ، دقاف  دـقع  نیح  رد  تشذـگ  نآ  حرـش  هک  ار  هصتخم 
یلـصا نید  هک  دوش  فشک  هلاوح  داقعنا  زا  سپ  هک  یتروص  رد  نیاربانب  تسا . یقاب  دوخ  قباس  لاحب  هدـشن و  لـقتنم  هیلع  لاـحم  ۀـمذب 

. دوشیمن لصاح  لاقتنا  نید ، ندوبن  اب  تسا و  نید  لاقتنا  رب  ینتبم  هلاوح  اریز  دشابیم ، لطاب  هلاوح  تسا  هتـشادن  دوجو  تاهج  زا  یتهجب 
هداد هلاوح  يرتشم  ای  دـهدب ، یـصخشب  ار  نمث  يرتشم  هک  دـشاب  هداد  هلاوح  عیاب  عیب  رد  رگا  : » دـیوگیم م . ق . « 733  » ةدام هک  تسا  نیا 
دیاب دـشاب  هدرک  ذـخا  ار  نمث  لاتحم  رگا  دوشیم و  لـطاب  هلاوح  ددرگ ، مولعم  عیب  نـالطب  دـعب  دریگب و  یـسک  زا  ار  نمث  عیاـب  هک  دـشاب 

رگیدکیب دناوتیم  يرتشم  ای  عیاب  يرب و  هیلع  لاحم  نکیل  هدوبن ، لطاب  هلاوح  دوش ، خسفنم  هلاقا  ای  خسف  ۀطـساوب  عیب  رگا  یلو  دراد  درتسم 
«. دوب دهاوخ  يراج  زین  تادهعت  ریاس  دروم  رد  هدام  نیا  دافم  دنک . عوجر 

: تسا هدومن  ضرف  تروص  ود  رد  ار  هلاوح  نالطب  الاب  ةدام 

، دهدب ثلاث  صخشب  ار  نمث  يرتشم  هک  دشاب  هداد  هلاوح  عیاب  هک  یتروص  رد  فلا -

دـصکی غلبم  هک  هداد  هلاوح  يرتشمب  هدوب  نویدم  رادـقم  نامه  ثلاث  صخـشب  نوچ  لایر و  رازه  دـصکیب  هتخورف  ار  دوخ  هناخ  عیاب  اًلثم 
. دیامن هیدأت  ثلاث  صخشب  ار  لایر  رازه 
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عیب هک  دوش  فشک  هکنآ  زا  سپ  هدـش و  رقتـسم  عیب  رثا  رد  وا  ۀـمذ  رد  نمث  هک  تسا  نآ  راـبتعاب  يرتـشم  رب  عیاـب  هلاوح  روبزم  دروم  رد 

بجوم عیب  نـالطب  دوش  هتفگ  هک  یتروص  رد  تسا  لـطاب  زین  هلاوح  هک  دوشیم  فشک  تسا ، هتـشادن  عیاـبب  ینید  يرتـشم  هدوـب و  لـطاب 
نویدـم عیابب  يرتشم  هک  ددرگ  مولعم  دوش و  فشک  عیب  نالطب  هچناـنچ  و  دـشابیم ، زیاـج  يربرب  هلاوح  اریز  دوب ، دـهاوخن  هلاوح  نـالطب 

ضرف رد  هک  دوشیم  هتفگ  خساپ  رد  تسا . هتخادرپ  هدومن و  لوبق  يرب  صخـش  دـننام  ار  هلاوح  هیلع  لاحم  هک  دوشیم  فشک  تسا ، هدوبن 
صخـشب تسا  وت  ۀمذ  رد  هچنآ  دیوگب  يرتشمب  هک  تسا  نآ  دـننام  تسا و  هداد  هلاوح  هدوب  تباث  يرتشم  ۀـمذ  رد  هچنآ  انعم  عیاب  روبزم 

حیحـص هلاوح  عیب ، نالطب  تروص  رد  ات  تسا  هتفریذـپ  يرب  دـننام  ار  نآ  يرتشم  هداد و  قلطم  روطب  ار  هلاوح  عیاب  هکنآ  هن  زادرپب ، ثلاـث 
. دشاب

. دریگب یسک  زا  ار  نمث  عیاب  هک  دشاب  هداد  هلاوح  يرتشم  هک  یتروص  رد  ب -

ای تسا و  نید  لاقتنا  رب  ینتبم  هلاوح  اریز  دشابیم ، لطاب  زین  هلاوح  هک  دوشیم  فشک  تسا  لطاب  عیب  دوش  فشک  هچنانچ  روبزم  ضرف  رد 
عبتب هلاوح  اذل  دوش ، لقتنم  هیلع ) لاحم   ) ثلاث صخش  ۀمذب  ات  تسا  هدوبن  لیحم )  ) يرتشم ۀمذ  رد  ینید  هک  دوشیم  فشک  هلماعم  نالطب 

. دشابیم لطاب  عیب 
ار نمث  يرتشم  هک  دـشاب  هداد  هلاوح  عیاـب  رگا  تسا ، رکذـتم  ـالاب  ةداـم  لـیذ  هچناـنچ  یلو  دـشابیم ، عیب  نـالطب  دروم  رد  تشذـگ  هچنآ 

لطاب هلاوح  دوش ، لحنم  هلاقا  ای  خسف  ۀطـساوب  عیب  دریگب و  یـسک  زا  ار  نمث  عیاب  هک  دشاب  هداد  هلاوح  يرتشم  ای  دـهدب و  ثلاث  صخـشب 
رد يرتشم  ۀـمذ  هلاوح  ققحت  رثا  رد  تسا و  هدوب  لوغـشم  عیابب  نمثب ، تبـسن  يرتشم  ۀـمذ  هک  هدـش  عقاو  ینامز  رد  هلاوح  اریز  دـشابیمن ،
رد نیاربانب  دـنکیمن ، یئارقهق  رثا  دـنادرگیم و  لحنم  ار  دـقع  نآ ، مالعا  هدارا و  ناـمز  زا  هلاـقا  خـسف و  نوچ  و  دوشیم . يرب  عیاـب  لـباقم 
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دوخ لاحب  هلاوح  و  دیامنیمن ، هدمآ  لمعب  هک  ینید  لاقتنا  رد  ریثأت  دوش ، لحنم  هلاقا  ای  خسف  هلیسوب  عیب  هلاوح ، ققحت  زا  سپ  هک  یتروص 
هچنانچ  و  دنام ، دهاوخ  یقاب 
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دیاب م . ق . « 286  » ةدام زا  دافتـسم  قبط  هک  دشابیم  نآ  فالتا  دننام  نمث  ۀلاوح  و  دزادرپب . ار  نآ  دیاب  هتخادرپن  ار  هلاوح  دروم  هیلع  لاحم 

. دوش هداد  نآ  لدب 
دهد هلاوح  يرتشم  هک  يدروم  دهدب و  ثلاث  صخشب  ار  نمث  يرتشم  هک  دهد  هلاوح  عیاب  هک  يدروم  نیب  هیماما  ياهقف  زا  یضعب  خیش و 

نیعیاـبتم نیب  هلاوح  اریز  دـننادیم  خـسفنم  عیب  عبتب  ار  هلاوـح  ریخا  تروـص  رد  و  دـناهدراذگ ، قرف  دریگب ، ثلاـث  صخـش  زا  ار  نمث  عیاـب 
عیاب و نیب  هلاوح  هک  لوا  تروص  فالخب  ددرگیم ، لـحنم  عیب  تیعبتب  هلاوح  دـننک  هلاـقا  اـی  خـسف و  ار  عیب  دـقع  ناـنآ  نوچ  هدـشعقاو و 

ياهلخادم هنوگچیه  هک  ثلاث  صخشب  تبسن  هلاقا ) ای  خسف و   ) هدشعقاو نیعیابتم  نیب  هک  ینایرج  دناوتیمن  هک  دوش ، دقعنم  ثلاث  صخش 
رد عیب  زا  هلاوح  تیعبت  اریز  ددرگیمن ، ود  نآ  مکح  فالتخا  بجوم  دیدرگ  نایب  الاب  دروم  ود  نیب  هک  یقرف  دیامن . يرست  هتشادن  نآ  رد 

مالعا نامز  زا  درادن و  یئارقهق  رثا  خسف  هچ  تسا  هدعاق  فالخ  رب  دشابیمن و  حیحص  دیدرگ  یقلت  ملسم  رما  دننام  هک  هلاقا  خسف و  دروم 
هکنآ سپ  و  تسا ، هدوب  تباـث  يرتـشم  همذ  رد  هک  هدـش  هداد  نمثب  تبـسن  هلاوح  ضرف  ود  ره  رد  و  دوشیم ، لـحنم  دـقع  لـالحنا ، ةدارا 
دقعنم نیعیابتم  نیب  هلاوح ، دقع  هاوخ  دیامنب ، ریثأت  هلاوح  دقع  رد  هلاقا  خسف و  رثا  رد  عیب  لالحنا  دناوتیمن  دش ، عقاو  حیحـص  روطب  هلاوح 

هلاوح عیابب  يرتشم  دوش و  عقاو  نیعیابتم  نیب  هلاوح  هاـگره  هک  دوب  نآ  رب  ناوتیم  هک  دـسریم  رظنب  ثلاـث  صخـش  عیاـب و  نیب  اـی  ددرگ و 
دناوتیمن هک  خسف  دروم  فالخب  دناهدومن ، هلاقا  مه  ار  هلاوح  انمـض  دننک  هلاقا  ار  عیب  نیعیابتم  نوچ  دریگب ، ثلاث  صخـش  زا  ار  نمث  دهد 

خـسف بجوم  هک  یتهج  تسا و  یلقتـسم  دقع  هلاوح  اریز  دنک ، خسف  ار  هلاوح  تهج  نآب  هدومن  خسف  تاهج  زا  یتهجب  ار  عیب  هک  یـسک 
. تسا هدماین  لمعب  لالحنا  رد  دقع  نیفرط  نیب  انمض  مه  یضارت  لبق  تروص  دننام  تسین و  دوجوم  هلاوح  رد  هدوب  دقع 

: دوش هداد  حرش  دیاب  هک  تسا  هلمج  ود  م . ق . « 733  » ةدام لیذ  رد 

 ...« يرب هیلع  لاحم  نکیل  ۀلمج ...«  حرش  - 1

یکی  روبزم  ترابع  ۀلیسوب  تسا  هتساوخ  یندم  نوناق  هدوبن ،»...  لطاب  هلاوح   » دیوگیم هک  نآ  لبق  ترابعب  هجوت  اب 
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نیا  ) تسا هتـشاد  لیحمب  هلاوح  زا  لبق  هک  ینید  زا  هلاوح  رثا  رد  تسا  هیلع  لاحم  ندـش  يرب  نآ  دـیامن و  نایب  ار  هلاوح  تحـص  راثآ  زا 
ار نمث  يرتشم  هداد ، هلاوح  عیاب  هک  لوا  ضرف  رد  نیاربانب  تسا ) هلاوح  لـماک  درف  هک  دـشاب  نویدـم  رب  هلاوح  هک  تسا  یتروص  رد  رما 

نویدم لاتحم  لباقم  رد  یلو  ددرگیم  يرب  هتشاد  نمث  تباب  هک  ینید  زا  لیحم  لباقم  رد  تسیرتشم  هک  هیلع  لاحم  دهدب ، ثلاث  صخـشب 
يرتشم لباقم  رد  هیلع  لاحم  دریگب ، یـسک  زا  ار  نمث  عیاب  هداد  هلاوح  يرتشم  هک  مود  ضرف  رد  و  دـهدب . لاتحمب  ار  نمث  دـیاب  دوشیم و 
يرتشم نویدم  ثلاث  صخش  هک  تسیدرومب  رظان  هدام  ضرف  نیا  رد   ) دهدب عیابب  ار  نآ  دیاب  ددرگیم و  يرب  هدش  هلاوح  هک  نمث  رادقمب 

ینانچمه هدشن و  لاتحمب  لوغـشم  هیلع  لاحم  ۀمذ  دشاب  لطاب  هلاوح  دقع  هک  یتروص  رد  یلو  تسا ) هدـش  نویدـم  رب  هلاوح  ینعی  دـشاب 
. تسا یقاب  دوخ  لاحب  نید  هدوب  نویدم  لیحمب  البق  هک 

 ...« دنک عوجر  رگیدکیب  دناوتیم  يرتشم  ای  عیاب و  و  ۀلمج ...«  - 2

هراشا
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. دیامن نایب  ار  هلاوح  تحص  رگید  راثآ  زا  یکی  تسا  هتساوخ  روبزم  ترابع  ۀلیسوب  یندم  نوناق 
هب نمث  دادرتسا  يارب  يرتشم  دوش ، خسف  ای  هلاقا  عیب  دقع  نمث ، ۀـیدأت  عیبم و  ضبق  زا  سپ  هاگره  هک  دـیدرگ ، نایب  خـسف  هلاقا و  راثآ  رد 
. درادیم درتسم  تمیق  ای  لثم  زا  ار  نآ  لدب  دشاب  هدش  فلت  نمث  ای  عیبم  هچنانچ  و  دنکیم ، عوجر  يرتشمب  عیبم  دادرتسا  يارب  عیاب  عیاب و 

. تسا هدش  نایب  رما  ود  الاب  ۀلمج  رد 

نمث دادرتسا  يارب  عیاب  هب  يرتشم  عوجر  فلا -

تخادرپ ثلاث  صخـشب  عیاب  هلاوح  ۀلیـسوب  نمث  هک  الاب  ضرف  ود  رد  عیب ، خـسف  ای  هلاـقا  رثا  رد  نمث  ۀـبلاطم  يارب  عیاـب  هب  يرتشم  عوجر 
دوشیمن لحنم  عیب  عبتب  هلاوح  دقع  نوچ  هک  تسا  نآ  رظن  زا  تسا ، هتفرگ  یـسک  زا  ار  نمث  عیاب  هک  هداد  هلاوح  يرتشم  هکنآ  ای  هدـش و 

الا و  دهاوخب ، وا  زا  ار  نآ  لدب  دناوتیم  يرتشم  نیاربانب  تسا ، هدش  فلت  هدیدرگ و  هیدأت  عیاب  صخـش  هب  نمث  هک  دوب  دـهاوخ  نآ  دـننام 
زا ار  نآ  دـیاب  يرتشم  دـشاب  هدـش  هیدأت  ثلاث  صخـشب  نمث  عیاب ، ۀـلاوحب  هک  یتروص  رد  دـیدرگیم  لحنم  عیب  عبت  هب  هلاوح  دـقع  هاگره 

دهاوخب  لاتحم  ثلاث  صخش 
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عیبم دادرتسا  يارب  يرتشمب  عیاب  عوجر  ب -

رد درادن و  نمث  ۀلاوح  اب  ياهطبار  هنوگچیه  تسا و  عیب  خـسف  هلاقا و  رثا  نمث ، هلاوح  رد  الاب  ضرف  ودـب  هجوت  اب  يرتشم  زا  عیبم  دادرتسا 
. درکیم عوجر  يرتشمب  عیبم  دادرتسا  يارب  عیاب  دیدرگیم  هلاقا  ای  خسف  عیب  تفاییمن و  شیادیپ  مه  ياهلاوح  عیب  داقعنا  زا  سپ  هک  یتروص 

. دشابیم بابلل  ادرط  عیبم  دادرتسا  يارب  يرتشمب  عیاب  عوجر  نایب  نیاربانب 

نیعم نیع  ۀلاوح 

هیماما ياهقف  زا  یـضعب  تارابع  رد  یلو  دوش  لقتنم  هیلع  لاحم  ۀمذب  لیحم  ۀمذ  زا  دناوتب  ات  دشاب  نید  دیاب  هلاوح  دروم  تشذـگ  هکنانچ 
يوغل ینعم  زا  یلو  دشابیمن  یحالطـصا  ینعمب  هلاوح  هچ  رگا  روبزم  لمع  دریگ . رارق  هلاوح  دروم  دناوتیم  زین  نیعم  نیع  هک  دوشیم  هدید 

دروم رد  و  تسا ، هدمآ  یئاجب  یئاج  زا  نتـشگرب  ینعمب  دشابیم و  لاحا  زا  ردـصم  مسا  هلاوح  تشذـگ  هکنانچ  اریز  تسا ، هدـشن  زواجت 
. دوریم يرگید  دزنب  یسک  دزن  زا  نیعم  نیع  هلاوح  رثا  رد  روبزم 

ار نآ  ثلاث  صخـش  هک  دـهد  هلاوح  شبحاص  دـشاب و  تناما  يرگید  دـقع  اـی  هعیدو  اـی  تلاـکوب  یـسک  دزن  نیعم  نیع  هک  یتروص  رد 
لاتحم دنک  عانتما  نآ  نداد  زا  هیلع  لاحم  هچنانچ  دهدب و  لاتحمب  ار  نآ  دیاب  هیلع  لاحم  دننک ، لوبق  ار  نآ  هیلع  لاحم  لاتحم و  دریگب و 

دشاب و هدش  يرب  هیلع  لاحم  لوبق  رثا  رد  لیحم  ۀـمذ  ات  تسین  نید  لاقتنا  نیعم ، نیع  دروم  رد  هلاوح  اریز  دـیامن ، عوجر  لیحمب  دـناوتیم 
وا تسد  رد  لام  اریز  دـشابیم ، نآ  لوئـسم  هیلع  لاحم  ددرگ  لاتحم  ای  لیحم و  هجوتم  یتراسخ  روبزم  لام  ندادـن  ای  ریخأت  رثا  رد  هاگره 

لوئـسم اقلطم  بصاغ  تسا و  بصاغ  مکح  رد  ریخأت  ای  عاـنتما  تروص  رد  دـهدب و  کـلام  ماـقم  مئاـق  اـی  کـلامب  دـیاب  تسا و  تناـما 
دریگب  فرصتم  زا  ار  وا  لام  هک  دهدیم  یگدنیامن  ثلاث  صخشب  کلام  هک  دومن  ضرف  دیاب  یقوقح  لیلحت  رظن  زا  دشابیم .
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تلافک رد  مهدزناش  لصف 
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هراشا

يدقع تلافک   » دیوگیم یندـم  نوناق  « 734  » ةدام هکنانچ  حالطـصا  رد  نتفرگ و  هدـهع  رب  ینعی  تسا  لفک  زا  قتـشم  ردـصم و  تلاـفک 
. دنکیم دهعت  ار  یثلاث  صخش  راضحا  رگید  فرط  لباقم  رد  نیفرط  دحا  نآ  بجومب  هک  تسا 

«. دنیوگیم هل  لوکوم  ار  رگید  فرط  لوفکم و  ار  ثلاث  صخش  لیفک ، ار  دهعتم 
اب هک  تسا  هصاخ  طیارش  ياراد  هلماعم  تحص  يارب  یمومع  طئارـش  رب  هوالع  تسا و  هنیعم  دوقع  زا  یکی  هلاوح  نامـض و  دننام  تلافک 

. ددرگیم ققحم  تلافک  دقع  اهنآ  عامتجا 

تلافک دقع  نیفرط 

زا باجیا  و  دوشیم ، ققحم  دیامنب  دصق  رب  تلالد  هک  يزیچب  ندوب  نورقم  طرشب  ءاشنا  دصقب  یندم  نوناق  « 191  » ةدام قبط  تلافک  دقع 
دیامنب و رـضاح  ررقم  عقوم  رد  ار  لوفکم  دیامنیم  دـهعت  لیفک  هک  وحن  نیدـب  دـیآیم ، لمع  هب  هل  لوفکم  فرط  زا  لوبق  لیفک و  فرط 

«. دوشیم عقاو  هل  لوفکم  لیفک و  ياضرب  تلافک  : » دیوگیم م . ق . « 735  » ةدام هک  تسا  نیا  دنکیم . لوبق  ار  نآ  هل  لوفکم 
رد يریثأت  زین  وا  تیاضر  مدع  دشابیمن و  مزال  دقع  هسلج  رد  وا  روضح  تهج  نیدب  درادن  دقع  ققحت  رد  ياهلخادـم  هنوگچـیه  لوفکم 
نبا یـضاق و  خیـش و  زا  هچنآ  ربانب  ءاهقف  زا  ياهدع  تسا . هدربن  لوفکم  زا  یمان  « 735  » ةدام رد  یندم  نوناق  هک  تسا  نیا  دنکیمن ، دـقع 
دقع هک  دـننآ  رب  ءاهقف  زا  یـضعب  یتح  دـننادیم و  مزال  تلافک  داقعنا  رد  ار  لوفکم  تیاـضر  تسا ، هدـش  تیاـکح  سیردا  نبا  هزمح و 

. ددرگیم دقعنم  لوبق  ود  باجیا و  کی  اب  تلافک 
دهعت هک  هدـش  هتفگ  هچنآ  و  تسا ، رما  نیا  رد  نآ  روـهظ  مدـع  تلاـفک و  ۀـلدا  روـهظ  لوـفکم ، تیاـضر  موزل  رد  رظن  فـالتخا  ياـنبم 

، دوب دـهاوخن  روضحب  مزلم  دـهدن ، رما  نآ  رب  تیاـضر  لوـفکم  هک  ماداـم  دراد و  مزـال  ررقم  دـعوم  رد  ار  وا  روـضح  لوـفکم  راـضحاب 
دناوتیمن 
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تیحالـص تسا و  یمازلا  هحلاص  تاـماقم  فرط  زا  راـضحا  تروص  رد  لوفکم  روضح  اریز  دریگ ، رارق  لوفکم  تیاـضر  موزل  رب  لـیلد 

. دشابیمن راضحا  رومأم  ای  هل ، لوفکم  لیکو  زا  رتمک  لوفکم  راضحا  يارب  لیفک 
نوناق ةدام 740  قبط  و  دنیامنیم ، فرصت  دوخ  یلام  روما  رد  میقتسم  ریغ  نانآ  اریز  دنشاب ، هلماعم  يارب  تیلها  ياراد  دیاب  تلافک  نیفرط 
تباث لوفکم  ةدهع  رب  هک  یقح  ةدهع  زا  دیاب  الا  دیامن و  رـضاح  تسا  هدرک  دهعت  هک  یناکم  نامز و  رد  ار  لوفکم  دـیاب  لیفک  : » یندـم

هنوگچـیه لوفکم  اریز  دومن  تلاـفک  سلفم  هیفـس و  دـننام  روجحم ، زا  ناوتیم  تسین و  طرـش  تیلها  لوـفکم  رد  یلو  دـیآ .» رب  دوـشیم 
. درادن تلافک  دقع  داقعنا  رد  ياهلخادم 

لوفکم

هدش وا  رب  یقح  يوعد  ای  هتـشاد  وا  هدهع  رب  هل  لوفکم  یقح  هک  درک  وا  راضحاب  دهعت  دومن و  تلافک  ناوتیم  یـسک  زا  تلافک  دـقع  رد 
يوعد هکلب  تسین  طرـش  لوفکم  ةدهع  رب  یقح  توبثب  لیفک  ملع  تلافک  تحـص  رد  : » دـیوگیم م . ق . « 736  » ةدام هک  تسا  نیا  دـشاب ،

«. دشاب نآ  رکنم  لوفکم  هچ  رگا  تسا  یفاک  هل  لوفکم  فرط  زا  قح 
نییعت لوفکم  راضحا  تقو  هکنآ  نودب  ددرگ  يرگید  لیفک  یسک  هکنانچ  دشاب »...  قلطم  تسا  نکمم  تلافک  : » م ق . « 737  » ةدام قبط 
تروص رد  و  دشاب )  ) تقوم  » تلافک تسا  نکمم  و  دـیامن ، رـضاح  ار  لوفکم  دـیاب  دـنهد  عالطا  لیفکب  نامز  ره  تروص  نیا  رد  ددرگ 
هکنانچ دورن  نآ  رد  ناصقن  هدایز و  لامتحا  هک  دوش  نیعم  يروط  دیاب  تلافک  دقع  رد  تدم  دشاب .» مولعم  نآ  تدـم  دـیاب  ندوب  تقوم 
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. میامنب رضاح  ار  وا  دیهاوخب  زور  ره  زور  هد  ات  هدنیآ  لاس  لوا  زا  ای  نیدرورف و  مهد  زور  رد  هک  متسه  سکنالف  لیفک  دیوگب :
رـضاح دـنهاوخب  ار  لوفکم  نامز  ره  رگید  لاس  کی  ات  زورما  خـیرات  زا  هک  دـیامن  دـهعت  لیفک  هکنانچ  دـشاب  لاح  تسا  نکمم  تلافک 
رـضاح ار  وا  دشاب  مزال  لوفکم  روضح  نامز  ره  هام  هس  ات  یتآ  لاس  نیدرورف  لوا  زا  دنک  دهعت  لیفک  هکنانچ  دـشاب  لجؤم  ای  و  دـیامن ،

لیفک دشاب  مزال  لوفکم  روضح  نامز  ره  تلافک  خیرات  زا  ینعی  تسا  لاح  رب  لومحم  دوش  هدراذگ  قلطم  تلافک  هک  یتروص  رد  دـنک 
. دشابیم نآب  فرصنم  افرع  قالطا  اریز  دیامنب ، راضحا  ار  وا  دیاب 
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ار نآ  ياضتقا  دـقع  قالطا  اریز  دوب ، دـهاوخ  تلافک  دـقع  داـقعنا  لـحم  رد  دـشاب ، هدـشن  رکذ  دـقع  رد  هچناـنچ  لوفکم  راـضحا  لـحم 

. دیامنیم

تلافک دروم 

هراشا

راـضحا نآ  دـشابیم و  دروم  کـی  ياراد  ینعی  ضوعم  ریغ  يدـهع و  تسا  يدـقع  دوـشیم  موـلعم  م . ق . « 734  » ةدام زا  هکنانچ  تلاـفک 
ءافیا م . ق . « 740  » ةدام قبط  تسا  هدرک  دـهعت  هک  یناکم  نامز و  رد  لوفکم  راضحا  مدـع  تروص  رد  لیفک  دـهعت  ءازج  تسا . لوفکم 
تـسا نکمم  یلو  دشاب  یناجم  دیاب  تلافک  هک  تسا  نآ  دوشیم  طابنتـسا  روبزم  ةدام  زا  هچنآ  دـشابیم . لوفکم  ةدـهع  رب  هک  تسا  یقح 
یغلبم تخادرپ  اب  يرگید  ای  لوفکم  هکنانچ  دـیآ ، لمعب  یثلاث  یـصخش  اـی  لوفکم  ۀلیـسوب  هک  دـشاب  يدـهعت  اـی  لاـم  کـیلمت  یعادـب 

. دنک تلافک  وا  زا  هک  دهاوخب  وا  زا  لیفکب ،
ار دوخ  قح  دـناوتیم  وا  تهج  نیدـب  دـیامنیم  هل  لوفکم  يارب  دـهعت  داجیا  طقف  دـشابیم و  مزال  لیفک  فرط  زا  هک  تسا  يدـقع  تلافک 

. دیامن لحنم  ار  تلافک  دقع  طقاس و 
لعف طرش  زین  نآ  نمض  ناوتیم  دیامن ، خسف  ار  نآ  دناوتب  نیعم  تدم  رد  هک  داد  رارق  لیفک  يارب  رایخ  طرـش  تلافک  دقع  نمـض  ناوتیم 

رد دراد و  تیمومع  طورـشب  هطوبرم  تاررقم  تسا و  دـقع  تلافک  اریز  دومن ، ثلاث  صخـش  ای  نیفرط  زا  کی  ره  عفنب  هجیتن  طرـش  ای  و 
حاکن دقعب  تبسن  خسف  رایخ  طرش  : » م ق . « 1069  » هدام قبط  هکنانچ  دشاب ، هدرک  عنم  احیرـص  نوناق  رگم  تسا  يراج  دوقع  زا  کی  ره 

. دشاب دقع  هدسفم  ای  هدساف  طورش  زا  هکنآ  رگم  دومن  جرد  تلافک  دقع  نمض  ناوتیم  ار  یطرش  هنوگره  نیاربانب  تسا »...  لطاب 
لوفکمب نیعم  یلام  ررقم ، دـعوم  رد  لوفکم  راضحا  مدـع  تروص  رد  دوش  مزتلم  تسا  یکاح  م . ق . « 741  » ةدام هکنانچ  دناوتیم  لیفک 

لوفکم هچنانچ  تسا و  لوفکم  راضحا  مدـع  يارب  طـقف  مازتلا  هجو  تسا و  روآمازتلا  م . ق . « 10  » ةدام يانبم  قبط  روبزم  دهعت  دـهدب . هل 
قح دناوتیم  هل  لوفکم  دوشیمن و  باستحا  تباب  نآ  زا  مازتلا  هجو  دنام و  دهاوخ  یقاب  دوخ  لاحب  قح  نآ  دشاب  هتشاد  لوفکم  رب  یقح  هل 

. دهاوخب لوفکم  زا  ار  دوخ 
بابسا  زا  یکی  هلاقا  اریز  دنیامنب  هلاقا  ار  تلافک  دقع  دنناوتیم  لیفک  هل و  لوفکم 
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. تسا حاکن  رد  هکنانچ  دشاب ، هدرک  عنم  اتحارص  نوناق  رگم  ددرگیم  يراج  همزال  دوقع  هیلک  رد  تسا و  تادهعت  طوقس 

هرصبت

تسا و لیفک  مکح  رد  دنک  جراخ  وا  ياضر  نودب  وا  ماقم  مئاق  ای  قح  يذ  رادتقا  تحت  زا  ار  یـصخش  سک  ره  : » م ق . « 745  » ةدام قبط 
تـسد زا  روبزم  صخـش  ندومن  جراخ  رثا  رد  اریز  دیآ » رب  دوش  تباث  وا  رب  هک  یقح  ةدهع  زا  دیاب  الا  دنک و  رـضاح  ار  صخـش  نآ  دیاب 
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نایب قلطم  روطب  ار  تیلوئـسم  الاب  ةدام  دـشابیم . هدراو  تاراسخ  لوئـسم  بیبست  باب  زا  تسا و  هدـش  واب  تراسخ  هجوت  ببـس  قح ، يذ 
هک یقح  ةدهع  زا  دیاب  دشاب  هتـشادن  رما  نیا  رب  تردق  هچنانچ  ددرگیم و  وا  زا  تیلوئـسم  عفر  دیامن ، قح  هک  دوب  نآ  رب  دـیاب  یلو  هدومن 

ناربج ار  نآ  دیاب  دـنک  يرگید  قحب  زواجت  یـسک  ره  یلک  ةدـعاق  قبط  اریز  دـیآ ، رب  دوشیم  تباث  هحلاص  تاماقم  رد  يرارف  صخـش  رب 
تهج نیدب  دیامن . هیدأت  ار  نآ  لدب  الا  دهد و  تدوع  ار  نآ  دیاب  زواجتم  دشاب ، تدوع  لباق  هیلوا  تیعضو  مادام  هک  هنوگ  نیدب  دیامنب ،
يرارف صخـش  هدهع  رب  هک  یقح  دیاب  دناوتن  هچنانچ  دنک و  در  واب  دریگب و  ار  نآ  دیاب  هدـیناهر  قح  يذ  تسد  زا  ار  يرگید  هک  یـسک 

. دهدب تسا  تباث 

لیفک فیلاکت 

دیامن رضاح  تسا  هدرک  دهعت  هک  یناکم  نامز و  رد  ار  لوفکم  دیاب  لیفک  : » م ق . « 740  » ةدام قبط  - 1

هراشا

«. دیآرب دوشیم  تباث  لوفکم  ةدهع  رب  هک  یقح  ةدهع  زا  دیاب  الا  و 
: تسا هجوت  لباق  رما  ود  الاب  ةدام  رد 

میلست نامز  فلا -

رد : » م ق . « 739  » ةدام قبط  دیامن و  راضحا  نامز  نآ  رد  ار  وا  دیاب  لیفک  دشاب  هدش  نیعم  يدـعوم  لوفکم  راضحا  يارب  هک  یتروص  رد 
تقوم تلافک  رد  یلو  دیامن ) رضاح  ار  وا  دیاب  لیفک  و   ) دنک اضاقت  ار  لوفکم  راضحا  دناوتیم  دهاوخب  تقو  ره  هل  لوفکم  قلطم  تلافک 

( ار لوفکم  راضحا   ) ۀبلاطم قح . دعوم  ندیسر  زا  لبق 
 306 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

. تسا نیعم  تقو  رد  لوفکم  ندرک  رضاح  دهعت  دروم  اریز  دهاوخب ، ار  وا  راضحا  دناوتیمن  تدم  ءاضقنا  زا  سپ  هکنانچمه  درادن »

میلست ناکم  ب -

يارب یلحم  تلافک  رد  رگا  دـیامن و  رـضاح  لحم  نآ  رد  ار  وا  دـیاب  لیفک  دـشاب  هدـش  نیعم  لوفکم  راضحا  يارب  یلحم  هک  یتروص  رد 
رگید لحمب  فرصنم  دقع  هکنیا  رگم  دنک ، میلست  دقع  لحم  رد  ار  لوفکم  دیاب  لیفک  م ...« : هدام 742 ق . قبط  دشاب  هدشن  نیعم  میلست 

رد دروخیم و  رب  واب  هار  رد  نویدـم  ياـقفر  زا  یکی  دربب ، تشادزاـب  يارب  ارجا  هراداـب  هک  هتفرگ  ار  ینویدـم  ارجا  رومأـم  هکناـنچ  دـشاب »
يارجا هرادا  رد  دـیاب  لوفکم  هک  تسا  یکاح  دوجوم  نئارق  دـنک ، رـضاح  ار  وا  نیعم  زور  رد  هک  دوشیم  نویدـم  لیفک  راـکبلط ، لـباقم 

. تسا تلافک  دقع  داقعنا  لحم  هک  نابایخ  طسو  رد  هن  ددرگ  رضاح  ررقم  دعوم  رد  تبث 

دیامن رضاح  زور  نآ  رد  ار  وا  دیاب  دشاب  هدومن  نیعم  زور  رد  لوفکم  راضحاب  دهعت  لیفک  هک  یتروص  رد  - 2

لوفکم ندرک  رضاح  دهعت  دروم  اریز  دوش ، هتـساوخ  لوفکم  راضحا  ای  دوش و  هداد  عالطا  واب  البق  هل  لوفکم  فرط  زا  هک  تسین  مزال  و 
دقع اـی  و  دوش ) دـیق  رما  نیا  داد  رارق  رد  هکناـنچ   ) دـشاب هل  لوفکم  ۀـبلاطمب  طونم  لوفکم  ندرک  رـضاح  هاـگره  و  تسا . نیعم  زور  رد 

عالطا لیفکب  دومن ، رـضاح  ار  لوفکم  ناوتب  ًاتداع  هک  ياهلـصاف  رد  دعوم  زا  لبق  هل  لوفکم  دـیاب  دـشاب ، قلطم  هتـشادن و  تدـم  تلافک 
دناوتن لیفک  هک  يروطب  دـشاب  بئاغ  لوفکم  روبزم  ضرف  رد  هچنانچ  و  دـنک ، رـضاح  نیعم  تقو  رد  هتفاـی  ار  لوفکم  دـناوتب  وا  اـت  دـهد 
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قبط دشاب  هدش  جراخ  تسا  وا  روضح  لحم  هک  يرهـش  زا  یـصخش  روما  ماجنا  يارب  لوفکم  اًلثم  دیامن  رـضاح  نیعم  زور  رد  ار  وا  ًاتداع 
ياهروشک زا  یکیب  لوفکم  هاگره  هکنانچ  دوشیم » هداد  دشاب  یفاک  لوفکم  ندرک  رـضاح  يارب  هک  یتلهم  لیفکب  م ...« : ق . « 743  » ةدام

رد ار  دوخ  تکرح  لئاسو  وا  هک  تشون  ياهمان  لوفکم  يارب  ناوتب  ًاتداع  هک  دوش  هداد  لیفکب  یتلهم  دـیاب  تسا  هدرک  ترفاـسم  هناـگیب 
. دیایب راضحا ، لحمب  روبزم  روشک  زا  هک  یتدم  دروآ و  مهارف  لحم 

. تساوخ دهاوخ  ار  وا  روضح  هل  لوفکم  نامز  هچ  هک  دشکب  راظتنا  ددرگن و  جراخ  دوش  راضحا  دیاب  هک  يرهـش  زا  تسین  مزلم  لوفکم 
یتروص  رد  رما  نیا  هک  دسریم  رظنب 
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رارق ینیعم  زور  يارب  ار  وا  روضح  تلافک  رد  هچنانچ  الا  دـشاب و  هل  لوفکم  ۀـبلاطمب  طونم  وا  راضحا  ای  قلطم و  روطب  تلاـفک  هک  تسا 

. ددرگ رضاح  دناوتن  ررقم  دعوم  رد  هک  دیامن  یلمع  دناوتیمن  لوفکم  دنشاب  هداد 

، دنک میلست  دناهدرک  هک  یطئارش  فالخ  رب  ای  ررقم  ناکم  نامز و  ریغ  رد  ار  لوفکم  لیفک  رگا  : » م ق . « 744  » ةدام قبط  - 3

نیفرط نیب  ررقم  فـالخ  رب  هل  لوـفکم  رگا  نینچمه  و  دوـشیم . يرب  لـیفک  درک  لوـبق  رگا  نـکیل  تـسین  مزـال  هـل  لوـفکم  رب  نآ  لوـبق 
دومن روبجم  ناوتیمن  ار  هل  دهعتم  : » م ق . « 275  » ةدام رد  روکذم  یقوقح  ةدعاق  قبط  اریز  تسین .» لوبقب  مزلم  لیفک  دیامن  میلست  ياضاقت 

«. دشاب دهعت  عوضوم  زا  رتشیب  ای  لداعم  ۀمیق  ءیش  نآ  هچ  رگا  دیامن  لوبق  تسا  دهعت  عوضوم  هک  هچنآ  ریغب  يرگید  زیچ  هک 

ای داهشا  اب  لیفک  دیامن  عانتما  وا  میلست  زا  هل  لوفکم  دنک و  رـضاح  هررقم  طئارـش  قباطم  ار  لوفکم  لیفک  هاگره  : » م ق . « 747  » ةدام قبط  - 4
«. دوشیم يرب  مکاحب  هعجارم 

رد هک  دوش  لیفک  یـسک  هاگره  نیاربانب  دشابیمن ، يرما  ماجناب  فلکم  دهعت  دروم  زا  جراخ  تسا و  هداد  ماجنا  ار  دوخ  دهعت  لیفک  اریز 
ای ارجا  سیئر  دربب و  روبزم  ةراداب  ار  وا  يرادا  تقو  رخآ  ات  لوا  زا  زور  نآ  رد  دیامن و  رضاح  تبث  يارجا  ةرادا  رد  ار  لوفکم  نیعم  زور 

دوخ دهعت  لیفک  تروص  نیا  رد  دنکن ، لوبق  ار  نآ  دناوتیم  لیفک  دیروایب ، ار  وا  ادرف  دـیورب و  زورما  دـیوگب  واب  ای  دـشابن و  وا  ماقم  مئاق 
میلست دیاب  تسا و  هابتـشا  دیامن ) عانتما  میلـست  زا  هل  لوفکم   ) ترابع رد  میلـست  ۀملک  الاب  ةدام  رد  دوشیم . یفتنم  تلافک  هداد و  ماجنا  ار 

زا لبق  لوبق ، هملک  هکنآ  ای  و  دنزیم ، رـس  هل  لوفکم  زا  هک  تسا  یلمع  ملـست  دوشیم و  یـشان  لیفک  زا  هک  تسا  یلمع  میلـست  اریز  دشاب ،
. تسا هدش  طقاس  هدوب و  میلست 

دنکن رضاح  هررقم  طئارش  قباطم  ار  لوفکم  لیفک  هک  یتروص  رد  - 5

لوفکم راضحاب  دـهعت  تلافک  دـقع  ۀلیـسوب  لیفک  دـیآرب . دوشیم  تباث  لوفکم  رب  هک  یقح  ةدـهع  زا  دـیاب  م . ق . « 740  » ةدام لـیذ  قبط 
قبط  نیعم  عقوم  رد  ار  دوخ  دهعت  دیاب  تسا و  هدومن 
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مازلا لیفک  هل  لوفکم  تساوخردـب  تسا ، يراج  زین  رگید  تادـهعت  رد  هک  يوحنب  دـیامن ، عاـنتما  هچناـنچ  دـهد و  ماـجنا  هررقم  طـئارش 

رب هک  یقح  ةدـهع  زا  دـیاب  دـشابن  نکمم  لـیفک  مازلا  هاـگره  و  دومن ، تشادزاـب  زین  ار  وا  ناوتیم  دـیامن و  رـضاح  ار  لوفکم  هک  دوـشیم 
. دیآرب دوشیم  تباث  لوفکم 

تقفاومب طونم  نآ  لوبق  دیآرب ، تسا  تباث  وا  رب  هک  یقح  ةدهع  زا  دیامنب ، رضاح  ار  لوفکم  هکنآ  نودب  دهاوخب  لیفک  هک  یتروص  رد 
يرهام شاقن  لوفکم  هکنانچ  دشاب ، وا  ترـشابم  طرـشب  ای  دیقم و  تسا  لوفکم  ةدهع  رب  هک  یقح  تسا  نکمم  اریز  دـشابیم ، هل  لوفکم 
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رابجا ار  وا  ناوتیم  ای  دـشکیم و  ار  هدرپ  دوخ  لیمب  دـنک  رـضاح  ار  وا  لیفک  هچنانچ  تسا و  هدومن  ینیعم  ةدرپ  ندیـشکب  دـهعت  هک  دـشاب 
دیق لوفکم  ترشابم  هک  يدروم  نیب  و  دشابن ، دهعت  رد  طرش  ای  دیق  لوفکم  ترشابم  هک  يدروم  نیب  دیاب  دسریم  رظنب  دومن . دهعت  ءافیاب 

تسوا ةدهعب  هک  یقح  ای  دیامنب و  رـضاح  ار  لوفکم  دناوتب  لیفک  هک  دوب  نآ  رب  لوا  تروص  رد  و  دراذگ ، قرف  دشاب  دهعت  رد  طرـش  ای 
م. ق . « 267  » ةدام رد  روکذم  یلک  ةدعاق  قبط  اریز  دشاب ، هتشادن  رما  نیا  رب  تقفاوم  مه  هل  لوفکم  هچ  رگا  دنکب  ءافیا 

ندرک رضاح  هک  دشاب  طرش  ای  دیق  دهعت ، ماجنا  رد  دهعتم  ترشابم  هک  يدروم  فالخب  تسا » زیاج  مه  نویدم  ریغ  بناج  زا  نید  ءافیا  »
يرگید ۀلیـسوب  دشاب  هدش  طرـش  دهعتم  صخـش  ترـشابم  هک  یتروص  رد  یلعف  ماجنا  .: » م ق . « 268  » ةدام قبط  اریز  تسا  مزـال  لوفکم 

تـسا وا  ةدـهع  رب  هک  یقح  دـیاب  لیفک  دـشابن  نکمم  لوفکم  ندرک  رـضاح  هک  یتروص  رد  و  هل ، دـهعتم  تیاضر  اب  رگم  تسین  نکمم 
دهعت ماجنا  مدع  زا  هیشان  تراسخ  دننام  دشاب ، دهعت  يرارطضا  لدب  هچ  رگا  دزادرپب 

لوفکم لیفک و  نیب  تلافک  رثا 

. دیامن رضاح  ار  لوفکم  هررقم  طئارش  دودح  رد  هک  دوشیم  دهعتم  لیفک  تلافک  دقع  رثا  رد  - 1

ار لوفکم  ناـمز  ره  هل  لوفکم  اریز  ددرگ ، رـضاح  نیعم  لـحم  رد  دـناسریم  وا  عـالطاب  لـیفک  هک  يدـعوم  رـس  رد  تسا  مزلم  لوفکم  و 
دوش و  رضاح  دیاب  تساوخیم 
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رد یلام  دـهعت  زین  لیفک  هک  ینانچمه  درادـن  لیفک  لباقم  رد  یلاـم  مازلا  هنوگچـیه  لوفکم  یلو  دـشابیمن  تلاـکو  زا  رتمک  تلاـفک  رثا 

تسا هدومنن  هل  لوفکم  لباقم 

دوشیم تباث  لوفکم  رب  هک  یقح  ةدهع  زا  دیاب  دیامنن  رضاح  هررقم  طئارش  قباطم  ار  لوفکم  لیفک  هک  یتروص  رد  م  ق - « 740  » ةدام لیذ  قبط  - 2
دیآ رب 

هراشا

: دنک ذخا  هداد  هل  لوفکمب  هک  ار  هچنآ  هدرک و  عوجر  لوفکمب  م . ق . « 751  » ةدام قبط  لیذ  دروم  ود  رد  طقف  دناوتیم  یلو 

. دیامن ادا  تسا  لوفکم  ةدهعب  هک  ار  یقح  وا  راضحا  زا  نکمت  مدع  اب  لیفک  هدوب و  لوفکم  نذاب  تلافک  هاگره  فلا -

و دوشیم ، بترتم  نآ  رب  هک  تسا  یتارثا  ۀـیلک  ندومن  لوبق  مکح  رد  رخؤم ، ای  نراقم و  هاوخ  دـشاب و  مدـقم  هاوخ  تلاـفکب  لوفکم  نذا 
اب هکنانچ  دیامن . رـضاح  تسا  هدرک  دهعت  هک  هنوگنآ  ار  لوفکم  دـناوتن  لیفک  هاگره  نیاربانب  تسا . نامـض  رد  هنع  نومـضم  نذا  دـننام 

لیفک عالطا  نودب  هکنآ  دـننام  دـنکن ، ادـیپ  واب  یـسرتسد  لیفک  هک  دـیامن  ناهنپ  ار  دوخ  ای  دوشن و  رـضاح  لوفکم  لیفک ، راطخا  دوجو 
تفایرد لیفک  زا  تسا  لوفکم  هدهع  رب  هک  ار  یقح  هل  لوفکم  دـنکب و  یمولعم  ریغ  هطقنب  ترفاسم  ای  دـیامن  كرت  ار  دوخ  تماقا  لحم 

دهدن و عالطا  ار  وا  روضح ، خـیراتب  لوفکم  ندومن  هاگآب  یئاناوت  اب  لیفک  هکنانچ  یلو  دـهاوخب . لوفکم  زا  ار  نآ  دـناوتیم  لیفک  دراد ،
راـضحا تسا  تلاـفک  دـقع  رد  دـهعت  دروم  هچنآ  اریز  درادـن ، ار  لوفکمب  عوجر  قح  دزادرپب  هل  لوفکمب  تسا  وا  هدـهع  رب  هک  ار  یقح 

قح دنکیم  هیدأت  نویدم  ةزاجا  نودب  ار  يرگید  نید  هک  یـسک  م . ق . « 267  » ةدام لیذ  قبط  هتـشادن و  مالعا  واب  لیفک  هک  تسا  لوفکم 
. درادن ار  واب  عوجر 

دیامنب ادا  تسا  وا  ةدهع  رب  هک  ار  یقح  لوفکم  نذاب  لیفک  ب -

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 691 

http://www.ghaemiyeh.com


ةزاجا نویدـم  هاگره  م . ق . « 267  » ةدام قبط  هداد و  تسا  هتـشاد  هدـهع  رب  هک  ینید  ۀـیدأتب  نذا  لـیفکب  ًاحیرـص  لوفکم  روبزم  دروم  رد 
هعجارم  قح  هدنهد  دهدب ، تسا  وا  ةدهعب  هک  ینید  تخادرپ 
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راطخا زا  سپ  دـشاب و  وا  نذاب  زین  تلاـفک  هکنآ  یکی  دریگ . تروص  تسا  نکمم  وحن  ودـب  قح  يادا  رد  لوفکم  نذا  دراد . ار  نویدـمب 
تلافک رد  نذا  لوفکم  هکنآ  رگید  و  دـنک . هیدأت  ار  نآ  دـیامن و  هل  لوفکمب  ار  قح  تخادرپ  داهنـشیپ  هک  دـهد  نذا  واب  لوفکم  لـیفک ،
تروص رد  دزادرپب ، تسا  وا  ةدهع  رب  هک  یقح  دهد  نذا  لیفکب  ًادعب  یلو  تسا  هدمآ  لمعب  لوفکم  تقفاوم  نودب  تلافک  دشاب و  هدادن 

دومن و هسیاقم  نامـض  اب  ناوتیمن  ار  دروم  نیا  دـهاوخب . هتخادرپ  هچنآ  هدرک  هعجارم  لوفکمب  دـناوتیم  لیفک  تخادرپ ، زا  سپ  زین  روبزم 
نومضم زا  هتخادرپ  هچنآ  دناوتیمن  دنک ، هیدأت  ار  نید  هنع  نومضم  ةزاجاب  نماض  و  دشاب ، نذا  نودب  نامـض  هاگره  هک  ینانچمه  تفگ :

لوفکم صخـش  راضحاب  دهعت  تلافک  اریز  دنک . لوفکمب  عوجر  تخادرپ  زا  سپ  دناوتیمن  لیفک  زین  تلافک  دروم  رد  دیامن ، هبلاطم  هنع 
ةدهعب هک  ینید  دـهد  نذا  دوخ  لیفکب  تلافک  زا  سپ  لوفکم  هاگره  نیاربانب  دوشیمن ، تسا  وا  ةدـهعب  هک  یقح  تخادرپ  لماش  تسا و 

نید نامـض ، دقع  رثا  رد  نماض  هک  نامـض  فالخب  دـهاوخب ، نویدـم  زا  دـناوتیم  هیدأت  زا  سپ  م . ق . « 267  » ةداـم قبط  دزادرپب  تسا  وا 
نماض لباقم  رد  هنع  نومضم  دشاب  نویدم  نذا  نودب  نامض  هچنانچ  ددرگیم و  نویدم  هل  نومـضم  لباقم  رد  دریگیم و  همذ  رب  ار  نویدم 

یئاهنتب رما  نیا  و  دزادرپب ، ار  دوخ  نید  هک  تسا  نویدمب  ثلاث  صخش  نذا  دننام  هیدأت  رد  هنع  نومـضم  نذا  و  درادن ، يدهعت  هنوگچیه 
. ددرگیمن دهدیم  نوذأم  هچنآ  تخادرپب  هدنهد  نذا  دهعت  بجوم 

: دوشیم يرب  لیفک  لیذ  دراوم  رد  : » م ق . « 746  » ةدام قبط  - 3

تسا و هدش  ماجنا  نآ  هدوب و  لوفکم  ندومن  رضاح  دهعت  دروم  اریز  تسا ، هدش  دهعتم  هک  يوحنب  لوفکم  ندرک  رضاح  تروص  رد  - 1
. تسا تادهعت  طوقس  بابسا  نیرتهداس  دهعت  ءافیا 

زا سپ  تسا و  هررقم  طئارش  دودح  رد  لوفکم  روضح  تلافک  زا  روظنم  دوش . رضاح  ًاصخـش  ررقم  عقوم  رد  لوفکم  هک  یتروص  رد  - 2
القتسم  هتشاد و  تیقیرط  ۀبنج  لیفک  ۀلیسوب  وا  راضحا  اریز  تسا  هدش  لصاح  دهعت  ۀجیتن  دیدرگ  رضاح  دوخ  لوفکم  هکنآ 
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، دوش رـضاح  ررقم  لحم  ریغ  رد  ای  دنک  یفرعم  هل  لوفکمب  ار  دوخ  نیعم  عقوم  زا  لبق  لوفکم  هاگره  یلو  دـشابیمن . هل  لوفکم  رظن  دروم 

. تسا یقاب  دهعت  اریز  دیامن  رضاح  ار  لوفکم  هررقم  طئارش  دودح  رد  دیاب  ددرگیمن و  طقاس  لیفک  دهعت 
هدوب یقح  يادا  يارب  لوفکم  راضحا  اریز  دوش ، يرب  دراد  وا  رب  هل  لوفکم  هک  یقح  زا  ءاحنا  زا  يوحنب  لوفکم  ۀـمذ  هک  یتروص  رد  - 3

هل لوفکم  هچنانچ  دوب ، دهاوخن  مزال  وا  روضح  ددرگیم و  طقاس  قح  دوش  يرب  هل  لوفکم  ۀلیـسوب  وا  ۀمذ  نوچ  تسا و  هتـشاد  هدهعب  هک 
. دنک هیدأت  هل  لوفکمب  تسا  وا  هدهع  رب  هک  ار  یقح  ثلاث  صخش  ای  دیامنب و  ءاربا  ار  لوفکم 

قح دناوتیم  هل  لوفکم  ددرگیم و  تباث  لیفک  رب  یقح  تلافک  رثا  رد  هل  لوفکم  يارب  دیامن . يرب  ار  لیفک  هل  لوفکم  هک  یتروص  رد  - 4
، لیفک دـهعت  دروم  هکنانچ  تسا ، یـصاخ  رما  کی  ره  دـهعت  دروم  اریز  دوشیمن ، لوفکم  ءاربا  بجوم  لیفک  ءاربا  دـیامن . طـقاس  ار  دوخ 

دراد  هل  لوفکمب  هک  تسا  ینید  لوفکم  دهعت  دروم  لوفکم و  ندرک  رضاح 
دشورفب و يرگیدـب  لوفکم  رب  ار  دوخ  قح  هل  لوفکم  هکنانچ  دوش . لقتنم  يرگیدـب  ءاحنا  زا  يوحنب  هل  لوفکم  قح  هک  یتروص  رد  - 5

. دهد هلاوح  ای  دنک و  حلص  ای 
يارجا ةرادا  ۀلیـسوب  یـسک  اًلثم  دوشیم ، يرب  لیفک  دیامنب  راذـگاو  يرگیدـب  ار  دوخ  قح  بلط  لاقتنا  ۀلیـسوب  هل  لوفکم  هاگره  نیاربانب 

تبث يارجا  هرادا  رد  نویدـم  لـیفک  دوـشن ، تشادزاـب  وا  هکنآ  يارب  نویدـم  ردارب  دـیامنیم ، هبلاـطم  لاـیر  رازه  دـصکی  يرگید  زا  تبث 
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تـسا نینچمه  و  ددرگیم . يرب  روبزم  لیفک  دـیامنیم ، راذـگاو  ثلاث  صخـشب  تاهج  زا  یتهجب  ار  دوخ  بلط  راک  بلط  سپـس  ددرگیم .
قبط اریز  نید ، لیدبت  ۀلیـسوب  هاوخ  دشاب و  نویدم  لیدـبت  ۀلیـسوب  هاوخ  دریگ ، رارق  دـهعت  لیدـبت  دروم  دراد  هل  لوفکم  هک  یقح  هاگره 

طرـش ًاتحارـص  ار  نآ  هلماعم  نیفرط  هکنیا  رگم  تفرگ  دهاوخن  قلعت  قحال  دهعتب  قباس  تانیمـضت  دـهعت ، لیدـبت  رد  : » م ق . « 293  » ةدام
لیفک  دهعت  لیدبت  زا  سپ  دوریم و  رامشب  دهعت  تانیمضت  زا  ینماضت  نامض  نهر و  دننام  تلافک  و  دنشاب » هدرک 

 312 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
. دوب دهاوخ  يرب 

نوچ دـیامنب و  وا  زا  ار  دوخ  قح  ۀـبلاطم  دـناوتب  هل  لوفکم  ات  دـشابیم  لوفکم  راـضحا  لـیفک  دـهعت  دروم  لوفکم ، توف  تروص  رد  - 6
هل لوفکم  هدوب  لوفکم  ةدـهع  رب  هک  یقح  اریز  ددرگیم ، طـقاس  وا  دـهعت  هجیتـن  دوشیم و  یفتنم  لـیفک  دـهعت  دروم  دـنک  توف  لوـفکم 

دننام ياهتبثم  ۀلدا  دیاب  لیفک  لوفکم ، توف  تابثا  يارب  تسا . هدومنن  وا  ۀـثرو  راضحاب  دـهعت  لیفک  دـهاوخب و  لوفکم  هثرو  زا  دـناوتیم 
. دنک هماقا  هاگداد  رد  رما  نیا  رب  ًامیقتسم  یناهاوگ  هکنآ  ای  دراد و  زاربا  ار  لاوحا  تبث  رامآ و  هرادا  ای  تایفوتم  هرادا  یهاوگ 

ررقم دعوم  رد  هل  لوفکم  هثرو  تساوخردب  ار  لوفکم  دیاب  وا  و  دوشیمن » لیفک  تئارب  بجوم  هل  لوفکم  توف  .: » م ق . « 748  » ةدام قبط 
ددرگیم و لقتنم  وا  هثروب  ثروم  لاوما  هیلک  وا  توف  رثا  رد  دنشابیم و  دوخ  ثروم  ینوناق  ماقم  مئاق  هل  لوفکم  هثرو  اریز  دیامنب ، رـضاح 

. دنکیم تعباتم  نآ  زا  تسا  بلط  تانیمضت  زا  هک  تلافک  دوشیم و  هثرو  نآ  زا  هتشاد  لوفکمب  تبسن  هل  لوفکم  هک  یقح 
دشابیم و دهعت  یقوقح  تاقلعتم  زا  نهر  نامـض و  لیبق  زا  يدهعت  ره  تانیمـضت  تشذگ ، دهعت  لیدبت  رد  هکنانچ  یقوقح  لیلحت  رظن  زا 

لحنم اًلقتسم  تاهج  زا  یتهجب  تانیمضت  نآ  هکنآ  رگم  دوب  دنهاوخ  یقاب  دنراد  ار  یعرف  ۀبنج  هک  تانیمـضت  تسا  یقاب  دهعت  هک  مادام 
دهعت تانیمضت  م . ق . « 293  » ةدام قبط  راچان  ددرگیم  وا  نیزگیاج  ینیون  دهعت  دوشیم و  طقاس  قباس  دهعت  هک  دهعت  لیدـبت  رد  دـندرگ .

يرایتخا هاوخ  تسا و  توف  دروم  رد  هکنانچ  دـشاب  يرهق  هاوخ   ) نید لاـقتنا  بلط و  لاـقتنا  رد  یلو  دریگیمن ، قلعت  قحـال  دـهعتب  قباـس 
ینعی دننکیم ، رییغت  نویدم  ای  نئاد و  طقف  تسا و  یقاب  دوخ  لاحب  دهعت  هک  تسا ) هلاوح  نامـض و  حلـص و  عیب و  دروم  رد  هکنانچ  دشاب 

م. ق . « 748  » هداـم هک  تسا  تهج  نیدـب  ددرگیمن و  لـیاز  دوـب و  دـنهاوخ  یقاـب  تانیمـضت  دـنهدیم ، رییغت  ار  دوـخ  لـحم  نید  بلط و 
. دیوگیم

تسا و قح  يرهق  لاـقتنا  هک  روبزم  دروم  نیب  هک  تسا  لکـشم  یقوقح  رظن  زا  نیارباـنب  دوشیمن » لـیفک  تئارب  بجوم  هل  لوفکم  توف  »
زا  يوحنب  هل  لوفکم  هک  يدروم  نیب 
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ق. « 746  » ةدام رد  هدراذگ و  قرف  یندم  نوناق  هکنانچ  تشاذگ  قرف  دشابیم  يرایتخا  لاقتنا  هک  دیامن  لقتنم  يرگیدب  ار  دوخ  قح  ءاحنا 

لاقتنا رد  دوش  هتفگ  هک  تسنآ  دومن  هماقا  رما  نیا  رب  لیلد  دـننام  ناوتیم  هچنآ  تسا . هتـسناد  لیفک  تئارب  دراوم  زا  ار  يرایتخا  لاـقتنا  م .
فرع و رد  يرما  ندوـب  فراـعتم  م . ق . « 225  » ةدام قبط  دـیامنیمن و  لاقتنا  دروم  قح  زا  تعباـتم  تلاـفک  هک  تسنآ  رب  فرع  يراـیتخا 

. تسا دقع  رد  رکذ  ۀلزنمب  دشاب  نآب  فرصنم  مه  حیرصت  نودب  دقع  هک  يروطب  تداع 
تلافک زا  یـشان  دـهعت  اریز  ددرگیم ، طقاس  دـهعت  لیفک  توفب  هک  دـننآ  رب  هیماما  ياهقف  تسا ، تکاس  یندـم  نوناق  لیفک  توفب  عجار 

رگید تسوا و  تایصوصخ  نکسم و  نتسناد  لوفکم و  یئاسانش  زا  مزال  تاعالطاب  جاتحم  لوفکم  راضحا  دشابیم و  لیفک  صخشب  مئاق 
هثرو هدهع  رب  ثراب  هطوبرم  تاررقم  قبط  وا  نید  لیفک ، توفب  ات  دیامنیمن  هل  لوفکم  يارب  امیقتـسم  یلام  قح  داجیا  روبزم  دـهعت  هکنآ 

راضحا زا  نکمت  اب  وا  دشاب و  هتساوخ  لیفک  زا  هررقم  طئارش  دودح  رد  ار  لوفکم  راضحا  هل  لوفکم  هچنانچ  هک  دسریم  رظنب  دریگ ، رارق 
دروم لیفک ، توف  نیح  رد  اریز  دنیآرب ، تسا  ثروم  ةدـهع  رب  هک  یقح  ةدـهع  زا  دـیاب  لیفک ، هثرو  دوش ، توف  سپـس  دـنک و  لامها  وا 

. دشابیم یفوتم  رگید  یلام  تادهعت  دننام  هدش و  لیدبت  تسا ، لوفکم  ةدهع  رب  هک  یقح  تخادرپب  هدوب ، لوفکم  ندرک  رضاح  هک  دهعت 
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. دومن رفن  دنچ  لباقم  رد  ار  وا  تلافک  ناوتیم  درک ، تلافک  يرگید  لباقم  رد  یسک  زا  ناوتیم  هک  ینانچمه  - 4

هناگادج دهعت  هل  دهعتم  نانآ  زا  کی  ره  دوشیم و  لحنم  هددعتم  دوقعب  مهل  لوفکم  دارفا  ةدعب  تقیقح  رد  تلافک  دـقع  تروص  نیا  رد 
طوقس بجوم  نانآ  زا  یکی  يارب  لوفکم  راضحا  نیاربانب  دنـشابیم . لوفکم  رب  هناگادج  یقح  یعدم  نانآ  زا  کی  ره  اریز  دریگیم ، رارق 

کی رهب  ار  لوفکم  هکنآ  رگم  دوشیمن  يرب  رگید  مهل  لوفکم  لباقم  رد  لیفک  م  ق . « 749  » ةدام قبط  دشابیم و  درف  نامهب  تبسن  تلافک 
. دیامن میلست  نانآ  زا 

، دننک رضاح  ررقم  دعوم  رد  ار  لوفکم  هک  دندرگ  لیفک  رفن  هس  هکنانچ  دنوش ، رفن  کی  لیفک  رفن  دنچ  هک  یتروص  رد  - 5

لوفکم  دیامن و  دهعت  ءافیا  هک  نانآ  زا  کی  ره 
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ماجنا دهعت  نآ  و  دناهدومن ، هبترم  کی  يارب  لوفکم  راضحاب  دهعت  نانآ  یمامت  اریز  دوشیم ، طقاس  رگید  ياهلیفک  دهعت  دـنک ، میلـست  ار 
. تسا هدش 

دوشب وا  لیفک  دناوتیم  يرگید  دشاب ، هدش  لیفک  یسک  هک  یتروص  رد  م . ق . « 738  » ةدام قبط  - 6

اریز دـیامنب ، رـضاح  ار  دوخ  لوفکم  دـیاب  یلیفک  ره  تروص  نیا  رد  دـیامنب  ریخا  یـصخش  زا  تلافک  دـناوتیم  یثلاث  صخـش  نینچمه  و 
زا ناوتیمن  نیاربانب  دشابیم . مزلم  هدومن  هک  يدـهعت  دودـح  رد  يدرف  ره  تسا و  نیعم  لوفکم  ندرک  رـضاح  تسا  هدومن  وا  هک  يدـهعت 

لوفکم هک  اهلیفک  زا  مادـک  ره  یلو  دومن ، لوفکم  لوفکم  ای  یلـصا  لوفکم  راضحاب  مازلا  ار  ریخا  لـیفک  هدرک و  زواـجت  دـهعت  دودـح 
زا یئاغ  روظنم  اریز  دـیدرگیم ، رـضاح  دوخ  یلـصا  لوفکم  هاگره  هک  ینانچمه  دـنوشیم ، يرب  اهلیفک  ریاس  وا و  درک  رـضاح  ار  یلـصا 

مادک ره  ددرگیم . طقاس  اهلیفک  تادهعت  یمامت  نیاربانب  تسا ، هدیدرگ  رضاح  وا  دشابیم و  یلصا  لوفکم  روضح  تلافک ، بتارم  هلسلس 
یماـمت ددرگ ، يرب  لوفکم  راـضحا  زا  اـی  دریمب و  وا  لوـفکم  هکناـنچ  دوـش ، يرب  دوـخ  لوـفکم  راـضحا  زا  بتارم  هلـسلس  ياـهلیفک  زا 

تسا  هدوب  روبزم  لوفکم  راضحا  يارب  يدعب  ياهلیفک  راضحا  اریز  دنوشیم ، يرب  يدعب  ياهلیفک 
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حلص رد  مهدفه  لصف 

هراشا

کیلمت هاوخ  تسا ، يرما  رب  ملاست  یـضارت و  زا  ترابع  حلـص  احالطـصا  دشابیم و  قفاوت  ملاست و  یتشآ و  ینعمب  تسا و  ردـصم  حـلص 
نآ ریغ  ای  قح و  ای  نید و  طاقسا  ای  تعفنم و  ای  دشاب  نیع 

: يودب حلص  يوعد و  رب  حلص  تسا : مسق  ود  رب  حلص 

يوعد رب  حلص  - 1

هراشا
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، يرگید رب  ینیمزب  تبـسن  تیکلاـم  يوعد  هماـقا  زا  سپ  یـسک  هکنآ  دـننام  دوش ، عقاو  دوجوم  عزاـنت  عفر  دروـم  رد  تسا  نکمم  حـلص 
، ددرگ دـقعنم  یلامتحا  عزانت  زا  يریگولج  يارب  تسا  نکمم  و  دـنک ، تفایرد  حلـصلا  لام  ناونعب  یغلبم  دـیامن و  حلـص  وا  اـب  ار  يوعد 

ریس کیب  عیاب  اب  هلماعم  درومب  تبسن  تهج  ره  زا  ار  دوخ  هیلامتحا  هیضرف و  قوقح  هیلک  درخیم و  يرگید  زا  ار  یکلم  یسک  هکنآ  دننام 
. دنکیم حلص  تابن 

تکرشب عجار  فالتخا  دننام  نآ  ریغ  ای  دشاب  هلماعم  تسا ، هدش  حلص  ببس  نآ  زا  يریگولج  ای  عفر و  هک  عزانت  أشنم  هک  دیامنیمن  یقرف 
رادـقم لباقم  رد  ار  نآ  دـشاب و  هتـشاد  فالتخا  ثروم ، هکرت  زا  دوخ  بیـصن  رد  رگید  هثرو  اب  هثرو  زا  یکی  هکنانچ  ثرا ، اـی  لاوما  رد 

عزانت زا  يریگولج  اـی  دوجوم و  عزاـنت  عفر  دروم  رد  اـی  تسا  نکمم  حلـص  : » دـیوگیم م . ق . « 752  » ةدام هک  تسنیا  دـنک ، حلـص  ینیعم 
«. دوش عقاو  نآ  ریغ  هلماعم و  دروم  رد  ای  یلامتحا 

، تسا زیاج  زین  يوعد  راکنا  اب  حلص  : » م ق . « 755  » ةدام قبط  - 1

هک  تسا  یمهوت  عفر  يارب  روبزم  ةدام  رکذ  دوشیمن » بوسحم  رارقا  حلص  تساوخرد  نیاربانب 
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حیحص ار  حلص  يدروم  رد  یعفاش  ماما  ینعی  دنادیمن ، زیاج  راکنا  اب  ار  حلص  هک  دناهدومن  یعفاش  ماما  زا  تعباتمب  هماع  ياهقف  زا  یضعب 
رد دیامنیم  يرگید  رب  قح  يوعد  هک  یعدم  هاگره  الا  دسانـشب و  قحم  ار  هیلع  یعدـم  دـنادب و  اوران  ار  دوخ  يوعد  یعدـم  هک  دـنادیم 

دوشیم عقاو  ود  نآ  نیب  هک  یحلص  دریذپن ، زین  ار  وا  يوعد  هیلع  یعدم  و  دنک ، راکنا  ار  هیلع  یعدم  تیناقح  دنادب و  ققحم  ار  دوخ  عقاو 
یعدم دوشب و  وا  ۀمذ  رد  ینید  یعدم  ای  تسا و  يرگید  تسد  رد  هک  ینیع  یعدم  یـسک  هاگره  دیوگیم : یعفاش  ماما  دشابیمن  حـیحص 
یعدم تسین و  حیحـص  حلـص  نآ  دـنک ، هحلاصم  دـنیامن  قفاوت  هک  یلام  لباقم  رد  ار  دوخ  يوعد  یعدـم ، سپـس  ددرگ ، نآ  رکنم  هیلع 

و دـنک ، در  ار  نآ  دـیاب  یعدـم  دـهاوخب و  ار  نآ  هدرک  عوجر  واب  دـناوتیم  هیلع  یعدـم  دوشیمن و  هتفرگ ، هیلع  یعدـم  زا  هک  یلام  کلام 
هدومن و هدرکیم  اعدا  هچنآ  زا  هیلع  یعدـم  ءارباب  حیرـصت  یعدـم  هک  یتروص  رد  نیاربانب  دـنامیم . یقاب  هدوب  البق  هکنانچ  یعدـم  يوعد 

تـسا وا  ررـض  رب  هچنآب  دـنامیمن  ملاس  وا  دزن  دریگیم  هچنآ  نوچ  دـشاب ، وا  نآ  زا  هتفرگ  هچنآ  اـت  تسا ، هدرک  طاقـسا  وا  رب  ار  دوخ  قح 
. دوشیمن مزلم 

قلعتم هچنآ  دیوگب  واب  دناوتیم  دنادب ، قحم  عقاو  رد  ار  هیلع  یعدم  دیامنیم  يوعد  هچنآب  تبـسن  یعدـم  هچنانچ  هک ، تسنآ  رما  نیا  تلع 
کلم دیامنیم  يوعد  نآب  تبـسن  تسا و  هیلع  یعدم  دزن  هچنآ  یعدم  هاگره  الا  تسا و  حیحـص  حلـص  نآ  نک و  کیلمت  نمب  تسا  وتب 

. دـشابیم لطاب  یحلـص  نینچ  تسا و  لـصاح  لیـصحت  کـیلمت )  ) حلـص تساوخرد  دـشاب ، رکنم  ار  هیلع  یعدـم  تیکلاـم  دـنادب و  دوخ 
، دنادب قحم  ار  هیلع  یعدم  عقاو  رد  یعدم  هک  تسیتروص  رد  نآ  و  تسا ، حیحص  حلصب  فرصنم  قالطا ، دروم  رد  حلـص  نوچ  نیاربانب 

فرـصت رد  هک  ار  یکلم  تیکلام  يوعد  یـسک  هاگره  هک  تسا  تهج  نیدـب  تسا ، هیلع  یعدـم  تیکلاـمب  رارقا  حلـص  تساوخرد  اذـل 
. امنب کیلمت  نمب  ار  نآ  دشاب  هتفگ  واب  هک  تسا  نآ  دننام  نک ، حلص  نم  اب  دیوگب  واب  دیامنب و  تسا  يرگید 

تسا حیحص  یعقوم  رد  حلص  ینعی   ) دشابیم حیحص  راکنا  ماقم  رد  حلـص  هک  دننآ  رب  یعفاش  ماما  فالخ  رب  کلام ، ماما  هفینح و  وبا  ماما 
عقاو  رد  ار  هیلع  یعدم  تیناقح  یعدم ، هک 
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(. دنک در  ار  وا  يوعد  هیلع  یعدم  دشاب و  رکنم 

رارقا اب  هکنانچمه  تسا  هتسناد  حیحص  يوعد  راکنا  اب  ار  حلـص  هیماما  قوقح  زا  يوریپ  هب  تسا  رکذتم  « 755  » ةدام هکنانچ  یندم  نوناق 
زا يریگولج  ای  دوجوم و  عزاـنت  عفر  دروم  رد  اـی  تسا  نکمم  حلـص   » دـیوگیم م . ق . « 752  » ةدام رد  هک  تسنیا  دـنادیم . حیحـص  يوعد 
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یعدم هچنانچ  دوشیم ، عقاو  رفن  ود  نیب  عزانت  ماقم  رد  هک  یحلـص  یلیلحت  رظن  زا  دوش » عقاو  نآ  ریغ  هلماعم و  دروم  رد  ای  یلامتحا  عزانت 
دـسانشن قحم  ار  یعدم  عقاو  رد  دنکیم  هک  يراکنا  رد  هیلع  یعدم  نینچمه  دنادن و  قحم  عقاو  رد  ار  دوخ  فرط  دـیامنیم  هک  یئاعدا  رد 

قحیذ ار  یعدم  عقاو  رد  هیلع  یعدم  ای  دنادب و  قحم  ار  هیلع  یعدم  عقاو  رد  یعدم  هچنانچ  دشابیم و  حیحـص  عقاو  رهاظ و  رد  حلـص  نآ 
ای دوخ  تیناقحب  عقاو  رد  یعدم  راکنا   ) راکنا تروص  رد  حلـص  هدش  هتفگ  هک  تسا  نیا  دشابیم ، حیحـص  رهاظ  رد  طقف  حلـص  دسانـشب ،

دـیامنب و يرگید  رب  ینید  ای  ینیع  یقح  يوعد  یـسک  هاگره  اریز  یعقاو ، هن  تسا  يرهاـظ  دوخ ) تیناـقحب  عقاو  رد  هیلع  یعدـم  راـکنا 
درادهگن و ار  وا  ياعدا  دروم  زا  یتمـسق  درادـن  قح  هیلع  یعدـم  دـشاب ، قحم  اعقاو  یعدـم  هک  یتروص  رد  دـشاب  نآ  رکنم  هیلع  یعدـم 

دروم زا  ریغ  یحلـصلا  لام  هک  یتروص  رد  نیاربانب  دـهدب . واب  يرگید  لام  درادـهگن و  ار  نآ  یمامت  ای  و  دـنک ، در  واب  ار  رگید  تمـسق 
تقیقح رد  هلماعم  اریز  دوشیمن ، نآ  کلام  زین  وا  دـنامیم  هیلع  یعدـم  دزن  هچنآ  ددرگیمن و  نآ  کلام  یعدـم  هدـش ، هداد  یعدـمب  اـعدا 
نینچمه و  دشاب . یعدمب  دوخ  لام  ندادب  یضار  هیلع  یعدم  هیلع و  یعدمب  دوخ  لام  ندادب  یـضار  یعدم  اعقاو  هکنیا  رگم  تسا  لطاب 

. تسا هتفرگ  ار  وا  لام  هدش و  هیلع  یعدم  محازم  قح ، نودب  یعدم  اریز  دشاب ، هیلع  یعدمب  قلعتم  اعدا  دروم  لام  ًاتقیقح  هاگره  تسا 

دنشاب هداد  همتاخ  حلصب  ار  دوخ  هیضرف  هیعقاو و  يواعد  یمامت  یلک  روطب  نیفرط  هک  یتروص  رد  - 2

حلـص هکنآ  رگم  دـشابن ، مولعم  حلـص  نیح  رد  يوعد  أشنم  هچ  رگا  تسا  بوسحم  حلـص  رد  لخاد  يواعد  هیلک  م . ق . « 766  » ةدام قبط 
لماش  نئارق  بسحب 
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و دنراد ، رگیدکی  اب  كالما  دیرخ  يراجت و  تالماعم  ثرا ، دـننام  فلتخم  ياهأشنم  زا  یفلتخم  يواعد  نیفرط ، هاگره  الثم  ددرگن . نآ 
هیعقاو و يواعد  هیلک  و  دنیامنیم ، حلصب  توعد  ار  رگیدمه  دنشاب  هتشادن  رگیدکی  اب  یتامکاحم  ددرگ و  عفر  تافالتخا  هیلک  هکنآ  يارب 

نبغ هک  يوعد  أشنم  تسا ، نوبغم  هدومن  يرگید  اب  یکی  هک  هناخ  ۀلماعم  رد  هک  دوشیم  فشک  ادعب  دننکیم ، حلص  رگیدکی  اب  ار  هیـضرف 
نآ لماش  حلص  قالطا  هدوب  حلص  خیرات  زا  لبق  روبزم  أشنم  نوچ  یلو  تسا ، هدش  فشک  ادعب  هدوبن و  مولعم  حلـص  داقعنا  نیح  رد  تسا 

ياههاگداد رد  يددـعتم  يواعد  ثروم  هکرتب  عجار  رفن  ود  نیب  هکنآ  فالخب  دوب  دـهاوخن  عومـسم  يرگید  نبغ  يوعد  ۀـماقا  دوشیم و 
اب ار  دوخ  هیـضرف  هیعقاو و  يواعد  هیلک  دـنوشب و  حلـصب  توعد  نانآ  هکرتب ، هعجار  تافالتخا  عفر  يارب  دـشاب و  هتـشاد  ناـیرج  فلتخم 

یثرا يواعد  دوجو  تسا . هدوب  نوبغم  یکی  دناهدومن  رگیدکی  اب  نانآ  هک  یکلم  هلماعم  رد  هک  دوش  فشک  ادعب  و  دننک ، حلص  رگیدکی 
نبغ يوعد  زا  فرـصنم  ار  حلـص  هک  دریگ  رارق  ینئارق  زا  دـناوتیم  حلـص ، هلیـسوب  يواـعد  نآ  عفر  داهنـشیپ  رگید و  تاـفالتخا  ندوـبن  و 

. دشاب یگدیسر  لباق  هاگداد  رد  روبزم  يوعد  و  دنادب ،
هدوب دوجوم  حلـص  زا  لبق  نآ  أشنم  هک  تسا  يواعد  تسا »...  بوسحم  حلـص  رد  لخاد  يواعد  هیلک  دـیوگیم ...«  هک  ـالاب  ةداـم  روظنم 

، دشابیمن حلـص  لومـشم  دشاب  هدش  لصاح  حلـص  داقعنا  زا  دعب  يوعد  أشنم  هاگره  الا  دنـشاب و  هتـشادن  نآ  زا  عالطا  نیحلاصتم  هچ  رگا 
نآ رد  يرتشم  نآ  میلست  زا  سپ  درخب و  ياهناخ  يرگید  زا  یکی  ادعب  دنهد ، همتاخ  حلـصب  ار  دوخ  تافالتخا  یمامت  رفن  ود  هاگره  الثم 

تـسا بیع  رایخ  هک  يوعد  أشنم  اریز  ددرگیمن ، نآ  لماش  یلبق  حلـص  دوش ، ادیپ  فالتخا  نانآ  نیب  رما  نیاب  عجار  دنک و  هدهاشم  یبیع 
. تسا هدش  ثداح  حلص  داقعنا  زا  سپ 

«. تسا حیحص  هلماعم  نالطب  زا  یشان  يوعد  حلص  یلو  تسا ، لطاب  هلطاب  هلماعم  رب  ینتبم  يوعد  حلص  : » م ق . « 765  » ةدام - 3

هراشا

: تسا تمسق  ود  ياراد  روبزم  ةدام 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 696 

http://www.ghaemiyeh.com


- تسا لطاب  هلطاب  هلماعم  رب  ینتبم  يوعد  حلص  لوا - تمسق 

يدروم  رد  نآ  و 
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هاگره الثم  دـننک  حلـص  ار  نآ  دـنیامن و  ادـیپ  فالتخا  رگیدـکی  اب  نآ  تاعرفتم  رد  دـشابیم و  قفتم  هلماعم  تحـص  رد  نیفرط  هک  تسا 
، هجیتن رد  ددرگ و  بیع  دوجو  رکنم  عیاـب  دـیامنب و  عیاـب  زا  ار  نمث  هبلاـطم  دـنک و  خـسف  ار  عیب  هدوب  عیبم  رد  هک  یبـیع  دانتـساب  يرتـشم 

تاهج زا  یتهجب  عیب  هک  دوش  فشک  ًادعب  دنک و  هیدأت  يرتشمب  حلصلا  لام  ناونعب  یغلبم  عیاب  دنهد و  همتاخ  ًاحلص  نیعیابتم  ار  فالتخا 
يرتشمب و ار  نمث  دیاب  عیاب  تسا و  لطاب  عیب  عبتب  زین  تسا  هدش  دقعنم  روبزم  هلماعم  تحص  رب  ینتبم  هک  یحلص  راچان  تسا ، هدوب  لطاب 

رایخ يوعد  ماقم  رد  هک  یحلـص  تسا و  عیب  تحـص  رب  عرف  عیب ، خـسف  رایخ  دوجو  اریز  دراد ، درتسم  عیابب  ار  حلـصا  لاـم  عیبم و  يرتشم 
. تسا هدوب  یفتنم  خسف  رایخ  عوضوم  دوشیم  مولعم  نآ ، نالطب  فشک  زا  سپ  دشابیم و  عیب  تحص  ضرف  ربانب  هدمآ  لمعب  نبغ 

- تسا حیحص  هلماعم  نالطب  زا  یشان  يوعد  حلص  مود - تمسق 

ار هلماعم  نالطب  يوعد  تاهج  زا  یتهجب  ود  نآ  زا  یکی  هکنانچ  دشاب  فالتخا  نیفرط  نیب  هلماعم  تحص  رد  هک  تسا  یتروص  رد  نآ  و 
نونجم هلماعم  نیح  رد  هکنآ  ای  تسا و  هتـشادن  عیب  دصق  هدوب و  يروص  هلماعم  هکنآ  دانتـساب  عیاب  الثم  دشاب ، نآ  رکنم  يرگید  دیامنب و 

لام ناونعب  یغلبم  عیاب  دنهد و  همتاخ  حلـصب  ار  روبزم  يوعد  نیعیابتم  ددرگ و  نآ  رکنم  يرتشم  دوش و  هلماعم  نالطب  یعدـم  تسا  هدوب 
يریثأت ددرگ  فشک  نآ  نالطب  هچنانچ  دشابیم و  هلماعم  نالطب  ياعدا  رب  ینتبم  هدمآ  لمعب  هک  یحلص  دراد . تفایرد  يرتشم  زا  حلـصلا 
فـشک ات  تسین ، هلماعم  تحـص  رب  عرف  نالطب  تسا و  هدومن  حلـص  حـلاصتمب  ار  دوخ  ياوعد  ۀـماقا  قح  حـلاصم  اریز  درادـن ، حلـص  رد 
نالطب يوعد  ۀماقا  هاگداد  رد  دناوتیمن  رگید  حلاصم  هک  تسا  نآ  روبزم  حلـص  ۀـجیتن  ددرگ . حلـص  نالطب  فشک  بجوم  هلماعم  نالطب 

عفتنم نآ  زا  زین  حـلاصم  دوش  رداص  نآ  نالطب  مکح  دـیامنب و  ار  هلماعم  نالطب  يوعد  هماقا  يرگید  هکنانچ  یلو  دـیامنب ، ار  هلماـعم  نآ 
يوعد هرخالاب  دیامنب و  ار  عیب  نالطب  يوعد  تاهج  زا  یتهجب  رادیرخ  تیفرطب  هدنـشورف  دشورفیم و  ار  دوخ  ۀـناخ  یـسک  الثم  ددرگیم ،

ناونعب  م . ق . « 218  » ةدام دانتساب  هدنشورف  ناراکبلط  سپس  دنک ، ادیپ  همتاخ  حلصب  روبزم 
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هچنانچ دوشیم و  هتخانش  هدنـشورف  کلم  هناخ  دهدیم و  هلماعم  نالطبب  مکح  هاگداد  دنیامنب ، يوعد  هدوب  نید  زا  رارف  يارب  هلماعم  هکنآ 
. دوب دهاوخ  کلام  نآ  زا  دازام  ناراکبلط ، قح  ءادا  زا  سپ  دنناسر  شورفب  تشادزاب و  ار  هناخ  ینوناق  قیرط  زا  ناراکبلط 

يودب حلص  - 2

ةدام هک  تسا  نیا  تسا . هنیعم  دوقع  زا  یکی  هراجا  هبه و  عیب ، فیدر  رد  دشابیم و  ملاست  رب  ینتبم  هک  تسا  یلقتسم  ۀلماعم  يودب ، حلص 
: دیوگیم م . ق . « 758»

ار هلماعم  نآ  هصاخ  ماکحا  طیارـش و  نکیل  دهدیم ، تسا  هدـش  عقاو  نآ  ياجب  هک  ار  ياهلماعم  هجیتن  دـنچ  ره  تالماعم  ماقم  رد  حلـص  »
هـصاخ ماکحا  طیارـش و  هکنیا  نودب  دوب  دهاوخ  عیب  هجیتن  نامه  نآ  هجیتن  ضوع  لباقم  رد  دشاب  نیع  حلـص  دروم  رگا  نیاربانب  درادـن ،
خاسفنا و  نمث ) ریخات  رایخ  ناویح ، رایخ  سلجم ، راـیخ   ) هصتخم تاراـیخ  م . ق . « 456  » ةدام قبط  تهج  نیدـب  دوش .» يرجم  نآ  رد  عیب 

م: ق . « 759  » ةداـم قبط  نینچمه  دنـشابیم و  عیب  هصاـخ  ماـکحا  زا  اـهنآ  اریز  ددرگیمن ، دوجوم  نآ  رد  ضبق ، زا  لـبق  عیبم  فلت  دروم  رد 
يارب عفانم  هاگره  دراد . عیبب  صاـصتخا  م . ق . « 808  » ةدام قبط  هعفـش  قح  اریز  دشاب » عیب  ماقم  رد  دنچ  ره  تسین  حلـص  رد  هعفـش  قح  »
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یناجم عفانم  ءافیتسا  رب  حلـص  هاگره  تسین و  هراجا  یلو  دراد  ار  هراجا  ۀـجیتن  هچ  رگا  دوش  حلـص  ینیعم  ضوع  لـباقم  رد  ینیعم  تدـم 
اریز تسین ، ءاربا  هکنآ  لاح  دراد و  ار  ءاربا  ۀجیتن  دشاب  قح  طاقسا  حلـص  هاگره  و  دشابیمن ، هیراع  یلو  دهدیم  ار  هیراع  هجیتن  دوش  عقاو 
دقع عون  ببـس و  تدحو  زا  فشاک  ءاضتقم  هجیتن و  تدحو  نیاربانب  دنـشاب . دـحاو  راثآ  ۀـجیتن و  ياراد  فلتخم  دـقع  ود  تسا  نکمم 

هیماما ياهقف  روهـشم  هدـیقع  زا  يوریپ  م . ق . « 758  » ةداـم دنـشاب . رگیدـکیب  هیبش  رثا  ياراد  فلتخم  یئیـش  ود  تسا  نکمم  اریز  تسین ،
هنیعم دوقع  فیدر  رد  یلقتـسم  دقع  و  دهدیم ، ار  نآ  ۀـجیتن  هک  تسا  يدـقع  نامه  حلـص  هک  تسا  نآ  رب  روهـشم  ریغ  لوق  تسا  هدومن 

رد عفانم  لاقتنا  هاگره  دشابیم و  عیب  دوش  عقاو  حلـص  تروصب  نیعم  ضوع  لباقم  رد  نیع  لاقتنا  هک  یتروص  رد  نیاربانب  دشابیمن ، رگید 
. تسا هراجا  ددرگ  عقاو  حلص  تروصب  نیعم  ضوع  لباقم 
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تروصب دنهد  ماجنا  دنهاوخب  هک  ار  ياهلماعم  ره  نیلماعتم  تسا و  هنیعم  دوقع  ياراد  همیدق  للم  قوقح  زا  يرایـسب  دننام  مالـسا  قوقح 

عقاو مزال  دـقع  نمـض  طرـش  تروصب  دـشابن ، نکمم  هنیعم  دوقع  زا  یکی  تروصب  نآ  ماجنا  هاـگره  دـنروآیم و  رد  دوقع  نآ  زا  یکی 
رد یلقتـسم  ۀلماعم  دـننام  داد و  رییغت  ار  دوخ  تیهام  جـیردتب  یلو  تفریم ، راکب  تافالتخا  عفر  دروم  رد  طقف  ادـتبا  رد  حلـص  دـنزاسیم .

. دور راکب  یعامتجا  تاجایتحا  عفر  رد  هفلتخم ، تالماعم  ماقم  رد  دقع  نمض  طورـش  دننام  تسناوت  دمآ و  رد  رگید  هنیعم  دوقع  فیدر 
زا یضعب  یخیرات  ریس  یط  رد  و  هدوبن ، روآمازلا  دوشیم  مولعم  نیمدقتم  ءاهقف  بتک  زا  هکنانچ  هنیعم ) دوقع  زا  جراخ  دهعت   ) يودب طرش 

دوشیم طابنتـسا  نیرخأتم  ءاهقف  زا  یـضعب  تافلؤم  تافنـصم و  روطـس  ریز  زا  دننادب . روآمازلا  يدودح  ات  ار  نآ  هک  دندش  لیامتم  ءاهقف 
عابتالا مزال  ار  يودب  تادهعت  دراوم  زا  يرایسب  رد  مهطورـش ) دنع  نونمؤملا   ) مومع دانتـساب  هدومن و  ادیپ  تیوقت  نانیا  دزن  رکف  نیا  هک 

. دنیامنب حیرصت  رما  نیاب  هکنآ  نودب  دناهتسناد ،

حلص دقع  ماکحا  طیارش و 

، دشاب م . ق . « 190  » ةدام رد  هروکذم  تحص  طئارش  ياراد  رگید  دوقع  دننام  دیاب  يودب ، ای  دشاب  عزانت  ماقم  رد  هاوخ  حلص ، - 1

دروم رد  نوناق  رگم  دشابیم  تالماعم  هیلک  تحص  يارب  یساسا  طیارش  دعبب  م  هدام 190 ق . رد  روکذم  طیارش  تسا و  هلماعم  حلص  اریز 
. دیامن حیرصت  نآ  فالخ  رب  یصاخ 

ق. « 763  » ةدام قبط  و  دنک . دصق  رب  تلالد  هک  يزیچب  دشاب  نورقم  هکنآ  طرشب  ءاشنا  دصقب  دوشیم  ققحم  حلص  م . ق . « 191  » ةدام قبط 
«. تسین ذفان  هارکاب  حلص  : » م

. تسا هدومن  نایب  ار  هرکم  هلماعم  ذوفن  مدع  یلک  روطب  زین  « 199  » ةدام رد  هک  ینانچمه 
هچ رگا  روبزم  ةدام  تسا .» لطاب  حلـص  دـشاب  هدـش  عقاو  یهابتـشا  حلـص  دروم  رد  اـی  هحلاـصم و  فرط  رد  رگا  : » م ق . « 762  » ةدام قبط 

. دیدرگ نایب  تادهعت  تمـسق  رد  نآ  حرـش  هتفگ و  م . ق . « 201  » و « 200  » ةدام رد  هک  تسا  نامه  یندـم  نوناـق  روظنم  یلو  تسا  قلطم 
لطاب هلماعم  تسین  سنج  نآ  زا  دوش  مولعم  دـعب  دـیامن و  لوبق  تسا  سنج  نالف  زا  هکنآ  دـصقب  ار  یلام  یـسک  هاـگره  هکنآ  ًارـصتخم 

دصقب  ار  ینادعمش  یسک  هکنانچ  دشابیم ،
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تلع فرط  تیـصخش  هک  يدروم  رد  تسا  نینچمه  و  تسا . وشرو  دوش  مولعم  دـعب  دـیامن و  لوبق  لایر  رازه  کی  لباقم  رد  ندوب  هرقن 
وا رسپ  صخش  نآ  هک  دوش  مولعم  ًادعب  دشاب و  دوخ  رـسپب  حلـص  دروم  لاقتنا  حلاصم  روظنم  هک  یتاباحم  حلـص  دننام  دشاب  هلماعم  هدمع 

. دشابیم لطاب  حلص  تسا  هدش  هابتشا  وا  تیصخش  رد  هدوب و  حلص  رد  هدمع  تلع  حلاصتم  تیصخش  نوچ  تسین 
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ای رایخب  خسف  دراوم  رد  رگم  دروخیمن  مه  رب  دشاب و  هدش  عقاو  هزئاج  دوقع  ماقم  رد  هچ  رگا  تسا  مزال  دقع  حلص  .: » م ق . « 760  » ةدام قبط  - 2
«. هلاقا

دوبیم و زیاج  دشیم  هداد  هیراع  دقع  هلیسوب  هچ  رگا  تسا  مزال  دقع  نآ  دوش  هداد  یسکب  حلص  ۀلیـسوب  ًاناجم  یلام  زا  عافتنا  هچنانچ  الثم 
مزال يودب  حلـص  دـننام  زین  یلامتحا  عزانت  زا  يریگولج  ای  دوجوم  عزانت  ماقم  رد  حلـص  دـنز . مه  رب  ار  نآ  تسناوتیم  نیفرط  زا  کی  ره 

ۀجیتن هکنانچ  دوش  عقاو  هنیعم  دوقع  زا  یکی  ماـقم  رد  هاوخ  ددرگیم ، ققحم  حـلاصتم  فرط  زا  لوبق  حـلاصم و  فرط  زا  باـجیاب  تسا و 
دـشیمن عقاو  حلـص  تروصب  ریخا  دروم  ود  رگا  دنچ  ره  نویدم  ءاربا  قح و  طاقـسا  دننام  دریگ  رارق  عاقیا  ماقم  رد  ای  دـهد ، ار  هبه  ای  عیب 

. تشادن لوبقب  جایتحا 

: دروخیم مه  رب  ریز  دراوم  رد  م . ق . « 760  » ةدام قبط  حلص  دقع 

- رایخب خسف  لوا -

م. ق . « 456  » ةدام هکنانچ  دوش ، يراج  عیبب  هصتخم  تارایخ  زا  ریغ  تارایخ  زا  کی  ره  تسا  نکمم  رگید  ۀـمزال  دوقع  دـننام  حلـص  رد 
صوصخم هک  نمث  ریخأت  ناویح و  سلجم و  رایخ  رگم  دـشاب  دوجوم  تسا  نکمم  همزال  تالماعم  عیمج  رد  رایخ  عاونا  ماـمت  : » دـیوگیم

«. تسا خسف  رایخ  بجوم  حلـص  رد  سیلدت  : » دیوگیم « 764  » ةدام هدرب  مان  سیلدت  رایخ  زا  طقف  حلـص  لصف  رد  یندـم  نوناق  تسا .» عیب 
رما و تقیقح  ندومن  ناهنپ  يارب  نیحلاصتم  نوچ  هکلب  دشابیمن ، حلـص  رد  رگید  تارایخ  یفن  سیلدت  رایخ  رکذ  زا  یندـم  نوناق  روظنم 

رارق التبا  دروم  رتشیب  هک  ار  سیلدت  رایخ  نوناق  تهج  نیدب  دنیامنیم ، هدافتـسا  حلـص  دـقع  زا  رگید  دوقع  ياجب  عقاو ، فالخ  ندـنایامن 
رایخ  طرش ، رایخ  هقفص ، ضعبت  رایخ  بیع ، رایخ  دننام : هکرتشم  تارایخ  زا  کی  ره  تسا  نکمم  الا  و  تسا . هدرب  مان  دریگیم ،

 323 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
ار يراثآ  ماکحا و  طئارـش و  نامه  ددرگ و  يراج  حلـص  رد  سیلفت  رایخ  نینچ  مه  فصو و  فلخت  تیؤر و  رایخ  نبغ ، راـیخ  طارتشا ،

. دشابیم اراد  دیدرگ  نایب  تارایخ  رد  هک 
: دـیوگیم م  ق . « 761  » هدام رد  هدومن و  ءانثتـسا  الاب  هدـعاق  زا  تسا  حـماست  رب  ینتبم  هک  یحلـص  نینچمه  يواعد و  حلـص  یندـم  نوناـق 

نبغ ءاعداب  هچ  رگا  دـنک  خـسف  ار  نآ  دـناوتیمن  کیچـیه  تسا و  نیفرط  نیب  عطاق  دـشاب  حـماست  رب  ینبم  ای  عزانت  دروم  رد  هک  یحلـص  »
هک یحلص  دشابیم و  فالتخا  عفر  يواعد و  لصف  عطق و  يارب  يواعد  حلـص  اریز  رایخ .» طارتشا  ای  طرـش  فلخت  تروص  رد  رگم  دشاب 
رد نیلماعتم  قوقح  لیدعت  رایعم  هک  یتارایخ  ات  تسین  يراجت  هلماعم  تقیقح  رد  دوریم ، راکب  هبه  ماقم  رد  هاگ  هک  تسا  حماست  رب  ینبم 

حلص دقع  رد  هک  تسا  یطورش  زا  فلخت  ۀجیتن  رد  طرش  فلخت  رایخ  ۀلیسوب  حلـص  دقع  خسف  و  دوشب . يراج  نآ  رد  دشابیم  دتـسوداد 
یتارایخ زا  جراخ  تسا و  هدوب  دقع  نیح  رد  نیحلاصتم  دوصقم  رظن و  دروم  طارتشا  رایخ  ۀجیتن  رد  خـسف  هک  ینانچمه  دـناهدومن ، جرد 

. تسا هداد  رارق  هضواعم  رد  نیضوع  لیدعت  يارب  نوناق  هک  دشابیم 

هلاقا مود -

روما ةرادا  رد  دارفا  اریز  دننک ، خـسافت  یـضارتب  ار  نآ  هلاقاب  طوبرم  تاررقم  قبط  دـنناوتیم  نیفرط  تسا و  تالماعم  زا  یکی  حلـص  دـقع 
یقوقح لوصا  فالخ  رب  دیامن  اضتقا  یعامتجا  حلاصم  هک  يدراوم  رد  زج  نانآ  ندومن  دودحم  و  دنتسه ، هدارا  يدازآ  ياراد  دوخ  یلام 

ماکحا و یمامت  دننک .» خـسافت  هلاقا و  ار  نآ  یـضارتب  دـنناوتیم  نیفرط  هلماعم  زا  دـعب  : » دـیوگیم م . ق . « 283  » ةدام هک  تسنیا  دـشابیم ،
. ددرگیم يراج  حلص  ۀلاقا  دروم  رد  هلاقا  باب  رد  روکذم  راثآ 
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هلماعم نیفرط 

حلاصتم دیامنیم و  راذگاو  يرگیدـب  ار  يرما  ای  یلام  هک  تسا  یـسک  حـلاصم  حـلاصتم . حـلاصم و  تسا : فرط  ود  ياراد  حلـص  دـقع 
تیلها ياراد  م  ق . « 190  » ةدام قش 2  قبط  دیاب  هلماعم  نیفرط  تسا و  تادهعت  زا  یکی  حلـص  دقع  دنکیم . لوبق  ار  نآ  هک  تسا  یـسک 

«. دنشاب هتشاد  حلص  دروم  رد  فرصت  هلماعم و  تیلها  دیاب  نیفرط  حلـص  تحـص  يارب   » دیوگیم م . ق . « 753  » ةدام هک  تسا  نیا  دنشاب ،
کلمت  دروم  رد  رگم  دنشاب  دیشر  لقاع و  غلاب و  نیفرط  م . ق . « 211  » ةدام قبط  دیاب  ینعی 
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یتروص رد  نیحلاصتم  دـیاب  نینچمه  و  م ). ق . « 1214  » و « 1212  » ةدام  ) دیامنب حلص  لوبق  دناوتیم  زین  هیفـس  زیمم و  ریغـص  هک  ضوعالب 

رارق ای  یئارجا و  نایرج  ای  یگتـسکشرو  رثا  رد  یلام  هاگره  الا  دنیامن و  لقان  فرـصت  حلـص  دروم  رد  دنناوتب  دـنیامنیم  کیلمت  یلام  هک 
هدش هداد  رارق  يرگید  قح  قلعتم  حلـص  دروم  لام  هاگره  تسا  نینچمه  دریگ و  رارق  حلـص  دروم  دناوتیمن  دـشاب ، هدـش  تشادزاب  نیمأت 

طونم نآ  تحـص  دـیامنب  هلماـعم  هنوهرم  نیعب  تبـسن  دـهاوخب  نهار  هچناـنچ  دـشابیم و  نهترم  قح  قلعتم  هک  هنوهرم  نیع  دـننام  دـشاب 
. دوب دهاوخ  نهترم  هزاجاب 

حلص دروم 

هراشا

قبط دناوتیم  ددرگ ، دقعنم  ضوعم  دناوتیم  هک  ینانچمه  دریگ و  رارق  هنیعم  دوقع  زا  کی  ره  ماقم  رد  دناوتیم  حلـص  دقع  تشذگ  هکنانچ 
م. ق . « 757  » ةدام

. تسا هبه  ۀجیتن  دننام  نآ  ۀجیتن  هک  دیامنب  حلص  ضوع  نودب  يرگیدب  ار  یلام  یسک  هکنآ  دننام  دوش ، عقاو  زین  ضوعالب 

: دوش دقعنم  تروص  ودب  تسا  نکمم  ضوعم  حلص  - 1

دشاب دروم  کی  ياراد  هکنآ  يرگید  و  عیب ، لثم  دریگ  رارق  يرگید  فیدر  رد  یکی  دشاب و  دروم  ود  ياراد  هک  ضوعم  دقع  دننام  یکی 
. دوش نآ  رد  ضوع  طرش  ضوعم  هبه  دننام  و 

تـسا نکمم  دنیامنب و  ضوعم  اب  ار  ضوع  شزرا  بسانت  تیاعر  تسا  نکمم  نیحلاصتم  دـشابیم  دروم  ود  ياراد  هک  ضوعم  حلـص  رد 
ۀناخ یـسک  الثم  دنیامن ، هدافتـسا  ضوعم  هلماعم  يایازم  زا  دنناوتب  ات  دیآ  رد  ضوعم  تروصب  حلـص  هک  دـنریگب  رظن  رد  زیچان  ار  ضوع 

. هاطعا ةوبح - وبحی  ابح  . ) دنیوگ یتاباحم  حلص  ار  نآ  هک  دنک  حلـص  تسا ، لومعم  نونکا  هکنانچ  تابن  ریـس  کی  ای  لایر  کیب  ار  دوخ 
رد هک  تسا  یحلص  یتاباحم  حلـص  نیاربانب  هاوس ) نود  هصتخا  هیلا ، لام  هرـصن ، لجرلا : ءابح - ةاباحم و  یباح  و  ۀیطعلا . ةوبحلا  ءابحلا و 

دـسریمن رظنب  دشابیم . ضوعم  رهاظ  رد  یلو  هدمآ  لمعب  حـلاصم  فرط  زا  هک  هبه  دـننام  تسا  یئاطعا  تقیقح  رد  ضوع  ندوب  زیچان  رثا 
لومعم  هک  دوریم  لامتحا  دروآ . تسدب  دناوتب  ار  یصوصخم  راثآ  یتاباحم  حلص  داقعنا  حلص  دقع  ندوب  مزال  اب  هک 
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اریز دننادیم ، هنیعم  دوقع  عرف  ار  حلـص  دقع  هک  تسا  رگید  ياهقف  زا  ياهدع  خیـش و  ةدیقع  تیاعر  يارب  مدرم ، نیب  یتاباحم  دقع  ندوب 

يذـب هبه  ریغ  دراوم  رد  دـناوتیم  حـلاصم  ددرگیم و  بترتم  نآ  رب  هبه  رثا  دوشب  حلـص  یـسکب  ضوع  نودـب  نیع  هچنانچ  هدـیقع  نیاربانب 
زا دناوتیمن  حلاصم  تسا و  مزال  نیفرطب  تبسن  دیآ  رد  یتاباحم  حلـص  تروصب  هاگره  یلو  دنک ، عوجر  هبه  زا  هبوهوم  نیع  ءاقب  اب  محر 

. دنک عوجر  نآ 
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دشاب نیع  تسا  نکمم  حلص  دروم  - 2

صخـشب ار  دوخ  بلط  دراد و  یبلط  يرگید  زا  یـسک  هکنآ  دننام  دشاب  نید  ای  هناخ ، هام  شـش  عفانم  دننام  دـشاب  تعفنم  ای  هناخ ، دـننام 
دننام دشاب  لاقتنا  لباق  قح  ای  و  دوب ، دهاوخ  نید  طاقـسا  همذلا  یف  ام  تیکلام  رثا  رد  نآ  ۀجیتن  هک  دـنکیم  حلـص  نویدـم  دوخب  ای  ثلاث 
يور هک  یـسک  ـالثم  تسا ، یمومع  تاـکرتشم  رد  فرـصتم  هک  یـسک  قح  دـننام  صاـصتخا  قح  اـی  تاـحابم  تزاـیح  رد  ریجحت  قح 

و دـنک ، دـنلب  ار  وا  دـناوتیمن  يرگید  تسا و  لـحم  نآـب  تبـسن  صاـصتخا  قح  ياراد  تسا  هتـسشن  هک  ماداـم  هتـسشن ، یلم  غاـب  تکمین 
هک هدـش  هتفگ  دـجاسم . سرادـم و  تارجح  رد  تسا  نینچمه  دـیامنب و  حلـص  يرگیدـب  ار  دوخ  قح  دـناوتیم  صاـصتخا  قـح  بحاـص 
دی عفر  كرتشم  لام  زا  یلام  نتفرگ  لباقم  رد  دناوتیم  تیولوا  نآ  بحاص  یلو  دـشابیمن  ریغب  لاقتنا  لباق  یمومع  تاکرتشم  رد  تیولوا 

تاکرتشم زا  عافتنا  رد  تیولوا  دسریم  رظنب  دوش . دنمهرهب  نآ  زا  دـناوتیم  دارفا  زا  يدرف  دـننام  يرگید  دـیدرگ ، دازآ  لام  نوچ  هدومن و 
. دریگ رارق  حلص  دروم  دناوتیم  لاقتنا و  لباق  تسا  یقح  تقیقح  رد  رما  نیا  تسا و  عافتنا  ۀمادا  رد  یئاناوت  یمومع ،

، دوش هداد  لاقتنا  دوشیم  ارجا  وا  هیلع  رب  روبزم  قح  هک  یـسکب  دناوتیم  هعفـش ، قح  رایخ و  قح  دـننام  لاقتنا  لباق  ریغ  طاقـسا و  لباق  قح 
حلص دروم  دناوتیمن  دشابیم  لاقتنا  لباق  ریغ  طاقسا و  لباق  ریغ  هک  یقوقح  یلو  درادن  تیلام  وا  يارب  دوشیمن و  عفتنم  نآ  زا  يرگید  اریز 
هداد قالط  یعلخ  قالطب  هک  ياهجوز  يارب  عوجر  قح  یعجر و  قالط  رد  جوز  عوجر  قح  بلط و  رد  نئاد  هبلاطم  قح  دـننام  دریگ  رارق 

روبع  عافتنا  يرگیدب  یسک  هکنانچ  دریگ  رارق  ریغ  لام  زا  عافتنا  درجم  حلص  دروم  تسا  نکمم  تسا . هدش 
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اب یـسک  هکنانچ  نیمز  ياضف  زا  عافتنا  تسا  نینچمه  و  دـنک ، حلـص  ار  نادوان  ندراذـگ  بآ و  ندرب  اـی  هرجنپ و  ندرک  زاـب  اـی  لزنم  زا 
. نآ لاثما  دزاسب و  وا  نیمز  ياضف  رد  ار  دوخ  قاطا  ناویا  دناوتب  حلاصتم  هک  دنک  حلص  يرگید 

« دوش عقاو  یلامتحا ...  عزانت  زا  يریگولج  ای  دوجوم و  عزانت  عفر  دروم  رد  ای  تسا  نکمم  حلص  : » دیوگیم هک  م . ق . « 752  » ةدام زا  هکنانچ  - 3

نیا دشابیم ، یفاک  حلص  تحـص  يارب  نآب  یلامجا  ملع  هکلب  دشاب  مولعم  تاهجلا  عیمج  نم  حلـص  دروم  تسین  مزال  هک  دوشیم  طابنتـسا 
رد رما  نیا  تسا » یفاک  نآب  یلامجا  ملع  هک  هصاخ  دراوم  رد  رگم  دشابن  مهبم  دـیاب  هلماعم  دروم  : » دـیوگیم م . ق . « 216  » هدام هک  تسا 
هچ دننادن  دوش و  طولخم  يرگید  مدـنگ  زا  يرادـقم  اب  یـصخش  مدـنگ  زا  يرادـقم  هکنانچ  دـشابن ، نکمم  نآ  نتـسناد  هک  تسیتروص 

طولخم تخس  داب  هلیـسوب  تسا  هدش  يروآعمج  رگیدکی  کیدزن  هک  مدنگ  نمرخ  ود  الثم  دراد  قلعت  نانآ  زا  کی  رهب  مدنگ  زا  رادقم 
رتافد قباطم  يرگید  اب  یـسک  هکنانچ  دومن  مولعم  ار  نآ  ًادـعب  ناوتیم  یلو  تسین  نکمم  لاح  نآ  رد  نآب  یلیـصفت  ملع  هکنآ  اـی  و  دوش .

یلو دننادیمن  ار  نآ  رادقم  حلص  دقع  نامز  رد  هک  دراد  یتابساحم  تسین  نآب  یـسر  تسد  تسا و  تسد  رود  رهـش  رد  هک  دوخ  يراجت 
مولعم حلـص  دروم  هک  یتروص  رد  اما  دومن . نیعم  ار  بلط  یقیقح  رادقم  هبـساحمب ، یگدیـسر  ۀلیـسوب  رتافدـب ، یـسرتسد  زا  سپ  ناوتیم 

هتفگ دشاب ، هتـشاد  هبـساحم  تعاس  دـنچب  جایتحا  تسا و  سر  تسد  رد  يراجت  رتافد  هکنانچ  تسناد  ار  نآ  تلوهـسب  ناوتب  یلو  دـشابن 
. تسین یفاک  حلص  تحص  يارب  نآب  یلامجا  ملع  هدش 

ار یلامجا  ملع  هک  یلیلد  اریز  دشابن  حیحص  یحلص  نینچ  تالماعم  تحص  یساسا  طئارشب  هطوبرم  داوم  زا  طبنتسم  ربانب  هک  دسریم  رظنب 
دننام دیاب  حلصلا  لام  هک  دنیامنیم  حیرـصت  اهقف  زا  ياهدع  هک  تسا  تهج  نیدب  تسین ، دوجوم  دنادب  یفاک  حلـص  دروم  رد  قلطم  روطب 

. دشابیمن حلص  تحص  يارب  یفاک  نآب  یلامجا  ملع  تسا ، حلص  دروم  رد  هکنانچ  دشابن و  مهبم  رگید  تادهعت  دروم 
یـصوصخ قوقح  زا  روظنم  دوش .» عقاو  حلـص  دروم  تسا  نکمم  دوشیم  دـیلوت  مرج  زا  هک  یـصوصخ  قوـقح  .: » م ق . « 756  » ةدام قبط 

تسا و طاقـسا  لباق  تادهعت  زا  یـشان  نوید  دننام  روبزم  تاراسخ  دیامن . ناربج  ار  نآ  دیاب  مرجم  هک  تسا  مرج  زا  یـشان  نایز  ررض و 
لیبموتا  فداصت  رثا  رد  هچنانچ  نیاربانب  دریگ ، رارق  حلص  دروم  دناوتیم 
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اب یغلبم  لباقم  رد  هدش  هجوتم  واب  وضع  صقن  رثا  رد  هک  يررـض  دناوتیم  راجن  دـشابن ، لغـش  همادا  رب  رداق  هک  دوش  صقان  يراجن  تسد 

. دیامن هحلاصم  لیبموتا  ةدننار 

، دشاب نیعم  دیاب  حلص  دروم  - 4

زا یکی  ناوتیمن  نیاربانب  دشابیم . هلماعم  ره  تحص  يارب  یساسا  طئارـش  زا  یکی  « 190  » ةدام قش 3  قبط  هلماعم  عوضوم  ندوب  نیعم  اریز 
(. تشذگ روبزم  هدام  ریسفت  رد  رما  نیا  حرش   ) داد رارق  حلص  دروم  دیدرت  روطب  ار  یئیش  ود 

تادـهعت رد  هکناـنچ  تسا .» لـطاب  حلـص  تسا  هدوب  یفتنم  حلـص  عوضوم  هک  ددرگ  موـلعم  حلـص  زا  دـعب  رگا  . » م ق . « 767  » هداـم قبط 
روصت دهعت ، نیفرط  هاگره  اًلثم  دشابیم ، یکیلمت  دقع  تحـص  يارب  یـساسا  طئارـش  زا  یکی  دـقع  نیح  رد  دـهعت  دروم  دوجو  تشذـگ ،

نآ دندوب  هدرک  هابتشا  نانآ  تسا و  هدش  فلت  دقع  زا  لبق  هک  دوش  فشک  ًادعب  دنهد و  لاقتنا  ار  نآ  تسا و  دوجوم  هلماعم  دروم  دنیامن 
بـسا دقع  زا  لبق  زور  دنچ  هک  دوشیم  مولعم  ًادعب  دیامنیم و  حلـص  ای  دشورفیم و  يرگیدب  ار  دوخ  بسا  یـسک  اًلثم  دشابیم ، لطاب  دـهعت 

. دشابیم لطاب  حلص  ای  عیب و  تسا ، هدرم 
صخـشب یغلبم  لباقم  رد  دراد  يرگید  زا  هک  ار  دوخ  بلط  یـسک  هاگره  اًلثم  ضوعالب  ای  دـشاب  ضوعم  حلـص  دـنکیمن  قرف  رما  نیا  رد 

یهدب نامز  چـیه  ای  هدوب و  هتخادرپ  لاقتنا  زا  لبق  ار  دوخ  یهدـب  نویدـم  هک  ددرگ  مولعم  نویدـمب  هعجارم  زا  سپ  دـیامنب ، حلـص  یثلاث 
لام ءافتنا  دوش  عقاو  ضوعم  هلماعم  تروصب  حلـص  دـقع  هک  یتروص  رد  دـشابیم . لطاب  عوضوم  نادـقف  رظن  زا  حلـص  نآ  تسا ، هتـشادن 
لام هاگره  تسا و  يرگید  ریثأت  دننام  دقع  رد  نیضوع  زا  کی  ره  ریثأت  اریز  دشابیم ، دقع  نالطب  بجوم  حلص  دروم  ءافتنا  دننام  حلـصلا 

تحصب یللخ  یلو  تسا  لطاب  طرش  هدوبن  دوجوم  دقع  نیح  رد  هک  ددرگ  مولعم  دوش و  هداد  رارق  حلص  دقع  نمض  طرـش  دروم  حلـصلا 
. دیامنب خسف  ار  حلص  دقع  دناوتیم  م . ق . « 240  » هدام قبط  هل  طورشم  دروآیمن و و  دراو  حلص 

«. دشاب عورشم  ریغ  هک  يرما  رب  حلص  زج  تسا  ذفان  حلص  ره  : » م ق . « 754  » ةدام قبط  - 5

نیاربانب دشاب ، عورـشم  یئالقع  تعفنم  نمـضتم  هتـشاد و  تیلام  نآ  دروم  دـیاب  م . ق . « 215  » هدام قبط  تسا و  تادـهعت  زا  یکی  حـلص 
يارب  ياهناخرامق  عفانم  هاگره 
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هملک زا  هدام  روظنم  دوش . عقاو  هراجا  دروم  نآ  عفانم  هاگره  تسا  نینچمه  و  تسا . لطاب  حلـص  نآ  دریگ  رارق  حلـص  دروم  نیعم  تدـم 

. دوشیم لامعتسا  حیحص  ياجب  ذفان  هملک  يدراوم  رد  اریز  دشابیم  حیحص  ذفان ) )
ینیعم ۀـقفن  هک  دوـش  دـهعتم  دریگیم  هک  یحلـصلا  لاـم - ضوـع  رد  نیفرط  دـحا  تسا  نـکمم  حلـص  دـقع  رد  : » م ق . « 768  » هداـم قبط 

«. دوش عقاو  ثلاث  صاخشا  ای  صخـش  عفنب  ای  هحلاصم  نیفرط  عفنب  تسا  نکمم  دهعت  نیا  دنک . هیدأت  نیعم  تدم  ات  ههامهمه  ای  هلاسهمه 
واب غلبم  نالف  یهام  ای  غلبم  نالف  یلاس  لاس ، تصش  ات  دوش  دهعتم  حلاصتم  هکنآ  لباقم  رد  دیامن  حلص  يرگیدب  ار  دوخ  هناخ  یسک  اًلثم 

نیفرط زا  یکی  عفنب  دـهعت  تسا  نکمم  هک  ینانچمه  تسا . دوجوم  هلماعم  تحـص  يارب  یـساسا  طئارـش  یمامت  روبزم  حلـص  رد  دـهدب .
لام هک  دیامن  دهعت  حلاصتم  الاب  لاثم  رد  هکنانچ  دوش ، رارق  رب  ثلاث  صاخـشا  ای  صخـش  عفنب  دـهعت  تسا  نکمم  دـشاب ، هحلاصم  دـقع 
هدش عقاو  هک  سک  ره  عفنب  لبق  هدام  رد  روکذم  دـهعت  رد  : » دـیوگیم م . ق . « 769  » هدام دنک . هیدأت  حلاصم  ۀجوزب  هقفن  تباب  ار ، حلـصلا 

زا ًامیقتـسم  هکلب  دسریمن  هثروب  ثرا  ناونعب  روبزم  هقفن  دوش » هداد  وا  ثاروب  هقفن  عفتنم ، توف  زا  دعب  هک  دومن  طرـش  تسا  نکمم  دشاب 
ود قبط  رب  هک  یحلص  . » م ق . « 770  » هدام قبط  دشابیم . ثلاث  صخش  عفنب  طرش  لیبق  زا  تسا و  هدش  دهعت  هثرو  عفنب  هیلع  طورشم  فرط 
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ةدـعاق قبط  تروص  نیا  رد  دـشاب .» هدـش  طرـش  هکنیا  رگم  دوشیمن  خـسف  هقفن ، دـهعتم  سالفا  اـی  یگتـسکشروب  دوشیم  عقاو  قوف  هداـم 
نآ کـلامب  حلـص  دروم  خـسف  رثا  رد  تسا . عاـبتالا  مزـال  اـهنآ  ماـقم  مئاـق  اـی  نیلماـعتم  نیب  روبزم  دـقع  م . ق . « 229  » هدام رد  روکذـم 

. ددرگیم درتسم  حلاصمب  هتشاد  تفایرد  روبزم  نامز  ات  حلاصتم  هک  یتاقفن  ددرگیمرب و 
یتروص رد  یلو  تسین ، روصتم  یلاکـشا  دشاب  هحلاصم  نیفرط  زا  یکی  عفنب  هک  یتروص  رد  حلـصلا ، لام  لباقم  رد  هقفن  ۀیدأتب  دـهعت  رب 

دقع ددرگیمن و  ققحم  هضواعم  موهفم  هتفرگن و  رارق  ضوعم  لباقم  رد  ضوع  هک  هدـش  داریا  دـشاب  ثلاـث  صخـش  عفنب  روبزم  دـهعت  هک 
عفنب  نیحلاصتم  زا  یکی  دهعت  هک  دوشیم  رکذتم  روبزم  داریا  حیرشت  يارب  دوب . دهاوخ  لطاب  حلص 

 329 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
: دوشیم ضرف  تروص  ود  زا  یکیب  دریگیم  هک  یحلصلا  لام  لباقم  رد  ثلاث  صخش 

دنکیم دهعت  حلاصتم  روبزم  دقع  نمض  دیامنیم و  هحلاصم  ینیعم  لام  يرگیدب  یکی  هک  وحن  نیدب  دقعلا - نمـض  طرـش  تروصب  فلا -
هک ۀلماعم  نمض  رد  تسا  نکمم  دیوگیم ...« : هک  م . ق . « 196  » هدام قبط  روبزم  دهعت  دهدب ، ثلاث  صخـش  ای  حلاصمب  ار  نیعم  ۀقفن  هک 

. دشابیم حیحص  دیامنب .» ثلاث  صخش  عفنب  مه  يدهعت  دنکیم  دوخ  يارب  صخش 
نیحلاصتم نیب  دقع  رد  هچ  رگا  روبزم  طرش  هک  دوب  نآ  رب  دیاب  دنک ، هبلاطم  ار  نآ  هدومن و  يوعد  ۀماقا  دناوتب  ثلاث  صخـش  هکنآ  يارب 

ار نآ  هیلع  طورشم  زا  دناوتیم  هک  دیامنیم  قح  داجیا  وا  يارب  عاقیا  روطب  یلو  تسا  هتشادن  نآ  رد  ياهلخادم  ثلاث  صخـش  هتفرگ و  رارق 
( ثلاث صخـشب  قافنا   ) دـهعت ءافیا  زا  هیلع  طورـشم  فلخت  تروص  رد  درادـن  ثلاث  صخـش  لوبقب  جاـیتحا  روبزم  قح  لـعج  دـهاوخب و 

لوا دلج  رد  ثلاث  صخـش  عفنب  دـهعت  رد  . ) دـیامنب خـسف  ار  حلـص  دـقع  طرـش ، فلخت  رایخب  طوبرم  تاررقم  قبط  دـناوتیم  هل  طورـشم 
(. دوش هعجارم 

لاـم یکی  دـشاب  دروم  ود  ياراد  هضوعم  دوقع  دـننام  ددرگ و  دـقعنم  ضوعم  حلـص  دـقع  هک  وحن  نیدـب  ضوعم - حلـص  تروـصب  ب -
هک تـسا  م . ق . « 197  » ةدام كالم  فالخ  رب  روبزم  دـهعت  دوش  هیدأت  ثلاـث  صخـشب  طاـسقاب  هک  نیعم  ۀـقفنب  دـهعت  يرگید  حلـصلا و 

: دیوگیم
زا دـناوتیمن  حلـصلا  لاـم  اریز  دوب » دـهاوخ  نیع  بحاـص  يارب  هلماـعم  نآ  دـشاب  ریغب  قلعتم  نیع  هلماـعم  نمثم  اـی  نمث  هک  یتروـص  رد  »
رد یغلبم  تخادرپب  دهعت  هک  دوش  ضرف  هکنیا  رگم  ددرگ ، دهعت  ثلاث  صخش  يارب  تسا  هقفن  هک  ضوع  دوش و  جراخ  حلاصم  تیکلم 

یتروص رد   ) ترابع زا  هکنانچ  م . ق . « 197  » هدام هک  دوشن  داریا  دشابیم  ثلاث  صخـش  هقفن  نآ  ءافیا  دروم  تسا و  هدش  حـلاصتم  لباقم 
دنـشاب و یجراخ  نیع  اهنآ  هک  يدروم  رد  مه  نآ  دراد و  عیبب  صاصتخا  تسا ، ادـیوه  دـشاب ) ریغب  قلعتم  نیع  هلماـعم  نمثم  اـی  نمث  هک 

روبزم هدام  زا  دهعت  همذلا و  یف  یلک  دروم  رد  ناوتیمن  هک  ینانچمه  تسج  دانتسا  نآب  تسا  یلقتـسم  ۀلماعم  هک  حلـص  دروم  رد  ناوتیمن 
موـهفم تقیقح و  هچ  تسا  هضواـعم  تعیبـط  ياـضتقم  رب  ینتبم  هداـم  رد  روکذـم  مکح  دوـشیم  هتفگ  خـساپ  رد  اریز  تساوـخ . کـمک 

، هضواعم
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نایب یلک  روطب  تادهعت  لصف  رد  ار  روبزم  هدام  یندم  نوناق  تهج  نیدب  دـشابیم و  رگید  ضوع  ياجب  نیـضوع  زا  کی  ره  نتفرگ  رارق 
. تسا هدومن 

ضوع و هضواعم ، تعیبط  ءاضتقا  اریز  دـسریمن ، رظنب  حیحـص  دـشابیم  یندـم  نوناق  یئاـنبم  دـعاوق  زا  هک  « 197  » هدام رد  روکذم  ةدـعاق 
دریگ رارق  ضوعم  ياجب  ضوع  هک  دیامنیمن  باجیا  رما  نیا  دـشابیم و  يرگید  لباقم  رد  هلماعم  دروم  ود  زا  کی  ره  نتفرگ  رارق  ضوعم 

صخـش نآ  زا  ضوع  هک  دـننک  قفاوت  نیفرط  هچ  رگا  ددرگ ، لـخاد  وا  تیکلم  رد  ضوعم  دوش  جراـخ  سک  ره  تیکلم  زا  ضوع  ینعی 
دهاوخ نیع  بحاص  يارب  هلماعم  م . ق . « 197  » هدم قبط  دوش  عقاو  قالطا  روطب  دقع  هچنانچ  دوب  نآ  رب  دیاب  قیقحت ، نیاربانب  دـشاب  ثلاث 
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یحلصلا لام  لباقم  رد  دهعتم  تسا و  حیحص  یلاکشا  چیه  نودب  دقع  دشاب  ثلاث  صخش  نآ  زا  ضوع  هک  دوش  حیرصت  هچنانچ  و  دوب ،
هکنانچ درادن ، مه  وا  لوبقب  جایتحا  ددرگیم و  وا  يارب  قح  داجیا  عاقیا  روطب  دیامنیم و  دـهعت  ثلاث  صخـش  عفنب  دوشیم  راذـگاو  واب  هک 

. تشذگ ثلاث  صخش  عفنب  دهعت  رد 
قوقح رد  ياهدعاق  نینچ  نتشادن  هقباس  دوشب . ثلاث  صخش  يارب  قح  داجیا  عاقیا  ۀلیـسوب  هک  دراد  تقفاوم  یقوقح  قطنم  میلـس و  قوذ 

درادن  یقوقح  شزرا  مه  بارغتسا  دوب و  دهاوخن  نآ  تحص  عنام  هتشذگ ، راودا  رد  یندم 
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نهر رد  مهدجیه  لصف 

هراشا

هک تسیدـقع  زا  تراـبع  نهر  حالطـصا  رد  دوـشیم و  هتفگ  زین  نتـشادزابب  هدـمآ و  ماود  توـبث و  ینعمب  تغل  رد  تسا و  ردـصم  نـهر 
لاقتنا لقن و  زا  هنوهرم  نیع  نهر ، دقع  رد  اریز  هداتفین ، رود  يوغل  ینعم  زا  یقوقح  حالطـصا  دریگیم . رارق  نید  هقیثو  یلام  نآ  بجومب 

. دهد ماجنا  نآب  تبسن  لامک  روطب  ار  دوخ  هناکلام  تافرصت  دناوتیمن  کلام  دوشیم و  هتشادزاب 
ار هدنهد  نهر  دهدیم . نیادـب  هقیثو  يارب  ار  یلام  نویدـم  نآ  بجومب  هک  تسیدـقع  نهر  : » دـیوگیم دوخ  « 771  » ةدام رد  یندـم  نوناق 
زا هکنانچ  دـنمانیم  هنوهرم  نیع  ای  نوهرم  لاـم  نهر ، دروم  دوشیم  هدراذـگ  نهرب  هک  یلاـم  و  دـنیوگیم » نهترم  ار  رگید  فرط  و  نهار ،

«190  » ةدام رد  روکذـم  هلماعم  تحـص  يارب  یـساسا  طیارـش  رب  هوالع  دـیاب  دـشابیم و  هنیعم  دوقع  زا  یکی  نهر  ددرگیم  مولعم  الاب  ةدام 
ندوب نورقم  طرـشب  ءاشنا  دصق  ۀلیـسوب  نهر  دقع  یندـم  نوناق  « 191  » ةدام روتـسدب  و  دشاب . زئاح  ار  يرگید  صوصخم  طئارـش  دـعبب ،

اهنآ زا  کی  ره  تسا  نکمم  و  دوشیم . ادا  نهترم  فرط  زا  لوبق  نهار و  فرط  زا  باجیا  ددرگیم . دقعنم  دنک  دصق  رب  تلالد  هک  يزیچب 
. دشاب هتشون  ای  لعف  ای  ظفلب ،

- دومن هلماعم  دنچ  ناوتیم  دقع  کی  هلیسوب 

دیوگب کلام  هکنآ  دننام  داد  هراجاب  ار  یغاب  تخورف و  ار  ياهناخ  دقع  کی  ۀلیسوب  هکنانچ  دشاب  فلتخم  تسا  نکمم  روبزم  تالماعم 
عیب و تسا و  حیحـص  روبزم  دقع  دـنک  لوبق  رگید  فرط  لایر و  نویلیم  کیب  مداد  هراجا  هلاس  کی  ار  مناریمـش  غاب  متخورف و  ار  ماهناخ 
دـشابیم و دوجوم  نآ  رد  لوبق  باجیا و  اضر و  دـصق و  قفاوت  زا  هلماعم  تحـص  يارب  یـساسا  طیارـش  یمامت  اریز  دوشیم ، دـقعنم  هراجا 

ناوتیم  نینچمه  تسا و  هراجا  عیب و  دریگیم  رارق  لوبق  دروم  هچنآ 
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مدرک و حاکن  دوخ  يارب  ارت  دیوگب ، دراد  ار  حاکن  تحص  طیارـش  هک  ینزب  یـسک  هکنانچ  دومن  دقعنم  دقع  کی  ۀلیـسوب  ار  عیب  حاکن و 
«776  » ةدام هک  تسا  نیا  دنـشاب ، عون  کی  زا  تالماعم  نآ  تسا  نکمم  دـیامن و  لوبق  نز  لایر و  نویلم  کیب  متخورف  وتب  مه  ار  ماهناخ 

 ...« دهدب نهر  دراد  رفن  دنچ  ای  ودب  هک  نید  دنچ  ای  ود  لباقم  رد  ار  یلام  رفن  کی  تسا  نکمم  : » دیوگیم م . ق .

- دشابیم نهر  تحص  طرش  ماود 

نید هقیثو  يارب  نهر  اریز  دشابیم ، نهر  يارب  تدم  نییعت  مدع  ماود  زا  روظنم  دناهتـسناد . نهر  دقع  تحـص  طرـش  ار  ماود  هیماما  ءاهقف 
هفـسلف اریز  تسا  لطاب  روبزم  دـقع  ددرگ  نیعم  تدـم  نهر  دـقع  رد  هچنانچ  دوب و  دـهاوخ  یقاب  نهر  تسا  یقاب  نید  هک  مادام  تسا و 
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ددرگیمن و کف  نهر  دوشن  يرب  نید  زا  ءاحنا  زا  يوحنب  نویدـم  هک  ماداـم  دـشابیم و  نویدـم  نید  نیمـضت  نهر  دـقع  سیـسأت  عضو و 
کف نهر  تدـم  ءاضقنا  رد  هک  تسنآ  رب  ای  نیدـقاعتم  روظنم  دوش  نیعم  نهر  رد  تدـم  هچناـنچ  دـنمان . یعبت  دـقع  ار  نآ  تهج  نیدـب 

هفـسلف فالخ  رب  ود  نآ  دـنامب و  یقاب  نهر  تدـم  ءاضقنا  ات  نید ، تخادرپ  زا  سپ  هکنآ  اـی  دـشاب و  هدـشن  تخادرپ  نید  هچ  رگا  دوش ،
. دشابیم نهر  سیسأت 

مدع رثا  رد  نیعم  تدم  رد  هچنانچ  هک  دنهد  رارق  دشاب  نید  تدم  زا  رت  ینالوط  هک  یتدم  نهر  يارب  دنناوتیم  نیدقاعتم  هک  دـسریم  رظنب 
یقاـب هقیثو  نودـب  نید  دوش و  کـف  نهر  درکن ، ار  هنوهرم  نیع  شورف  تساوخرد  هدومنن و  هدافتـسا  دوخ  قح  زا  نهترم  نید ، تخادرپ 

. درادن زین  نهر  هفسلف  اب  یتافانم  تسا و  راگزاس  یقوقح  قطنم  اب  یئالقع و  روبزم  رظن  اریز  دنامب ،

- دشابیم نهر  ققحت  طرش  ضبق 

یندم نوناق  « 772  » ةدام هک  تسنیا  دـشابیم  نهترم  ۀلیـسوب  نوهرم  لام  ضبقب  جاتحم  هکلب  تسین  یفاک  لوبق  باجیا و  نهر  ققحت  يارب 
تحـص طرـش  ضبق  رارمتـسا  یلو  دوش  هداد  ددرگیم ، نیعم  نیفرط  نیب  هک  یـسک  فرـصتب  ای  نهترم  ضبقب  دیاب  نوهرم  لام  : » دـیوگیم

«. تسین هلماعم 
ضبق  دننام  نهر  دقع  رد  ضبق  دوشیم ، هدیمهف  روبزم  ةدام  موهفم  زا  هکنانچ 
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دوشن هداد ، نهترم  ضبقب  هنوهرم  نیع  هچنانچ  دشابیم و  دقع  ققحت  تحص و  طرـش  تسا و  ببـس  ءزج  هبه  فقو و  عاقتنا ، قح  دقع  رد 

ياضرب ضبق  لوبق و  باجیا ، تسا : رما  هس  نهر  تحـص  طرـش  دنیوگیم  هیماما  ياهقف  زا  یـضعب  هک  تسنیا  دوب . دهاوخ  رثا  نودب  دقع 
یلو دوشیم  ققحم  لوبق  باجیا و  ۀلیسوب  نهر  دقع  ینعی  دشابیم ، نهر  دقع  موزل  طرـش  ضبق  هک  تسنآ  هیماما  ياهقف  رگید  لوق  نهار .
هداد وا  ماقم  مئاق  ای  نهترم  ضبقب  هچنانچ  دنز و  مه  رب  ار  نآ  دناوتیم  نهار  تسا و  زئاج  هدشن  هداد  نهترم  ضبقب  هنوهرم  نیع  هک  مادام 

ۀلیـسوب نهر  دـقع  هکلب  درادـن  نهر  دـقع  موزل  تحـص و  رد  ریثأـت  هنوهرم  نیع  ضبق  هک  تسنآ  رب  موس  لوق  ددرگیم . مزـال  نهر  دوش 
مومع نانیا  دنتسم  دیامن ، میلـست  نهترمب  ار  هنوهرم  نیع  دشابیم  مزلم  روبزم  دقع  رثا  رد  نهار  دوشیم و  ققحم  موزل  روطب  لوبق  باجیا و 

دقع زا  سپ  روبزم  لوق  رباـنب  دـشابیم . طوسبم  باـتک  زا  یعـضوم  رد  فلتخم و  رد  خیـش  سیردا و  نبا  لوـق  نآ  تسا و  ِدوُقُْعلاـِب  اوـُفْوَأ 
نهترم دشابن  نکمم  وا  رابجا  هچنانچ  دـهاوخب و  رما  نیا  رب  ار  وا  رابجا  دـناوتیم  نهترم  دـهدن ، نهترم  ضبقب  ار  نوهرم  لام  نهار  هاگره 

. دیامن خسف  ار  دقع  دناوتیم 
رد دیامن . ضبق  ار  نآ  هک  دهد  هزاجا  واب  ای  دهدب و  نهترم  ضبقب  ار  هنوهرم  نیع  دیاب  نهار  ینعی  دـیآ ، لمعب  نهار  ۀلیـسوب  دـیاب  ضبق 

ار نآ  دادرتـسا  دـناوتیم  نهار  دوـشیمن و  دـقعنم  نهر  دـقع  دـنک  ضبق  فرـصت و  ار  هنوـهرم  نیع  نهار  نذا  نودـب  نهترم  هک  یتروـص 
اریز دنک ، لودع  دوخ  نذا  زا  ضبق  زا  لبق  یلو  دیامنب  ضبق  ار  هنوهرم  نیع  هک  دهد  نذا  نهترمب  نهار  هاگره  تسا  نینچمه  دهاوخب و 

ینوناق رثا  دـقاف  دـشابیم و  کلام  نذا  نودـب  ریغ  کلم  رد  فرـصت  نهار ، هزاجا  نودـب  ضبق  ددرگیم و  عفترم  نآ ، زا  عوجرب  نذا  راـثآ 
. دشابیم يراج  مکح  نیا  تسنآ  ققحت  تحص و  طرش  ضبق  هک  يدوقع  یمامت  رد  تسا .

الیتسا نآ  رب  ًابصغ  نهترم  هکنآ  ای  هدوب و  نهترم  فرصت  رد  هراجا  ای  هیراع  هعیدو ، دننام  بابـسا  زا  یببـسب  هنوهرم  نیع  هک  یتروص  رد 
دشابیم و  ضبق  ققحت  يارب  یفاک  فرصتم  ناونع  رییغت  هکلب  تسین  دیدج  ضبقب  جایتحا  ددرگ ، دقعنم  نهر  دقع  ًادعب  دشاب و  هتفای 
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تـسا مزال  هک  دسریم  رظنب  دشابیمن . دومن  ددجم  ضبق  ار  نآ  ناوتب  هک  یتدم  نتـشذگ  ای  ددجم و  نذاب  جایتحا  دننآ ، رب  یـضعب  هکنانچ 

. دشابیم نهر  ناونعب  نانآ  فرصت  ۀمادا  هک  دیامن  دصق  نهار 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 705 

http://www.ghaemiyeh.com


عاشم لام  ةراجا  : » دیوگیم هک  « 475  » ةدام كالم  تدحوب  رظن  دراذگ ، نهرب  عاشم  لام  زا  ار  دوخ  مهس  ءاکرش  زا  یکی  هک  یتروص  رد 
، دشابیم رگید  ياکرش  هزاجاب  طونم  نهترمب  هنوهرم  نیع  نداد  ضبق  کیرش » نذاب  تسا  فوقوم  هرجأتسم  نیع  میلـست  نکیل  تسا  زیاج 

قوقح ملاع  رد  ینوناق  عونمم  تسا و  کلام  ةزاجا  نودب  ریغ  لام  رد  فرصت  ءاکرـش  یمامت  هزاجا  نودب  كرتشم  لام  رد  فرـصت  اریز 
ار عاشم  لام  ضبق  نیمز ، دـننام  دـشاب  نهترم  نآ و  نیب  ۀـیلخت  لاـم ، ضبق  هک  يدروم  رد  ءاـهقف  زا  یـضعب  دـشابیم . یلقع  عونمم  دـننام 

هراجا دروم  میلـست  رد  هکنانچ  ددرگیمن  رگید  ءاکرـش  ماهـس  رد  فرـصت  بجوم  رما  نیا  اریز  دـناهداد ، هزاجا  ءاکرـش  رئاس  هزاجا  نودـب 
نانآ نذا  نودب  ءاکرـش  رئاس  لام  رد  فرـصت  بجوم  هچ  رگا  نهترمب  عاشم  لام  ضبق  هک  دـننآ  رب  نییقوقح  زا  ياهدـع  تشذـگ . عاشم 

هک دـشابیم  ءاکرـش  رئاس  مهـس  زا  ریغ  نهر  دروم  اریز  دـنادرگ ، فرطرب  ار  هنوهرم  نیع  ضبق  یعـضو  رثا  دـناوتیمن  رما  نیا  یلو  ددرگیم 
. تسا راگزاس  رتشیب  یقوقح  رظن  زا  روبزم  لوق  تسا . عونمم  نوناق  فرط  زا  نآ  رد  فرصت 

رهاظ هلدا ، اریز  ددرگیم ، رثا  الب  نهر  دـقع  دوش  نونجم  اـی  دریمب و  هنوهرم  نیع  ضبق  زا  لـبق  نهر  دـقع  نیفرط  زا  یکی  هک  یتروص  رد 
نامز رد  نهار  هک  يرایتخا  دشابیم و  ضبق  لوبق و  باجیا و  زا  ترابع  نهر  تسا و  نهر  ققحت  تدم  یمامت  رد  رایتخا  ندوب  طرـش  رد 

. ددرگیم لئاز  نیفرط  دحا  نونج  تومب و  هنوهرم  نیع  ضبق  زا  لبق  هدوب ، اراد  دقع 
دنشابیم و راکبلط  ماقم  مئاق  هثرو  نهترم  توف  تروص  رد  هک  دناهتفگ  هدراذگ و  قرف  توف  دروم  رد  نهترم  نهار و  نیب  ءاهقف  زا  یضعب 
، ددرگیم وا  رگید  ناراـکبلط  هثرو و  قح  قلعتم  نوهرم  لاـم  نوچ  نهار  توـف  تروـص  رد  یلو  دـنیامنب ، ضبق  دـنناوتیم  ار  هنوـهرم  نیع 

نویدم  نید  هکنآ  رب  هوالع  دوب ، دهاوخ  نانآ  هزاجاب  طونم  نهترمب  نآ  ضبق 
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فرصتب ای  نهترم  ضبقب  دیاب  نوهرم  لام  : » دیوگیم هک  م . ق . « 772  » هدام ترابع  زا  روظنم  دور  شورفب  نوهرم  لام  دیاب  دوشیم و  لاح 
لام هک  دـهد  یگدـنیامن  ثلاـث  صخـشب  نهار  تقفاوم  اـب  دـناوتیم  نهترم  هک  تسنآ  دوش »...  هداد  ددرگیم  نیعم  نیفرط  نیب  هک  یـسک 

. دیامنب ضبق  ار  نوهرم 
لام اریز  دهدب ، يرگید  تقفاوم  نودب  نهترم  نهار و  زا  کیچیه  هب  ار  لام  نآ  دناوتیمن  تسا و  نیما  نوهرم  لامب  تبـسن  ثلاث  صخش 

نهترم نینچمه  و  تسا . هدیدرگ  بوصنم  تناما  تمـسب  نیفرط  هیحان  زا  تهج  نیدب  دـشابیم و  نهترم  قح  قلعتم  نهار و  کلم  نوهرم 
نیع رد  فرـصت  ۀماداب  نهار  دصق  ۀلیـسوب  ضبق  تروص  نیا  رد  دیامن ، ضبق  وا  فرط  زا  ار  نوهرم  لام  هک  دهد  تلاکو  نهارب  دناوتیم 

. دوشیم لصاح  نهترم  فرط  زا  زا  یگدنیامن  ناونعب  هنوهرم 
تسا یفاک  نهر  دقع  تحص  يارب  نیاربانب  تسین . هلماعم  تحص  طرـش  ضبق  رارمتـسا  دیامنیم  حیرـصت  م . ق . « 772  » ةدام لیذ  هکنانچ 

لام جارخا  هاوخ  ددرگ ، جراخ  وا  فرـصت  زا  ًادعب  هچ  رگا  دیآ  رد  وا  ماقم  مئاق  ای  نهترم و  ضبقب  نوهرم  لام  ياهظحل  دـقع  زا  سپ  هک 
نهترم فرـصت  زا  نوهرم  لام  جارخا  ثلاث . صخـش  ۀلیـسوب  ای  دـیآ  لمعب  نهار  ۀلیـسوب  وا  هزاجا  نودـب  اـی  دـشاب  نهترم  هزاـجاب  روبزم 

ار دوخ  نید  هک  مادام  نهار  تسین . نآ  لاوز  يارب  یبجوم  تسا و  هتشگ  ققحم  ضبق  ۀلیسوب  نهر  اریز  ددرگیمن  نهر  قح  لاوز  بجوم 
یمامت رد  هک  دشاب  هدش  طرـش  دقع  نمـض  هکنآ  ای  دنکب و  تقفاوم  نهترم  هکنآ  رگم  دیامنب  دادرتسا  ار  هنوهرم  نیع  دـناوتیمن  هتخادرپن 

هدمآ لمعب  هک  يدهعت  قبط  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  نهار  دیرد  هنوهرم  نیع  نآ ، زا  لصفنم  ای  دقعب  لصتم  ینیعم  تدم  يارب  ای  تدـم 
. دهاوخب هنوهرم  نیع  دادرتساب  ار  نهترم  رابجا  دراد  قح  نهار  تسا 

رب زین  هیماما  ياهقف  زا  یضعب  دناهتسناد و  نهر  تحص  طرش  ءادتبا  رد  ضبق  دننام  ار  ضبق  رد  ۀمادتـسا  کلام  لبنح و  دمحا  هفینح و  وبا 
وا  نید  هقیثو  يارب  نهترمب  نوهرم  لام  نداد  ضبق  اریز  دنامب ، یقاب  نهترم  فرصت  رد  نوهرم  لام  دیاب  تدم  یمامت  رد  هک  دننآ 
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رگم دـهاوخب  نهترم  زا  ار  هنوهرم  نیع  دادرتسا  دـناوتیمن  نهار  هیرظن  نیاربانب  دـشاب ، یقاب  دـیاب  هقیثو  تسا  یقاب  نید  هک  ماداـم  تسا و 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 706 

http://www.ghaemiyeh.com


. دشاب ثلاث  صخش  ای  نهار و  فرصت  رد  نهر  تدم  رد  نوهرم  لام  هک  دوش  طرش  نهر  دقع  نمض  هکنآ 

- نهر دقع  نیفرط 

م. ق . « 212  » ةدام قبط  ـالا  دنـشاب و  هلماـعم  يارب  تیلها  ياراد  م . ق . « 210  » ةداـم قبط  دـیاب  نآ  نیفرط  تسا و  تـالماعم  زا  یکی  نهر 
. دوب دهاوخ  لطاب  نهر 

، تسا هداد  ضوع  الب  ۀبه  حلص و  لوبق  هزاجا  هیفس  زیمم و  ریغصب  « 1214  » ةدام و  « 1212  » ةدام قبط  یندم  نوناق  هک  تشذگ  هچنآ  ربانب 
دسریم رظنب  نیاربانب  دنیامنب . دوریمن  نآ  رد  ررض  لامتحا  هک  ضوعم  ریغ  ۀلماعم  ره  دنریگ و  رارق  دقع  فرط  دنناوتیم  نانآ  دوشیم  مولعم 

فرط زا  نهر  دقع  ندوب  زیاج  اب  اریز  دنریذپب  هقیثو  ناونعب  ار  یلام  دنراد  هک  یبلط  يارب  دنیامن و  نهر  لوبق  دنناوتب  هیفـس  زیمم و  ریغص 
نوناق « 34  » ةدام حیرص  قبط  الا  دشابیم و  یندم  لوصا  رظن  زا  تشذگ  هچنآ  تسین . روصتم  هیفس  ریغص و  يارب  يررض  هنوگچیه  نهترم 

دوخ بلط  يافیتسا  طقف  دشابیم  مزلم  نهترم  و   ) تسا مزال  زین  نهترمب  تبـسن  نهر  دقع  هک  دادرم 1320 » یحالصا 20   ) تبث یحالصا 
ار دوـخ  قـح  نویدـم  رگید  یئاراد  شورف  زا  يداـع  ناراـکبلط  دـننام  دـنک و  رظن  فرـص  نهر  زا  دـناوتیمن  دـیامنب و  هنوـهرم  نیع  زا  ار 

هطوبرم تاررقم  دودح  رد  هیلع  یلوم  هطبغ  هظحالم  اب  دنناوتیم  میق  یلو و  دنیامن . لوبق  ار  نهر  دنناوتیمن  هیفـس  زیمم و  ریغـص  دـهاوخب )
. دنراذگ نهر  ار  هیلع  یلوم  لام  وا  لاوما  هراداب 

نهر دروم 

هراشا

تحص يارب  دشاب . عورشم  یئالقع  تعفنم  نمـضتم  هتـشاد و  تیلام  دیاب  م . ق . « 215  » ةدام قبط  رگید  تالماعم  دروم  دـننام  نهر  دروم 
: دوشیم نایب  الیذ  هک  دشاب  یصاخ  طیارش  ياراد  دیاب  نهر  دروم  یمومع ، طیارش  رب  هوالع  نهر  دقع 

دشاب نیعم  دیاب  م . ق . « 774  » ةدام حیرص  قبط  نهر  دروم  فلا -

عوضوم  م . ق . « 190  » ةدام « 3  » قش قبط  اریز  دوش  هداد  رارق  لام  دنچ  ای  ود  زا  یکی  دناوتیمن  و 
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نییقوقح زا  یضعب  نآ  ندوب  مولعمب  عجار  اما  دوب . دهاوخ  لطاب  يررغ  هلماعم  ددرگیم و  هلماعم  ررغ  بجوم  الا  دشاب و  نیعم  دیاب  هلماعم 
سنج و هاگره  نیاربانب  تسا  یفاک  نآب  یلامجا  ملع  هکلب  دشاب  مولعم  تاهجلا  عیمج  نم  هنوهرم  نیع  تسین  مزال  هک  دناهدومن  حیرـصت 
زا يرابنا  ای  تسین و  مولعم  نآ  تحاسم  هک  ینیمز  هعطق  ناوتیم  اًلثم  تسا  حیحـص  نهر  مولعم ، ریغ  نآ  رادقم  یلو  دشاب  مولعم  یلام  عون 
هک ياهتـسب  رد  ۀبعج  دننام  دشاب  لوهجم  تاهجلا  عیمج  نم  هنوهرم  نیع  هاگره  یلو  دراذـگ ، نهرب  تسا  لوهجم  نآ  رادـقم  هک  مدـنگ 

مهبم ار  هلماعم  تحص  یساسا  طرـش  هک  م . ق . « 216  » ةدامب هجوت  اب  هک  دـسریم  رظنب  دـشابیم : لطاب  نآ  نهر  تسین ، مولعم  نآ  يوتحم 
ملع هک  دوشیمن  هدـید  یندـم  نوناق  رد  مه  ياهدام  تسا و  یفاک  نآب  یلاـمجا  ملع  هک  ياهصاـخ  دراوم  رد  رگم  هتـسناد  نآ  دروم  ندوبن 

تسناد حیحص  دشابن  مولعم  تاهجلا  عیمج  نم  نآ  دروم  هک  ینهر  تسا  لکشم  یئاضق  رظن  زا  دنادب ، یفاک  نهر  دروم  رد  ار  یلامجا 

دشاب نیع  دیاب  نهر  دروم  ب -

ضبق نهر  ققحت  طرـش  تشذـگ  هکنانچ  تسا » لطاب  تعفنم  نید و  نهر  دـشاب و  نیعم  نیع  دـیاب  نوهرم  لام  : » م ق . « 774  » ةدام قبط 
ار نآ  ناوتیمن  نوچ  دریگ  رارق  نید  هقیثو  دـناوتیمن  نید  دـشابیم و  نید  دـقع  زا  سپ  همذـلا  یف  یلک  تسا و  نهترمب  هنوـهرم  نیع  نداد 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 707 

http://www.ghaemiyeh.com


ار نآ  ناوتیمن  نوچ  دریگ  رارق  نید  هقیثو  دـناوتیمن  نید  دـشابیم و  نید  دـقع  زا  سپ  همذـلا  یف  یلک  تسا و  نهترمب  هنوـهرم  نیع  نداد 
رد یلک  ندوب  دشابیم و  یلک  قیداصم  دارفا و  زا  یکی  هکلب  تسین  نید  دوشیم  لصاح  دـهعت  ءافیا  رثا  رد  ًادـعب  هچنآ  داد و  نهترم  ضبقب 

، نید نهر  تحـص  مدـعب  م . ق . « 774  » ةدام حیرـصت  اب  یئاـضق  رظن  زا  اـما  دـیامنیمن . عفر  ار  نید  ضبق  تیلباـق  مدـع  لاکـشا  درف  نمض 
. تسا صن  لباقم  رد  داهتجا  نآ  نهر  زاوجب  لالدتسا 

دوجوم دقع  نیح  رد  لوصحلا و  یجیردـت  تسیرما  تعفنم  اریز  لیبموتا  بسا و  يراوس  هناخ ، تنوکـس  دـننام  تعفنم  تسا  نینچمه  و 
هجوـت اـب  دـشابیمن . نآ  ضبق  قـقحت  يارب  یفاـک  نیع ، رد  تعفنم  يروـصت  یعبت  دوـجو  و  داد ، نـهترم  ضبقب  ار  نآ  ناوـتب  اـت  دـشابیمن 

یلیلد هدمع  هیماما  هقف  رد  داد . ضبقب  ناوتب  ات  دشاب  نیع  نآ  دروم  دیاب  تسنآ  تحص  طرـش  ضبق  هک  ياهلماعم  ره  رد  روبزم  لالدتـساب 
نیدـب دـش و  رکذ  نوهرم  لاـم  ضبق  موزلب  عجار  هچنآ  هن  تسا  صوصن  روهظ  عاـمجا و  دوـشیم ، ناـیب  نهر  دروـم  ندوـب  نیع  يارب  هک 

. دننادیمن حیحص  زین  ار  تعفنم  نید و  نهر  دنرامشیمن ، دقع  تحص  طرش  ار  ضبق  هک  یئاهقف  تهج 
نهترمب  ناوتیم  دومن ، هدافتسا  نهر  ماقم  رد  تعفنم  نید و  زا  ناوتب  هکنآ  يارب 
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فرط زا  ًاتلاکو  دروآیم  تسدـب  ضوع  رد  هچنآ  دـهد و  لاقتنا  يرگیدـب  ار  تعفنم  دـیامنب و  لوصو  نویدـم  زا  ار  نید  هک  داد  تلاکو 
عاشم دشاب . عاشم  ای  زورفم  تسا  نکمم  هک  ینانچمه  دشاب  لوقنم  ریغ  ای  لوقنم  تسا  نکمم  هنوهرم  نیع  دراذگ . نهر  دوخ  دزن  کلام 

دـشابیم نیکلام  یمامت  ةزاجاب  طونم  تشذـگ  هکنانچ  عاشم  لام  نداد  ضبق  هچ  رگا  دوب ، دـهاوخن  نآ  ندراذـگ  نهر  زا  عنام  لام  ندوب 
هیقب ةزاجا  نودـب  نهار  هچنانچ  هک  دـسریم  رظنب  تسا . ریغ  لام  رد  فرـصت  ءاکرـش  یمامت  ةزاـجا  نودـب  كرتشم  لاـم  نداد  ضبق  اریز 

هک ینانچمه  دراد . رگید  ءاکرـش  لام  رد  فرـصت  اب  همزالم  هچ  رگا  دـشابیم  حیحـص  ضبق  دـهدب  نهترم  فرـصتب  ار  عاشم  لام  ءاـکرش 
نهر دروم  رد  ار  ءازجالا ) يواستم  ءیـش  زا  یلک  روطب  نیعم  رادقم   ) نیعم رد  یلک  ناوتیم  دریگ  رارق  نهر  دروم  نیعم  نیع  تسا  نکمم 

. دباییم ققحت  نهر  نهترمب  نآ  نداد  ضبق  زا  سپ  تروص  نیا  رد  هک  رابنا ، رد  دوجوم  ياهمدنگ  زا  مدنگ  راورخ  کی  دننام  داد ، رارق 
. نهترمب نآ  نداد  ضبق  راورخ و  کی  رادقم  ندومن  ادج  زا  سپ  دشابیم و  ءازجالا  يواستم  ءیش  یمامت  ضبقب  ای  روبزم  لام  ضبق 

دشاب لاقتنا  لقن و  لباق  دیاب  نوهرم  لام  ج -

هراشا

ءافیتسا نآ  شورف  نمث  زا  دـناوتب  نهترم  دزادرپن  ار  دوخ  نید  نهار  هاـگره  اـت  دـشابیم  نهترم  دزن  لاـم  نداد  رارق  هقیثو  نهر ، زا  روظنم 
«773  » ةدام هکتـس  نیا  ددرگیمن ، لصاح  نهر  زا  روظنم  دشاب  هتـشادن  ار  لاقتنا  لقن و  تیلباق  نهر  دروم  هچنانچ  دـیامنب و  ار  دوخ  بلط 

: دیوگیم م . ق .
ای دبؤم  سبح  دروم  نینچمه  یمومع و  تاکرتشم  نیاربانب  دوش » عقاو  نهر  دروم  دـناوتیمن  تسین  ینوناق  لاقتنا  لقن و  لباق  هک  یلام  ره  »

لاـم نآ  نمث  زا  دـیاب  هداد ، ار  فقو  دـیؤم و  سبح  دروم  شورف  ةزاـجا  نوناـق  هک  يدراوم  رد  هداد و  رارق  نهر  دروم  ناوـتیمن  ار  فـقو 
ناوتیم ینکـس ، یبقر و  يرمع ، دروم  دننام  تسا  تقوم  سبح  دروم  هک  یلام  اما  دشاب . فقو  سبح و  دروم  نآ  ياجب  ات  هدیرخ  يرگید 
تقوم سبح  رثا  رد  اریز  دـهد ، رارق  نهر  دروم  تسا  ریغ  ةراجا  رد  هک  یلام  دـناوتیم  کلام  هک  ینانچمه  دراذـگ ، نهرب  کلام  ۀلیـسوب 

عافتنا  قح  ًاتقوم  دوشیمن و  جراخ  هدننکسبح  تیکلم  زا  سبح  دروم  لام 
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، دنـشابیمن لاقتنا  لقن و  لباق  کلمت  زا  لبق  هحابم  لاوما  دـهدیم . نهر  ار  نآ  نیع  تیکلم  رابتعاب  کـلام  دوشیم و  راذـگاو  عفتنمب  نآ  زا 
، دیامنب تزایح  ار  اهنآ  دناوتیم  سک  ره  تسا و  ناسکی  يواسم و  اهنآب  تبسن  دارفا  یمامت  تیعـضو  تاوم ، یـضارا  تزایح  زا  لبق  اریز 

. دشابیم هدنریگلاقتنا  دننام  نآب  تبسن  هدنهد  لاقتنا  نیاربانب 
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- دشابیم ریغ  قح  قلعتم  هک  یلام  نهر  هرصبت 1 

هراشا

دادرتسا قح  اب  هلماعم  ای  نهر و  دروم  هکنآ  ای  هدش و  تشادزاب  هحلاص  تاماقم  فرط  زا  هکنآ  دـننام  هتفرگ  رارق  ریغ  قح  قلعتم  هک  یلام 
. دریگ رارق  نهر  دروم  ًاددجم  دناوتیم  هتفرگ  رارق 

: دریگیم رارق  یلقع  لیلحت  دروم  الاب  هناگهس  تاعوضوم  زا  کی  ره  بلطم ، حیضوت  يارب 

- هحلاص تاماقم  فرط  زا  تشادزاب  دروم  - 1

زا دافتـسم  ربانب  دـشاب  هتفرگ  رارق  بلط  لباقم  رد  یئارجا  ای  ینیمأت  تشادزاب  دروم  تبث  ةرادا  ای  هاگداد و  فرط  زا  یلاـم  هک  یتروص  رد 
ثلاث صخش  دزن  هدش  تشادزاب  وا  عفنب  لام  هک  یسک  قح  دیق  اب  رگید ، نید  يارب  دناوتیم  کلام  تبث ، نوناق  یحالصا  ررکم  « 34  » ةدام

دراذگ نهرب 

، دوشیم نایب  ًادعب  هک  تبث  نوناق  یحالصا  ررکم  « 34  » ةدام حیرص  قبط  نهر - دروم  - 2

. داد رارق  رگید  ياهماو  يارب  ینهر  هلماعم  دروم  مدقم ، راکناتسب  قح  دیق  اب  ناوتیم  دشابیم  نهر  دروم  هک  یلام 

- دادرتسا قح  اب  تالماعم  دروم  - 3

. دریگ رارق  رگید  ياهماو  يارب  ینهر  هلماعم  دروم  مدـقم  راکناتـسب  قح  دـیق  اب  دـناوتیم  هتفرگ ، رارق  دادرتسا  قح  اب  هلماعم  دروم  هک  یلام 
یحالصا « 34  » تبث و نوناق  « 33  » ةدام زا  دافتسم  ربانب  دادرتسا  قح  اب  هلماعم  زا  روظنم  تشذگ ، لوا  دلج  رد  طرـش  عیب  لصف  رد  هکنانچ 

. دشاب هدش  هداد  رارق  هلماعم  دروم  دادرتسا  قح  نآ  رد  هدنهد  لاقتنا  يارب  هک  تسیا  هلماعم  عون  ره  نآ ،
تسیقاب و کلام  تیکلام  رد  لام  دادرتسا ) قح  اب  ۀـلماعم  نهر و  تشادزاب ،  ) ـالاب هناـگهس  دراوم  زا  کـی  ره  رد  یقوقح ، لـیلحت  رظن  زا 

ادیپ  نآ  رد  ریغ  يارب  هقیثو  ینیع  قح 
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تخادرپ مدع  رثا  رد  هچنانچ  ددرگیم و  دازآ  لام  نآ  دزادرپب ، ار  دوخ  نید  کلام  هاگره  هک  تسا  نآ  روبزم  تیعـضو  ۀجیتن  تسا . هدش 
ای نهر  تشادزاب ، ۀلیـسوب  ریغ  قح  قلعت  رثا  رد  نیاربانب  دوب . دـهاوخ  کلام  نآ  زا  دـنامب  يدازاـم  هاـگره  نید  ءادا ، زا  سپ  دور ، شورف 

یفرصت هنوگ  ره  قلط  کلم  دننام  دناوتیمن  رگید  هدش  فیعض  لام  نآب  تبـسن  کلام  تیکلام  هرئاد  یلامب ، تبـسن  دادرتسا  قح  اب  ۀلماعم 
( هتفرگ رارق  دادرتسا  قح  اب  ۀلماعم  دروم  ای  نهر و  تشادزاب ، وا  عفنب  لام  هک  یسک   ) ریغ قح  اب  محازم  هک  یتافرـصت  یلو  دیامنب ، نآ  رد 

دناوتیم کلام  نیاربانب  دشابیم . ریغ  قح  اب  تمحازم  تسا  دوخ  کلم  رد  کلام  فرصت  زا  عنام  هچنآ  اریز  تشاد ، دهاوخن  یعنام  دشابن ،
اب تسا  رکذتم  تبث  نوناق  یحالصا  ررکم  « 34  » ةدام هکنانچ  رما  نآ  و  دراذگ ، نهرب  يرگید  دزن  ار  لام  نآ  روبزم  صخـش  قح  ظفح  اب 

. دوب دهاوخ  نکمم  هلماعم  رد  مدقم  راکناتسب  قح  دیق 
ای دـشابیم  مزال  تسا  هقیثو  قح  ياراد  روبزم  لامب  تبـسن  هک  یـسک  ةزاجا  نهر ، داقعنا  يارب  ایآ  هک  تسا  نآ  دـیآیم  شیپ  هک  یلاؤس 

؟ تسین نهر  تحص  رد  نآب  یجایتحا 
ةزاجاب جایتحا  دشاب ، هتـشادن  مدقم ) راکناتـسب  ینعی   ) هقیثو قح  اب  تمحازم  هک  یلمع  اریز  دوب ، دـهاوخ  یفنم  خـساپ  یهجوت  نیرتمک  اب 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 709 

http://www.ghaemiyeh.com


فرـصتب وا  ةزاجا  نودب  هتفرگ  رارق  ریغ  قح  قلعتم  هک  یلام  ناوتیمن  دشابیم و  نهر  ققحت  طرـش  ضبق  نوچ  یلو  درادن ، ار  قح  بحاص 
هچنانچ تسا ، مزال  ضبق  رد  ریغ  ةزاجا  دوشیم ، دافتسم  م  ق . « 776  » ةدام زا  هکنانچ  دـشابیم و  ریغ  قحب  زواجت  رما  نیا  اریز  داد ، يرگید 

نیعم ار  سک  یـضارتب  دیدج  نهترم  کلام و  روبزم  صخـش  دناوتیم  دوش  هداد  دیدج  نهترم  فرـصتب  نوهرم  لام  هک  دـهدن  هزاجا  ریغ 
ةدام دیامنب . ضبق  وا  فرط  زا  هدوب  شفرـصت  رد  البق  لام  هک  یـسکب  دهد  تلاکو  نهترم  ای  دشاب و  وا  فرـصت  رد  روبزم  لام  هک  دـننک 

هک یتروص  رد   ) عفانم لوقنم و  ریغ  ای  لوقنم  زا  معا  نیعب  تبـسن  لاقتنا  لقن و  هنوگ  ره  : » دیوگیم هک  یندم  یـسرداد  نیئآ  نوناق  « 264»
هک  مادام  روبزم  لاقتنا  رب  رثا  بیترت  تسا و  عونمم  دشاب ) هدش  فیقوت  عفانم 
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مدع اب  تافانم  تسا .» فیقوت  وا  قح  ظفح  يارب  عفانم  ای  لام  نآ  هک  یـسک  ةزاجا  تروص  رد  رگم  دش  دـهاوخن  هداد  تسا  یقاب  فیقوت 

دـهد و لاقتنا  ار  لام  نیع  کلام  هک  تسا  يدروم  رد  روبزم  ةدام  اریز  تشاد ، دـهاوخن  دراد  یقح  لام  نآ  رد  هک  یـسک  ةزاجا  جاـیتحا 
. دیامنن دیق  هلماعم  رد  ار  مدقم  راکناتسب  قح 

لاوماب تبسن  دادرتسا  قح  اب  ای  ینهر  تالماعم  رد  « » 1320  » دادرم بوصم  كالما  دانسا و  تبث  نوناق  یحالـصا  ررکم  « 34  » ةدام کنیا 
يارب ار  هلماعم  دروم  مدقم ، راکناتسب  قح  دیق  اب  دناوتیم  هدننکهلماعم  دشاب ، هتشذگ  نآ  ضارتعا  تدم  ای  هدیسر و  تبث  هب  هک  لوقنم  ریغ 
کف مدع  تروص  رد  يدـعب و  ماو  ۀـقیثو  هلماعم ، دروم  لام  مامت  مدـقم  هلماعم  کف  تروص  رد  دـهد . رارق  نیمأت  هقیثو و  رگید  ياهماو 

دهاوخ مدقم  يدعب  ياهراکناتسب  رب  ینوناق  تاراسخ  روجا و  بلط و  لصا  يافیتسا  يارب  مدقم  راکناتسب  ره  لام ، شورف  مدقم و  ۀلماعم 
- تشاد دـنهاوخ  صاـخ  ناـحجر  قـح  رگید  ناراکناتـسب  رب  هلماـعم  دروـم  لاـمب  تبـسن  هداـم  نیا  رد  روـبزم  ياهراکناتـسب  ماـمت  دوـب -
رد ررقم  رفیکب  الا  دیامن و  حیرصت  دنس  رد  ار  یلبق  ۀلماعم  تایصوصخ  تالماعم  هنوگنیا  دنـس  میظنت  عقوم  رد  تسا  فلکم  هدننکهلماعم 

«. دش دهاوخ  موکحم  تبث  نوناق  « 117  » ةدام
رد هک  یقوقح  لیلحت  اب  یلو  دـشابیم  هتـشذگ ، نآ  ضارتعا  تدـم  اـی  هدیـسر و  تبث  هب  هک  لوقنم  ریغ  لاوماـب  تبـسن  هچ  رگا  ـالاب  ةداـم 

یحالصا « 34  » ةدام دودح  رد  زین  لوقنم ، لاوما  نینچمه  هدشن و  تبث  لوقنم  ریغ  لاوماب  تبـسن  ناوتیم  هدمآ  لمعب  ررکم  نهر  تیعـضو 
لوقنم ریغ  لاوما  رد  ررکم  نهرب  تبـسن  ار  یقوقح  دـعاوق  روبزم  ةدام  اریز  دـشابیم  حیحـص  هلماعم  نآ  دومن و  ررکم  هلماـعم  تبث  نوناـق 

. دشابیمن یئانثتسا  مکح  و  تسا ، هدومن  قیبطت 

- يرایخ عیبم  نهر  - 4

هراشا

: تسا مسق  ود  رب  يرایخ  عیب  هک  دوب  رکذتم  دیاب  رما  حیضوت  يارب 

- تسا هدش  هداد  رارق  عیاب  یارب  خسف  رایخ  نآ  رد  هک  یعیب  لوا -

عیب  لصف  رد  هکنانچ  دنک . خسف  ار  عیب  لثملا  نمث  هیدأت  اب  دناوتیم  ررقم  تدم  رد  عیاب  روبزم  عیب  رد 
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تالماعم ماسقا  زا  هلماعم  هنوگنیا  روبزم ، نوناق  یحالصا  ررکم  « 34  » تبث و نوناق  « 33  » ةدام زا  دافتسم  ربانب  تشذگ  لوا  دلج  رد  طرش ،
ماجنا رد  نیلماعتم  دصق  هک  دوش  ضرف  هک  یتروص  رد  تسا . هدمآ  رامشب  تانیمضت  زا  یعون  نهر ، دننام  هدش و  هتخانش  دادرتسا  قح  اب 
لقتنم يرتشمب  ار  لام  عقاو  رد  عیاب  ینعی   ) لام ندراذگ  هقیثو  ضارقتـسا و  هن  دشابیم ، عیاب  يارب  رایخ  طرـش  اب  عیب  ۀقیقح  روبزم  هلماعم 
دناوتیم يرتشم  دـننادن ، نآ  لماش  ار  تبث  نوناـق  یحالـصا  ررکم  « 34  » ةدام و  دـهد ) رارق  نیعم  تدـم  رد  خـسف  رایخ  دوخ  يارب  دـنک و 
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، دـهدب نهرب  ار  يرایخ  عیبم  يرتشم  هکنآب  عیاب  ةزاجا  اریز  دوشیم ، طقاس  عیاب  رایخ  قح  نآ  رثا  رد  دراذـگب و  نهرب  ار  عیبم  عیاـب  ةزاـجاب 
زا دناوتیم  نهترم  دزادرپن ، ار  دوخ  نید  نهار  هک  یتروص  رد  نهر  ققحت  زا  سپ  دشابیم . نهترم  يارب  نآب  تبـسن  ینیع  قح  داجیا  هزاجا 
قح نیب  یفانت  ددرگیم . طقاس  خـسف  قح  دراد ، عیاب  فرط  زا  رایخب  ذـخا  اب  یفانت  نوچ  رما  نیا  دـیامنب . ار  دوخ  بلط  ءافیتسا  شورف  نمث 
زا یـضعب  ای  مامت  لباقم  رد  هاگره  الا  دراذـگ و  نهرب  ثلاث  صخـش  دزن  ار  عیبم  يرتشم  هک  تسیتروص  رد  عیاب ، خـسف  رایخ  قح  نهر و 

تسیدروم رد  هنوهرم  نیع  شورف  هلیسوب  بلط  ءافیتسا  اریز  درادن ، یفانت  عیاب  رایخ  قح  اب  روبزم ، نهر  دهد ، عیاب  نهرب  ار  لام  نآ  نمث ،
نمثب تبسن  يرتشم  زا  وا  بلط  دنک  خسف  ار  عیب  عیاب  هاگره  یلو  دنک ، طقاس  ار  دوخ  رایخ  قح  دیامنب و  رظن  فرص  عیب ، خسف  زا  عیاب  هک 

نمث زا  ریغ  يرگید  نید  لباقم  رد  يرایخ  عیبم  هاگره  تسا  نینچمه  و  دوشیم . کف  دوخب  دوخ  عیب ، لـالحنا  عبتب  نهر  ددرگیم و  طـقاس 
. ددرگیم طقاس  عیاب  رایخ  قح  زین  یفانت  رظن  زا  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  نهر  عیاب  دزن  هلماعملا 

- دشاب هدش  داد  رارق  یرتشم  یارب  خسف  رایخ  قح  نآ  رد  هک  یعیب  مود -

هراشا

رظن زا  نآ  نداد  نهر  اب  يرتشم  درادـن . مزال  ار  عیاـب  تقفاوم  دراذـگ و  نهر  ثلاـث  صخـش  دزن  ار  عیبم  دـناوتیم  يرتشم  روبزم  دروم  رد 
هکنانچ دراذـگ ، نهر  نمث  لباقم  رد  عیاب  دزن  ار  نآ  هک  یتروص  رد  و  تسا ، هدومن  طـقاس  ار  دوخ  راـیخ  قح  هک  تسا  نآ  دـننام  یفاـنت 

تشذگ 
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ثلاث صخـش  دزن  هک  تسا  يدروم  دـننام  دـشاب  نمث  ریغ  لباقم  رد  نهر  هک  یتروص  رد  یلو  درادـن . يرتشم  خـسف  رایخ  قح  اب  تافانم 
. دوشیم طقاس  شرایخ  هدراذگ  نهرب 

، دراذگ نهرب  مود  نید  لباقم  رد  سک  نامه  دزن  ناوتیم  هدش  هدراذگ  نهر  یسک  دزن  هک  یلام  عرف 1 

ربانب نوچ  یلیلحت ، رظن  زا  دنیامنب . نآ  رد  دنناوتیم  دنهاوخب  نانآ  هک  یفرصت  هنوگره  تسا و  نیفرط  قح  قلعتم  ًارـصحنم  روبزم  لام  اریز 
هک ءازجا  نامه  زین  مود  نهر  رد  دریگیم ، رارق  نید  یمامت  لـباقم  رد  هقیثو  نوهرم  لاـم  ءازجا  زا  یئزج  ره  م . ق . « 783  » ةدام زا  دافتسم 
اب نید  ود  نآ  هک  دـسریم  رظنب  تهج  نیدـب  دوشیم . هداد  رارق  هقیثو  مود  نید  یماـمت  لـباقم  رد  هدوـب  هقیثو  لوا  نید  یماـمت  لـباقم  رد 
رد نهر  لمع  جراخ  رد  اریز  دنیامن ، طرـش  نآ  فالخ  رب  نیفرط  هکنآ  رگم  دوب  دنهاوخن  فیدر  کی  رد  نوهرم  لامب  تبـسن  رگیدـکی 
رب مدـقم  بلط ، ءافیتسا  ماقم  رد  لوا  نهر  نیارباـنب  دوبیم ، ثلاـث  صخـش  دزن  مود  نهر  هک  تسا  نآ  مکح  رد  هتفرگ و  ماـجنا  ناـمز  ود 

دراذگ و ورگ  نآ  لباقم  رد  ار  دوخ  ۀناخ  دنک و  ضرق  هد  يدص  رارق  زا  لایر  رازه  دص  يرگید  زا  یـسک  هاگره  الثم  دشابیم . مود  نهر 
ًاددجم وا  دزن  ار  هناخ  نامه  دیامن و  ضرق  لاس  رد  هدزاود  يدص  رارق  زا  رگید  لایر  رازه  دص  صخـش  نامه  زا  روبزم  نهر  کف  نودب 
نهترم نآ  زا  مدقم  نهر  تباب  نآ  نمث  دور ، شورفب  لایر  رازه  دصکیب  هناخ  نید ، ود  ۀیدأت  مدـع  رثا  رد  هک  یتروص  رد  دراذـگ . نهرب 

م. ق . « 282  » ةدام دانتـساب  دناوتیمن  نویدم  دنامیم و  یقاب  نویدم  ةدـهعب  دراد  دوس  لاس  رد  هدزاود  يدـص  هک  رگید  نید  دوب و  دـهاوخ 
نمث دـشابیم » نویدـم  اب  تسا  نید  مادـک  تباب  زا  هیدأت  هکنیا  صیخـشت  دـشاب  هتـشاد  هددـعتم  نوید  رفن  کیب  یـسک  رگا  : » دـیوگیم هک 

دوخ نید  نهر ، کف  يارب  نویدـم  هاگره  هک  دـسریم  رظنب  دراد  بوسحم  تسا  رتشیب  شدوس  هک  مود  نید  تباـب  ار  هنوهرم  نیع  شورف 
. دراد بوسحم  مود  نید  تباب  دهدیم  هچنآ  روبزم  ةدام  دانتساب  تسناوتیم  تخادرپیم  ار 

، دهدب نهر  دراد  رفن  دنچ  ای  ودب  هک  نید  دنچ  ای  ود  لباقم  رد  ار  یلام  رفن  کی  تسا  نکمم  .: » م ق . « 776  » ةدام عرف 2 
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کیب ار  لام  کی  رفن  ود  تسا  نکمم  نینچمه  دشاب و  یسک  هچ  فرصت  رد  نهر  هک  دننک  نیعم  یـضارتب  دیاب  نینهترم  تروص  نیا  رد 

«. دنهدب نهر  دراد  اهنآ  زا  هک  یبلط  لباقم  رد  رفن 
: تسا هدش  رکذتم  ار  رما  ود  الاب  ةدام 

يرگیدب یـسک  هاگره  الثم  دـهد ، نهرب  دراد  رفن  دـنچ  ای  ودـب  هک  نید  دـنچ  ای  ود  لباقم  رد  ار  لام  کی  دـناوتیم  نهار  رفن  کی  فلا -
، دهدب ود  نآ  نهرب  نید  ود  ره  لباقم  رد  دـقع  کی  رد  ار  دوخ  ۀـناخ  دـشاب و  نویدـم  لایر  رازه  تسیود  یمودـب  لایر و  رازه  دـصکی 

یمامت لباقم  رد  روبزم  لام  ءازجا  زا  یئزج  ره  دشابیم و  اراد  ار  هلماعم  تحص  يارب  یساسا  ناکرا  یمامت  اریز  تسا  حیحـص  روبزم  دقع 
نید ود  نآ  نیب  نمث  دور  شورفب  نید  ود  ۀـیدأت  مدـع  رثا  رد  نوهرم  لام  هک  یتروص  رد  نیارباـنب  دریگیم . رارق  نید  ود  نآ  زا  کـی  ره 
لایر رازه  دصکی  لوا و  نئاد  مهس  لایر  رازه  هاجنپ  دور  شورف  لایر  رازه  هاجنپ  دصکیب و  هناخ  هاگره  نیاربانب  دوشیم ، میـسقت  تبـسنب 

. دوب دهاوخ  مود  نئاد  مهس 
ةزاـجا نودـب  دریگیم و  رارق  رتـشیب  اـی  رفن  ود  قح  قلعتم  نوهرم  لاـم  نهر ، دـقع  رثا  رد  نوـچ  نهر ، دروـم  لاـم  نداد  ضبقب  عـجار  اـما 
یمامت الاب  ضرف  رد  دـیاب  اذـل  دـشابیم  نهر  ققحت  طرـش  ضبق  رگید  فرط  زا  داد و  يرگید  فرـصتب  ار  لاـم  نآ  ناوتیمن  قح  بحاـص 

. دوش هداد  یسک  هچ  فرصتب  لام  نآ  هک  دنیامن  یضارت  دنتسه  قحیذ  نهر  دروم  لام  رد  هک  یصاخشا 
دـصکی کی  ره  رفن  ود  الثم  دـنهد ، نهر  دراد  اهنآ  زا  هک  یبلط  لباقم  رد  رفن  کیب  دـقع  کی  رد  ار  لام  کـی  رفن  ود  تسا  نکمم  ب -

نئاد نهرب  دنـشابیم  کلام  ًاعاشم  ار  نآ  زا  گناد  راهچ  يرگید  گناد و  ود  یکی  هک  ار  ياهناخ  دنتـسه و  راکهدب  رفن  کیب  لایر  رازه 
ار دوخ  نید  کـی  ره  هچناـنچ  دریگیم و  رارق  وا  نید  لـباقم  رد  هقیثو  هناـخ ، زا  نویدـم  رفن  ود  زا  کـی  ره  مهـس  دـننک ، راذـگاو  روـبزم 

دننک  طرش  نآ  فالخ  رب  نانآ  هکنیا  رگم  دوشیم  کف  هناخ  زا  وا  مهس  دزادرپب 
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ریغ لام  نهر  هرصبت 2 

هراشا

دشابیمن و نهر  تحص  طیارش  زا  هنوهرم  نیعب  تبـسن  نویدم  تیکلام  یلو  دهدیم  نهر  راکبلطب ، هقیثو  ناونعب  ًاعون  ار  دوخ  لام  نویدم 
نید ۀقیثو  ناونعب  تسا  هجوز  تیکلم  رد  هک  ياهناخ  هکنانچ  دریگ ، رارق  نویدم  نید  نهر  هقیثو  ناونعب  ثلاث  صخـش  لام  تسا  نکمم 

. دوش هداد  راکبلط  نهرب  رهوش ،
: دوشیم ضرف  تروص  ود  ریغ  لام  نهر  رد 

- دراذگیم نهرب  يرگید  نید  لباقم  رد  ار  دوخ  لام  یسک  فلا -

رد دراذگ ، نهرب  يرگید  يارب  ار  دوخ  لام  دناوتیم  دـیامنب ، ءافیا  ار  وا  نید  ای  دوشب  يرگید  نماض  دـناوتیم  ثلاث  صخـش  هک  ینانچمه 
ود دور  شورفب  نوهرم  لام  نید ، تخادرپ  مدـع  رثا  رد  هک  یتروص  رد  دریگیم . رارق  راکبلط  قح  قلعتم  ثلاث  صخـش  کلم  رما  نیا  رثا 
قح تسا ، هتـشاد  وا  نید  تخادرپ  رد  عربت  دـصق  ای  هداد و  نهرب  نهار  ةزاـجا  نودـب  ار  نآ  ثلاـث  صخـش  هاـگره  دـیآیم : شیپ  ضرف 

«267  » ةدام زا  طبنتسم  ربانب  تسا ، هدراذگ  نهرب  ار  نآ  نویدم  نذاب  ثلاث  صخش  هاگره  و  درادن ، نویدم  زا  ار  هنوهرم  نیع  لدب  هبلاطم 
هچنانچ نیاربانب  دشابیم . لوئسم  کلام  لباقم  رد  نویدم  عربت ، دصقب  نامض  دروم  رد  م . ق . « 720  » ةدام ریغ و  نید  ءافیا  دروم  رد  م . ق .
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زا شیب  هچنانچ  دـهاوخیم و  ار  لاـم  نآ  تمیق  نویدـم  زا  کـلام  دـشاب ، هدـش  تخادرپ  نئادـب  نمث  یماـمت  هنوهرم ، نیع  شورف  زا  سپ 
دهاوخیم ار  نآ  نویدم  زا  کلام  تسا  هدش  تخادرپ  نهترمب  هک  هیقب  دوشیم و  هداد  نآ  کلامب  دئاز  تسا  هتفر  شورفب  لام  نید  رادقم 

دننام دـشاب  یمیق  نهر  دروم  لام  هک  تسا  یتروص  رد  رما  نیا  دیـسر . دـهاوخ  کلامب  لاـم  نآ  ضوع  رد  نوهرم  لاـم  تمیق  هجیتن  هک 
نید ءادا  شورف و  زا  سپ  دـشاب ، نهر  دروم  مدـنگ  نت  هد  هکنانچ  تسا  یلثم  هاگره  الا  و  دریگ ، رارق  نهر  دروم  یغاـب  اـی  هناـخ و  هکنآ 

. دراد درتسم  کلامب  ار  لام  نآ  لثم  دیاب  دوشیم و  هداد  نویدمب  دنامیم  یقاب  شورف  نمث  زا  هچنآ 
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زا کلام  اریز  تسا ، نویدـم  ةزاـجاب  طونم  نآ  ذوفن  تروص  نیا  رد  دراذـگ . نهرب  نویدـم  فرط  زا  ار  دوخ  کـلم  یـسک  تسا  نکمم 
. تسا هداد  ماجنا  نویدم  زا  یگدنیامن  ناونعب  کلام  ار  لمع  نیا  هتشادن و  رما  نیا  رد  تلاکو  نویدم  فرط 

- دراذگیم نهرب  دوخ  نید  لباقم  رد  ار  يرگید  لام  یسک  ب -

هراشا

نآ تدم  سنج و  نید و  رادقم  دیاب  نهترم  دهد . نهرب  راکبلطب  دوخ ، نید  لباقم  رد  ات  دیامنب  هیراع  کلام  زا  ار  یلام  دـناوتیم  نویدـم 
دناوتیم نویدم  تروص  نیا  رد  هک  دراذگ ، نهرب  ار  وا  لام  دهاوخیم  هک  هنوگ  ره  دهد  هزاجا  نویدـمب  کلام  هکنآ  رگم  دـیامن  نیعم  ار 

کلام رظن  نید ، تدم  سنج و  رادقم ، رابتعاب  اریز  دـهد ، نهرب  ار  نآ  تسه  نید  رد  هک  یتدـم  ره  يارب  زیچ  ره  رادـقم و  ره  لباقم  رد 
. دیامنیم قرف 

ةزاجاب طونم  نآ  تحـص  یلوضف و  نهر  دـقع  دـیامن ، زواجت  نذا  دودـح  زا  ای  دـشاب و  کلام  نذا  نودـب  ریغ  لام  نهر  هک  یتروص  رد 
نآ رب  دنوشیم  ررـضتم  عفتنم و  نهر  دقع  زا  هک  یـصاخشا  یمامت  اریز  ددرگیم  حیحـص  روبزم  نهر  هزاجا  زا  سپ  و  دوب ، دـهاوخ  کلام 
زین م . ق . « 10  » ةداـم لومـشم  تسا  راـگزاس  عاـمتجا  لومعم  یقوقح و  ةداـس  قطنم  اـب  هکنآ  رب  هوـالع  ریغ  لاـم  نهر  دـناهدومن . قفاوت 

. دشابیم
کلام نیب  طباور  يرگید  یقوقح ، لیلحت  رظن  زا  ریغ  کلم  نهر  تیعـضو  یکی  تسا : رما  ود  دریگیم  رارق  ثحب  دروم  عرف  نیا  رد  هچنآ 

: نهار و 

- یقوقح لیلحت  رظن  زا  ریغ  کلم  نھر  لوا -

هدـش داریا  تسا . هدرک  هیراع  نهر  يارب  شکلام  زا  ار  لام  نآ  تقیقح  رد  دراذـگیم  نهرب  وا  ةزاجاب  ار  ریغ  کـلم  نهار  هک  يدروم  رد 
زا و  تسین ، دوشیم  هیراع  نآ  زا  عافتنا  يارب  لاـم  هک  یعفاـنم  عون  زا  نداد  نهر  و  دـشابیم ، هیراـع  دروم  لاـم  زا  عاـفتنا  ۀـحابا  هیراـع  هک 

ۀیراـع اـب  رما  نیا  ددرگ و  جراـخ  کـلام  تیکلم  زا  دوـش و  شورفب  یهتنم  نـید  ۀـیدأت  مدـع  رثا  رد  لاـم  نآ  تـسا  نـکمم  رگید  فرط 
نهترم ریغ ، لام  نهر  رد  اریز  تسین  دراو  روبزم  داریا  دراد . تافانم  دشابیم  کلام  تیکلم  رد  نیع  ءاقب  طرشب  تعفنم  ۀحابا  هک  یلومعم 

طلسم  ریغ  لام  رب  نهر  ۀلیسوب 
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یـسک هک  تسنآ  دـننام  رما  نیا  دـیامنب و  بلط  ءافیتسا  نآ  شورف  نمث  زا  دـناوتب  دوشن  هیدأت  ررقم  دـعوم  ات  وا  بلط  هچناـنچ  هک  دوشیم 
ار نآ  ضوع  دنک و  هدافتـسا  نآ  نمث  زا  دشورفب و  ار  نآ  دناوتب  دوش  لوپب  جاتحم  هاگره  هک  دهد  نذا  ای  دهد و  هیراع  يرگیدب  ار  یلام 

ریعتـسم هکلب  دروآ ، رد  ریعتـسم  تیکلمب  دـیامنیمن و  جراخ  ندوب  هیراع  زا  عیب  زا  لبق  ار  نآ  هیراع ، دروم  شورف  ةزاـجا  دـهدب  کـلامب 
نهترم قح  نآ  زا  دنکیم و  کلمت  ضرق  ناونعب  ار  نآ  نمث  دـشورفیم و  کلام  فرط  زا  تلاکوب  دراد  تسد  رد  هیراع  روطب  هک  ار  یلام 
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دـشابیم و تسا ، هدـش  هیراع  نآ  يارب  هک  ینیمز  رد  هدرم  نفد  دـننام  هدـش  هیراع  رما  نیا  يارب  هک  یلام  ندراذـگ  نهر  دـیامنیم . ءادا  ار 
رگید لامب  ار  نآ  لیدبت  ای  نهر  کف  دناوتیمن  وا  یلو  دیامنب  خسف  ار  هیراع  دقع  دناوتیم  ریعم  نامز  ره  دـنادرگیمن و  مزال  ار  هیراع  دـقع 

هتفرگ و رارق  نهترم  قح  قلعتم  کلام  نذاب  روبزم  لام  اریز  دوش ، نید  نتخادرپن  تروص  رد  لاـم  شورف  رد  نهترم  ضرعتم  اـی  دـهاوخب 
. دشابیم مزال  زین  تسا  هداد  ار  نهر  نذا  هک  کلام  يارب  تسا  مزال  نهار  فرط  زا  نهر  نوچ 

- نھار کلام و  نیب  طباور  مود -

، دـشابن وا  طیرفت  يدـعت و  رثا  رد  هچ  رگا  دوب  دـهاوخ  لام  نآ  ناصقن  فلت و  هنوگ  ره  نماض  کلام  لباقم  رد  ریغ ، لام  ةدـنراذگنهر 
هک هیراع  تفگ  ناوتیم  سکعلاب  هکلب  دنادن  نماض  ار  نهار  دـنادرگ و  هنومـضم  ریغ  ار  نآ  دـناوتیمن  هیراع  اب  روبزم  هلماعم  تهابـش  اریز 

فالتا دروم  دننام  نهار  دور  شورف  نید ، ۀـیدأت  مدـع  ببـسمب  نهر  دروم  لام  هاگره  و  تسا . روآنامـض  دریگیم  رارق  فلت  ضرعم  رد 
زا شیب  لام  نآ  هک  یتروص  رد  و  دـشابیمن . نکمم  شکلامب  لام  در  شورف ، رثا  رد  اریز  دوب ، دـهاوخ  کلام  لباقم  رد  نآ  لدـب  نماـض 

و تسا ، واب  قلعتم  لام  ینوناق  لدب  روبزم  تمیق  اریز  تسا ، نماض  کلام  لباقم  رد  نهار  شورف ، تمیق  رادقمب  دوش  هتخورف  لثملا  نمث 
قلعتم لام  ینوناق  لدـب  لثملا  نمث  اریز  دوب ، دـهاوخ  نماض  لثملا  نمث  تمیقب  دور  شورف  لثملا  نمث  تمیقب  اـی  رتمک و  هک  یتروص  رد 

رهب دـیامن  در  شکلامب  ار  نآ  لثم  دـیاب  نهار  تسا  یلثم  هاگره  الا  دـشاب و  یمیق  نهر  دروم  لام  هک  تسیتروص  رد  رما  نیا  تسا . ریغب 
دناوتیم  نویدم  تسا ، زئاج  ریغ  لام  نهر  هک  دش  هتفگ  هچنآ  ربانب  دشاب ، هدش  هتخورف  لام  هک  تمیق 
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رد و  دوب . دـهاوخ  لطاب  نهر  دـهدن  هزاجا  کلام  هچنانچ  دـشابیم و  کلام  هزاـجاب  طونم  نآ  ضبق  دراذـگ و  نهرب  ۀـلوضف  ار  ریغ  لاـم 

تبـسن نهر  یلو  دشابیم  لطاب  ریغ  لام  نهر  دهدن  هزاجا  ار  نآ  کلام  دـهد و  نهرب  ریغ  لام  ۀمیمـضب  ار  دوخ  لام  نویدـم  هک  یتروص 
. دوب دهاوخ  نید  یمامت  لباقم  رد  هقیثو  روبزم  لام  تسا و  حیحص  نویدم  لامب 

نهر درومب  طوبرم  لئاسم 

دهاوخ لخاد  زین  نهر  رد  دوشیم  بوسحم  عیبم  ءزج  تاقلعتم ، ناونعب  حیرص  دیق  نودب  عیب  دقع  رد  هک  يزیچ  ره  . » م ق . « 785  » ةدام قبط  - 1
« دوب

دنادب عوضوم  رد  لخاد  فرع  ار  هچنآ  تسا و  فرع  اب  نآ  دودـح  ینعم و  یفرع و  تاعوضوم  صیخـشت  تشذـگ ، عیب  رد  هکنانچ  اریز 
دنراد و ظافلا  یفرع  ینعمب  رظن  رگید  تارواحم  دننام  تالماعم  رد  دنـشابیم و  فرع  لها  زا  نیلماعتم  اریز  تسناد ، دـیاب  نهر  رد  لخاد 
تشک و دراذگ ، نهر  ار  ینیمز  یسک  هکنانچ  تشذگ ، هچنآ  ربانب  دنیامن . حیرصت  دیاب  راچان  دنشاب  هتشاد  رظن  رد  ار  نآ  فالخ  هچنانچ 

. دیورب دوخ  يدوخب  ای  دوش و  تشک  یتعارز  نیمز  رد  نهر  زا  سپ  هک  تسنآ  دننام  دشابیمن و  نهر  رد  لخاد  نآ  يور  تعارز 
ای تسا و  هتشاک  نیمز  رد  ثلاث  صخش  ای  نهار و  هچنآ  دهاوخب  کلام  زا  دناوتیم  نهترم  ایآ  هک  تسنآ  دوشب ، تسا  نکمم  هک  یشسرپ 

ياهدع دومن  نآ  ۀـلازاب  رابجا  ار  نهار  ناوتیمن  هک  دـننآ  رب  هدـش  لقن  هرکذـت  طوسبم و  زا  هکنانچ  ءاهقف  زا  یـضعب  دـنکب ؟ هدـیئور  دوخ 
سپ نیمز  رد  هچنآ  ۀلازاب  نهار  هک  دننارب  هدش ، تیاکح  دصاقملا  عماج  مارملا و  ۀیاغ  حاضیا و  فلتخم و  دعاوق و  زا  هچنآ  دـننام  رگید 
نیا تسا و  نآ  بحاص  ةزاجا  نودـب  ریغ  قح  قلعتم  رد  فرـصت  نیمز  رد  فلع  تشک و  ءاقبا  اریز  ددرگیم ، رابجا  دوش  هدـیئور  نهر  زا 

هک يدروم  دیامن و  تشک  نوهرم  نیمز  رد  نهار  هک  يدروم  نیب  دیاب  دسریم  رظنب  هچنآ  دـشابیم . ریغ  ۀـناخ  رد  لام  ندراذـگ  دـننام  رما 
ره اریز  دومن ، نآ  ندنکب  رابجا  ار  نهار  ناوتیمن  دیامن  تشک  ثلاث  صخش  هک  یتروص  رد  اریز  دراذگ ، قرف  دنک  تعارز  ثلاث  صخش 

قبط  نوچ  دشاب  هتشاک  نیمز  رد  نهار  هچنآب  تبسن  اما  و  دشابیم ، دوخ  لمع  لوئسم  سک 
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قح اب  تافانم  روبزم  فرـصت  و  نهترم » نذاب  رگم  دشاب  نهترم  قح  یفانم  هک  دـنک  یفرـصت  نهر  رد  دـناوتیمن  نهار  : » م ق . « 793  » ةدام
نآ ءاقب  هکنآ  رگم  دهاوخب  نهار  زا  ار  نآ  ندنک  دـناوتیمن  نهترم  تسا ، نهارب  قلعتم  هنوهرم  نیع  عفانم  رگید  فرط  زا  درادـن و  نهترم 

راـبجا ار  کـلام  ناوتیمن  یلوا  قیرطب  نیارباـنب  دـشاب  نآ  دـیرخب  تبـسن  تبغر  یمک  اـی  نوهرم  لاـم  تمیق  لزنت  بجوم  تدـم  رخآ  رد 
. دیوریم نهر  دروم  نیمز  يور  تعیبط ، رد  هک  دومن  یفلع  ندنکب 

دوب دهاوخ  نهر  وزج  دشاب  لصتم  هک  یتروص  رد  دوش  لصاح  نآ  رد  تسا  نکمم  هک  یتدایز  نهر و  ةرمث  : » م ق . « 786  » ةدام قبط  - 2

یتروص رد  اریز  دشاب » هدش  ررقم  يرگید  بیترت  نیفرط  نیب  دـقع  نمـض  هکنیا  رگم  تسا  نهارب  قلعتم  دـشاب  لصفنم  هک  یتروص  رد  و 
خـسف هلاقا و  دروم  رد  هکنانچ  دیدرگ ، دهاوخ  يرایـسب  تافالتخا  بجوم  مکح ، رد  نآ  کیکفت  دـشاب  لصاب  لصتم  یتدایز  هرمث و  هک 

تسا و هنوهرم  نیع  هتفرگ  رارق  نهر  دروم  هچنآ  اریز  تسا ، نهارب  قلعتم  دـشاب  لـصفنم  یتداـیز  هرمث و  هک  یتروص  رد  یلو  تشذـگ ،
بیترت دـقع  نمـض  رد  نیفرط  نیب  هکنیا  رگم  دـیامنیم ، نیع  زا  تعباتم  تیکلم  رد  هچ  رگا  دـشابیم  نهر  دروم  زا  جراـخ  هلـصفنم  عفاـنم 

. دوشیم لمع  نآ  قبط  هک  دشاب  هدش  ررقم  يرگید 

، دوش فلت  يرگید  صخش  ای  نهار  لمع  ۀطساوب  هنوهرم  نیع  هک  یتروص  رد  - 3

دهاوخ هداد  یسک  فرـصتب  دوب و  دهاوخ  نهر  م  ق . « 791  » ةدام قبط  روبزم  لدب  و  دهدب ، تمیق  ای  لثم  زا  ار  نآ  لدب  دـیاب  هدـننکفلت 
هنم لدـبم  مکح  رد  لدـب  ددرگیمن و  نهر  لـالحنا  بجوـم  نوـهرم  لاـم  فـالتا  اریز  تسا ، هدوـب  وا  تسد  رد  فلاـت  نیع  اًـلبق  هک  دـش 
لام ضعب  فلت  ای  صقن  بجوم  ای  دـنک و  صقان  ای  فلت  ار  نوهرم  لاـم  زا  یـضعب  یـسک  هاـگره  روبزم  ةداـم  زا  طبنتـسم  رباـنب  دـشابیم .

. دنامیم نهر  رد  نوهرم  لام  هیقب  ۀمیمضب  دهدیم  ضوع  رد  هک  ار  هچنآ  روبزم  صخش  ددرگ ، نوهرم 
تسا  لایرب  نهترم  بلط  هکنانچ  دشاب  نهترم  بلط  سنج  زا  لدب  هک  یتروص  رد 
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رس زا  لبق  ار  دوخ  بلط  دناوتیمن  وا  تسا ، نهترم  فرـصت  رد  هدش و  هداد  لایرب  نآ  تمیق  فلت ، رثا  رد  هدوب و  یمیق  یلام  نهر  دروم  و 

ار دوخ  نید  ررقم  دـعوم  رد  نهار  هچناـنچ  و  دـنام . دـهاوخ  تناـما  نید  ۀـیدأت  ناـمز  اـت  نهترم  دزن  هکلب  دـیامنب ، ءاـفیتسا  نآ  زا  دیـسر 
نیع لدـب  تسا و  نهار  ۀـمذ  رد  یلک و  نید  اریز  مکاـح ، ةزاـجاب  رگم  دـنک  ءاـفیتسا  نآ  زا  ار  دوـخ  بـلط  دـناوتیمن  نـهترم  تخادرپـن ،

ءافیتسا هنوهرم  نیع  لدـب  زا  هدرک و  در  ار  نآ  دـناوتیمن  نهترم  دـهدب  نهترمب  يرگید  لام  زا  دـهاوخب  نهار  هاگره  دـشابیم و  یجراـخ 
دیامن تشادرب  تسا  وا  دزن  هک  یلایر  تمیق  زا  دوخ  بلط  رادقمب  نهترم  هک  دـهاوخب  نهار  هچنانچ  سکعلاب  یلو  دـیامنب . ار  دوخ  بلط 

. ددرگیم مازلا  مکاح  فرط  زا  دیامن  هبلاطم  ار  يرگید  لام  دنکن و  تقفاوم  نهترم  و 

، ددرگیم دساف  لجا  دیسررس  زا  لبق  هک  دشاب  یلاوما  زا  هدش  هدراذگ  نهر  رد  هک  یلام  دشاب و  لجؤم  نید  هک  یتروص  رد  - 4

هدش هتفگ  دـشاب  هدادـن  ار  نآ  شورف  هزاجا  نهار  هچنانچ  دوریم و  شورفب  لام  نآ  دـشاب  هداد  نهترمب  ار  نآ  شورف  ةزاجا  نهار  هاگره 
زا دناوتب  نهترم  تخادرپن  ار  دوخ  نید  نهار  هچنانچ  دنامب و  یقاب  لجا  دیـسررس  ات  هک  تسنآ  نهر  ياضتقم  اریز  تسا ، لطاب  نهر  هک 

ناوتیمن لجا  دیـسررس  زا  لبق  دتفایم و  تیلام  زا  هدـش و  دـساف  دیـسر  رـس  ات  روبزم  لام  دـیامنب و  ار  دوخ  بلط  ءافیتسا  نآ  شورف  نمث 
يارب رـضاح  نوهرم ، لام  داسف  زا  لبق  نهار  هچنانچ  تسا و  حیحـص  روبزم  نهر  هک  دننآ  رب  رگید  ياهدـع  دومن . شورفب  رابجا  ار  نهار 

زا یجراخ  لماوع  رثا  رد  یلو  نآ ، لاثما  وج و  مدنگ و  دننام  دوشیم  شورفب  رابجا  مکاح  ۀلیسوب  نیقح  نیب  عمج  يارب  دوشن ، نآ  شورف 
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. دوب دهاوخ  نهر  رد  عیبم  ياجب  نآ  نمث  دوریم و  شورفب  لبق  تروص  دننام  دشاب  هتفرگ  رارق  داسف  فرش  رد  اوه  تبوطر  لیبق 

دشاب هداد  تلاکو  ثلاث  صخش  ای  نهترمب و  يرگید  ةدحیلع  دقع  ای  نهر و  دقع  نمض  نهار  م . ق . « 777  » ةدام قبط  هک  یتروص  رد  - 5

روبزم  لام  دنیامنب و  بلط  ءافیتسا  هتخورف  ار  هنوهرم  نیع  دنناوتب  اهنآ  تخادرپن  ررقم  دعوم  رد  ار  دوخ  نید  هچنانچ  هک 
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ق. « 792  » ةدام روتسدب  دنهدب ، لدب  ررـض  ناربج  يارب  م . ق . « 331  » و « 328  » ةدام قبط  نانآ  دوش و  فلت  ثلاث  صخش  ای  نهار  ۀلیـسوب 
عوضوم فلت ، رثا  رد  هدوب و  هنوهرم  نیع  شورف  تلاـکو  دروم  اریز  ددرگیمن ، نآ  لدـب  لـماش  هنوهرم  نیعب  عجار  شورف  رد  تلاـکو  م .

نآ لدـب  لماش  لام  نهر  یلو  دوشیمن  نآ  لدـب  رد  تلاکو  لماش  يرما  رد  تلاکو  هنوگچ  هک  دوش  داریا  هاـگره  دوشیم . یفتنم  تلاـکو 
ینیع قح  عوضوم  یلاـم  هک  يدروم  ره  رد  دوشیم : هتفگ  خـساپ  رد  دریگیم ؟ رارق  نهر  رد  نآ  لدـب  هنوهرم ، نیع  فلت  زا  سپ  دوـشیم و 
فلت زا  یـشان  ررـض  ناربج  يارب  روبزم  لدب  زا  یتمـسق  اریز  دوب ، دهاوخ  تباث  لدـبب  تبـسن  روبزم  قح  دوش  فلت  لام  نآ  دریگب و  رارق 
تسا رما  ماجنا  رد  لکوم  فرط  زا  یگدنیامن  هک  تلاکو  فالخ  رب  تسا ، هدش  هتفرگ  رظن  رد  ررض  شجنـس  عقوم  رد  دشابیم و  قح  نآ 

رگم دیامنیمن  لدـبب  زواجت  لصاب  تبـسن  یگدـنیامن  هدـش و  نییعت  تلاکو  رد  هک  تسا  ینیعم  رما  نامه  نآ  دروم  قالطا ، تروص  رد  و 
دوش حیرصت  رما  نیاب  هکنآ 

« تسا زیاج  نیفرط  یضارتب  رگید  لامب  نهر  لیدبت  .: » ق « 874  » ةدام قبط  - 6

تقفاوم اب  دـناوتیم  دـنک ، ادـیپ  نآ  شورفب  جایتحا  لجا  ندیـسر  زا  لبق  دـشاب و  هدراذـگ  نهر  يرگید  دزن  ار  دوخ  هناخ  یـسک  هکناـنچ 
هنوگ ره  دـنناوتیم  دـشابیم و  نانآ  قح  راصحنا  رد  روبزم  ۀـلماعم  اریز  دراذـگ  نهرب  نآ  ياجب  يرگید  لام  هدومن و  کف  ار  نهر  نهترم 

. دنیامنب هلاقا  ار  نآ  دنناوتیم  هک  ینانچمه  دنهدب  نآ  رد  يرییغت 

داد رارق  نهر  نآ  لباقم  رد  ناوتیم  هک  یقح 

هراشا

لباق تسا  ۀمذ  لاغتـشا  بجوم  هک  يدقع  ول  دوش و  هداد  نهر  تسا  نکمم  دشاب  همذ  رد  هک  یلام  ره  يارب  : » دیوگیم م . ق . « 775  » ةدام
«. دشاب خسف 

: دیاب دوش  هداد  رارق  نهر  نآ  لباقم  رد  دناوتیم  هک  یقح 

- دشاب لام  - 1

. دشاب هضواعم  شزرا  ياراد  هتشاد و  تیلام  هک  دشاب  يزیچ  ینعی 
نهار هاـگره  هک  تسنآ  نهر  زا  روـظنم  اریز  داد ، رارق  نهر  نآ  لاـثما  تیجوز و  تیـالو ، دـننام  یلاـم  ریغ  قـح  يارب  ناوـتیمن  نیارباـنب 

دوخ  نید  هدومنن و  لمع  دوخ  فیلکتب 
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میوقت شزرا و  لـباق  روبزم  قح  هک  یتروص  رد  دـیامنب و  ار  دوخ  بلط  ءاـفیتسا  هنوـهرم  نیع  شورف  نمث  زا  دـناوتب  نهترم  تخادرپـن  ار 
دومن ءافیتسا  تسا  لام  هک  شورف  نمث  زا  ار  نآ  ناوتیمن  دشابن 
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- دشاب همذ  رد  - 2

نید و لایر  رازه  کی  دننام  داد ، نهر  ناوتیم  طقف  یلام  ینید  قح  يارب  ینعی  دشاب ، نویدـم  همذ  رد  هک  داد  رارق  نهر  ناوتیم  یلام  يارب 
هیراع بوصغم و  لام  لـیبق  زا  ار  هنومـضم  ناـیعا  لـباقم  رد  نهر  هیماـما  ياـهقف  زا  یـضعب  دراذـگ . هقیثو  یجراـخ  ناـیعا  يارب  ناوتیمن 

رد ریغلل  قحتسم  هک  یتروص  رد  نآ  لاثما  حلصلا و  لام  عیبم و  ای  نمث  كرد  رب  نهر  تحص  رد  هکنانچمه  دناهتسناد ، حیحص  هنومـضم 
هکنآ دـننام  دـشاب  نیع  تسا  نکمم  همذ  رد  لاـم  دوش ) هعجارم  تشذـگ  نامـض  رد  رما  نیا  رد  ثحب   ) دـناهدومن قفاوم  رظن  راـهظا  دـیآ 

ای تسا و  هتفرگ  رارق  هراجا  دروم  هک  ترفاسم  يارب  لیبموتا  يراوس  دننام  دشاب  تعفنم  ای  دشاب  نویدم  يرگیدـب  مدـنگ  نت  دـص  یـسک 
. تسا هدومن  ار  نآ  ماجناب  دهعت  ریجا  هک  يراجن  یطایخ و  دننام  دشاب  لمع 

- دشاب تباث  نویدم  ۀمذ  رد  - 3

ینید نآ  دشاب و  تباث  نهار  ۀمذ  رد  دقع  نیح  رد  هک  دوش  هداد  رارق  نهر  نآ  لباقم  رد  دناوتیم  یلام  ددرگیم  مولعم  الاب  ةدام  زا  هکنانچ 
لاح ضرق ، زا  سپ  نید  هراجا و  دقع  زا  سپ  هراجالا  لام  فلس ، عیب  رد  نمثم  هیسن ، عیب  رد  نمث  دننام  هتفای  شیادیپ  نآ  ببس  هک  تسا 

، ددرگیم يرادیرخ  ًادعب  هک  یلام  نمث  ای  دوشیم  ضرق  ًادـعب  هک  ینید  دـننام  تسا  هدـشن  لصاح  نآ  ببـس  هک  ینید  اما  لجؤم . ای  دـشاب 
. دشابیمن دوجوم  نهر  دقع  نامز  رد  ینید  الاب  ضرف  رد  تسا و  تباث  نید  لباقم  رد  نهر  اریز  داد  رارق  نآ  لباقم  رد  نهر  ناوتیمن 
تحـص بجوم  هچنآ  اریز  ددرگیمن ، نآ  زا  لصاح  نید  لباقم  رد  نهر  زا  عنام  تسا  هدش  همذ  لاغتـشا  بجوم  هک  يدقع  رد  خسف  رایخ 

ءاـضقنا زا  سپ  دـشابیم و  لزلزتـم  یلو  تسا  تباـث  همذ  رد  نید  روبزم  دروم  رد  دـشابیم و  نهر  داـقعنا  ناـمز  رد  نید  دوجو  تسا  نهر 
ددرگیم  لحنم  دراد  یعبت  ۀبنج  هک  نهر  دوشیم و  يرب  نویدم  ۀمذ  هدیدرگ  خسف  دقع  هچنانچ  ددرگیم و  رقتسم  رایخ  تدم 
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ماجنا زا  لبق  هلاعجلا  لام  دننام  ددرگ ، ققحم  ًادعب  تسا  نکمم  هتفرگن و  قلعت  همذ  رب  نید  زونه  یلو  هدمآ  دوجوب  نآ  ببس  هک  ینید  اما 

هداد نهر  تسا  نکمم  دـشاب  همذ  رد  هک  یلاـم  ره  يارب  : » دـیوگیم م . ق . « 775  » ةدام اریز  داد ، رارق  نآ  لـباقم  رد  نهر  ناوتیمن  لـمع ،
زا دشابیمن . نویدـم  همذ  رد  نهر  دـقع  نامز  رد  نید  الاب  ضرف  رد  و  دـشاب » خـسف  لباق  تسا  ۀـمذ  لاغتـشا  بجوم  هک  يدـقع  ول  دوش و 

روبزم دروم  رد  نهر  تحـص  تسا » لـطاب  تسا  هدـشن  داـجیا  نآ  ببـس  زونه  هک  ینید  نامـض  : » دـیوگیم هک  م . ق . « 691  » ةدام موهفم 
دوجوم نآ  ببـس  طقف  هک  ینید  ۀلاوح  دـیدرگ و  هدافتـسا  رما  نیا  هلاوح  دروم  رد  روبزم  ةدام  زا  سکعلاب  هکنآ  لاح  دوشیمن و  طابنتـسا 

اب نهر  رد  دنشابیم ، نید  لاقتنا  رب  ینتبم  ود  ره  هک  تسا  دوجوم  نامـض  اب  هلاوح  رد  هک  یکالم  تدحو  اریز  دش ، هتخانـش  حیحـص  هدش 
. دومن طابنتسا  الاب  ةدام  كالم  تدحو  زا  ناوتب  ات  دوشیمن  تفای  نامض 

، داد رارق  نآ  يارب  نهر  ناوتیم  دریگ  رارق  نامـض  دروم  دناوتب  هک  ینید  ره  دوش : هتفگ  هک  يروطب  نهر  ةرئاد  نداد  هعـسوت  تهج  نیدب 
رابتعاب ددرگ ، ثداح  تسا  نکمم  ًادعب  هدشن و  تباث  ۀمذ  رد  زونه  هک  ینید  هاگره  تفگ : ناوتیم  يرتشیب  تقد  اب  دـسریم . رظنب  لکـشم 

یلوا قیرطب  تسا ) هلاوح  نامـض و  رد  هکنانچ  ، ) دوش لقتنم  رگید  ۀـمذب  ياهمذ  زا  دریگ و  رارق  لاقتنا  دروم  دـناوتب  نآ ، ببـس  شیادـیپ 
رد لام  هک  دیامنیم  يدرومب  رـصحنم  ار  نهر  تحـص  هک  م . ق . « 775  » ةداـم نحل  اـب  یئاـضق  رظن  زا  یلو  داد  رارق  نهر  نآ  يارب  ناوتیم 

. تسا لکشم  هیرظن  نیا  زا  يوریپ  دشاب ، همذ 
رد همالع  رگم  تسا  هدـشن  هدـید  رما  نیا  رد  یفلاخم  داد  رارق  نهر  لام ، در  زا  لبق  هلاعجلا  لام  يارب  ناوتیمن  هک  دـننآ  رب  هیماما  ياـهقف 

نامـضب و . ) ددرگیم لعاج  ۀـمذ  رد  نید  توبثب  یهتنم  روبزم  رما  اریز  دـنادیم ، حیحـص  هلاـعج  لـمعب  عورـش  زا  سپ  ار  نهر  هک  هرکذـت 
(. دوش عوجر  هلاوح 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 717 

http://www.ghaemiyeh.com


- دومن ءافیتسا  نوهرم  لام  شورف  نمث  زا  ناوتب  هک  دشاب  يروط  دیاب  نید  - 4

نید  نهار  هاگره  هک  دشابیم  نئاد  نید  ۀقیثو  نهر  زا  روظنم  م . ق . « 771  » ةدام زا  دافتسم  ربانب 
 354 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

نید تعیبط  هچناـنچ  نیارباـنب  دـیامنب ، ار  دوخ  بلط  ءاـفیتسا  هنوهرم  نیع  شورف  نمث  زا  دـناوتب  نهترم  دزادرپـن  ررقم  دـعوم  رد  ار  دوخ 
دوصقم اریز  دوب ، دهاوخن  حیحص  نهر  دیامنب ، نآ  نمث  زا  ار  دوخ  بلط  ءافیتسا  هنوهرم  نیع  شورف  ۀلیسوب  دناوتن  نئاد  هک  دشاب  يروط 

رب تردق  مدـع  لمع و  ماجنا  زا  ریجا  عانتما  تروص  رد  هک  تسا  ناسنا  رد  صاخ  ةراجا  دروم  رد  هک  ینانچمه  دوشیمن ، لصاح  نهر  زا 
ءافیتسا ار  نآ  رگید  صخـش  ۀلیـسوب  دـناوتیمن  دـیامنب و  خـسف  ار  هراجا  دـناوتیم  طقف  رجأتـسم  ریجا  توف  تروص  رد  نینچمه  وا و  رابجا 

. دنک
ثلاث صخش  يارب  ای  دوخ و  يارب  ریجا  هکنانچ  دهاوخب ، ریجا  زا  لثملا  ترجا  دناوتیم  رجأتـسم  هک  دیآیم  شیپ  دراوم  ضعب  رد  هچنآ  و 

دوخ لمع  رثا  رد  ریجا  هک  دـشابیم  فالتا  باب  زا  دـهدن ، هزاجا  ار  نآ  رجأتـسم  ودـنک  راک  ةراجا  ای  هلاعج  دـقع  رثا  رد  هکنآ  اـی  ًاـعربت و 
رارق نهر  ماع ، ریجا  رد  قلطم  لمع  دننام  دـشاب  تباث  ریجا  ۀـمذ  رد  لمع  هک  یتروص  رد  اما  تسا . هدرک  فلت  ار  رجأتـسمب  ۀـقلعتم  عفانم 

رابجا رب  تردق  مدع  ریجا و  عانتما  تروص  رد  تسا و  هدشن  نآ  رد  ترـشابم  طرـش  دیق و  اریز  دوب ، دـهاوخ  حیحـص  نآ  لباقم  رد  نداد 
. دیامنیم مهارف  مکاح  ار  لعف  نآ  ماجنا  تابجوم  مزتلم  جرخ  هب  م . ق . « 238  » ةدام دودح  رد  نآ  نمث  زا  هتفر و  شورف  نهر  وا ،

نهر دقع  ماکحا  راثآ و 

نآ شورف  نمث  زا  دناوتب  نئاد  نید ، ءافیا  مدع  تروص  رد  ات  دهدیم  نئادـب  هقیثو  يارب  ار  یلام  نویدـم  نآ  بجومب  هک  تسا  يدـقع  نهر  - 1
. دیامنب ار  دوخ  بلط  ءافیتسا 

هاگره نیارباـنب  دـهدیم ، ار  نیع  بیقعت  قح  واـب  هک  دوشیم  داـجیا  هنوهرم  نیعب  تبـسن  هقیثو )  ) ینیع قح  نهترم  يارب  نهر  دـقع  رثا  رد 
ار نآ  ۀـبلاطم  دـناوتیم  زین  نهترم  دـهاوخب  بصاـغ  زا  ار  نآ  دادرتـسا  دـناوتیم  کـلام  هک  یناـنچمه  دریگ  رارق  بصغ  دروم  هنوهرم  نیع 

. دیامنب

یعبت تسا  يدقع  ددرگیم ، مولعم  دهدیم ) نئادب  هقیثو  يارب  ار  یلام  نویدم   ) دیوگیم هک  م . ق . « 771  » ةدام زا  هکنانچ  نهر ، - 2

یقاب  نهر  تسا  هدشن  يرب  نویدم  دهعت ، لیدبت  رتاهت ، ءافیا ، ءاربا ، دننام  ینوناق  بابسا  زا  یببسب  تسیقاب و  نید  هک  مادام  و 
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حرـش دشابیم . تدم  نودب  نهر  دقع  هک  تسا  تهج  نیدب  دوشیم و  کف  دوخ  يدوخب  نهر  نویدـم ، ندـش  يرب  زا  سپ  دوب و  دـهاوخ 
. دمآ دهاوخ  ًادعب  تدم  نییعت  اب  نهر  دقع  ندوب  یعبت  نتشاد  تافانم 

. دشابیم نید  ءازجا  زا  یئزج  ره  ۀقیثو  نوهرم  لام  یمامت  - 3

هراشا

: دوشیم ضرف  تروص  هس  تسا  هدش  هدراذگ  هقیثو  نآ  لباقم  رد  هک  ینید  اب  نوهرم  لام  ۀطبار  یقوقح  لیلحت  رظن  زا 

، تسا نید  ءازجا  زا  یئزج  ره  ۀقیثو  نوهرم  لام  یمامت  فلا -
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یمامت دوشیمن و  کف  نهر  دشاب ، زیچان  رایسب  ول  دنامب و  نآ  زا  يرادقم  دزادرپب و  ار  دوخ  نید  زا  یتمسق  نویدم  هاگره  هک  ینعم  نیدب 
دراذگ و نهر  لایر  رازه  دـصکی  لباقم  رد  ار  دوخ  ۀـناخ  یـسک  هاگره  الثم  دوب . دـهاوخ  ۀـقیثو  زیچان  رادـقم  نآ  لباقم  رد  نوهرم  لام 

تخادرپ زا  سپ  دیامنیم و  یقاب  راکبلط  نهر  رد  لایر  هد  نآ  لباقم  رد  هناخ  یمامت  درادهگن ، ار  لایر  هد  طقف  دزادرپب و  ار  نآ  راکهدـب 
. دوشیم کف  نهر  لایر ، هد 

تسا هقیثو  نید  ءازجا  زا  یئزج  ره  لباقم  رد  نوهرم  لام  ءازجا  زا  یئزج  ره  ب -

هلماعم زا  یتمـسق  هاگره  هک  ینعم  نیدـب  دریگیم ، رارق  ضوعم  زا  یئزج  ره  لباقم  رد  وضع  زا  یئزج  ره  هک  تسا  تاضواعم  رد  هکنانچ 
لام ءازجا  زا  یئزج  ره  زین  نهر  رد  ددرگیم . درتسم  ضوع  زا  تبـسن  نامهب  دـمآ  رد  ریغلل  قحتـسم  ضوعم  زا  یتمـسق  ای  دـیدرگ و  هلاـقا 
کف نوهرم  لام  زا  تبـسن  ناـمهب  دزادرپب  نویدـم  ار  نید  زا  یتمـسق  هاـگره  هک  دریگیم  رارق  نید  ءازجا  زا  یئزج  ره  لـباقم  رد  نوهرم 
کف هناخ  زا  فصن  دـهدب  ار  نآ  لایر  رازه  هاـجنپ  نویدـم  هچناـنچ  تسا ، نهر  لاـیر  رازه  دـصکی  لـباقم  رد  هک  ياهناـخ  اًـلثم  دوشیم ،

. دنامیم نهر  رد  هیقب  لایر  رازه  هاجنپ  لباقم  رد  رگید  فصن  دوشیم و 

دریگیم رارق  نید  عومجم  لباقم  رد  نوهرم  لام  عومجم  ج -

اًلثم دوشیم ، کف  نهر  دـشاب  زیچان  هچ  رگا  ددرگ  هیدأت  نآ  زا  یتمـسق  نوچ  دـشابیم و  یقاب  نهر  تسا  دوجوم  نید  یمامت  هکیمادام  و 
نویدم  هاگره  دشابیم  نهر  لایر  رازه  دصکی  لباقم  رد  هک  ياهناخ 
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هتـشاد رارق  نآ  لباقم  رد  نهر  لایر ) رازه  دـصکی   ) هک يرکیپ  اریز  دوشیم ، کف  دوخ  يدوخب  نهر  یماـمت  دـهدب  ار  نآ  لاـیر  دـصکی 

. تسین دوجوم  رگید  لایر  دصکی  هیدأت  زا  سپ 
تمـسق قبط  دنراذگیم ، نهرب  ار  لام  الاب  هناگهس  ماسقا  زا  کی  مادـکب  هک  دـننک  حیرـصت  نهر  دـقع  رد  نهترم  نهار و  هک  یتروص  رد 

. دشابیم عابتالا  مزال  م . ق . « 219  » ةدام قبط  اهنآ  ماقم  مئاق  نیفرطب و  تبسن  ددرگیم و  دقعنم  دقع  وحن  نامهب  « 783  » ةدام ریخا 
طقاس نید  یمامت  هک  مادام  دریگیم و  رارق  نید  يازجا  زا  یئزج  ره  هقیثو  نوهرم  لام  یمامت  دوش ، دـقعنم  قلطم  روطب  نهر  دـقع  هاگره 
وحن نیدب  ظفل  نآ  دـشابیم و  دوخ  بلط  یمامت  يافیتسا  يارب  نیمـضت  نتـشاد  هقیثو ، زا  نهترم  دوصقم  اریز  ددرگیمن ، کف  نهر  دوشن ،

دنک لزنت  رازاب  رد  نوهرم  لام  شزرا  تسا  لمتحم  ددرگ ، کف  نهر  دوشیم  هیدأت  هچنآ  تبـسنب  هک  مود  تروص  رد  یلو  تسا ، نکمم 
کف نهر  یمامت  نید  زا  یتمـسق  ۀـیدأت  اب  هک  موس  تروص  رد  و  دـیامنن ، ار  نید  هیقب  يوفاکت  دـیامنیم  هک  نوهرم  لام  زا  یتمـسق  نآ  و 

دنک ءادا  ار  نید  زا  يرادقم  نهار  رگا  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 783  » ةدام هک  تسا  نیا  دـنامیمن . یقاب  ینهر  نید  هیقب  لباقم  رد  دوشیم 
نهترم نهار و  نیب  هکنآ  رگم  درادهگن  نید  لماک  ۀیدأت  ات  ار  نآ  یمامت  دناوتیم  نهترم  دـیامن و  هبلاطم  ار  نهر  زا  يرادـقم  درادـن  قح 

« دشاب هدش  ررقم  يرگید  بیترت 

دنشاب نویدم  یسکب  رفن  دنچ  ای  ود  هک  یتروص  رد  - 4

________________________________________

ه ق ناریا ، نارهت -  ۀیمالسا ، تاراشتنا  دلج ،  6 یماما ،)  ) یندم قوقح  نسح ، دیس  یماما ،
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وا نید  هقیثو  عاشم ، لام  زا  نانآ  زا  کی  ره  ۀـصح  دـنراذگ ، نهر  هب  دوخ  راکبلط  دزن  دـقع  کـی  رد  تسا  عاـشم  ناـنآ  نیب  هک  یلاـم  و 
رد نوهرم  لام  یمامت  دنـشاب  هدومن  طرـش  نهر  رد  هکنآ  رگم  دش ، دـهاوخ  کف  نهر  زا  وا  ۀـصح  دزادرپب  ار  دوخ  نید  نوچ  دـشابیم و 
ود هاگره  الثم  ددرگیمن . کف  نهر  دـنوشن  يرب  دوخ  نید  زا  نینویدـم  مادام  تروص  نیا  رد  هک  تسا  نهر  نید  دـنچ  ای  ود  مامت  لباقم 
رد تسا  نآ  زا  عاشم  فصن  کلام  کی  ره  هک  ياهناخ  دنـشاب و  راکهدـب  يرجاـتب  لاـیر  رازه  تسیب  یمود  لاـیر و  رازه  هد  یلوا  ردارب 

يرگید  عاشم  فصن  یلوا و  نویدم  نید  یمامت  لباقم  رد  هناخ  زا  عاشم  فصن  دنهد ، نهر  روبزم  رجاتب  دقع  کی 
 357 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

لباقم رد  ار  دوخ  یـصاصتخا  ۀـصح  هناگادـج  کی  ره  هک  تسا  نآ  دـننام  دـیدرگ و  دـهاوخ  عقاو  یمود  نویدـم  نید  یمامت  لباقم  رد 
. تسا هدومن  راذگاو  نهرب  هتشاد  رجاتب  هک  ینید 

، دراذگ نهر  نانآ  دزن  ار  یلام  دقع  کی  ۀلیسوب  دشاب و  نویدم  رفن  دنچ  ای  ودب  یسک  هک  یتروص  رد  - 5

هاگره الثم  دریگ . رارق  وا  قح  قلعتم  دراد  نهار  زا  نانآ  زا  کی  ره  هک  یبلط  تبـسنب  هنوهرم  نیع  هک  دـیامنیم  اضتقا  روبزم  دـقع  قـالطا 
هناخ دقع  کی  رد  و  لایر ، رازه  یـس  یموسب  لایر و  رازه  تسیب  یمودب  لایر  رازه  هد  یلواب  هک  وحن  نیدب  تسا  نویدم  رفن  هسب  یـسک 

ود یلوا و  راکبلط  نهر  هناخ  زا  مشش  کی  دنک ، نیعم  نهر  زا  ار  کی  ره  مهس  هکنآ  نودب  دهد  نهر  نانآب  نوید  نآ  لباقم  رد  ار  دوخ 
وا دزن  هک  ياهصح  دـهدب  هک  ار  نانآ  زا  کی  ره  بلط  نهار  و  دوب ، دـهاوخ  یموس  راکبلط  نهر  مشـش  هس  یمود و  راـکبلط  نهر  مشش 

ءازجا زا  یئزج  ره  نهر  هناخ  یمامت  هک  هدوب  ررقم  هکنانچ  دنـشاب ، هدومن  نیعم  رگید  قیرط  دـقع  رد  هکنآ  رگم  دوشیم ، کف  تسا  نهر 
. دیدرگ دهاوخن  کف  نهر  ددرگن  هیدأت  ناراکبلط  بلط  یمامت  مادام  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  کلام  نوید 

، دزادرپب ثروم  نید  زا  دوخ  مهس  رادقمب  هثرو  زا  یضعب  دشاب و  ثراو  دنچ  ياراد  دریمب و  نهار  هک  یتروص  رد  - 6

ره هقیثو  هنوهرم  نیع  یمامت  دوشیم  دافتسم  م . ق . « 783  » ةدام زا  هکنانچ  اریز  دوشیمن ، کف  نهر  زا  هتخادرپ  روبزم  ثراو  هچنآ  تبـسنب 
زا يرادـقم  ثروم  هک  ینانچمه  و  تشاد ، دـهاوخن  ثروم  قح  زا  شیب  تسا و  ثروم  ماـقم  مئاـق  ثراو  دـشابیم و  نید  ءازجا  زا  یئزج 

نهر رد  دـهدب  نید  زا  ار  دوخ  مهـس  تسا  وا  ماقم  مئاق  هک  هثرو  زا  یکی  هاـگره  دـیدرگیمن ، کـف  نهر  تبـسن  نآـب  تخادرپیم  ار  نید 
میـسقت زا  دعب  ای  دوش و  میـسقت  وا  نوید  ءادا  زا  لبق  تیم  ۀـکرت  هاگره  : » دـیوگیم م . ق . « 606  » ةدام هک  تسنیا  تشاد . دـهاوخن  يریثأت 

ثارو زا  رفن  دـنچ  ای  کی  رگا  دـنک و  عوجر  وا  مهـس  تبـسنب  ثارو  زا  کی  رهب  دـیاب  راـکبلط  تسا ، هدوب  ینید  تیم  رب  هک  دوش  مولعم 
یقوقح تیصخش  نویدم ، توف  رثا  رد  اریز  دیامن » عوجر  رگید  ثراوب  زین  نیرسعم  ای  رسعم  مهس  يارب  دناوتیم  راکبلط  دشاب  هدش  رـسعم 

قلعت  هکرتب  یفوتم  نوید  هیلک  دوشیم و  مودعم  وا 
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، دریگیم رارق  وا  نوید  ءازجا  زا  یئزج  ره  هقیثو  یفوتم  یئاراد  یماـمت  نهر  دروـم  دـننام  دـنکیم و  رهاـظت  ینیع  قـح  تروـصب  دریگیم و 
باوج دوش  ثارو  زا  یکی  بیصن  هک  هکرت  زا  یتمسق  ره  ددرگ  میـسقت  هثرو  نیب  نوید  ءادا  زا  لبق  یفوتم  ۀکرت  هک  یتروص  رد  نیاربانب 
ثراوب دوخ  بلط  لوصو  يارب  هثرو  زا  یـضعب  راسعا  تروص  رد  دنناوتیم  ناراکبلط  تهج  نیدب  و  دوب ، دهاوخ  یفوتم  نوید  مامت  يوگ 

دنراد تفایرد  هدش  دنمهرهب  هکرت  زا  ثراو  نآ  هک  يرادقم  ات  دنیامن و  عوجر  رسعم  ریع 

تسا مزال  نهارب  تبسن  زیاج و  نهترمب  تبسن  نهر  دقع  : » م ق . « 787  » ةدام قبط  - 7

ءاحنا زا  يوحنب  ای  دیامن و  ادا  ار  دوخ  نید  هکنیا  زا  لبق  دناوتیمن  نهار  یلو  دنز  مه  رب  ار  نآ  دهاوخب  تقو  ره  دناوتیم  نهترم  نیاربانب  و 
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«. دراد درتسم  ار  نهر  دوش  يرب  نآ  زا  ینوناق 
هقیثو نهر  هک  تسنآ  رما  نیا  بجوم  دشابیم . نهر  تسا  زیاج  رگید  فرطب  تبسن  مزال و  فرط  کیب  تبسن  هک  ياهنیعم  دوقع  زا  یکی 
نهر زا  عفتنم  وا  اریز  دومن ، هقیثو  نتشادب  مازلا  ار  وا  ناوتیمن  دشاب  هقیثو  نودب  شبلط  هک  دوش  یـضار  وا  هچنانچ  دشابیم و  نهترم  بلط 
نهر نهترم ، ررضب  تسا  هدرکن  ادا  ار  نآ  هک  مادام  دناوتیمن  دهدیم  نهترمب  دوخ  یهدب  هقیثو  يارب  ار  نهر  هک  نویدم  نهار  یلو  تسا 

. دراد درتسم  ار 
روبزم ةدام  هک  یناـنچمه  دوشیمن  م . ق . « 954  » ةدام لومـشم  دـیامنیمن و  زیاج  دوقع  ماکحا  عبات  ار  نآ  نهترمب  تبـسن  نهر  ندوب  زیاج 

اریز دـنک ، عوـجر  هبه  زا  ياهـنیعم  دراوـم  رد  دـناوتیم  م . ق . « 803  » ةداـم قـبط  ضبق ، زا  سپ  بـهاو  هـچ  رگا  ددرگیمن ، زین  هـبه  لـماش 
. دشاب لالحنا  لباق  نیفرط  هیحان  زا  ًاتعیبط  هک  دوشیم  هتفگ  يدقعب  زیاج  دقع  ًاحالطصا 

نهترم ای  نهار  تومب  : » دیوگیم م . ق . « 788  » ةدام هک  تسنیا  ددرگیمن ، خسفنم  نیفرط  زا  یکی  هفس  نونج و  توفب و  نهر  دقع  نیاربانب 
هثرو وا و  یـضارتب  هک  یثلاث  صخـش  فرـصتب  نهر  هک  دیامن  اضاقت  دناوتیم  نهار  نهترم ، توف  تروص  رد  یلو  دوشیمن ، خـسفنم  نهر 

مکاح  فرط  زا  روبزم  صخش  یضارت ، مدع  تروص  رد  دوش . هداد  دوشیم  نیعم 
 359 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

م: ق . « 789  » ةدام قبط  دوش . هدراذـگ  یقاـب  نهترم  فرـصت  رد  دـیاب  طرـش ، قبط  نوهرم  لاـم  هک  تسیتروص  رد  رما  نیا  دوشیم .» نیعم 
، نهر رثا  رد  نوچ  یلو  دراذگ ، تناما  يرگید  دزن  ار  نآ  دناوتیم  کلام  وا  توف  زا  سپ  و  تسا »...  بوسحم  تناما  نهترم  دی  رد  نهر  »
هک یسک  نییعت  رد  زین  نهترم  هثرو  تقفاوم  نیقح ، نیب  عمج  يارب  دشاب ، وا  دزن  هدش  طرـش  هتفرگ و  رارق  نهترم  قح  قلعتم  هنوهرم  نیع 

فرـصتب لام  عفتنم  ای  رجأتـسم  توفب  هک  تسا  عافتنا  قح  هراجا و  رد  هچنآ  فالخ  رب  تسا ، مزال  دیامن  يرادـهگن  ار  نوهرم  لام  دـیاب 
قلعتم هک  تسا  یعفانم  ءافیتسا  يارب  عفتنم  ای  رجأتسم  فرصت  اریز  دنامیم ، یقاب  نانآ  هثرو  فرـصت  رد  دش و  دهاوخن  هداد  ثلاث  صخش 

. دنیامن ءافیتسا  ار  نآ  تعفنم  نیع ، نتشاد  فرصت  نودب  دنناوتیمن  ددرگیم و  لقتنم  هثروب  قح  نآ  توف ، زا  دعب  تسا و  نانآب 
، الاب ةدام  زا  طابنتسا  كالم و  تدحوب  رظن  دنک  توف  وا  دشاب و  نهار  فرصت  رد  طرش  قبط  نهر  تدم  رد  نوهرم  لام  هک  یتروص  رد 

اریز دسرب ، شورفب  ات  دوش  هدرپس  ددرگیم  نیعم  نهار  هثرو  وا  یـضارتب  هک  یثلاث  صخـش  فرـصتب  نهر  هک  دیامن  اضاقت  دناوتیم  نهترم 
تسا نکمم  هتشاد و  نهار  صخشب  هک  تسا  يدامتعا  رظن  زا  دشاب  نهار  فرـصت  رد  هنوهرم  نیع  نهر  تدم  رد  هکنآب  نهترم  تیاضر 

قح قلعتم  هچ  رگا  تسا  وا  تیکلام  رابتعاب  نهار  فرصت  رد  هنوهرم  نیع  هک  دوب  نآ  رب  ناوتیم  دشاب . هتشادن  وا  هثروب  ار  يدامتعا  نینچ 
علخ دناوتیمن  نهترم  دور و  شورفب  ات  تشاد  دنهاوخ  فرصت  رد  ار  نآ  تیکلام  تمسب  زین  وا  توف  زا  سپ  نهار  هثرو  و  دشابیم ، نهترم 

. دیامنیم دییأت  ار  ریخا  هیرظن  نایب ، ماقم  رد  توکس  نهترم و  توف  درومب  هدام ، رد  مکح  صاصتخا  و  دهاوخب ، ار  نانآ  دی 

دشاب هتشاد  ياهقیثو  نویدم  هک  تسنآ  نهر  دقع  زا  نیفرط  دوصقم  - 8

م: ق . « 778  » ةدام قبط  تهج  نیدـب  دـیامنب و  ار  دوخ  بلط  ءافیتسا  نوهرم  لام  شورف  نمث  زا  دـناوتب  بلط ، هیدأـت  مدـع  تروص  رد  اـت 
تسا و  لطاب  یئاهنتب  روبزم  طرش  هک  تسنآ  هدام  رهاظ  تسا » لطاب  درادن  ار  هنوهرم  نیع  شورف  قح  نهترم  هک  دشاب  هدش  طرش  رگا  »
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«233  » ةدام لوا  قش  قبط  اضتقم ، فالخ  طرش  دشابیم و  نهر  دقع  ياضتقم  فالخ  روبزم  طرـش  هکنآ  لاح  درادن و  دقع  نالطبب  يرظن 

. دشابیم زین  دقع  نالطب  بجوم  لطاب و  م . ق .
دیاب ار  هدام  نیاربانب  دشاب ، هتـشادن  تسا  راک  بلط  قح  نیمـضت  هک  ار  هقیثو  رثا  نهر  دقع  هک  دوب  دـهاوخ  نآ  روبزم  طرـش  ۀـجیتن  اریز 

. دشابیم اسران  ترابع  ثیح  زا  هچ  رگا  دومن  دقع  نالطب  رب  لمح 
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دنک لیکو  ار  نهترم  نهار ، تسا  نکمم  هدحیلع  دقع  بجومب  ای  نهر  دقع  نمض  رد  : » م ق . « 777  » ةدام قبط  - 9

هراشا

تـسا نکمم  زین  دنک و  ءافیتسا  ار  دوخ  بلط  نآ  تمیق  ای  هنوهرم  نیع  زا  نهترم  دومنن ، ادا  ار  دوخ  ضرق  نهار  ررقم  دـعوم  رد  رگا  هک 
«. دوش هداد  ثلاث  صخشب  تلاکو  هک  تسا  نکمم  هرخالاب  دشاب و  وا  هثرو  اب  نهترم  توف  زا  دعب  روبزم  تلاکو  دهد  رارق 

: تسا هدش  رکذتم  دوشیم  نایب  الیذ  هک  ار  عوضوم  دنچ  روبزم  ةدام 

- دوخ بلط  يافیتسا  رد  نهترمب  نهار  نداد  تلاکو  فلا -

ار دوخ  بلط  ءافیتسا  هنوهرم  نیع  شورف  نمث  زا  دـناوتیم  نهترم  دـیامنن ، ادا  ار  دوخ  نید  ررقم  دـعوم  رد  نهار  هاگره  تشذـگ  هکنانچ 
دقع تعیبط  تسا و  هدادن  هقیثو  قح  زا  شیب  نهترمب  تسا و  هنوهرم  نیع  کلام  نهار  اریز  دیآ ، لمعب  نهار  ۀلیسوب  دیاب  شورف  دیامنب .

تاماقم ۀلیسوب  دیامنب ، عانتما  هنوهرم  نیع  شورف  ای  دوخ  نید  ۀیدأت  زا  نهار  هچنانچ  دشابیمن . نهترم  يارب  شورف  قح  مزلتـسم  مه  نهر 
زا تلاکو  نتفرگ  ۀلیسوب  دناوتیم  نهترم ، هنوهرم ، نیع  شورف  رد  نهار  هحماسم  للعت و  زا  يریگولج  يارب  دوشیم . شورفب  رابجا  هحلاص 

. دیامنب دوخ  بلط  ءافیتساب  مادقا  نهار 

- تلاکو دروم  ب -

هراشا

: دشاب رما  ود  زا  یکی  تسا  نکمم  دهدیم  نهترمب  نهار  هک  یتلاکو  دروم 

- هنوهرم نیع  زا  بلط  ءافیتسا  لوا -

روبزم  نیع  زا  بلط  رادقمب  هدومن و  میوقت  هلداع  تمیقب  ار  هنوهرم  نیع  دناوتیم  تلاکو  تمسب  نهترم  روبزم  تروص  رد 
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، دوش میوقت  لایر  نویلیم  کی  هدـش و  هدراذـگ  نهرب  لایر  رازه  تسیود  هک  تسا  هناخ  نهر  دروم  هاـگره  هکناـنچ  دـهد ، لاـقتنا  دوخب 
. دیامنیم هلماعم  دوخ  اب  نهار  فرط  زا  تلاکو  تمسب  نهترم  روبزم  دقع  رد  دهدیم . رارق  هلماعم  دروم  ار  نآ  سمخ  کی  رادقمب  نهترم 

- هنوهرم نیع  تمیق  زا  بلط  ءافیتسا  مود -

شورف رد  دـیامنیم . ار  دوخ  بلط  ءافیتسا  نآ  زا  تفایرد و  ار  نمث  دـشورفیم و  ار  هنوهرم  نیع  تلاکو  تمـسب  نهترم  روبزم  تروص  رد 
وحن ود  زا  یکیب  نمث  زا  نهترم  بلط  ءاـفیتسا  یقوـقح  لـیلحت  رظن  زا  دریگب . رظن  رد  ار  نهار  حالـص  هفرـص و  دـیاب  نـهترم  روـبزم  لاـم 

فرـصتب نهر  تروصب  عیبم  ياجب  دوشیم  لصاح  هک  ینمث  نهترم ، فرط  زا  نوهرم  لام  لاـقتنا  زا  سپ  هکنآ  یکی  دوب : دـهاوخ  نکمم 
. دنکیم کلمت  نآ  زا  دوخ  بلط  رادقمب  ینمض  نذا  ۀلیسوب  نهترم  سپس  دیآیم و  رد  نهترم 

تلاکو ناونعب  دشاب  هتـشاد  يدئاز  هچنانچ  دنکیم و  ذخا  يرتشم  زا  بلط  ءافیتسا  ناونعب  نمث  زا  دوخ  بلط  رادـقمب  نهترم  هکنآ  رگید  و 
. تسا دوخب  صوصخم  ماکحا  ياراد  تروص  ود  زا  کی  ره  دیامن . در  واب  ات  دریگیم  نهار  فرط  زا 

- نوهرم لام  شورف  رد  نهترم  يارب  تلاکو  طرش  ج -
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هراشا

ضرف تروص  ودـب  يرگید  مزـال  دـقع  نمـض  اـی  دـشاب  نهر  دـقع  نمـض  رد  هاوخ  هنوـهرم ، نیع  شورف  رد  نهترم  يارب  تلاـکو  طرش 
: دوشیم

- لعف طرش  تروصب  کی -

لیکو دوخ  فرط  زا  ار  نهترم  یلقتسم  دقع  ۀلیسوب  هک  دوشیم  طرش  نهار  رب  يرگید ، مزال  دقع  ای  نهر  دقع  نمـض  رد  هک  ینعم  نیاب 
نیا رد  دـشورفب . ار  هنوهرم  نیع  دـناوتب  نهترم  دومنن ، ءافیا  ار  دوخ  نید  نهار  دـعوم  رـس  رد  هچنانچ  هک  دـیامنب  هنوهرم  نیع  شورف  رد 

م. ق . « 238  » و « 237  » ةدام قبط  دـنک  عانتما  هچناـنچ  و  دـیامنب . لـیکو  دوخ  فرط  زا  ار  نهترم  دـیاب  نهار  نهر  داـقعنا  زا  سپ  تروص 
. دوشیم راتفر 

- هجیتن طرش  تروصب  ود -

نهترم نید  دعوم  رس  رد  هچنانچ  هک  دشاب  نهار  فرط  زا  لیکو  نهترم  دوش ، طرش  يرگید  مزال  دقع  ای  نهر  دقع  نمض  هک  ینعم  نیاب 
سفنب  نهترم  تلاکو  تروص  نیا  رد  دناسر . شورفب  ار  هنوهرم  نیع  دناوتب  وا  دیدرگن  هیدأت 
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. دوشیم عقاو  ياهناگادج  لوبق  باجیاب و  جایتحا  نودب  طارتشا 

: دروآ تسدب  ار  هنوهرم  نیع  شورف  رایتخا  دناوتیم  رگید  ۀلیسو  ودب  نهترم  قوف  هروکذم  تروص  ود  رب  هوالع 

- دشاب هتشاد  نوھرم  لام  شورف  رد  نذا  نھترم  هک  دوش  طرش  دقع  نمض  لوا -

طرـش تروصب  نذا  هک  تسیدروم  رد  روبزم  ضرف  دـشابیم . نذا  رب  ینتبم  هک  تسا  یـصوصخم  دـقع  تلاـکو  اریز  تسین  تلاـکو  نذا ،
نهار هاگره  دشاب  هتـشاد  نذا  نهترم  هک  دوش  طرـش  يرگید  مزال  دقع  ای  نهر  دقع  نمـض  هک  وحن  نیدب  دوش . هداد  رارق  دقع  رد  هجیتن 

. دیامنب ار  دوخ  بلط  ءافیتسا  هنوهرم  نیع  شورف  زا  دناوتب  نهترم  تخادرپن  ار  دوخ  نید  دعوم  رس  رد 

- دشاب هتشاد  نوھرم  لام  شورف  رد  تیالو  الیتسا و  نھترم  هک  دوش  طرش  مود -

شورف قح  داجیا  يرگید ، مزال  دـقع  ای  دـشاب  نهر  هاوخ  دـقع ، نمـض  رد  نوهرم  لام  شورف  رد  نهترم  تیـالو  ـالیتسا و  ندومن  طرش 
نوهرم لام  شورفب  مادقا  دـشاب  هتـشاد  نهار  فرط  زا  یگدـنیامن  دـصق  هکنآ  نودـب  دـناوتیم  نهترم  نآ  رثا  رد  و  دـیامنیم ، نهترم  يارب 

رد هکنآ  ول  دنادرگ و  دوخ  رب  یلوتسم  ار  وا  دهدب و  تیالو  يرگیدب  دوخ  روماب  تبسن  دناوتیمن  یـسک  هک  دوش  لاکـشا  هچنانچ  دیامنب .
دنک حاکن  وا  يارب  دهاوخب  ار  یـسک  ره  ای  دیوگ و  قالط  ار  شنانز  هک  دهد  تیالو  يرگیدب  یـسک  هکنآ  دننام  دشاب ، مزال  دقع  نمض 

دهاوخ یندم  قوقح  زا  یتمـسق  يارجا  قح  بلـس  اب  همزالم  رما  نیا  اریز  دـیامنب ، فرـصت  شلاوما  رد  دـشاب  لیام  هک  هنوگنآ  هکنآ  ای  و 
م. ق . « 959  » ةدام قبط  تشاد و 

: دوشیم هتفگ  خساپ  رد  دنک .» بلس  دوخ  زا  ار  یندم  قوقح  زا  یتمـسق  ای  مامت و  ءارجا  قح  ای  عتمت و  قح  یلک  روطب  دناوتیمن  سکچیه  »
شورف زا  دـناوتب  نهترم  نهار ، نید  هیدأت  مدـع  تروص  رد  هک  دـیآیم  دوجوب  نوهرم  لام  رد  ینیع  قح  نهترم  يارب  نهر  داقعنا  رثا  رد 
تیالو نداد  نیاربانب  ددرگیم . فیعض  هنوهرم  نیع  رب  نهار  هناکلام  تنطلـس  رما  نیا  ۀجیتن  رد  دیامنب و  ار  دوخ  بلط  ءافیتسا  روبزم  لام 

قح  یلک  روطب  هک  تسیدرومب  رظان  هدام  هکنآ  رب  هوالع  دشابیم ، اراد  وا  هک  تسیا  هقیثو  قح  رابتعاب  نهترمب  هنوهرم  نیع  شورف  رد 
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دهاوخن « 959  » ةدام دراوم  زا  نآ  دشابیم و  صاخ  دروم  رد  قح  بلس  الاب  ضرف  رد  ددرگ و  بلس  یندم  قوقح  زا  یتمـسق  ای  مامت  ءارجا 

. دسریمن رظنب  یلاکشا  نآ  تحص  رد  دقع  نمض  طورشب  هطوبرم  داوم  و  م . ق . « 10  » ةدامب هجوت  اب  دوب و 

- داد رارق  وا  هثرو  اب  نهترم  توف  زا  سپ  ار  هنوهرم  نیع  شورف  رد  تلاکو  ناوتیم  د -

هراشا

نامز ره  دشاب  لقتـسم  دقع  هچنانچ  دهدیم ، هنوهرم  نیع  شورف  رد  نهترمب  نهار  هک  یتلاکو  دوب  رکذتم  البق  دیاب  رما  نیا  حیـضوت  يارب 
م. ق . « 679  » ةدام قبط  هکنآ  رگم  تسا  زئاج  دقع  تلاکو  اریز  دیامن  لزع  ار  نهترم  دناوتیم  دهاوخب  نهار 

طرـش تروصب  تلاکو  طرـش  هک  تسیدرومب  رظان  روبزم  ةدام  دشاب . هدـش  طرـش  یمزال  دـقع  نمـض  رد  وا  لزع  مدـع  ای  لیکو  تلاکو 
لباق ریغ  زین  دـیآ  دوجوب  مزال  دـقع  نمـض  جردـنم  لعف  طرـش  رثا  رد  تلاـکو  دـقع  هچناـنچ  هک  دـسریم  رظنب  یلو  دوش  هداد  رارق  هجیتن 

دشابیم یتلاکو  دقع  ندروآ  دوجوب  مزال ، دقع  نمض  لعف  طرـش  تروصب  تلاکو  نداد  رارق  زا  دقع ، نیفرط  روظنم  اریز  دشابیم ، لالحنا 
. دوش هداد  رارق  لعف  طرش  تروصب  تلاکو  هک  درادن  یبجوم  الا  دزاس و  لحنم  ار  نآ  دناوتن  هیلع  طورشم  هک 

یلو تسا ، رثا  نودب  لیکو  لزع  طرـشب ، ءافو  موزل  رظن  زا  دریگ ، رارق  یمزال  دـقع  نمـض  هجیتن  طرـش  تروصب  تلاکو  هک  یتروص  رد 
تروـصب هک  یتلاـکو  رثا  م . ق . « 679  » ةداـم قبط  اریز  دوشیم ، عفترم  روبزم  تلاـکو  دـقع ، نیفرط  زا  کـی  ره  نونجب  نینچمه  توـفب و 

یندـم نوناق  دـیامنب و  لزع  ار  دوخ  لیکو  دـهاوخب  تقو  ره  دـناوتیمن  لکوم  هک  تسنآ  طـقف  دوشیم  هداد  رارق  مزـال  دـقع  نمـض  طرش 
زئاج دقع  عبات  ماکحا  رئاس  رد  دوشیم  هداد  رارق  مزال  دقع  نمـض  هک  يزئاج  دـقع  نیاربانب  تسا . هدومنن  ءاغلا  ار  زئاج  دـقع  رگید  ماکحا 

هنع بونم  بئان و  دوجو  رب  عرف  یگدنیامن  ياقب  هک  تسا  نآ  تهجب  توف  ببسب  تلاکو  دقع  لالحنا  یلقع : لیلحت  رظن  زا  دوب . دهاوخ 
زا نونج  ببـسب  تلاکو  دقع  لالحنا  اما  دوب ، دهاوخن  لوقعم  تلاکو  ياقب  دوشیم و  لیاز  روبزم  ناونع  ود  نآ  زا  کی  ره  توفب  تسا و 

نآ  ماجناب  لکوم  یئاناوت  رب  عرف  یگدنیامن  ناونعب  يرما  ماجنا  هک  تسنآ  رظن 
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دناوتیمن رگید  لیکو  ددرگیم و  بلـس  وا  زا  ءافیتسا  قح  لکوم  نونج  اب  هک  تسنآ  تهجب  نونج  ببـسب  تلاکو  لالحنا  اـما  دـشابیم . رما 
هتخانشن يرابتعا  نونجم  تارابع  یغامد و  لامعا  يارب  نوناق  نوچ  دوش  نونج  راچد  لیکو  هچنانچ  دهد و  ماجنا  یلمع  وا  زا  یگدنیامنب 

لقع دوجوب و  طونم  تلاکو  ءاقب  دننام  نذا  ءاقب  اریز  فرـصت ، رد  نذا  تسا  نینچمه  و  ددرگیم . لحنم  زین  وا  نونجب  تلاکو  دـقع  تسا 
تمس نوذأم  نونج  توفب و  هک  ینانچمه  درادن  ینعم  وا  لبق  زا  فرصت  هدنهد  نذا  نونج  ای  توف  زا  سپ  دشابیم و  نوذأم  هدنهد و  نذا 

مزال مکح  رد  تاهجلا  عیمج  نم  ار  نآ  مزـال  دـقع  نمـض  رد  نذا  نینچمه  تلاـکو و  زئاـج  دـقع  نداد  رارق  نیارباـنب  ددرگیم . لـیاز  وا 
. دوشیمن لقتنم  وا  ۀثروب  دوشیم و  لحنم  لیکو  توفب  دنادرگیمن و 

: دوشیم ضرف  تروص  ودب  وا  توف  زا  سپ  هنوهرم  نیع  شورف  رد  نهترم  ۀثرو  تلاکو 

ددرگ طرش  زین  یلک  روطب  وا  ۀثرو  تلاکو  دوشیم ، طرش  مزال  دقع  نمض  نھترم  تلاکو  هکنانچمھ  لوا - ضرف 

: تسا ریز  تالاکشا  اب  هجاوم  روبزم  ضرف  دنشورفب . دوخ  بلط  يافیتسا  يارب  ار  هنوهرم  نیع  دنناوتب  ثروم  توف  زا  سپ  هک 
رد هثرو  اثلاث  دنـشابن . اراد  ار  تلاکو  تیلها  نامز  نآ  رد  هثرو  تسا  نکمم  ایناث  دنـشابن . دوجوم  تلاکو  نیح  رد  هثرو  تسا  نکمم  ًالوا 

. ددرگ ثروم  تفریم  وا  ندوب  ثراو  روصت  هک  یسک  دریمب و  يرگید  زا  لبق  نانآ  زا  ضعب  تسا  نکمم  اریز  دنتسین  مولعم  تلاکو  نیح 
رد لـیکو  دـنوش  نهترم  ثراو  دوشیم  هداد  لاـمتحا  هک  ار  ینیعم  دارفا  ناوـتیم  یلو  دادرارق  لـیکو  یلک  روـطب  ار  هثرو  ناوـتیمن  نیارباـنب 
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، تسا هدومن  نانآ  زا  يوریپ  هک  « 777  » ةدام رد  یندـم  نوناق  نینچمه  عرف و  نیا  نایب  زا  هیماما  ياهقف  روظنم  دوریمن  نامگ  دومن . شورف 
. دنکیمن نیمأت  ار  نهترم  دوصقم  نیعم  ثراو  يارب  تلاکو  طرش  هنوگنیا  هکنآ  رب  هوالع  دشاب ، روبزم  ضرف 

. دشابیم نھترم  یارب  شورف  رد  تیالو  لعج  مزال ، دقع  نمض  هنوھرم  نیع  شورف  رد  نھترمب  تلاکو  نداد  زا  دوصقم  مود - ضرف 

هراشا
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رد هاـگره  دوش  هتفگ  هکنیا  رگم  درادـن ، هثروب  لاـقتنا  طرـشب  جاـیتحا  ددرگیم و  لـقتنم  وا  هثروب  نهترم  توـف  رثا  رد  شورف  رد  تیـالو 

تسا و هبانتـسا  یگدـنیامن و  دـقع  نیفرط  روظنم  دوش ، طرـش  نهترم  صخـش  يارب  طقف  تلاکو  يرگید  مزال  دـقع  ای  نهر  دـقع  نمض 
زا سپ  روبزم  قح  و  دـیامنیم ، نهترم  يارب  قح  داجیا  هدـش و  تیـالو  هدارا  تلاـکو  زا  دوشب ، طرـش  زین  نهترم  هثروب  نآ  لاـقتنا  هاـگره 

تلاکو اریز  دناهتـشاد ، تیالو  دـصق  تلاکو  زا  نهترم  نهار و  هک  تسا  نآ  رب  هنیرق  هثروب  لاـقتنا  طرـش  دوشیم و  لـقتنم  هثروب  وا  توف 
. دشابیمن هثروب  لاقتنا  لباق 

هرصبت

لحنم نهار  توفب  روبزم  تلاکو  دوش ، طرـش  نهر  دقع  نمـض  نهترم  يارب  شورف  رد  تلاکو  هک  یتروص  رد  دـش  هتفگ  ررکم  هکنانچ 
دوشیم لـحنم  نیفرط  زا  یکی  نونج  توـفب و  م . ق . « 954  » ةدام قبط  زئاج  دـقع  اریز  ددرگیم ، عفترم  نهترم  توفب  هک  یناـنچمه  دوشیم 

نیع نید ، ءافیا  مدع  تروص  در  دناوتب  نهترم  نهار ، توف  زا  سپ  هکنآ  يارب  دشاب . هتفرگ  رارق  مزال  دقع  نمض  طرش  تروصب  هچ  رگا 
نامز رد  نهترم  هک  دوش  طرـش  نهر  دقع  نمـض  هک  بیترت  نیدـب  دـناهدش ، لسوتم  نهار  فرط  زا  نهترم  تیاصوب  دـشورفب  ار  هنوهرم 

تروص نیا  رد  دـیامنب . ءافیتسا  نآ  تمیق  زا  اـی  هنوهرم و  نیع  زا  ار  دوخ  بلط  هک  دـشاب  وا  یـصو  توف ، زا  سپ  لـیکو و  نهار  تاـیح 
. دنک بلط  ءافیتسا  هنوهرم  نیع  تمیق  ای  نیع  زا  دناوتیم  تیاصو ، ناونعب  وا  توف  زا  سپ  تلاکو و  تمـسب  نهار  تایح  تدم  رد  نهترم 
، دیامنب ار  هنوهرم  نیع  شورف  قح  داجیا  وا  يارب  نهترمب  شورف  رد  تیالو  الیتسا و  نداد  ۀلیـسوب  دـناوتیم  نهار  هک  تشذـگ  هچنآ  ربانب 

نهار روبزم  قح  دوش  هداد  نهترمب  نهار  فرط  زا  یقح  نینچ  هاگره  اریز  تسین ، نهار  توف  زا  سپ  نهترم  نداد  رارق  یـصوب  یجایتحا 
. دوب دهاوخ  عابتالا  مزال  رگید  تادهعت  دننام  وا  هثروب  تبسن  ددرگیمن و  لیاز 

- ثلاث صخش  ۀثرو  يارب  تلاکو  طرش  ه -

تلاکو  دومن و  هنوهرم  نیع  شورف  رد  نهترم  يارب  تلاکو  طرش  يرگید ، مزال  دقع  ای  نهر و  دقع  نمض  ناوتیم  هکنانچ 
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زا دـعب  هک  درک  ثلاـث  صخـش  يارب  هنوهرم  نیع  شورف  رد  تلاـکو  طرـش  ناوتیم  داد ، رارق  وا  هثرو  يارب  نهترم  توف  زا  دـعب  ار  روبزم 
نهترم ۀـثرو  يارب  تلاکو  طرـش  رد  هک  تسا  نامه  ثلاث  صخـش  هثرو  يارب  تلاـکو  طرـش  رد  لاکـشا  دـشاب . وا  ۀـثرو  يارب  مه  توف 

. تشذگ نآ  حرش  هک  دشابیم 

- هنوهرم نیع  ندوب  هعیدو  طرش  و -

هراشا
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ثلاث و صخـش  دزن  تسا  هدشن  هیدأت  نهترم  نید  هکیمادام  هنوهرم  نیع  هک  دنیامن  طرـش  مزال  دقع  نمـض  دـنناوتیم  نهر  دـقع  نیفرط 
لاقتنا طرش  دننام  هعیدو ، دقع  ندوب  زئاج  اب  وا  هثروب  ثلاث  صخش  زا  هعیدو  لاقتنا  طرش  دشاب . هعیدو  شاهثرو  تسد  رد  وا  توف  زا  دعب 

. دیدرگ نایب  الاب  رد  نآ  لاکشا  هک  دشابیم  وا  هثروب  نهترم  زا  تلاکو 

ةرکذت 1

فلت ثلاث  صخش  ای  نهترم  ای  نهار  ۀلیسوب  نوهرم  لام  دشاب و  هدش  نهترم  يارب  شورف  رد  تلاکو  طرش  نهر  دقع  رد  هک  یتروص  رد 
ق. « 792  » ةدام حیرـص  قبط  یلو  دوب  دهاوخ  نهر  رد  فلات  لام  مکح  رد  هچ  رگا  م . ق . « 791  » ةدام قبط  دهدیم  فلتم  هک  یلدب  دوش ،
، نوهرم لام  ضوع  رد  هک  یلدـب  هاـگره  نیارباـنب  دوب .» دـهاوخن  قوف  ةداـم  رد  روبزم  لدـب  لـماش  « 777  » ةدام رد  روکذـم  تلاـکو  .: » م

تلاکو دودح  رد  دناوتیمن  نهترم  دزادرپن . ار  دوخ  یهدـب  نهار  ررقم  دـعوم  رد  دـشاب و  نهترم  بلط  سنج  ریغ  زا  دوشیم  هداد  نهترمب 
نیع عیب  تلاکو ، دروم  اریز  دیامنب ، ار  دوخ  بلط  يافیتسا  نآ  تمیق  زا  دـناسرب و  شورفب  ۀـلاکو  نوهرم  لام  لصا  دـننام  ار  روبزم  لدـب 

. دشابیم تلاکو  دروم  زا  جراخ  نآ  لدب  تسا و  هدوب  هنوهرم 

ةرکذت 2

یتروص رد  دشاب . نهترمب  قلعتم  نوهرم  لام  تخادرپن  ررقم  دعوم  رد  ار  دوخ  نید  نئاد  هاگره  هک  دومن  طرش  نهر  دقع  نمض  ناوتیمن 
، نهار زا  بلط  ياجب  هنوهرم  نیع  دوش  حیرـصت  دـقع  رد  هک  دـیامنیمن  یقرف  رما  نیا  رد  تسا . لطاب  روبزم  نهر  دوشب  یطرـش  نینچ  هک 

يانبم هک  دراد  نهر  زا  بلط  ءافیتسا  اب  تافانم  روبزم  طرش  الوا  اریز  دوشن ، يدیق  هکنآ  ای  بوهوم و  ای  عیب  ناونعب  ای  دشاب  نهترمب  قلعتم 
تسا  کلمم  ببسب  جاتحم  نید  تخادرپ  مدع  تروص  رد  نهترم  ندش  کلام  ًایناث  تسا . نهر  دقع  سیسأت  عضو و  ۀفسلف 
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هقیثو ۀفـسلف  فالخ  رب  تیقوت  تسا و  هدش  هداد  رارق  تدم  نهر  يارب  ًاثلاث  تسا . هدشن  ادـیپ  کلمت  نامز  رد  یببـس  هک  تسنآ  ضرف  و 

. دشابیم هنوهرم  نیع  ندوب 
بجوم دـقع  رد  قیلعت  هچنانچ  دـشابیم و  نید  ۀـیدأت  مدـع  رب  نهترم  تیکلاـم  قیلعت  دومن . روبزم  طرـش  تحـص  يارب  ناوتیم  هک  یـضرف 

الوا اریز  دشابیمن ، دراو  کیچیه  دش  هراشا  نآب  الاب  رد  هک  یتالاکشا  دوب و  دنهاوخ  حیحص  نهر  دقع  طرش و  دوشن  هتخانـش  نآ  نالطب 
. دوشیم هنوهرم  نیع  کلام  نهترم  نید ، ۀیدأت  مدع  رثا  رد  نوچ  درادن  تسا  نید  نیمضت  هک  نهر  سیسأت  ۀفـسلف  اب  تافانم  روبزم  طرش 
رد هک  يوحنب  تیقوت  ًاثلاث  درادن . کیلمت  نامز  رد  ددجم  شیادـیپ  هب  جایتحا  تسا و  هدـش  دوجوم  نهر  دـقع  نمـض  کلمم  ببـس  ًایناث 

بلطب ندیـسر  هب  راکبلط  نانیمطا  اریز  درادـن ، نهر  سیـسأت  ۀفـسلف  اب  تافانم  دـیآرد  نهترم  تیکلمب  نوهرم  لام  ۀـیدأت ، مدـع  تروص 
نیا رب  عامجا  يوعد  مه  نانآ  زا  یـضعب  دنرادن و  روبزم  دقع  نالطب  رد  یفالتخا  هیماما  ياهقف  یلو  دوشیم . بلج  رتشیب  وحن  نیدـب  دوخ 

. دشابیم لطاب  تیقوت  تهج  زا  نهر  قیلعت و  تلعب  عیب  هک  دناهتفگ  نینچ  ار  نآ  تلع  یضعب  دناهدومن و  رما 

، ددرگن رضاح  نید  ءادا  نآ و  شورف  يارب  مه  نهار  دشاب و  هتشادن  تلاکو  هنوهرم  نیع  شورف  يارب  نهترم  هاگره  . » م ق . « 779  » ةدام - 10

«. دنکب رگید  وحنب  نید  ءادا  ای  عیبب  رابجا  ات  دیامنیم  عوجر  مکاحب  نهترم 
زا نهترم  بلط  هتفر و  شورفب  روبزم  کلم  هحلاص  تاماقم  هلیـسوب  دوشن  نکمم  وا  رابجا  دیامنب و  عانتما  مکح  ءارجا  زا  نویدـم  هچنانچ 

. دوشیم هیدأت  نآ 
دوشیم افتکا  تمسق  نامه  شورفب  دومن ، هیدأت  ار  نید  ناوتب  نآ  زا  یتمـسق  شورف  اب  دشاب و  هیزجت  لباق  نهر  دروم  لام  هک  یتروص  رد 
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دیرخ رد  رگید  نارادـیرخ  دـننام  دـناوتیم  دوخ  نهترم  دوشن . تفاـیرد  رادـیرخ  هکنآ  اـی  دـشاب و  نهار  ررـض  بجوـم  هیزجت  هکنآ  رگم 
. دوشیمن یندم  قوقح  لامعا  زا  عنام  ندوب  نهترم  اریز  دنک  تکرش 

شورف  هک  تسنآ  يارب  الاب  دروم  رد  رگید  تالماعم  نیب  زا  شورف  صاصتخا 
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دنک و راذگاو  ار  هنوهرم  نیع  دشاب ، نهر  دقع  نیفرط  حالـص  هک  دوقع  زا  کی  رهب  دناوتیم  مکاح  الا  دشابیم و  ضوعم  دقع  نیرتلوادتم 
. دیامنب ار  دوخ  قح  ءافیتسا  نهترم  دیآیم  تسدب  هچنآ  زا 

«. تشاد دهاوخ  ناحجر  يرگید  راکبلط  ره  رب  نهترم  نهر  تمیق  زا  دوخ  بلط  ءافیتسا  يارب  . » م ق . « 780  » ةدام - 11

رد یتح  دـنیامنب و  وا  قحب  زواجت  دـنناوتیمن  رگید  ناراکبلط  دـیامنیم و  ار  رما  نیا  باجیا  دراد  نوهرم  لام  رد  نهترم  هک  ینیع  قح  اریز 
. دوشیم هتخانش  هزاتمم  ناراکبلط  زا  نهترم  نهار ، سالفا  یگتسکشرو و  تروص 

، سکع رب  رگا  تسنآ و  کلام  لام  دازام  م . ق . « 781  » ةدام قبط  دوش  هتخورف  نهترم  بلط  زا  شیب  یتمیقب  نوهرم  لاـم  هک  یتروص  رد 
نآب تبـسن  نهترم  دشاب ، سلفم  ای  هتـسکشرو  نهار  هاگره  و  دنکیم . عوجر  نهارب  هصیقن  يارب  نهترم  دشاب  نید  زا  رتمک  شورف  لصاح 

دنناـم نهترم  دـشابیم و  هقیثو  نودـب  هدـنام  یقاـب  هک  نـید  زا  رادـقم  نآ  اریز  دوـشیم ، کیرـش  اـمرغ ، اـب  م . ق . « 782  » ةدام قبط  رادـقم 
. دوب دهاوخ  يداع  ناراکبلط 

نهار قوقح  فیلاکت و 

هک دـیامنیمن  یقرف  نهترم .» نذاـب  رگم  دـشاب  نهترم  قح  یفاـنم  هک  دـنک  یفرـصت  نهر  رد  دـناوتیمن  نهار  .: » م ق . « 793  » ةداـم قبط  - 1
عطق ای  هناخ  ءانب  بیرخت  دننام  دشاب  يدام  فرـصت  ای  تعفنم ، ای  نیع  لاقتنا  دننام  دـشاب  یقوقح  تایلمع  هنوهرم  نیع  رد  نهار  فرـصت 
دوخ نید  نهار  هچنانچ  ات  دریگیم  رارق  نهار  نید  هقیثو  هنوهرم  نیع  نهر ، رثا  رد  اریز  دشاب ، نهر  دروم  غاب  ای  هناخ  هاگره  غاب ، راجـشا 

یتافرـصت دناوتیمن  نهار  نیاربانب  دنک . بلط  ءافیتسا  شورف  نمث  زا  دهاوخب و  ار  نآ  شورف  دناوتب  نهترم  دیامنن  هیدأت  ررقم  دعوم  رد  ار 
اریز دوش ، مک  نآـب  نارادـیرخ  تبغر  اـی  دورن  شورفب  هک  دوش  ادـیپ  نآ  رد  یتـصقنم  اـی  ددرگ  نهر  عوضوم  فـلت  بجوـم  هک  دـیامنب 

فلت و بجوم  هک  یتافرـصت  یلو  تسا ، هدش  دقعنم  نآ  ندروآ  تسدب  يارب  نهر  دـقع  هک  دراد  يدوصقم  اب  تافانم  تافرـصت  هنوگنیا 
دهاوخن  یعنام  نهار  فرط  زا  دوشیمن  نارادیرخ  تبغر  یمک 
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تافرـصت ای  دـهدب  یتارییغت  نهر  رد  دـناوتیم  نهار  : » دـیوگیم م . ق . « 794  » ةداـم هک  تسا  نیا  درادـن . مزـال  ار  نهترم  ةزاـجا  تشاد و 

، عنم تروص  رد  دنک . عنم  ار  وا  دناوتب  نهترم  هکنیا  نودب  دروآ  لمعب  دشابن  مه  نهترم  قوقح  یفانم  دشاب و  عفان  نهر  يارب  هک  يرگید 
«. تسا مکاح  اب  هزاجا 

هکنآ هاوخ  دـیامنب ، هنوهرم  نیع  رد  دـشابن  نهترم  قح  اب  یفانم  هک  یفرـصت  هنوگره  دـناوتیم  نهار  دوشیم ، هدـیمهف  الاب  ةدام  زا  هکناـنچ 
هکنآ هاوخ  دهد و  رییغت  ار  نهر  دروم  ۀناخ  يراکلگ  هشقن  ضوح و  لکش  ای  اهقاطا و  گنر  نهار  هکنانچ  دشابن  عفان  هنوهرم  نیع  يارب 

دوشیم و نهر  دروم  تیبوغرم  بجوم  هک  یتارییغت  اـی  و  هنوـهرم ، نیع  ءاـقب  يارب  همزـال  تاریمعت  دـننام  دـشاب ، عفاـن  هنوـهرم  نیع  يارب 
دشاپب و دوک  دنزب و  مخـش  ار  نآ  نهار  دـشاب و  رئاب  نیمز  نهر  دروم  هکنانچ  دـیازفایم ، نآ  شزرا  رب  ای  دـیامنیم و  ادـیپ  رتشیب  رادـیرخ 

دوشیمن نهترم  ررـض  بجوم  هروبزم  روما  زا  کیچیه  اریز  دراکب ، ناوج  لاهن  دربب و  ار  نآ  کشخ  ناتخرد  تسا  غاب  رگا  دنک و  تشک 
روما نیا  دـیامنب و  بلط  ءافیتسا  هنوهرم  نیع  شورف  نمث  زا  دـناوتیم  تخادرپ  رد  ریخات  تروص  رد  هک  دـشابیم  دوخ  بلط  قحتـسم  وا  و 
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فرصت هچنانچ  نیاربانب  دوریم . رامشب  یئاضق  دنس  ماسقا  زا  هک  یتافرـصت  تسا  نینچمه  دیامنیمن ، هنوهرم  نیع  شزرا  شورف و  رد  ریثات 
نهترم قح  ظفح  نودـب  ار  هنوهرم  نیع  دـناوتیمن  نهار  الثم  دوب ، دـهاوخ  نآ  زا  عونمم  نهار  دـشاب  هتـشاد  نهترم  قح  اـب  تاـفانم  نهار 
راذگاو ثلاث  صخـشب  بابـسا  زا  یببـسب  تسا  يرگید  نهر  رد  هکنآ  دیق  اب  ار  هنوهرم  نیع  دناوتیم  یلو  دنک  هبه  حلـص و  ای  دـشورفب و 

و دشاب . نهر  نئاد  دزن  ثلاث  صخـش  کلم  هک  تسنآ  دننام  دروآیمن و  دراو  يررـض  نهترم  قحب  هجوچـیه  هب  روبزم  لاقتنا  اریز  دـیامن ،
هنوگره دناوتیم  کلام  دـشابیمن و  نهر  رد  لخاد  عفانم  اریز  دـیامنب ، عفانم  ءافیتسا  فراعتم  روطب  هنوهرم  نیع  زا  دـناوتیم  نهار  نینچمه 
ةراجاب ار  نآ  دناوتیمن  یلو  دیامنب ، تنوکـس  نآ  رد  دوخ  ای  دنک و  راذگاو  هراجاب  هام  دنچ  يارب  ار  هناخ  هکنانچ  دیامنب ، نآ  رد  یفرـصت 

. دیامن راذگاو  دهاکیم  نیع  شزرا  زا  هک  ینالوط 
نید  لباقم  رد  لام  ندوب  هقیثو  نهر ، زا  دوصقم  هک  دننآ  رب  هیماما  ياهقف  زا  یضعب 
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یفرصت هچ  رگا  دش  دهاوخن  نیمأت  ددرگ ، عونمم  هناکلام  تنطلس  لامعا  تافرـصت و  هیلک  زا  کلام  هکنآ  نودب  روبزم  دوصقم  دشابیم و 

نویدم اهقییضت  هنوگنیا  رثا  رد  اریز  زور ، دنچ  يارب  ول  هناخ و  تنوکـس  ای  بسا و  ندش  راوس  دننام  دوشن  نهترم  ررـض  بجوم  هک  دشاب 
نید ءافیا  يارب  شـشوک  یعـس و  رگید  دنک ، نهر  دروم  زا  ار  هدافتـسا  عاونا  دناوتب  نهار  هاگره  الا  و  ددرگیم . دوخ  نید  تخادرپب  مزلم 

ار وا  رگید  تافرـصت  هداد و  هزاجا  ددرگ  نهار  دیاع  نآ  عفن  هک  يدراوم  رد  ار  نهار  تافرـصت  هیماما  ياهقف  زا  ياهدـع  دـیامنیمن . دوخ 
راذگاو هراجاب  ار  نآ  دناوتیمن  یلو  دـیامن ، تنوکـس  هناخ  رد  دوش و  راوس  ار  نهر  دروم  بسا  دـناوتیم  نهار  نیاربانب  دناهتـسناد ، عونمم 

. دهد هیراع  ای  دنک و 
ۀیرظن زا  یندم  نوناق  دناهدومن و  عنم  دشاب  نهترم  قح  یفانم  هک  یتافرـصت  زا  طقف  ار  نهار  هیماما  ياهقف  زا  یـضعب  تنـس و  لها  ياهقف 

. تسا هدرک  يوریپ  روبزم 
دیق نودب  ار  هنوهرم  نیع  نهار  هکنآ  دننام  دشاب  هتـشاد  وا  قح  اب  تافانم  هک  دیامنب  ياهلماعم  نهترم  ةزاجا  نودـب  نهار  هک  یتروص  رد 
اریز تسا ، نهترم  ةزاجاب  طونم  نآ  تحص  دراذگ ، نهر  ًاددجم  ای  حلص و  شورف ، لیبق  زا  دهد ، لاقتنا  ریغب  ءاحنا  زا  يوحنب  نهترم  قح 
مکح رد  هدـشن  وا  قح  تیاعر  لاقتنا  رد  تسا و  ریغ  قح  قلعتم  نآ ، دروم  نوچ  یلو  دـشابیم  کلام  ۀـیحان  زا  هچ  رگا  هروبزم  تـالماعم 

ار هروبزم  ۀـلماعم  نهترم  هک  یتروص  رد  م .). ق . « 218  » ةدام  ) تشذگ نید  زا  رارف  دـصقب  هلماعم  رد  هکنانچ  تسا ، ذـفان  ریغ  یلوضف و 
رظن زا  و  دشابیم ، دقع  نامز  زا  هلماعم  ققحت  زا  فشاک  دـهد  هزاجا  هچنانچ  دوب و  دـهاوخ  نکی  مل  ناک  لطاب و  دـنک ، درو  دـهدن  هزاجا 

یـضوع رگا  دشاب  ضوعم  هدش  عقاو  هنوهرم  نیع  رب  هک  ياهلماعم  هاگره  دوشیم و  کف  نهر  دراد ، نهر  دقع  اب  هروبزم  ۀلماعم  هک  یفانت 
دـصقب نهار  هک  تسنآ  لوپ  لباقم  رد  نوهرم  لام  لاـقتنا  رد  رهاـظ  اریز  دریگیمن ، رارق  نهر  رد  نآ  ياـجب  تسا  لوپ  هدـمآ  تسدـب  هک 

دننام دـشاب  لوپ  زا  ریغ  يرگید  لام  ضوع ، رگا  و  دـشاب . هدـش  ررقم  نآ  فالخ  رب  هکنآ  رگم  هدومن ، راذـگاو  ار  نآ  ضوع  زا  هدافتـسا 
، دریگیم رارق  نهر  دروم  روبزم  لام  هک  تسا  نآ  رهاظ  دنک ، حلص  ای  هضواعم و  قالیی  رد  ياهچغاب  اب  ار  نهر  دروم  هناخ  هکنآ 
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دروم اریز  دوشیمن ، عقاو  نهر  رد  ضوع  لبق  ضرف  دـننام  روبزم  ضرف  رد  هک  تفگ  ناوتیم  دـشاب . هدـش  ررقم  نآ  فـالخ  رب  هکنآ  رگم 

رد تسا . هدـشن  دوجوم  ضوع  نتفرگ  رارق  نهر  يارب  یبجوم  نهر  لاوز  اب  هتفرگ و  رارق  لاـقتنا  دروم  هک  هدوب  ضوعم  نیع  نهر ، دـقع 
زا طبنتـسم  ربانب  دوش ، کف  نهر  نهترم  فرط  زا  هزاجا  ای  در  زا  لبق  دشاب و  نهترم  قح  اب  یفانم  هک  دـیامنب  ياهلماعم  نهار  هک  یتروص 

ناوتیمن تسا و  هدمآ  لمعب  دوخ  تیکلامب  هجوت  اب  کلام  فرط  زا  لاقتنا  اریز  تسا ، ذفان  هلماعم  نآ  یلوضف ، ۀلماعمب  طوبرم  داوم  حور 
. تسناد کلام  ددجم  ةزاجاب  جاتحم  ار  روبزم  ۀلماعم  م . ق . « 255  » و « 254  » داوم كالم  دانتساب 

نهترم قوقح  فیلاکت و 
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رد رگم  دوب  دهاوخن  نآ  ندـش  صقان  ای  فلت  لوئـسم  نهترم  نیاربانب  تسا و  بوسحم  تناما  نهترم  دـیرد  نهر  : » م ق . « 789  » ةدام قبط  - 1
«. ریصقت تروص 

زا سپ  نوهرم  لاـم  تهج  نیدـب  تسا و  یقاـب  نهار  تیکلم  رد  نآ  نیع  یلو  دریگیم ، رارق  نهترم  قح  قـلعتم  هنوـهرم  نیع  نهر  رثا  رد 
دراد دوخ  هناکلام  تناما  رد  ار  ریغ  لام  هک  یسک  تشذگ  هکنانچ  و  دشابیم . هناکلام  تناما  تسا  وا  فرـصت  رد  هکیمادام  نهترم  ضبق 

. دشاب هدومن  طیرفت ) ای  يدعت   ) ریصقت هک  یتروص  رد  رگم  دشابیمن  نآ  صقن  ای  فلت و  لوئسم 
ضبق رثا  رد  اریز  دوش ، دروا  ماقم  مئاق  ای  کلامب و  ات  دـنامیم  یقاب  هناکلام  تناما  تروصب  نهترم  دـی  رد  نهر  کف  زا  سپ  نوهرم  لاـم 
كالم هک  فرـصت  رد  نذا  یلو  ددرگیم  لیاز  هقیثو  قح  نهر ، کف  رثا  رد  دباییم و  شیادیپ  هناکلام  تناما  نهترمب ، نوهرم  لام  نداد 

: دیوگیم م . ق . « 790  » ةدام هک  تسا  نیا  دنام . دهاوخ  یقاب  تسا  هناکلام  تناما 
هچ رگا  دوب  دـهاوخ  نآ  نماض  دـیامنن  در  ار  نآ  هبلاطم  دوجو  اب  رگا  نکیل  تسا  تناـما  نهترم  دـیرد  نهر  نویدـم  همذ  تئارب  زا  دـعب  »
.: م ق . « 310  » ةدام قبط  اریز  دوش ، دوخ  دزن  نآ  دوجو  رکنم  هکنآ  ای  دـیامنب و  نآ  در  زا  عاـنتما  نهترم  هکنآ  هاوخ  دـشاب » هدرکن  ریـصقت 

خیرات  زا  ددرگ ، رکنم  تسا  وا  تسد  رد  اهنآ  لاثما  هعیدوب و  ای  هیراعب  یلام  هک  یسک  رگا  »
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دـشاب هدش  فلت  رگا  دـنک و  در  نآ  بحاصب  ار  لام  نیع  دـیاب  م . ق . « 311  » ةدام حیرـص  قبط  بصاغ  و  تسا .» بصاغ  مکح  رد  راـکنا 
. دهدب ار  نآ  تمیق  ای  لثم 

، دوش عفتنم  هنوهرم  نیع  زا  نهار  ةزاجا  نودب  دناوتیمن  نهترم  تهج  نیدب  تسا و  نهارب  قلعتم  هنوهرم  نیع  عفانم  - 2

ددرگ عفتنم  نآ  زا  نهار  ةزاجا  نودب  نهترم  هک  یتروص  رد  دوش . راوس  تسا  لیبموتا  رگا  دـیامن و  تنوکـس  تسا  هناخ  هاگره  هکنانچ 
. دزادرپب نهارب  ار  نآ  لثملا  ترجا  دیاب  تسا  نیع  نماض  هکنآ  رب  هوالع  دشابیم و  بصاغ  مکح  رد 

، دنامیم یقاب  دوخ  لاحب  نهر  تروص  نیا  رد  دهد ، لاقتنا  يرگیدب  ءاحنا  زا  يوحنب  نهار  زا  ار  دوخ  بلط  دناوتیم  نهترم  - 3

هدومن و هدافتـسا  نهر  قح  زا  دناوتیم  هیلا  لقتنم  نیاربانب  دوشیمن ، لئاز  نید  لاقتنا ، رثا  رد  دشابیم و  نیدب  قلعتم  تانیمـضت  زا  نهر  اریز 
. دیامنب بلط  ءافیتسا  لقان  دننام  هنوهرم  نیع  نمث  زا 

دیامن در  ای  لوبق  ار  نآ  دناوتیم  نهار  دشابیم و  ریغ  لام  لاقتنا  اریز  تسا  یلوضف  هلماعم  دشورفب  ار  هنوهرم  نیع  نهترم  هک  یتروص  رد  - 4

هراشا

، دیامنب فرـصت  نآ  رد  دناوتیمن  نهترم  نهار و  زا  کیچیه  دنام و  دهاوخ  نهر  رد  عیبم  ياجب  نمث  دهد  هزاجا  ار  نآ  هک  یتروص  رد  و 
يرگید رارق  نیفرط  هکنآ  رگم  دـشابیم  نهر  دروـم  لیدـبت  رد  قـفاوت  نـهار ، ةزاـجا  نـهترم و  فرط  زا  هنوـهرم  نـیع  شورف  رهاـظ  اریز 

زا نهر  دروم  نمث  هچ  رگا  دیامنب  ار  دوخ  بلط  ءافیتسا  نمث  زا  دناوتیمن  نهار ، ةزاجا  نودب  نهترم  نید ، تدم  ءاضقنا  زا  سپ  دنراذگب .
. تسا یجراخ  نیع  نمث  همذلا و  یف  یلک  نید  اریز  دشاب ، نید  سنج 

هرصبت

اریز دیامن ، لقتنم  نهترمب  ضوع  لباقم  رد  ای  ًاناجم  تسا  یقاب  نهر  هک  یتدم  يارب  ار  هنوهرم  نیع  عفانم  نهر  دقع  نمض  دناوتیم  نهار 
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م. ق . « 786  » ةدام هکنانچ  عفانم 
يرگید بیترت  نیفرط  نیب  دـقع  نمـض  هکنیا  رگم  تسا  نهارب  قلعتم  دـشاب ، لصفنم  هک  یتروص  رد  یتداـیز ...  نهر و  هرمث  : » دـیوگیم

، ینونک فرع  حالطـصا  رد  دـشاب  نآ  لاثما  غاب و  هناخ ، نهر  دروم  هک  یتروص  رد  نهترمب  هنوهرم  نیع  عفانم  لاقتنا  دـشاب .» هدـش  ررقم 
. دنیوگ یفرصت  نهر 
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هبه رد  مهدزون  لصف 

هراشا

معا و دـشابیم : ینعم  ود  ياراد  هیماـما  ياـهقف  حالطـصا  رد  تسا و  ضوـع  ـالب  کـیلمت  شـشخب و  ینعمب  تغل  رد  بهو و  ردـصم  هبه 
. صخا

- معا ینعمب  هبه 

هراشا

فقو هقدـص و  هلحن ، هزیاج ، هیدـه ، لماش  تسا و  هیطع  ۀـملک  اب  فدارتم  روبزم  ینعم  رد  هبه  دـشابیم . ضوع  نودـب  لام  کیلمت  نآ  و 
. دشابیم

- هیده - 1

دـصقب تسا  وا  زا  رتالاب  شماقم  هک  يرگیدـب  دراد  يرتنیئاپ  یعامتجا  ماـقم  هک  یـسک  فرط  زا  تسا  یلاـم  کـیلمت  زا  تراـبع  هیدـه 
. دنک میدقت  واب  هدرب  دوخ  ۀیرق  کلام  دزن  دیامنب و  دیص  ار  یئوهآ  يزرواشک  هکنانچ  مارکا ، میظعت و 

- هزیاج - 2

وا تامحز  ناربج  قیوشت و  يارب  تسا ، هداد  ماجنا  هک  یلمع  لـباقم  رد  يرگیدـب  یـسک  فرط  زا  تسا  یلاـم  کـیلمت  زا  تراـبع  نآ  و 
. لبون هزیاج  دننام 

- هلحن - 3

هقالع تبحم و  رظن  زا  ماحرا  ای  دـالواب  راـقع  کـیلمت  ار  نآ  دـنچ ، يراـبخا  زا  ةدافتـسا  اـب  اـهقف  زا  یـضعب  دـشابیم ، هبه  اـب  فدارم  هلحن 
. دنیامن نیمأت  راقع  نآ  زا  ار  دوخ  شاعم  دنناوتب  نانآ  ات  دناهتسناد 

- هقدص - 4

. دنوادخب برقت  دصقب  ءارقفب  تسا  لام  کیلمت  زا  ترابع  نآ  و 

- فقو - 5
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. تسا تعفنم  لیبست  نیع و  سبح  زا  ترابع  تشذگ  لوا  دلج  رد  هکنانچ 

- صخا ینعمب  هبه 

هدننککیلمت دنکیم . کیلمت  يرگید  سکب  ًاناجم  ار  یلام  رفن  کی  نآ  بجومب  هک  تسیدقع  هبه  : » دـیوگیم م . ق . « 795  » ةدام هکنانچ 
«. دنیوگیم هبوهوم  نیع  تسا  هبه  دروم  هک  ار  یلام  بهتم ، ار  رگید  فرط  بهاو ، ار 

(. تسا نون  مضب  لحن  نآ  ردصم  تسا و  هیطع  يارب  مسا  نون  رسکب  هلحن   ) دناهتفگ زین  هیطع  هلحن و  هبهب  مالسا  نییقوقح 
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طیارـش ياراد  دـعبب ، م . ق . « 190  » ةداـم رد  روکذـم  هلماـعم  تحـص  يارب  یـساسا  طیارـش  رب  هوـالع  دـشابیم و  هنیعم  دوقع  زا  یکی  هبه 
دصق و قفاوت  ۀلیـسوب  م . ق . « 191  » ةدام قبط  رگید  دوقع  دننام  هبه  دـقع  ددرگیم . ققحم  هبه  دـقع  اهنآ  عامتجا  اب  هک  تسا  یـصوصخم 

. ددرگیم ققحم  دیامنب  ءاشنا  دصق  رب  تلالد  هک  يزیچب  نآ  ندوب  نورقم  طرشب  نیفرط  ياضر 
هلماعم ءاـشنا  : » دـیوگیم هک  م . ق . « 193  » ةداـم قبط  و  دوشیم . عقاو  بهتم  فرط  زا  لوـبق  بهاو و  فرط  زا  باـجیا  ۀلیـسوب  روـبزم  دـقع 

دتـسوداد هلیـسوب  تسا  نکمم  هبه  دـقع  ددرگ »...  لصاح  ضابقا  ضبق و  لثم  دـشاب  اـضر  دـصق و  نیبم  هک  یلمع  ۀلیـسوب  تسا  نکمم 
رد تبث  م . ق . « 47  » ةدام قبط  دنیامن  دنس  میظنت  نآب  تبسن  دنهاوخب  هبه  دقع  نیفرط  هچنانچ  دنیوگ . یتاطاعم  هبه  ار  نآ  هک  دوش  ققحم 

دانـسا رتفد  رد  دـیاب  همانهبه  دـنادب  یـضتقم  هیلدـع  ترازو  هدوب و  دوجوم  یمـسر  دانـسا  رتافد  كالما و  دانـسا و  تبث  هرادا  هک  یطاـقن 
دهاوخن هتفریذـپ  مکاحم  تارادا و  زا  کیچـیه  رد  دـشاب  هدیـسرن  تبثب  هک  ياهمان  هبه  روبزم  نوناق  « 48  » ةدام قبط  دوش و  تبث  یمـسر 

. دش
کیلمت بجوم  صاخ ، ینعمب  هبه  دننام  اهنآ  اریز  دشاب ، یلعف  هچ  رگا  دراد  لوبق  باجیاب و  جایتحا  زین  هیده  هزیاج و  زا  هبه  رگید  ماسقا 

. دیآیم لمعب  دقع  ۀلیسوب  کیلمت  دوشیم و 

- زیجنت

دقع رد  دوقع  ماسقا  لصف  رد  هچنآب  هجوت  اب  یندم  قوقح  رظن  زا  یلو  دناهدرمش  هبه  دقع  تحص  طیارـش  زا  یکی  ار  زیجنت  هیماما  ياهقف 
رد ار  نآ  عامتجا  ةداس  قطنم  دشابیم و  روصت  لباق  قلعم  دـقع  اریز  تسناد ، لطاب  ار  قلعم  ۀـبه  ناوتیمن  دـیدرگ ، نایب  لوا  دـلج  رد  قلعم 

. تسین دوجوم  دنادب  لطاب  ار  نآ  هک  نوناق  رد  ياهدام  تسا و  هتفریذپ  لمع 
. دوشیم هتخانش  حیحص  قلعم  هبه  م . ق . « 10  » ةدام قالطا  قبط  نیاربانب 

- یناجم

هک يردپ  دوشیم  هدید  هکنانچ  دوش ، یلم  هبوهوم  نیع  ندـش  اراد  اب  بهتم  هک  تسنآ  یـسکب  یلام  ندومن  هبه  زا  هشیمه  بهاو  دوصقم 
یناجم هبه  هک  دراد  اضتقا  رما  نیا  و  ددرگ ، عفتنم  نآ  زا  دوش و  هناخ  ياراد  رـسپ  هک  تسنآ  شدوصقم  دشخبیم  دوخ  رـسپ  هب  ار  ياهناخ 

« 795  » ةدام هک  تسنیا  دریگن . یضوع  بهتم  زا  بهاو  ینعی  دشاب 
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هب دوش  عوجر   ) دناهتـسناد هبه  تلع  ار  بهتم  ندومن  اراد  یجراخ  نانادقوقح  تسا و  هدومن  دـیق  هبه  فیرعت  رد  ار  ندوب  یناجم  م . ق .
(. لوا دلج  رد  هلماعم  تحص  يارب  یساسا  طئارش  رد  تلع 
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«795  » ةدام لومشم  دوریمن و  رامشب  یحالطـصا  هبه  ماسقا  زا  ضوعم  ۀبه  تسا ، ندوب  یناجم  هبه  تحـص  طرـش  هاگره  هک  دوشیم  داریا 
لاـم لـباقم  رد  دوـشیم  هداد  رارق  نآ  رد  هک  یـضوع  اریز  تسا  یناـجم  زین  ضوـعم  هبه  هک  هدـش  هتفگ  روـبزم  داریا  خـساپ  رد  ددرگیمن .

هک دـشابیم  یناجم  هبه  ود  زا  بکرم  ضوعم  هبه  تقیقح  رد  سپ  دـشابیم . یناجم  کـیلمت  رد  طرـش  دروم  ضوع ، هکلب  تسین  بوهوم 
لیبق زا  هضوعم  دوقع  فیدر  رد  روبزم  دقع  دوش و  عقاو  بوهوم  لام  لباقم  رد  ضوع  هکنآ  هن  تسا  هتفرگ  رارق  يرگید  لباقم  رد  یکی 

لام لباقم  رد  ضوع  تروصب  هبه  دـقع  نمـض  رد  طرـش  هک  دـنایامنب  دوخ  راتفگ  اب  هتـسناوت  هچ  رگا  ـالاب  خـساپ  دـیآ . رد  هراـجا  عیب و 
تـسنآ دسریم  رظنب  هچنآ  تسناد . یناجم  ًافرع  ناوتیمن  دشاب  هدش  هداد  رارق  نآ  رد  ضوع  هک  ۀبه  دـقع  یلو  تسا ، هتفرگن  رارق  بوهوم 

کی ياراد  هبه  دـقع  ًاتعیبط  ینعی  تسا ، نآ  ندوب  ضوعم  ریغ  حالطـصاب  ندوب و  یفرط  کی  هبه  دـقع  ندوب  یناـجم  زا  هداـم  روظنم  هک 
تاـفانم رما  نیا  و  درادـن . دروم  ود  نتـشاد  هب  جاـیتحا  هضوعم  دوقع  دـننام  ددرگیم و  کـیلمت  بهتمب  بهاو  فرط  زا  هک  دـشابیم  دروـم 

م. ق . « 801  » ةدام هکتـس  نیا  تشذـگ . رما  نیا  هیراع  رد  هکنانچ  ددرگ ، جرد  هبه  دـقع  رد  بهاو  عفنب  یطرـش  نیفرط  قفاوتب  هک  درادـن 
اجب ًاناجم  ار  یعورشم  لمع  ای  دنک  هبه  واب  یلام  بهتم  هک  دنک  طرـش  دناوتیم  بهاو  نیاربانب  دشاب و  ضوعم  تسا  نکمم  هبه  : » دیوگیم

«. دروآ

- ضبق

ضبق لوبق و  اب  رگم  دوشیمن  عقاو  هبه  : » دـیوگیم م . ق . « 798  » ةدام هک  تسنیا  دشابیم ، هبه  ققحت  طرـش  بهتمب  هبوهوم  نیع  نداد  ضبق 
«. درادن يرثا  بهاو  نذا  نودب  ضبق  وا و  لیکو  ای  دشاب  بهتم  دوخ  ضبق  رشابم  هکنیا  زا  معا  بهتم 

عامجا يوعد  حاضیا  هرکذت و  رد  دننادیم و  هبه  تحص  طرش  ار  ضبق  هک  تسا  هدومن  هیماما  ياهقف  روهـشم  لوق  زا  يوریپ  یندم  نوناق 
رد  روبزم  لوق  ربانب  تسا . هدش  رما  نیا  رب 
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هک نآ  لوصح  زا  سپ  دراد و  بهتمب  هبوهوم  نیع  نداد  ضبقب  جاـیتحا  هکلب  دوـشیمن  داـجیا  بهتم  يارب  تیکلم  یئاـهنتب ، هبه  دـقع  رثا 

. دوشیم لقتنم  بهتمب  بهاو  زا  هبوهوم  نیع  ددرگیم و  ققحم  هبه  تسا  همات  تلع  ریخا  ءزج 
لـصاح بهتم  يارب  لوبق  باجیا و  هلیـسوب  هبوهوم  نیع  تیکلم  هک  دـننآ  رب  دـننادیم و  هبه  موزل  طرـش  ار  ضبق  هیماما  ياهقف  زا  یـضعب 

، ضبق زا  سپ  دـنز و  مه  رب  ار  نآ  هدـشن  هداد  بهتم  ضبقب  هبوهوم  نیع  هک  مادام  دـناوتیم  بهاو  تسا و  زیاج  روبزم  دـقع  یلو  ددرگیم 
. ددرگیم مزال  هبه  دقع 

یضعب هداد و  يرترب  رگید  ۀتسد  رب  ار  ياهتسد  تاهج  زا  یتهجب  لوق ، ود  زا  کی  ره  راد  فرط  هک  دشابیم  رابخا  هتسد  ود  لوق  ود  يانبم 
روهـشم لوق  ربانب  هک  دـشابیم  ضبق  دـقع و  نیب  لصاف  تدـم  تائامن  عفانم و  تیکلام  رد  روبزم  ثحب  یلمع  ۀـجیتن  دـناهدومن . لـیوأت  ار 

. تسا بهتم  نآ  زا  رگید  لوق  ربانب  بهاوب و  قلعتم 
بهتم تیـصخش  هک  ددرگیم  مولعم  وا »...  لیکو  ای  دـشاب  بهتم  دوخ  ضبق  رـشابم  هکنیا  زا  معا  دـیوگیم ...« : م . ق . « 798  » ةدام هکنانچ 

تلاکو و يرگیدب  دناوتیم  بهتم  نیاربانب  دیآ ، لمعب  ضبق  وا  هدنیامن  ای  لیکو  ۀلیـسوب  تسا  نکمم  هکلب  تسین  طرـش  ضبق  تحـص  رد 
. دیامن ضبق  ار  نآ  وا  فرط  زا  هک  دهد  تلاکو  بهاوب  ای  دنک و  ضبق  ار  بوهوم  لام  هک  دهد  یگدنیامن 

بهاو نذاب  دیاب  هبوهوم  نیع  ضبق  هک  ددرگیم  مولعم  درادن » يرثا  بهاو  نذا  نودـب  ضبق  دـیوگیم ..« : م . ق . « 798  » ةدام لیذ  هکنانچ 
هیماما ياهقف  روهـشم  لوق  زا  تعباتم  رما  نیا  رد  الاب  ةداـم  دـشابیم . نآ  تحـص  طرـش  ضبق  هک  يدوقع  هیلک  رد  تسا  نینچمه  دـشاب و 
یـضبق رب  رثا  بترت  مدـع  لصا  و  تسا ، هدـش  عامجا  يوعد  رهاوج  رد  فالخ و  دوجو  مدـع  يوعد  کلاسم  رد  رما  نیا  رب  تسا . هدومن 

نآب ناوتب  هک  تسین  دوجوم  یقالطا  تایاور  رد  دـشابیم و  هبوهوم  نیع  لاقتنا  مدـع  لصا  نینچمه  دـشاب و  هدادـن  هزاجا  بهاو  هک  تسا 
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هبه  رگید  فرط  زا  تسناد . رثؤم  ار  بهاو  نذا  نودب  ضبق  دومن و  دانتسا 
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دـشابیم عونمم  بهاو  هزاـجا  نودـب  بهتم  فرـصت  تسا و  بهاوب  قلعتم  لاـم  ضبق  زا  لـبق  ددرگیم و  ققحم  هبوهوم  نیع  ضبق  ۀلیـسوب 
سپـس دهاوخب و  ار  نآ  دادرتسا  دناوتیم  بهاو  هدشن و  ققحم  هبه  دـیامنب  ضبق  ار  هبوهوم  نیع  بهاو  نذا  نودـب  بهتم  هچنانچ  نیاربانب 

رثا الب  لامعا  دـننام  دوشیمن و  لئاز  ینوناق  ریغ  ضبق  ۀلیـسوب  دـقع  رثا  اریز  دـهد ، بهتم  ضبقب  ار  نآ  دـناوتیم  دـهاوخب  ناـمز  ره  بهاو 
، تسناد یفاک  ار  بهاو  نذا  نودب  ضبق  نآ  دانتـساب  ناوتیم  هک  تسا  دوجوم  تناما  در  رد  قالطا  هکنآ  رب  هوالع  هدش  هتفگ  تسا  رگید 

لصاح نآ  دشابیم و  بهتم  تسدب  لام  ندیسر  هبه ، دقع  تحص  رد  ضبق  ندوب  طرـش  رد  نقیتم  ردق  دشابیم و  نذا  تیطرـش  مدع  لصا 
لئاز ار  ضبق  یعـضو  رثا  دـشابیم و  یفیلکت  مکح  تیعونمم  ضرف  رب  تسا  بهاو  نذا  نودـب  ضبق  ندوـب  عوـنممب  عـجار  هچنآ  تسا و 

. دیامنیمن
فرط زا  ندومن  ضبق  رد  نذا  هک  دـسریم  رظنب  دـیامنیمن ، هبه  ققحت  رد  يرثا  بهاو  نذا  نودـب  ضبق  هک  یندـم  نوناـق  لوق  رباـنب  يراـب 

رما دـصقب  هاگره  هک  ینانچمه  دوب ، دـهاوخن  هبه  ققحت  يارب  یفاک  دـشاب  قلطم  هاـگره  دـشاب و  بوهوم  لاـم  ضبق  دـصقب  دـیاب  بهاو 
روهـشم ریغ  لوق  دهدب . بهتمب  لام  ضبق  رد  هزاجا  هیراع  ای  تناما  دصقب  بهاو  هکنانچ  تشاد  دـهاوخن  يرثا  دـشاب  هبه  زا  ریغ  يرگید 

. تسا هبه  تحص  يارب  یفاک  ضبق  رد  نذا  قلطم  دیوگیم  فالخ  رب 
اریز ددرگ . ققحم  وا  ةدنیامن  لیکو و  ۀلیسوب  تسا  نکمم  تشذگ  البق  هکنانچ  هکلب  دیآ  لمعب  بهتم  صخـش  ۀلیـسوب  تسین  مزال  ضبق 

رد  » م ق . « 799  » ةدام قبط  تهج  نیدب  دشاب  بهتم  صخـشب  مئاق  هتـشاد و  تیلخدم  نآ  رد  بهتم  تیـصخش  هک  تسین  يروما  زا  ضبق 
. دشابیمن ربتعم  دوخ  لاوما  رد  روجحم  فرصت  دنروجحم و  نانآ  اریز  تسا » ربتعم  یلو  ضبق  هیفس  ای  نونجم  ای  ریغصب  هبه 

ددـجم ضبقب  یجاـیتحا  دوشیم و  هتفگ  اـهنآ  ۀـیحان  زا  لوبق  باـجیا و  دـیامن ، هبه  دوخ  هیلع  یلومب  ار  یلاـم  میق  اـی  یلو  هک  یتروص  رد 
دی  ۀلزنمب  تسا و  اهنآ  دی  رد  لام  اریز  درادن ،
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ای یلو  هبه ، دقع  زا  سپ  هک  دسریم  رظنب  تسین ، دومن  ضبق  نامز  نآ  رد  ناوتب  هک  ینامز  نتـشذگب  جاتحم  نینچمه  دشابیم و  هیلع  یلوم 

نیوانع تحت  فرـصت  اریز  دریگ ، رارق  یلو  تسد  رد  هبوهوم  ناونعب  لام  نآ  هکنآ  ات  دنیامنب  ار  هیلع  یلوم  ۀیحان  زا  ضبق  دصق  دیاب  میق 
يارب تسا و  یـصوصخم  مکح  رثا و  ياراد  نآ  زا  یتمـسق  ره  ددرگیم و  ققحم  اـهنآ  لاـثما  هعیدو و  هیراـع ، بصغ ، لـیبق  زا  ياهفلتخم 

. تسا فرصتم  دصقب  جاتحم  رگید  مسقب  یمسق  رییغت 
ضبقب جایتحا  تسا  وا  دوخ  فرـصت  رد  ارابتعا  نویدم  ۀمذ  نوچ  و  دشخبب ، نویدـمب  ار  دوخ  بلط  دـناوتیم  نئاد  م . ق . « 806  » ةدام قبط 

نیدب تسا و  ءاربا  نویدمب  بلط  هبه  هجیتن  دیامن  هبه  واب  تسا  ریغ  فرـصت  رد  هک  ار  یلام  یـسک  هک  تسا  نآ  دـننام  تشاد و  دـهاوخن 
فالتخا نییقوقح  نیب  درادـن .» عوجر  قح  دـشخبب  نویدـمب  ار  دوخ  بلط  نئاد  هاـگره  : » ـالاب رد  روکذـم  م . ق . « 806  » ةداـم قبط  تهج 

هبه اریز  دننادیم ، طرش  ار  نویدم  لوبق  تهج  نیدب  هتسناد و  هبه  ار  نآ  یـضعب  ءاربا ؟ ای  تسا  هبه  نویدمب  بلط  يراذگاو  ایآ  هک  تسا 
هیماما ياهقف  روهشم  هک  تسا  رظن  نیمه  هب  هتـسناد و  ءاربا  ار  نآ  رگید  ياهدع  دوشیم و  ققحم  لوبق  باجیا و  هلیـسوب  دقع  تسا و  دقع 

هچ رگا  دراذگ  قرف  دیاب  ءاربا  نویدمب و  بلط  ۀبه  نیب  هک  دسریم  رظنب  تسین ، مزال  وا  لوبق  نویدـمب  بلط  ۀـبه  تحـص  رد  هک  دـننآ  رب 
دوخ ۀمذلا  یف  ام  کلام  بهتم  دـمآ  لمعب  هبه  هکنآ  زا  سپ  بلط  ۀـبه  رد  اریز  دـشابیم ، نید  طاقـسا  نآ  یکی و  ود  نآ  یجراخ  ۀـجیتن 

طونم دیامنیم و  طاقـسا  دراد  نویدم  رب  هک  یقح  نئاد  هک  ءاربا  دروم  فالخب  ددرگیم . طقاس  نید  نویدم  نئاد و  داحتا  رابتعاب  دوشیم و 
. دشابیم طرش  وا  لوبق  نویدمب  بلط  ۀبه  ققحت  يارب  هک  دوب  نآ  رب  دیاب  نیاربانب  دشابیمن . نویدم  لوبقب 

ماقم رد  نویدم  ًادعب  هچنآ  دهدب و  ثلاث  صخـش  ضبقب  ار  نآ  دناوتیمن  بهاو  اریز  دنک ، هبه  ثلاث  صخـشب  ار  دوخ  بلط  دناوتیمن  نئاد 
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ناوتیمن ار  روبزم  دروم  دـناهدومن  روصت  یـضعب  هکنانچ  تسا و  ۀـمذلا  یف  نید )  ) یلک دارفا  زا  هکلب  تسین  نید  دـهدیم  واـب  دـهعت  ءاـفیا 
هبه ثلاث  صخـشب  ار  روبزم  بلط  ناوتیم  تخورف  ثلاث  صخـشب  ار  يرگید  زا  بلط  ناوتیم  هک  ینانچمه  تفگ  و  دومن ، یلک  عیبب  سایق 

دشابیمن و  عیب  ققحت  طرش  ضبق  اریز  دومن ،
 379 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

. تسا طرش  هبه  رد 
ققحم هبه  شیادـیپ  يارب  مزال  ضبق  اریز  تسین » ضبقب  جاتحم  دـشاب  بهتم  دـیرد  هبوهوم  نیع  هک  یتروص  رد  : » م ق . « 800  » ةدام قبط 

نیا رد  دشابیمن . مزال  ضبق ، رد  بهتمب  دیدج  نذا  نینچمه  دـیامنب و  ضبق  ار  نآ  دـناوتب  بهتم  هک  ینامز  نتـشذگ  تهج  نیدـب  تسا ،
بهتم هکنآ  ای  هدوب  بهتم  تسد  رد  هلطاب  هلماعم  ای  نآ و  لاثما  هعیدو و  ای  هیراع  ناونعب  دقع  زا  لبق  هبوهوم  نیع  هک  دـیامنیمن  یقرف  رما 

يدروم نیب  دشاب و  هدرک  ضبق  بهاو  نذاب  ار  لام  بهتم  دقع  زا  لبق  هک  يدروم  نیب  هیماما  ياهقف  زا  یـضعب  دشاب . هدرک  بصغ  ار  نآ 
رد لام  بهاو  نذاب  هک  يدروم  رد  اریز  دـننادیم ، مزال  ار  ددـجم  ضبق  ریخا  دروم  رد  دـناهدراذگ و  قرف  هتفرگ  تسد  رد  نذا  نودـب  هک 

هدومن فرـصت  ار  لام  بهتم  بهاو  نذا  نودب  هک  يدروم  رد  یلو  تسا ، هدش  لصاح  دـقع  ققحت  زا  لبق  مزال  ضبق  دـشاب  بهتم  تسد 
رد ار  نآ  ءاقب  دصق  بهاو  تسا  یفاک  لام  بصغ  دروم  رد  هک  دسریم  رظنب  دوشیمن . هتخانش  ینوناق  وا  فرصت  بصغ ، دروم  دننام  دشاب 

دـشاب و مزال  الاب  رد  روکذـم  دراوم  ۀـیلک  رد  روبزم  دـصق  هک  دوش  هتفگ  تسین  دـیعب  هچ  رگا  دـشاب ، هتـشاد  وا  لاـم  ناونعب  بهتم  تسد 
دومن ضبق  ار  نآ  ناوتب  هک  یتدم  نتـشذگ  درادن و  مزال  ددـجم  ضبق  هک  تشذـگ  دوخ  هیلع  یلومب  میق  یـصو و  یلو ، ۀـبه  رد  هکنانچ 

. دشاب هتشاد  ار  بهتم  ناونعب  فرصت  دصق  دیاب  بهاو  یلو  دهاوخیمن ،
ار نآ  دناوتب  دوخ  بهتم  یلو  دهد  بهتم  ضبقب  ذخا و  ار  نآ  دناوتن  بهاو  دـشاب و  ثلاث  صخـش  فرـصت  رد  هبه  دروم  هک  یتروص  رد 

ندیـسر روبزم  دراوم  رد  ضبق  زا  دوصقم  اریز  دوب ، دهاوخ  یفاک  بهتم  ضبق  فقو  دروم  رد  م  ق . « 67  » ةدام زا  دافتسم  ربانب  دنک  ضبق 
. دشابیم نآ  کلام  نذاب  فرطب ، لام 

، دـشابیم ءاکرـش  هیقب  نذاب  فوقوم  بهتمب  نآ  ضبق  م  ق . « 475  » ةدام زا  طبنتـسم  ربانب  دریگ ، رارق  هبه  دروم  عاـشم  لاـم  هک  یتروص  رد 
عونمم  نآ  نیکلام  ةزاجا  نودب  ریغ  لام  رد  فرصت  رگید و  ءاکرش  مهس  رد  فرصت  اب  دراد  همزالم  عاشم ، بوهوم  مهس  ضبق  اریز 
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ار عنتمم  کیرـش  مکاح  دیامنب و  هعجارم  مکاحب  دناوتیم  عفنيذ  دـنهدن ، بهتمب  ار  لام  ضبق  هزاجا  رگید  ءاکرـش  هکنانچ  نیاربانب  تسا 

. دیامنیم بهتمب  لام  نداد  ضبقب  رابجا 
وا فرط  زا  هک  دهد  یگدنیامن  بهاوب  دناوتیم  هک  ینانچمه  دـیامنب  ضبق  رد  لیکو  ار  عنتمم  کیرـش  دـناوتیم  بهتم  فالتخا  عفر  يارب 

رگید ءاکرش  ةزاجا  دیآیم ، لمعب  هیلخت  هلیسوب  نآ  ضبق  هک  دشاب  یلاوما  زا  بوهوم  لام  هچنانچ  هک  دننآ  رب  اهقف  زا  یضعب  دنک . ضبق 
. درادن رگید  ياکرش  مهس  رد  فرصت  اب  همزالم  وحن  نیدب  ضبق  اریز  دشابیمن ، مزال  ضبق  رد 

. دشابیم مزال  ضبق  رد  ءاکرش  هیقب  ةزاجا  راچان  تسا  لیوحت  لقن و  نآ  ضبق  هک  دشاب  یلاوما  زا  بوهوم  لام  هچنانچ  و 
ددرگیم ءاکرش  ریاس  ماهس  رد  فرـصت  بجوم  هچ  رگا  بهتمب  عاشم  لام  نداد  ضبق  هک  دسریم  رظنب  تشذگ ، هراجا  نهر و  رد  هکنانچ 
یعـضو رثا  رگید ، ءاکرـش  مهـس  رد  فرـصت  عنم  اریز  دیامن ، رثا  الب  دناوتیمن  ار  هبه  دروم  ضبق  یلو  تسا  هدومن  عنم  نوناق  ار  رما  نیا  و 

رادقم نییعتب  تسا ) مدنگ  نت  دص  يوتحم  هک  يرابنا  زا  مدنگ  نتکی  دننام   ) نیعم رد  یلک  ضبق  دیامنیمن . عفترم  ار  بوهوم  مهـس  ضبق 
. دیآیم لمعب  رابنا  ياهمدنگ  یمامت  ضبقب  ای  نآ و  ضبق  نیعم و 

يرتـشمب عیبـم  میلـست  عاـفتنا و  دروم  هفوقوم و  نیع  ضبق  لـیبق  زا  رگید  دراوم  دـننام  درادـن و  رب  رد  ار  یتیـصوصخ  هبوـهوم  نیع  ضبق 
تافرـصت و ءاـحنا  زا  نکمتم  هک  يوـحنب  بهتمب  هبوـهوم  نـیع  نداد  زا  تـسا  تراـبع  م . ق . « 367  » ةداـم زا  دافتـسم  قبط  نآ  دـشابیم و 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 734 

http://www.ghaemiyeh.com


بهتم هچ  رگا  دشاب  هدـش  هتـشاذگ  بهتم  رایتخا  تحت  م . ق . « 368  » ةدام زا  دافتـسم  قبط  هک  دوشیم  لصاح  یتقو  نآ  دـشاب و  تاعافتنا 
يوحنب دـیاب  تسا و  هفلتخم  تاـیفیکب  دروم  فـالتخاب  ضبق  م . ق . « 369  » ةدام زا  دافتـسم  قبط  دـشاب . هدرکن  فرـصت  ار  نآ  اًلمع  زونه 

ضبق هک  دـننآ  رب  ياهدـع  تسا . فالتخا  لام  میلـست  ضبق و  رد  هیماما  ياهقف  نیب  تشذـگ  هکنانچ  دـنیوگ . ضبق  ار  نآ  ًافرع  هک  دـشاب 
عفر هیلخت و  لوقنم ، ریغ  رد  ضبق  هک  دـننآ  رب  رگید  ةدـع  لوقنم . ریغ  هاوخ  دـشاب و  لوقنم  هاوخ  تسا  لام  زا  دـی  عفر  هیلخت و  زا  ترابع 

، لوقنم لام  رد  دی و 
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هک یسک  يالیتسا  دی و  تحت  لام  ندوب  زا  تسا  ترابع  ضبق  دناهتفگ  هیماما  ياهقف  نیققحم  زا  یضعب  هچنآ  دشابیم . نآ  لیوحت  لقن و 
. دشاب هدومنن  فرصت  ار  نآ  اًلمع  هچ  رگا  دنک  ضبق  ار  نآ  دیاب 

لباقم رد  بهتم  ددرگیم و  لطاب  هبه  دوش  نآ  فلت  ببـس  ای  و  دنک ، فلت  ار  روبزم  لام  بهتم  هبوهوم ، نیع  ضبق  زا  لبق  هک  یتروص  رد 
فلت ار  يرگید  لام  سک  ره  تسا و  بهاو  تیکلم  رد  ضبق  زا  لبق  هبه  دروم  لام  اریز  دشابیم ، تمیق  ای  لثم  زا  نآ  لدـب  نماض  بهاو 
فلت ار  نآ  بهتم  هک  دشاب  هداد  هزاجا  بهاو  هکنآ  رگم  تسناد  بوهوم  لام  ضبق  ار  لمع  نیا  ناوتیمن  دهدب و  ار  نآ  لدـب  دـیاب  دـنک 

. دیآ لمعب  بهاو  نذاب  دیاب  ضبق  اریز  دوشیم ، هتخانش  ضبق  روبزم  لام  فالتا  تروص  نیا  رد  ددرگ ، نآ  فلت  ببس  ای  دیامن و 
نیاربانب دشاب . هداد  بهتمب  ضبق  رد  نذا  بهاو  هچ  رگا  دوشیم  لطاب  هبه  دـقع  دریمب  ضبق  زا  لبق  دـقع و  زا  دـعب  بهاو  هک  یتروص  رد 

دیاب دـننک ، هبه  ار  لام  نآ  دوب  هدومن  هبه  ثروم  هک  یـسکب  دـنهاوخب  نانآ  هچنانچ  دـندرگیمن و  ضبق  رد  دوخ  ثروم  ماـقم  مئاـق  هثرو 
اریز دنوشیمن ، ضبق  رد  وا  ماقم  مئاق  هثرو  دوشیم و  لطاب  هبه  دریمب  ضبق  زا  لبق  بهتم  هاگره  نینچمه  و  دـنیامن . دـقعنم  يدـیدج  دـقع 
عطق راـیتخا  تسا ، ببـس  ءزج  هک  ضبق  زا  لـبق  بهتم  اـی  بهاو  توف  رثا  رد  دنـشاب و  راـتخم  هبه  ققحت  ياـهتنا  اـت  ادـتبا  زا  دـیاب  نیفرط 
هیلک اریز  دوشیم ، لحنم  هبه  زیاج  دقع  دریمب  ضبق  زا  لبق  بهاو  هچنانچ  تسا ، هبه  دـقع  موزل  طرـش  ضبق  هک  رگید  لوق  ربانب  ددرگیم .

. ددرگیم خسفنم  نیفرط  زا  یکی  توم  رثا  رد  هزئاج  دوقع 

- دشابیمن ضبق  رد  طرش  تیروف 

هراشا

رد یفلاخم  هیماما  ياـهقف  نیب  دومن . ضبقب  مزلم  ار  وا  ناوتیمن  دزادـنا و  ریخأـتب  ار  هبوهوم  نیع  نداد  ضبق  دـقع ، زا  سپ  دـناوتیم  بهاو 
نیع دـقع ، خـیرات  زا  لاس  کی  زا  سپ  دزادـنا و  ریخأتب  ار  ضبق  يرذـع  چـیه  نودـب  بهاو  هاـگره  نیارباـنب  تسا ، هدـشن  هدـید  رما  نیا 

هک دشاب  هدش  فرـصنم  هبه  زا  هتـشاد و  ضارعا  دصق  ضبق  ریخأت  زا  بهاو  هکنآ  رگم  ددرگیم  ققحم  هبه  دهدب  بهتم  ضبقب  ار  هبوهوم 
رثؤم  قباس  ۀبه  دقع  رابتعاب  روبزم  ضبق  دناوتیمن  هدش و  لیاز  دقع  راثآ  تروص  نیا  رد 
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. دیامنب یلعف  ۀبه  لام ، ضبق  هلیسوب  دناوتیم  کلام  یلو  دوش ، عقاو 

هاگره ددرگ و  لصاح  دقع  زا  سپ  ًاروف  لوبق  دـننام  دـیاب  دـشاب  همات  تلع  ریخا  ءزج  ضبق  هچنانچ  هک  دوشیم  داریا  ضبق  ریخأت  زاوج  رب 
دنهدیم لیکشت  ار  رکیپ  کی  ود  نآ  تسا و  دقع  ءزج  ود  زا  یکی  لوبق  هک  دوشیم  هتفگ  روبزم  داریا  خساپ  رد  دوش . لطاب  هبه  دتفا  ریخأت 

طرـش ضبق  هک  يدروم  ره  رد  تهج  نیدب  تسا و  هداد  رارق  دقع  رد  رثؤم  ار  نآ  نوناق  دشابیم و  دقع  زا  جراخ  يرما  هک  ضبق  فالخب 
. دشابیمن مزال  تیروف  تسا  ققحت 

هبه بهتم  فرـصتب  لام  نداد  نودـب  دـشابیم و  هیطع  رد  هک  ینانچمه  تسا  هبه  موهفم  رد  لـخاد  ضبق  هک  دـنیوگب  دناهتـساوخ  یـضعب 
هبه موهفم  ءزج  ضبق  هک  یتروص  رد  دراد . قرف  تسا  نآ  ققحت  طرـش  ضبق  هک  عاـفتنا  قح  فقو و  اـب  هبه  تهج  نیدـب  دوشیمن . هتفگ 
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فرع هک  هدش  هتفگ  خـساپ  رد  مینادـیم . لقان  ار  ضبق  هکنآ  لاح  دـشاب و  دـقع  نامز  زا  بهتم  تیکلم  زا  فشاک  هک  تسا  مزال  دـشابن ،
درادـن و هقباس  تیکلم  زا  ضبق  ندوب  فشاک  اب  همزالم  مه  رما  نیا  دـنادیم و  نآ  زا  جراـخ  هکلب  هتـسنادن  هبه  موهفم  رد  لـخاد  ار  ضبق 
رد لوبق ، فدـه  اریز  دوـمن ، تسا  توـف  زا  سپ  هل  یـصوم  تیکلم  زا  فشاـک  هک  تیـصو  رد  لوـبق  رب  ساـیق  ار  هبه  رد  ضبق  ناوـتیمن 
رب ةوالع  تسین ، نآ  رد  يرظن  هنوگچیه  هک  هبه  رد  ضبق  فالخب  تسا  هدـش  هدروآ  ياجب  یـصوم  فرط  زا  هک  دـشابیم  یلمع  تیـصو 

. دریگ رارق  ضبق  ندوب  يروف  رب  لیلد  دناوتیمن  رما  نیا  هکنآ 

عرف

یمین کی  رهب  هک  تسا  نآ  رد  رهاظ  دشاب  هدشن  نیعم  کی  ره  مهس  هچنانچ  دنیامن ، لوبق  نانآ  دوش و  هبه  رفن  ودب  یلام  هک  یتروص  رد 
ود نآ  رابتعاب  هبه  دقع  دریمب ، ضبق  زا  لبق  ای  دیامن و  عانتما  يرگید  دنک و  ضبق  رفن  ود  نآ  زا  یکی  هاگره  تسا و  هدش  هبه  لام  نآ  زا 

. دوب دهاوخ  لطاب  هبه  دقع  يرگید  مهسب  تبسن  حیحص و  هدومن  ضبق  هک  یسک  مهسب  تبسن  دوشیم و  دقع  ودب  لحنم 

- هبه دقع  نیفرط 

هراشا

هک  یسک  یکی  تسا : فرط  ود  ياراد  دوقع  هیلک  دننام  هبه  دقع 
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. دنمان بهتم  هک  دوشیم  کیلمت  واب  لام  هک  يرگید  دنیوگ و  بهاو  ار  نآ  هک  دنکیم  کیلمت  ار  لام 

- بهاو

ق. « 345  » ةدام دافم  دننام  روبزم  ةدام  دافم  دشاب » هتشاد  تیلها  دوخ  لام  رد  فرـصت  هلماعم و  يارب  دیاب  بهاو  : » م ق - « 796  » ةدام قبط 
زین ار  نمث  ای  عیبم  رد  فرـصت  يارب  تیلها  هلماعم ، يارب  ینوناق  تیلها  رب  هوالع  دـیاب  يرتشم  عیاب و  زا  کی  ره  : » دـیوگیم هک  دـشابیم  م 

. دوش هعجارم  تشذگ  عیب  تمسق  رد  روبزم  ةدام  حرش  دشاب ». هتشاد 

- بهتم

هراشا

دیاب راچان  لوبق  تحـص  يارب  دـیامنب ، لوبق  ار  نآ  بهتم  دـیاب  دوشیم و  هتفگ  بهاو  ۀلیـسوب  باجیا  تسا و  دـقع  هبه  تشذـگ  هکناـنچ 
. دشاب ینوناق  رابتعا  ياراد  وا  دصق  بهتم و  تارابع 

لوا دـلج  رد  هلماـعم  نیفرط  تیلها  رد  هکناـنچ  هیفـس  زیمم و  ریغـص  یلو  دریگ  رارق  بـهتم  دـناوتیمن  نوـنجم  زیمم و  ریغ  ریغـص  نیارباـنب 
هنوگچیه ضوعم  ریغ  هبه  لوبق  رد  نوچ  و  دشابیم . ینوناق  رابتعا  ياراد  نانآ  ظافلا  تارابع و  دنیامنب و  ءاشنا  دصق  دـنناوتیم  تشذـگ ،

ضوع ـالب  هبه  لوبق  دـنناوتیم  هیفـس  زیمم و  ریغـص  م . ق . « 1214  » و « 1212  » ةدام حیرـص  قبط  دـیامنیمن  دوخ  لاوما  رد  بهتم  یفرـصت 
رد بهتم  نوچ  دنک  یلام  ندادب  دهعت  ای  دیامنب و  یلام  کیلمت  هبه  لباقم  رد  بهتم  دوش و  ضوع  طرـش  هبه  رد  هک  یتروص  رد  دـننک .
. دنیامنب ضوعم  هبه  لوبق  دنناوتیمن  هیفس  زیمم و  ریغص  تهج  نیدب  دشاب  دیشر  غلاب و  دیاب  اذل  دیامنیم  دوخ  لاوما  رد  فرصت  هبه  لوبق 
زا رفن  کی  تسا  نکمم  زین  دـیامنب و  مادـقا  ریغ  زا  تلاـکوب  اـهنآ  زا  یکی  اـی  نیفرط  تسا  نکمم  : » دـیوگیم هک  م . ق . « 198  » ةدام قبط 
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ینانچمه دیامن  لوبق  ار  نآ  بهتم  فرط  زا  تلاکوب  دنک و  هبه  يرگیدب  ار  لام  دناوتیم  بهاو  دروآ » لمعب  ار  مادقا  نیا  نیلماعتم  فرط 
میق یلو و  نیاربانب  دیامن . لوبق  ار  نآ  رگید  رابتعاب  باجیا و  يرابتعاب  دشاب و  بهتم  بهاو و  فرط  زا  لیکو  دـناوتیم  ثلاث  صخـش  هک 

دنتسه  هیلع  یلوم  ینوناق  هدنیامن  هک 
 384 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

ةدام هچنآ  دنیامن . لوبق  باجیا و  ءاشنا  ناونع  ودب  دننک و  لوبق  ار  نآ  هیلع  یلوم  فرط  زا  دنیامن و  هبه  هیلع  یلومب  دوخ  لام  زا  دنناوتیم 
دوخب ار  هیلع  یلوم  لام  هکنیا  زا  معا  دنک  هلماعم  دوخ  اب  هیلع  یلوم  فرط  زا  تمومیق  تمـسب  دناوتیمن  میق  : » هک دـیوگیم  م . ق . « 1240»

. دوش لخاد  میق  تیکلم  رد  هیلع  یلوم  لام  زا  دیامنیم  باجیا  هک  تسا  ضوعم  ۀلماعمب  رظان  دـهد ». لاقتنا  واب  ار  دوخ  لام  ای  دـنک  لقتنم 
نیدـب دـیامنب  یلمع  هیلع  یلوم  تحلـصم  هطبغ و  تیاـعر  نودـب  تسا  نکمم  هک  دـشابیم  میق  هدافتـسا  ءوس  زا  يریگولج  يارب  عـنم  نیا 

هدش يزیچان  ضوع  طرـش  نآ  رد  هک  تسیا  هبه   » یتاباحم هبه  هک  دسریم  رظنب  دنک  دوخ  هیلع  یلومب  ضوعم  ریغ  ۀبه  دناوتیم  میق  تهج 
ةدام لومـشم  زین  دهدب ، واب  لایر  کی  بهتم  هک  دوش  طرـش  نآ  نمـض  رد  دـیامنب و  هبه  يرگیدـب  ار  دوخ  ۀـناخ  یـسک  هکنانچ  دـشاب »

ضرف هک  تسا  زیچان  نادـنچ  هبوهوم  نیع  شزرا  لـباقم  رد  دوشیم  هداد  میقب  هیلع  یلوم  فرط  زا  هک  یـضوع  اریز  دـشابن  م  ق . « 1240»
یلومب دوخ  لام  زا  یلو  هاگره  هک  تسنآ  رب  طوسبم  رد  خیش  تسا . ضوع  الب  هبه  دننام  رظن  نیا  زا  و  ددرگیمن ، میق  يارب  هدافتـسا  ءوس 

زا دوخ  يارب  ای  دشورفب و  واب  ار  يزیچ  دوخ  لام  زا  دناوتیمن  هک  ینانچمه  دیامن  لوبق  ار  نآ  هیلع  یلوم  فرط  زا  دناوتیمن  دـنک  هبه  هیلع 
. دریگ رارق  دقع  فرط  هیلع  یلوم  فرط  زا  هک  دیامنیم  بصن  ار  ینیما  مکاح  دروم  نیا  رد  درخب . يزیچ  وا 

- هبوهوم نیع  - 1

 ...« دـنکیم کیلمت  يرگید  سکب  ًاـناجم  ار  یلاـم  رفن  کـی  نآ  بجومب  هک  تسیدـقع  هبه  : » دـیوگیم هک  م . ق . « 795  » ةدام زا  هکناـنچ 
نیا اب  دنتسه  یکیلمت  دقع  ود  ره  عیب  هبه و  اریز  دریگ ، رارق  هبه  دروم  دناوتیم  دشاب  حیحص  عیب  ۀلیـسوب  نآ  لاقتنا  هک  یلام  دوشیم  مولعم 

رد بسا  نالف  باتک و  نالف  دـننام  دـشاب  یجراخ  نیع  دـیاب  هبه  دروم  نیارباـنب  دـشابیم . ضوعم  ریغ  هبه  هضوعم و  دوقع  زا  عیب  هک  قرف 
. دشاب هتشاد  دوجو  جراخ  رد  دقع  نیح  رد  هک  دومن  کیلمت  ناوتیم  ار  یلام  اریز  دشاب ، دوجوم  دقع  نیح  رد  هبه  دروم  دیاب  تروص  نیا 
. ثلاث صخشب  ای  دوش  هبه  گناد  راهچ  کلامب  مهس  نآ  هاوخ  هناخ  نالف  زا  گناد  ود  دننام  عاشم  ای  دشاب  زورفم  هبه  دروم  تسا  نکمم 
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رد دوجوم  مدنگ  نت  دصکی  زا  مدنگ  نت  کی  دننام  ءازجالا ) يواستم  ءیـش  زا  یلک  روطب  نیعم  رادقم   ) نیعم رد  یلک  دناوتیم  هبه  دروم 

. دشابیم دوجوم  دقع  نیح  رد  تسا و  یجراخ  نیع  ماسقا  زا  نیعم  رد  یلک  اریز  دشاب ، رابنا 
ددرگ کیلمت  دناوتب  ات  تسین  دوجوم  جراخ  رد  دقع  نیح  رد  یلک  اریز  دریگ ، رارق  هبه  دروم  دناوتیمن  یلک  هک  دننآ  رب  ءاهقف  زا  يرایسب 

هبه دروم  دناوتیم  یلک  هک  دـسریم  رظنب  دـناهتفرگن . رارق  هبه  دروم  اهنآ  هک  دنتـسه  یلک  دارفا  قیداصم و  تسا  دوجوم  جراخ  رد  هچنآ  و 
یکی ضبق  تسا و  دوجوم  جراخ  رد  دارفا  نمض  رد  یلک  اریز  دشابیمن ، حیحص  دنیامنیم  نآ  ضبق  تیلباق  مدعب  هک  یلاکشا  دوش و  عقاو 

. ددرگیم بوسحم  یلک  ضبق  دارفا ، زا 
رد نآ  هتـسناد و  یکیلمت  ار  هبه  دقع  یندم  نوناق  اریز  دشابن ، حیحـص  یلک  هبه  یندـم ، نوناق  ةزاجا  مدـع  اب  یئاضق  رظن  زا  دوریم  روصت 
یف یلک  عیب ، ماسقا  زا  یکی  هک  تسا  یندم  نوناق  « 350  » هدام دانتساب  یلک  عیب  تحـص  دشاب و  یجراخ  نیع  نآ  دروم  هک  تسا  یتروص 

رامـشب هبه  ماسقا  زا  هچ  رگا  دومن  راذگاو  يرگیدـب  ار  همذـلا  یف  یلک  یندـم  نوناق  « 10  » ةدام قبط  ناوتیم  یلو  تسا . هدرمـش  ار  همذـلا 
. دوریمن

درادن و نهترم  قح  اب  تافانم  روبزم  لمع  دیامنب . هبه  ثلاث  صخـشب  راکبلط  قح  دیق  اب  تسا  يرگید  نهر  رد  هک  ار  یلام  دناوتیم  نهار 
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هبه رد  نهار  هکنانچ  نیاربانب  نهترم » نذاب  رگم  دشاب  نهترم  قح  یفانم  هک  دنک  یفرصت  نهر  رد  دناوتیمن  نهار  : » م ق . « 793  » ةدام قبط 
. درادن مزال  ار  نهترم  هزاجا  تسا  يرگید  نهر  رد  روبزم  لام  هک  دنک  دیق 

رد هک  یـسک  هزاجا  نودـب  ریغ  لام  ضبق  تسا و  نهترم  قح  قلعتم  بوهوم  لام  اریز  دراد ، نهترم  هزاجاب  جاـیتحا  بهتمب  نآ  ضبق  اـما 
نیع ضبق  هک  دوش ، هتفگ  هنوـهرم  نیع  ۀـبه  دروـم  رد  هدـش  هتفگ  عاـشم  لاـم  ضبق  رد  هچنآ  ناوـتیمن  تسا . عوـنمم  دراد  قـح  لاـم  نآ 

ریغ قح  قلعتم  هبه  دروم  ءازجا  یمامت  نوهرم ، لام  هبه  رد  اریز  دـشاب ، حیحـص  نهترم  هزاـجا  نودـب  تسا  نهر  يرگید  دزن  هک  هبوهوم 
دراد  کیرش  کلم  ءازجا  ضبق  اب  همزالم  نآ  ضبق  یلو  دشابیمن ، ریغ  قح  قلعتم  نآ  ءازجا  هک  عاشم  مهس  هبه  فالخب  دشابیم 
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لوصحلا جـیردت  يزیچ  هک  تعفنم  اما  دـنکیمن . عفترم  ار  بوهوم  لام  ضبق  رثا  رما  نیا  تسا و  عونمم  نآ  رد  فرـصت  نوناق  رظن  زا  هک 

ضبقب ار  نآ  ناوتیمن  دناهتسناد ، کیلمت  لباق  ار  نآ  هیماما  ياهقف  تهج  نیدب  هدش و  هراجا  دروم  رد  القتـسم  نآ  دوجو  ضرف  دشابیم و 
دـشابیمن و یفاـک  دـقع  تحـص  يارب  هدوبن و  یقیقح  ضبق  لاـم ، نیع  عبتب  نآ  ضبق  دـقع و  نیح  رد  تعفنم  مسجت  ضرف  و  داد . بهتم 
و دوریمن . رامـشب  قح  ضبق  قح ، قلعتم  نیع  ضبق  دنتـسین و  ضبق  لباق  ناـنآ  زا  کیچـیه  اریز  قاـفترا ، قح  عاـفتنا و  قح  تسنآ  دـننام 

دروم رد  دش  هتفگ  لاقتنا  لباق  قوقح  تعفنمب و  عجار  هچنآ  هعفـش  قح  رایخ و  قح  دـننام  رگید ، لاقتنا  لباق  یلام  قوقح  تسا  نینچمه 
. دشابیمن هبه  ماسقا  زا  روبزم  لاقتنا  هچ  رگا  دومن  راذگاو  يرگیدب  ار  اهنآ  م . ق . « 10  » ةدام دافم  قبط  ناوتیم  یلو  تسا ، هبه 

تسا و دوجوم  جراخ  رد  يراصحنا و  تیکلام ، قح  دننام  روبزم  قح  اریز  دشاب  هبه  لباق  یجراخ  نیع  دننام  ریجحت  قح  هک  دسریم  رظنب 
. دومن یقلت  ریجحت  قح  ضبق  ار  ریجحت  دروم  ضبق  ناوتیم  یکچوک  حماست  اب 

ار بلط  ناوتیم  ددرگیم  دافتـسم  درادن » عوجر  قح  دشخبب  نویدمب  ار  دوخ  بلط  نئاد  هاگره  : » دیوگیم هک  م . ق . « 806  » ةدام زا  هکنانچ 
جاـیتحا هدوب و  بهتم  تسد  رد  اًـلبق  هک  تسا  یجراـخ  نیع  ضبق  دـننام  تشذـگ  هکناـنچ  نآ  ضبق  دومن و  هبه  تسنویدـم  هک  یـسکب 

ات تسین  دوجوم  جراخ  رد  یلک و  نید  اریز  دنادیمن  حیحـص  ار  نآ  ءاهقف  روهـشم  لوق  نویدم ، ریغب  بلط  هبه  یلو  درادن . دـیدج  ضبقب 
تـسا نید  زا  ریغ  نآ  تسا و  یلک  دارفا  زا  ددرگیم  هیدأت  هچنآ  اریز  دوشیمن ، هتخانـش  ضبق  نویدم  فرط  زا  نید  ءافیا  دـشاب . ضبق  لباق 

يارب هک  یلاکشا  درادن و  یلاکـشا  نویدم  ریغب  بلط  ۀبه  هک  دننآ  رب  هیماما  ياهقف  زا  یـضعب  دشابیم . نویدم  همذ  رد  يرابتعا و  یلک  هک 
نیع یلک  اریز  ددرگیم ، ققحم  نآ  دارفا  زا  یکی  نداد  ضبقب  یلک  ضبق  هکنآ  لاـح  تسا و  یلک  ضبق  تیلباـق  مدـع  دوـشیم  روـصت  نآ 

تـسا نینچمه  تسا و  هدـش  لصاح  ضبق  دـنک  ذـخا  نویدـم  زا  ار  نآ  بهتم  بهاو  نذا  رثا  رد  هچنانچ  تسا و  جراخ  دارفا  قیداـصم و 
زا  ار  نآ  بهاو  هاگره 
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ضبق دوخ  يارب  هتفرگ و  وا  زا  یگدـنیامن  ناونعب  ار  نآ  هک  دـهد  تلاکو  بهتمب  بهاو  هکنآ  ای  دـهدب و  بهتم  ضبقب  دریگب و  نویدـم 
حیحص روبزم  ۀبه  یندم ، نوناق  « 10  » ةدام دافمب  هجوت  نویدم و  ریغب  بلط  ۀبه  تحص  يارب  همزال  طئارـش  ندوب  اب  یئاضق  رظن  زا  دیامنب 

. دشابیم

- تسا حیحص  یلوضف  ۀبه  - 2

یناونع رهب  لام  لاقتنا  اریز  تسا ، حیحـص  هبه  رب  رظان  روبزم  ةدام  دنکیم » هبه  هک  دشاب  یلام  کلام  دـیاب  بهاو  : » م ق . « 797  » ةدام قبط 
لمعب یلوضف  ۀلماعم  لصف  رد  هک  یقوقح  لیلحت  اب  ار  روبزم  ةدام  ناوتیمن  دـیآ . لمعب  کلام  فرط  زا  هک  تسا  حیحـص  یتقو  دـشاب  هک 

هک ار  هبه  دـقع  نیاربانب  تسناد . لطاب  ار  یلوضف  هبه  دـش ، هتـسناد  تالماعم  هیلک  رد  نایرج  لـباق  یلوضف  دـقع  و  لوا ) دـلج  رد   ) دـمآ
ق. « 371  » ةدام هکتـس  نیا  دشابیم . کلام  ةزاجا  زا  سپ  ضبق  رب  تردق  تخاس و  دـقعنم  یلوضف  روطب  ناوتیم  تسنآ  ققحت  طرـش  ضبق 
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«. تسا ربتعم  هزاجا  نامز  رد  میلست  رب  تردق  تسا  کلام  ةزاجاب  فوقوم  هک  یعیب  رد  : » دیوگیم م :.

- دشاب نیعم  دیاب  هبه  دروم  - 3

عیب هنوگنیا  نالطب  ببـس  دشابیم و  حیحـص  ملق  ود  زا  یکی  ای  باتک  ود  زا  یکی  دننام  ددرم ، درف  ۀبه  هک  دننآ  رب  هیماما  ياهقف  زا  یـضعب 
هک یتروص  رد  تسا و  ررغ  عفر  يارب  هلماعم  دروم  ندوبن  مولعم  اریز  دـشیم ، هتخانـش  حیحـص  زین  نآ  دوبن  عامجا  هچنانچ  تسا و  عامجا 

هکنآب هجوت  اب  یندم ، نوناق  رظن  زا  تسین . دوجوم  ررغ  دیدرت  روطب  اهنآ  زا  یکی  لاقتنا  رد  دـشاب  يواسم  ءیـش  نیدـنچ  تمیق  تافص و 
هبه هک  دوشیمن  هدید  نوناق  رد  ياهدام  درامشیم و  هلماعم  تحص  يارب  یساسا  طئارـش  زا  یکی  ار  هلماعم  عوضوم  ندوب  نیعم  « 190  » ةدام

. تسناد لطاب  دشابن  نیعم  نآ  دروم  هک  ار  ياهبه  دیاب  راچان  دنادب ، حیحص  ار  ددرم  درف 

- دشاب مولعم  دیاب  هبه  دروم  - 4

، نآ زا  عاشم  ءزج  ای  هربص و  هبه  دشاب و  مولعم  هبوهوم  نیع  رادقم  تسین  مزال  هبه ، دقع  رد  هک  دنیامنیم  حیرصت  هیماما  ياهقف  زا  یضعب 
تسین  مولعم  نآ  رادقم  هک  ینید  هبه  نینچمه  دشابیم و  حیحص  هربص  رادقم  نتسنادن  اب 
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هک « 216  » ةدامب هجوت  اـب  یندـم  نوناـق  رظن  زا  دـننادیم  نآ  تحـص  طرـش  ار  هبه  دروم  ندوب  مولعم  ءاـهقف  زا  رگید  ةدـع  تسا . حـیحص 
رد ار  یلامجا  ملع  هک  تسین  ياهدام  و  تسا » یفاک  نآب  یلامجا  ملع  هک  هصاخ  دراوم  رد  رگم  دشابن  مهبم  دـیاب  هلماعم  دروم  : » دـیوگیم

. تسناد حیحص  دشابیم  لوهجم  نآ  دروم  رادقم  هک  ياهبه  ناوتیمن  تهج  نیدب  دنادب ، یفاک  هبه  دروم 
دوشیم و دـیلوت  نآ  ندوب  لوهجم  زا  هک  تسا  يررغ  عفر  يارب  هلماـعم  دروم  ندوـب  موـلعم  هکنآ  حلـص و  اـب  هبه  كـالم  تدـحو  رظن  زا 

. دشاب حیحص  تسا  لوهجم  نآ  رادقم  هک  يزیچ  هبه  هک  دوب  نآ  رب  ناوتیم  دوشیمن ، تسا  ضوعم  ریغ  دقع  هک  هبه  رد  ررغ  ضرف 

- ضوعم ۀبه 

لمع ای  دنک  هبه  واب  یلام  بهتم  هک  دنک  طرـش  دناوتیم  بهاو  نیاربانب  دـشاب و  ضوعم  تسا  نکمم  هبه  : » یندـم نوناق  « 801  » ةدام قبط 
بهاو ۀلیـسوب  هک  تسا  هبوهوم  نیع  نآ  دروم و  کی  ياراد  ینعی  دـشابیم  ضوعم  ریغ  دوقع  زا  یکی  هبه  دروآ » اجب  ًاـناجم  ار  یعورـشم 

نیاربانب دروآ . رد  ضوعم  تروصب  نآ  رد  ضوع  طرـش  جرد  ۀلیـسوب  ناوتیم  ضوعم  ریغ  دوقع  مامت  دـننام  یلو  ددرگیم  کیلمت  بهتمب 
 ...« دنکیم کیلمت  يرگید  سکب  ًاناجم  ار  یلام  رفن  کی  نآ  بجومب  هک  تسا  يدـقع  هبه  : » دـیوگیم هک  « 795  » ةدام رد  ًاناجم )  ) ۀملک

زا هبه  دقع  هک  دنامهفب  دنک و  نایب  دـشابیم  ضوعم  ریغ  هک  ار  هبه  دـقع  تعیبط  هتـساوخ  نآ  ۀلیـسوب  یندـم  نوناق  تسا و  يزارتحا  دـیق 
هبه تفگیمن  م  ق . « 801  » ةدام رد  الا  دشابیم و  دقع  دسفم  ای  لطاب و  ضوع  طرـش  هک  دیوگب  هتـساوخ  هکنآ  هن  دـشابیمن ، هضوعم  دوقع 

غلبمب واب  ار  دوخ  غاب  بهتم  هک  دنک  طرـش  بهتم  رب  يرگیدب ، دوخ  ۀـناخ  هبه  نمـض  رد  بهاو  هاگره  الثم  دـشاب ، ضوعم  تسا  نکمم 
ناونعب هبه  دقع  رد  هچنآ  هک  دنکیمن  قرف  رما  نیا  رد  دوب . دهاوخ  حیحص  روبزم  ۀبه  دیامنب ، هشقن  قبط  ار  ینامتخاس  ای  دشورفب و  ینیعم 

زیچان رایـسب  هبه  دقع  رد  ضوع  هچنانچ  دشاب . رتمک  ای  رتشیب و  ای  دـیامن و  هلداعم  هبوهوم  نیع  اب  شزرا  ثیح  زا  دوشیم  هداد  رارق  ضوع 
داقعنا زا  نیفرط  روظنم  دنیوگ و  یتاباحم  هبه  حالطـصا  رد  ار  روبزم  ۀـبه  لوپ ، لایر  کی  ای  تابن و  ریـس  کی  دـننام  دـشاب  شزرا  مک  و 

دنک  عوجر  نآ  زا  دناوتن  بهاو  ات  دیآ  رد  ضوعم  تروصب  هبه  هک  تسنآ  هبه  نینچ 
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هکنانچ دریگ  رارق  ضوعم  فیدر  رد  ضوع  هک  يروطب  دـشاب  دروم  ود  ياراد  ینعی  تخاس  دـقعنم  ضوعم  حلـص ، دـننام  ناوتیمن  ار  هبه 
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رب دوش  جراـخ  هبه  دارفا  زا  هک  دوشیم  نآ  بجوم  ددرگ  دـقعنم  ضوـعم  هچناـنچ  دـشابیم و  ضوـعم  ریغ  هبه  تعیبـط  اریز  تسا ، عـیب  رد 
ود اب  رگید  مسق  دروم و  کی  اب  حلـص  زا  یتمـسق  رگید  تراـبعب  و  ضوعم ، ریغ  ضوعم و  تسا : عون  ود  ًاـتعیبط  هک  حلـص  دـقع  فـالخ 

(. دوش هعجارم  حلص  لصفب   ) ددرگیم ققحم  دروم 
هک هبه  یکی  تسا  دهعت  ود  زا  ترابع  روبزم  دقع  یلیلحت  رظن  زا  هکلب  دـنادرگیمن  هضوعم  دوقع  زا  ًاتقیقح  ار  نآ  هبه  دـقع  نمـض  طرش 
رد تسا  طورشم ) دقع   ) ضوعم ۀبه  هک  دحاو  دقع  تروصب  ود  نآ  تسا و  یعبت  دهعت  هک  ضوع  طرـش  يرگید  دشابیم و  یلـصا  دهعت 
رد تفگ  ناوتیم  تسا و  یناجم  کیلمت  رد  طرـش  هکلب  هتفرگن  رارق  بوهوم  لام  لباقم  رد  ضوعم  هبه  رد  ضوع  تقیقح  رد  دـناهدمآ .

. تسا هبه  لباقم  رد  هبه  عقاو 
غاب هک  دوش  طرش  نآ  نمض  دیامن و  هبه  يرگیدب  ار  دوخ  هناخ  یسک  هکنآ  دننام  دشاب  هجیتن  طرـش  تسا  نکمم  هبه  دقع  نمـض  طرش 

نآ نمـض  دنک و  هبه  يرگیدب  ار  دوخ  هناخ  یـسک  هکنآ  دننام  دشاب  لعف  طرـش  روبزم  طرـش  تسا  نکمم  و  دـشاب . بهاو  نآ  زا  بهتم 
. دزاسب وا  يارب  ار  یئانب  ای  دیامن و  راذگاو  واب  ار  دوخ  غاب  بهتم  هک  دوش  طرش 

يرگیدب ياهناخ  یـسک  هکنانچ  دشاب  نیعم  مولعم و  تسا  نکمم  هبه  رد  طرـش  دروم  دقع ، نمـض  طورـشب  طوبرم  داوم  زا  دافتـسم  قبط 
ار دوخ  هناخ  یـسک  هکنانچ  دـشاب  لوهجم  اـی  ددرم و  تسا  نکمم  دـهدب و  واـب  لاـیر  رازه  دـصکی  بهتم  هک  دـیامن  طرـش  دـنک و  هبه 
، دـهدب واـب  تسا  لوهجم  شرادـقم  هک  ار  مدـنگ  زا  ینیعم  هربـص  اـی  باـتک و  ود  زا  یکی  بهتم  هک  دـنک  طرـش  دـیامن و  هبه  يرگیدـب 

بهتم هک  دوش  طرـش  نآ  نمـض  دنک و  هبه  يرگیدب  ار  ۀناخ  یـسک  هکنآ  دننام  دوش  هدراذـگ  قلطم  دـناوتیم  طرـش  دروم  هک  ینانچمه 
. تسا هدشن  نیعم  نآ  فصو  عون و  رادقم و  ینعی  دشابیم  قلطم  تسا  طرش  دروم  هک  زیچ ، دهدب . واب  يزیچ 

دوب دنهاوخ  حیحص  دقع  طرش و  دوشیمن  هبه  درومب  لهج  بجوم  نآب  لهج  نوچ  یلو  تسا  لوهجم  هچ  رگا  طرـش  دروم  الاب  دراوم  رد 
«( 233  » ةدام ود  قش  )
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زا دافتسم  ربانب  اریز  دنک ، عوجر  هبه  زا  هبوهوم  نیع  ءاقب  اب  دناوتیم  بهاو  دیامنن ، طرشب  لمع  بهتم  دشاب و  ضوعم  هبه  هک  یتروص  رد 

دروم رد  تشاد و  دـهاوخن  عوجر  قح  بهاو  دـشاب  هدـش  هداد  مه  ضوع  هدوب و  ضوعم  هبه  هک  یتروـص  رد  م . ق . « 803  » ةدام ود  قش 
نکمم هک  یلاؤس  دـشاب . عنتمم  نآ  ماجنا  ای  دـنک و  عانتما  طرـش  ماجنا  زا  بهتم  هاـگره  تسا  نینچمه  تسا و  هدـشن  هداد  ضوع  روبزم 

«240  » یلا « 227  » داوم رد  هک  طرـش  ماکحاب  طوبرم  تاررقم  ایآ  دـنک ، يراددوخ  طرـش  ماـجنا  زا  بهتم  هاـگره  هک  تسنآ  دوشب  تسا 
؟ دنک عوجر  هبه  زا  دناوتیم  بهاو  طقف  ای  ددرگیم  يراج  هدش  نایب  یندم  نوناق 

نآ رد  زین  طرـش  ماکحاب  طوبرم  تاررقم  دنک ، عوجر  هبه  زا  الاب  دروم  رد  دناوتیم  هکنآ  رب  هوالع  بهاو  هک  دوش  هتفگ  دیاب  دسریم  رظنب 
مزلم بهتم  بهاو ، تساوخردب  نیاربانب  درادن  دوقع  زا  یـضعب  نمـض  طورـشب  صاصتخا  تسا و  ماع  روبزم  تاررقم  اریز  دوشیم  يراج 
ماجنا مزتلم  جرخب  ار  نآ  ناوتب  يرگید  صخش  ۀلیسوب  دشاب و  رودقم  ریغ  نآ  ماجناب  مزتلم  رابجا  هک  یتروص  رد  ددرگیم و  طرش  ماجناب 

دزاس عقاو  بهتم  بناج  زا  دناوتن  يرگید  هک  دشاب  یلامعا  ۀلمج  زا  ضوع  هاگره  هک  ینانچمه  دیامن ، خـسف  ار  هبه  دـناوتیمن  بهاو  داد 
دناوتیم بهاو  تروص  نیا  رد  هکلب  دـشاب  یقاب  بهتم  دزن  هبوهوم  نیع  هک  تسین  مزال  خـسف  دروم  رد  دـنک . خـسف  ار  هبه  دـناوتیم  بهاو 

. دراد درتسم  ار  بوهوم  لام  لدب  هدرک  خسف  ار  هبه 
طرـش هبه  دقع  نمـض  هکنآ  دننام  دشاب ، هدـشن  نیعم  نآ  فصو  عون و  رادـقم و  ینعی  دوش  هدراذـگ  قلطم  طرـش  دروم  هک  یتروص  رد 

. دهدب بهاوب  يزیچ  بهتم  هک  دوش 
شیب ياضتقا  قالطا  اریز  دشاب ، نآ  ریـسفت  رد  یقح  بهاو  يارب  هکنآ  نودب  دهدب  بهاوب  ضوع  ناونعب  دـهاوخب  هچ  ره  دـناوتیم  بهتم 

دننآ رب  یـضعب  تسا . هدش  هدراذگ  بهتم  ةدهعب  نآ  فصو  عون و  ضوع و  رادقم  نییعت  هک  تسنآ  رما  رهاظ  تشاد و  دهاوخن  ار  نآ  زا 
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ینانچمه دیامن  عوجر  هبه  زا  دناوتیم  بهاو  ددرگن ، لصاح  ود  نآ  نیب  قفاوت  و  دوشن ، دهدیم  واب  بهتم  هچنآب  یضار  بهاو  هچنانچ  هک 
. دهدب ار  نآ  لثم  ای  در و  ار  هبوهوم  نیع  دناوتیم  بهتم  هک 
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ثیح زا  بهتم  اب  هک  یسک  فرط  زا  هبه  هکنآ  هاوخ  تسا  ضوعم  ریغ  هبه  هک  تسنآ  ءاهقف  دزن  روهـشم  دشاب ، قلطم  هبه  هک  یتروص  رد 
دننام دـشاب  يواستم  ریغ  فرط  زا  هبه  هکنآ  هاوخ  و  دـنک ، هبه  ار  یلام  دوخ  تسودـب  یـسک  هکنآ  دـننام  دـیآ  لمعب  تسا  يواسم  ماـقم 
لباقم رد  تسا  مزلم  ًاقلطم  بهتم  هک  هدش  تیاکح  طوسبم  فالخ و  زا  دشخبب  دوخ  ردپب  رـسپ  سکعلاب  ای  رـسپ و  هب  ار  یلام  ردـپ  هکنآ 

. دهدب بهاوب  ضوع  دوشیم  هبه  واب  هک  یلام 
نداد زا  لبق  دناوتیمن  بهتم  دشاب و  هبوهوم  نیع  دننام  هک  دراد  ار  ضوع  ياضتقا  رتالاب ، صخشب  رتنیئاپ  ۀیده  هک  تسنآ  رب  حالصلا  وبا 

نیب یقرف  یندـم  نوناق  ددرگیم ، دافتـسم  هبهب  هطوبرم  داوم  رهاظ  زا  هکنانچ  دـیامنب . یفرـصت  هبوهوم  نیع  رد  رما  نیا  رب  مزع  اـی  ضوع و 
صخـش هک  هدوب  نآ  رب  حالـصلا  وبأ  رظن  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  تسا . هدومن  يوریپ  روهـشم  رظن  زا  هدراذـگن و  الاب  رد  هروکذـم  ماسقا 
ضوعب ندیـسر  يارب  تقیقح  رد  وا  کـیلمت  نیارباـنب  دوش ، لـئان  يرتشیب  ضوعب  هک  تسنآ  شدـصق  دـنکیم  هیدـه  رتـالابب  هک  رتنیئاـپ 

هک یماعنا  دراد  نآ  دصق  دربیم  فراعت  یلومتم  صخـش  يارب  ار  ياهویم  دبـس  ینابغاب  هاگره  هک  تسا  دوهـشم  رما  نیا  هکنانچ  دـشابیم ،
نیئاپ هبه  رد  هک  دسریم  رظنب  دشابیمن . نآ  رد  یسک  فرصتب  یضار  نآب  ندیسر  نودب  دنک و  تفایرد  تسا  هویم  دبـس  زا  شیب  شـشزرا 
درتسم ار  هبوهوم  نیع  دهدن  ضوع  رد  يزیچ  هاگره  بهتم  هک  تسا  دوهـشم  دشابیم و  یمتح  ضوع  نتفرگب  هدـننکهبه  دـصق  رتالابب  رت 

. دشابیم لکشم  روهشم  لوق  زا  تعباتم  یقوقح  لوصا  رظن  زا  نیاربانب  درادیم ،
دریذپب ار  نآ  دناوتیم  بهاو  دهدب ، بهاوب  یلام  تسا  هدش  هداد  واب  هچنآ  لباقم  رد  بهتم  هاگره  دـشاب  ضوعم  ریغ  هبه  هک  یتروص  رد 

، دنک عوجر  نآ  زا  دناوتیمن  بهاو  ددرگیم و  مزال  لوا  ۀبه  تفریذپ  ار  نآ  بهاو  هچنانچ  تسا . يدیدج  هبه  رما  نیا  اریز  دیامن ، در  ای  و 
نیدـب ار  نآ  زین  بهاو  تسا و  هدرک  هبه  بهاوب  ضوع  نداد  دـصقب  ار  نآ  بهتم  نوـچ  یلو  تسا  یلقتـسم  دـقع  هچ  رگا  مود  هبه  اریز 

وا ۀبه  اریز  دنک ، عوجر  نآ  زا  دناوتیمن  بهتم  نینچمه  و  دنهدیم ، لیکـشت  ار  يدحاو  رکیپ  تقیقح  رد  لمع  ود  نآ  تسا  هتفریذپ  دـصق 
زین  بهاوب 
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. دشاب هدش  هداد  هبه  زا  لبق  ضوع  هچ  رگا  تسا  ضوعم 

- تسا زیاج  هبه  دقع 

هراشا

دقع ندوب  زیاج  رب  هک  یلالدتـسا  دناهدومن . دوخ  تافلؤم  رد  یفلتخم  ياهلالدتـسا  تسا  زیاج  ای  مزال و  هبه  دـقع  هکنآ  رد  هیماما  ياهقف 
هبه دقع  موزل  ءاضتقا  هچ  رگا  ضبق ، زا  سپ  بهتم  تیکلام  باحصتسا  نینچمه  ِدوُقُْعلِاب و  اُوفْوَأ  دننام  تامومع  هک ، تسنآ  دنیامنیم  هبه 

روبزم رابخا  ۀلیـسوب  هک  يدراوم  رگم  تسا  زیاـج  هبه  دـقع  دوشیم  هدـیمهف  هبهب  عجار  صوصخم  راـبخا  داـفم  زا  هچنآ  یلو  دـیامنیم ، ار 
یـضعب رد  هچ  رگا  درادن  يرترب  نآ  موزلب  لوق  رب  هبه  دـقع  زاوجب  لوق  هلداب ، هجوت  اب  هک  تسنآ  رب  رهاوج  بحاص  دـشاب . هدـش  ءانثتـسا 

نآ رد  هک  عیب  دقع  دننام  تسا  زیاج  هنیعم  دراوم  رد  مزال  دقع  اریز  دشابیم ، مدـقم  موزلب  لوق  سکعلاب  هکلب  تسا ، زیاج  هبه  دـقع  دراوم 
یجراخ رما  ۀلیـسوب  دـشابیمن و  مزال  دوخ  يدوخب  نامز  چـیه  رد  زیاج  دـقع  یلو  دوش ، تفای  رگید  تارایخ  نبغ و  بیع ، سلجم ، رایخ 

نونج و رثا  رد  زیاج  دقع  هک  تسا  هدـش  عامجا  يوعد  يددـعتم  دراوم  رد  نآ  رب  هوالع  دـننادرگیم ، مزال  ار  نآ  نآ  وحن  طرـش و  دـننام 
بحاص راتفگ  زا  هبه ، دقع  زاوج  رادفرط  ءاهقف  زا  یـضعب  دـنیامنیمن . ریثأت  هبه  دـقع  رد  اهنآ  هکنآ  لاح  ددرگیم و  لحنم  ءامغا  توف و 
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مزال دقع  دارفا  یضعب  هکنآ  لیبق  زا  رگید  روما  دیامنیم و  هبه  دقع  ندوب  زئاج  رب  تلالد  هصوصخم  رابخا  هک  دناهداد  خساپ  نینچ  رهاوج 
و دـشاب . مزال  هبه  دـقع  هک  دوشیمن  نآ  بجوم  ددرگیم ، مزال  طرـش  دـننام  یجراـخ  رما  ۀلیـسوب  زیاـج  دـقع  هکنآ  لاـح  دنتـسه و  زئاـج 

لیلد هطـساوب  دشاب و  زیاج  هبه  دقع  تسا  نکمم  اریز  درادـن ، هبه  دـقع  ندوب  زئاج  اب  تافانم  توف  نونجب و  زئاج  دـقع  لالحنا  نینچمه 
نذا رب  ینتبم  هک  تسیدوقع  دروم  رد  نونج  توف و  رثا  رد  زیاج  دـقع  لالحنا  رب  عاـمجا  و  دوشن ، لـحنم  توف  نونج و  رثا  رد  صوصخم 
موزل هبه  دقع  رد  لصا  هچنانچ  يراب  تسا . هدشن  یئاعدا  نینچ  هبه  دننام  یکیلمت  دوقع  رد  هیراع و  تلاکو ، دننام  دنشابیم  هینذا ) دوقع  )

هکنانچ هصوصخم  رابخا  نحل  هکنآ  لاح  دـشابیم و  مزال  یـصوصخم  لـیلد  دـیامن  عوجر  هبه  زا  دـناوتیم  بهاو  هک  يدراوم  يارب  دـشاب 
دناسریم  ار  نآ  فالخ  رب  دش  هتفگ 
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رد رگم  دنک  عوجر  هبه  زا  هبوهوم  نیع  ءاقب  اب  دناوتیم  بهاو  زین  ضبق  زا  دـعب  : » دـیوگیم هک  « 803  » ةدام ترابع  زا  هکنانچ  یندم  نوناق 

. تسا هدومن  ءانثتسا  هنیعم  دراوم  رد  ار  عوجر  زاوج  مدع  هتسناد و  زیاج  ار  هبه  دقع  ددرگیم ، مولعم  لیذ »...  دراوم 
بهاو دـشاب  هدـش  فلت  هبوهوم  نیع  هچناـنچ  نیارباـنب  هتـسناد ، نآ  ءاـقب  هب  هبوهوم  نیع  ضبق  زا  سپ  ار  بهاو  عوـجر  طرـش  ـالاب  ةداـم 

هکنآ ای  هدـش و  فلت  بهاو  ای  ثلاث  صخـش  اـی  بهتم  ۀلیـسوب  هبوهوم  نیع  هک  دـیامنیمن  یقرف  رما  نیا  رد  دـنک . عوجر  هبه  زا  دـناوتیمن 
زا عوجر  هبه  دروم  ندـش  فلت  اب  هدوب و  البق  هک  يوحنب  تسا  لام  نتفاـی  تدوع  عوجر  زا  دوصقم  اریز  دـشاب ، هدـش  فلت  دوخ  يدوخب 

. دوب دهاوخن  نکمم  نآ 
تسا و هچراپ  لدع  هد  هبه  دروم  هاگره  الثم  دشاب  یقاب  نآ  رگید  ضعب  دوش و  فلت  ضبق  زا  سپ  هبوهوم  نیع  زا  ضعب  هک  یتروص  رد 

طقاـس وا  عوجر  قح  هکنآ  اـی  دـنک و  عوـجر  هبه  زا  هیقبب  تبـسن  دـناوتیم  بهاو  اـیآ  هدـیدرگ ، قـیرح  راـچد  نآ  لدـع  ود  ضبق  زا  سپ 
دوجوم اًلبق  هک  عوجر  زاوج  اریز  دـیامن  عوجر  هبه  زا  هیقبب  تبـسن  دـناوتیم  بهاو  هکنآ  یکی  تسا  لوق  ود  هیماـما  ياـهقف  نیب  ددرگیم ؟

، دیدرت دروم  رد  و  دریگیم ، رارق  دیدرت  دروم  یقابب  تبـسن  عوجر  زاوج  نآ  زا  ضعب  فلت  زا  سپ  تسا و  هبوهوم  نیع  مامتب  تبـسن  هدوب 
ددرگیم طـقاس  هیقبب  تبـسن  ضعب  فلت  زا  سپ  بهاو  عوجر  قح  هکنآ  رگید  لوق  و  تسا ، زاوج  ءاـقب  لـصا  دوشیم و  باحـصتسا  زاوج 

«803  » هدام دافم  زا  هک  تسنآ  دسریم  رظنب  هچنآ  تسا . یقاب  هبوهوم  نیع  هک  دنکیمن  قدـص  رگید  هبوهوم ، نیع  ضعب  فلت  زا  سپ  اریز 
. دوشیم راهظتسا  تسا  هداد  هزاجا  هبوهوم  نیع  ءاقب  اب  ار  عوجر  هک 

. ددرگیم طقاس  بهاو  عوجر  قح  هبوهوم  نیع  زا  ضعب  فلت  تروص  رد  هک 
لحنم ار  دـقع  نامز  ره  تسا  یقاب  هبوهوم  نیع  هک  مادام  دـناوتیم  بهتم  تسا ، زاوج  هبه  دـقع  رد  لصا  هک  تشذـگ  الاب  رد  هچنآ  رباـنب 

. دشاب بهاو  دالوا  ای  ردام  ای  ردپ  بهتم  هچ  رگا  دنک 

: ددرگیم نایب  اًلیذ  هک  یندم  نوناق  « 803  » ةدام رد  روکذم  ۀنیعم  دراوم  رد  رگم  دیامن  عوجر  هبه  زا  دناوتیم  بهتم  دننام  زین  بهاو  و 

هراشا
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- دشاب بهاو  دالوا  ای  ردام و  ای  ردپ  بهتم  هک  یتروص  رد  - 1

رد هیماما  ياهقف  دعب  تاقبط  ای  دنـشاب  لوا  هقبط  هاوخ  دـنیآیم  دوجوب  بهاو  زا  هک  ثانا  روکذ و  زا  دنتـسه  یناسک  دالوا  زا  هدام  روظنم 
یعامجا ردام  ردـپب و  هبه  زا  عوجر  زاوج  مدـع  هک  وحن  نیدـب  دـنرادن ، قفاوت  تسا  هدـشن  هداد  هزاجا  هبه  زا  عوجر  هک  بهاوب  نیبوسنم 

ار نیجوز  هبه  هیماما  ياهقف  زا  یـضعب  تسا . هدـش  عامجا  يوعد  زین  نآب  تبـسن  هک  دالوا  رد  یتح  دـشابیم  فالتخا  اهنآ  ریغ  رد  تسا و 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 742 

http://www.ghaemiyeh.com


هزاجا ار  عوجر  لوا  رد  دـناهدراذگ و  قرف  راغـص  دالوا  رابک و  دالوا  نیب  اـهقف  زا  رگید  یـضعب  دناهتـسنادن و  عوجر  لـباق  زین  رگیدـکیب 
. دناهداد

. تسا هفلتخم  رابخا  ءاهقف  نیب  فالتخا  يانبم 

- دشاب هدش  هداد  مه  ضوع  هدوب و  ضوعم  هبه  هک  یتروص  رد  - 2

رتمک ضوع  شزرا  تسا  نکمم  نیاربانب  دریگ ، رارق  هبه  رد  ضوع  دناوتیم  دنیامن  یضارت  ضوع  ناونعب  نآب  تبسن  نیفرط  هک  يزیچ  ره 
نآ هک  لوپ  رانید  دصکی  دننام  دشاب  هتـشاد  يروص  يرابتعا و  ۀبنج  طقف  هک  دوش  هداد  رارق  زیچان  نادـنچ  هاگ  دـشاب و  ضوعم  شزرا  زا 

لباقم نیدنچ  هک  ار  ياهیرق  يرگید  هکنآ  طرشب  دیامن  هبه  يرگیدب  ار  دوخ  ۀناخ  یـسک  هکنانچ  دشاب  رتشیب  ای  دنیوگ و  یتاباحم  هبه  ار 
. دنک راذگاو  واب  دراد  شزرا 

بهاو نآ  زا  ًاناجم  بهتم ، لام  نالف  هک  دوش  طرـش  هبه  دقع  رد  هکنانچ  دریگ ، رارق  هجیتن  طرـش  تروصب  دـقع  رد  تسا  نکمم  ضوع 
يرب دراد  بهتمب  بهاو  هک  ینید  زا  دوـش  طرـش  هبه  دـقع  رد  هکنآ  اـی  تسا و  هتفرگ  رارق  کـیلمت  لـباقم  رد  هبه  ضرف  نیا  رد  دـشاب ،

. تسا هدش  عقاو  هبه  لباقم  رد  نید  طوقس  ضرف  نیا  رد  ددرگ ،
ار دوخ  ۀـناخ  یـسک  هکنآ  دـننام  دـشاب  دـقع  داقعنا  روبزم  لعف  هکنآ  هاوخ  دریگ  رارق  لـعف  طرـش  تروصب  دـقع  رد  تسا  نکمم  ضوع 

روبزم لعف  هکنآ  هاوخ  و  دشورفب ، ینیعم  غلبمب  ار  نآ  هکنآ  ای  دنک و  حلـص  واب  ًاناجم  ار  دوخ  غاب  بهتم  هکنآ  طرـشب  دیامن  هبه  يرگیدب 
رد ای  ًاناجم و  هنیعم  هشقن  قبط  ینامتخاس  وا  يارب  بهتم  هکنآ  طرـشب  دـیامن  هبه  يرگیدـب  ار  دوخ  ۀـناخ  یـسک  هکنآ  دـننام  دـشاب  لمع 

م  ق . « 801  » ةدام هک  تسنیا  دزاسب . ینیعم  ترجا  لباقم 
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ًاناجم ار  یعورـشم  لمع  ای  دنک  هبه  واب  ار  یلام  بهتم  هک  دنک  طرـش  دناوتیم  بهاو  نیاربانب  دشاب و  ضوعم  تسا  نکمم  هبه  : » دـیوگیم
یتروص رد  تسین و  طرش  دروم  لعف  ندوب  یناجم  رد  یتیـصوصخ  الا  دشاب و  بلاغ  دیق  هدام  رد  ًاناجم )  ) دیق هک  دسریم  رظنب  دروآ » اجب 
يوهام رظن  زا  هچ  رگا  تسا ، هتفرگ  رارق  بوهوم  لام  ضوع  هبه  دـقع  رد  ضوعم ) ضوع و   ) طرـش دـشاب  یناجم  ریغ  طورـشم  لعف  هک 

بهتم هک  دوش  طرش  هبه  رد  دشابیم  حیحص  ایآ  هک  تسنآ  دوشیم  هک  یلاؤس  دوشیم . هداد  بهتمب  بهاو  فرط  زا  طرـش  رد  عقاو  ضوع 
نآ رسپ  هک  دنک  طرش  دیامن و  هبه  دوخ  رسپب  ار  هناخ  یسک  الثم  دیامن  هبه  بهاوب  هبه  ققحت  زا  سپ  ار  هبوهوم  نیع  زا  یضعب  ای  یمامت 

بوهوم لام  مامت  هبهب  تبسن  دننادیم و  حیحص  بهاوب  ار  بوهوم  لام  زا  ضعب  هبه  طرش  هیماما  ياهقف  زا  یضعب  دنک ؟ هبه  ًادعب  ردپب  ار 
، نآ زا  ضعب  ۀبه  دننام  بوهوم  لام  یمامت  ۀـبه  طرـش  هک  دـسریم  رظنب  دناهتخانـش . لطاب  دوشیم  رود  بجوم  روبزم  طرـش  هکنآ  رظن  زا 
دیامنیم و هبه  دوخ  رسپب  ار  هناخ  دراد  روشک  زا  جراخب  ترفاسم  دصق  هک  يردپ  الثم  تسا  حیحص  دشاب  هتـشادرب  رد  یئالقع  عفن  هاگره 

روبزم ضرف  دنک . هبه  دوخ  ردپب  ار  هناخ  رـسپ  دـیامنیم ، تعجارم  ردـپ  هک  هبه  خـیرات  زا  لاس  جـنپ  زا  سپ  هک  دـننکیم  طرـش  نآ  نمض 
یلمع بهاو  يارب  عوجر  قح  نداد  رارق  ای  خسف  طرـش  جاردنا  ۀلیـسوب  ار  دوخ  روظنم  دنناوتیم  هبه  دـقع  نیفرط  هچ  رگا  دـشابیم  یئالقع 

. تسا عوجر  لباق  ضوعم و  ۀبه  دارفا  زا  روبزم  هبه  ددرگیمن . لصاح  مه  رود  دنیامن و 
رد ضوع  هکنآ  هاوخ  دروآ ، تسدـب  ار  يرگید  لام  دـیامنیم  هبه  بهتمب  هک  یلاـم  لـباقم  رد  بهاو  هک  تسا  نآ  ضوعم  ۀـبه  زا  روظنم 

تیهام رظن  زا  اریز  دهدب ، بهاوب  ار  یلام  بهتم  دوشب ، هبه  دقع  نمـض  رد  یطرـش  هکنآ  نودب  ای  دوش و  هداد  رارق  طرـش  تروصب  دقع 
رد تسا . هدرک  راذگاو  بهاوب  ار  نآ  بهتم  القتـسم  ای  دـشاب و  طرـش  هجیتن  رد  هدیـسر  بهاوب  هک  یـضوع  دـیامنیمن  قرف  رما ، یجراخ 

دـصق بهاوب  لاـم  نداد  رد  مه  بهتم  هدوب و  هاـگآ  یـضار و  بهتم  لـمعب  بهاو  هک  دوب  دـهاوخ  ضوـعم  یتروـص  رد  هبه  ریخا  ضرف 
ضوع 
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نداد دـصقب  رما  نیا  هکنآب  بهاو  عالطا  نودـب  ای  ضوع و  دـصق  نتـشاد  نودـب  بهاوب  بهتم  فرط  زا  لام  نداد  ـالا  دـشاب و  هتـشاد  ار 

. دنادرگیمن ضوعم  ار  هبه  تسا ، ضوع 
دوخ ملق  دـنامن  بهاو  تنم  راب  ریز  هکنآ  يارب  بهتم  زور ، دـنچ  نتـشذگ  زا  سپ  دـشخبب و  يرگیدـب  ار  یباتک  یـسک  هکنانچ  نیارباـنب 

. دشابیم ضوعم  روبزم  ۀبه  دیامن ، هیده  واب  ار  دوخ  سیون 
. دیامن عوجر  هبه  زا  دناوتیمن  بهاو  دـشاب  هدـش  هداد  بهاوب  ضوع  هک  یتروص  رد  دـیامنیم ، حیرـصت  م . ق . « 803  » ةدام قش 2  هکنانچ 

هدرکن طرشب  لمع  بهتم  دشاب و  لعف  طرش  هکنآ  ای  دشاب و  لطاب  تاهج  زا  یتهجب  طرـش  هدوب و  طرـش  تروصب  ضوع  هاگره  نیاربانب 
رد تقیقح  رد  نآ  ماجنا  مدع  ای  طرـش و  نالطب  تروص  رد  ضوعم  هبه  اریز  دنک ، عوجر  هبه  زا  دناوتیم  یقاب و  بهاو  عوجر  قح  دشاب ،

. تسا ضوعم  ریغ  هبه  مکح 
دـصق رثا  رد  بهاو  اریز  دوب ، دهاوخ  ضوعم  روبزم  هبه  دیامنب ، دنوادخب  برقت  دـصق  هبه  رد  بهاو  هاگره  هک  دـننآ  رب  اهقف  زا  ياهدـع 

. دیامنب عوجر  نآ  زا  دناوتیمن  بهاو  نیاربانب  دشابیم  يویند  باوث  زا  شیب  يورخا  باوث  شزرا  دوشیم و  باوث  قحتسم  روبزم 
رد يویند  یلام و  ضوع  هبه  هک  دشابیم  يدرومب  رظان  تسا و  روبزم  دروم  زا  فرـصنم  ضوعم  هبه  یندم  نوناق  رظن  زا  هک  دـسریم  رظنب 

ققحت زا  سپ  م . ق . « 807  » ةدام قبط  دوریم و  رامـشب  هقدص  دارفا  زا  دیامن  برقت  دصق  نآ  رد  بهاو  هک  ياهبه  نیاربانب  دـشاب ، هتـشادرب 
. دیامن عوجر  نآ  زا  دناوتیمن  هدنهد  هقدص  نآ ،

- دشاب هدش  جراخ  بهتم  تیکلم  زا  هبوهوم  نیع  هک  یتروص  رد  - 3

دبای و لاقتنا  وا  ۀثروب  هبوهوم  لام  دیامن و  توف  بهتم  هکنآ  دننام  دـشاب  يرهق  بهتم  تیکلم  زا  هبوهوم  نیع  جورخ  هک  دـیامنیمن  یقرف 
دیامنیمن یقرف  نینچمه  و  هبه . ای  حلص  ای  عیب  دننام  دوش  راذگاو  يرگیدب  بهتم  فرط  زا  دوقع  زا  یکی  ۀلیسوب  دشاب و  يرایتخا  هکنآ  ای 

نیاربانب دشاب ، هدش  هداد  رارق  خسف  قح  هدـننکراذگاو  يارب  يرایخ و  ۀـلماعمب  هکنآ  ای  دـشاب  یعطق  ۀـلماعمب  بهتم  تیکلم  زا  جورخ  هک 
نیع  جورخ  زا  سپ  الاب  دراوم  یمامت  رد 

 397 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
دباـی تدوع  بهتم  تیکلمب  هبوهوم  نیع  تاـهج  زا  یتهجب  ًادـعب  هچناـنچ  ددرگیم و  طـقاس  بهاو  عوجر  قح  بهتم ، تیکلم  زا  هبوهوم 
جراخ بهتم  تیکلم  زا  هبوهوم  نیع  هک  دهدیم  هزاجا  بهاوب  ار  عوجر  یتروص  رد  م . ق . « 803  » ةدام اریز  دیامن ، عوجر  دناوتیمن  بهاو 

ۀلیـسوب هکنآ  زا  تسا  معا  رما  نیا  هتفای . تدوع  سپـس  هچ  رگا  هدش  جراخ  بهتم  تیکلم  زا  هبوهوم  نیع  ضرف ، دروم  رد  دشاب و  هدشن 
زا جورخ  رثا  رد  بهاو  قـح  هک  تسنآ  رما  نیا  تلع  خـسف  هلاـقا و  هطـساوب  اـی  دوـش  لـخاد  بهتم  تیکلمب  هبوـهوم  نیع  لقتـسم ، دـقع 

لاوز بجوم  تسا و  دـیدج  تیکلمب  بهتم  تیکلم  رد  نآ  تدوع  اریز  تسین ، نآ  تدوع  يارب  یبجوم  ددرگیم و  طقاس  بهتم  تیکلم 
ۀلماعم هک  تسا  هدوب  لطاب  ثلاث  صخـش  اـی  بهتم  ۀـلماعم  دوش  فشک  هک  یتروص  فـالخ  رب  ددرگیمن ، ثلاـث ، صخـش  قباـس  تیکلم 

. تسا نکی  مل  ناک  هلطاب  هلماعم  اریز  ددرگیمن ، بهاو  عوجر  قح  طوقس  بجوم  روبزم 

- دوش عقاو  ریغ  قح  قلعتم  هبوهوم  نیع  هک  یتروص  رد  - 4

تشادزاب هحلاص  تاماقم  فرط  زا  یهدب  لباقم  رد  ای  ددرگ و  روجحم  سالفا  ۀطساوب  بهتم  هکنآ  دننام  دشاب  يرهق  رما  نیا  هکنآ  هاوخ 
نینچمه دادرتسا . قح  اب  ۀلماعم  تسا  نهر  دـننام  و  دـهد . نهر  ثلاث  صخـشب  ار  هبوهوم  نیع  بهتم  هکنآ  دـننام  يرایتخا  هاوخ  و  دوش ،

دناوتب هک  دـیامنیم  قدـص  ینامز  عوجر  دوشیم  هدـیمهف  عوجر  ۀـملک  موهفم  زا  هکنانچ  اریز  دوش  هداد  هراجاب  هبوهوم  نیع  هاـگره  تسا 
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هک دسریم  رظنب  تسین . دوجوم  هبه  دقع  داقعنا  نامز  تیعضوب  عوجر  نیح  رد  بوهوم  لام  نیع  و  دبای ، تدوع  دوخ  هیلوا  تیعضوب  لام 
هیماما ياهقف  زا  یـضعب  دشابیم  قلطم  « 803  » ةدام قش 3  اریز  ثلاث ، صخـش  ای  دشاب  بهاو  صخـش  رجأتـسم ، دـیامنیمن  قرف  رما  نیا  رد 

يامـسملا ترجا  تروص  نیا  رد  دیامن ، عوجر  هبه  زا  دناوتیم  بهاو  هراجا  زا  سپ  هک  دـننآ  رب  هتـسنادن و  بهاو  عوجر  زا  عنام  ار  هراجا 
، ود نآ  رثا  رد  اریز  دوشیمن ، عوجر  قح  طوقـس  بجوم  هبوهوم  نیع  ندراذـگ  هعیدو  نداد و  هیراع  دـشابیم . بهتمب  قلعتم  هراجا  تدـم 

. دریگیمن رارق  ریغ  قح  قلعتم  بوهوم  لام 
ددرگ  کف  روبزم  ۀلماعم  سپس  دوش و  هداد  رارق  ریغ  قح  قلعتم  بوهوم  لام  هک  یتروص  رد 
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طقاـس عوجر  قح  بوهوم  لاـمب  تبـسن  ریغ  قـح  قـلعت  رثا  رد  هک  تسنآ  « 803  » ةدام قش 3  رهاـظ  اریز  دـیامنب ، عوجر  دـناوتیمن  بهاو 

رب هوالع  ددرگیم ، باحـصتسا  نآ  مدع  دوش  دـیدرت  هچنانچ  تسین و  دوجوم  روبزم  قح  تدوع  يارب  یبجوم  قح  لاوز  زا  سپ  دوشیم و 
. تسا هدومن  بلس  بهاو  زا  روبزم  دروم  رد  ار  عوجر  ةزاجا  هدام ، رهاظ  یئاضق  رظن  زا  هکنآ 

- دوش لصاح  يرییغت  هبوهوم  نیع  رد  هک  یتروص  رد  - 5

عوجر زا  عنام  دیامنن  يرییغت  نآ  یعون  تروص  هچ  رگا  ددرگ  ادیپ  هبوهوم  نیع  هیصخش  تروص  رد  يرییغت  ره  هک  تسنآ  ترابع  رهاظ 
. ددرگ درآ  مدنگ  ای  دوش  هدیرب  هچراپ  هکنآ  دننام  دوب  دهاوخ  بهاو 

رییغت ار  نآ  فرع  هک  دـشاب  يروط  هفاـضا  ةوحن  هکنآ  رگم  دوشیمن  بوسحم  رییغت  بوهوم ، لاـم  رب  بهتم  فرط  زا  لاـم  ندومن  هفاـضا 
ای دشاب  بهتم  هیحان  زا  هبوهوم  نیع  رد  رییغت  هک  دـیامنیمن  یقرف  دـننک . انب  ترامع  ای  دـنراکب  تخرد  هبه  دروم  نیمز  رد  هکنانچ  دـنادب 
هک يرییغت  زا  بهاو  هک  تسا  یتروص  رد  ریخا  رما  دـهد . يرییغت  نآ  رد  بهتم  ةزاجا  نودـب  ای  هزاجاب و  بهاو  هکنآ  ای  ثلاـث و  صخش 

عوجر طوقـس  رد  هیماما  ياهقف  دوب . دهاوخ  عوجر  زا  فشاک  وا  لمع  الا  دشاب و  هتـشادن  ار  هبه  زا  عوجر  دصق  دـهدیم  هبوهوم  نیع  رد 
: ددرگیم نایب  اًلیذ  هک  دنشابیم  یفلتخم  لاوقا  ياراد  فرصت  هلیسوب 

. ددرگیم عوجر  زا  بهاو  قح  طوقس  بجوم  هبوهوم  نیع  رد  فرصت  قلطم  هک  تسا  هدش  تیاکح  روهشم  زا  - 1
. تسا یقاب  فرصت  زا  سپ  وا  يارب  روبزم  قح  ددرگیمن و  بهاو  عوجر  قح  طوقس  بجوم  فرصت  - 2

طقاـس ار  بهاو  عوجر  قـح  مدـنگ  ندوـمن  درآ  هچراـپ و  ندـیرب  دـننام  ددرگ ، هبوـهوم  نیع  رد  تروـص  رییغت  بجوـم  هک  یفرـصت  - 3
بسا يراوس  هناخ ، رد  تنوکس  دننام  دیامنیمن  طقاس  ار  بهاو  عوجر  قح  دهدن  هبوهوم  نیع  رد  تروص  رییغت  هک  یفرصت  دنادرگیم و 

طوقس  بجوم  ار  رییغت  هدومن و  يوریپ  ریخا  لوق  زا  یندم  نوناق  لیبموتا . و 
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. تسا هتسناد  عوجر  قح 
رد هک  دـشاب  هدومن  طرـش  بهتم  اب  هبه  دـقع  نمـض  هکنآ  رگم  دـنک  عوجر  هدومن  هک  ياهبه  زا  دـناوتیمن  بهاو  الاب  هناگجـنپ  دراوم  رد 

. دراد ار  هبه  زا  عوجر  قح  ینیعم  تدم 
دقع تاذ  ياضتقم  فالخ  رب  الاب  هناگجـنپ  دراوم  رد  ار  عوجر  قح  طرـش  نانآ  هک  دوشیم  هدـیمهف  هیماـما  ياـهقف  زا  یـضعب  تاـفیلأت  زا 

زا موزل  زاوج و  دش  هداد  رکذـت  هدـیدع  دراوم  رد  تسنآ و  رب  روهـشم  لوق  هچنآ  یلو  دـننادیم  هبه  دـقع  دـسفم  لطاب و  ار  نآ  هتـسناد و 
حیحص مزال  دقع  رد  خسف  رایخ  جرد  الا  دوش و  یقلت  دقع  ياضتقم  فالخ  طرش  نآ ، فالخ  طرش  ات  دنتـسین  هبه  دقع  تاذ  تایـضتقم 
مهوت تسا  نکمم  ددرگیم . يراج  همزال  تالماعم  هیلک  رد  تسا و  هدمآ  رامشب  تارایخ  ماسقا  زا  یکی  طرش  رایخ  هکنآ  لاح  دوبیمن و 
هتـسناد عوجر  لباق  ریغ  ار  نآ  نوناق  دراد ، رب  رد  هک  ار  یتیـصوصخ  رظن  زا  الاب  هناگجـنپ  دراوم  رد  تسا و  زیاج  ًاعبط  هبه  دـقع  هک  دوش 
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لیلد نودـب  روبزم  مهوت  هک  دـسریم  رظنب  تسا . هتـشاد  رظن  رد  نوناق  هک  دـشابیم  حـلاصم  فالخ  رب  نآ  نمـض  رد  عوجر  طرـش  تسا و 
. دوب دهاوخن  نآ  رد  عوجر  طرش  نالطب  بجوم  هبه ، دقع  قالطا  لاح  رد  عوجر  تیلباق  مدع  دشابیم و 

اریز دهد ، رارق  دوخ  يارب  خسف  قح  ینیعم  تدم  يارب  دناوتیم  دنک ، عوجر  هبه  زا  دناوتیمن  بهاو  م . ق . « 803  » ةدام قبط  هک  يدراوم  رد 
تالماعم زا  یکی  هبه  دقع  و  عیب ، هب  هصتخم  رایخ  رگم  ددرگیم  يراج  همزال  تالماعم  عیمج  رد  رایخ  عاونا  مامت  م . ق . « 456  » ةدام قبط 

. ددرگیم يراج  هبه  رد  طرش ، فلخت  طرش و  رایخ  دننام  دراد  یگتـسیاش  روبزم  دقع  تعیبط  اب  هک  یتارایخ  نیاربانب  دشابیم . معا  ینعمب 
هچ رگا  دیامنب  خسف  ار  هبه  هدرک و  هدافتسا  دوخ  رایخ  قح  زا  هنیعم  تدم  رد  دناوتیم  دراذگب  دوخ  يارب  خسف  قح  بهاو  هک  یتروص  رد 

(. تشذگ لوا  دلج  رد  تارایخ  ماکحا  رد  هکنانچ   ) دشاب هدش  فلت  هبوهوم  نیع 
بهتم نیاربانب  دشاب ، بهاو  رایخ  اب  یفانم  هک  دنک  یفرصت  هبوهوم  نیع  رد  دناوتیمن  بهتم  تشذگ  طرـش  عیب  رد  هکنانچ  رایخ  تدم  رد 

صقان  ای  فلت و  ار  هبوهوم  نیع  دناوتیمن 
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زین نآ  ظفل  زا  هکنانچ  عوجر  هک  تسنآ  خسف  عوجر و  نیب  قرف  دـهد . رارق  ریغ  قح  قلعتم  ای  لاقتنا و  يرگیدـب  ار  نآ  هکنآ  ای  دـیامنب و 
دوجوم و هبوـهوم  نیع  هک  تسیدروـم  رد  دـیامنیم  حیرـصت  م . ق . « 803  » ةداـم هکناـنچ  نآ  تسا و  نیع  دادرتـسا  ینعمب  دوشیم  هدـیمهف 

یتاباحم حلص  رد  رایخ  طارتشا  دروم  دننام  تسا  دقع  ندز  مه  رب  ندومن و  لحنم  هک  خسف  فالخ  رب  دشاب ، هدشن  لصاح  نآ  رد  يرییغت 
زا ار  لدب  دشاب  هدش  فلت  نیع  هک  یتروص  رد  دراد و  درتسم  ار  نیع  دنک و  لحنم  ار  حلـص  دقع  هنیعم ، تدم  رد  دناوتیم  هل  طورـشم  هک 

. دهاوخب تمیق  ای  لثم و 

عوجر

هراشا

ارم لام  ای  مدومن  عوجر  هبه  زا  دیوگب  بهتمب  بهاو  هکنآ  دننام  دوشیم ، عقاو  دیامن  نآ  رب  تلالد  هک  یلعف  ظفل و  رهب  خسف  دننام  عوجر 
دـشابیم یفاک  رما  نیا  رب  بهاو  دـصق  تسین و  مزال  بهتمب  مالعا  عوجر  رد  دریگب . عوجر  دـصقب  ار  نآ  بهتم  تسد  زا  هکنآ  اـی  هدـب و 

دنک عوجر  هبه  زا  دـناوتیم  بهاو  هک  يدراوم  رد  نیاربانب  لوا ) دـلج  رد  تارایخ  ماکحا   ) دـیدرگ نایب  نآ  حرـش  خـسف  رد  هک  ینانچمه 
ای دـشورفب ، ار  هبوهوم  نیع  هکنآ  دـننام  دـیامن  راذـگاو  ثلاث  صخـشب  ار  نآ  ءاحنا  زا  يوحنب  بهتمب ، هبوهوم  نیع  ضبق  زا  سپ  هاگره 

دـشاب هدـش  عقاو  هک  ياهلماعم  ره  م . ق . « 223  » ةدام قبط  اریز  دـشابیم ، حیحـص  بهاو  لمع  دـهد ، رارق  ریغ  قح  قلعتم  ای  دـنک و  حـلص 
هک دومن  ضرف  دـیاب  تهج  نیدـب  دـشاب ، هدومن  عوجر  هبه  زا  بهاو  هک  دـشابیم  حیحـص  یتروص  رد  رما  نیا  تسا . تحـص  رب  لوـمحم 

البق ار  لام  هکنآب  هجوت  بهاو  هک  تسیدروم  رد  نآ  تسا و  هدرک  عوجر  هبه  زا  دـیامنیم  دـقعنم  ثلاث  صخـش  اـب  هک  يدـقع  رد  بهاو 
بهتم ناونعب  ای  هدرک و  شومارف  ار  هبه  ثلاث ، صخـش  اـب  ۀـلماعم  نیح  رد  بهاو  هکناـنچ  ـالا  دـشاب و  هتـشاد  تسا  هدومن  هبه  يرگیدـب 

هبه زا  البق  بهاو  هچنانچ  هک  دننآ  رب  هیماما  ياهقف  زا  ياهدع  تسا . دصقب  جاتحم  عوجر  اریز  دشابیم ، یلوضف  روبزم  دـقع  دـیامن  هلماعم 
بهتم تیکلم  رد  بوهوم  لام  دوب و  دهاوخ  لطاب  هلماعم  نآ  دیامنب ، ۀلماعم  هبوهوم  نیعب  تبـسن  ثلاث  صخـش  اب  دـشاب و  هدرکن  عوجر 

مادام  تسا و  یقاب 
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رگم دوشیمن  دـقعنم  عیب  دـقع  هک  دـننکیم  لالدتـسا  نینچ  دوخ  ياعدا  رب  نانیا  دـنک . عوجر  نآ  زا  دـناوتیم  بهاو  تسا  دوجوم  نآ  نیع 
صخـش اب  هلماعم  زا  لبق  بهاو  هک  تسنآ  هلأسم  رد  ضرف  و  کلم ) یف  الا  عیب  ـال   ) دـشاب دوخ  کـلمب  تبـسن  کـلام  فرط  زا  عیب  هکنآ 

رد نیاربانب  دـشابیمن . عیاب  کلم  تسا و  یقاـب  بهتم  تیکلم  رد  عیبم  دـیامنن  عوجر  نآ  زا  هک  ماداـم  تسا و  هدومنن  عوجر  هبه  زا  ثلاـث 
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( عیب دـقع   ) رما کی  و  ددرگیم ، رود  بجوم  رما  نیا  دـشابیم و  عیب  رب  فقوتم  مه  عوجر  تسا و  عوجر  ققحت  رب  فقوتم  عیب  روبزم  ضرف 
ياهقف زا  رگید  ةدع  دریگ . رارق  رادیرخ )  ) ثلاث صخـشب  کلمم  بهاوب و  لقان  دناوتیمن  دحاو  یئیـش  ینعی  دشاب  دقع  عوجر و  دـناوتیمن 

کلم یف  الا  عیب  ةدعاق ال  دراد و  ار  هبه  زا  عوجر  دصق  عیب  دقع  ۀلیـسوب  عیاب  هک  دننآ  رب  دنـشابیم و  روبزم  عیب  تحـص  رب  دقتعم  نیرخأتم 
رد نآ  دوجو  رب  عیبم  لاقتنا  ندوب  فقوتم  هدـعاق  ياضتقم  هکلب  دـشاب  عیاب  کلم  رد  عیبم  ندوب  رب  فقوتم  عیب  ءاـشنا  هک  دـنکیمن  ءاـضتقا 

مامتا ینعی   ) دـقع مامتا  زا  سپ  ددرگیم و  ققحم  عوجر  باجیاب ) عورـش  ینعی   ) دـقع ءارجاب  عورـش  اب  ـالاب  ضرف  رد  تسا و  عیاـب  کـلم 
عوجر تسین  مزال  هکنآ  رب  هوالع  تسا . عیاب  تیکلم  رد  عیبم  لاقتنا ، لاح  رد  نیاربانب  دوشیم ، لصاح  يرتشمب  عیاب  زا  عیبم  لاـقتنا  لوبق )

. تسنآ دارفا  زا  یکی  عیب  دش  هداد  الاب  رد  هک  یحیضوت  اب  دشاب و  یلعف  تسا  نکمم  تشذگ  هکنانچ  هکلب  دیآ  لمعب  ظفل  ۀلیسوب 
صقن فلت و  نآ  لوئـسم  بهتم  لباقم  رد  دـیامن ، صقاـن  اـی  فلت  داد ، بهتم  ضبقب  هکنآ  زا  سپ  ار  هبوهوم  نیع  بهاو  هک  یتروص  رد 

دنک صقان  ای  فلت  ار  يرگید  لام  سک  ره  « 331  » و « 328  » ةدام قبط  تسا و  بهتم  نآ  زا  بوهوم  لام  ضبق ، زا  سپ  اریز  دوب  دـهاوخ 
هبه زا  ناوتیم  هک  دـشاب  يدراوم  زا  هدومنن و  هبه  زا  عوجر  دـصق  دوخ  لـمع  زا  بهاو  هک  تسا  یتروص  رد  رما  نیا  دـشابیم . نآ  نماـض 

. دوشیم هتخانش  هبه  زا  یلعف  عوجر  روبزم  لمع  الا  درک و  عوجر 

عوجر راثآ 

درادن بهتم  تیاضر  لوبقب و  جایتحا  تسا و  عاقیا  خسف  دننام  عوجر  - 1

هک  ینانچمه 
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. دشابیم یعلخ  قالط  رد  لذبب  عوجر  یعجر و  قالط  رد  عوجر  دروم  رد 

دشابیم قح  هک  خسف  فالخ  رب  تسا  مکح  عوجر  - 2

عوجر تروص  رد  ینعی   ) دومن طرـش  مزال  دقع  نمـض  ار  عوجر  مدع  ناوتیمن  هدشن و  هتخانـش  طاقـسا  لاقتنا و  لباق  عوجر  تهج  نیدب 
عوجر هبه  زا  دـناوتیمن  وا  ثراو  ددرگیم و  مزـال  هبه  دریمب  بهاو  هاـگره  هبوهوم  نیع  ضبق  زا  سپ  هک  تسنیا  دوـشن ) لـحنم  هبه  دـقع 
یلیلد اریز  تسا ، هدرک  يوریپ  نانآ  زا  یمق  ققحم  دـناهدومن و  تعباتم  یناث  ققحم  نیققحملا و  رخف  دیهـش ، همالع ، ار  روبزم  لوق  دـنک .
هثروب بهاو  توف  رثا  رد  عوجر  زاوج  هک  دوش  هتفگ  هچنانچ  دشابیم . ثراو  عوجر  زاوج  مدع  لصا  تسین و  دوجوم  عوجر  ندوب  قح  رب 

رب و  دوش ، لقتنم  هثروب  ات  دریگیمن  رارق  هکرت  ءزج  یلاـم  قوقح  دـننام  تسا و  مکح  عوجر  زاوج  هک  دوشیم  هداد  خـساپ  ددرگیم ، لـقتنم 
طقف دـشابیم و  بهاو  صخـشب  مئاـق  قوقح  زا  هک  تسنآ  نقیتـم  ردـق  ددرگ ، بوـسحم  قوـقح  ماـسقا  زا  مه  عوـجر  زاوـج  هکنآ  ضرف 
زاوج لیلد  اهنت  هک  هدراو  رابخا  زا  هچنآ  اریز  دوشیم ، لـیاز  توف  رثا  رد  صخـشب  مئاـق  قوقح  دـنک و  هدافتـسا  نآ  زا  دـناوتیم  وا  صخش 

رما نیا  دـیامن و  عوـجر  هبه  زا  ياهنیعم  دراوـم  رد  رگم  دـناوتیمن  بهاو  ضبق ، زا  سپ  هک  تسنآ  دوـشیم  هدـیمهف  دـشابیم  هبه  زا  عوـجر 
دعب : » دیوگیم هدومن و  يوریپ  « 805  » هدام رد  الاب  ۀیرظن  زا  یندم  نوناق  دناسریمن . توف  رثا  رد  هثروب  ار  عوجر  قح  لاقتنا  تیلباق  یئاهنتب 

«. تسین نکمم  عوجر  بهتم  ای  بهاو  توف  زا 

، دنکن عوجر  نآ  زا  هک  دوش  مزتلم  مزال  دقع  نمض  دناوتیم  دیامن ، عوجر  هبه  زا  دناوتیم  بهاو  هک  يدراوم  رد  دسریم  رظنب  - 3

رد تسا  هدش  روبزم  طرـش  نآ  نمـض  هک  يدقعب  تبـسن  دناوتیم  هل  طورـشم  دومن ، لمع  طرـش  فالخ  رب  بهاو  هاگره  تروص  نیا  رد 
هبه دقع  نمض  بهاو  هاگره  اذل  دشابیمن  روآمازلا  زیاج  دقع  نمض  طرش  هک  تشذگ  هچنآ  ربانب  دیامن . راتفر  طرش  فلخت  رایخ  دودح 
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. دوب دهاوخن  عابتالا  مزال  روبزم  طرش  دیامنن ، عوجر  نآ  زا  هک  دیامن  طرش 
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هناخ هک  دنک  طرش  نآ  نمـض  دشورفب و  يرگیدب  ار  یلام  یـسک  هکنانچ  داد  رارق  مزال  دقع  نمـض  هجیتن  طرـش  تروصب  ار  هبه  ناوتیم 
عوجر نآ  زا  دـناوتیمن  بهاو  هبوهوم  نیع  ضبق  زا  سپ  ددرگیم و  مزـال  هبه  دـقع  تروص  نیا  رد  دـشاب  عیاـب  نآ  زا  هبه  ناونعب  يرتـشم 

. دنک

تسا بهاو  نآ  زا  عوجر ، زا  سپ  ناتخرد  دومن  ناویح و  یقاچ  دننام  دشاب  لصتم  رگا  هبوهوم  نیع  تائامن  م . ق . « 804  » هدام قبط  - 4

نیع عوجر  دناهدش و  لصاح  بهتم  کلم  رد  اهنآ  اریز  دوب  دهاوخ  بهتم  لام  ناتخرد ، ةویم  تاناویح و  جاتن  دننام  دـشاب  لصفنم  رگا  و 
بهتم تیکلم  رد  لمح  هک  تسا  یتروص  رد  عوجر  دروم  رد  هبوهوم  نیع  زا  جیاتن  تعباتم  مدـع  دـنکیمن . تیارـس  اهنآب  تبـسن  هبوهوم 

، عوجر نامز  رد  هاگره  نیاربانب  تسا . بهاو  نآ  زا  جـیاتن  دـشاب  هدـش  دوجوم  هبوهوم  نیع  ضبق  زا  لبق  هاگره  الا  دـشاب و  هدـمآ  لمعب 
درتسم بهتمب  ار  نآ  دیاب  بهاو  ردامب ، نآ  جایتحا  مدـع  لمح و  عضو  زا  سپ  تسا و  بهتم  نآ  زا  جـیاتن  دـشاب  هلماح  هبه  دروم  ناویح 
دسریم رظنب  تسا و  هیماما  ياهقف  دزن  روهشم  روبزم  لوق  هتفرگ . رارق  ردام  محر  رد  هک  تسا  یلقتسم  دوجو  لمح  تقیقح  رد  اریز  دراد ،

زا یکی  هک  هزمح  نبا  دومن . تعباتم  روهشم  لوق  زا  یـسرداد  ماقم  رد  ناوتب  هدومن  يوریپ  نآ  زا  یندم  نوناق  هک  يدعاوق  لوصا و  اب  هک 
نآ زا  لمح  دـشاب ، هدـیئازن  ناویح  عوجر ، نامز  ات  دـیآ و  دوجوب  بهتم  کلم  رد  لمح  هچناـنچ  هک  دـشابیم  نآ  رب  تسا  هیماـما  ياـهقف 

. دوشیم بوسحم  ناویح  ءزج  هلصتم ، تائامن  دننام  لمح  ًافرع  اریز  تسا ، بهاو 

درادیم درتسم  بهتم  زا  دبایب  هک  یتیعضو  رهب  ار  هبوهوم  نیع  دنک ، عوجر  هبهب  هاگره  دراد  ار  هبه  زا  عوجر  قح  بهاو  هک  يدراوم  رد  - 5

اریز تسا ، هدمآ  دوجوب  بهتم  لمع  رثا  رد  بیع  هچ  رگا  دهاوخب  شرا  بهتم  زا  دناوتیمن  بهاو  دشاب  هدش  بویعم  بهتم  دزن  هچنانچ  و 
بیع نماـض  بهتم  نیارباـنب  تسا ، هدـش  لـصاح  بهتم  کـلم  رد  بیع  هدرک و  طلـسم  دوخ  لاـم  رب  ًاـناجم  ار  بهتم  هبه  ۀلیـسوب  بهاو 

دوبیمن  نماض  تشگیم  فلت  هبوهوم  نیع  هاگره  هک  ینانچمه  دشابیمن 
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بهاو م . ق . « 288  » ةدام زا  طبنتـسم  كالم  تدحوب  رظن  دشاب  هدش  لصاح  هبوهوم  نیع  رد  یتدایز  بهتم ، لمع  رثا  رد  هک  یتروص  رد 
میوقت لمع  زا  دـعب  لمع و  زا  لبق  هبوهوم  نیع  ینعی  دوب . دـهاوخ  قحتـسم  هدـش  دایز  وا  لمع  ببـسب  هک  یتمیق  رادـقمب  عوجر  نیح  رد 

. دشابیم مرتحم  هدوب و  دوخ  کلم  رد  نوناق  ةزاجاب  بهتم  لمع  اریز  درادیم ، تفایرد  بهاو  زا  ود  نآ  نیب  قرف  تبسنب  بهتم  هدش و 
نآ دناوتیم  تسا و  بهتمب  قلعتم  یتدایز  نآ  دنک ، عوجر  هبه  زا  بهاو  دشاب و  هدوزفا  هبوهوم  نیع  رب  دوخ  لام  زا  یتدایز  بهتم  هاگره 

. درادزاب لمع  نیا  زا  ار  بهتم  ضوع ، نداد  اب  دناوتیمن  بهاو  دراد و  رب  هدومن  ادج  ار 
تسا يدراوم  زا  یکی  نآ  م . ق . « 803  » ةدام « 4  » قش قبط  ددرگیم و  هبوهوم  نیع  رد  رییغت  بجوم  یتدایز  بیع و  هک  دوش  داریا  هچنانچ 

زاوج دوشیم  هتفگ  روبزم  داریا  خساپ  رد  دنکیمن . ادـیپ  لمع  دروم  الاب  هناک  هس  ضورف  نیاربانب  دـیامن ، عوجر  هبه  زا  دـناوتیمن  بهاو  هک 
هاگره اًلثم  تسا ، هدـش  لـصاح  يرییغت  هبوهوم  نیع  رد  دوش  هتفگ  ًاـفرع  هک  دـشابن  يروط  یتداـیز  بیع و  هک  تسا  یتروص  رد  عوجر 
هدشن ادیپ  نآ  تیعـضو  رد  يرییغت  فرع  رظن  زا  دنکـشب  نآ  ةرجنپ  زا  هشیـش  دنچ  ای  دریگب و  نآ  بآ  يارجم  دـشاب و  ياهناخ  هبه  دروم 

هتفریذـپ رییغت  هبه  دروم  هک  دوشیم  هتفگ  ًافرع  ددرگ ، نوگژاو  یقاطا  ای  دزوسب و  هناخ  زا  یتمـسق  قیرح  ای  هلزلز  رثا  رد  هاگره  یلو  تسا 
فرع رظن  رد  دشاب  هدوزفا  ار  اهنآ  بهتم  هتشاد و  مک  هشیش  نیدنچ  شیاههرجنپ  دشاب و  ياهناخ  هبوهوم  نیع  هاگره  هک  ینانچمه  تسا .

نآ رد  تخرد  دوش و  هتـسب  درک  نآ  مامت  دـشاب و  یتعارز  ای  رئاب  نیمز  هبوهوم  نیع  هچنانچ  یلو  تسا ، هدـشن  لـصاح  هناـخ  رد  يرییغت 
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. تسا هتفریذپ  رییغت  هبه  دروم  هک  دوشیم  هتفگ  ًافرع  ددرگ  سرغ 

- هقدص

دصقب جایتحا  نآ  رب  هوالع  ددرگیم و  ققحم  ضبق  دشاب و  یلعف  هچ  رگا  لوبق  باجیا و  ۀلیسوب  هبه  دننام  هقدص  هک  دننآ  رب  هیماما  ياهقف 
. دهدیم ار  نآ  دنوادخ  ياضر  يارب  هک  دنک  دصق  يرگیدب  لام  نداد  رد  دیاب  هدنهد  هقدص  ینعی  دراد ، زین  تبرق 

 405 ص : ج2 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
. داد هقدص  زین  ریقف  ریغب  ناوتیم  هکلب  دوش  هداد  ارقفب  هک  تسین  مزال  بحتسم  هقدص  رد 

. دشابیم مارح  مشاه  ینب  رب  هقدص 
دقع دوشیم  هدیمهف  روبزم  ةدام  زا  هکنانچ  درادن » عوجر  قح  دهدب  یسکب  هقدص  ناونعب  ار  یلام  یـسک  رگا  : » دیوگیم م . ق . « 807  » ةدام

ای ردپ  زا  ریغ   ) یبنجا رب  هقدـص  یقاب و  نآ  نیع  هچ  رگا  دـنک  عوجر  نآ  زا  دـناوتیمن  هدـنهد  هقدـص  ددرگیم و  مزال  ضبق  زا  سپ  هقدـص 
رد خسف  طرش  تسا ، طرش  نآ  تحص  رد  تبرق  دصق  هکنآ  الاب و  ةدام  زا  طبنتـسم  فقوب و  ۀطوبرم  داوم  حورب  رظن  دشاب . دالوا ) ای  ردام 

. تسین حیحص  زین  نآ  ۀلاقا  هک  تفگ  ناوتیم  تهج  نیدب  دشابیمن و  حیحص  هقدص 
دنادرگیم و ضوعم  تقیقح  رد  ار  نآ  رما  نیا  دشابیم و  يورخا  باوث  ياراد  دراد  يدابع  ۀبنج  هقدص  نوچ  هک  دـننآ  رب  ءاهقف  زا  یـضعب 
هک تسنآ  رب  خیش  دنک . عوجر  نآ  زا  ضبق  زا  سپ  دناوتیمن  هدنهد  هقدص  تهج  نیدب  تسا و  يویند  ضوع  زا  رترب  يورخا  ضوع  هکلب 

. دیامن عوجر  هقدص  زا  دـناوتیم  هدـنهد  هقدـص  دـنک  عوجر  هبه  زا  دـناوتیم  بهاو  هک  يدراوم  رد  تسا و  هبه  مکح  رد  بحتـسم  هقدـص 
. دنادیمن عوجر  لباق  ار  نآ  قالطا  روطب  هدراذگن و  بجاو  بحتسم و  هقدص  نیب  یقرف  یندم  نوناق 

، دیامن عوجر  نآ  زا  دناوتیمن  بهاو  دوشیم و  لیدبت  هقدصب  دباییم و  رییغت  دقع  تعیبط  دنک ، برقت  دصق  هبه  رد  بهاو  هک  یتروص  رد 
زا ددرگیم  باوث  قحتـسم  بهاو  هدش و  نآ  رد  برقت  دصق  نوچ  یلو  تسا  یقاب  دوخ  لاحب  هبه  روبزم  تروص  رد  هک  دـندقتعم  یـضعب 
رد دیامنب  برقت  دصق  بهاو  هک  ياهبه  دسریم  رظنب  هچنآ  دنک . عوجر  نآ  زا  دناوتیمن  بهاو  ضوعم  ۀبه  رد  دشابیم و  ضوعم  ۀبه  ماسقا 

نیلماعتم دصق  زا  تیفشاک  رظن  زا  دوقع  ظافلا  رابتعا  اریز  تسین ، يرگید  زیچ  برقت  دصقب  کیلمت  زا  ریغب  هقدص  تسا و  هقدص  تقیقح 
نیا هک  يرگید  هملکب  ای  دوش و  ادا  هبه  هملکب  هچ  تسین  يرگید  زیچ  دنوادخب  برقت  يارب  يرگیدب  لام  نداد  زا  ریغب  هقدـص  دـشابیم و 

. دناسرب ار  ینعم 

، دشابیمن هبوهوم  نیع  ضبقب  رارقا  هبهب  رارقا  هرصبت 1 

هبه  دقع  زا  ترابع  هبه  موهفم  اریز 
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هچنانچ نیاربانب  بهتمب . هبوهوم  نیع  نداد  ضبق  زا  سپ  رگم  ددرگیمن  ققحم  هبه  هچ  رگا  دوشیمن  ضبق  لماش  تسا و  لوبق ) باجیا و  )
ضبق رکنم  بهتم  و  دـهاوخب ، وا  زا  تسا ، هدرک  عوجر  هبه  زا  هکنآ  يوعدـب  ار ، هبوـهوم  نیع  دادرتـسا  هبهب ، بهتم  رارقا  دانتـساب  بهاو 
هاگره نینچمه  و  دوشیم . یقحیب  هب  موکحم  هبوهوم ، نیع  ضبق  رب  بهاو  فرط  زا  یلیلد  زاربا  نودـب  ددرگ ، دوخب  هبوهوم  نیع  نداد 
بهاو دهاوخب و  ار  لام  نآ  تسا و  هدومن  واب  دراد  تسد  رد  هک  یلام  هبهب  رارقا  بهاو  هکنآ  دانتـساب  دنک  يوعد  ۀـماقا  بهاو  رب  بهتم 

. دوشیم یقحیب  هب  موکحم  ضبق ، رب  بهتم  فرط  زا  لیلد  هماقا  نودب  ددرگ ، نآ  ضبق  رکنم 
دناهدراذگ قرف  ددرگ ، هماقا  وا  هثرو  رب  يوعد  هک  يدروم  دوش و  هماقا  بهاو  صخش  رب  يوعد  هک  يدروم  نیب  هیماما  ياهقف  زا  یـضعب 

ثراو راکنا  هک  دننآ  رب  دـناهتفریذپ و  ار  وا  يوعد  ددرگ  هماقا  هبوهوم  نیع  ضبق  رب  یلیلد  بهتم  فرط  زا  هکنآ  نودـب  ریخا  ضرف  رد  و 
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هبه دریمب  ضبق  زا  لبق  بهاو  هاگره  تشذـگ  هکناـنچ  اریز   ) دـشابیم هبه  دـقع  داـسف  يوعد  تقیقح  رد  هبوهوم  نیع  ضبق  مدـعب  بهاو 
فرط زا  يوعد  هکنآ  فـالخ  رب  ددرگ ، رهاـظ  نآ  داـسف  هکنآ  رگم  تسا  تحـص  رب  لومحم  دوش  عقاو  هک  يدـقع  ره  و  دوـشیم ) لـطاب 

مدع ینعی  هبوهوم  نیع  ضبق  مدع  رب  ینتبم  روبزم  يوعد  ۀـجیتن  هک  دـیامنب  ار  هبوهوم  نیع  ۀـبلاطم  دوش و  هماقا  بهاو  صخـش  رب  بهتم 
هبه دقع  داسف  هثرو  رب  يوعد  عجرم  تسین و  الاب  دروم  ود  نیب  یقرف  یلیلحت  رظن  زا  هک  تسا  هدش  هتفگ  نانیا  خـساپ  رد  تسا . هبه  ققحت 

ار بهاو  زا  تثارو  تمس  اهنآ  هچنانچ  دنکیم و  يوعد  هماقا  دنشابیم  بهاو  ماقم  مئاق  هثرو  هکنآ  ناونعب  بهتم  رما  نیا  رد  اریز  دشابیمن ،
رظن زا  هک  دننآ  رب  هیماما  ياهقف  زا  یضعب  تسا . ثروم  رب  يوعد  دننام  هثرو  رب  يوعد  نیاربانب  دوبن ، نایم  رد  نانآ  اب  یئوگتفگ  دنتـشادن 

ای دـهاوخب  ار  هبوهوم  نیع  دادرتسا  دـیامن و  يوعد  هماقا  وا  رب  بهتم  دـشاب و  بهاو  فرـصت  رد  هبوهوم  نیع  هک  دـیامنیمن  یقرف  یلیلحت 
ود نیب  قرف  هک  دسریم  رظنب  تسا . فلتخم  فرصت  تابجوم  دشابیمن و  نآ  ضبق  رب  لیلد  هبوهوم  نیع  رد  بهتم  فرـصت  اریز  سکعلاب ،

ضرف 
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بهاو هچنانچ  تسا و  هدش  هداد  وا  ضبقب  هبه  رثا ، رد  هبوهوم  نیع  هک  تسنآ  هبوهوم  نیع  رد  بهتم  فرصت  رد  رهاظ  اریز  تسا ، ادیوه 
. ددرگیم رداص  هبه  ققحتب  مکح  هدومن  فرصت  ار  نآ  بهتم  بصغ  ای  هیراع  هعیدو ، دننام  يرگید  ناونعب  هک  دیامنن  تباث 

، دیامن ضبق  ار  نآ  دوخ  هک  دهد  نذا  ای  دنک و  هبه  يرگیدب  ار  یلام  یسک  هک  یتروص  رد  هرصبت 2 

ضبق زا  تیافک  روبزم  لمع  دـهد  هراجا  ای  دـشورفب و  ضبق  دـصقب  ار  نآ  دـنک  ضبق  ار  هبوهوم  نیع  ـالمع  هکنآ  نودـب  بهتم  هچناـنچ 
هک دوشیم  فشک  هدوب  لطاب  هلماعم  نآ  هک  ددرگ  مولعم  هلماعم  زا  سپ  هاگره  نیاربانب  درادـن  يدام  فرـصتب  جایتحا  ضبق  اریز  دـنکیم ،

هدوب ضبق  مکح  رد  هچنآ  رگید  ترابعب  و  دـشابیم ، نکی  مل  ناک  نآ  هدـمآ و  لـمعب  هلماـعم  ۀلیـسوب  ضبق  اریز  تسا  هدـشن  ققحم  ضبق 
دشورفب و ار  نآ  بهتمب  هبوهوم  نیع  میلـست  زا  سپ  بهاو  هچنانچ  سکعلاب  دوش و  بوسحم  ضبق  دناوتیمن  یئاهنتب  دـصق  تسا و  لطاب 

هکنانچ دیآیم و  لمعب  بهاو  دـصق  ۀلیـسوب  عوجر  اریز  دوب ، دـهاوخن  لطاب  هبه  زا  عوجر  تسا ، لطاب  هلماعم  نآ  هک  دوش  فشک  سپس 
نیاربانب دشاب ، نآ  زا  فشاک  هک  درادن  یئاشنا  هداراب  جایتحا  تسا و  یفاک  یئاهنتب  یقیقح  هدارا  عاقیا  تحـص  رد  تشذگ  لوا  دـلج  رد 

دـسریم رظنب  ثلاث . صخـش  ای  دشاب  بهتم  ۀلماعم  فرط  هک  دنکیمن  قرف  رما  نیا  رد  درادن . عوجر  تحـص  رد  ریثأت  بهاو  هلماعم  نالطب 
عیبم هک  دوشیم  لصاح  یتقو  میلست  . » م ق . « 368  » ةدام قبط  اریز  دشاب  هتشادن  ریثأت  ضبق  تحـص  رد  هلماعم  نالطب  زین  لوا  ضرف  رد  هک 

زا يدام  فرـصتب  جایتحا  رما  نیا  و  دـشاب » هدرکن  فرـصت  المع  زونه  ار  نآ  يرتشم  هچ  رگا  دـشاب  هدـش  هتـشاذگ  يرتشم  راـیتخا  تحت 
دقع هک  دورن  مهوت  تسا . لطاب  دقع  لاعفا  نآ  زا  یکی  ددرگ و  ققحم  دناوتیم  ضبق  لاعفا  زا  یلعف  عون  ره  ۀلیـسوب  درادن و  بهتم  فرط 

هچ رگا  رما  نیا  دوشیم و  ادا  وا  فرط  زا  باجیا  راچان  بهتم ، هیحان  زا  هلماعم  رد  اریز  درادن ، يرثا  هنوگچـیه  تسا و  نکی  مل  ناک  لطاب 
رد ضبق  دوب ، رکذـتم  دـیاب  و  دریگ . رارق  ضبق  مکح  رد  دـناوتیم  هک  تسا  یلعف  یلو  دـشاب  هتـشادن  رب  رد  ار  هلماعم  رثا  تاهج  زا  یتهجب 

تیهام  ثیح  زا  تسا ، دهعت  ءافیا  هک  عیب  رد  ضبق  اب  ددرگیم  هبه  ققحت  بجوم  هک  هبه 
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. دومن هدافتسا  هبه  ضبق  دروم  رد  م . ق . « 368  » ةدام زا  ناوتیم  تهج  نیدب  دنرادن  قرف  رگیدکی  اب  موهفم  و 

دیامن عوجر  نآ  زا  بهاو  هبه  ققحت  زا  سپ  هک  یتروص  رد  ةرصبت 3 

عوجر زا  سپ  رییغت  نآ  هک  ددرگ  یعدـم  بهاو  دوـب و  هدـش  لـصاح  هبوـهوم  نیع  رد  يرییغت  عوـجر  زا  لـبق  هک  دوـش  یعدـم  بهتم  و 
یعدـم بهتم  دـیامنیم ، عوجر  هبه  زا  هک  سپـس  تسا و  هداد  وا  ضبقب  هدومن و  هبه  يرگیدـب  ياهچراپ  یـسک  الثم  تسا . هدـمآ  دوجوب 
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: ددرگیم ریز  تروص  هس  زا  یکی  اب  هجاوم  سرداد  تسا . هدیرب  دوخ  سابل  يارب  ار  هچراپ  البق  هک  دوشیم 
نیا رد  دیامن . تباث  ار  رییغت  ای  عوجر و  مدقت  دناوتیمن  بهتم  بهاو و  زا  کیچـیه  تسین و  مولعم  عوجر  رییغت و  زا  کیچـیه  خـیرات  - 1

ضراعت اب  دوشیم و  ضرف  رییغت  عوجر و  زا  کی  ره  رد  ثداح  رخأت  لصا  اریز  دـیامنیم ، یقحیب  هب  موکحم  ار  ناهاوخ  سرداد  تروص 
. دنامیم یقاب  دوخ  لاحب  هبه  دندرگیم و  طقاس  ود  ره  رگیدکی ، اب  لصا  ود  نآ 

نیعم ار  عوجر  خیرات  دناوتب  هک  یلیلد  بهتم  بهاو و  زا  کیچیه  ینعی  تسا ، لوهجم  عوجر  خیرات  یلو  دشابیم  مولعم  رییغت  خـیرات  - 2
لاحب هبه  لبق  تروص  دننام  تروص  نیا  رد  نآ ، زا  دعب  ای  هدومن  عوجر  هبه  زا  بهاو  رییغت  زا  لبق  هک  تسین  مولعم  دنکیمن و  زاربا  دیامن 
عوجر تسا و  هدش  لصاح  هبوهوم  نیع  رد  رییغت  زا  سپ  عوجر  هک  دوشیم  ضرف  ینعی  دشابیم  ثداح  رخأت  لصا ، اریز  دنامیم  یقاب  دوخ 

. دشابیمن حیحص  بهاو 
رییغت ثودح  خیرات  دناوتب  هک  یلیلد  بهتم  بهاو و  زا  کیچیه  هکنانچ  دشابیم  لوهجم  رییغت  خـیرات  یلو  تسا  مولعم  عوجر  خـیرات  - 3

رد ثداح  رخأت  لصا  نایرج  اب  اریز  دوشیم ، هتخانـش  مکاـح  دوخ  عوجر  يوعد  رد  بهاو  تروص  نیا  رد  دـنکیمن ، زاربا  دـیامن  نیعم  ار 
. دشابیم بهاو  عوجر  زا  سپ  هبوهوم  نیع  رد  رییغت  هک  تسا  نآ  ضرف  ۀجیتن  رییغت ،

، دـیامن درتسم  ار  هبوهوم  نیع  اـت  دـنک  هعجارم  بهتمب  نوچ  دـیامن و  عوجر  هبه  زا  بهاو  هاـگره  تسا  قوف  رد  روکذـم  ۀلئـسم  دـننام  و 
. تسا هدرک  توف  بهتم  هک  دوش  مولعم 

. تسا هدوب  لطاب  تاهج  زا  یتهجب  هبه  هک  دوش  فشک  وا  دزن  نآ  فلت  بهتمب و  هبوهوم  نیع  نداد  ضبق  زا  سپ  هک  یتروص  رد  هرصبت 4 
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ًاناـجم دوخ  لاـم  فـالتا  رب  ار  بهتم  بهاو  اریز  دـشابیمن ، بهاو  لـباقم  رد  نآ  ضوـع  لوئـسم  بهتم  دـشاب ، ضوـعم  ریغ  هبه  هچناـنچ 

نیع لدب  دـیاب  بهتم  م . ق . « 366  » ةدام قبط  عیب  اب  ضوعم  ۀبه  كالم  تدـحوب  رظن  دـشاب ، ضوعم  هبه  هچنانچ  تسا و  هدومن  یلوتـسم 
. دهدب بهاوب  تمیق  ای  لثم  زا  ار  هبوهوم 

، دهدب بهاوب  دراد  شزرا  رتمک  هک  ار  دقع  رد  روکذم  ضوع  لدب و  زا  کی  ره  دیاب  بهتم  هک  دناهداد  لامتحا  هیماما  ياهقف  زا  یـضعب 
لدب شزرا  هاگره  تسا و  هتفرگ  رارق  قفاوت  دروم  ینعی  تسیداد  رارق  ضوع  رادقم ، نآ  دشاب ، رتمک  دقع  رد  روکذم  ضوع  هاگره  اریز 

. دشابیم فلات  لام  یقیقح  ضوع  نآ ، تسا  رتمک 

، دشابیم ریغلل  قحتسم  روبزم  لام  هک  دوش  فشک  بهتمب  هبوهوم  نیع  ضبق  زا  سپ  هک  یتروص  رد   5 هرصبت -

بهاو زا  کی  رهب  دناوتیم  کلام  دشاب  هدش  فلت  هچنانچ  درادیم و  تفایرد  ار  نآ  هدومن  عوجر  بهتمب  کلام  دشاب  دوجوم  نیع  هاگره 
يرگید هلماعمب  بوصغم  لام  رب  يدایا  بترت  رگا  : » دیوگیم هک  م . ق . « 327  » ةدام قبط  اریز  دهاوخب ، ار  نآ  لدب  دـنک و  عوجر  بهتم  و 

مکح رد  ای  بصاغ  کلام ، لباقم  رد  نانآ  دوب ، دـهاوخ  يرجم  هدـش ، رکذ  ًاـقوف  هک  بصغ  لاـم  عیب  هب  هعجار  ماـکحا  دـشاب ، عیب  زا  ریغ 
. دنوشیم هتخانش  بصاغ 

نیع ندوب  ریغلل  قحتـسم  رب  لهاج  بهتم  هاگره  دراد ، تفایرد  ار  هبوهوم  نیع  لدب  دنک و  عوجر  بهتمب  کلام  هک  یتروص  رد  نیاربانب 
یلام هک  هدومنیم  روصت  هدوب و  رورغم  هبه  لوبق  رد  بهتم  اریز  دهاوخب ، هداد  کلامب  ار  هچنآ  دنک و  عوجر  بهاوب  دناوتیم  هدوب  هبوهوم 

کلامب ار  نآ  لدـب  دـیاب  فلت  تروص  رد  دـشابیم و  ریغب  قلعتم  هبوهوم  نیع  هک  دادـیم  لامتحا  هچنانچ  تسا و  هدروآ  تسدـب  ًاـناجم  ار 
. دومنیمن لوبق  ار  هبه  دهدب 

ثلاث صخشب  قلعتم  مدنگ  نت  هد  میلست  ماقم  رد  دیامنب و  هبه  يرگیدب  یلک  مدنگ  نت  هد  یسک  هکنانچ  دشاب ، یلک  هبه  هک  یتروص  رد 
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ضبق ۀلیـسوب  هبه  اریز  دـیامن ، میلـست  بهتمب  دوخ  مدـنگ  زا  نت  هد  دـناوتیم  بهاو  تسا و  یقاـب  دوخ  لاـحب  هبه  دـقع  دـهدب ، بهتمب  ار 
. دشابیم نکی  مل  ناک  هدوبن و  حیحص  ریغ ، لام  ضبق  ددرگیم و  ققحم  حیحص ،

مود  دلج  نایاپ 
________________________________________

ه ق ناریا ، نارهت -  ۀیمالسا ، تاراشتنا  دلج ،  6 یماما ،)  ) یندم قوقح  نسح ، دیس  یماما ،

موس دلج 

هراشا

ِمیِحَّرلا ِن�مْحَّرلا  ّللا 
�

ِه ِمِْسب 
تایرظن هاگره  دیامنیم و  حیحـصت  ار  نآ  هک  دنکب  هدـهاشم  نآ  رد  شیب  مک و  ار  یتاهابتـشا  دـناوخب  ار  دوخ  هتـشون  هبترم  ره  هدنـسیون 

ار نآ  دوشب و  دقتعم  لوا  رظن  فالخ  رب  اسب  هچ  دنک  ددجم  لیلحت  هیزجت و  قیقحت ، هاگـشیامزآ  ار  نآ  دـشاب و  هدرک  زاربا  نآ  رد  یملع 
ار نآ  هک  دهدیم  هزاجا  دوخب  هدنسیون  رتمک  دشاب  هتفرگ  رارق  ناگدنناوخ  سرتسد  رد  هدش و  پاچ  هتـشون  نآ  هچنانچ  یلو  دهدیم  رییغت 

قیقحت شور  اب  یئانـشآ  هک  یناسک  دریگ . رارق  ناگدنناوخ  داریا  دروم  دوش و  مهتم  هدـیقع  تابث  مدـعب  هک  دراد  نآ  میب  اریز  دـهد  رییغت 
زا ات  دنک  فارتعا  دوخ  هابتـشاب  دشاب  یبدا  تعاجـش  ياراد  هاگره  دهد و  هار  دوخب  یمیب  دیابن  هدنـسیون  شور  نیا  رد  هک  دننادیم  دنراد 

یندم قوقح  موس  دلج  پاچ  دـیدجت  رد  اذـل  دـنرادن ، گنن  دوخ  هابتـشا  نایب  زا  مه  ناناوج  دـنوش و  دـنمهرهب  مه  نارگید  قیقحت  هجیتن 
. مدروآ لمعب  مزال  تقد  مدومن و  حیحصت  دیسر  مرظنب  هک  یطالغا  تاهابتشا و 

یماما  نسح  دیس  هام 1349 - رویرهش 
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همدقم

هراشا

. دهدیم لیکشت  ثراو  تیصو  هعفش ، باتک : هس  ار  یندم  قوقح  موس  دّلجم  عوضوم 
هدید مود  لوا و  دـّلجم  رد  نآ  ریظن  هک  دنـشابیم  نآ  دـقاف  یقوقح  رگید  تاسیـسأت  هک  درادرب  رد  ار  یتّیـصوصخ  الاب  رما  هس  زا  کی  ره 

: دوشیم تردابم  ریز  حرشب  الاب  رما  هس  زا  کی  ره  تاّیصوصخ  نتسناد  يارب  دوشیمن .
هدش حیرشت  نآ  زا  يرایـسب  هک  دنزیم  رود  نآ  بابـسا  ّتیکلام و  روحم  رب  هتـشذگ  ثحابم  یمامت  دش  رکذ  مود  لوا و  دّلجم  رد  هکنانچ 

: دوشیم هتفگ  يروآدای  يارب  تهج  نیدب  دیامنیم . وگتفگ  تیکلام  بابسا  هیقب  رد  دّلجم  ود  نآ  وریپ  رد  زین  موس  دّلجم  تسا و 
هنوگره دـناوتب  هک  دـهدیم  قح  وا  هب  دوشیم و  ادـیپ  جراخ  یئیـش  صخـش و  نیب  هک  يرابتعا  يروصت و  ۀـطبار  زا  تسا  ترابع  ّتیکلاـم 

. دیامن عنم  ار  نآ  تاهج  زا  یتهجب  نوناق  هکنآ  رگم  دربب ، نآ  زا  ار  عافتنا  فرصت و 
: دنکیم هجوت  بلج  رما  هس  تیکلام  رد 

. دوشیم هدیمان  کلام  هک  دشابیم  قح  هدنراد  هک  یصخش  فلا -
. دوشیم هتفگ  کلم  نآب  هک  تسا  قح  عوضوم  هک  یئیش  ب -

زا نوناق  ار  يروما  هکلب  دـیآیمن  دوجوب  دوخ  يدوخب  صاخـشا  يارب  تیکلم  تسا . دوجوم  ءیـش  صخـش و  نیب  هک  يراـبتعا  هطبار  ج -
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. تسا هتسناد  تیکلم  شیادیپ  بابسا 

کلمت بابسا 

هراشا

رثا رد  صاخشا  جیردتب  دنشابیم . يراع  صاخشا  اب  یقوقح  ۀطبار  هنوگره  زا  دوخ  هّیلوا  تیعضو  رد  ءایشا  تشذگ  لوا  دّلجم  رد  هکنانچ 
تسا و هدومن  يریگولج  نآ  رد  نارگید  فرصت  زا  هداد و  صاصتخا  دوخب  ار  اهنآ  زا  یضعب  کی  ره  هدش و  یلوتـسم  اهنآ  رب  تاجایتحا 
ود رب  ءایشا  تیعضو  رابتعاب  کلمت  بابسا  نیاربانب  تسا . هدش  لقتنم  يرگیدب  یلوا  کلام  زا  ینعی  هتفرگ  رارق  لاقتنا  لقن و  دروم  سپس 

: دنمسق

دنرادن کلام  هک  یئایشا  کلمت  ببس  لوا -

دشابیم  صاخشا  عافتنا  فرصت و  يارب  يایهم  دازآ و  اًلماک  دنراد  رارق  یقوقح  ملاع  طیحم  زا  جراخ  رد  هک  ءایشا  هنوگنیا 
 5 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

مزال ننقم  ار  رما  ود  تزایح  يارب  دـنیوگ . تاـحابم  تزاـیح  ار  رما  نیا  دـنیامن . کـلمت  هداد و  صاـصتخا  دوخب  ار  نآ  دـنناوتیم  اـهنآ  و 
فرط زا  دشابیم  ءیـش  نآ  تعیبط  روخ  رد  هک  یفرـصت  رگید  دنک و  کلمت  ار  نآ  دهاوخیم  هک  یـسک  کلمت  دصق  یکی  تسا : هتـسناد 
ندنک نداعم  تزایح  رد  دنادیم و  مزال  ار  نآ  ءایحا  تاوم  یضارا  تزایح  رد  نوناق  هک  تسا  نیا  دیامنیم . ار  نآ  کلمت  دصق  هک  یسک 

. تسا هداد  رارق  طرش  ار  اهنآ  نتفرگ  رایتخا  تحت  رگید  هحابم  ءایشا  راکش و  رد  نآب و  ندیسر  و 

دنراد کلام  هک  یئایشا  کلمت  ببس  مود -

يرابتعا ۀطبار  ینعی  دوشیم ، لقتنم  يرگید  هب  کلام  زا  ياهنیعم  بابسا  هب  تیکلم  نآ  تشگ ، ققحم  تزایح  هار  زا  تیکلم  هکنآ  زا  سپ 
. دهدیم همادا  ار  تیکلام  قح  هدش و  کلام  نیـشناج  ریخا  صخـش  دـتفایم و  يرگید  صخـش  تسدـب  هتـشاد  جراخ  ءیـش  اب  کلام  هک 

صخـش تیکلم  رد  لوخد  يرگید  کلام و  تیکلم  زا  جورخ  یکی  دریگیم : ماجنا  یقوقح  لمع  عون  ود  ۀلیـسوب  تیکلم  لاـقتنا  نیارباـنب 
. دنام دهاوخن  کلام  نودب  ءیش  یتدم  تسین و  دوجوم  هلصاف  لوحت  نیا  رد  رگید .

: دوب دهاوخ  نکمم  ریز  قرط  زا  یکیب  يرگیدب  یصخش  زا  تیکلام  لاقتنا 

نیفرط ةدارا  قفاوتب  فلا -

هراشا

دیامنب و دوخ  یئاراد  رد  یفرـصت  هنوگ  ره  دناوتیم  سک  ره  ینعی  تسا ، هدـش  هتـشاذگ  هدارا  يدازآ  هیاپ  رب  یلام  روما  رد  دارفا  فرـصت 
ار نآ  ای  دریذپب و  دوشیم  راذگاو  وا  هب  هک  يزیچ  دناوتیم  سک  ره  نینچمه  دیامن و  راذـگاو  دـهاوخب  سک  رهب  ای  دربب  نآ  زا  یعافتنا  ره 
. تسا يدرف  يدازآ  فـالخ  رب  هک  دـیامنیم  باـجیا  ار  یتـّنم  وا  تقفاوـم  نودـب  يرگید  تیکلم  رد  یلاـم  ندوـمن  لـخاد  اریز  دـنک ، در 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 753 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا دقع  روبزم  قفاوت  دیآیم . دوجوب  هیلإ  لقتنم  لقان و  هدارا  قفاوت  رثا  رد  تالاقتنا  نیاربانب 
ود رب  دوقع  نآ  تسا . هدش  رّکذتم  دعبب  « 190  » ّداوم رد  ار  نآ  هک  هتشاد  رّرقم  یساسا  طئارش  یلک  روطب  دوقع  تحـص  يارب  یندم  نوناق 

: دناهتسد

هنیعم دوقع  لوا -

هوالع دوقع  هنوگ  نیا  داقعنا  رد  اهنآ . لاثما  نهر و  هراجا ، عیب ، دننام : دنشابیم  دوخب  صوصخم  ماکحا  ياراد  هک  دنتـسه  يدوقع  اهنآ  و 
طئارش  دیاب  دنشاب ، هتشاد  دنراد  رظن  رد  هک  ار  یصوصخم  دقع  داقعنا  دصق  دیاب  نیفرط  هکنآ  رب 

 6 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
ضعب هک  ینانچمه  هبه ، نهر و  فقو ، عافتنا  قح  رد  ضبق  موزل  دـننام  ددرگ ، تیاـعر  تسا  هدـش  رّکذـتم  نوناـق  هک  دـقع  نآـب  صتخم 

دروم ندوب  مولعم  طرش  زا  هک  هلاعج  حلص و  نامـض ، دننام  دناهدش ، فاعم  تاهج  زا  یتهجب  یـساسا  طئارـش  زا  یخرب  زا  دوقع  زا  رگید 
. دنشابیم دوخب  صوصخم  ماکحا  طئارش و  ياراد  هنیعم  دوقع  زا  کی  ره  دنتسه . فاعم 

ار یتیـصوصخ  توم  زا  سپ  لاقتنا  ای  تیـصو  تسا . هتفرگ  رارق  موس  دّلجم  تاعوضوم  زا  یکی  هک  دشابیم  تیـصو  هنیعم  دوقع  زا  یکی 
رب قلعم  ّتیـصو  رد  لاـقتنا  تعیبـط  هک  تسنآ  ّتیـصوصخ  نآ  دریگ و  رارق  هناگادـج  يوگتفگ  دروم  تسا  هدـش  بجوم  هک  درادرب  رد 

هکنآ لاح  تسا و  لاونم  نیدـب  مه  ًامومع  هکنانچ  دـتفا ، قافتا  یـصوم  توف  زا  سپ  تسا  نکمم  هل  یـصوم  لوبق  تسا و  یـصوم  توف 
دقعنم دقع  هکنآ  ات  ینعی  تسا  لوبق  ياهتنا  ات  باجیا  هب  عورش  ءادتبا  زا  دقع  نیفرط  ندوب  راتخم  هلماعم ، تحص  یساسا  طئارـش  زا  یکی 

قلعم روبزم و  تیـصوصخ  تسین . يرایتخا  ياراد  هدرم و  یـصوم  دیامنیم  لوبق  ار  تیـصو  هل  یـصوم  هک  یـصوم  توف  زا  سپ  ددرگ و 
. دیامن نایب  تسا  توف  ببسب  لاقتنا  مه  نآ  هک  ثرا  زا  لبق  ار  نآ  نوناق  تسا  هدش  بجوم  یصوم ، توف  رب  لاقتنا  ندوب 

هنیعم ریغ  دوقع  مود -

. دنیامنیم دقعنم  هنیعم ، دوقع  زا  یکیب  صوصخم  راثآ  نتشاد  رظن  رد  نودب  نیفرط  هک  دنتسه  يدوقع  اهنآ  و 

کلام ةداراب  ب -

صخش عفنب  دهعت  ناوتب  دقع  نمـض  طرـش  تروصب  هک  تسا  هداد  هزاجا  نوناق  یلام ، روما  رد  صاخـشا  هدارا  تیمکاح  لصا  فالخ  رب 
هکنانچ . ) دوشب لام  نآ  کلام  هل و  دهعتم  دیامن  لوبق  هکنآ  نودـب  ثلاث  صخـش  هک  يروطب  درک  راذـگاو  وا  هب  ار  یلام  ای  دومن و  ثلاث 

قوقح ملع  یلو  تسا  هیلا  لقتنم  رب  یتّنم  لیمحت  بجوم  هچ  رگا  رما  نیا  تشذگ ) نآ  حرـش  لوا  دلجم  رد  ثلاث  صخـش  عفنب  دـهعت  رد 
. دشاب نویدم  رب  یتّنم  هچ  رگا  ددرگیم ، طقاس  وا  نید  نویدم  تقفاوم  نودب  تسا  قح  طاقسا  هک  ءاربا  رد  هک  هنوگنامه  هتفریذپ 

- هیلا لقتنم  ةداراب  ج -

عیبم کلمت  نآ  دـشابیم و  هعفـش  تسا ، هدرک  راتفر  یلام  روما  رد  هدارا  تیمکاـح  فـالخ  رب  یتحلـصم  تهجب  نوناـق  هک  يرگید  دروم 
جارخا  هک  رما  نیا  دیامن . نآ  اب  تقفاوم  يرتشم  هکنآ  نودب  تسا ، يرتشم  زا  کیرش  ۀلیسوب 
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فیدر رد  ار  نآ  یندم  نوناق  هدومن  باجیا  هک  درادرب  رد  ار  یتّیصوصخ  یقوقح  نف  رظن  زا  تسا  وا  ياضر  نودب  کلام  تیکلم  زا  لام 

هلصافالب یندم  نوناق  ۀعومجم  رد  هعفش  هک  هدوب  نآ  یضتقم  الا  دشابیم و  اراد  دوقع  نیب  ار  يرصحنم  ّتیصوصخ  هک  دهد  رارق  ّتیصو 
. دیآیم دوجوب  عیب  رثا  رد  طقف  هعفش  قح  « 808  » ةدام قبط  اریز  دوش ، هداد  رارق  عیب  زا  سپ 

نیفرط ةدارا  نودب  د -

زا یکی  دـنیوگ . يرهق  لاـقتنا  ار  نآ  تهج  نیدـب  ددرگیم ، لـقتنم  ینیعم  صاخـشاب  هکرت  وا  راـیتخا  هدارا و  نودـب  کـلام  توـف  رثا  رد 
هتفرگ و رارق  یقیمع  تـالوحت  شوختـسد  راودا  یماـمت  رد  هک  تسا  ثرا  درادرب  رد  ار  يدـتمم  یخیراـت  قباوس  هک  یقوـقح  تاسیـسأت 
دندروآیم و تسدب  ار  یلاوما  دوخ  جنرتسد  ۀلیـسوب  یناسک  هک ، تسنآ  رما  نیا  هدمع  تلع  دومن . دهاوخ  یط  زین  ار  يرامـشیب  تارییغت 

هاگ هداوناخ و  سیئر  مانب  هاـگ  دنتـسنادیم  نآ  رد  قحیذ  ار  دوخ  هفلتخم  نیواـنعب  یـصاخشا  دـندراذگیم ، یقاـب  ار  لاوما  نآ  دـندرمیم و 
رگید ضعب  رب  ار  نادنواشیوخ  زا  یضعب  هتشادنپیم  هنالداع  هک  یتاهجب  هرود  ره  رد  نیناوق  يدنواشیوخ . مانب  هرخألاب  تلود و  مانب  رگید 
نیدـب تسا و  هدومن  ادـج  لاوما  رد  رگید  یقوقح  تاسیـسأت  زا  اًـلماک  ار  ثرا  رما  نیا  تسا . هدرک  سویأـم  زین  ار  ياهدـع  هداد و  يرترب 

. تسا هتفرگ  رارق  دشابیم  لاوما  رد  هک  لوا  دلج  یندم  نوناق  هعومجم  رد  باب  نیرخآ  تهج 
9 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

[ کلمت بابسا  رد  مود  باتک  ۀمتت  ]

هراشا

نیعتسن هب  میحرلا و  نمحرلا  هّللا  مسب 

هعفشب ذخا  رد  موس  تمسق 

هراشا

، دنک کّلمت  شتقفاوم  نودب  ار  وا  کلم  دناوتیم  يرگید  تایح ، دیق  رد  کلام  ندوب  اب  هک  تسیدروم  اهنت  هعفـشب  ذخأ  یندم  قوقح  رد 
بیترت و رد  تلوهس  رظن  زا  هکنآ  لاح  تسا و  هدومن  نایب  دشابیم  يدارا  کیلمت  ببـس  هک  دوقع  زا  سپ  ار  نآ  یندم  نوناق  تهج  نیدب 

رامـشب نآ  تاقحلم  زا  ددرگیم و  يراج  عیب  رد  طقف  اریز  دوش ، نایب  عیب  لـصف  رد  هعفـشب  ذـخأ  هک  دوب  نآ  یـضتقم  یـسیوننوناق  میظنت 
. دوریم

هعفش فیرعت 

اریز هداتفین ، رود  يوغل  ینعم  زا  یقوقح  حالطـصا  دنیوگ . رگید  زیچ  اب  ار  يزیچ  نداد  رارق  تفج  تغل  رد  ءاف ) مضب   ) هلعف نزو  رب  هعفش 
لام هاگره  : » دیوگیم م . ق . « 808  » هدام دشابیم . رگید  کیرش  ۀلیسوب  کیرش ، هدش  هتخورف  ۀصح  کّلمت  زا  ترابع  هعفش  حالطـصا  رد 

کیرـش دنک ، لقتنم  یثلاث  صخـشب  عیب  دصقب  ار  دوخ  ۀصح  کیرـش  ود  زا  یکی  دـشاب و  كرتشم  رفن  ود  نیب  یمیـسقت  لباق  لوقنم  ریغ 
عیفـش ار  نآ  بحاص  هعفـش و  قح  ار  قح  نیا  دـنک . کّلمت  ار  هعیبم  ۀـصح  دـهدب و  واـب  تسا  هداد  يرتشم  هک  ار  یتمیق  دراد  قح  رگید 
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. دومن جراخ  شتقفاوم  نودب  یسک  تیکلم  زا  ار  یکلم  ناوتیمن  یقوقح  لصا  قبط  اریز  تسا ، یئانثتسا  ماکحأ  زا  هعفشب  ذخا  دنیوگیم .»
10 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

هعفشب ذخا  طئارش  لوا  لصف 

هراشا

کیرـش يارب  هعفـشب  ذـخا  قح  دوش  عمج  لـیذ  طئارـش  هک  یتروص  رد  ددرگیم  مولعم  نآ  زا  دـعب  داوـم  و  م . ق . « 808  » هدام زا  هکناـنچ 
: ددرگیم لصاح 

لام ندوب  لوقنم  ریغ  - 1

هراشا

ریغ لوقنم ، ریغ  ۀـملک  زا  روظنم  دـشاب . لوقنم  ریغ  لام  هک  دـنادیم  تباث  کیرـش  يارب  يدروم  رد  ار  هعفـشب  ذـخا  قح  م  ق . « 808  » هدام
عبتب هچنانچ  یشاقن  هدرپ  ایسآ و  هینبا ، دننام  دوشیم : لوقنم  ریغ  ناسنا  لمع  ۀلیسوب  هک  یلوقنم  ریغ  اّما  دشابیم . نیمز  لیبق : زا  یتاذ  لوقنم 

: دـیوگیم هک  م  ق . « 808  » هداـم قبط  دور  شورف  اًلقتـسم  هچناـنچ  دریگ و  رارق  هعفـش  قح  دروم  دـناوتیم  هصرع  عبتب  دوش ، هتخورف  هصرع 
ياهقف نیب  روهشم  روبزم  لوق  تشاد . دهاوخن  هعفش  قح  کیرش  دوب » دهاوخن  هعفـش  قح  دوش  هتخورف  نیمز  نودب  تخرد  انب و  هاگره  »
یسوط خیـش  یفاکـسا و  دننام  هیماما  ياهقف  زا  رگید  ةدع  دناهدومن . رما  نیا  رب  عامجا  يوعد  دوخ  تافیلأت  رد  رّرکم  نانیا  تسا و  هیماما 

ار هعفش  رگید  ضعب  سیردإ و  نبا  حالصلا و  وبأ  یضترم و  دیس  و  رسپ ) ردپ و   ) نیقودص هعنقم و  رد  دیفم  خیـش  راصبتـسا و  ۀیاهن و  رد 
ۀلیسوب هک  یلوقنم  ریغ  لاومأ  رد  تسا  نینچمه  و  دناهتـسناد ، يراج  زین  نآ  لاثما  ناویح و  یتشک ، تالآ ، سابل ، دننام : لوقنم  لاومأ  رد 

ذخأ رگید  فرط  زا  دننادیم و  فیعـض  ار  روبزم  تیاور  هکنآ  رظن  زا  روهـشم  تسا . تیاور  نانیا  دنتـسم  دناهدش . لوقنم  ریغ  ناسنا  لمع 
درومب افتکا  دـیدرت  دروم  رد  دـشابیم ، یلک  ةدـعاق  فالخ  رب  یئانثتـسا و  تاررقم  زا  تسا و  وا  ياضر  نودـب  ریغ  لاـم  رب  طلـست  هعفـشب 

عبتب انب  تخرد و  زا  ار  دوخ  عاشم  مهـس  یـسک  هاگره  روهـشم  لوق  ربانب  دـناهدومن . تسا  لوقنم  ریغ  لام  دروم  رد  هعفـش  قح  هک  عامجا 
نآ لحم  نیمز  نودـب  انب  تخرد و  زا  عاشم  مهـس  هچنانچ  یلو  دـیامنب ، هعفـشب  ذـخا  ار  نآ  دـناوتیم  کیرـش  دـشورفب ، اهنآ  لـحم  نیمز 

. دومن دهاوخن  ادیپ  هعفش  قح  کیرش  دوش ، نآ  تسویپ  مه  رگید  لحم  زا  ینیمز  هعطق  هچ  رگا  دور ، شورفب 
11 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

هرصبت

عیبـم رد  نآ  لوخد  رب  تلـالد  نئارق  اـی  دوش  هدرمـش  عیبـم  عباـت  اـی  ءزج  تداـع  فرع و  بسح  رب  هک  يزیچ  ره  م . ق . « 356  » هدام قبط 
، دشورفب ياهعرزم  زا  ار  دوخ  مهس  کیرش  هچنانچ  الثم  دریگیم . رارق  هعفـش  دروم  عیبم  عبتب  ددرگیم و  نآ  لماش  زین  هعفـشب  ذخا  دیامنب ،

هاگره و  دوب . دـهاوخ  عیبم  رد  لـخاد  یباـبرا  طاـیح  باـبرا و  هب  قلعتم  ياـنب  تخرد و  نینچمه  هجنوی و  ۀـشیر  هدـش ، يروآعمج  دوک 
. دریگیم رارق  هعفش  دروم  زین  عیبم  عبتب  عباوت ، نآ  دیامنب  هدافتسا  هعرزمب  تبسن  هعفش  قح  زا  رگید  کیرش 
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لوقنم ریغ  لام  ندوب  عاشم  - 2

هراشا

شیادیپ طیارش  زا  یکی  دیامنیم ، حیرصت  دشاب »...  كرتشم  رفن  ود  نیب  یمیـسقت  لباق  لوقنم  ریغ  لام  هاگره  : » م ق . « 808  » هدام هکنانچ 
هعطق ياراد  کی  ره  رفن  ود  هاگره  نیاربانب  دـشابیم . هیماما  ياـملع  عاـمجا  دروم  رما  نیا  تسا . لوقنم  ریغ  لاـم  ندوب  عاـشم  هعفـش ، قح 
تسا هتفای  صاصتخا  ۀصح  کی  رهب  هدش و  میـسقت  ًادعب  هدوب و  كرتشم  رفن  ود  نیب  البق  ياهناخ  هکنآ  ای  رگیدکیب و  لصتم  دشاب  ینیمز 

ود زا  یکی  و  دیامن ) لیمکت  ار  رگید  تمسق  یتمسق  ینامتخاس  نف  رظن  زا  دنشاب و  هتشادن  یلصاف  هدماین و  لمعب  کیکفت  المع  هچ  رگا  )
رد تسا و  تکرش  ررض  زا  يریگولج  يارب  هعفش  اریز  دیامن ، هعفشب  ذخا  دناوتیمن  يرگید  دشورفب ، ثلاث  صخشب  ار  دوخ  مهس  کلام 

. دیآ دوجوب  هعفش  قح  ات  تسین  دوجوم  یتکرش  الاب  ضرف 

هرصبت

دـشورفب يرجم  ای  رمم  قح  اب  ار  دوخ  کلم  اـهنآ  زا  یکی  دـشاب و  كرتشم  يرجم  اـی  رمم  رد  رفن  ود  کـلم  رگا   » م ق . « 810  » هدام قبط 
هعفش قح  يرگید  دشورفب  يرجم  ای  رمم  نودب  ار  کلم  رگا  یلو  دنشابن  کیرش  ًاعاشم  کلم  دوخ  رد  هچ  رگا  دراد  هعفـش  قح  يرگید 

نیا زا  تسا ، هداد  رارق  يرجم  ای  رمم  ندوب  عاشم  رابتعاب  زورفم  کلم  عیب  رد  ار  هعفش  قح  ءانثتـسا  روطب  الاب  هدام  رد  یندم  نوناق  درادن »
نآ زا  یکی  دنـشاب و  کیرـش  رگیدکی  اب  رابنا  بآ  ای  ضوح  رد  هک  زورفم  کلم  کلام  ود  هک  يدروم  رد  دومن و  زواجت  ناوتیمن  انثتـسا 

هدافتـسا تسا  یلک  هدـعاق  فالخ  رب  هک  یقوقح  هلأـسم  حور  زا  ناوتیمن  اریز  تخاـس ، يراـج  ار  هعفـش  قح  دـشورفب ، ار  دوخ  مهـس  ود 
تخاس  يراج  ار  نآ  مکح  رئاظن  هابتشا و  رد  هدومن و 

12 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

لوقنم ریغ  لام  ندوب  میسقت  لباق  - 3

يرگید کیرش ، ود  نآ  زا  یکی  شورف  رثا  رد  ات  دشاب  میـسقت  لباق  دیاب  رفن ، ود  نیب  عاشم  لوقنم  ریغ  لام  م  ق . « 808  » هدام حیرص  قبط 
هجوتم یشحاف  ررـض  هک  دومن  میـسقت  يروط  ار  نآ  ناوتب  هک  تسنآ  عاشم  کلم  ندوب  میـسقت  لباق  زا  روظنم  دیامنب . هعفـشب  ذخا  دناوتب 

. دوشن لصاح  ددرگ ، ءاکرش  هجوتم  تسا  نکمم  میسقت  دوخ  زا  هک  هچنآ  زا  شیب  يررض  میسقت  رثا  رد  ینعی  ددرگن ، ءاکرش 
فالخ رب  هعفش  قح  هک  تسنآ  نانیا  لیلد  دننادیم . هعفـش  قح  شیادیپ  طرـش  ار  عاشم  کلم  ندوب  میـسقت  لباق  هیماما  ياهقف  زا  روهـشم 

قح دوجو  رد  هک  يدروم  دوشیم و  ارجا  تسا  میـسقت  لـباق  لوقنم  ریغ  لاـم  نآ  و  نیقی ، دروم  رد  طـقف  تسا و  هناـکلام  تنطلـس  ةدـعاق 
. دنشابیم رما  نیا  رب  هاوگ  هطوبرم  رابخا  ددرگیم و  يراج  مدع ، لصا  دوش  دیدرت  هعفش 

دوجوب کیراب  هار  رهن و  کچوک و  يایسآ  میـسقت و  لباق  ریغ  ناکد  مامح و  عاشم  مهـس  شورف  دروم  رد  هعفـش  قح  روبزم ، هیرظن  ربانب 
. دیآیمن

رد هعفـش  قح  هک : تسا  نیا  نآ  هدومن و  نایب  میـسقت  لباق  لوقنم  ریغ  کلم  رد  هعفـش  قح  سیـسأت  رد  یناسحتـسا  لیلد  حـیقنت  بحاص 
يریگولج ددرگیم  لمحتم  میـسقت  رثا  رد  عاشم  مهـس  کلام  هک  يررـض  زا  هلیـسو  نیدـب  ات  دوشیم  دوجوم  نآ  يارب  میـسقت ، لباق  کلم 

قح هک  تسنآ  تایاور  زا  دافتـسم  اریز  دشابیمن ، اعدـم  تبثم  روبزم  لیلد  تسین . روصتم  ررـض  نیا  میـسقت  لباق  ریغ  کلم  رد  یلو  دوش ،
عیب رثا  رد  هک  دشابیم  دیدج  تکرش  ررـض  دیاش  تسا ، هدوب  رظن  رد  ررـض  مادک  هک  دوشیمن  مولعم  تسا و  کلام  ررـض  عفد  يارب  هعفش 
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رد تکرش  ررض  دناهتفگ : هتسناد و  ررض  ار  هعفـش  قح  سیـسأت  تلع  یـضترم  دیـس  دننام  ءاهقف  زا  یـضعب  تهج  نیدب  ددرگیم ، لصاح 
میـسقت ۀلیـسوب  دـناوتیم  ءاکرـش  زا  کی  ره  میـسقت  لباق  لام  رد  اریز  تسا ، میـسقت  لباق  لام  رد  نآ  ررـض  زا  شیب  میـسقت  لباق  ریغ  لاـم 

هچنانچ و  تفای . یصالخ  تکرش  زا  ناوتن  نآ  شورف  زا  ریغب  هک  میسقت  لباق  ریغ  لام  فالخ  رب  دبای  یـصالخ  تکرـش  ررـض  زا  يرابجا 
هکنآ لاـح  هدوب و  دوجوم  زین  کیرـش  فرط  زا  عاـشم  مهـس  شورف  زا  لـبق  روبزم  تلع  دـشاب ، هعفـش  قـح  سیـسأت  تلع  زارفا  رد  ررض 

قح  کیرش 
 13 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

. تسا هتشادن  هعفش 

ءاکرش ندوب  رفن  ود  - 4

هراشا

كرتشم رفن  ود  نیب  روبزم  لام  هک  ددرگیم  يراج  یتروص  رد  میـسقت  لباق  لوقنم  ریغ  لاـم  رد  هعفـش  قح  م  ق . « 808  » هدام حیرص  قبط 
. دشاب

قح زین  نانآ ، زا  یکی  شورفب  دنـشاب  رفن  ود  زا  شیب  ءاکرـش  هاگره  هک  تسنآ  رگید  لوق  تسا و  هیماـما  ياـهقف  نیب  روهـشم  روبزم  لوق 
ود زا  شیب  هک  يدروم  رد  راقع  رد  ار  هعفـشب  ذخا  هک  تسا  هدـش  تیاکح  راصتنا  رد  دـیبنج  نیا  زا  دـیآیم . دوجوب  نارگید  يارب  هعفش 

تسا یتایاور  نیفرط  دنتـسم  دوشیم . تفای  کیرـش  ود  نیب  طقف  هعفـش  قح  هک  تسنآ  رب  ناویح  عیب  رد  یلو  دنادیم  زیاج  دنـشاب  کیرش 
ریغ لام  هک  ددرگیم  دوجوم  يدروم  رد  هعفش  قح  تسا ، هدومن  يوریپ  یندم  نوناق  هک  روهـشم  لوق  ربانب  دنراد . فالتخا  رگیدکی  اب  هک 

ماهـس ءاکرـش  یمامت  رفن  کی  زا  ریغب  دشاب و  كرتشم  رتشیب  ای  رفن  هس  نیب  روبزم  لام  هچنانچ  نیاربانب  دشاب ، كرتشم  رفن  ود  نیب  لوقنم 
«808  » هدام روتسدب  هعفش  قح  شیادیپ  طرـش  اریز  دنک ، هعفـشب  ذخا  يرتشم  زا  دناوتیمن  کیرـش  رفن  کی  نآ  دنـشورفب  یـسکب  ار  دوخ 

. دنشابن رفن  ود  زا  شیب  ءاکرش  عیب ، زا  لبق  هک  تسنآ  یندم  نوناق 

، دشورفب دقع  کی  رد  رفن  دنچب  ار  دوخ  مهس  ود ، نآ  زا  یکی  دشاب و  كرتشم  رفن  ود  نیب  لوقنم  ریغ  لام  هک  یتروص  رد  هلأسم 1 -

ءاکرش زا  یکی  شورف  اب  دناهدوب و  رفن  ود  ءاکرـش  دقع  نامز  رد  اریز  دیامن ، هعفـشب  ذخا  مهـس  نآ  یمامتب  تبـسن  دناوتیم  رگید  کیرش 
. درادن هعفش  قح  رد  ریثأت  نارادیرخ  ددعت  ددرگیم و  لصاح  رگید  کیرش  يارب  هعفش  قح  ار  دوخ  مهس 

تبـسن دناوتیم  عیفـش  ایآ  هک  تسنیا  نآ  دیآیم و  شیپ  يرگید  ثحب  دنک  هعفـشب  ذـخا  الاب  دروم  رد  دـناوتب  کیرـش  هک  ياهیرظن  رب  انب 
قح زا  ای  دیامنب و  ذخا  ار  کیرش  مهس  یمامت  دیاب  ای  دنک  هعفشب  ذخا  هتفر  شورفب  دقع  کی  رد  هک  كرتشم  مهـس  ياهتمـسق  زا  ضعبب 

یکی هصحب  تبسن  دناوتیم  رگید  کیرش  ایآ  دشورفب ، رفن  هسب  دقع  کی  ۀلیسوب  ار  دوخ  مهس  یکیرش  هاگره  اًلثم  دنک . رظن  فرـص  دوخ 
کیرش  ود  زا  یکی  هاگره  هک  دننآ  رب  اهقف  زا  یضعب  دیامن ؟ رظن  فرص  نارگیدب  تبسن  دنک و  هعفشب  ذخا  نایرتشم  زا 

 14 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
ار دوخ  مهـس  روبزم  کلام  هک  تسنآ  دننام  دوشیم و  هددعتم  دوقعب  لحنم  روبزم  دقع  دشورفب ، يرتشم  دنچب  دقع  کی  رد  ار  دوخ  مهس 

کیرـش يارب  هعفـش  قح  هدـش  عقاو  هک  یعیب  دـقع  ره  رثا  رد  تروص  نیا  رد  دـشاب . هداد  لاقتنا  دـقع  دـنچ  ۀلیـسوب  کچوک  ياههصحب 
ار نآ  گناد  کی  تسیاهناخ ، زا  عاشم  فصن  کلام  هک  یسک  هاگره  اًلثم  دیامنب ، هدافتـسا  اًلقتـسم  قح  نآ  زا  دناوتیم  هک  دوشیم  لصاح 

عیفش کیرش  دشورفب  ار  دوخ  مهس  زا  رگید  گناد  کی  کلام  نآ  ًادعب  دنک و  هعفشب  ذخا  نآب  تبـسن  رگید  کیرـش  دشورفب و  یـسکب 
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. دومن يوریپ  الاب  هیرظن  زا  م  ق . « 812  » هدام زا  طابنتسا  اب  ناوتیم  دراذگاو  ار  نآ  ای  دیامنب  هعفشب  ذخا  نآب  تبسن  دناوتیم 
مهـس زا  ضعبب  تبـسن  عیفـش  هچناـنچ  تسا و  میـسقت  تساوخرد  ررـض  زا  يریگولج  يارب  هعفـش  قـح  هک  دـننآ  رب  اـهقف  زا  رگید  ضعب 
عضو هدعاق  فالخ  رب  مکح  نآ ، زا  يریگولج  يارب  هک  يررض  دیامنب ، هعفشب  ذخا  هدش  هتخورف  هناگادج  ياهتمـسقب  هک  رگید  کیرش 
ذخا هدش  هتخورف  هک  یئاههصح  یمامتب  تبـسن  طقف  دناوتیم  عیفـش  نیاربانب  دنامیم ، یقاب  دوخ  لاحب  ررـض  نآ  دوشیمن و  عفترم  هدیدرگ 

. دیامنیم دییأت  ار  ریخا  ۀیرظن  « 808  » ةدام رهاظ  دیامن . كرت  ار  همه  هکنآ  ای  دنک و  هعفشب 

دور شورفب  قلط  ۀصح  دشاب و  قلط  فقو و  نیب  كرتشم  لوقنم ، ریغ  لام  هک  یتروص  رد  هلأسم 2 -

يارب هعفش  قح  درادن » هعفش  قح  مهیلع  فوقوم  ای  یلوتم  دشاب  فقو  کیرش  ود  زا  یکی  هصح  رگا  : » دیوگیم هک  م  ق . « 811  » ةدام قبط 
. دوشیمن ادیپ  فقو 

دنـشابیم و ددعتم  نانآ  ًامومع  تسا و  مهیلع  فوقوم  کلم  تقیقح  رد  هفوقوم  نیع  هک  تسنآ  هدش  نایب  رما  نیا  رب  هک  یناسحتـسا  تلع 
هک یتروص  رد  ءاـهقف  زا  یـضعب  تهج  نیدـب  ددرگیم . لـصاح  تسا  كرتـشم  رفن  ود  نیب  هک  یلوقنم  ریغ  لاـم  عیب  رد  طـقف  هعفـش  قح 

تکرش نیب  لوقنم  ریغ  لام  هاگره  هک  دسریم  رظنب  لالدتسا  نیاربانب  دناهتـسناد . زئاج  وا  يارب  ار  هعفـشب  ذخا  دشاب  رفن  کی  هیلع  فوقوم 
ياراد هچ  رگا  تکرش  اریز  درادن ، هعفـشب  ذخا  قح  تکرـش  دشورفب  ار  دوخ  مهـس  روبزم  کلام  دشاب و  كرتشم  يرگید  درف  يراجت و 

فالخ  رب  یئانثتسا و  مکح  هعفشب  ذخا  قح  نوچ  یلو  دشابیم  یقوقح  ّتیصخش 
 15 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

. دوشیم هدعاقب  لمع  دیدرت  دروم  رد  تسا  یلک  هدعاق 
کیرـش دور ، شورفب  هدـش  هداد  نآ  شورف  هزاجا  هک  يدراوم  رد  فقو  مهـس  دـشاب و  كرتشم  قلط  فقو و  نیب  کـلم  هک  یتروص  رد 

کیرش دنشاب  ددعتم  صاخشا  مهیلع  فوقوم  هچنانچ  دیدرگ  نایب  الاب  رد  هک  یناسحتسا  لیلدب  هجوت  اب  دیامنب . هعفشب  ذخا  دناوتیم  رگید 
یئاضق رظن  زا  روبزم  یناسحتـسا  لیلد  یلو  تسا ، رفن  ود  زا  شیب  نیب  كرتشم  لوقنم ، ریغ  لام  اریز  دـیامنب  هعفـشب  ذـخا  دـناوتیمن  رگید 

م و ق . « 811  » ةدام فلاخم  موهفمب  رظن  نیاربانب ، دومن . لمع  نآـب  يدروم  ره  رد  یلک  ةدـعاق  دـننام  هتفرگ و  رارق  مکح  تلع  دـناوتیمن 
. دیامن هعفشب  ذخا  فقو  عیب  دروم  رد  دناوتیم  کیرش  نایب ، ماقم  رد  نوناق  توکس 

دشاب عیب  ۀلیسوب  كرتشم  مهس  لاقتنا  - 5

هراشا

راذگاو عیب  دـقع  ۀلیـسوب  ار  دوخ  مهـس  کیرـش  ود  زا  یکی  هک  ددرگیم  لصاح  یتروص  رد  هعفـشب  ذـخا  م  ق . « 808  » هدام حیرـص  قبط 
هجوز حاکن  رد  قادص  ار  نآ  هکنآ  ای  هبه و  حلص ، هضواعم ، دننام  رگید  بابسا  زا  یببـسب  ار  دوخ  مهـس  کیرـش  هچنانچ  نیاربانب  دیامن .
عامجا يوعد  رّرکم  نانیا  دشابیم و  هّیماما  ياهقف  نیب  روهـشم  روبزم  لوق  دوشیمن . دوجوم  رگید  کیرـش  يارب  هعفـش  قح  دهد  رارق  دوخ 
ضوعم ریغ  ای  دشاب  ضوعم  هاوخ  هبه  هلیسوب  ار  دوخ  مهس  کیرـش  هک  يدروم  رد  ار  هعفـش  دینج  نبا  دناهدومن . نآ  رب  دوخ  تافیلأت  رد 

هک دوشیم  طابنتسا  دنادیم  يراج  عیب  رد  ار  هعفش  هک  یتایاور  زا  هک  دننآ  رب  ءاهقف  زا  رگید  یضعب  تسا . هتـسناد  يراج  دهد ، ریغب  لاقتنا 
هّماع زا  يرایسب  هچنانچ  دوشن  هداد  صاصتخا  هضوعم  دوقعب  هعفش  هاگره  نیاربانب  تسا ، کیرش  زا  ررـض  عفد  هعفـش  قح  شیادیپ  ببس 

ۀبه دننام  دشابن  هبانتعم  نآ  رد  ضوع  هک  ياهضوعم  ۀبه  ای  هضوعم و  ریغ  ۀبه  دروم  رد  هعفـشب  ذخا  قح  اذـل  دـشابیم ، رتهتـسیاش  دـننآ  رب 
. ددرگیم دوجوم  زین  یتاباحم 
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هرصبت

لقتنم يرتشمب  دـقع  ۀلیـسوب  يرایخ ، عیب  رد  عیبم  ّتیکلم  اریز  تسین » هعفـشب  ذـخا  زا  عنام  عیب  ندوب  يرایخ  : » م ق . « 814  » هدام روتسدب 
ار  ّتیکلم  لاقتنا  هک  خیش  لوق  ربانب  ددرگیم . لصاح  کیرش  يارب  هعفش  قح  يرتشم  ّتیکلام  اب  دوشیم و 
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قرف يرایخ  عیب  رد  کیرـش  يارب  هعفـش  قح  ندـش  دوجوم  رد  دـبایم . شیادـیپ  رایخ  ءاضقنا  زا  سپ  هعفـش  قح  دـنادیم ، راـیخ  ءاـضقناب 
فرط زا  عیب  خسف  عنام  کیرش  فرط  زا  هعفشب  ذخا  روهشم  لوق  رب  انب  ثلاث . صخـش  ای  يرتشم  ای  دشاب  عیاب  يارب  خسف  رایخ  هک  دنکیمن 

، تسا رایخ  ءاقب  لصا  تسا و  هدمآ  دوجوب  عیب  داقعنا  زا  سپ  هعفـش  قح  تسا و  هدش  دقعنم  رایخ  طرـشب  عیب  اریز  دشابیمن ، رایخ  ةدنراد 
ددرگیم و لطاب  هعفـش  دیامن  خسف  ار  عیب  رایخ  ةدنراد  هچنانچ  نیاربانب  دـنک . خـسف  ار  عیب  هعفـشب  ذـخا  زا  سپ  دـناوتیم  رایخ  ةدـنراد  اذـل 
اب دناهداد  هزاجا  رایخ  تدم  ءاضقنا  زا  سپ  ار  هعفـشب  ذـخا  هیماما  ءاهقف  زا  ضعب  تهج  نیدـب  دوشیم ، رقتـسم  هعفـش  دـنکن  خـسف  هاگره 

رارقتسا مدع  عیب و  ندوب  يرایخ  اب  دشابیم و  عیبم  رد  عیفش  فرصت  هعفشب  ذخا  ةدعاق  اریز  دننادیم ، دقع  زا  سپ  ار  يرتشم  ّتیکلام  هکنآ 
یـضقنم رایخ  ات  دزادنا  ریخأت  هعفـشب  ذخا  رد  دناوتیمن  عیفـش  هک  دسریم  رظنب  دهاوخب . يرتشم  زا  ار  عیبم  دناوتیمن  عیفـش  يرتشم ، ّتیکلم 

رایخ تدم  ءاضقنا  ات  دقع  زا  سپ  ار  هعفشب  ذخا  لامعا  قح  ناوتیمن  هک  ینانچمه  دراد ، هعفش  قح  تیروف  اب  تافانم  رما  نیا  اریز  ددرگ ،
عیفش يارب  كرتشم  مهـس  عیب  هلیـسوب  هعفـشب  ذخا  قح  اریز  دنک ، فرـصت  عیبم  رد  رایخ  تدم  رد  دناوتن  هچ  رگا  دومن  بلـس  کیرـش  زا 

. تسا رگید  ماکحا  عیبم و  تائامن  رد  رما  نیا  ةدئاف  دوشیم و  لصاح 
عیب خسف  زا  روظنم  اریز  ددرگیم ، طقاس  وا  رایخ  هعفشب  ذخا  اب  دشاب ، يرتشم  يارب  طرـش  رایخ  هچنانچ  هک  دناهداد  لامتحا  ءاهقف  زا  ضعب 

. دروآیم تسدب  هعفشب  ذخا  رثا  رد  ار  نآ  تسا و  هدومن  هیدأت  عیابب  هک  دشابیم  ینمث  ندروآ  تسدب  يرتشم ، فرط  زا 

- دهد لاقتنا  ار  دوخ  ۀصح  مامت  کیرش  - 6

هراشا

ۀّصح یمامت  رگید  کیرش  هک  دوشیم  ادیپ  یتروص  رد  کیرش  يارب  هعفشب  ذخا  قح  دوشیم  طابنتسا  م  ق . « 808  » ةدام قالطا  زا  هکنانچ 
، ددرگیمن دوجوم  کیرـش  يارب  هعفـشب  ذخا  قح  دیامن  راذگاو  ار  دوخ  ۀّصح  زا  یـضعب  هاگره  ّالا  و  دهد ، لاقتنا  ثلاث  صخـشب  ار  دوخ 

رد  تسا و  هدعاق  فالخ  رب  هعفشب  ذخا  مکح  دنام و  دهاوخ  یقاب  زارفا  تساوخرد  زا  یشان  نایز  هعفشب  ذخا  اب  اریز 
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ار دوخ  ۀّصح  زا  ضعب  کیرش  لاقتنا  دروم  رد  ار  هعفـش  قح  هّیماما  نییقوقح  زا  ضعب  دشابیم . نآ  مدع  لصا  نآ ، دوجو  رد  دیدرت  دروم 
: ریخا رظن  رب  انب  دننادیم . دوجوم  زین 

دشورفب یسکب  ار  دوخ  مهس  زا  یتمسق  کیرش  هک  یتروص  رد  هلأسم 1 -

اب اریز  دیامنب ، هعفشب  ذخا  تمسق  ود  رهب  تبـسن  دناوتیم  رگید  کیرـش  دیامن ، راذگاو  سک  نامهب  عیب  دصقب  ار  رگید  تمـسق  سپـس  و 
هعفـش قح  طوقـس  بجوم  رگید  تمـسق  شورف  ات  نآ  لامعا  مدع  دیآیم و  دوجوب  کیرـش  يارب  هعفـشب  ذـخا  قح  لوا  تمـسق  شورف 

. ددرگیمن
. دنک هعفشب  ذخا  ود  نآ  زا  یکی  ای  تمسق و  ود  رهب  تبسن  دناوتیم  کیرش  نیاربانب 
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، دشورفب يرگیدب  ار  رگید  تمسق  یسکب و  ار  دوخ  مهس  زا  یتمسق  کیرش  هک  یتروص  رد  هلأسم 2 -

اب دـیدرگ ، نایب  الاب  دروم  رد  هکنانچ  اریز  دـیامنب ، هعفـشب  ذـخا  اهنآ  زا  یکی  ای  تمـسق و  ود  نآ  یماـمتب  تبـسن  دـناوتیم  رگید  کـیرش 
ار لوا  عیب  زا  هلصاح  ۀعفش  قح  دشاب  يرگیدب  هچ  رگا  مود  تمسق  شورف  دیآیم و  دوجوب  کیرش  يارب  ۀعفـش  قح  لوا  تمـسق  شورف 

. دنک هعفشب  ذخا  ود  نآ  زا  یکی  ای  تمسق  ود  رهب  تبسن  دناوتیم  کیرش  تهج  نیدب  دیامنیمن ، طقاس 

دریگ رارق  عیبم  كرتشم  مهس  - 7

رگید کیرـش  دشاب  نمث  هاگره  الا  و  دریگ ، رارق  عیبم  دیاب  عیب  دقع  رد  کیرـش  مهـس  هک  دـسریم  رظنب  م  ق . « 808  » هدام زا  دافتسم  ربانب 
رب هعفشب  ذخا  مکح  اریز  تسا ، يرابتعا  ضوعم  ضوع و  نیب  قرف  دننام  نمث  عیبم و  نیب  قرف  هچ  رگا  دیامن ، هعفشب  ذخا  عیاب  زا  دناوتیمن 

. دشابیم نآ  مدع  لصا  دوشب  نآ  دوجو  رد  دیدرت  هک  يدروم  رد  تسا و  هدعاق  فالخ 

- نمث ۀیدأت  رب  عیفش  تردق  - 8

هراشا

بجوم هک  دشاب  يوحنب  روبزم  قح  لامعا  دیاب  راچان  نیاربانب  تسا . هداد  رارق  تکرش  زا  یشان  ررض  عفر  يارب  ار  هعفـشب  ذخا  قح  نوناق 
رب تردق  هک  رسعم  کیرشب  هعفش  قح  نداد  اریز  دشاب ، اراد  ار  نمث  ۀیدأت  رب  تردق  عیفـش  هک  تسیتروص  رد  نآ  ددرگن و  يرتشم  ررض 

دوجوب  يرتشیب  ررض  تکرش ، زا  یشان  ررض  عفر  يارب  دوب و  دهاوخ  يرتشم  رارضا  بجوم  درادن  ار  نمث  ۀیدأت 
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وا تردق  مدع  رب  عیفش  تیعضو  رهاظ  زا  ناوتیمن  دوب و  دهاوخ  تابثا  لباق  لیلد  هنوگره  هلیسوب  نمث  ۀیدأت  رب  عیفش  تردق  مدع  دیآیم ،
. دننک ضارقتسا  نارگید  زا  دنناوتیم  دنشابیم و  یفاک  رابتعا  ياراد  هک  رسعم  صاخشا  اسب  هچ  اریز  درب ، یپ  نمث  ۀیدأتب 

اریز دیامنب ، نآ  ۀیدأت  رد  هلطامم  لامها و  ای  دنک و  عانتما  نآ  تخادرپ  زا  یلو  دراد ، ار  نمث  هیدأت  رب  تردق  هک  یسک  تسا  رـسعم  دننام 
ةدام دـنک . لوبق  نهر  هکنآ  ای  و  دریذـپب ، نماض  ای  يرگید  لاـم  لـثملا  نمث  ياـجب  هک  تسین  مزلم  يرتشم  تسا . ناـسکی  ود  نآ  ۀـجیتن 

م ق . « 808  » هدام لیذب  هجوت  اب  یلو  تسین  دوجوم  یندم  نوناق  رد  دشابیم  هعفشب  ذخا  رد  طرـش  نمث ، ۀیدأت  رب  تردق  هکنآ  رب  یحیرص 
: »... دیوگیم هک 

رد هک  رما  نیا  ندوب  يروف  نینچمه  و  دنک » کّلمت  ار  هعیبم  ۀّصح  دـهدب و  وا  هب  تسا  هداد  يرتشم  هک  ار  یتمیق  دراد  قح  رگید  کیرش 
نآ ۀـیدأت  رد  هلطامم  لامها و  ای  دزادرپب و  ار  نمث  دـناوتن  کیرـش  هاگره  هک  ددرگیم  ققحم  تسا  هدـش  حیرـصت  نآب  م . ق . « 821  » هدام

. دوشیم طقاس  وا  ۀعفشب  ذخا  قح  دنک 

هرصبت

لماـش هدـش و  هداد  رارق  عیب  دـقع  رد  نمث  ناونعب  هک  تسا  يزیچ  تسا ) هداد  يرتشم  هک  ار  یتمیق   ) تراـبع زا  م  ق . « 808  » هدام روظنم 
مزلم کیرش  دوشیمن و  هتخادرپ ، نمث  میلـست  يارب  يرتشم  هک  یئاههنیزه  نینچمه  هلاکولا و  قح  دنـس ، میظنت  قح  رمت ، لوپ  یلالد ، قح 
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هداد يرتشم  هک  یتمیق  ۀـیدأت  هب  حیرـصت  هدام  اریز  دـیآ ، رامـشب  هلماعم  مزاول  زا  ًاـفرع  هچ  رگا  تسین ، هعفـشب  ذـخا  يارب  اـهنآ  تخادرپب 
. تسین دوجوم  اهنآ  نمث و  نیب  مه  ياهمزالم  ددرگیمن و  هلماعم  مزاول  لماش  ترابع  نآ  تسا و  هدومن 

دهاوخ هیدأت  يرتشمب  ار  نآ  لدب  دشابیم ، عیاب  تسد  رد  نمث  نیع  اریز  دهدب ، يرتشمب  ار  نمث  نیع  دناوتیمن  عیفش  نوچ  هعفـشب  ذخا  رد 
وا رصحنم  ثراو  عیفش  دریمب و  عیاب  ای  دوش و  هبه  وا  هب  هکنانچ  دیآ  رد  عیفش  تیکلم  رد  بابسا  زا  یببسب  نمث  نیع  هاگره  نیاربانب  درک .

لدبب عیفش  ۀمذ  هعفشب  ذخا  رثا  رد  اریز  دهدب ، يرتشمب  ار  نمث  نیع  هک  دوب  دهاوخن  مزلم  عیفـش  ددرگ ، لقتنم  وا  هب  ًارهق  نیع  نآ  دشاب و 
لیدبت  بجوم  دناوتیمن  نمثب  تبسن  عیفش  ّتیکلام  تسا و  هدشن  دوجوم  نآ  لیدبت  يارب  یبجوم  دوشیم و  لوغشم  نمث 
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ای یقرت  رازاب  رد  نآ  تمیق  هچنانچ  دشاب . یمیق  هاگره  نآ  تمیق  دشاب و  یلثم  هک  یتروص  رد  نآ  لثم  زا  تسا  ترابع  نمث  لدـب  ددرگ .

دوشیم و نمث  قحتسم  يرتشم  ددرگیم و  هعفش  قح  ياراد  نامز  نآ  رد  کیرش  اریز  دوشیم ، هتفرگ  رظن  رد  عیب  دقع  زور  تمیق  دنک  لزنت 
فرط زا  لثملا  نمث  هیدأت  موزل  رد  دـیدرگ . دـهاوخ  نآ  نیـشناج  روبزم  نامز  تمیق  درادـن  ار  نمث  نیع  ۀـیدأت  رب  تردـق  کیرـش  نوچ 

ار نمث  نانآ  هکنآ  ای  دشاب و  هدـش  هبه  وا  هب  عیاب  فرط  زا  ای  هتخادرپ و  عیابب  ار  نمث  یمامت  يرتشم  هک  دـیامنیمن  یقرف  يرتشمب ، کیرش 
ددـجم هلماعم  ببـسب  نآ  هبه  نینچمه  نمث و  رب  ندومن  هفاضا  ای  لیلقت و  اریز  دـننک ، حلـص  دراد  شزرا  رتشیب  ای  رتمک  هک  يرگید  لاـمب 

. تسا نمث  دشابیم  نآ  هیدأتب  مزتلم  عیفش  م  ق . « 808  » ةدام حیرص  قبط  هچنآ  هدمآ و  لمعب 
طرش اریز  ددرگیمن ، لصاح  کیرـش  يارب  هعفـش  قح  دشاب  یمیق  كرتشم ، مهـس  عیب  رد  نمث  هچنانچ  هک  دننآ  رب  هیماما  ياهقف  زا  ضعب 
دافم نانیا  دنتسم  تسا . رذعتم  نآ  لثم  ۀیدأت  تسا  یمیق  لام  نمث  هک  يدروم  رد  دشابیم و  نمث  لثم  ۀیدأت  رب  تردق  هعفـش  قح  شیادیپ 

يرتشم هک  ار  یتمیق  ترابع ...(  هک  دـسریم  رظنب  یندـم  نوناق  رظن  زا  درادـن . رما  نیا  رب  تلالد  دنـس  فعـض  رب  هوـالع  هک  تسا  یتیاور 
ار هعفش  قح  هدوب  یمیق  عیب  رد  نمث  هک  یتروص  رد  ناوتیم  روبزم  ةدام  ریسفت  رد  هعسوت  اب  یلو  دشاب  یلثم  نمثب  فرـصنم  تسا )...  هداد 

. تسناد تباث  کیرش  يارب 

، تسا هتفرگ  شرا  يرتشم  هدوب و  بویعم  عیب  نیح  رد  عیبم  هک  دوش  مولعم  هاگره  : » م ق . « 820  » ةدام قبط  هلأسم -

روبزم دروم  رد  دهدب و  رادیرخب  ار  نمث  دیاب  هعفشب  ذخا  رد  عیفش  اریز  دراذگیم » رسک  نمث  زا  ار  شرا  رادقم  هعفشب  ذخا  عقوم  رد  عیفش 
. تسا هدنام  یقاب  عیاب  دزن  شرا  رسک  زا  سپ  هک  تسا  يرادقم  تقیقح  رد  نمث 

رد اذل  تسا  هتخادرپ  عیابب  نمث  رادقم  زا  شیب  يرتشم  هک  تسنآ  دننام  دیامن  رظنفرص  نآ  زا  شرا  ذخأب  دوخ  قاقحتسا  اب  يرتشم  هاگره 
عیفـش هاگره  هک  دـننآ  رب  ءاهقف  زا  یـضعب  دراذـگیم . رـسک  ار  شرا  رادـقم  هعفـشب  ذـخا  عقوم  رد  عیفـش  لبق  تروص  دـننام  تروص  نیا 

زا  يرتشم  هاوخ  دنک ، هیدات  يرتشمب  ار  نمث  مامت  دیاب  دیامنب ، هعفشب  ذخا  دهاوخب 
 20 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

هک ددرگیم  مولعم  عیبم  رد  بیع  فشک  زا  سپ  هتفرگ و  رارق  دـقع  دروم  نمث  اریز  دـیامن ، رظنفرـص  نآ  نتفرگ  زا  اـی  دریگب و  شرا  عیاـب 
قح لامعا  رد  سک  ره  دهاوخب و  ار  نآ  دهدیم  قح  وا  هب  نوناق  هک  دشابیم  يرتشم  ررض  ناربج  يارب  شرا  تسا و  هدوب  ررـضتم  يرتشم 

يرتشم هاگره  هک  دوب  نآ  رب  دـیاب  زین  روبزم  ۀـیرظن  زا  تعباتم  اب  هک  دـسریم  رظنب  تسین ، هدراو  ناـیز  ذـخاب  مزلم  دـشابیم و  راـتخم  دوخ 
ناربج يارب  هچ  رگا  شرا  اریز  دهدیم ، يرتشمب  ار  هیقب  دراذگیم و  رسک  نمث  زا  نآ  رادقمب  عیفش  دیامن  رظنفرـص  نآ  زا  ای  دریگب و  شرا 
يارب عیبـم  تقیقح  رد  هدومن و  رظنفرـص  اـی  هدـش و  درتـسم  يرتـشمب  هک  دـشابیم  نمث  زا  یتمـسق  فرع  رظن  رد  یلو  تسا  يرتـشم  ررض 

. تسا هدش  مامت  شرا  رسک  زا  سپ  نمث  تمیقب  يرتشم ،
نمث ءزج  رادقم  نآ  م  ق . « 820  » هدام كالم  تدحوب  رظن  دریگب ، شرا  يرتشم  زا  عیاب  نیعم  نمث  رد  بیع  دوجو  رثا  رد  هک  یتروص  رد 
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يارب شرا  هک  ياهیرظن  رباـنب  نینچمه  و  دـهدب . يرتشمب  زین  ار  رادـقم  نآ  دـقع ، رد  ررقم  نمث  رب  هفاـضا  دـیاب  عیفـش  دوشیم و  بوسحم 
هدوزفا هعفـشب  ذـخا  عقوم  رد  نمث  رب  شرا  رادـقمب  دـیامن ، رظن  فرـص  شرا  نتفرگ  زا  عیاـب  هاـگره  هک  تفگ  ناوتیم  تسا  ناـیز  ناربج 

. هتشاد تفایرد  هک  تسنآ  دننام  هدراذگ و  يرتشم  رب  هک  تسا  یتّنم  شرا  ذخا  زا  عیاب  ندومن  رظنفرص  اریز  دوشیم ،
یتمیق عیفش  دیاب  دیامنیمن و  ریثأت  نمث  رادقم  رد  عیب ، دقع  زا  سپ  يرتشمب  نآ  ۀبه  ای  نمث و  لیلقت  رد  نیعیابتم  قفاوت  هتـشذگ  هچنآ  ربانب 

، دوش هفاـضا  يزیچ  نمث  رب  يرتـشم  فرط  زا  دـقع  زا  سپ  هک  یتروص  رد  نینچمه  دـیامن و  میلـست  يرتـشمب  هتفرگ  رارق  دـقع  دروم  هک 
هلماعم داقعنا  زا  سپ  عیاب  دشورفب و  هناخ  زا  ار  دوخ  عاشم  مهس  یسک  هاگره  الثم  دشابیمن ، دئاز  نآ  تخادرپب  مزلم  هعفشب  ذخا  رد  عیفش 

زا ار  نآ  دناوتیمن . يرتشم  دهدب ، وا  هب  یغلبم  عیاب  رطاخ  هیضرت  يارب  يرتشم  دراد و  مالعا  شورف  زا  ار  دوخ  ینامیشپ  هعجارم و  يرتشمب 
بوسحم نمث  ءزج  ار  نآ  ناوتیمن  هدـمآ و  لمعب  وگتفگ  عفر  يارب  هک  تسیاهبه  ای  حلـص و  دـئاز  هیدأـت  تقیقح  رد  اریز  دـهاوخب ، عیفش 

هاگره  نینچمه  دنادیم . تسا  هداد  يرتشم  هک  یتمیق  ۀیدأتب  مزتلم  ار  عیفش  هعفشب  ذخا  رد  م  ق . « 808  » هدام تشاد و 
 21 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

رـسک نمث  زا  ار  نآ  دناوتیمن  عیفـش  دـهدب ، وا  هب  یغلبم  وا  تیاضر  بلج  يارب  عیاب  دراد و  زاربا  ار  دوخ  ینامیـشپ  هلماعم  زا  سپ  يرتشم 
رسک رادقم  نامه  دیامنیم  هیدأت  عیفش  هک  ینمث  زا  دیآ  لمعب  رایخ  تدم  رد  نمث  رد  هفاضا  ای  لیلقت و  هچنانچ  هک  دننآ  رب  یـضعب  دیامن .
عیفـش هک  ینمث  رادقم  رد  ریثأت  ینوناق  تلع  نودب  نآ  لیلقت  ای  نمث  رب  ۀـفاضا  ۀـیدأت  یقوقح  رظن  زا  هک  دـسریم  رظنب  ددرگیم . هفاضا  ای  و 

دشاب و رگید  رایخ  دوجو  ای  طرـش و  رایخ  نامز  رد  نآ  لیلقت  ای  نمث و  رب  دئاز  ۀیدأت  هک  دنکیمن  یقرف  نیاربانب  دیامنیمن ، دنک  هیدأت  دیاب 
. دشابن دوجوم  يرایخ  هنوگچیه  عیب  رد  هکنآ  ای 

عیفش مود - لصف 

هراشا

زا یـشان  ررـض  عفر  يارب  کیرـش  فرط  زا  عاشم ، مهـس  عیب  رثا  رد  روبزم  قح  اریز  دـشابیمن ، هعفـش  قح  ندـش  اراد  طرـش  عیفـش  تیلها 
عیفـش هک  یتروص  رد  نیاربانب  دشاب . ءافیتسا  تیلها  ياراد  دیاب  عیفـش  تسا  عاقیا  هک  روبزم  قح  لامعا  رد  یلو  ددرگیم ، دوجوم  تکرش 

دیامنیم و هعفـشب  ذـخا  وا  مّیق  ای  یلو  ینوناق  تاررقم  دودـح  رد  هطبغ  تیاعر  اب  دـشاب  روجحم  هفـس ) نونج و  رغـص ،  ) تاهج زا  یتهجب 
. تسا مّیق  ای  یلو  هزاجاب  جاتحم  نآ  ذوفن  دنک  هعفشب  ذخا  زیمم  ریغص  ای  هیفس  هچنانچ 

دناوتیم غولب  زا  سپ  هیلع  ّیلوم  دـنک ، عانتما  دـشاب  هیلع  ّیلوم  هطبغب  هچنانچ  هعفـشب  ذـخا  زا  مّیق  ای  یلو  هاگره  هک  دـننآ  رب  هیماما  ياـهقف 
هک تسا  رغـص  نونج و  رثا  رد  هعفـشب  ذخا  رد  ریخأت  هتفای و  شیادیپ  روجحم  يارب  هعفـش  قح  عیب  ۀلیـسوب  اریز  دیامن ، هعفـشب  ذـخا  دوخ 

ار هعفـشب  ذـخا  قح  مّیق  ای  یلو  هاگره  نیاربانب  ددرگیمن . روجحم  قح  طوقـس  بجوم  مّیق  ای  یلو  ریـصقت  دوشیم و  هتخانـش  ینوناق  رذـع 
. دننک هعفـشب  ذخا  دنناوتیم  نانآ  غولب ، زا  سپ  دوب و  دهاوخ  یقاب  دوخ  لاحب  قح  نآ  دنیامن ، طقاس  نونجم  ریغـص و  ۀطبغ  تیاعر  نودـب 
زا سپ  اریز  دوش ، روجحم  هعفـش  قح  طوقـس  بجوم  دـناوتیمن  ددرگ ، يرتشم  هّجوتم  تسا  نکمم  هعفـشب  ذـخا  ریخأت  رثا  رد  هک  يررض 

رما  نیا  رب  یضعب  دوشیم . باحصتسا  هعفش  قح  نآ ، طاقسا  رب  یلیلد  ندوبن  روبزم و  قح  شیادیپ 
 22 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

ندوب يروف  اب  هک  دننآ ، رب  دننادیم و  روبزم  قح  طوقـس  بجوم  يرتشمب  ررـض  هجوت  رظن  زا  ار  هعفـشب  ذخا  رد  ریخأت  دناهدرک و  لاکـشا 
یلو دوش  هجوتم  هیلع  ّیلومب  تراسخ  هعفش  قح  طوقـس  رثا  رد  هاگره  و  ددرگیم ، طقاس  روبزم  قح  دوشن  نآب  ذخا  هچنانچ  هعفـشب ، ذخا 
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قح طوقـس  دـسریم و  يوق  رظنب  یلیلحت  رظن  زا  روبزم  لاکـشا  دوب . دـنهاوخ  ناربج  لوئـسم  نانآ  لباقم  رد  دنـشابیم  نآ  ببـس  هک  مّیق  ای 
عامجا و يوعد  دوجو  اب  هیماما  قوقح  رظن  زا  تسا . هدش  تیاعر  یندم  نوناق  رد  هک  دشابیم  یلوصا  قباطم  مّیق  ای  یلو  ّتیلوئسم  هعفش و 

. تسا طایتحا  زا  رود  هعفش ، قح  طوقسب  داقتعا  فلاخم ، ندوبن 

ذخا دوخ  يارب  دناوتیم  یلو  دشورفب ، يرگیدب  دشابیم  کیرش  وا  دوخ  اب  هک  ار  هیلع  یّلوم  مهـس  يردپ ) دج  ای  ردپ   ) یلو هک  یتروص  رد  هلأسم -
، دیامنب هعفشب 

حیرـصت رما  نیا  رب  ءاهقف  زا  ياهدـع  ددرگیمن . هعفـش  قح  داجیا  زا  عنام  کلام ، فرط  زا  ینوناق  یگدـنیامن  تیالو و  ناونعب  شورف  اریز 
هکنآب هجوت  اب  روبزم  لاکـشا  دناهدومن . لاکـشا  دریگیم  رارق  ماهتا  ضرعم  رد  هعفـشب  ذـخا  رد  یلو  هکنآ  رظن  زا  رگید  یـضعب  دـننکیم و 

. دوب دهاوخ  عفترم  درخب  ار  دوخ  هیلع  ّیلوم  لام  ًامیقتسم  دناوتیم  یلو 
زا شورف  رد  تلاکو  لوبق  اریز  دیامنب ، هعفـشب  ذخا  دشورفیم  تلاکو  ناونعب  هک  یلام  دـناوتیمن  لیکو  هک  هدـش  هتفگ  زین  لیکو  دروم  رد 

لیکو هک  دسریم  رظنب  تسا . هعفش  قح  طاقسا  مزلتسم  نآ  دشابیم و  يرتشمب  كرتشم  مهس  يراذگاوب  وا  تیاضر  مزلتـسم  لیکو ، فرط 
ریغب و لاقتنا  هب  تیاـضر  هچ  رگا  شورف  رد  تلاـکو  لوبق  اریز  دـنک ، کـلمت  هعفـشب  دـیامنیم  راذـگاو  يرگیدـب  هک  ار  یمهـس  دـناوتیم 

عیفـش قح  طقـسم  شیادیپ  زا  سپ  ای  دوش و  هعفـش  قح  داجیا  عنام  دوخ  يدوخب  دناوتیمن  رما  نیا  یلو  دشابیم  لیکو  دوخ  ندوبن  رادیرخ 
لوبق تسا و  رما  نیا  رب  قح  ةدـنراد  ةدارا  هب  جاتحم  روبزم  قح  طاقـسا  ددرگیم و  لصاح  عاـشم  مهـس  عیب  رثا  رد  هعفـش  قح  اریز  ددرگ ،

طاقـسا ار  نآ  ناوتیمن  قح  شیادـیپ  زا  لبق  هکنآ  رب  هوالع  تسین ، طاقـسا  رب  ةدارا  نتـشاد  زا  فشاک  نآ  شورف  ای  شورف و  رد  تلاـکو 
قح اریز  دیامن ، هعفـشب  ذخا  ار  نآ  دناوتیم  درخب ، ار  دوخ  کیرـش  مهـس  ثلاث  صخـش  فرط  زا  تلاکوب  کیرـش  هاگره  نینچمه  دومن .

تسا  هدومنن  طقاس  ار  دوخ  ۀعفش 
 23 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

طاقـسا بجوم  هکنانچمه  دریگ . رارق  دناوتیمن  روبزم  قح  شیادیپ  زا  عنام  نآ  شورف  دننام  دیرخ  لمع  ای  دـیرخ و  رد  تلاکوب  ياضر  و 
هعفـشب ذخا  ار  نآ  هیلع  ّیلوم  فرط  زا  دشورفب و  ریغب  ار  دوخ  كرتشم  مهـس  دناوتیم  یلو  دش  هتفگ  هچنآ  ربانب  دوب . دـهاوخن  هعفـش  قح 

. دیامن هعفشب  ذخا  رگید  هیلع  ّیلوم  فرط  زا  دشورفب و  ثلاث  صخشب  ار  دوخ  هیلع  یلوم  ود  زا  یکی  مهس  هکنآ  ای  دنک و 
دیاب مّیق  یبسح ) روما  نوناق  یندم و  نوناق   ) ینونک ۀعوضوم  نیناوق  رد  هکنآ  رب  هوالع  دشابیم ، یلو  دننام  مّیق  الاب ، رد  ةروکذـم  روما  رد 

رب یـصو  دوریمن . ّتین  ءوس  ینابت و  روصت  هک  دـیامن  تیاعر  ار  یـصوصخم  تافیرـشت  وا ، يارب  دـیرخ  اـی  هیلع و  ّیلوم  لاوما  شورف  رد 
( دناسرب هنیعم  فراصمب  ار  نآ  شورف  نمث  ات   ) دشورفب يرگیدب  ار  تیاصو  دروم  مهـس  یـصو  هچنانچ  نیاربانب  تسا . لیکو  دـننام  ثلث 

یصوب تیاصو  دودح  رد  دراد  یلو  هک  یقوقح  هیلک  تیاصو  رد  اریز  دشابیم ، یلو  دننام  ریغص  رب  یصو  دنک . هعفشب  ذخا  ار  نآ  دناوتیم 
. دشابیم یصوم  ةدنیامن  یصو  دیامنیم و  راذگاو 

هعفشب ذخا  تیروف  موس - لصف 

هراشا

رد دناوتیم  دومن ، ادیپ  دوخ  کیرـش  مهـس  شورف  رب  عالطا  کیرـش  هکنآ  زا  سپ  ینعی  تسا » يروف  هعفـش  قح  . » م ق . « 821  » ةدام قبط 
زا يریگولج  يارب  هعفـشب  ذخا  قح  اریز  دنک ، کلمت  ار  عیبم  دـیامن و  لامعا  ار  دوخ  قح  تسا ، مزال  هعفـشب  ذـخا  يارب  ًافرع  هک  یتدـم 
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نیمأت دنک  هعفشب  ذخا  لامعا و  ار  روبزم  قح  دناوتب  کیرـش  هک  یتلهم  نداد  اب  رما  نآ  دوشیم و  یـشان  تکرـش  رب  ءاقب  زا  هک  تسیررض 
هکنآ نودـب  دوب  دـهاوخ  يرتشم  ررـض  بجوم  کیرـشب ، هعفـشب  ذـخا  رد  ریخأـت  ةزاـجا  هکنآ  رب  هوـالع  دوشیم ، عفترم  ررـض  ددرگیم و 

يرتشم هچناـنچ  تسا و  لـالحنا  ضرعم  رد  عیبم  رب  يرتـشم  تـالماعم  هیلک  اریز  دـشاب ، يرتـشم  رب  يررـض  نینچ  لـیمحت  يارب  یبـجوم 
هنوگ ره  یئاناوت  هک  تیکلم  راثآ  دشکب ، عیفـش  هیحان  زا  ار  هعفـش  قح  طاقـسا  ای  لامعا و  راظتنا  دیامنب و  عیبم  رد  فرـصت  زا  يراددوخ 

يارب  کلام  تیاضر  نودب  دشاب  یفرصت 
 24 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

. دوریم نیب  زا  یتدم 
هچنانچ نیاربانب  تشذگ . لّوا  دّلجم  رد  تارایخ  رد  هکنانچ  تسا ، فرع  رظنب  دشابیم  مزال  هعفشب  ذخا  تیروف  يارب  هک  یتدم  صیخـشت 

ار دوخ  هلیـسو  نیرتعیرـس  اب  هک  تسین  مزال  دـیایب ، هلماعم  عوقو  ّلحمب  دـیاب  هعفـشب  ذـخا  يارب  دـشاب و  هلماعم  عوقو  لحم  زا  رود  عیفش 
ترفاسم لیبموتا  اب  ًامومع  هار  نیا  رد  هچنانچ  الثم  دـشابیم ، یفاک  دـنیامنیم  ترفاسم  الومعم  هک  ياهلیـسو  اب  هکلب  دـناسرب ، روبزم  لحمب 

. دیامن ترفاسم  لیبموتا  اب  هک  تسا  یفاک  هکلب  دیایب ، هلماعم  عوقو  لحمب  امیپاوه  ۀلیسوب  تسین  مزلم  عیفش  دننکیم 
دروم هک  رگید  لوق  تسا . هدومن  نآ  رب  عامجا  يوعد  فالخ  رد  خیـش  دـشابیم و  هیماـما  ياـهقف  نیب  روهـشم  هعفـشب  ذـخا  تیروفب  لوق 
ریخأت رد  هزاجا  ینعی  یخارت ، هدرک  نآ  رب  عامجا  يوعد  یـضترم  دیـس  تسا و  هتفرگ  رارق  سیردا  نبا - دـینج و  نبا  هیوباب ، نبا  تعباتم 

. تسا عیفش  يارب  هعفش  قح  ءاقب  باحصتسا  تیروف ، مدع  لصا  رب  هوالع  نانیا  دنتسم  دشابیم . هعفشب  ذخا 
يرتشم هکنآ  نمث و  فصو  سنج و  رادـقم و  نینچمه  دـش و  هاگآ  كرتشم  مهـس  شورف  رب  هکنآ  زا  سپ  کیرـش  تشذـگ  هچنآ  ربانب 

هک يرهش  زا  کیرش  هاگره  تهج  نیدب  دیامن . هعفشب  ذخا  دناوتیم  تسا  مزال  هعفشب  ذخا  يارب  ًافرع  هک  یتدم  رد  دیدرگ ، علطم  تسیک 
ذخا دناوتیم  عالطا  زا  سپ  دنک ، تعجارم  دوخ  رهـشب  هکنآ  زا  سپ  رگم  ددرگن  هاگآ  نآ  عوقو  رب  دشاب و  بئاغ  هدش  عقاو  نآ  رد  هلماعم 
تهج نیدب  تسا  هدش  نیعم  عیب  دقع  رد  هک  دشابیم  هچنآ  زا  رتدایز  نمث  رادقم  هک  هدومنیم  روصت  عیفـش  هاگره  نینچمه  دیامن . هعفـشب 

هدرکیم روصت  عیفـش  هاگره  هکنانچ  ددرگیمن ، طقاس  وا  هعفـش  قح  دوش ، مولعم  نمث  یقیقح  رادقم  ًادعب  هتخادنا و  ریخأت  هعفـشب  ذخا  رد 
قح تسا  يرگید  سنج  زا  نمث  هدـش  مولعم  دـعب  هتخادـنا و  هعفـشب  ذـخا  رد  ریخأت  تهج  نیدـب  تسا و  یـصوصخم  سنج  زا  نمث  هک 

دننام دشابیم  الط  كوکسم  زا  نمث  هک  هدومنیم  روصت  عیفش  هاگره  اًلثم  دیامن ، هعفشب  ذخا  نآب  ملع  زا  سپ  دناوتیم  تسا و  یقاب  وا  هعفش 
الط  ةریل  رازه 
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يرگید رهـش  رد  عیفـش  هک  یتروص  رد  دیامن . هیدأت  ار  نآ  دناوتیم  تسا و  لایر  سنج  زا  هدش  مولعم  دعب  دـنک و  هیهت  ار  نآ  دـناوتیمن  و 

ریغ لیکوت  رب  تردق  اب  دیامن و  هعفـشب  ذخا  دوخ  هلاکولا  تباث  لیکو  ۀلیـسوب  دـناوتیم  ددرگ و  هاگآ  کیرـش  ۀـلماعم  زا  دراد و  تنوکس 
تسا و تیروف  فالخ  رب  رما  نیا  ًافرع  اریز  دوشیم ، طقاس  وا  هعفـش  قح  دـیایب ، هلماعم  عوقو  لحمب  دوخ  ات  دزادـنا  ریخأت  ار  هعفـشب  ذـخا 

نتـشاد تسا و  مزال  هعفـشب  ذخا  يارب  هچنآب  ملع  هلماعمب و  ملع  زا  سپ  عیفـش  هک  یتروص  رد  ددرگیم . بوسحم  هعفـشب  ذـخا  رد  ریخأت 
رب تردق  عیفـش  هک  یتروص  رد  دیامن . کلمت  ار  كرتشم  مهـس  دناوتیمن  رگید  ددرگیم و  طقاس  روبزم  قح  دـیامن  لامها  نآ ، رب  تردـق 

نییعت رما  نیا  يارب  لیکو  ای  دیامن و  هبتاکم  جراخ  اب  هک  دنهدن  هزاجا  وا  هب  هدوب و  تشادزاب  رد  هکنآ  دننام ، دـشاب  هتـشادن  هعفـشب  ذـخا 
مدع رثا  رد  هعفـشب  ذخا  قح  دیامنب  باختنا  لیکو  دناوتب  هاگره  یلو  دیامن ، ادیپ  تردق  رما  نیا  رب  هکنآ  ات  دوب  دهاوخ  یقاب  وا  قح  دنک ،

. دوشیم طقاس  تیروف  تیاعر 

نآ تیروف  ای  هعفش و  قحب  عیفش  لهج  رد  عرف -
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هعفشب ذخا  قح  وا  رگید ، کیرش  فرط  زا  عاشم  مهس  شورف  دروم  رد  هک  دنادن  ینعی  دشاب ، هعفـش  مکحب  لهاج  عیفـش  هک  یتروص  رد 
لامعا ار  نآ  ًاروف  دیاب  هعفـش  قح  نتـشادب  ملع  زا  سپ  هک  دـنادن  ینعی  دـشاب ، نآ  ندوب  يروفب  لهاج  یلو  دـنادب  ار  نآ  هکنآ  ای  دراد و 

. دنک هعفـشب  ذخا  دناوتیم  تیروف  ای  هعفـش و  قحب  ملع  زا  سپ  ددرگیمن و  طقاس  هعفـشب  ذخا  قح  دنکن ، هعفـشب  ذخا  نآ  رثا  رد  دـیامنب و 
. دوشیم نایب  تمسق  ود  رد  روبزم  عرف  حرش 

هعفش قحب  عیفش  لهج  - 1

يارب هعفـش  قـح  سیـسأت  اریز  دـنک ، هعفـشب  ذـخا  دـناوتیم  تفاـی  یهاـگآ  نآ  زا  هک  ناـمز  ره  دـشابیم ، هعفـش  مکحب  لـهاج  هک  یـسک 
دوشیم يررض  لّمحتم  عیفش  ددرگ  طقاس  ۀعفـش  قح  مکحب ، لهج  تروص  رد  هچنانچ  تسا . تکرـش  رد  ءاقب  زا  یـشان  ررـض  يریگولج 

. تسا هدش  رارقرب  نآ  عفر  يارب  هعفش  قح  هک 
. دشابیم عیفش  تیروذعم  بجوم  الاب  دروم  رد  مکحب  لهج  هک  دوب  نآ  رب  دیاب  نیاربانب 

زا  يرتشم  ندومن  كرت  دننام  هعفشب ، ذخا  قح  دوجو  زا  ندرکن  وجتسج  قیقحت و 
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ار نآ  مکح  دشاب و  هاگآ  هعفـش  قح  دوجوب  دیاب  عیفـش  هک  دوش  هتفگ  هعفـش  دروم  رد  هچنانچ  دـشابیم . عیبم  رد  بیع  نبغ و  يوجتـسج 
طقاس شرایخ  الا  دـیامنب و  مزال  تاـقیقحت  بیع  نبغ و  دوجو  زا  هلماـعم  ققحت  زا  سپ  تسا  مزلم  يرتشم  هک  تفگ  دـیاب  راـچان  دـنادب ،

. تسا هدرکن  نایب  ار  نیا  هیماما  ءاهقف  زا  یسک  ددرگیم ،

- هعفش ذخأ  تیروفب  عیفش  لهج  - 2

زا یـضعب  دیامنب . هعفـشب  ذـخا  ًاروف  دـناوتیم  دومن ، ادـیپ  نآ  ندوب  يروفب  ملع  هکنآ  زا  سپ  تسا  هعفـش  ذـخا  تیروفب  لهاج  هک  یـسک 
دومن ادیپ  هعفشب  ذخا  ندوب  يروفب  یهاگآ  نامز  ره  هک  دننآ  رب  هتـسناد و  ریخأت  رد  روذعم  ار  عیفـش  هدومن و  يوریپ  روبزم  رظن  زا  ءاهقف 
روذعم عیفش  روبزم  دروم  رد  هک  دوش  هتفگ  هچنانچ  دشابیم . هعفش  قح  لصا  هب  لهج  دننام  تیروفب  لهج  اریز  دنک ، هعفـشب  ذخا  دناوتیم 

و ددرگیمن ، فرطرب  هدش  سیـسأت  هعفـش  قح  نآ ، زا  يریگولج  يارب  هک  يررـض  تروص  نیا  رد  هک  داد  هجوت  ار  وا  دیاب  دوب ، دـهاوخن 
. تسنآ ناربج  نایز و  زا  يریگولج  هراومه  نوناق  فده  هکنآ  لاح 

عیفش اریز  ددرگیم ، طقاس  وا  ۀعفش  قح  دزادنا  ریخأت  ار  هعفـشب  ذخا  تیروفب ، لهج  رثا  رد  عیفـش  هکنانچ  هک  دننآ  رب  ءاهقف  زا  رگید  ةدع 
رایتخا اب  دوشب و  وا  زا  ررض  عفر  ات  دیامن  هعفـشب  ذخا  دنک و  هدافتـسا  نآ  زا  دناوتب  هک  هتـشاد  رایتخا  رد  ار  یتدم  هعفـش  قحب  ملع  زا  سپ 

قح نآ  دوشب ، لوا  ناـمز  زا  سپ  هعفـشب  ذـخا  قح  ءاـقب  هب  کـش  هک  یتروص  رد  یقوـقح  نف  رظن  زا  تسا . هتخادـنا  ریخأـت  ار  نآ  دوـخ 
. دوشیم باحصتسا 

لهاج تیروذعم  م . ق . « 1131  » هدام كالم  تدحوب  ناوتیم  تسا ، دوجوم  خسف  رایخ  قح  هعفش و  قح  نیب  هک  یتهابش  اب  یئاضق  رظن  زا 
خـسف قح  هک  یفرط  رگا  تسا و  يروف  خـسف  راـیخ  : » م ق . « 1131  » هدام دومن . طابنتـسا  ار  تیروفب  لهاج  نینچمه  هعفـش و  قح  مکحب 

. دـشاب هتـشاد  نآ  تیروف  خـسف و  قحب  ملع  هکنیا  طرـشب  دوشیم ، طقاس  وا  رایخ  دـنکن  خـسف  ار  حاـکن  خـسف ، ّتلعب  عـالطا  زا  دـعب  دراد 
نآ تیروف  ای  رایخب و  لهاج  تیروذـعمب  مکح  تسا » تداع  فرع و  رظنب  هدوب  مزال  رایخ  زا  هدافتـسا  ناکما  يارب  هک  یتدـم  صیخـشت 

رایخ  ای  حاکن و  رد  یتیصوصخ  دشابیم و  یقوقح  ةدعاق  قبط  الاب  هدام  رد 
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ةدنراد هجوتم  هک  دشابیم  يررـض  رابتعاب  لهاج  تیروذعم  هکلب  ددرگ ، یقلت  یئانثتـسا  روبزم  مکح  ات  تسین  دوجوم  تهج  نیا  زا  خـسف 

ررض دوشیم و  وا  هجوتم  میسقت  ای  تکرـش و  رظن  زا  هک  تسا  يررـض  عیفـش  يارب  هعفـش  قح  شیادیپ  ببـس  نوچ  نیاربانب  دوشیم . رایخ 
تیروف ای  هعفـشب و  لهاج  قح  هک  دوب  نآ  رب  دیاب  اذـل  تسا ، دوجوم  زین  نآ  تیروفب  لهج  نینچمه  هعفـش و  قحب  لهج  دروم  رد  روبزم 

. دیامنب هعفشب  ذخا  دناوتیم  نآب  ملع  زا  سپ  ددرگیمن و  طقاس  لامعا ، رد  ریخأت  رثا  رد  نآ ،
نآ فالخ  یعدم  يرتشم  هک  یتروص  رد  دوشیم . هتفریذـپ  لیلد  زاربا  نودـب  عیفـش  فرط  زا  نآ  تیروفب  لهج  ای  هعفـشب و  لهج  يوعد 
هک دیامن  هماقا  یناهاوگ  ای  تسا و  یندم  قوقح  ملع  نیعلطم  زا  عیفـش  هک  دـنک  تباث  هکنانچ  دـیامن ، تباث  ار  عیفـش  ملع  دـناوتیم  دـشاب 

. تسا هدومن  نآ  تیروفب  ای  هعفش  قحب  رارقا  کیرش 

هعفشب ذخا  قیرط  مراهچ - لصف 

هراشا

، تسا مزال  هعفشب  ذخا  يارب  نآ  نتسناد  هچنآ  هتفر و  شورفب  نآ  لباقم  رد  هک  ینمث  رادقم  عاشم و  مهس  شورف  رب  عیفـش  عالطا  زا  سپ 
هدام زا  طبنتـسم  قبط  هعفـشب  ذخا  رد  دراد . مالعا  لثملا  نمث  لباقم  رد  عیبم  کلمت  رب  ار  دوخ  ةدارا  ینعی  دنک ، هعفـشب  ذخا  ًاروف  دـناوتیم 

هک دسریم  رظنب  یلو  تسا ، دوقع  دروم  رد  هچ  رگا  روبزم  هدام  دشاب . مولعم  عیفـش  يارب  نمث  فصو  سنج و  رادـقم ، دـیاب  م . ق . « 216»
ةدارا اریز  ددرگ ، ققحم  دناوتب  ات  دشاب  دوجوم  زین  تاعاقیا  رد  دیاب  تسا  دقع  تعیبط  همزال  هچنآ  رگم  تالماعم  یـساسا  طئارـش  یمامت 
مزتلم دـهعتم و  ار  دوخ  نآ  دودـح  عوضومب و  هجوت  اب  هدـننکهدارا  هک  دوش  یقوقح  رما  دـلوم  دـناوتیم  ینامز  هدارا  تیمکاح  رظن  زا  درف 
دنادب یفاک  ار  یلامجا  ملع  تاهج ، زا  یتهجب ، ءانثتـسا  نوناق  رگم  دوب ، دـهاوخن  يراثآ  هنوگچـیه  ياراد  دـشاب  مهبم  هچنانچ  دـنادرگ و 
عیفـش هاگره  اذل  دـنک ، هعفـشب  ذـخا  دـناوتیمن  دـنادن  ار  نمث  رادـقم  ای  فصو  ای  سنج  عیفـش  هک  یتروص  رد  نیاربانب  ءاربا . دروم  دـننام 

ذخا  ار  نآ  ياهدومن  يرادیرخ  ار  هعاشم  ۀصح  هک  رادقم  ره  هب  دیوگب : يرتشمب 
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وا ملع  زا  سپ  ددرگیمن و  طقاس  عیفش  ۀعفش  قح  تروص  نیا  رد  تسا . يررغ  هلماعم  اریز  دوب ، دهاوخ  لطاب  هعفـشب  ذخا  مدومن ، هعفـشب 
. دیامنب هعفشب  ذخا  دناوتیم  نمثب 

: تسا هلحرم  ود  ياراد  هعفشب  ذخا 

. دوشیم ققحم  دیامن  نآ  رب  تلالد  هک  يزیچب  ندوب  نورقم  طرشب  ءاشنا  دصق  ۀلیسوب  تسا و  یغامد  لمع  هک  عاشم  عیبم  کلمت  لوا -

و مدرک . کلمت  ار  عیبم  ای  مدومن و  هعفـشب  ذخا  دـیوگب : عیفـش  هکنانچ  ددرگ  مالعا  ظفل  ۀلیـسوب  تسا  نکمم  عاشم  عیبم  کلمت  نیاربانب 
طرـش ار  ظفل  هیعفاش  زا  ضعب  دیامنب . فرـصت  ار  عیبم  دهدب و  يرتشمب  ار  لثملا  نمث  هکنآ  دـننام  دوش ، مالعا  لعف  ۀلیـسوب  تسا  نکمم 

. دشاب هتشادن  هیئاشنا  ةداراب  جایتحا  عاقیا  هک  دسریم  رظنب  دننادیم  هعفشب  ذخا  تحص 

. تسا يدام  لمع  هک  يرتشمب  نمث  ۀیدأت  مود -
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. دزادنایم ریخأتب  ار  نمث  ۀیدأت  يرتشم  تقفاوم  اب  ای  دوشیم و  ماجنا  يرتشمب  عیفش  فرط  زا  هعفشب  ذخا  مالعا  زا  سپ 
. دشابیمن حیحص  هعفشب  ذخا  هیدأت ، ریخأتب  وا  تقفاوم  بلج  ای  يرتشمب  نمث  میلست  نودب 

هدعاق فالخ  رب  دنادیم  مزال  کلمت  زا  لبق  ار  نمث  ۀیدأت  هک  « 808  » هدام رهاظ  دوب . دهاوخ  کلمت  تحص  زا  فشاک  نمث  ۀیدأت  نیاربانب 
. ددرگیم ریسفت  هدام  اذل  دشابیم  هضواعم 

يرتشم زا  ةزادـنا  اـت  عیفـش  نآ  ۀلیـسوب  هک  تسنآ  رما  نیا  یناسحتـسا  تلع  دوشیم . هداد  عیفـش  ضبقب  يرتـشمب  نمث  ۀـیدأت  زا  سپ  عیبـم 
تسا و ضوـعم  تـالماعم  زا  یکی  هعفـشب  ذـخا  ـالا  و  تسا ، هدوـمن  کـلمت  ًارهق  ار  شکلم  وا  ةدارا  نودـب  هک  دروآیم  لـمعب  یئوـجلد 

دیامنب عانتما  دوخ  دهعت  ماجنا  زا  هلماعم  نیفرط  زا  کی  ره  هک  دراد  ءاضتقا  هضواعم  تعیبط  دوشیم  طابنتـسا  م  ق . « 377  » هدام زا  هکنانچ 
. دنک ءافیا  ار  دوخ  دهعت  رگید  فرط  ات 

دانسا رتفد  رد  كالما ، دانسا و  تبث  نوناق  « 47  » و « 46  » ةدام قبط  لوقنم  ریغ  تالماعم  دشابیم و  لوقنم  ریغ  لام  نوچ  هعفـشب  ذخا  دروم 
ات دـیامنن  هلطامم  نمث  لوبق  زا  يرتشم  هکنآ  يارب  نیا  رب  انب  دـمآ ، دـهاوخ  لمعب  رتفد  ناـمه  رد  زین  هعفـشب  ذـخا  ددرگیم ، میظنت  یمـسر 

ار  نمث  دیاب  دیامن  هعفشب  ذخا  دهاوخیم  هک  یسک  درذگب ، تیروف 
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هکنانچمه دنک ، مالعا  ار  هعفـشب  ذخا  میلـست و  تسا  هتخاس  عقاو  ار  عیب  هک  ياهناخرتفدب  ار  نآ  یمـسر  ضبق  عیدوت و  تبث  قودنـص  رد 
نیئآ ق  « 710  » و « 709  » هدام قبط  همانراهظا  ۀلیسوب  نمث  عیدوت  رب  ینبم  ار  قودنص  ضبق  یمسر  دانسا  رتفدب  هعجارم  نودب  دناوتیم  عیفش 

. دراد مالعا  فرطب  یندم  یسرداد 
یتدم عیابب  نآ  ۀیدأت  يارب  لجؤم و  نمث  هچنانچ  الا  دشاب و  لاح  نمث  هک  دیآیم  لمعب  یتروص  رد  عیبم  کلمت  زا  سپ  ًادقن  نمث  ۀـیدأت 

هعفـشب ذخا  یگناب ) نیمـضت  دننام   ) ربتعم نیمـضت  نداد  اب  دناوتیم  عیفـش  هک  دسریم  رظنب  تسا ، هدیـسرن  نآ  دـعوم  زونه  هک  هدـش  نیعم 
یمکح یتدایز  تخادرپ  بجوم  هدوب  لجؤم  عیب  هکنآ  اـب  ًادـقن  نمث  ۀـیدأت  اریز  دزادرپب ، يرتشمب  ًادـقن  ار  نمث  هک  تسین  مزلم  و  دـیامن ،

هدرک و هعفشب  ذخا  ًاروف  دناوتیم  عیفش  دشاب  لجؤم  نمث  هچنانچ  هک  دننآ  رب  ءاهقف  زا  یضعب  دومن . نآب  مزلم  ناوتیمن  ار  عیفش  هک  ددرگیم 
روبزم لوق  دیامن . تخادرپ  ار  نمث  هعفـشب  ذخا  اب  سپـس  دـسرب و  نمث  ۀـیدأت  دـعوم  ات  دـشکب  راظتنا  هکنآ  ای  دـنک و  هیدأت  ًادـقن  ار  نمث 

ات هعفـشب  ذخا  ریخأت  دیامنیم و  باجیا  ار  یمکح  یتدایز  تخادرپ  ًادقن  نمث  ۀیدأت  هعفـشب و  ذـخا  اریز  دـشابیمن ، یقوقح  لوصا  اب  قفاوم 
. دراد نآ  تیروف  اب  تافانم  لجا  ندیسر 

زا عیبم  زونه  هعفـشب  ذخا  عقوم  رد  هک  یتروص  رد  دهدب و  عیفـش  ضبقب  ار  عیبم  دـیاب  يرتشم  تفریذـپ  همتاخ  هعفـشب  ذـخا  هکنآ  زا  سپ 
هدمآ و رد  عیفش  ّتیکلم  رد  هعفشب  ذخا  رثا  رد  عیبم  اریز  دومن ، دهاوخ  هبلاطم  عیاب  زا  ار  نآ  عیفش  دشاب  هدشن  میلـست  يرتشمب  عیاب  فرط 

اریز دـهدب ، عیفـشب  دریگب و  عیاـب  زا  ار  نآ  هک  دومن  مازلا  ار  يرتـشم  ناوتیمن  دـنک . هبلاـطم  دـناوتیم  دـبایب  سک  ره  دزن  ار  دوخ  کـلم  وا 
ضبق زا  لبق  يرتشم  هک  يدروم  رد  سکعلاب  تسا . هدشن  هتخانش  هعفش  راثآ  زا  رما  نیا  هدومنن و  عیفشب  هعفش  دروم  میلستب  دهعت  يرتشم 

، دیامن میلـست  وا  هب  هتفرگ و  لوا  عیاب  زا  ار  عیبم  هک  دیامن  مازلا  ار  دوخ  عیاب  دـناوتیم  ریخا  يرتشم  دـشورفب ، يرگیدـب  ار  نآ  عیاب ، زا  عیبم 
نیا دشابیم . دوخ  يرتشمب  عیبم  میلـستب  مزلم  یعیاب  ره  و  دـیامنیم » مزلم  عیبم  میلـستب  ار  عیاب  عیب  دـقع   » م ق . « 362  » هدام قش 3  قبط  اریز 

: دیوگیم م . ق . « 817  » هدام لیذ  هک  تسا 
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نیا تشاد » دهاوخن  يرتشمب  عوجر  قح  عیفش  دشاب ، هدشن  هداد  يرتشم  فرـصتب  زونه  هعفـش  دروم  هعفـشب ، ذخا  عقوم  رد  رگا  نکیل  »... 
. دشابیمن دیامنیم  نایب  هعفش  رد  ار  كرد  نامض  مکح  هک  نآ  لوا  تمسقب  طوبرم  هدام  زا  تمسق 
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نآ راثآ  هعفش و  قح  مجنپ - لصف 

تسا حیحص  عیب  راثآ  زا  هعفش  قح  - 1

، يرتشم ّتیکلام  ققحت  زا  سپ  دیآیم و  دوجوب  کیرـش  مهـس  عیب  ببـسب  هعفـشب  ذخا  قح  ددرگیم ، مولعم  م  ق . « 808  » هدام زا  هکنانچ 
اریز دیامن ، کّلمت  ار  نآ  دناوتب  عیفـش  ات  دوشیمن  عیبم  کلام  يرتشم  دشاب  لطاب  عیب  هچنانچ  نیا  رب  انب  دـنک . کّلمت  ار  نآ  دـناوتیم  عیفش 

«. تسین هعفش  قح  دساف  عیب  رد  : » دیوگیم م . ق . « 813  » هدام هکتس  نیا  درادن » کّلمت  رد  يرثا  دساف  عیب  : » م ق . « 365  » هدام قبط 

تسا عاقیا  هعفشب  ذخا  - 2

دوخ ّتیکلمب  لثملا  نمث  لباقم  رد  ار  عیبم  هک  دـیامنیم  ةدارا  عیفـش  ینعی  دـیآیم ، لمعب  عیبم  کـّلمتب  عیفـش  هدارا  ۀلیـسوب  هعفـشب  ذـخا 
دشاب هتشادن  لعف  ظفل و  زا  فشاکب  جایتحا  هعفشب  ذخا  هک  دسریم  رظنب  ددرگیم . ققحم  وا  يارب  ّتیکلم  عیفش  ةدارا  شیادیپب  و  دروآرد ،
نوناق هکنآ  رگم  تسین  فشاکب  جاتحم  ًۀعیبط  عاقیا  تشذـگ  لوا  دـّلجم  رد  هکنانچ  اریز  تسا ، نآ  ققحت  يارب  یفاک  هیقیقح  ةدارا  هکلب 

. تسا هدرک  حیرصت  قالط  رد  هکنانچ  دیامنب  نآ  ندوب  طرشب  حیرصت 

دوشیم لقتنم  عیفشب  عیبم  عبتب  هلصتم  دشابیم و  يرتشمب  قلعتم  هلصفنم  تائامن  - 3

دننام تسا » يرتشم ...  لام  دشاب  لصفنم  هک  یتروص  رد  دوشیم  لصاح  عیبم  رد  هعفـشب  ذـخا  زا  لبق  هک  یتائامن  : » م ق . « 819  » هدام قبط 
هک یتروص  رد  تسا . هدـش  لصاح  وا  ّتیکلم  رد  هلـصفنم  تائامن  هدوب و  يرتشم  کلم  روبزم  تدـم  رد  عیبم  اریز  ناـتخرد ، هویم  جاـتن ،

دناهدناشن نآ  رد  هزات  ياهلاهن  هک  يدیدج  غاب  زا  عاشم  مهس  هاگره  اًلثم  غاب . رد  ناتخرد  ّومن  دننام  تسا  عیفش  لام  دشاب  لصتم  تائامن 
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تیعضو نامهب  غاب  دیامنب ، هعفشب  ذخا  هاگآ و  هلماعم  زا  عیفـش  تسا  هدش  روآراب  دنمونت و  ناتخرد  هک  لاس  دنچ  زا  سپ  دوش و  هتخورف 
يرتشمب ضوع  تخادرپب  مزلم  هداـیز  لـباقم  رد  وا  دوشیم و  هداد  عیفـشب  تیعـضو  ناـمهب  عیبم  ددرگیم و  لـخاد  عیفـش  ّتیکلمب  دوجوم 

عبات ًالوصا  هتفای و  شیادیپ  يرتشم  ّتیکلم  رد  هچ  رگا  هلـصتم  تائامن  تشذگ : لوا  دّلجم  رد  تارایخ  ماکحا  رد  هکنانچ  اریز  دـشابیمن ،
ار یفاضا  رادقم  ناوتب  ات  هدشن  هتفرگ  رظن  رد  شورف  عقوم  رد  تهج  نیا  زا  کلم  ّتیعـضو  نوچ  یلو  تسا  يرتشمب  ّقلعتم  کلم و  لصا 

عبات لاقتنا ، رد  ار  هلـصتم  تائامن  نیلماعتم  نیب  تافالتخا  زا  يریگولج  يارب  نوناـق  اذـل  تسناد ، ار  هلـصّتم  تاـئامن  شزرا  دومن و  میوقت 
. تسا هتسناد  عیبم 

- دشابیمن ضعبت  لباق  هعفش  قح  - 4

هراشا

رظن فرص  نآ  زا  دیاب  ای  روبزم  قح  بحاص  دومن . ارجا  عیبم  زا  تمـسق  کیب  تبـسن  طقف  ناوتیمن  ار  هعفـش  قح  . » م ق . « 815  » هدام قبط 
اب دشابیم و  كرتشم  لام  یلامتحا  میـسقت  زا  یـشان  ررـض  عفر  يارب  عیفـشب ، هعفـش  قح  نداد  اریز  دیامن » ارجا  عیبم  مامتب  تبـسن  ای  دـنک 
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عاشم مهس  هک  دیدرگ  دهاوخ  نآ  بجوم  دوشیمن ، عفترم  روبزم  ررض  هکنآ  رب  هوالع  عیبم ، زا  ضعبب  تبسن  هعفشب  ذخا  ینعی  نآ ، ضعبت 
تهج نیدب  دـیآ . دراو  ررـض  يرتشم  رب  ور  نیا  زا  دـیامن و  عنتمم  ای  لاکـشا و  راچد  ار  زارفا  تسا  نکمم  رما  نیا  ددرگ و  رتمک  يرتشم 
یکی دنشاب و  کیرش  یغاب  رد  رفن  ود  هاگره  اًلثم  دشابیم ، رشتنم  عیبم  رکیپ  رد  تسا و  هیزجت  لباق  ریغ  طیـسب و  هعفـش  قح  تفگ  ناوتیم 

. دنک هعفشب  ذخا  عیبم  فصنب  تبسن  دناوتیمن  رگید  کیرش  دشورفب ، ار  دوخ  مهس  ود  نآ  زا 

هرصبت

تبـسن ناوتیم  ار  هعفـش  قح  دـشابن ، هعفـش ) لباق   ) رگید ضعب  هعفـش و  لـباق  نآ  ضعب  هدوب و  ددـعتم  عیبم  رگا  . » م ق . « 812  » هدام قبط 
زا غاب و  زا  ار  دوخ  عاشم  مهس  کیرش  رفن  ود  زا  یکی  هاگره  اًلثم  دومن » ارجا  نمث  زا  ضعب  نآ  ۀصح  ردقب  تسا  هعفش  لباق  هک  یـضعبب 

هعفشب ذخا  قح  بجوم  اریز  دیامن ، هعفشب  ذخا  طقف  غابب  تبسن  دناوتیم  رگید  کیرش  دشورفب ، یسکب  دقع  کی  ۀلیسوب  یکچوک  ناکد 
هک  کچوک  ناکد  رد  دشابیم و  دوجوم  غاب  رد  طقف  تسا  یلامتحا  میسقت  زا  یشان  ررض  هک 
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نآ زا  یکی  رد  هک  ددرگیم  دقع  ودب  لحنم  دروم  ددعت  رابتعاب  دحاو  دقع  اریز  تسا ، هدادن  هعفشب  ذخا  ةزاجا  نوناق  دشابیمن  میسقت  لباق 

. دناهدومن عامجا  يوعد  نآ  رب  ًاحیرص  یـضعب  دنقفتم و  رما  نیا  رد  هیماما  ياهقف  دشابیم . نآ  دقاف  يرگید  تسا و  دوجوم  هعفـش  قح  ود 
هعفـشب ذخا  ود  نآ  زا  یکیب  تبـسن  طقف  دناوتیمن  عیفـش  دشابن ، نآ  لالحنا  يارب  یبجوم  یلو  دشاب  ددعتم  عیب  دقع  دروم  هک  یتروص  رد 

لباق کی  ره  هک  هناخ  زا  غاب و  زا  ار  دوخ  عاشم  مهس  یسک  هاگره  اًلثم  دشابیمن ، ضعبت  لباق  م  ق . « 815  » ةدام قبط  هعفش  قح  اریز  دنک ،
دیامنیم ءاضتقا  یلقع  لیلحت  دنک . هعفشب  ذخا  یئاهنتب  هناخ  ای  غابب و  تبسن  دناوتیمن  رگید  کیرش  دشورفب ، يرگیدب  دشابیم  هعفـشب  ذخا 

رظان ار  م  ق . « 815  » هدام دراذگ و  قرف  تسا  دحاو  عیبم  هک  يدروم  نیب  و  الاب ، لاثم  دـننام  تسا  ددـعتم  جراخ  رد  عیبم  هک  يدروم  نیب 
تهج نیدب  تسا ، یقوقح  شور  زا  رود  ببس  نودب  دشاب  ددعتم  نآ  دروم  هک  یتروص  رد  دحاو  دقع  لالحنا  یلو  تسناد ، ریخا  درومب 

. دوب دهاوخ  الاب  قالطا  لومشم  زین  دشاب  ددعتم  عیبم  هک  یتروص  رد  یئاضق ، رظن  زا 
هک تسنآ  دومن » ارجا  نمث  زا  ضعب  نآ  ۀّصح  ردقب  تسا  هعفش  لباق  هک  یضعبب  تبـسن  ناوتیم  دیوگیم ...« : هک  م  ق . « 812  » هدام روظنم 

يارب دزادرپب . يرتشمب  دریگیم  رارق  ضعب  نآ  لباقم  رد  هک  ار  نمث  زا  يرادـقم  دـیاب  عیبم ، ضعبب  تبـسن  هعفـشب  ذـخا  لباقم  رد  کیرش 
نیب تبـسن  سپـس  دومن و  میوقت  زین  دریگیم  رارق  هعفـشب  ذخا  دروم  هک  ار  هچنآ  نینچمه  هدرک و  میوقت  ار  عیبم  عومجم  دیاب  نآ  نتـسناد 

ضرف هاگره  کچوک ، ناکد  غاب و  شورف  لاثم  رد  اًلثم  تخادرپ . دهاوخ  يرتشمب  نمث  زا  روبزم  تبسن  رادقمب  عیفش  دیجنس و  ار  ود  نآ 
غاب زا  عاشم  مهسب  تبسن  عیفش  هتخورف و  لایر  رازه  دصتفه  لباقم  رد  تسا  گناد  ود  هک  ود  نآ  زا  ار  دوخ  عاشم  مهس  کیرش  هک  دوش 

: دوشیم مولعم  دزادرپب  عیابب  نمث  ناونعب  دیاب  عیفش  هک  يرادقم  لیذ  قیرطب  تسا ، هدومن  هعفشب  ذخا 
. لایر نویلم  کی  میئامن  ضرف  ددرگیم ، میوقت  ناکد  غاب و  زا  عاشم  مهس  عومجم  تمیق 

هک دوشیم  هدیجنس  ود  نآ  نیب  تبسن  سپس  لایر . رازه  هاجنپ  مینک  ضرف  دوشیم ، میوقت  هناگادج  غاب  زا  عاشم  گناد  ود  تمیق  نینچمه 
، لایر رازه  دصتفه  غلبم  زا  تسا و   1 / 20
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کلمت ار  نآ  دنک و  میلـست  يرتشمب  غاب  زا  عاشم  گناد  ود  نمث  ناونعب  ار  روبزم  غلبم  دیاب  عیفـش  نیاربانب  دشابیم . لایر  رازه  جنپ  یس و 

. دیامن
یقاب هچنآب  تبـسن  ار  عیب  دناوتیم  يرتشم  غاب ، زا  عاشم  گناد  ودب  تبـسن  هعفـشب  ذـخا  زا  سپ  هک  دـننآ  رب  الاب  ضرف  رد  ءاهقف  زا  یـضعب 

اریز دناهتـشاذگن ) دراد  هعفـشب  ذخا  قح  عیفـش  هکنآ  هب  وا  لهج  يرتشم و  ملع  نیب  قرف   ) دیامن خسف  ناکد  زا  عاشم  مهـس  ینعی  دـنامیم 
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وا ّتیکلم  زا  هعفـشب  ذخا  ۀلیـسوب  نآ  زا  یتمـسق  نوچ  تسا و  هدومن  دیرخ  هب  مادقا  دوب  دـهاوخ  اراد  ار  عیبم  یمامت  هکنآ  روصتب  يرتشم 
دـشاب و رما  نیا  رب  لهاج  يرتشم  هچنانچ  هک  دـننآ  رب  ءاـهقف  زا  رگید  ضعب  دـنک . خـسف  ار  عیب  دـقع  یقاـبب  تبـسن  دـناوتیم  دوش ، جراـخ 

هقفـص ضعبت  رایخ  دراوم  زا  دروم  هک  تسنآ  رد  نانیا  رکف  أشنم  دیامن . خسف  یقب  امب  تبـسن  ار  عیب  دناوتیم  وا  دنک  هعفـشب  ذـخا  کیرش 
راـیخ دراوم  زا  تسا و  هدومن  روبزم  ۀـلماعمب  مادـقا  دوخ  اریز  درادـن ، ار  یقاـب  خـسف  قح  يرتـشم  هک  تسنآ  دـسریم  رظنب  هچنآ  دـشابیم .

رد ریغلل  قحتـسم  دروم  رد  هکنانچ  دشابیم ، دوجوم  هلماعم  زا  لبق  ضعبت  أشنم  هقفـص  ضعبت  رایخ  رد  اریز  دوریمن ، رامـشب  هقفـص  ضعبت 
. دوشیم لصاح  يرتشم  ّتیکلام  عیب و  رثا  رد  هدوبن و  دوجوم  عیب  زا  لبق  هعفـشب  ذـخا  قح  ـالاب  ضرف  رد  یلو  تسا ، عیبم  زا  ضعب  ندـمآ 

. دوب دهاوخن  دنامیم  یقاب  عیبم  زا  هچنآب  تبسن  يرتشم  خسف  يارب  یبجوم  نیاربانب 

تسیلام قح  هعفش  قح  - 5

دوش عفتنم  نآ  زا  دناوتیم  هک  یـسک  يارب  حلـص  دروم  قح  نآ  تسا  نکمم  تهج  نیدـب  دـشابیم ، یلام  قح  رایخ ، قح  دـننام  هعفـش  قح 
طقاس روبزم  قح  هجیتن  رد  دوشیم و  هعفش  قح  ياراد  وا  دیامنب  حلص  يرتشمب  ار  دوخ  هعفش  قح  عیفش  هچنانچ  يرتشم . دننام  دریگ ، رارق 

. دیامنب هعفشب  ذخا  كرت  رب  حلص  عیفش  اب  دناوتیم  يرتشم  نینچمه  دشاب . نآ  طاقساب  جایتحا  هکنآ  نودب  دیدرگ ، دهاوخ 
هدومن و حیرـصت  ءاهقف  زا  ياهدع  رما  نیا  رب  دوب . دـهاوخ  رثا  الب  وا  لمع  دـنک  هعفـشب  ذـخا  عیفـش  هاگره  هک  تسنآ  روبزم  حلـص  ۀـجیتن 

. تسا هدشن  هدید  یفالخ 

تسا ینیع  قوقح  زا  هعفش  قح  - 6

مولعم  م  ق . « 808  » ةدام زا  هکنانچ 
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نداد اب  دناوتیم  هک  دوشیم  ادیپ  هعفش  قح  عیبمب  تبسن  رگید  کیرش  يارب  کیرـش ، ود  زا  یکی  فرط  زا  عاشم  مهـس  عیب  رثا  رد  ددرگیم ،
طاقـسا ار  نآ  قح  بحاص  هک  مادام  رگید ، قوقح  دـننام  دـشابیم و  ینیع  قح  مکح  رد  رابتعا  نیاب  روبزم  قح  دـنک . کـّلمت  ار  نآ  نمث 

. دوب دهاوخ  یقاب  دوخ  لاحب  دوشن  طقاس  نوناق  حیرص  قبط  ای  دنکن و 
تشادزاب لام  رد  راکبلط  قح  هکنآ  ای  عافتنا و  قح  نهر و  رد  هقیثو  قح  دننام  ینیع  قوقح  لیبق  زا  ناوتیمن  ار  هعفـش  قح  یلیلحت  رظن  زا 

ادـیپ تیلعف  زونه  عیفـش  قح  یلو  دراد  تیلعف  روبزم  قوـقح  اریز  تسناد ، دانـسا  تبث  هاـگداد و  تاـیئارجا  نیمأـت و  رارق  ۀلیـسو  هب  هدـش 
راکبلط قح  ای  کلمت و  رد  تیولوا  ینعی  ریجحت  قح  دننام  روبزم  قح  دوشیم ، مولعم  ق م  « 816  » و « 808  » داوم زا  هکنانچ  تسا و  هدومنن 

هعفش قح  رگید  ترابعب  تسا . اراد  ار  ینیع  قح  راثآ  هک  دوریم ، رامشب  تسا  هتفرگ  رارق  هلماعم  دروم  نید  زا  رارف  يارب  هک  یلامب  تبسن 
. دشابیم عیفش  ۀلیسوب  کّلمت  قح  أشنم 

. دیاین رامشب  ینیع  قوقح  ماسقا  زا  هعفش  قح  هک  دوشیمن  بجوم  رگید  ینیع  قوقح  هعفش و  قح  نیب  فالتخا  هک  دسریم  رظنب 

دوشیمن ریغب  لقتنم  هلماعم  رد  هعفش  قح  - 7

رد هچ  رگا  دنک ، هعفشب  ذخا  عیفش  زا  یماقم  مئاق  ناونعب  دناوتیمن  رادیرخ  دشورفب  هعفشب  ذخا  زا  لبق  ار  دوخ  مهس  عیفش  هک  یتروص  رد 
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دعب ای  دشاب  هعفش  قح  رب  عالطا  زا  لبق  عاشم  مهس  شورف  هک  دیامنیمن  یقرف  رما  نیا  رد  دشاب . هدش  واب  هعفش  قح  لاقتناب  حیرـصت  زین  عیب 
زا سپ  عیفش  زا  هعفش  قح  نینچمه  تسا . هداد  کیرـشب  ار  نآ  طقف  م  ق . « 808  » هدام دشابیم و  هدعاق  فالخ  رب  هعفـش  قح  اریز  نآ ، زا 

تسا و یلامتحا  میسقت  زا  یشان  ررض  زا  يریگولج  يارب  هعفش  اریز  دنک ، لامعا  ار  نآ  دناوتیمن  وا  ددرگیم و  طقاس  زین  دوخ  مهس  لاقتنا 
. ددرگ هجوتم  وا  هب  یلامتحا  میسقت  زا  يررض  ات  تسین  کیرش  رگید  دوخ ، مهس  لاقتنا  زا  سپ  وا 

ددرگیم لقتنم  هثروب  هعفش  قح  - 8

هراشا

ياهقف  دزن  روهشم  روبزم  لوق  دوشیم .» لقتنم  وا  ثاّرو  ای  ثراوب  عیفش  توم  زا  دعب  هعفش  قح  : » م ق . « 823  » ةدام قبط 
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هک رگید  لوق  تسا . یلام  قوقح  زا  یکی  هعفـش  قح  دـشابیم و  ثرا  هب  یلام  قوقح  لاوما و  لاقتنا  ةدـعاق  مومع  نانیا  لیلد  تسا . هیماما 
یناسحتـسا لیلد  تسا . موصعم  زا  تیاور  نانیا  لیلد  دوشیمن . لقتنم  ثرا  هب  هعفـش  قح  هک  تسنآ  هدش  لقن  فالخ  هیاهن و  رد  خیـش  زا 

میـسقت هثرو  نیب  هعفـش  قح  هک  دوب  نآ  رب  دـیاب  راچان  دـشاب  ددـعتم  هثرو  هاگره  هک  تسنآ  دـنیامنیم  هماـقا  ناـنیا  زا  یـضعب  هک  يرگید 
یناسحتـسا لیلد  ۀجیتن  دیامنب . هعفـشب  ذخا  دوخ  ثرالا  مهـسب  تبـسن  هناگادج  دـناوتیمن  ددـعتم  ءاکرـش  زا  کی  ره  هکنآ  لاح  دوشیم و 

ثراو هکنانچ  هدومن ، يوریپ  نآ  زا  یندـم  نوناق  دوشیم و  لـقتنم  هثروب  هعفـش  قح  هک  روهـشم  لوق  رب  اـنب  اریز  دـشابیمن ، حیحـص  روبزم 
نیب یفوتم  رگید  لاوما  دننام  هعفش  قح  دنشاب  ددعتم  هثرو  هاگره  دیامنب و  هعفشب  ذخا  دناوتیم  تسا و  وا  نآ  زا  هعفـش  قح  دشاب  رـصحنم 

: دوشیم لمع  هدش  نایب  اًلیذ  هکنانچ  یلو  ددرگیم  میسقت  نانآ  ثرالا  مهس  تبسنب  هثرو 

، دشابیم ثرا  ةدعاق  رب  ینتبم  هثروب  هعفش  قح  لاقتنا  هک  هیماما  ياهقف  لوق  ربانب  - 1 هلأسم -

ءاهقف زا  ةدع  دوب . دهاوخ  رسپب  قلعتم  یقاب  دربیم و  ار  قح  نآ  زا  نمث  هجوز  دشاب  رـسپ  کی  نز و  کی  ياراد  دنک و  توف  عیفـش  هاگره 
رگا دوب  دهاوخ  رـسپ  نآ  زا  رگید  نمث  تفه  هجوز و  نآ  زا  عیبم  زا  نمث  دنیامنب  هعفـشب  ذـخا  رد  قفاوت  هثرو  یمامت  هچنانچ  هک  دـننآ  رب 

لاوما دننام  تسا  یلقتسم  یلام  قح  هعفش  قح  هک  تسا  نآ  رابتعاب  عیبم  نمث  زا  هجوز  قاقحتسا  اریز  دشاب ، انب  ای  هصرع  ای  نیمز  عیبم  هچ 
ّالا دوشیم و  هتخانش  لام  ّقلعتم ، رابتعاب  رایخ  قح  دننام  هعفش  قح  هک  تفگ  ناوتیم  یلیلحت  رظن  زا  ددرگیم . لقتنم  هثروب  هک  ثروم  رگید 

یلاوما زا  هعفـش  قح  ّقلعتم  هاگره  نیاربانب  درب . دهاوخ  ثرا  هعفـش  قح  ّقلعتم  رابتعاب  هجوز  تشاد و  دـهاوخن  یلام  شزرا  دوخ  يدوخب 
ینیمز هعفـش  قح  ّقلعتم  هچنانچ  تشاد و  دهاوخن  هعفـش  قح  زا  یبیـصن  هجوز  یـضارا ، دـننام  تسا  مورحم  نآ  ثرا  زا  هجوز  هک  دـشاب 

«946  » هدام درادیم . تفایرد  هثرو  هّیقب  زا  راجـشا  هینبا و  تمیق  زا  نمث  ای  عبر  رادـقمب  طقف  هجوز  دـشابیم  راجـشا  هینبا و  ياراد  هک  تسا 
هّیماما  ءاهقف  نیب  ثرالا  مهس  تبسنب  هعفش  قح  میسقت  رد  م : ق .
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هثرو نیب  ینوناق  ماهس  تبسنب  لاوما  دشابیم و  ثرا  هب  لاقتنا  لباق  یّفوتم  رگید  لاوما  دننام  تسا و  یلام  قح  هعفـش  اریز  تسین ، یفالتخا 

. دوشیم میسقت  يواستب  نانآ  نیب  دنشابیم و  هعفش  قح  رد  کیرش  هثرو  هک  دننآ  رب  هماع  دوشیم . میسقت 

، دنیامن ضّعبت  هعفش  قح  رد  دنناوتیمن  دنشاب  ددعتم  هثرو  هک  یتروص  رد  - 2 هلأسم -

هک یقح  زا  شیب  هثرو  اریز  دیامن ، هعفشب  ذخا  دوخ  مهسب  تبـسن  رگید  ضعب  دنک و  رظنفرـص  دوخ  مهـسب  تبـسن  یـضعب  هک  ینعم  نیاب 
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كرت ار  نآ  رگید  ضعبب  تبسن  دنک و  هعفـشب  ذخا  عیبم  زا  ضعبب  تبـسن  تسناوتیمن  دوخ  ثروم  و  دوش ، اراد  دناوتیمن  هدوب  اراد  ثروم 
یقاب رگید  ۀـثرو  يارب  هعفـش  قح  ددرگیم و  طقاس  وا  قح  دـیامن  رظن  فرـص  هعفـشب  ذـخا  قح  زا  هثرو  زا  ضعب  هچنانچ  نیاربانب  دـیامن .

عیبم یمامتب  تبـسن  دناوتیم  رفن  کی  نآ  دـنیامن ، طقاس  ار  دوخ  هعفـش  قح  نانآ  زا  رفن  کی  زا  ریغب  هثرو  یمامت  هاگره  اذـل  دوب ، دـهاوخ 
هاگره : » دیوگیم م . ق . « 824  » هدام هکتس  نیا  دشابیم . ضعبت  لباق  ریغ  طیسب و  هعفـش  قح  اریز  دیامن ، كرت  ار  نآ  ای  دنک و  هعفـشب  ذخا 

نآ زا  ای  دـیاب  دـنیامن و  ارجا  دوخ  مهـسب  تبـسن  طقف  ار  نآ  دـنناوتیمن  ثارو  یقاب  دـنک ، طاقـسا  ار  دوخ  قح  ثارو  زا  رفن  دـنچ  ای  کی 
لئاـن دوخ  یتخادرپ  نمثب  يرتشم  رما  نیا  رد  اریز  تسا ، نیقح  نیب  عمج  هار  اـهنت  نیا  دـیامن .» ارجا  عیبم  ماـمتب  تبـسن  اـی  دـننک  رظنفرص 

. تسا هدش  دنمهرهب  نآ  زا  تسا  هدومنن  طقاس  ار  دوخ  ۀعفش  قح  هک  یثراو  تسا و  هدمآ 

- تسا طاقسا  لباق  هعفش  قح  - 9

هراشا

« دوشیم عقاو  دیامن  روبزم  قح  زا  ندرک  رظنفرص  رب  تلالد  هک  يزیچ  رهب  طاقسا  تسا و  طاقسا  لباق  هعفـش  قح  : » م ق . « 822  » ةدام قبط 
عیب رب  عالطا  زا  سپ  عیفـش  هکنآ  دـننام  دـشاب  لعف  ای  منکیمن و  هعفـشب  ذـخا  دـیوگب  يرتشمب  عیب  زا  سپ  عیفـش  هکنانچ  دـشاب  ظفل  هاوخ 

. دهد لاقتنا  يرگیدب  ار  دوخ  مهس  کیرش ،

دنک در  ار  نآ  وا  دیامن و  داهن  شیپ  رگید  کیرشب  شورف  يارب  ار  دوخ  عاشم  مهس  کیرش  ود  زا  یکی  هک  یتروص  رد  - 1 هلأسم -

، دیامنب هعفشب  ذخا  يرتشم  زا  دناوتیم  تسا و  یقاب  رگید  کیرش  هعفش  قح  دشورفب ، يرگیدب  ار  نآ  هدننکداهنشیپ  سپس  و 
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عاشم مهـس  عیب  رثا  رد  هعفـش  قح  اریز  رتمک ، ای  هدومن و  هرکاذم  دوخ  کیرـش  اب  عیاب  البق  هک  دـشاب  هتفر  شورف  یغلبم  نامهب  عیبم  هاوخ 
نینچمه ددرگیمن . دوشیم  لصاح  ًادعب  هک  یقح  طاقسا  بجوم  مهس ، نآ  دیرخ  زا  رگید  کیرش  عانتما  ددرگیم و  لصاح  کیرـش  يارب 

هعفـشب ذـخا  نم  رخب و  ارم  کیرـش  مهـس  هک  دـشاب  هتفگ  يرتشمب  عیب  داقعنا  زا  لبق  دوشیم  ادـیپ  وا  يارب  هعفـش  قح  هک  یکیرـش  هاگره 
عیب ققحت  زا  سپ  هعفـش  قح  اریز  دوشیمن ، طقاس  وا  ۀعفـش  قح  منکیم ، رظنفرـص  دش  دهاوخ  ادـیپ  هک  ياهعفـش  قح  زا  ای  دومن و  مهاوخن 

زا عاشم  مهس  عیب  زا  لبق  عیفش  هاگره  هک  تسا  تهج  نیدب  دومن ، طاقسا  ار  نآ  ناوتیمن  هدماین  دوجوب  زونه  هک  یقح  ددرگیم و  لصاح 
. دوشیمن طقاس  وا  ۀعفش  قح  دنک ، حلص  يرتشمب ، ار  دوخ  هعفش  قح  ای  دیامن و  طقاس  ار  دوخ  ۀعفش  قح  رگید ، کیرش  فرط 

نودب ای  دنک و  عانتما  نآ  دیرخ  زا  وا  دـیامنب و  رگید  کیرـشب  ار  دوخ  مهـس  دـیرخ  داهن  شیپ  عیاب  هچنانچ  هک  دـننآ  رب  ءاهقف  زا  یـضعب 
ات دوشیمن  ادیپ  رگید  کیرـش  يارب  هعفـش  قح  ددرگ ، ثلاث  صخـشب  نآ  شورفب  یـضار  وا  دوشب ، رگید  کیرـشب  دـیرخ  داهنـشیپ  هکنآ 

. دیوگب کیربت  دیرخ  زا  سپ  يرتشمب  عیفش  هاگره  تسا  نینچمه  ددرگ ، طقاس 

دوشب يرتشم  دزن  عیبم  كرد  نماض  رگید  کیرش  دشورفب و  ثلاث  صخشب  ار  دوخ  مهس  کیرش  ود  زا  یکی  هک  یتروص  رد  - 2 هلأسم -

نآ ةدنراد  فرط  زا  طاقسا  دصقب  جاتحم  قح  طاقسا  اریز  دش ، دهاوخن  طقاس  وا  ۀعفش  قح  ددرگ ، عیاب  دزن  نمث  كرد  نماض  هکنآ  ای  و 
دناوتیمن دوخ  يدوخب  ندـش  كرد  نماض  تسا و  هتـشادن  ار  هعفـش  قح  طاقـسا  دـصق  دوخ  لـمع  رد  عیفـش  هک  تسنآ  ضرف  دـشابیم و 

. دریگ رارق  هعفش  قح  طاقسا  دصق  زا  فشاک 
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، دیامنب رگید  کیرش  يارب  خسف  رایخ  طرش  نآ  رد  دشورفب و  ثلاث  صخشب  ار  دوخ  مهس  کیرش  ود  زا  یکی  هک  یتروص  رد  - 3 هلأسم -

، دیامن ذیفنت  ار  عیب  طقاس و  ار  دوخ  رایخ  قح  روبزم  کیرش  هاگره  یتح  دوب ، دهاوخن  وا  فرط  زا  هعفش  قح  طاقسا  رگید  کیرـش  لوبق 
هتساوخ  عیفش  هلیسو  نیدب  تسا  نکمم  اریز  دوشیمن ، طقاس  وا  ۀعفش  قح 
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نآب ذخا  رد  هک  يریخأت  رابتعاب  روبزم  قح  ّالا  دورن و  نیب  زا  هعفش  قح  تیروف  هک  تسیتروص  رد  رما  نیا  دنک . تیبثت  ار  دوخ  هعفـش  قح 

. ددرگیم طقاس  تسا  هدش 
. دشابیم وا  ۀعفش  قح  طاقسا  زا  فشاک  دقع ، ذیفنت  تروصب  رایخ  قح  زا  عیفش  هدافتسا  هک  دننآ  رب  ءاهقف  زا  یضعب 

، دراد هعفش  قح  وا  هتخورف و  ار  دوخ  مهس  شکیرش  هکنآب  لهج  اب  عیفش  هک  یتروص  رد  - 4 هلأسم -

ذخا رب  عیفش  قاقحتسا  اریز  ددرگیمن ، طقاس  وا  ۀعفش  قح  هک  دننآ  رب  ءاهقف  زا  یـضعب  دیامن . راذگاو  يرگیدب  ار  دوخ  یـصاصتخا  مهس 
، دوشیم باحصتسا  نآ  ءاقب  دیدرت  تروص  رد  تسا و  هدرک  راذگاو  ار  دوخ  مهس  نآب  لهج  اب  هدوب و  دوجوم  وا  يراذگاو  زا  لبق  هعفشب 
زا ضارعا  رما  نیا  هک  دنک  راذگاو  يرگیدب  ار  دوخ  مهس  کیرش ، فرط  زا  عاشم  مهس  شورفب  ملع  زا  سپ  عیفش  هک  يدروم  فالخ  رب 

هعفـش قح  اریز  دوشیم ، طقاس  زین  لهج  دروم  رد  هعفـش  قح  هک  تسا  نآ  دـسریم  رظنب  هچنآ  ددرگیم . بوسحم  نآ  طاقـسا  هعفـش و  قح 
یمهس کلام  وا  عیفـش ، ۀلیـسوب  عاشم  ۀّصح  عیب  زا  سپ  دشابیم و  یلامتحا  میـسقت  ررـض  زا  يریگولج  يارب  عاشم  ۀّصح  ّتیکلام  رابتعاب 

. دنک هعفشب  ذخا  نآ  رابتعاب  ات  دشابیمن 
ملع زا  لبق  ای  ملع و  زا  سپ  شورف  هاوخ  ددرگیمن ، طقاس  عیفـش  فرط  زا  عاـشم  مهـس  شورف  زا  سپ  هعفـش  قح  هک  تسا  نآ  رگید  لوق 

هک هدش  هتفگ  هچنآ  دوشیم و  باحصتسا  نآ  ءاقب  دیدرت ، دروم  رد  هدیدرگ و  لصاح  كرتشم  مهس  عیب  ۀلیسوب  هعفش  قح  اریز  دشاب ، نآب 
عاشم مهس  لاقتنا  اریز  تسین ، تباث  دشابیم  هعفش  قح  زا  ضارعا  رگید ، مهس  شورفب  ملع  زا  سپ  عیفـش  فرط  زا  عاشم  مهـس  يراذگاو 

عیفش هک  دشاب  یغلبم  زا  رتمک  هعفشب  ذخا  رد  لثملا  نمث  تسا  نکمم  هکنآ  رب  هوالع  دشابیم ، هعفش  قح  زا  ضارعا  زا  معا  عیفـش  ۀلیـسوب 
. دشاب هدرب  زین  یعافتنا  هلیسو  نیدب  هتساوخ  تسا و  هدومن  راذگاو  نآ  لباقم  رد  ار  دوخ  مهس 

ذخا مود  يرتشم  زا  دناوتیم  لوا  يرتشم  دشاب ، عیب  دقع  ۀلیـسوب  عیفـش  لاقتنا  هچنانچ  الاب ، لاثم  رد  لوا  يرتشم  فرط  زا  هعفـشب  ذـخأ  اّما 
ةدنشورف  اب  لوا  يرتشم  اریز  دیامن ، هعفشب 
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يرتشم ینامز  ددرگیمن ، طقاس  ثلاث  صخشب  دوخ  مهس  شورف  رثا  رد  کیرـش  ۀعفـش  قح  هک  یلوق  رب  انب  یلو  تسا . هدوب  کیرـش  مود 

روبزم کیرش  قح  اریز  دشاب ، هدرکن  هدافتسا  دوخ  ۀعفش  قح  زا  مود ) ةدنشورف   ) کیرش هک  دنک  هعفـشب  ذخا  مود  يرتشم  زا  دناوتیم  لوا 
. تسا کیرش  فرط  زا  هعفشب  ذخا  مدع  رب  عرفتم  عیبمب  تبسن  لوا  يرتشم  ّتیکلام  رارقتسا  تسا و  هدش  دوجوم  لوا  يرتشم  قح  زا  لبق 

دیامن هلاقا  عیفش  اب  دناوتیمن  عیاب  - 10

: دیوگیم هک  م . ق . « 283  » هدام قبط  اریز  دنک ، هلاقا  وا  اب  ار  نآ  دومن  هعفشب  ذخا  عیفش  هکنآ  زا  سپ  دناوتیمن  عیاب 
هدوبن عیاب  اب  هلماعم  فرط  عیفـش  دوشیم و  عقاو  نیلماعتم  نیب  هلاقا  دـننک » خـسافت  هلاقا و  ار  نآ  یـضارتب  دـنناوتیم  نیفرط  هلماعم ، زا  دـعب  »

. تسا يرتشم  عیاب ، اب  هلماعم  فرط  هکلب  دیامن ، هلاقا  دناوتب  وا  اب  ات  تسا 
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هعفش قح  ماکحا  راثآ و  مشش - لصف 

- تالماعم رد  هعفشب  ذخا  ریثأت  فلا -

دنک هعفشب  ذخا  کیرش  هک  یتروص  رد  دشاب ، هتشاد  عیفش  قح  اب  تافانم  دیآ و  لمعب  عیبمب  تبـسن  يرتشم  فرط  زا  هک  هلماعم  هنوگره 
. دیامن لیاز  تسا  هدوب  هلماعم  نآ  رب  مدقم  هک  ار  عیفش  ینیع  قح  دناوتیمن  رّخؤم  ۀلماعم  اریز  ددرگیم ، رثا  الب  هلماعم  نآ 

، دیامنب دوخ  کلم  رد  یفرـصت  هنوگ  ره  دناوتیم  دـیامنیم  ادـیپ  عیبم  رد  هک  یتیکلام  ۀـجیتن  رد  يرتشم  هک  دوب  نآ  رب  دـیاب  یلیلحت  رظن  زا 
رد هلماعم  دروم  نوچ  یلو  دنک ، فقو  ای  دیامن و  هبه  ای  دشورفب  هکنآ  دننام  دنک ، راذگاو  ریغب  بابـسا  زا  یبسب  ار  نآ  دناوتیم  وا  نیاربانب 

عیفش هزاجا  هب  یعارم  یلوضف  تالماعم  دننام  تسا ، هتفرگ  رارق  عیفش  قح  قلعتم  هدش ، لصاح  کیرش  مهـس  عیب  زا  هک  ياهعفـش  قح  رثا 
دوب دهاوخ  کیرش  ۀلماعم  تحص  زا  فشاک  وا  ةزاجا  دهد ، هزاجا  ریغب  ار  يرتشم  هلماعم  عیفش  هچنانچ  نیاربانب  دشابیم . وا  قح  طوقس  ای 

هلماعم  ذوفن  زا  عنام  دوش  طقاس  عیفش  قح  هاگره  و 
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رثا الب  يرتشم  هلماعم  یلوضف  ۀلماعم  رد  در  دننام  دـنک  هعفـشب  ذـخا  عیفـش  هچنانچ  اما  دریگیم ، رارق  رثؤم  يرتشم  هلماعم  هدـش و  فرطرب 
هعفـش درومب  تبـسن  عیب  دقع  زا  دعب  نآ و  زا  لبق  يرتشم  هک  ار  ۀلماعم  ره  هعفـشب  ذـخا  : » دـیوگیم م  ق . « 816  » هدام هکتـس  نیا  ددرگیم .

حلـص ای  دیامن و  هبه  ثلاث  صخـشب  ار  نآ  يرتشم  دشورفب و  یغاب  زا  ار  دوخ  عاشم  مهـس  یـسک  هاگره  الثم  دیامنیم » لطاب  دشاب  هدومن 
ددرگیم و لطاب  رهم ) حلـص ، هبه ،  ) هلماعم نآ  دیامن  هعفـشب  ذخا  نآب  تبـسن  کیرـش  سپـس  دـهد و  رارق  هجوز  حاکن  رد  رهم  ای  دـنک و 

تیفقو راثآ  یمامت  دـنادرگیم و  لطاب  ار  فقو  هعفـشب  ذـخا  دـهد ، رارق  دجـسم  ای  هیریخ و  روما  رب  فقو  ار  عیبم  يرتشم  هاگره  نینچمه 
. تسا هدوبن  فقو  نامز  چیه  هک  تسنآ  دننام  دوشیم و  فرطرب  تیدجسم 

هلاقا زا  سپ  هعفشب  ذخا  ب -

هراشا

، دنک هعفشب  ذخا  عیفش  هاگره  دنیامن ، هلاقا  ار  عیب  عیاب  يرتشم و  هاگره  هکلب  دشابیمن ، هلماعمب  رـصحنم  يرتشم  یقوقح  تافرـصت  نالطب 
نامز زا  هلاقا  تشذگ ، لوا  دـلج  رد  هلاقا  ماکحا  رد  هکنانچ  اریز  ددرگیم ، رثا  الب  هلاقا  نآ  یندـم  نوناق  « 816  » ةدام كالم  تدحوب  رظن 
عاشم مهـس  عیب  رثا  رد  اًلبق  هک  ینیع  قح  رابتعاب  عیفـش  دـنکیمن و  دوخ  لبق  امب  تبـسن  یئارقهق  رثا  دـنادرگیم و  لحنم  ار  دـقع  نآ  مالعا 
هلماعم م . ق . « 816  » ةدام رد  یعیسو  ریسفت  اب  ناوتیم  ددرگیم . رثا  الب  هلاقا  هعفشب ، ذخا  اب  هکتس  نیا  دیامنیم ، کلمت  ار  نآ  هدروآ  تسدب 

قح نیعیابتم  فرط  زا  هلاقا  ۀلیـسوب  هک  دـننآ  رب  هیماما  ءاهقف  زا  یـضعب  دومن . زین  هلاقا  دروم  لماش  ار  روبزم  ةدام  هتـسناد و  هلاقا  زا  معا  ار 
عیبم کلام  يرتشم  هعفـشب  ذـخا  عقوم  رد  دوشیم و  لـقتنم  عیاـبب  عیبم  نآ  رثا  رد  هک  تسا  دـقع  لـالحنا  هلاـقا  اریز  ددرگیم ، طـقاس  هعفش 
. ددرگیمن هلاقا  نالطب  بجوم  هلاقا  زا  لبق  هعفش  قح  أشنم  دوجو  فرص  دنک و  کّلمت  ار  نآ  لثملا  نمث  نداد  اب  دناوتب  عیفش  ات  تسین 

دنک راذگاو  يرگیدب  یتدم  يارب  ار  عیبم  تعفنم  هضواعم ، حلص و  دننام  رگید  ءاحنا  زا  يوحنب  ای  هراجاب  يرتشم  هک  یتروص  رد  هلأسم -

زا  دیامنب ، هعفشب  ذخا  عیبمب  تبسن  عیفش  تدم  نآ  رد  و  دهد ، رارق  نآ  رد  عافتنا  قح  يرگید  يارب  هکنآ  ای  و 
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يرتشم هک  ددرگیم  فشک  عیفـش  فرط  زا  هعفـشب  ذخا  زا  سپ  اریز  دوشیم ، لطاب  تدـم  زا  یقب  امب  تبـسن  يرتشم  ۀـلماعم  روبزم  خـیرات 
نیاب تسا . هتشادن  یقح  خیرات  نآ  زا  دعب  تدم  تعفنمب  تبسن  هدوب و  عیبم  تعفنم  کلام  هعفـشب  ذخا  خیرات  زا  لبق  تدمب  تبـسن  طقف 
يارب طـقف  رجوـم  رگا  نکیل  م ...«  ق . « 497  » ةدام كالم  تدـحوب  رظن  ددرگیم و  دـقع  ودـب  لحنم  تدـم  ثیح  زا  يرتشم  هلماعم  رابتعا 

دشابیم حیحص  يرتشم  ۀلماعم  زا  لوا  تمسق  دوشیم »...  لطاب  رجوم  توفب  هراجا  تسا  هدوب  هرجأتـسم  نیع  عفانم  کلام  دوخ  رمع  تدم 
. دوب دهاوخ  لطاب  هتفرگ  رارق  هعفشب  ذخا  خیرات  زا  سپ  هک  نآ  رگید  تمسق  و 

هعفشب ذخا  تارایخ و  ج -

هراشا

الثم ددرگیم . رثا  الب  خسف  دیامنب  هعفـشب  ذخا  عیفـش  سپـس  دنک و  خسف  ار  عیب  تارایخ ، زا  یکی  رثا  رد  نیعیابتم  زا  یکی  هک  یتروص  رد 
دقع نآ  لاثما  بیع و  سیلفت ، نمث ، ریخأت  رایخ  دننام  تاهج  زا  یتهجب  يرتشم  ای  عیاب  زا  یکی  دشورفب و  ار  دوخ  مهـس  یکیرـش  هاگره 

رثا الب  لطاب و  خسف  دـنک ، هعفـشب  ذـخا  ددرگ و  دوخ  کیرـش  هلیـسوب  عاشم  مهـس  عیب  زا  هاگآ  رگید  کیرـش  سپـس  دـنک ، خـسف  ار  عیب 
رکذتم تهج  نیدـب  تساوخ  کمک  یلقع  لیلحت  زا  ناوتیم  م . ق . « 816  » ةدام كالم  تدحو  رب  هوالع  الاب  رما  تابثا  يارب  دش . دـهاوخ 

: دناهتسد ود  رب  شیادیپ ، نامز  رابتعاب  تارایخ  هک  ددرگیم 

، دیآیم دوجوب  دقع  زا  سپ  نآ  ببس  هک  یتارایخ  لوا -

دوشیم و لصاح  عیفـش  يارب  عاشم  مهـس  عیب  دقع  ققحت  رثا  رد  هعفـش  قح  تشذگ  هکنانچ  نآ . لاثما  سیلفت و  نمث و  ریخأت  رایخ  دـننام 
دوجوب دقع  زا  سپ  ینامز  تدمب  خسف  ببـس  الاب  رد  هدربمان  تارایخ  دروم  رد  دیامنیم . ادیپ  عیبمب  تبـسن  ینیع  قح  عیفـش  نآ  ۀجیتن  رد 

نمث هیدأت  مدع  عیب و  خیرات  زا  زور  هس  نتـشذگ  زا  سپ  عیاب  يارب  خسف  قح  م  ق . « 402  » هدام قبط  نمث  ریخأت  رایخ  رد  هکنانچ   ) دیآیم
لـصاح دوش  سلفم  عیب  داقعنا  زا  سپ  يرتشم  هک  یتروص  رد  عیاب  يارب  خـسف  قح  م  ق . « 380  » هدام قبط  سیلفت  رایخ  رد  دوشیم و  ادـیپ 

دناوتیمن  رخؤم  قح  و  هدش ، دوجوم  خسف  قح  رب  مدقم  هعفش  قح  نیاربانب  ددرگیم .)
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. ددرگیم رثا  الب  نیعیابتم  زا  یکی  ۀیحان  زا  عیب  خسف  هعفشب ، ذخا  اب  تهج  نیدب  دنادرگ ، رثا  الب  ار  مدقم  قح 

دشابیم دوجوم  دقع  نیح  رد  نآ  ببس  هک  یتارایخ  مود -

هراشا

: دنمسق هس  رب  اهنآ  یلیلحت  رظن  زا 

بیع رایخ  کی -

روبزم رایخ  دننام  هعفشب  ذخا  قح  دوشیم . داجیا  خسف  قح  تسا  ررضتم  بیع  زا  هک  یـسک  يارب  دیآیم و  دوجوب  عیب  داقعنا  اب  بیع  رایخ 
رب هعفـش  قح  نیقح ، نیب  عمج  يارب  دنباییم و  شیادیپ  رگیدکی  اب  هعفـش  قح  بیع و  رایخ  قح  نیاربانب  دیآیم . دوجوب  دـقع  رثا  رد  زین 

ار یتخادرپ  نمثب  ندیـسر  دـصق  عیب ، خـسف  رثا  رد  يرتشم  دـشاب ، بویعم  عیبم  هک  یتروص  رد  اریز  دوشیم ، هتـشاد  مدـقم  بیع  رایخ  قح 
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بویعم هناخ  هک  یتروص  رد  هناخ ، زا  كرتشم  مهس  عیب  رد  اًلثم  دروآیم . تسدب  ار  نمث  کیرـش ، فرط  زا  هعفـشب  ذخا  رثا  رد  هک  دراد 
رثا الب  بیع  رایخ  رثا  رد  خسف  دیامن ، هعفشب  ذخا  دوش و  عیب  رب  هاگآ  عیفش  سپس  دنک و  خسف  ار  نآ  يرتشم  بیع ، رایخ  رثا  رد  دیآ و  رد 

. درادیم تفایرد  عیفش  زا  ار  دوخ  نمث  يرتشم  اریز  دوشیمن ، عییضت  زین  يرتشم  قح  دمآ و  دهاوخ  رد  عیفش  ّتیکلمب  عیبم  ددرگیم و 
رد بیع  دوجو  زا  یـشان  ررـض  ناربج  عیب ، خسف  زا  عیاب  رظن  دـشاب ، نیعم  نمث  رد  بیع  دوجو  رثا  رد  عیاب  فرط  زا  خـسف  هک  یتروص  رد 

کی ره  ۀجیتن  دوشیم و  ناربج  زین  وا  ررض  هلیسو  نیدب  دهاوخب و  شرا  يرتشم  زا  دناوتیم  عیاب  عیفش ، فرط  زا  هعفشب  ذخا  اب  تسا و  نمث 
خسف و ار  عیب  دناوتب  عیاب  دریگ و  رارق  هعفـش  قح  رب  مدقم  بیع  رایخ  قح  هکنآ  فالخ  رب  دناهدیـسر . دوخ  قحب  يرتشم  عیاب و  عیفـش ، زا 

عیفـش قح  تروص  نیا  رد  هک  دنک  تفایرد  ار  دوخ  نمث  ات  دیامن  در  عیابب  ار  عیبم  خـسف و  ار  عیب  دـناوتب  يرتشم  ای  دراد و  درتسم  ار  عیبم 
. دناهتسج دانتسا  زین  هعفش  ۀلدا  مومعب  الاب  لالدتسا  رب  هوالع  ءاهقف ، زا  روبزم  ۀیرظن  ناوریپ  ددرگیم . عییضت 

زا لبق  هعفـشب  ذـخا  هاگره  نیاربانب  دناهتـسناد . قح  لامعا  نامز  يرگید ، رب  ار  یکی  میدـقت  كالم  الاب ، دروم  رد  هیماما  ياـهقف  زا  ضعب 
مدقم  هعفش  دیآ  لمعب  عیب  خسف 
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ًاقلطم رایخ  قح  هک  دناهتفگ  هیماما  ياهقف  زا  رگید  ضعب  تسا . مدقم  خـسف  دوش ، ماجنا  هعفـشب  ذـخا  زا  لبق  عیب  خـسف  هچنانچ  دـشابیم و 

لـصاح عیب  دـقع  قیقحت  زا  سپ  هعفـش  قح  دـشابیم و  دوجوم  دـقع  نیح  رد  تسا  بیع  هک  رایخ  ببـس  اریز  تسا ، هعفـش  قح  رب  مدـقم 
. دوشیم

نامز رد  هچ  رگا  بیع  رایخ  ببـس  هکنآ  رب  هوالع  ددرگیم ، رهاظ  دـیدرگ  نایب  لوا  لوق  لالدتـسا  رد  هچنآب  هجوت  اب  ریخا  لوق  ود  نالطب 
، دـیآیم دوجوب  بویعم  لاـم  رب  دـقع  ققحت  اـب  راـیخ  قح  هکلب  تسین ، راـیخ  قح  شیادـیپ  يارب  یفاـک  رما  نآ  یلو  تسا  دوـجوم  دـقع 

. تسا دوجوم  دقع  نامز  رد  مه  نآ  هک  تکرش  دوجوب  هن  دوشیم ، لصاح  هعفش  قح  كرتشم ، مهس  عیب  شیادیپ  اب  هکنانچمه 

- رگید تارایخ  ود -

هعفـش قح  بیع ، رایخ  دروم  دـننام  هک  دـننآ  رب  ءاهقف  زا  ةدـع  نآ ، لاثما  هقفـص و  ضّعبت  سیلدـت ، نبغ ، لیبق  زا  رگید  تارایخ  دروم  رد 
خسف دنک ، هعفشب  ذخا  الاب ) رد  روکذم  تارایخ  زا  یکی  ببسب   ) عیب خسف  زا  سپ  عیفـش  هچنانچ  نیاربانب  دشابیم . خسف  رایخ  قح  رب  مدقم 

تارایخ بیع و  رایخ  نیب  یقرف  هنوگچـیه  تهج  نیا  زا  دـمآ ، لمعب  بیع  راـیخ  دروم  رد  هک  یلالدتـساب  هجوت  اـب  اریز  ددرگیم ، رثا  ـالب 
. دوریمن روصت  رگید 

رایخ زا  ریغ  تارایخ  زا  یکی  ببـسب  عیب  خـسف  تروص  رد  هک  تسنآ  رب  هدـش  نآ  رب  مه  عامجا  يوعد  هک  هیماما  ياـهقف  روهـشم  ةدـیقع 
. دوشیم لطاب  هعفشب  ذخأ  ددرگ  خسف  عیب  سپس  تسا و  هدرک  هعفشب  ذخأ  عیفش  اًلبق  رگا  ددرگیم و  طقاس  هعفش  قح  بیع 

ینعی دراذگ ، قرف  دیاب  تارایخ  یقاب  رد  ود  نآ  رایخ  نیب  نینچمه  يرتشم و  نبغ  رایخ  عیاب و  نبغ  رایخ  نیب  هک  دننآ  رب  ءاهقف  زا  یـضعب 
رد عیاب  هچنانچ  اریز  تسناد ، مّدقم  رایخ  رب  ار  هعفشب  ذخا  يرتشم  نبغ  رایخ  رد  تشاد و  مدقم  هعفشب  ذخا  رب  ار  رایخ  عیاب ، نبغ  رایخ  رد 

روظنمب عیاب  يارب  رایخ  قح  سیسأت  نوچ  دنامیم  ناربج  نودب  عیاب  نایز  دوش  هتشاد  مدقم  هعفشب  ذخأ  دشاب و  نوبغم  كرتشم ، مهـس  عیب 
، يرتشمب نمث  لثم  درو  عیفش  فرط  زا  هعفشب  ذخا  اب  تسا و  هدش  هجوتم  وا  هب  نبغ  رثا  رد  هک  تسیررض  ناربج 

 44 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
دننام وا  یقوقح  تیعـضو  ددرگیمن و  هجوتم  وا  هب  يررـض  دیامنن  هعفـشب  ذـخا  عیفـش  هاگره  رگید  فرط  زا  و  دوشیمن . ناربج  عیاب  ررض 

عیاب ررـض  ناربج  هار  اهنت  نیاربانب  دومن . ناوتیمن  نیقح  نیب  عمج  هعفـش  مدقت  اب  و  دوب ، دـهاوخ  عاشم  مهـس  عیب  زا  لبق  یقوقح  تیعـضو 
نودب عیفـش  قح  دشاب  هعفـشب  ذخأ  رب  مدقم  رایخ  هاگره  يرتشم ، نبغ  رایخ  دروم  رد  اما  تسا . هعفـش  رب  رایخ  قح  نتـشاد  مدـقم  نوبغم 
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. دروآیم تسدـب  هعفـشب  ذـخا  رثا  رد  ار  نآ  هتخادرپ و  عیابب  هک  تسا  نمثب  ندیـسر  خـسف ، زا  يرتشم  روظنم  اریز  دوشیم ، عییـضت  تهج 
. دیآیم لمعب  يرتشم  فرط  زا  خسف  هک  تارایخ  یقاب  دروم  رد  تسا  نینچمه 

. ددرگیم يراج  زین  نیعم  نیع  نمثب  تبسن  دش  هتفگ  نآ  لاثما  هقفص و  ضعبت  سیلدت ، نبغ ، لیبق : زا  رگید  تارایخب  عجار  الاب  رد  هچنآ 

طرش رایخ  هس -

. دوشیم لصاح  دقع  رثا  رد  بیع ، رایخ  دننام  طرش  رایخ 
تشگرب لباق  و  لزلزتم ، عیبمب  تبـسن  نانآ ) يود  ره  ای  عیاب  ای  دشاب  يرتشم  يارب  رایخ  هاوخ   ) طرـش رایخ  دروم  رد  يرتشم  ّتیکلم  یلو 

تـسا رگید  تارایخ  دروم  رد  هچنآ  سکعلاب  تسا ، هدش  راذـگاو  يرتشمب  عیبم  لزلزتم  ّتیکلم  يرایخ ، عیب  ۀلیـسوب  اریز  ، ) دـشابیم عیابب 
لاقتنا يرتشمب  رقتسم  تیکلم  قلطم ، عیب  دقع  ۀلیسوب  اریز  دشاب ، لالحنا  لباق  عیب  هچ  رگا  دشابیم ، یعطق  عیبمب  تبسن  يرتشم  ّتیکلم  هک 

( طرـش راـیخ  زا  ریغ   ) رگید تاراـیخ  رب  هعفـش  قح  مدـقت  دـیآیم ، دوجوب  عیب  رثا  رد  هعفـش  قح  هک  دـش  هتفگ  هچنآ  رباـنب  دوـشیم ) هداد 
لـصاح عیفـش  يارب  هعفـش  قح  نینچمه  يرتشم و  يارب  یعطق  ّتیکلم  قلطم ، عیب  ۀـجیتن  رد  اریز  درادـن ، یلاکـشا  تشذـگ  هک  یحرـشب 

. دوشیم
عیاب نامز  ره  دـشابیم و  لزلزتم  عیبمب  تبـسن  يرتشم  ّتیکلم  هک  تسا  هدـش  هداد  رارق  طرـش  رایخ  عیاـب  يارب  هک  يراـیخ  عیب  فـالخ  رب 

. دهد تدوع  دوخ  تیکلمب  ار  نآ  دناوتیم 
عیاب رایخ  اذـل  تسا ، هتـشگن  رقتـسم  هعفـش  قح  هدـشن و  بلـس  اًلماک  عیبم  زا  عیاب  قح  روبزم  يرایخ  عیب  رد  یلیلحت  رظن  زا  رگید  ترابعب 

قح رب  روبزم  رایخ  مدقت  تسا . هدشن  رقتـسم  رایخ  تدم  رد  وا  تیکلام  هک  يرتشم  رایخ  رد  تسا  نینچمه  دوب ، دـهاوخ  هعفـش  رب  مدـقم 
، دیامنب هعفشب  ذخأ  دناوتب  عیب  لالحنا  زا  لبق  عیفش  هک  دوشیمن  نآ  زا  عنام  هعفش 
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: دیوگیم م . ق . « 814  » ةدام هکتس  نیا  دیدرگ . دهاوخ  زین  رگید  مهـس  کلام  عیفـش  رایخ ، ۀلیـسوب  عیب  دقع  لالحنا  مدع  تروص  رد  اریز 

خسف يرایخ  عیب  يرتشم  ای  عیاب  فرط  زا  سپس  دیامن و  هعفشب  ذخأ  عیفش  هچنانچ  نیاربانب  تسین .» هعفـشب  ذخأ  زا  عنام  عیب  ندوب  يرایخ  »
، دناهداد رارق  رایخ  تدم  ياضقنا  زا  سپ  ار  هعفـشب  ذـخأ  نامز  هیماما  ياهقف  زا  ضعب  هک  تسا  تهج  نیدـب  دوشیم . لطاب  هعفـش  ددرگ ،
رد هعفـشب  ذخأ  رد  ياهدیاف  هعفـش  رب  خسف  رایخ  ندوب  مدقم  اب  اریز  دننادیم ، دـقع  نامز  زا  يرایخ  عیب  رد  ار  ّتیکلم  لاقتنا  نانیا  هچ  رگا 
زین یندم  نوناق  دوشیم و  لصاح  دـقع  نامز  زا  يرایخ  عیب  رد  ّتیکلم  هک  روهـشم  رظن  رب  انب  هک  دـسریم  رظنب  تسین . دوجوم  رایخ  تدـم 

هعفـشب ذخأ  تروص  رد  هک  دشابیم ، عیبم  عفانم  هلـصفنم و  تائامن  رد  رایخ  ءاضقنا  زا  لبق  هعفـشب  ذخأ  ةدـئاف  تسا ، هدومن  نآ  زا  تعباتم 
. دوب دهاوخ  عیفش  نآ  زا  عیبم  عبتب 

. دیامن هعفشب  ذخا  دناوتب  عیفش  يرایخ ، عیب  زا  سپ  هلصافالب  هک  دوش  هتفگ  درادن  یلاکشا  نیاربانب 
دهاوخ رایخ  قح  رب  مدقم  هعفشب  ذخأ  قح  دشاب  يرتشم  نآ  زا  رایخ  قح  هاگره  يرایخ  عیب  رد  هک  دناهداد  لامتحا  هیماما  ياهقف  زا  ضعب 

رمأ نیا  درادن و  يرگید  دوصقم  دوخ  نمث  دادرتسا  زج  هلماعم  خسف  زا  يرتشم  اریز  دـیآیم ، لمعب  نیقح  نیب  عمج  هلیـسو  نیدـب  و  دوب ،
وا روظنم  هک  دـشاب  عیاب  نآ  زا  طرـش  رایخ  هکنآ  فالخ  رب  ددرگیم ، نیمأت  وا  هب  عیفـش  فرط  زا  لـثملا  نمث  نداد  هعفـشب و  ذـخأ  رثا  رد 

. دوشیمن یلمع  روظنم  نیا  هعفش  ذخأ  اب  تسا و  عیبم  نیع  دادرتسا 
رب دیاب  تروص  نیا  رد  دومن ، يوریپ  نآ  زا  ناوتب  دـشابیم و  راگزاس  شیب  یقوقح  لوصا  اب  روبزم  ةدـیقع  یلیلحت  رظن  زا  هک  دـسریم  رظنب 

یئاضق رظن  زا  هچ  رگا  دشاب ، هدش  هداد  رارق  طرش  رایخ  نآ  رد  يرتشم  يارب  هک  تسا  يرایخ  عیب  دروم  رد  م  ق . « 814  » هدام هک  دوب  نآ 
عیب نیب  هدـش و  هداد  رارق  عیاـب  يارب  راـیخ  قح  هک  يراـیخ  عیب  نیب  تشادرب و  تسد  م  ق . « 814  » هدام قالطا  زا  ناوتب  هک  تسا  لکـشم 
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دقع  : » دیوگیم م  ق . « 188  » هدام هکنانچ  اریز  دراذگ ، قرف  تسا  رایخ  قح  يرتشم  يارب  هک  يرایخ 
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الاب رد  روکذم  « 814  » هدام هک  دوش  هتفگ  هکنآ  رگم  دـشاب » خـسف  رایتخا  یثلاث  يارب  ای  اـهنآ  زا  یکی  اـی  نیفرط  يارب  هک  تسنآ  يراـیخ 
. دسریم رظنب  مه  رما  نیا  هکنانچ  تسین  رایخ  قح  رب  هعفش  قح  مدقت  نایب  ماقم  رد  دشابیم و  رایخ  تدم  رد  هعفشب  ذخأ  هزاجاب  رظان 

ناوتیم طقف  تسا ، هدومن  رازگرب  توکـسب  هلاقا  دروم  دننام  تارایخ  دروم  رد  ار  هعفـشب  ذخأ  قح  مکح  یندم  نوناق  تشذـگ  هچنآ  ربانب 
. دروآ تسدب  م  ق . « 816  » ةدام حور  كالم و  تدحوب  هجوت  اب  یقوقح  لیلحت  زا  ار  نآ  مکح 

هعفش دروم  رد  كرد  نامض  د -

لـطاب و عیب  هک  دوشیم  فشک  دـیآ ، رد  ریغلل  قحتـسم  عیبـم  هعفـشب ، ذـخا  يرتـشمب و  عیفـش  فرط  زا  نمث  ۀـیدأت  زا  سپ  هک  یتروص  رد 
هدام قبط  اریز  دـشابیمن ، قحیذ  زین  تسا  يرتشم  ّتیکلاـم  رب  عرفتم  هک  عیبم  کـّلمت  رد  عیفـش  نیارباـنب  تسا ، هدوبن  عیبم  کـلام  يرتشم 
نماض عیفـش  لباقم  رد  يرتشم  م  ق . « 390  » هدام زا  طبنتـسم  ةدعاق  رب  انب  تروص  نیا  رد  تسین .» هعفـش  قح  دـساف  عیب  رد  : » م ق . « 813»

یکیرش لباقم  رد  : » دیوگیم م  ق . « 817  » هدام هکتـس  نیا  دراد . درتسم  عیفـشب  ار  نمث  يرتشم  دیاب  م  ق . « 391  » هداـم قبط  تسا و  كرد 
هچنانچ دهدیم و  يرتشمب  ار  لثملا  نمث  عیفـش  هعفـشب  ذخا  رد  اریز  عیاب »...  هن  تسا  كرد  نماض  يرتشم  دنکیم  کّلمت  هعفـش  قحب  هک 

ریغ ار  نآ  دـشابیمن و  قحتـسم  لـثملا  نمث  ذـخا  رد  يرتـشم  تسا و  لـطاب  زین  هعفـش  هک  ددرگیم  مولعم  هدوب  لـطاب  عیب  هک  دوش  فـشک 
دناوتیم زین  دوخ  ۀبونب  يرتشم  الاب  ضرف  رد  دـنادرگرب . دـشابیم  عیفـش  هک  نآ  کلامب  ار  نآ  دـیاب  تهج  نیدـب  تسا ، هدـش  اراد  هنالداع 

قوقح دـیوگیم ...« : م  ق . « 820  » هداـم لـیذ  هک  تسنیا  دراد . درتـسم  م  ق . و 391 »  390  » هداـم حیرـص  قبط  هتخادرپ  عیاـبب  هک  ار  ینمث 
«. تسا هدش  روکذم  عیب  دقع  نمض  رد  هک  تسا  نامه  عیبم  كردب  عجار  عیاب  لباقم  رد  يرتشم 

عیفش دشاب  هدشن  هداد  يرتشم  فرـصتب  زونه  هعفـش  دروم  هعفـشب ، ذخأ  خیرات  رد  رگا  نکیل  دیوگیم ...« : م  ق . « 817  » هدام لیذ  ترابع 
دهاوخن  يرتشمب  عوجر  قح 
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وا هک  دشابیم  عیفـش  فرط  زا  هعفـش  دروم  ضبق  نایب  ماقم  رد  روبزم  ترابع  دـش ، هداد  رکذـت  هعفـشب  ذـخأ  قیرط  رد  اًلبق  هکنانچ  تشاد »

عیبم هک  یتروص  رد  نیاربانب  دشابیم . يرتشم  ینوناق  ماقم  مئاق  عیفـش  هکنآ  رب  هوالع  دنک ، ضبق  دبایب  سک  ره  دزن  ار  دوخ  کلم  دناوتیم 
ات دنک  روبجم  ار  يرتشم  دناوتیمن  درک و  دهاوخ  هبلاطم  عیاب  زا  ار  نآ  عیفـش  دـشاب ، هدومنن  میلـست  يرتشمب  زونه  هدوب و  عیاب  فرـصت  رد 
زا زین  رما  نیا  تسا و  هدومنن  هعفش  دروم  میلستب  دهعت  عیفش  لباقم  رد  هعفـشب  ذخأ  رد  يرتشم  اریز  دهدب ، عیفـشب  دریگب و  عیاب  زا  ار  عیبم 

يرتشمب عیبم  میلـستب  مزلم  دـقع  رثا  رد  عیاب  م  هدام 362 ق . قش 3  روتـسدب  هک  تسا  عیب  رد  هچنآ  فالخ  رب  دشابیمن  هعفـشب  ذـخأ  راثآ 
تـسا واـب  عیاـب  هک  لوا  يرتشم  زا  ار  عیبم  میلـست  دـناوتیم  مود  يرتشم  دـشورفب ، يرگیدـب  ار  عیبم  يرتشم  هچناـنچ  نیارباـنب  تسا . هدـش 

. دیامنب ار  عیبم  میلست  هبلاطم  عیاب  زا  لوا ، يرتشم  زا  یماقم  مئاق  ناونعب  دناوتیم  هک  ینانچمه  دهاوخب .
كرد نامض  دروم  رد  هدام  لوا  تمسق  اریز  درادن ، طابترا  تسا  هدام  لوا  تمـسق  رد  هچنآ  اب  هدش  نایب  « 817  » هدام لیذ  رد  هک  یبلطم 

یلقتسم ةدام  رد  کی  ره  هک  هدوب  نآ  یضتقم  یـسیوننوناق  رظن  زا  تسا . هعفـش  دروم  ضبق  دروم  رد  نآ  مود  تمـسق  دشابیم و  يرتشم 
رد یندم  نوناق  هعومجم  ناگدننک  هیهت  هک  تسنآ  وحن  نیدـب  هدام  میظنت  تلع  هک  دـسریم  رظنب  ددرگن . مهافت  ءوس  بجوم  ات  دوش  نایب 

. تسا هداد  يور  هابتـشا  نآ  رد  دـننک و  نایب  ار  هیماما  ياهقف  زا  یـضعب  تافیلأت  رد  روکذـم  ترابع  دافم  دناهتـساوخ  روبزم  ةدام  نتـشون 
هکنآ ای  دشاب  هتفرگ  يرتشم  زا  ار  هعفـش  دروم  لام  عیفـش  هک  دیامنیمن  یقرف  دـنیوگیم : يرتشم  كرد  نامـض  نایب  زا  سپ  روبزم  ياهقف 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 779 

http://www.ghaemiyeh.com


هدام ترابع  زا  روظنم  هک  دورن  روصت  تسا . هتفرگ  عیاب  زا  ار  نآ  عیفـش  هدرکن و  يرتشم  میلـست  ار  عیبم  عیاب ، زونه  هعفـش  ذـخأ  عقوم  رد 
دهاوخن يرتشمب  عوجر  قح  عیفش  دشاب  هدشن  هداد  يرتشم  فرصتب  زونه  هعفـش  دروم  هعفـشب  ذخأ  عقوم  رد  رگا  نکیل  : ) دیوگیم هک  الاب 

رد هکنانچ  كرد  نامض  اریز  دنک ، عوجر  عیابب  دیاب  تسا  هداد  يرتشمب  هک  ینمث  ۀبلاطم  يارب  روبزم  دروم  رد  عیفـش  هک  تسنآ  تشاد )
راداو  عیب  نالطب  ۀجیتن  دش  هتفگ  لوا  دّلجم 

 48 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
. دنک در  شبحاصب  ار  نآ  دیاب  هدرک  ضبق  ار  یلام  دساف  عیب  هب  هک  یسک  م  ق . « 366  » هدام قبط  هک  تسا  نیا  دشابیم . هنالداع  ریغ  ندش 

عیاب و  دهدب ، عیفـشب  ار  نآ  دیاب  وا  تسا ، هدوبن  نآ  قحتـسم  هدرک و  تفایرد  عیفـش  زا  ار  نمث  يرتشم  دـشاب  لطاب  هعفـش  هک  يدروم  رد 
يرتشم هتـشاد و  تفایرد  يرتشم  زا  ار  نمث  عیاب  نوچ  هک  دوش  روصت  هچنانچ  دیامن . عوجر  وا  هب  عیفـش  دناوتب  ات  هتفرگن  عیفـش  زا  يزیچ 

دومن هجوت  دیاب  دنک . عوجر  عیابب  ًامیقتسم  دیاب  عیفش  هیدأت ، رارکت  زا  يریگولج  رما و  تلوهـس  يارب  تسا ، هتفرگ  عیفـش  زا  رادقم  نامه 
دوجوم يرتشمب  عیفـش  یتخادرپ  نمث  عوضوم  رد  عیاب  عیفـش و  نیب  یقوقح  ۀطبار  چیه  اریز  تسین ، راگزاس  یقوقح  دعاوق  اب  رما  نیا  هک 

. دشاب هدرک  ضبق  عیاب  زا  ار  عیبم  عیفش  هچ  رگا  دشابیمن ،
« تسا هدش  روکذم  عیب  دقع  نمـض  رد  هک  تسا  نامه  عیبم  كردـب  عجار  عیاب  لباقم  رد  يرتشم  قوقح  م ...« : ق . « 820  » ةدام لیذ  قبط 

هتفرگ عیفـش  زا  هک  ار  یلثملا  نمث  يرتشم  هکنآ  هاوخ  دهدب ، واب  تسا  هتفرگ  يرتشم  زا  هک  ار  نمث  دیاب  عیاب  م  ق . « 391  » هدام قبط  ینعی 
. تسا هدرکن  تفایرد  ار  نآ  يرتشم  زا  زونه  ای  هدومن و  يرب  ار  وا  عیفش  هکنآ  ای  دشاب و  هدرک  در  وا  هب 

ثلاث صخشب  يرتشم  فرط  زا  عیبم  شورف  ه -

قح اریز  دیامن ، هعفشب  ذخأ  لوا  يرتشم  زا  دناوتیم  عیفش  دشورفب ، يرگیدب  ار  عیبم  كرتشم ، مهس  دیرخ  زا  سپ  يرتشم  هک  یتروص  رد 
تبـسن عیب  دـقع  زا  دـعب  نآ و  زا  لبق  يرتشم  هک  ار  ياهلماعم  ره  هعفـشب  ذـخأ  : » م ق . « 816  » هدام قبط  هدوب و  عیب  رب  مدـقم  هعفـشب  ذـخا 

لوا يرتشم  اب  کیرـش  وا  اریز  دنک ، هعفـشب  ذخأ  مود  يرتشم  زا  دناوتیم  کیرـش  هک  ینانچمه  دیامنیم .» لطاب  دشاب  هدومن  هعفـش  درومب 
. دنک هعفشب  ذخأ  مود  يرتشم  زا  دناوتیم  رابتعا  نیاب  تسا و 

يرگید اـب  هک  یغاـب  زا  ار  دوخ  مهـس  یـسک  هاـگره  اًـلثم  ددرگیم . طـقاس  تسا  لوا  عیب  زا  یـشان  هک  عیفـش  ۀعفـش  قح  تروـص  نیا  رد 
نیسح اب  ار  وا  هلماعم  دّمحم  زا  هعفشب  ذخأ  ۀلیسوب  دناوتیم  رگید  کیرش  دشورفب ، نیسحب  ار  نآ  دّمحم  دشورفب و  دّمحمب  تسا  كرتشم 

دّمحم  دیرخ  رثا  رد  عیفش  نوچ  تروص  نیا  رد  دنک . تقفاوم  نیسحب  دّمحم  شورف  اب  دناوتیم  دنک و  لاطبا 
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نیدنچ هک  یتروص  رد  نیاربانب  دیامنب . هعفشب  ذخأ  ریخا  صخـش  زا  نیـسحب  كرتشم  مهـس  شورف  رثا  رد  دناوتیم  دوشیم و  کیرـش  وا  اب 
زا کی  ره  زا  دنک و  هعفشب  ذخأ  دهاوخب  هک  نایرتشم  زا  کی  ره  زا  دناوتیم  عیفـش  دوش ، عقاو  كرتشم  مهـس  رب  يرگید  زا  سپ  یکی  عیب 

ّتیکلام رب  عرف  نایرتشم ، زا  کی  ره  زا  هعفـشب  ذخأ  اریز  دوب ، دهاوخ  لطاب  دعب  ام  حیحـص و  لبق  ام  ياهعیب  دیامنب  هعفـشب  ذخأ  هک  نانآ 
. تسا قباس  ياهعیب  تحص  رب  عرفتم  وا  ّتیکلام  دشابیم و  وا 

عیبم رد  يرتشم  يدام  تافرصت  و -

هراشا
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فرـصت و هنوگ  همه  قـح  م  ق . « 30  » ةدام قبط  تسا و  کلام  اریز  دیامنب ، دوخ  يرادـیرخ  مهـس  رد  یفرـصت  هنوگ  ره  دـناوتیم  يرتشم 
يرتشم هک  یتروص  رد  نیارباـنب  م . ق . « 819  » ةدام زا  طبنتسم  دوب ، دهاوخن  وا  فرـصت  زا  عنام  کیرـش  يارب  هعفـش  قح  دراد و  ار  عافتنا 

و نیمز ، رد  تخرد  نتـشاک  انب و  نتخاس  ای  انب و  رد  هرجنپ  رد و  ندراذگ  دننام  دیازفیب  نآ  رب  دوخ  زا  یلاومأ  دیامن و  یتافرـصت  عیبم  رد 
هتفگ م  ق . « 819  » هدام لیذ  رد  هکتـس  نیا  درادرب ، هدومن  ادج  ار  اهنآ  دناوتیم  يرتشم  هعفـشب  ذـخأ  زا  سپ  دـیامنب  هعفـشب  ذـخأ  کیرش 
هچنآ دناوتیمن  عیفـش  هک  تسنآ  روبزم  ترابع  زا  روظنم  دنک .» علق  هتـشاک  هک  ار  یتخرد  ای  هدرک  هک  ار  یئانب  دـناوتیم  يرتشم  هدـش ...« :

اریز دربب ، هدنک و  ار  نآ  دناوتیم  يرتشم  هکلب  دزادرپب ، ار  نآ  تمیق  دـنک و  کّلمت  عیبم  عبتب  هعفـشب  ذـخأ  هلیـسوب  هدوزفا  عیبم  رب  يرتشم 
هک یتروص  رد  دـشابیم . ّتیکلام  لصا  فالخ  رب  عیفـش  ۀلیـسوب  اهنآ  کلمت  تسا و  هعفـش  دروم  زا  جراخ  دـشابیم و  يرتشم  کلم  اـهنآ 

یّلقتـسم ۀـلماعم  اـهنآب  تبـسن  يرتشم  تقفاوم  اـب  دـناوتیم  دـنکن ، علق  هتـشاک  هک  ار  یتخرد  هدومن و  يرتشم  هک  ار  یئاـنب  دـهاوخب  عیفش 
. دیامنب عیب  ای  حلص  تروصب 

عیفـش کلم  هعفـشب  ذخأ  ۀجیتن  رد  نیمز  هچ  رگا  دـشابیمن . مزال  عیفـش  هزاجا  هدومن  يرتشم  هک  یئانب  ندرک  بارخ  تخرد و  ندـنک  رد 
يرتشمب نآ  میلـست  يارب  عیاب  فرط  زا  عیبم  ندرک  هداـمآ  دـننام  روبزم  لـمع  تسا و  يرتشم  کـلم  تاـفاضا  نآ  اریز  تسا ، هتفرگ  رارق 

ناـمهب هکلب  دـیامن ، رپ  ار  اـهیدوگ  حطـسم و  ار  نیمز  اـنب  ندرک  بارخ  ناـتخرد و  ندـنک  زا  سپ  تسین  مزلم  يرتـشم  نیارباـنب  دـشابیم .
لوق  دوشیم . عیفش  میلست  نیمز  تلاح ،
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ءاهقف زا  رگید  ةدع  تسا . هتفرگ  رارق  طوسبم  زا  یعـضوم  رد  خیـش  دعاوق و  رد  ۀماّلع  دننام  هّیماما ، ياهقف  زا  ياهدـع  يوریپ  دروم  روبزم 

تخرد و ندنک  رثا  رد  هچنانچ  هک  دـننآ  رب  ءاهقف  زا  یـضعب  یّتح  دـیامن و  حیطـست  ار  نیمز  هک  دـننادیم  مزال  يرتشم  رب  نانیا  فالخ  رب 
رظنب تسا . هدمآ  لمعب  ریغ  کلم  رد  بیرخت  اریز  دهدب ، عیفشب  ار  نآ  شرا  دیاب  يرتشم  دوش ، لصاح  نیمز  رد  یـصقن  انب  ندرک  بارخ 

. تسا قفاوم  یقوقح  لوصا  اب  شیب  روبزم  لوق  هک  دسریم 
نداد اب  دـناوتیم  عیفـش  ایآ  هک  تسا  هدرکن  نایب  دـنکب  ای  بارخ  ار  دوخ  تخرد  انب و  دـهاوخن  يرتشم  هک  ار  يدروم  مکح  یندـم  نوناق 

؟ دوب دهاوخ  لمع  نآب  روبجم  يرتشم  شرا ، نودب  هکنآ  ای  دیامنب  تخرد  ندنک  انب و  بیرختب  رابجا  ار  وا  شرا 
. ددرگیم مولعم  هیماما  نییقوقح  لالدتساب  هجوت  اب  روبزم  لاؤس  خساپ 

: دنلوق هس  ياراد  هّیماما  نییقوقح 

، دشاب هتشاد  عیفش  زا  شرا  ۀبلاطم  قح  هکنآ  نودب  دنکب ، ار  ناتخرد  بارخ و  ار  انب  هک  دوشیم  رابجا  يرتشم  لوا - لوق 

نیا تسین . زیاج  يرتشم  فرط  زا  دـشابیم  عیفـش  قح  اب  یفانم  هک  یلمع  ره  دریگیم و  رارق  عیفـش  قح  قلعتم  عاشم  مهـس  عیب ، رثا  رد  اریز 
روبزم قح  ای  دنک و  هعفـشب  ذخأ  عیفـش  ات  تسا  لزلزتم  عاشم ، مهـسب  تبـسن  يرتشم  ّتیکلام  دـنیامنیم  حیرـصت  اهقف  زا  یـضعب  هک  تسا 

. ددرگ طقاس  ءاحنا  زا  يوحنب 
هک یفرصت  نینچ  هتسناوتیمن  يرتشم  نیاربانب  دشابیم . يرایخ  عیب  رد  يرتشم  ّتیکلام  دننام  عاشم  مهس  رد  يرتشم  ّتیکلام  رگید  ترابعب 

ار وا  دناوتیم  عیفش  تسا  هتشاک  تخرد  هتخاس و  انب  هدرک ، فرصت  عیبم  رد  قح  فالخ  رب  نوچ  دیامنب و  عیبم  رد  دشاب  هعفـش  قح  یفانم 
ار يرتشم  ّتیکلام  ناوتیمن  هک  تسنآ  دسریم  رظنب  هچنآ  دشاب . شرا  ۀیدأتب  مزلم  هکنآ  نودب  دـیامنب  تخرد  ندـنک  انب و  بیرختب  روبجم 

عیاب هک  تسا  یعطق  عیب  رد  يرتشم  ّتیکلام  دـننام  روبزم  يرتشم  ّتیکلام  هکلب  تسناد ، لزلزتم  يرایخ  يرتشم  ّتیکلاـم  دـننام  دروم  رد 
عیبم زا  ار  عافتنا  فرـصت و  هنوگ  همه  دـناوتیم  عیاب ، نبغ  رایخب  ملع  اب  يرتشم  هک  دـشابیم  نآ  لاـثما  نبغ و  دـننام  رگید  تاراـیخ  ياراد 

. دربب
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. دیامنب ناتخرد  ندنک  انب و  بیرختب  مازلا  ار  يرتشم  شرا  نداد  اب  دناوتیم  عیفش  مود - لوق 

مازلا تروص  رد  ار  شرا  هیدأت  دـنیامنب و  ناـتخرد  نتـشاک  اـنب و  يارب  نیمز  ۀـیراعب  ساـیق  ار  دروم  دناهتـساوخ  روبزم  ةدـیقع  نارادـفرط 
هک دـش  هتفگ  تشذـگ ، هکنانچ  هیراع  دروم  رد  هچ  رگا  تسا ، قرف  ود  نآ  نیب  هکنآ  لاح  دـننادب و  مزال  ناتخرد  ندـنک  اـنب و  بیرختب 

ذخأ سیسأت  ۀفسلف  اب  یفانم  شرا  هیدات  رگید ، فرط  زا  دشابیمن . شرا  تخادرپب  مزلم  ناتخرد  ندنک  انب و  بیرختب  ریعتسم  مازلا  اب  ریعم ،
تساوخرد زا  یـشان  ررـض  زا  شیب  يدراوم  رد  هک  دوشیم  يرگید  ررـض  راچد  ددرگ ، شرا  هیدأتب  مازلا  عیفـش  هاگره  اریز  تسا ، هعفـشب 

ربانب دـشابیم . يرتشم  فرط  زا  عیفـش  ّتیکلام  قحب  زواجت  هعفـشب  ذـخا  زا  سپ  تخرد  انب و  ءاقبا  و  تسا ، كرتشم  لام  یلامتحا  میـسقت 
. دیامنب هتشاک  هک  یناتخرد  هدومن و  هک  یئانب  علقب  مازلا  شرا ، نداد  نودب  ار  يرتشم  دناوتیم  عیفش  هک  دوب  نآ  رب  دیاب  دش  هتفگ  هچنآ 

دنک انب  بیرخت  تخرد و  علقب  مازلا  ار  يرتشم  شرا  نداد  اب  دناوتیم  عیفش  موس - لوق 

يررـض هدش و  نیقح  نیب  عمج  وحن  نیدب  اریز  دیامن ، کّلمت  ار  اهنآ  دهدب و  واب  ار  ناتخرد  انب و  ۀلداع  تمیق  يرتشم  ياضر  نودب  ای  و 
. دوشیمن يرتشم  عیفش و  زا  کیچیه  هّجوتم 

رب یلیلد  دشابیم و  تیکلام  لصا  فالخ  رب  هک  تسا  کلام  تیاضر  نودـب  کلم  لاقتنا  تسا  دوجوم  روبزم  ۀـیرظنب  تبـسن  هک  یلاکـشا 
كالم و تدحو  رظن  زا  ناوتیمن  هک  یئانثتسا  تسا  یـصاخ  لیلد  دانتـساب  هعفـشب  ذخأ  ۀلیـسوب  عیبم  کّلمت  ةزاجا  تسین . دوجوم  رما  نیا 

. تخاس يراج  نآ  ریاظن  هابشأ و  رد  طانم  حیقنت 
دیاب عیفـش  هک  دـننآ  رب  یـضعب  تسا . هتفرگ  رارق  رظن  فـالتخا  دروم  تخرد ، نتـشاک  اـنب و  دـننام  عیبم  رد  يرتشم  ندومن  عرز  تشک و 

ار عیبـم  رد  فرـصت  قح  ینوناـق  ةزاـجاب  يرتـشم  اریز  دوش ، تشادرب  دـسرب و  ورد  عقوم  اـت  درادـهگن  دوخ  نیمز  رد  ار  لوـصحم  ًاـناجم 
رب ددرگ ، عیفـش  هجوتم  یلمحت  لباق  ریغ  نایز  هک  تسین  ینـالوط  نادـنچ  تسا  مزـال  لوصحم  ندیـسر  يارب  هک  یتدـم  تسا و  هتـشاد -

و عیفـش ، رب  تسا  یلیمحت  ًاـناجم  تشک  ءاـقبب  عیفـش  مازلا  هک  تسنآ  روبزم  رظن  در  لـیلد  دـشابیم . اـنب  تخرد و  ءاـقبا  رد  هچنآ  فـالخ 
لیمحت 
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رد يرتشم  هدوب و  نیمز  عیبم  هچنانچ  هک  دننآ  رب  ءاهقف  زا  رگید  یـضعب  تسا . حیرـص  لیلدب  جاتحم  دـشاب  زیچان  هچ  رگا  درف  رب  تراسخ 
ات دنک  ربص  دزادنا و  ریخأت  ار  نآ  ای  دهاوخب و  ار  عیبم  دیامن و  هعفـشب  ذخأ  عیب ، رب  عالطا  زا  سپ  دـناوتیم  عیفـش  دـشاب ، هدرک  تشک  نآ 

فرط زا  لثملا  ترجا  هیدات  لباقم  رد  لوصحم  تشادرب  ورد و  نامز  ات  تشک  دـیامن ، هعفـشب  ذـخأ  عیفـش  هچنانچ  دوش . تشادرب  تشک 
. دنامیم یقاب  نیمز  رد  يرتشم 

. دراد هعفشب  ذخأ  تیروف  اب  تافانم  رما  نیا  اریز  دزادنا ، ریخأتب  ار  هعفشب  ذخأ  دناوتیمن  عیفش  هک  دسریم  رظنب 

هعفش دروم  فلت  بیع و  متفه - لصف 

هراشا

: دوشیم نایب  تمسق  ود  رد  هعفش  دروم  فلت  بیع و 
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- عیب نامز  رد  عیبم  ندوب  بویعم  - 1

هراشا

زا کـی  ره  مکح  اًـلیذ  هک  دوشیم  ضرف  راـهچ  تسا ، هدوب  بویعم  عیب  زا  لـبق  عیبم  هک  دوش  فشک  هعفـشب  ذـخأ  زا  سپ  هک  یتروص  رد 
. ددرگیم نایب  نانآ 

، دناهدوب هاگآ  بیع  دوجو  زا  هعفشب  ذخأ  نیح  رد  عیفش  عیب و  دقع  نیح  رد  يرتشم  هاگره  فلا -

رد هیلا  لقتنم  هک  تسیتروص  رد  بیع  رایخ  اریز  دـیامن ، شرا  هبلاطم  ای  دـنک و  خـسف  ار  دوخ  ۀـلماعم  دـناوتیمن  کیچـیه  يرتشم  عیفش و 
. دشاب بیعب  لهاج  هلماعم  نیح 

هتسنادیم ار  نآ  عیب  نیح  رد  يرتشم  یلو  هدوب ، بیعب  لهاج  هعفشب  ذخأ  نیح  رد  عیفش  هاگره  ب -

هکنآ مهوت  دراد . تفایرد  يرتشم  زا  ار  نمث  خسف و  ار  هعفـش  دناوتیم  عیفـش  هک  دـننآ  رب  ءاهقف  تسا ، هدومن  طقاس  ار  دوخ  رایخ  قح  ای  و 
رد نآ  هک  تسا  ررـض  ةدعاق ال  خـسف  قح  رب  لیلد  اریز  دـشابیم ، درومیب  تسا ، عاقیا  هعفـش  دراد و  ضوعم  دوقعب  صاصتخا  بیع  رایخ 

تهج نیا  زا  ضوعم  دقع  اب  هعفش  دننام  ضوعم  عاقیا  دشابیم و  لیلد  نودب  ضوعم  دقعب  نآ  صاصتخا  دوشیم و  دوجوم  زین  هعفش  دروم 
، دیامن شرا  هبلاطم  يرتشم  زا  هتشادهگن و  ار  عیبم  دناوتیمن  عیفش  تروص  نیا  رد  تسا . ناسکی 
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یئاضق رظن  زا  تسنآ . مدـع  لصا  شرا ، ۀـبلاطم  قاقحتـسا  رد  دـیدرت  دروم  رد  تسین و  دوجوم  شرا  ذـخا  رب  یلیلد  روبزم  دروم  رد  اریز 

هک م  ق . « 456  » ةدام هک  تسنآ  رما  نیا  لیلد  دـسریم . رظنب  لکـشم  عیفـش  ۀـیحان  زا  عیبم  يرادـهاگن  تروص  رد  شرا  قح  مدـعب  مکح 
دشاب »...  دوجوم  تسا  نکمم  همزال  تالماعم  عیمج  رد  رایخ  عاونأ  مامت  : » دیوگیم

يراج نآب  تبـسن  بیع  رایخب  هطوبرم  داوم  دافم  راچان  دوشیم و  هتخانـش  همزال  تـالماعم  زا  یکی  هعفـش  اریز  ددرگیم ، زین  هعفـش  لـماش 
دوش و هداد  یهجوت  لباق  هعـسوت  داوم  ریـسفت  رد  هکنآ  رگم  دومن ، کـیکفت  ناوتیمن  شرا  خـسف و  نیب  روبزم  دروم  رد  تشگ و  دـهاوخ 

شور زا  رود  رما  نیا  دادن و  هزاجا  ار  شرا  ۀبلاطم ، قاقحتسا  مدع  لصا  دانتساب  يراج و  ار  خسف  قح  ررـض  یلقع ال  ةدعاق  دافم  دانتـساب 
. تسا هتفرگ  رارق  یئاضق  يوریپ  دروم  هک  دشابیم  يریسفت 

، تسا هدوب  نآب  لهاج  عیب  نیح  رد  يرتشم  یلو  دشاب  بیعب  ملاع  هعفشب  ذخأ  نیح  رد  عیفش  هاگره  ج -

نآب لهج  دروم  رد  بیع  رایخ  تسا و  هدـش  هعفـشب ، ذـخاب  یـضار  عیبم ، بیعب  ملع  اب  اریز  دـیامنب ، خـسف  ار  دوخ  ۀـلماعم  دـناوتیمن  عیفش 
. ددرگیم دوجوم 

نیا رد  دـهاوخب . بیع  شرا  عیاب  زا  دـناوتیم  هکلب  تسا ، هدـش  جراـخ  وا  ّتیکلم  زا  عیبم  اریز  دـنک ، خـسف  ار  عیب  دـناوتیمن  زین  يرتشم  اـّما 
شرا رادقمب  هتخادرپ  ار  لثملا  نمث  عیفش  هاگره  هک  ینعم  نیاب  دوشیم  بوسحم  لثملا  نمث  تباب  زا  روبزم  شرا  هک  دسریم  رظنب  تروص 

زا سپ  عیابب  يرتشم  یتخادرپ  نمث  تقیقح  رد  اریز  دـهدیم ، يرتشمب  ار  هیقب  شرا  رـسک  زا  سپ  تسا  هتخادرپن  هچنانچ  درادـیم و  درتسم 
دوجوب عیفش  ملع  تشذگ و  نآ  حرش  مود ) عبط   ) لوا دّلجم  رد  هکنانچ  دشاب ، يرتشم  ررض  ناربج  يارب  شرا  هچ  رگا  تسا ، شرا  رـسک 

دناوتن هعفشب  ذخأ  نیح  بیعب  ملع  اب  ات  دشابیمن  عیفش  يارب  بیع  رایخ  رابتعاب  لثملا  نمث  زا  شرا  رسک  اریز  درادن ، رما  نیا  رد  ریثأت  بیع 
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. دیامن باستحا 

، دنشاب بیعب  لهاج  عیب  نیح  رد  يرتشم  هعفشب و  ذخأ  نیح  رد  عیفش  هاگره  د -

. دراد درتسم  عیابب  ار  عیبم  خسف و  ار  عیب  دناوتیم  زین  يرتشم  دـیامن و  در  يرتشمب  ار  عیبم  خـسف و  ار  هعفـش  لوا  دروم  دـننام  دـناوتیم  عیفش 
هعفش  رثا  رد  نوچ  هک  دورن  مهوت 
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هک روبزم  ةدام  کی  قش  اریز  دهاوخب ، شرا  دناوتیم  طقف  دیامن و  خسف  ار  عیب  دناوتیمن  عیاب  م  ق . « 429  » ةدام قبط  هتفای  عیفشب  لاقتنا  عیبم 

دوقع زا  يدـقع  ۀلیـسوب  ار  نآ  يرتشم  هک  تسیدرومب  رظان  ریغب » نآ  ندرک  لقتنم  ای  يرتشم  دزن  عیبم  ندـش  فلت  تروص  رد  : » دـیوگیم
دناوتیم يرتشم  نیاربانب  دوشیمن ، دیامنیم  کّلمت  ار  نآ  کلام  تقفاوم  نودب  عیفـش  تسا و  عاقیا  هک  هعفـش  لماش  دنک و  لقتنم  يرگیدب 

دنکن خسف  ار  هعفش  هتسناوتیم  عیفش  هکنانچمه  دهاوخب ، شرا  عیاب  زا  دنکن و  خسف  ار  عیب  هکنآ  ای  دنک و  خسف  ار  عیب  عیفـش ، خسف  زا  سپ 
. دیامن شرا  هبلاطم  يرتشم  زا  و 

- يرتشم دزن  هعفش  دروم  فلت  بیع و  - 2

هراشا

م: ق . « 818  » هدام قبط 
ذخأ زا  دـعب  تسا  نینچمه  تسین و  نماض  دـشاب  هدـش  ثداح  وا  دـیرد  هعفـشب  ذـخأ  زا  لـبق  هک  یفلت  یبارخ و  بیعب و  تبـسن  يرتشم  »

«. دشاب هدرکن  طیرفت  ای  يدعت  هک  یتروص  رد  هبلاطم  هعفشب و 
: دشابیم لیذ  روما  نایب  هب  طونم  الاب  ةدام  حیضوت 

هعفشب ذخأ  زا  لبق  هعفش  دروم  بیع  فلا -

دوشیم بوسحم  بیع  یعون  ًافرع  عیبم  یبارخ  هچ  تسا  ماع  زا  دعب  صاخ  رکذ  هدام  رد  بیع  ۀملک  زا  دعب  یبارخ  ۀـملک  هک  دـسریم  رظنب 
. تسین نماض  دشاب  هدش  ثداح  وا  دزن  هعفـشب  ذخأ  زا  لبق  هک  یبارخ  بیعب و  تبـسن  يرتشم  دیامنیم . نایب  الاب  ةدام  لوا  تمـسق  هکنانچ 

يرتشمب ار  لثملا  نمث  یمامت  دنک و  هعفشب  ذخأ  تسا  دوجوم  هک  یعضو  رد  ای  دیامنب و  كرت  ار  هعفش  دناوتیم  کیرـش  تروص  نیا  رد 
لمعب يرتشم  کلم  رد  یبارخ  بیع و  رگید  فرط  زا  تسا . شرا  ۀبلاطم  قاقحتـسا  مدع  لصا ، اریز  دنک ، شرا  هبلاطم  دـناوتیمن  دـهدب و 

ذخأ ةزاجا  عیفشب  نمث  لیلقت  اب  ناوتیمن  اذل  تسا ، هدش  هداد  هزاجا  لثملا  نمث  یمامت  نداد  اب  هدعاق  فالخ  رب  هعفـشب  ذخأ  تسا و  هدمآ 
. درادن هعفشب  ذخأ  رب  یمازلا  وا  دوشیم ، عیفش  ررض  بجوم  شرا  نتفرگ  نودب  هعفشب  ذخأ  هچنانچ  داد و  هعفشب 

هعفشب ذخا  زا  لبق  هعفش  دروم  فلت  ب -

ّتلع  دوشیمن . ضرف  یقیقح  فلت  لوقنم  ریغ  دروم  رد  اریز  تسناد ، ضعب  فلت  دیاب  ار  « 818  » ةدام رد  فلت  ۀملک 
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هیهت يارب  نانیا  هک  تسنآ  هابتشا  ببس  تسا . هدش  یشان  یندم  نوناق  ناگدنـسیون  زا  هک  تسا  یهابتـشا  ًاعطق  هدام ، رد  روبزم  ۀملک  رکذ 
زیاج زین  لوقنم  لام  رد  ار  هعفـش  نانآ  زا  یـضعب  دـناهداد و  رارق  رظن  دروم  ار  هیماما  ياـهقف  زا  يددـعتم  تاـفیلأت  یندـم ، نوناـق  میظنت  و 
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زیاج زین  لوقنم  لام  رد  ار  هعفـش  نانآ  زا  یـضعب  دـناهداد و  رارق  رظن  دروم  ار  هیماما  ياـهقف  زا  يددـعتم  تاـفیلأت  یندـم ، نوناـق  میظنت  و 
ای ایرد  راـنک  رد  عقاو  هناـخ  اـی  غاـب  عیبم  هکناـنچ  دـشاب  عاـفتنا  ّتیلباـق  زا  لوقنم  ریغ  ندـش  جراـخ  فلت ، زا  روظنم  تسا  نکمم  دـنادیم .

بجوم ذـخأ  زا  لبق  هعفـش  دروم  فلت  روبزم  ياهقف  ةدـیقع  ربانب  تسا . هدـش  هناخدور  ای  اـیرد  ءزج  هتخیر و  ورف  نیمز  هدوب و  هناـخدور 
، دوب دهاوخن  نآ  نماض  زین  يرتشم  دوشیمن و  يراج  مکح  دروم  نادـقف  اب  تسین و  دوجوم  هعفـش  دروم  اریز  دـشابیم ، هعفـش  قح  طوقس 

. دشابیمن يرگید  لباقم  رد  دوخ  لام  فلت  نماض  یسک  تسا و  هدمآ  لمعب  وا  کلم  رد  فلت  اریز 

هعفشب ذخا  زا  لبق  هعفش  دروم  صقن  ج -

روکذم یبارخ  ۀملک  زا  ناوتیم  یلو  تسین  دوجوم  یندم  نوناق  رد  يرتشم  دزن  هعفـشب  ذـخأ  زا  لبق  عیبم  صقن  عوضوم  رد  یحیرـص  هدام 
ار لـثملا  نمث  یماـمت  دـیامن و  هعفـشب  ذـخأ  دـناوتیم  عیفـش  هک  تسا  بیع  دـننام  عیبم  رد  صقن  هک  دومن  طابنتـسا  م  ق . « 818  » ةداـم رد 

يرتشم کلم  هچ  رگا  هعفـشب  ذخأ  زا  لبق  هعفـش  دروم  هک  دـننآ  رب  رگید  ياهقف  زا  یـضعب  دـنک . كرت  ار  نآ  دـناوتیم  دـهدب و  يرتشمب 
لبق بیع  دننام  دوش و  بوسحم  وا  اب  هدش  ثداح  يرتشم  فرصت  تدم  رد  هک  یصقن  دیاب  هتفرگ  رارق  عیفش  قح  ّقلعتم  نوچ  یلو  تسا ،
. دناهدومن لقن  دوخ  تافلؤم  رد  ياهدیدع  تاعامجا  رمأ  نیا  رب  تسا و  هیماما  ياهقف  دزن  روهشم  روبزم  لوق  دوب . دهاوخ  عیبم  ضبق  زا 

- نآ میلست  ۀبلاطم  هعفشب و  ذخأ  زا  دعب  عیبم  بیع  فلت و  - 3

عیفشب تصرف  تقو  نیلوا  رد  نآ  میلـستب  مزلم  يرتشم  دیامنب ، ار  عیبم  میلـست  ۀبلاطم  يرتشم  زا  دنک و  هعفـشب  ذخأ  عیفـش  هک  یتروص  رد 
نیما يرتشم  اریز  دوب ، دهاوخن  نماض  وا  دوش  فلت  يرتشم  ۀیحان  زا  طیرفت  يدعت و  نودب  روبزم  تدم  رد  عیبم  هک  یتروص  رد  دـشابیم .

اب يدعت  تروص  رد  رگم  دشابیمن  تسا  هدـش  هدرپس  واب  هک  یلام  ناصقن  ای  فلت  نماض  نیما  : » م ق . « 614  » ةدام قبط  دوشیم و  بوسحم 
ریخأ  تمسق  هک  تسا  نیا  طیرفت »
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«. دشاب هدرکن  طیرفت  ای  يدعت  هک  یتروص  رد  هبلاطم  هعفشب و  ذخأ  زا  دعب  تسا  نینچمه  و  دیوگیم ...« : م  ق . « 818  » ةدام

هلطامم لامها و  ای  دنک و  عانتما  نآ  میلـست  زا  وا  دـیامنب و  يرتشم  زا  ار  هعفـش  دروم  ۀـبلاطم  هعفـشب ، ذـخأ  زا  سپ  عیفـش  هک  یتروص  رد 
هعفـش دروم  رد  هک  دوب  دـهاوخ  یـصقن  بیع و  ره  لوئـسم  دوشیم و  هتخانـش  بصاغ  مکح  رد  م  ق . « 308  » ةدام زا  طبنتـسم  ربانب  دیامن .
دیامنن هبلاطم  عیفـش  هک  مادام  تسا و  تناما  يرتشم  دی  رد  دـیآیم و  رد  عیفـش  ّتیکلمب  عیبم  هعفـشب  ذـخأ  زا  سپ  اریز  ددرگیم . لصاح 

نآ دوجو  رکنم  ای  دیامن و  هلطامم  ای  عانتما و  هچنانچ  دوب و  دـهاوخ  نآ  میلـستب  مزلم  هبلاطم  زا  سپ  درادـن و  ار  نآ  میلـستب  مازلا  يرتشم 
نآ در  زا  نیمأ  دوش و  هبلاطم  هعیدو  لام  در  هاگره  : » دیوگیم هک  م  ق . « 616  » ةدام دوشیم . لیاز  يرتشم  زا  تناما  تفص  ددرگ  دوخ  دزن 
هچ رگا  دوش  ثداح  هعیدو  لام  رد  هک  تسا  یبیع  ای  صقن  ره  فلت و  نماض  هدشن و  بترتم  واب  نیمأ  ماکحا  عانتما  خیرات  زا  دـنک  عانتما 

. دیامنیم دییأت  ار  رما  نیا  دشابن » وا  لعفب  دنتسم  صقن  ای  بیع  نآ 

- نآ میلست  ۀبلاطم  زا  لبق  هعفشب و  ذخأ  زا  سپ  عیبم  بیع  فلت و  - 4

وا دوش  بویعم  فلت و  يرتشم  دزن  طیرفت  يدعت و  نودب  عیبم  دیامنن و  ار  عیبم  میلـست  ۀبلاطم  عیفـش  هعفـشب  ذـخأ  زا  سپ  هک  یتروص  رد 
میلست هبلاطم  عیفش  هک  مادام  ددرگیم و  یناما  دیب  لیدبت  عیبمب  تبسن  يرتشم  ۀناکلام  دی  هعفشب  ذخأ  زا  سپ  اریز  دوب ، دهاوخن  نآ  نماض 
تناما دروم  لام  صقن  فلت و  لوئـسم  هعیدوب  ۀطوبرم  داوم  زا  طبنتـسم  یقوقح  ةدعاق  قبط  نیما  تسا و  یقاب  تناما  ناونع  دـیامنن  ار  نآ 
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. دشابیمن

هعفشب ذخأ  زا  سپ  عیبم  رد  يرتشم  طیرفت  يدعت و  - 5

رد هک  دوب  دهاوخ  یبیع  صقن و  ره  فلت و  نماض  دـیامن ، طیرفت  يدـعتب و  عورـش  عیبم  رد  يرتشم  هعفـشب  ذـخأ  زا  سپ  هک  یتروص  رد 
تسا و تناما  يرتشم  دـی  رد  دـیآیم و  رد  عیفـش  ّتیکلمب  عیبم  هعفـشب  ذـخأ  زا  سپ  تشذـگ  هکنانچ  اریز  دوشیم ، لصاح  هعفـش  دروم 

دهاوخ یبیع  صقن و  ره  فلت و  نماض  بصاغ  ددرگیم و  بوسحم  بصاغ  هدـش و  لیاز  وا  تناما  تمـس  دـنک  طیرفت  يدـعت و  هچنانچ 
م  ق . « 614  » هدام دوشیم . لصاح  بوصغم  لام  رد  هک  دوب 

 57 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
«. طیرفت ای  يدعت  تروص  رد  رگم  دشابیمن  تسا  هدش  هدرپس  واب  هک  یلام  ناصقن  ای  فلت  نماض  نیما  : » دیوگیم

عیاب میلست  زا  لبق  هعفش  دروم  بیع  فلت و  - 6

و دوشیم ، خسفنم  هعفش  عیب و  ددرگ ، فلت  عیاب  دزن  عیبم  نآ  زا  سپ  دنک و  هعفشب  ذخأ  عیفش  يرتشمب  عیبم  میلـست  زا  لبق  هک  یتروص  رد 
. درادیم درتسم  واب  هتشاد  تفایرد  عیفش  زا  هک  ار  لثملا  نمث  يرتشم  يرتشمب و  ار  نمث  عیاب 

تالماعم هچ  رگا  تسا ، ضبق  زا  لبق  فلت  دـشاب ، هدادـن  وا  ماقم  مئاـق  اـی  يرتشم  ضبقب  ار  نآ  عیاـب  هک  ماداـم  عیبم  فلت  یلیلحت ، رظن  زا 
يرگیدـب ار  نآ  يرتـشم  هک  دـنکیمن  قرف  رما  نیا  رد  ددرگیم . خـسفنم  عـیب  م . ق . « 387  » ةدام قبط  نیاربانب  دشاب ، هدـش  نآ  رب  يددـعتم 

ضبق زا  لبق  عیبم  فلت  دروم  رد  هیماما  ءاهقف  هکنانچ  دـشاب . هتفرگ  رارق  هعفـشب  ذـخأ  دروم  هکنآ  ای  دـشاب و  هدرک  هبه  ای  دـشاب و  هتخورف 
رب دیاب  راچان  الاب  ضرف  رد  نیاربانب  ددرگیم ، فلت  وا  ّتیکلم  رد  سپـس  هدـمآ و  رد  عیاب  ّتیکلمب  ام  انآ  خاسفنا  زا  لبق  عیبم  هک  دـناهتفگ 

فلت سپـس  هدـمآ و  رد  عیاـب  ّتیکلمب  اـم  اـنآ  وا  ّتیکلم  زا  هدـش و  لـخاد  يرتشم  ّتیکلم  رد  اـم  اـنآ  عیفـش  ّتیکلم  زا  عیبم  هک  دوب  نآ 
رد هک  یتدم  رد  هلصاح  تاءامن  دوش . عقاو  ضبق  زا  لبق  عیبمب  تبسن  يرگید  زا  سپ  یکی  هلماعم  نیدنچ  هاگره  تسا  نینچمه  ددرگیم .

. دوب دهاوخ  عیفش  نآ  زا  کلم  ّتیعبت  هب  فلت  نامز  ات  هعفشب  ذخأ  زا  سپ  تدم  رد  دشابیم و  يرتشم  نآ  زا  هدوب  يرتشم  ّتیکلم 
58 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

ثراو ایاصو  رد  مراهچ  تمسق 

هراشا

مراهچ تمـسق  ناونع  تحت  ار  ود  نآ  یندم  نوناق  دوشیم ، لقتنم  هل  یـصوم  ثراوب و  توف  ۀلیـسوب  ثراو ، ّتیـصو  رد  ّتیم  ۀکرت  نوچ 
. تسا هداد  صاصتخا  ثرا  رد  ار  يرگید  ایاصو و  رد  ار  یکی  باب  ودب  هدومن و  نایب 

ایاصو رد  لوا  باب 

هراشا
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ّتیصو ار  نآ  توف  زا  سپ  نامزب  یصوم  تایح  نامز  تافرصت  لاصتا  رابتعاب  تسا و  دنویپ  لصو و  ینعمب  یصی  یصو  زا  قتشم  ّتیصو 
دقع ندیمان  ّتیـصو  تروص  نیا  رد  دشاب . دهع  ینعمب  یـصوی  یـصو  ای  یـصوی  یـصوأ  زا  ردصم  مسا  ّتیـصو  تسا  نکمم  دناهدیمان .

. دیامنیم نآ  ۀلیسوب  یصوم  هک  تسا  يدهعت  رابتعاب  روبزم 
«. يدهع یکیلمت و  تسا : مسق  ود  رب  ّتیصو  : » دیوگیم م  ق . « 825  » هدام

مسق ودب  ار  نآ  ءادتبا  هدومنن و  دشاب  يدهع  یکیلمت و  ّتیصو  لماش  هک  ّتیصو  زا  یفیرعت  هّیماما  ياهقف  زا  يرایسب  يوریپب  یندم  نوناق 
، دراد رب  رد  ار  یـصوصخم  یقوقح  تعیبط  يدـهع  یکیلمت و  ّتیـصو  مسق  ود  زا  کـی  ره  هک  تسنآ  رما  نیا  ّتلع  تسا . هدرک  میـسقت 

. دشابیم یصوم  توف  زا  سپ  هب  طوبرم  ود  ره  هچ  رگا 
59 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

یکیلمت تیصو  لوا  لصف 

هراشا

دوخ لام  زا  ار  یتعفنم  ای  نیع  یسک  هکنیا  زا  تسا  ترابع  یکیلمت  تیصو  : » دیوگیم هدومن  فیرعت  ار  یکیلمت  ّتیصو  م  ق . « 826  » ةدام
ار یـساسا  شقن  یکیلمت  ّتیـصو  رد  هک  یـصاخشا  الاب  ةدام  موس  دـنب  رد  و  دـنک »...  کیلمت  ًاناجم  يرگیدـب  شتوف  زا  دـعب  نامز  يارب 
هب یصوم  ّتیصو  دروم  هل ، یصوم  تسا  هدش  وا  عفنب  یکیلمت  ّتیـصو  هک  یـسک  یـصوم ، هدننک  دیوگیم ...« : هدرب و  مان  دنیامنیم  يزاب 

...
«. دوشیم هدیمان 

تیصو دقع  لوا - ثحبم 

تسا دقع  یکیلمت  تیصو  - 1

دنچ ای  کی  فرط  زا  هک  تسنآ  ددرگیم  مولعم  عیب  تادهعتب و  هطوبرم  داوم  زا  هکنانچ  دقع  اریز  دشابیم ، دوقع  زا  یکی  یکیلمت  ّتیـصو 
یلام یکیلمت  ّتیـصو  رد  دشاب و  اهنآ  لوبق  دروم  دننک و  کیلمت  ار  یلام  ای  دنیامن و  يرما  رب  دهعت  رگید  رفن  دنچ  ای  کی  لباقم  رد  رفن 

زا لوبق  یصوم و  فرط  زا  باجیا  ۀلیسوب  ّتیصو  نیاربانب  دنکیم . لوبق  ار  نآ  هل  یصوم  ددرگیم و  کیلمت  هل  یـصومب  یـصوم  فرط  زا 
دـصق رب  تلالد  هک  يزیچب  ندوب  نورقم  طرـشب  نیفرط  ياضر  دـصق و  قفاوتب  دوشیم  ققحم  دـقع  اریز  دـیآیم ، لـمعب  هل  یـصوم  فرط 

«. یصوم توف  زا  سپ  هل  یصوم  لوبق  اب  رگم  دوشیمن  قّقحم  ّتیصو  بجومب  کیلمت  : » دیوگیم م  ق . « 827  » هدام هکتس  نیا  دیامن .
، فشاک هاوخ  دـننادب و  لقان  ار  نآ  هاوخ  هل  یـصوم  لوبق  تسا و  عاقیا  ّتیـصو  هک  دـننآ  رب  دوخ  تافیلأت  رد  هیماما  نییقوقح  زا  یـضعب 

طاقسا  بجوم  هاوخ   ) رفن کی  ةدارا  هلیسوب  عاقیا  اریز  دسریمن ، رظنب  حیحص  نانیا  هیرظن  تسا . عاقیا  شیادیپ  طرش 
 60 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

ءاربا رد  هکنانچ  تسا  رثا  الب  زین  يرگید  در  یّتح  درادن ، نآ  رد  ۀلخادم  هنوگچیه  يرگید  سک  دوشیم و  عقاو  نآ ) داجیا  ای  دشاب و  قح 
ّتیـصو هکنآب  ءاهقف  زا  ضعب  ۀتفگ  تسیرابتعا . يروصت و  زین  دوخ  يرابتعا ، رما  رد  لوبق  ندوب  ءزج  ای  ندوب  طرـش  نیب  قرف  تشذـگ و 

هب یـصومب  تبـسن  هل  یـصوم  يارب  ّتیکلام  قح  تسا و  حیرـص  ریغ  هکلب  دشابیمن ، حیرـص  عاقیا  ضارعا  ءاربا و  دـننام  یلو  تسا  عاقیا 
. دشابیم هابتشا  رظنب  تسنآ ، زا  فشاک  رخؤم و  طرش  لوبق  ددرگیم و  عقاو  قلعم ) روطب   ) یصوم باجیا  ۀلیسوب 
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رب قلعم  هک  تیـصو  رد  دوشیم . داجیا  هلـصافالب  هصوصخم  راثآ  ددرگیم و  ققحم  لوبق  باجیا و  ۀلیـسوب  دوقع  هک  تسنآ  هابتـشا  ياـنبم 
نوچ دـشاب و  هدومنن  لوبق  هل  یـصوم  زونه  هچ  رگا  ددرگیم ، دوجوم  یـصوم  توـفب  هل  یـصوم  يارب  هب  یـصوم  ّتیکلم  دـشابیم ، توـف 
هّمات ّتلع  ریخا  ءزج  رّخؤم ، لوبق  هک  دنیامن  روصت  دنناوتن  هک  تسا  هدش  بجوم  رما  نیا  ددرگیم . تیبثت  وا  ّتیکلم  دنک  لوبق  هل  یـصوم 

مدـقم دوخ  ّتلع  رب  لولعم  هک  دـیآیم  مزـال  اریز  دـشابیم ، هزجنم  دوقع  رد  هک  هنوگنآ  دوش  توـف  ناـمز  رد  ّتیکلم  داـجیا  دریگ و  رارق 
ددرگیم و ققحم  یـصوم  باجیا  ۀلیـسوب  هل  یـصوم  يارب  ّتیکلم  هک  دنوش  نآ  رب  دننادب و  عاقیا  ار  ّتیـصو  هک  دناهدش  راچان  اذل  دوش ،

يّدام ملاع  رد  دوخ  ّتلع  رب  نامز  ثیح  زا  لولعم  مدقت  هک  تسنآ  روبزم  لالدتـسا  فعـض  رب  لیلد  دشابیم . فشاک  رّخؤم و  طرـش  لوبق 
يرما يارب  ناوتب  هچنانچ  اریز  درادن ، رب  رد  یلاکـشا  هنوگچیه  تسا  رابتعا  ضرف و  ملاع  هک  یقوقح  ملاع  رد  رما  نیا  یلو  دشابیم  لاحم 

ار نآ  تسا و  ّتیکلم  ای  دهعت  هدجوم  ّتلع  ّرثؤم و  هک  دومن  ضرف  درادن ، يرگید  رما  شیادـیپ  رد  يریثأت  هنوگچـیه  يّدام  ملاع  رد  هک 
اریز دشاب ، نآ  شیادیپ  ّتلع  دنک و  ریثأت  مدقم  رما  رد  دناوتیم  رخؤم  رمأ  هک  دومن  ضرف  یناسآب  ناوتیم  تخانـش ، ربتعم  یقوقح  ملاع  رد 

نیاربانب دومن . رابتعا  مدـقم  یئیـش  رد  ار  نآ  ریثأت  تسناد و  ربتعم  ناوتیم  دوش  روصت  هچ  ره  دـشابیمن و  لاحم  روصت  ملاع  رد  يرما  چـیه 
ار یلام  یـسک  هکنآ  لـثم  تخاـس ، عقاو  ّقلعم  روطب  ار  رگید  دوقع  هکنآ  اـی  ّتیـصو و  دـننام  دـشاب  ّقلعم  ۀـعیبط  هکنآ  هاوخ   ] ّقلعم دـقع 

، لوبق باجیا و  ۀلیسوب  زجنم ، دقع  دننام  ددرگ ] لئان  ملپید  ذخاب  رسپ  هاگره  دشورفب  یلزان  تمیقب  شرسپب 
 61 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

. دوشیم عقاو  دنک  دصق  رب  تلالد  هک  يزیچب  ندوب  نورقم  طرشب  هدارا  ود  قفاوت  ینعی 
زا سپ  لوبق  هچنانچ  ددرگیم و  لصاح  ّتیکلم  هیلع  ّقلعم  ندش  لصاح  اب  دشاب ، هیلع  ّقلعم  شیادـیپ  زا  لبق  لوبق  هچنانچ  تروص  نیا  رد 

هدش لصاح  هیلع  ّقلعم  شیادیپ  نامز  زا  ّتیکلم  هک  ددرگیم  فشک  نآ  ۀلیـسوب  هدش و  دوجوم  تلع  ریخا  ءزج  دشاب  هیلع  ّقلعم  شیادـیپ 
. دـشاب زین  لوـلعم  قـقحت  زا  فشاـک  نآ  شیادـیپ  يراـبتعاب  دریگ و  رارق  تلع  ءزج  تقیقح  رد  دـحاو  یئیـش  هک  درادـن  تاـفانم  تسا و 

رگید دیامنیم و  ریثأت  لولعم  داجیا  رد  هکنآ  یکی  تسا : رابتعا  ودب  ناونع  ود  ياراد  همات  تلع  ریخا  ءزج  هشیمه  روبزم  دراوم  رد  نیاربانب 
. دشابیم لولعم  شیادیپ  زا  فشاک  نآ  دوجو  هکنآ 

. دشابیم نآ  ققحت  طرش  لوبق  تسا و  عاقیا  ّتیصو  دنوش  دقتعم  هک  هتشاد  نآ  رب  ار  نییقوقح  زا  ةدع  روبزم  تیعضو 

تیصو باجیا  - 2

هراشا

دـصقب دوشیم  ققحم  : » م ق . « 191  » ةدام قبط  نآ  دـشابیم و  هل  یـصومب  یـصوم  فرط  زا  توفب ، قلعم  کیلمت  مالعا  زا  تراـبع  باـجیا 
م. ق . « 192  » هدام قبط  دـشابن  نکمم  ظفلت  یـصوم  يارب  هک  يدراوم  رد  دـنک .» دـصق  رب  تلـالد  هک  يزیچب  ندوب  نورقم  طرـشب  ءاـشنا 

عقاو زین  دشاب  اضر  دصق و  نیبم  هک  یلمع  ۀلیـسوب  تیـصو  باجیا  تسا  نکمم  دوب . دهاوخ  یفاک  دـشاب  اضر  دـصق و  نیبم  هک  ياهراشا 
زا سپ  هشیمه  ّتیصو  اریز  دندیدرگ ، هدیدع  تالاکشا  اب  هجاوم  هکنآ  ات  هدشیم  يوریپ  روبزم  ةدعاق  زا  يدامتم  ياهلاس  ناریا  رد  ددرگ .

هدشن عقاو  هک  ار  یتّیصو  دنس ، لعج  ای  دوهش  هماقا  زا  هسیسد  عاوناب  دنناوتیم  عفنيذ  صاخشا  دریگیم و  رارق  هدافتسا  دروم  یـصوم  توف 
. دنیامن تابثا  تسا 

بیوصتب همانّتیـصو  میظنت  زرطب  عجار  نوناق  مانب  هداـم  رد 24  ینوناـق  هاـم 1317  نمهب  رد 23  هسنارف ، نوناق  زا  تعباـتمب  تهج  نیدـب 
طیارـش رد  روبزم  نوناق  دش . هداد  رارق  هام 1319  ریت  بوصم 2  یبسح  روما  نوناق  زا  مشـش  لصف  دنچ ، یتاملک  رییغت  اب  ًادـعب  هک  دیـسر 

. دش دهاوخ  هداد  حرش  ّتیصو ، لصف  رخآ  رد  هک  تسا  ّتیصو  يروص 
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یلوضف تیصو  نالطب  هرصبت -

هب  یصوم  : » دیوگیم م  ق . « 841  » ةدام
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، یلوضف دقع  تشذگ ، یلوضف  تالماعم  حرش  رد  هکنانچ  تسا » لطاب  کلام  ةزاجا  اب  ول  ریغ و  لامب  تیصو  دشاب و  یـصوم  کلم  دیاب 
الاب هدام  قالطاب  هجوت  اب  نیاربانب  تسا . هتسناد  لطاب  ّتیصو  دروم  رد  ار  نآ  ءانثتسا  یندم  نوناق  یلو  دشابیم  حیحص  یقوقح  ةدعاق  قبط 

تبـسن یـصوم  ندوب  کلام  رد  نآ  حرـش  هکنانچ  نآ ، کلام  يارب  ای  دـنک  ّتیـصو  ار  ریغ  کـلم  دوخ  يارب  یـصوم  هک  دـیامنیمن  یقرف 
. دمآ دهاوخ  هب  یصومب 

تیصو لوبق  - 3

هراشا

ياهقف زا  یـضعب  تسا . هدومن  کیلمت  واـب  دوخ  توف  زا  سپ  يارب  یـصوم  هچنآ  کـلمتب  هل  یـصوم  ةدارا  مـالعا  زا  تسا  تراـبع  لوبق 
رب دـشابیمن . يرگید  ءاشنا  نمـضتم  و  تسا . باجیاب  هل  یـصوم  تیاضر  مالعا  هبه ، رد  لوبق  دـننام  ّتیـصو  رد  لوبق  هک  دـننآ  رب  هیماـما 
رب یلیلحت  رظن  زا  نانیا  تسا . هدـنیوگ  باجیا  کیلمت  لباقم  رد  هدـننکلوبق  کلمت  مالعا  زا  تراـبع  هک  هضوعم  دوقع  رد  لوبق  فـالخ 
زا کی  ره  مالعا  ضوعم  دـقع  رد  هک  قرف  نیا  اـب  تسا ، ءاـشنا  ود  زا  بکرم  ضوعم ، ریغ  هاوخ  دـشاب و  ضوعم  هاوخ  دـقع  ره  هک  دـننآ 

ضوعم ریغ  دـقع  رد  و  دـیامنیم ، کیلمت  ضوع  رد  واب  فرط  هچنآ  کـّلمت  فرطب و  لاـم  کـیلمت  تسا : رما  ود  زا  بکرم  دـقع  نیفرط 
کیلمتب ار  دوخ  تیاـضر  ینعی  دـنکیم ، رما  نیا  رب  تقفاوم  رگید  فرط  و  دوـشیم ، رگید  فرطب  لاـم  کـیلمت  فرط  کـی  زا  هبه  دـننام 

لامتحا دوش . لخاد  وا  ّتیکلم  رد  هدرک  کیلمت  واب  فرط  هک  یلام  دنک  دصق  دـیامنب و  ار  نآ  کلمت  ءاشنا  هکنآ  نودـب  درادـیم ، مالعا 
هک دیامنب  ار  يزیچ  کّلمت  ءاشنا  هدننکلوبق  هک  دشاب  ضوعم  دقع  دروم  رد  لوبق  دننام  زین  یکیلمت  ضوعم  ریغ  دـقع  رد  لوبق  هک  دوریم 

. تسا هدومن  کیلمت  واب  فرط 
دننآ رب  رگید  یضعب  دشابیم . یـصوم  توف  نامز  زا  وا  ّتیکلام  زا  فشاک  طرـش و  هل  یـصوم  لوبق  هک  دننآ  رب  هیماما  ياهقف  زا  يرایـسب 

ّتیکلم دراو  لزلزتم  روطب  توف  رثا  رد  هب  یـصوم  هک  دـننآ  رب  رگید  ةدـع  دـشابیم . لوبق  نامز  زا  ّتیکلم  لقن  یلو  تسا  طرـش  لوبق  هک 
. ددرگیم رقتسم  لوبق  ۀلیسوب  دوشیم و  هل  یصوم 

يوریپ  دروم  دشابیم و  روهشم  هیماما  ياهقف  دزن  یکیلمت  ّتیصو  ندوب  دقع 
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جایتحا دشابیم و  قلعم  عاقیا  ّتیـصو  هک  تسا  نآ  رب  روهـشم  ریغ  لوق  دنادیم . مزال  ار  لوبق  تهج  نیدـب  تسا . هتفرگ  رارق  یندـم  نوناق 
. ددرگیم لطاب  ّتیصو  دنک  در  هچنانچ  دیامنن و  در  ار  نآ  هل  یصوم  هک  تسا  یفاک  درادن و  لوبقب 

رد یـصوم ، توـف  زا  سپ  هل  یـصوم  لوـبق  اـب  رگم  دوـشیمن  قـقحم  تیـصو  هک  دـش ، هتفگ  م  ق . « 827  » هداـم زا  يوریپـب  ـالاب  رد  هچنآ 
هک دنک  ّتیصو  یصوم  هکنآ  دننام  دنشاب ، روصحم  مهل  یصوم  رگید  ترابعب  دوشب و  نیعم  صاخشا  ای  صخشب  ّتیـصو  هک  تسیتروص 

ءارقف و رب  ّتیـصو  دننام  دشاب  روصحم  ریغ  دارفا  رب  تیـصو ، هاگره  الا  دشاب و  وا  نادـنزرف  ای  صخـش  نالفب  قلعتم  توف  زا  سپ  وا  هناخ 
لوبقب جایتحا  نارامیب ، ياوادم  ماتیا و  لیـصحت  لیبق  زا  هعفنملا  ماع  روما  رب  ّتیـصو  دننام  دشاب  تهج  رب  ّتیـصو  هکنآ  ای  نایوجـشناد و 

ریغ هل  یـصوم  هاگره   » دـیوگیم م . ق . « 828  » ةداـم هک  تسا  نیا  دوشیم . عقاو  هیلع  ّقلعم  ققحت  یـصوم و  ةدارا  مـالعا  فرـصب  درادـن و 
لالدتـسا نینچ  رما  نیا  رب  ءاـهقف  زا  یـضعب  تسین » طرـش  لوبق  دوش  هعفنملا  ماـع  روما  اـی  ءارقف  يارب  ّتیـصو  هکنیا  لـثم  دـشاب  روصحم 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 789 

http://www.ghaemiyeh.com


نیدب دومن ، ناوتیمن  یلک  موهفمب  کیلمت  تقیقح  رد  تسا و  یلک  موهفم  رب  ّتیـصو  تهج ، رب  روصحم و  ریغ  رب  ّتیـصو  هک  دـناهدومن 
نکیل تسین  طرش  لوبق  يدهع  ّتیـصو  رد  : » دیوگیم م  ق . « 834  » هدام تسین . طرش  لوبق  يدهع  ّتیصو  دننام  روبزم  ّتیـصو  رد  تهج 

هچ رگا  درادن  در  قح  نآ  زا  دعب  درکن  در  یـصوم  توف  زا  لبق  رگا  دـنک و  در  ار  تیاصو  تسا  هدـنز  یـصوم  هک  مادام  دـناوتیم  یـصو 
یئاهنتب یـصوم  ةدارا  اب  اریز  تسا ، عاقیا  تهج  رب  روصحم و  ریغ  رب  ّتیـصو  هک  دوب  نآ  رب  دـیاب  نیاربانب  دـشاب » هدوب  تیاصو  رب  لـهاج 

. دوشیم عقاو  يرگید  ۀلخادم  نودب 
حلاصم رب  فقو  اـی  روصحم  ریغ  مهیلع  فوقوم  هک  یتروص  رد  « 56  » هدام لیذ  قبط  یندم  نوناق  هک  تسنآ  دوب  رّکذتم  دـیاب  هک  ياهتکن 

«828  » ةدام قبط  هعفنملا  ماع  روما  روصحم و  ریغ  رب  ّتیصو  رد  هکنآ  لاح  تسا و  هتسناد  فقو  تحـص  طرـش  ار  مکاح  لوبق  دشاب  هماع 
نآ رما  نیا  ّتلع  دیاش  دـنادب . مزال  ار  لوبق  روبزم  ّتیـصو  رد  هک  تسا  هدـشن  هدـید  یـسک  هیماما  ياهقف  نیب  رد  دـنادیمن . مزال  ار  لوبق 

نوچ  هک  دشاب 
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ار هب  یصوم  ندوب  مولعم  هک  ینانچمه  دناهداد ، رارق  فقو  زا  رتناسآ  ار  نآ  ققحت  دوشیم ، يداع  ریغ  ّتیعضو  تلاح و  رد  ًاعون  تیـصو 
. دناهتسنادن ّتیصو  تحص  طرش 

هنوگچـیه هب  جاـیتحا  دـیامنب و  دـصق  رب  تلـالد  هک  ددرگیم  ققحم  یلعف  اـی  ظـفل  ۀلیـسوب  رگید  دوقع  رد  لوـبق  دـننام  ّتیـصو  رد  لوـبق 
ار ّتیـصو  ًانمـض  دـهد ، هراجا  ای  دـشورفب و  ار  هب  یـصوم  یـصوم ، توف  زا  سپ  هل  یـصوم  هچنانچ  نیارباـنب  درادـن ، يروص  تافیرـشت 

. تسا هتفریذپ 
ماـکحأ ياراد  کـی  ره  نوچ  دوش و  عقاو  وا  توف  زا  سپ  تسا  نکمم  دـشاب و  یـصوم  تاـیح  ناـمز  رد  تسا  نکمم  هل  یـصوم  لوـبق 

. دریگیم رارق  ثحب  دروم  هناگادج  کی  ره  اذل  دشابیم ، یصاخ 

یصوم تایح  نامز  رد  هل  یصوم  لوبق  فلا -

: دیوگیم م  ق . « 830  » هدام لیذ  هک  تسا  نیا  دریذپب ، ار  ّتیصو  یصوم  تایح  نامز  رد  دناوتیم  هل  یصوم 
هک تسا  يددعتم  ءازجا  زا  بکرم  ّتیصو  اریز  تسین » مزال  يوناث  لوبق  توف  زا  دعب  دشاب  هدرک  لوبق  توف  زا  لبق  هل ) یـصوم   ) رگا »... 
هک یتروص  رد  نیاربانب  دـشابیم . هل  یـصوم  لوبق  ءازجا  نآ  زا  یکی  ددرگیم و  داجیا  هل  یـصوم  يارب  هب  یـصوم  ّتیکلم  اهنآ  عاـمجا  اـب 

ّقلعم ّتیکلم  یـصوم  ینعی  تسا ، هتفریذـپ  ار  یـصوم  توف  زا  سپ  ّتیکلم  دـیامنب . لوبق  یـصوم  تایح  نامز  رد  ار  ّتیـصو  هل  یـصوم 
ّتیکلم دیآ ، دوجوب  توف )  ) هیلع ّقلعم  هکنآ  زا  سپ  تسا و  هدرک  لوبق  ار  روبزم  ّتیکلم  وا  هدومن و  راذـگاو  هل  یـصومب  ار  دوخ  توفب 

. دنوش عقاو  ّقلعم  تروصب  هک  تسا  رگید  هنیعم  دوقع  دننام  تروص  نیا  رد  ّتیصو  ددرگیم . ققحم  هل  یصوم  يارب 
لالدتسا دیآ . لمعب  یصوم  توف  زا  سپ  دیاب  تسا و  رثا  الب  یصوم  تایح  نامز  رد  هل  یـصوم  لوبق  هک  دننآ  رب  هیماما  ياهقف  زا  ياهدع 

دننام دـنک ، لوبق  یـصوم  توف  زا  لبق  ار  نآ  هل  یـصوم  هچنانچ  تسا و  توف  زا  سپ  کـیلمت  ّتیـصو  اـًلوا  هک : تسنآ  رما  نیا  رب  ناـنیا 
. دشابیمن قبطنم  باجیا  اب  لوبق  ًایناث - دشورفب . دوشیم  کلام  ًادعب  هک  ار  یلام  یسک  هکنآ  ای  دوش و  هتفگ  باجیا  زا  لبق  لوبق  هک  تسنآ 

طئارش  زا  یکی  هکنآ  لاح  و 
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رد ّتیکلم  نوچ  تسنآ و  زا  فشاک  ای  دـشابیم و  ّتیکلم  لـقان  اـی  هل  یـصوم  لوبق  ًاـثلاث - تسا . لوبق  باـجیا و  نیب  قفاوت  دـقع  تحص 
ّتیکلم زا  فشاک  دناوتیمن  لوبق  نآ  دیامنب  لوبق  ار  ّتیصو  یصوم ، توف  زا  لبق  هل  یصوم  هچنانچ  دشابیم  یصوم  توفب  طونم  ّتیـصو 

لوبق ًالوا - اریز : دسریمن ، رظنب  حیحـص  نانیا  ياهلالدتـسا  زا  کیچـیه  تسا . ّتیکلم  لاقتنا  رب  مدـقم  لوبق  اریز  دریگ ، رارق  نآ  لقان  ای  و 
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باجیا زا  لبق  لوبق  رد  مه  یلاکـشا  یلیلحت  رظن  زا  هکنآ  رب  هوالع  درادـن ، باجیا  زا  لبق  لوبق  اب  یتهابـش  یـصوم  توف  زا  لـبق  ّتیـصو 
توف زا  سپ  یصوم  هچنآ  زا  تسا  ترابع  هل  یصوم  لوبق  دروم  ًایناث - تشذگ . تادهعت  تمسق  رد  لوا  دّلجم  رد  هکنانچ  دسریمن ، رظنب 

رد دـناهتفگ  نآ  تیلقان  ای  لوبق  تیفـشاکب  عجار  هچنآ  ًاثلاث - تسا . دوجوم  باجیا  اب  لوبق  نیب  قفاوت  نیارباـنب  تسا . هدومن  راذـگاو  واـب 
ءزج باجیا  دننام  لوبق  دشاب ، یصوم  تایح  نامز  رد  هل  یـصوم  لوبق  هچنانچ  الا  دوش و  عقاو  یـصوم  توف  زا  سپ  لوبق  هک  تسیدروم 

یمامت رد  تیعضو  نیا  دوشیم . هتخانش  هل  یصوم  کلم  یصوم ، توف  خیرات  زا  هب  یصوم  و  دشابیم ، نآ  طرش  توم  تسا و  لاقتنا  ببس 
. درادن تیصوب  یصاصتخا  تسا و  دوجوم  هقلعم  دوقع 

یصوم توف  زا  سپ  هل  یصوم  لوبق  ب -

هراشا

تسا »...  ربتعم  یصوم  توف  زا  دعب  ّتیصو  لوبق  ای  در  هل  یصومب  تبسن  : » م ق . « 830  » هدام لوا  تمسق  بجومب 
رد ّتیـصو  دوجو  همادا  تسا . یقاب  وا  تایح  تدـم  یمامت  رد  هدومنن  ءاغلا  ار  نآ  یـصوم  هک  ماداـم  دـمآ ، لـمعب  هکنآ  زا  سپ  ّتیـصو 

یـصوم تایح  تدـم  نانآ  یمامت  رد  ّتیـصو  ررکم  دـیدجت  دـننام  نآ ، لالحنا  رب  یـصوم  ۀطلـسب  هجوت  اـب  یلیلحت  رظن  زا  روبزم  تدـم 
هک لوبق  ای  در  زا  یمیمـصت  ره  تهج  نیدب  تسا . نآ  یپردیپ  لسلـسم و  دیدجت  مکح  رد  ّتیـصو ، دوجو  ۀمادا  رگید  ترابعب  دشابیم .

یتروص رد   ) دشاب یصوم  توف  زا  سپ  هک  یلوبق  ای  در و  رگم  تسا ، رییغت  لباق  ددرگ  مالعا  یـصوم  تایح  نامز  رد  هل  یـصوم  ۀلیـسوب 
. دشابیم یئاهن  یعطق و  ینعمب  الاب  ةدام  رد  ربتعم  هملک  نیاربانب  تسا . یعطق  یئاهن و  میمصت  هک  تسا ) هدومن  ضبق  زین  ار  هب  یصوم  هک 
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: تسناد تلوهسب  ناوتیم  ار  ریز  لئاسم  مکح  الاب  لیلحت  زا 

، دشاب هدرک  لوبق  ار  تّیصو  یصوم  توف  زا  لبق  هل  یصوم  هک  یتروص  رد  هلأسم 1 -

هدمآ لمعب  هک  دـشابیم  لوبق  باجیا و  ءزج  ود  زا  بکرم  دـقع  اریز  تسین ، مزال  يوناث  لوبق  توف  زا  دـعب  م  ق . « 830  » ةدام حیرص  قبط 
ات دراد  همادا  شیادیپ  زا  سپ  یـصوم  تایح  نامز  رد  هل  یـصوم  لوبق  راثآ  هک  تسنآ  رما  نیا  ّتلع  درادـن . لوبق  رارکتب  جایتحا  تسا و 
زا سپ  ًاددـجم  هل  یـصوم  هاگره  دزاس . یفتنم  ار  عوضوم  تیـصو  ءاغلا  رثا  رد  یـصوم  ای  دـیامن و  فرطرب  ار  نآ  دوخ  هل  یـصوم  هکنآ 

. تسین شیب  يدیکأت  دنک  لوبق  ار  ّتیصو  یصوم  توف 

، دنک لوبق  ار  نآ  دناوتیم  یصوم  توف  زا  سپ  دنک ، در  ار  تّیصو  هل  یصوم  هک  یتروص  رد  هلأسم 2 -

ءاغلا ار  نآ  وا  دوخ  ات  تسا  دوجوم  ّتیـصو  دـشابیم  تایح  دـیق  رد  یـصوم  هک  ماداـم  دربیمن و  نیب  زا  ار  ّتیـصو  رثا  هل  یـصوم  در  اریز 
نآ دناوتیم  توف  زا  دعب  دشاب  هدرک  در  ار  ّتیصو  یصوم  توف  زا  لبق  هل  یصوم  رگا  دیوگیم ...« : م  ق . « 830  » ةدام هک  تسا  نیا  دیامن .
در ار  نآ  یصوم  توف  زا  لبق  سپس  دنک و  لوبق  ار  ّتیصو  یصوم  تایح  نامز  رد  هل  یـصوم  هک  یتروص  رد  نینچمه  دنک »...  لوبق  ار 
نآ ًاددجم  دناوتیم  اذل  تسا ، هدرکن  لوبق  ار  تیصو  اًلصا  هل  یصوم  هک  دوب  دهاوخ  نآ  دننام  دیامنیم و  یغلم  ار  لوبق  رثا  روبزم  در  دنک ،

. دننادیم ّرثؤم  طقف  ار  یصوم  توف  زا  سپ  لوبق  هک  یناسک  ةدیقع  اب  تسا  قفاوم  ۀجیتن  روبزم  لوق  دریذپب . ار 
لوبق يارب  یلحم  نآ  زا  سپ  دـیامنیم و  یغلم  ار  باجیا  راثآ  یـصوم  تایح  نامز  رد  هل  یـصوم  در  هک : دـننآ  رب  ءاـهقف  زا  يرگید  ةدـع 
تایح نامز  رد  نآ  در  دیامنیم ، ریثأت  دقع  عوقو  رد  یصوم  تایح  نامز  رد  ّتیصو  لوبق  هک  ینانچمه  نیاربانب  دراذگیمن . یقاب  ّتیصو 

ات دنامیمن  یقاب  رگید  یباجیا  هل ، یصوم  در  هلیسوب  باجیا  راثآ  ءاغلا  زا  سپ  رگید  ترابعب  دنکیم . ریثأت  باجیا  راثآ  عفر  رد  زین  یصوم 
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در زا  سپ  دشابیم ، هزیاج  دوقع  زا  تیـصو  دننام  هک  تلاکو  رد  اًلثم  تسا ، رگید  دوقع  رد  هک  هنوگنامه  دریگ ، رارق  وا  لوبق  دروم  دناوتب 
ار  تلاکو  رگید  دناوتیمن  وا  لیکو ، فرط  زا  نآ 
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. دیامن لوبق 

باجیاب وا  هل  یصوم  در  زا  سپ  هتفگ و  دوخ  تایح  تدم  يارب  ار  باجیا  دوخ  ّتیصو  رد  یـصوم  هکنآب  هجوت  اب  نانیا  لالدتـسا  فعض 
. تسا درومیب  رگید  دوقعب  ّتیصو  سایق  نیاربانب ، درادن ، ار  يدصق  نینچ  هدنیوگ  باجیا  رگید  دوقع  رد  یلو  تسا  یقاب  دوخ 

تیصو در  - 4

هراشا

هک یلعف  ظفل و  رهب  ّتیـصو  در  تسا . هدومن  کیلمت  واب  یـصوم  هک  ار  هچنآ  نتفریذـپن  هب  هل  یـصوم  مالعا  زا  تسا  ترابع  ّتیـصو  در 
دیوگب اًلثم  دراد  مالعا  ار  نآ  هچ  رگا  تسین  یفاک  ّتیـصو  رب  هل  یـصوم  تیاضر  مدع  دوشیم . عقاو  دیامن  نآب  ياضر  دـصق و  رب  تلالد 

. دشابیم در  زا  معا  تیاضر  مدع  اریز  دنک ، مالعا  ار  دوخ  در  دیاب  هکلب  متسین ، یضار  نمب  کلم  نالف  ّتیصوب 
کی ره  مکح  دـشاب . یـصوم  توـف  زا  سپ  تسا  نکمم  ددرگ و  عـقاو  یـصوم  توـف  زا  لـبق  تسا  نـکمم  نآ  لوـبق  دـننام  ّتیـصو  در 

. ددرگیم نایب  اًلیذ  هناگادج 

- یصوم توف  زا  لبق  هل  یصوم  در  فلا -

دننام دراد و  همادا  یقاب و  دوخ  لاحب  ّتیـصو  دیامنیمن و  یغلم  ار  ّتیـصو  راثآ  یـصوم  توف  زا  لبق  ّتیـصو  رد  تشذگ  الاب  رد  هکنانچ 
یـصوم تایح  نامز  رد  دناوتیم  هک  ینانچمه  دریذپب ، ار  نآ  یـصوم  توف  زا  دعب  دـناوتیم  هل  یـصوم  نیاربانب  دوشیم . دـیدجت  هک  تسنآ 
یـصوم توف  زا  لبق  هل  یـصوم  رگا  نیاربانب  دیوگیم ...« : م . ق . « 830  » هدام هکتـس  نیا  دنک . لوبق  ًاددـجم  دومن  در  ار  نآ  هکنآ  زا  سپ 

 ...«. دنک لوبق  ار  نآ  دناوتیم  توف  زا  دعب  دشاب  هدرک  در  ار  ّتیصو 

یصوم توف  زا  دعب  هل  یصوم  در  ب -

یـصوم توف  زا  سپ  هل  یـصوم  هک  یتروص  رد  نیاربانب  تسا ، لوبق  باجیا و  زا  بّکرم  دقع  دـشابیم و  دـقع  ّتیـصو  تشذـگ  هکنانچ 
رثا الب  لوبق  نآ  دنک  لوبق  ار  نآ  روبزم  در  زا  سپ  هچنانچ  ددرگیم و  فرطرب  زین  باجیا  راثآ  دوشیمن و  ققحم  دقع  دیامن ، در  ار  ّتیصو 

رما  نیا  رد  دوب . دهاوخ 
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حیرص بجومب  اریز  تسا ، هدرک  رازگرب  توکسب  هکنآ  ای  هدومن  لوبق  ار  ّتیـصو  یـصوم  تایح  نامز  رد  هل  یـصوم  هک  دیامنیمن  یقرف 
زا لبق  هل  یـصوم  رگا  نیاربانب  تسا ، ربتعم  یـصوم  توف  زا  دـعب  ّتیـصو  لوبق  ای  در  هل  یـصومب  تبـسن  : » م ق . « 830  » ةدام لوا  تمـسق 

 ...«. دنک لوبق  ار  نآ  دناوتیم  توف  زا  دعب  دشاب  هدرک  در  ار  ّتیصو  یصوم  توف 

دنچ یلئاسم 

. دنک لوبق  ار  تّیصو  هب  یصوم  زا  یتمسقب  تبسن  دناوتیم  هل  یصوم  هلأسم 1 -
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تبسن ّتیصو  تروص  نیا  رد  دنک ، لوبق  هب  یصوم  زا  یتمسقب  تبـسن  ار  ّتیـصو  دناوتیم  هل  یـصوم  م : ق . « 832  » ةدام حیرص  بجومب 
نوچ دوشیم و  لحنم  هددعتم  دوقعب  دروم  رابتعاب  دحاو  دقع  اریز  دوشیم » لطاب  رگید  تمـسقب  تبـسن  حیحـص و  هدش  لوبق  هک  یتمـسقب 

لصاح دشابیم  عوقو  طرش  هک  هل  یصوم  ةدارا  یـصوم و  ةدارا  نیب  قفاوت  ددرگیمن و  ررغ  بجوم  نآ  ضعب  لوبق  تسا  ضوعم  ریغ  دقع 
در هناخب  تبـسن  دنک و  لوبق  غابب  تبـسن  ار  ّتیـصو  دناوتیم  هل  یـصوم  دنک  ّتیـصو  يرگیدـب  ار  یغاب  هناخ و  یـسک  هاگره  الثم  تسا .

. دنک رازگرب  توکسب  ار  رگید  فصن  دریذپب و  ار  غاب  زا  عاشم  فصن  هکنآ  ای  دیامن و 

. دوب دهاوخ  وا  مّیق  ای  یلو  اب  تیصو  لوبق  ای  در  دشاب  نونجم  ای  ریغص  هل  یصوم  هک  یتروص  رد  هلأسم 2 -

لامعا زا  یکی  تیـصو  در  لوبق و  دهد . ماجنا  یقوقح  لامعا  روجحم  یگدنیامنب  دناوتیم  دشابیم و  نونجم  ریغـص و  ینوناق  ةدـنیامن  یلو 
دهاوخ یلو  اب  ّتیـصو  لوبق  ای  در  دشاب  نونجم  ای  ریغـص  هل  یـصوم  رگا  : » دیوگیم هک  م  ق . « 831  » هدام حیرـص  قبط  هک  دشابیم  یقوقح 

ای دریذپیم و  وا  زا  تیالو  تمـسب  دوخ  دنک ، تیـصو  دوخ  هیلع  ّیلوم  يارب  یلام  یلو  هچنانچ  نیاربانب  تسا . هدـش  هداد  هزاجا  یلوب  دوب »
هیلع ّیلوم  فرط  زا  ار  ّتیـصو  دناوتیم  وا  دـشابیم ، یلو  دـننام  میق  تسا . هتفگ  لوبق  باجیا و  رابتعا  ودـب  وا  تروص  نیا  رد  دـیامنیم  رد 

. دیامن در  ای  لوبق  زین  دوخ 

. دوشیمن لقتنم  هل  یصوم  هثروب  لوبق  قح  هلأسم 3 -

هل  یصوم  هک  یتروص  رد 
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دشاب و هدرم  یصوم  توف  زا  لبق  هل  یصوم  هکنآ  هاوخ  دوشیمن ، لقتنم  وا  هثروب  لوبق  قح  دریمب ، دنک  در  ای  لوبق  ار  ّتیصو  هکنآ  زا  لبق 
دوقع هیلک  رد  هک  ینانچمه  دوشیم  لطاب  ّتیـصو  نیاربانب  ددرگ . لقتنم  هثروب  لاوما  دننام  ات  تسین  یلام  قح  لوبق  اریز  نآ ، زا  دعب  هاوخ 

باجیا راثآ  اریز  دوشیم  لـطاب  زین  دـقع  دریمب ، دـقع  فرط  لوبق  زا  لـبق  هدـنیوگ  باـجیا  هاـگره  رگید  دوقع  رد  هکنآ  رب  هوـالع  تسا ،
رد ینعی  درادن  وا  ۀثروب  یهجوت  تسا و  هل  یصوم  صخشب  لام  يراذگاو  ّتیصو  رد  یصوم  رظن  رگید  فرط  زا  ددرگیم . لئاز  وا  توفب 

. دشابیم ّتیصو  ةدمع  ّتلع  هل  یصوم  ّتیصخش  تقیقح 
لوبق زا  لبق  هل  یـصوم  هاـگره  هک  تسنآ  رب  روهـشم  لوق  تسا . روهـشم  فـالخ  رب  روبزم  لوق  دـیامنیم . دـییأت  ار  رما  نیا  زین  تیاور  ود 

. تسا تیاور  روهشم  لوق  دنتسم  نآ . زا  دعب  ای  دشاب و  یصوم  توف  زا  لبق  هاوخ  دوشیم ، لقتنم  هثروب  لوبق  قح  دریمب 
ثراوب لوبق  قح  دریمب  دنک  در  ای  لوبق  ار  ّتیصو  هکنآ  زا  لبق  یـصوم  توف  زا  سپ  هل  یـصوم  هاگره  هک  دننآ  رب  ءاهقف  زا  يرگید  ةدع 

رثا رد  تسا و  هدـیدرگ  هل  یـصوم  ّتیکلم  رد  لخاد  هب  یـصوم  هدـش و  دوجوم  هیلع  ّقلعم  یـصوم  توفب  اریز  دوشیم ، لقتنم  هل  یـصوم 
هزاجا زا  لبق  کلام  هاگره  هک  تسا  یلوضف  عیب  رد  هک  ینانچمه  دنیامن ، در  ای  لوبق  ار  نآ  دنناوتیم  اهنآ  ددرگیم و  لقتنم  وا  هثروب  توف 
قفاوم هتفرگ  رارق  یندم  نوناق  يوریپ  دروم  هک  یقوقح  لوصا  اب  روبزم  ۀیرظن  هک  دسریم  رظنب  دـنهد . هزاجا  ار  دـقع  دـنناوتیم  هثرو  دریمب 
هثروب لوبق  قح  دشاب  یـصوم  توف  زا  لبق  هل  یـصوم  توف  هچنانچ  هک  دراد  اضتقا  رابخا  هتـسد  ود  نیب  عمج  هک  دننآ  رب  یـضعب  دشابیم .

لوبق هکنآ  رب  ینبم  تسا : رظن  ود  هل  یصوم  ّتیکلم  رد  هب  یصوم  ندش  لخاد  رد  دشاب  یصوم  توف  زا  سپ  هچنانچ  یلو  دوشیمن ، لقتنم 
. تسا لوبق  نامز  زا  لقان  ای  دشاب ، توفلا  نیح  ّتیکلم  زا  فشاک 

دراو وا  توف  زا  سپ  هدـش و  هل  یـصوم  ّتیکلم  دراو  هب  یـصوم  هک  دوشیم  فشک  دـننک  لوبق  ار  ّتیـصو  هثرو  هکناـنچ  لوا  تروص  رد 
زا  هل  یصوم  نوید  دربیمن و  ثرا  نآ  زا  هل  یصوم  هجوز  دشاب  نیمز  هب  یصوم  هاگره  تهج  نیدب  ددرگیم ، هثرو  ّتیکلم 
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دوشیم و لـصاح  لزلزتم  روطب  یـصوم  تاـفو  ناـمز  زا  هل  یـصوم  ّتیکلاـم  هک  دوش  هتفگ  هاـگره  تسا  نینچمه  ددرگیم ، تخادرپ  نآ 
. ددرگیم رقتسم  لوبق  ۀلیسوب 

هکنآ هن  ددرگیم ، لخاد  هثرو  ّتیکلمب  یـصوم  ّتیکلم  زا  ًامیقتـسم  هب  یـصوم  دـنیامن ، لوبق  ار  ّتیـصو  هثرو  هکناـنچ  مود  تروص  رد  و 
دوشیمن و ادا  نآ  زا  هل  یـصوم  نوید  تهج  نیدب  دوشیم ، وا  هثرو  ّتیکلم  لخاد  وا  تیکلم  زا  سپـس  هدـش و  هل  یـصومب  لقتنم  ياهظحل 

. ددرگیمن يراج  نآب  تبسن  وا  يایاصو 
قح ندوب  اراد  رابتعا  هب  یـصوم  رد  نانآ  ّتیکلام  اریز  دوب ، دـنهاوخ  کیرـش  هب  یـصوم  رد  دوخ  ثرـالا  مهـس  تبـسنب  هل  یـصوم  هثرو 

، دنیامن در  رگید  ضعب  لوبق و  ار  تیصو  هل ، یصوم  هثرو  ضعب  هک  یتروص  رد  تسا . هدیسر  نانآب  ثرالا  مهس  تبـسنب  هک  تسا  یلوبق 
«832  » ةدام زا  طبنتسم   ) ددرگیم لطاب  ّتیصو  دناهدومن  در  هک  یناسک  مهسب  تبسن  حیحص و  ّتیصو  دناهتفریذپ  هک  یناسک  مهسب  تبسن 

(. م ق .

لوبق ای  در  تیروف  مدع  - 5

اریز دزادنا ، ریخأتب  ار  نآ  دناوتیم  هکلب  دراد ، مالعا  ًاروف  ّتیصوب  تبسن  ار  دوخ  لوبق  ای  در  یـصوم ، توف  زا  سپ  تسین  مزلم  هل  یـصوم 
یـصوم هثرو  ررـض  بجوم  هل  یـصوم  فرط  زا  لوبق  ای  در  مالعا  ریخأت  هک  یتروص  رد  تسا . نآ  مدـع  لصا  تیروف ، رب  یلیلد  ندوبن  اب 

هک دنکیم  روبجم  ار  هل  یـصوم  مکاح ، هدومن و  عوجر  هاگدادب  دنناوتیم  نانآ  دننک ، فرـصت  دوخ  ثرالا  مهـس  رد  دـنناوتن  اهنآ  دـشاب و 
دنک فرـصت  هب  یـصوم  رد  دناوتیمن  یـصوم  ۀثرو  : » دیوگیم م  ق . « 833  » ةدام هک  تسا  نیا  دـنک . ذاختا  در  اـی  لوبق  رب  ار  دوخ  میمـصت 

. تسا هدرکن  مالعا  اهنآب  ار  دوخ  لوبق  ای  در  هل  یصوم  هک  مادام 
رد روبزم  هداـم  دـیامن .» نیعم  ار  دوخ  میمـصت  هک  دـنکیم  روبجم  ار  هل  یـصوم  مکاـح  دـشاب  هثرو  ررـضت  بجوم  مـالعا  نیا  ریخأـت  رگا 
رد دـنیامن  فرـصت  دوخ  مهـس  رد  دـنهاوخب  هثرو  هاگره  هک  ثلث  ای  عبر  دـننام  دـشاب  هکرت  زا  عاـشم  مهـس  ّتیـصو  دروم  هک  تسیدروم 
رد فرـصت  بجوم  هک  يروطب  دنیامنب  فرـصت  دوخ  ثرالا  مهـس  رد  دنناوتب  هثرو  هک  یتروص  رد  اّما  دناهدومن . فرـصت  زین  هب  یـصوم 

نیع  هب  یصوم  هکنآ  دننام  دوشن  هب  یصوم 
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(. م ق . « 833  » هدام زا  طبنتسم   ) تشاد دهاوخن  يدروم  لوبق  ای  در  مالعاب  هل  یصوم  رابجا  دشاب ، نیعم 

تیصو رد  یصوم  توف  ریثأت  - 6

مولعم یـصوم » توف  زا  سپ  هل  یـصوم  لوبق  اب  رگم  دوشیمن  ققحم  تیـصو  بجومب  کیلمت  : » دیوگیم هک  م  ق . « 827  » ةدام زا  هکنانچ 
خیرات زا  دریذپب  ار  ّتیـصو  هک  یتروص  رد  هل  یـصوم  يارب  ّتیکلم  ینعی  دـشابیم ، یـصوم  توف  رب  ّقلعم  ّتیـصو  رد  کیلمت  هک  دوشیم 

نآ هکنآ  طرشب  دشابیم ، هل  یصوم  کلم  نآ  زا  سپ  یصوم و  کلم  توف  زا  لبق  هب  یصوم  رگید  ترابعب  ددرگیم . لصاح  یصوم  توف 
. دیآ لمعب  وا  توف  زا  سپ  ای  دشاب  یصوم  تایح  نامز  رد  لوبق  هک  دیامنیمن  یقرف  رما  نیا  رد  دشاب . هدومن  لوبق  ار 

تیصو رد  هب  یصوم  ضبق  ریثأت  - 7

رد فرصت  اًلمع  زونه  هچ  رگا  دیامنب ، دناوتب  دهاوخب  یفرصت  هنوگ  ره  هک  تسا  لام  نآ  رب  هل  یصوم  ءالیتسا  زا  ترابع  هب  یصوم  ضبق 
(. م ق . 367 و 368 »  » ةدام زا  طبنتسم   ) دشاب هدرکن  نآ 

هدارا ود  قفاوت  ینعی  نیفرط  ياضر  دـصق و  قفاوت  ۀلیـسوب  دـقع  ۀـصوصخم  راثآ  درادـن و  يریثأـت  هنوگچـیه  ضبق  دوقع  زا  يرایـسب  رد 
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اریز تسا ، دوقع  رد  لصا  رما  نیا  نآ . لاثما  هراجا و  عیب ، دـننام : ددرگیم ، لـصاح  دـیامن  نآ  رب  تلـالد  هک  يزیچب  ندوب  نورقم  طرـشب 
. دریگن رارق  رثؤم  ءاضتقم  دیلوت  رد  يرگید  رما  هک  دیامنیم  باجیا  هدارا  ّتیمکاح  تسا و  نیفرط  ةدارا  تیقالخ  ۀبنج  رابتعاب  دقع  ریثأت 

، فقو دـننام : تسا ، هتـسناد  ّرثؤم  زین  ار  ضبق  نوناق  ءانثتـسا  روطب  دـشابیمن و  ءاضتقم  دـلوم  یئاهنتب  لوبق  باجیا و  رگید  دوقع  ضعب  رد 
يوریپ ار  رظن  هس  زا  یکی  دقع  ءاضتقم  شیادـیپ  رد  ضبق  ریثأت  رد  نییقوقح  هبه ، نهر و  فرـص ، عیب  ینکـس ، یبقر ، يرمع ، عافتنا ، قح 

زا سپ  ضبق و  لوبق و  باجیا ، زا  تسا  ترابع  دقع ، ءاضتقم  شیادیپ  ببـس  ینعی  تسا : ّتلع  ءزج  ضبق  هک  دننآ  رب  یـضعب  دـناهدومن :
یمامت  لوصح 
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باجیا و ۀلیـسوب  ءاضتقم  ینعی  دشابیم ، ءاضتقم  ققحت  طرـش  ضبق  هک  دننآ  رب  رگید  ضعب  ددرگیم . لصاح  دقع  ءاضتقم  هناگهس ، ءازجا 
رد ریثأت  تسا و  رّخأتم  طرـش  ددرگ  عقاو  دـقع  زا  سپ  ضبق  هچنانچ  نیاربانب  دوش . هداد  ضبقب  دروم  هکنآ  طرـشب  ددرگیم ، لصاح  لوبق 

ققحم لزلزتم  روطب  لوبق  باجیا و  ۀلیسوب  دقع  ءاضتقم  هک  دننآ  رب  دننادیم و  دقع  موزل  طرش  ار  ضبق  رگید  یضعب  دیامنیم . دوخ  لبق  ام 
زا سپ  دیامن و  لحنم  ار  دقع  دـناوتیم  هدـشن  هداد  ضبقب  دروم  هک  مادام  نیفرط  زا  کی  ره  ینعی  دوشیم ، مزال  ضبق  لوصح  اب  ددرگیم و 

. دننز مه  رب  ار  نآ  دنناوتیمن  دوشیم و  مزال  دقع  ضبق ،
ار نآ  توف  زا  دعب  رگا  دـیوگیم ...« : « 830  » ةدام رد  دشابیم  ّتیـصو  تسا  هتـسناد  ّرثؤم  نآ  رد  ار  ضبق  یندم  نوناق  هک  يدوقع  زا  یکی 
هک یتروص  رد   ) طقف دیامنیمن و  ضبق  ریثأت  ةوحنب  حیرصت  روبزم  ةدام  دنک »...  در  ار  نآ  دناوتیمن  رگید  درک  ضبق  ار  هب  یـصوم  لوبق و 

. دنادیم در  زا  عنام  ار  نآ  دشاب ) هدرک  لوبق  ار  ّتیصو  توف  زا  دعب  هل  یصوم 
مولعم یـصوم » توف  زا  سپ  هل  یـصوم  لوبق  اب  رگم  دوشیمن  ققحم  ّتیـصو  بجومب  کیلمت  : » دیوگیم هک  م  ق . « 827  » ةدام زا  هکنانچ 

و دوشیم . توف  خیرات  زا  هل  یصوم  تیکلام  بجوم  دنکیم و  ادیپ  ققحت  توف  زا  سپ  هل  یـصوم  لوبق  باجیا و  ۀلیـسوب  ّتیـصو  ددرگیم 
طابنتسا دنک »...  در  ار  نآ  دناوتیمن  رگید  درک  ضبق  ار  هب  یصوم  لوبق و  ار  نآ  توف  زا  دعب  رگا  و  دیوگیم ...« : هک  م  ق . « 830  » هدام زا 

ار هب  یـصوم  یلو  هدومن  لوبق  یـصوم  توف  زا  سپ  ار  ّتیـصو  هل  یـصوم  هک  یتروص  رد  تسا و  ّتیـصو  در  زا  عناـم  ضبق  هک  دوـشیم 
مزـال ضبق  ۀلیـسوب  تسا و  لزلزتـم  ققحت  زا  سپ  ّتیـصو  هک  دوب  نآ  رب  دـیاب  نیارباـنب  دـنک . در  ار  ّتیـصو  دـناوتیم  دـشاب  هدرکن  ضبق 

. ددرگیم
هل یصوم  ۀثروب  هب  یـصوم  ّتیکلم  دریمب ، ضبق  زا  لبق  دنک و  لوبق  ار  ّتیـصو  یـصوم  توف  زا  سپ  هل  یـصوم  هک  یتروص  رد  نیاربانب 

لوبق یـصوم و  توف  زا  سپ   ) هل یـصوم  توف  اریز  دـننز ، مه  رب  ار  دـقع  دـنناوتیم  دـننک و  ضبق  ار  نآ  دـنناوتیم  ناـنآ  ددرگیم و  لـقتنم 
هثروب  هل  یصوم  لوبق  یصوم و  توف  رثا  رد  هب  یصوم  دنادرگیمن و  مزال  ار  دقع  هل ) یصوم 
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. دننک ضبق  هثرو  ار  نآ  هکنآ  ات  تسا  زیاج  یلو  هدش ، لقتنم 

دحا نونج ) و   ) تومب هزیاج  دوقع  ۀـیلک  : » دـیوگیم هک  م  ق . « 954  » ةدام روتـسدب  تسا  زیاج  ضبق  زا  لبق  ّتیـصو  نوچ  هک  دورن  روصت 
هدام اریز  ددرگیم ، لحنم  تیصو  ضبق  زا  لبق  هل  یصوم  توفب  تسا » ربتعم  دشر  هک  يدراوم  رد  هفـسب  نینچمه  دوشیم و  خسفنم  نیفرط 

یقوقح تیعـضو  ياراد  هنیعم  دوقع  نیب  تیـصو  یلو  هعیدو  هیراـع و  تلاـکو ، دـننام  دنـشابیم  زیاـج  ًاـتعیبط  هک  تسیاهنیعم  دوقعب  رظاـن 
. دشابیم ّتیصو  زا  فرصنم  هدام  تهج  نیدب  دراد ، قرف  اهنآ  اب  ماکحا  ثیح  زا  هک  تسا  یصوصخم 

ّتیکلم یـصوم ) توف   ) هیلع قلعم  شیادیپ  زا  سپ  دوشیم و  عقاو  حیحـص  روطب  لوبق  باجیا و  ۀلیـسوب  ّتیـصو  دقع  هک  دـننآ  رب  یـضعب 
هبه رد  هکنانچ  دشابیم  تحص  طرش  ضبق  نیاربانب  دوش . هداد  هل  یصوم  ضبقب  هب  یصوم  هکنآ  طرشب  ددرگیم ، لصاح  هل  یـصوم  يارب 

. تسا
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لطاب ار  نآ  در  تهج ، نیدـب  دوشیم . لصاح  لوبق  باـجیا و  ۀلیـسوب  یـصوم ، توف  زا  سپ  هل  یـصوم  يارب  ّتیکلم  هک  دـننآ  رب  یـضعب 
لقانب جاتحم  ّتیکلم  اریز  تسا ، رگید  یکیلمت  دوقع  رد  هک  ینانچمه  دشاب ، هدشن  هداد  هل  یصوم  ضبقب  هب  یـصوم  هچ  رگا  دنادرگیمن ،
لاقتنا رد  يریثأت  هنوگچـیه  هل  یـصوم  در  نیاربانب  تسا . ضبق  ندوب  طرـش  مدـع  مه  لصا  تسا و  هتفای  شیادـیپ  نآ  دـشابیم و  ینوناـق 

اریز تسا ، درومیب  ضبق  ندوب  طرش  رد  هبهب ، ّتیـصو  سایق  دوشیم . باحـصتسا  هل  یـصوم  ّتیکلام  دیدرت ، دروم  رد  تشاد و  دهاوخن 
. دشابیم صاخ  لیلد  ۀطساوب  هبه  رد  ضبق  ندوب  طرش  تسا و  یصوصخم  ماکحأ  ياراد  دشابیم و  هناگادج  سیسأت  کی  ره 

لطاب تیـصو  دـنک ، در  ار  ّتیـصو  یـصوم  توف  زا  سپ  هل  یـصوم  هکنانچ  تسا ، تیـصو  موزل  طرـش  ضبق  هک  یندـم  نوناق  رظن  رباـنب 
فرطرب باجیا  راثآ  در  ۀلیـسوب  اریز  دـیامنب ، لوبق  ار  نآ  دـناوتیمن  رگید  تهج  نیدـب  دـشاب . هدرک  ضبق  ار  هب  یـصوم  هچ  رگا  ددرگیم 

تیصو هل  یـصوم  هک  دوش  فشک  یـصوم  توف  زا  سپ  هب  یـصوم  ضبق  زا  هکنآ  رگم  تسا ، یعامجا  هیماما  ياهقف  نیب  رما  نیا  دوشیم .
رد  تسا ، هدومن  لوبق  اًلمع  ار 
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روصتب هل  یصوم  هک  ددرگ  تباث  هکنانچ  دوش ، ملـسم  رما  نیا  فالخ  هاگره  الا  دشابیم و  رثا  الب  روبزم  لوبق  زا  سپ  نآ  در  تروص  نیا 

رثا الب  ضبق  هدومن ، فرـصت  تسا  وا  دزن  هیراع  ناونعب  لام  نآ  هکنآ  هدرک  روصت  ای  هدومن  فرـصت  تسوا  دوخ  کـلم  هب  یـصوم  هکنآ 
. دشابیم

تسا یناجم  تیصو  - 8

هراشا

يارب دوخ  لام  زا  ار  یتعفنم  ای  نیع  یسک  هکنیا  زا  تسا  ترابع  یکیلمت  ّتیصو  : » دیوگیم ّتیـصو  فیرعت  رد  م  ق . « 826  » ةدام هکنانچ 
هبه دننام  ّتیـصو  تسا . ضوعم  ریغ  ینعی  دشابیم ، یناجم  دوقع  زا  یکیلمت  تیـصو  دنک »...  کیلمت  ًاناجم  يرگیدب  شتوف  زا  دعب  نامز 

یـصوم هچنانچ  نیاربانب  دـشابیم . هضوعم  ریغ  دوقع  زا  ۀـعیبط  دریگیم و  ماجنا  نارگیدـب  یکین  ناسحا و  يارب  هک  تسیدوقع  زا  هقدـص  و 
: دیوگب

یلو هدـش ، عقاو  تیـصو  ۀغیـصب  هچ  رگا  روبزم  دـقع  اریز  دـشابیمن ، حیحـص  لایر  رازه  دـصکی  لـباقم  رد  مدرک  ّتیـصو  وتب  ار  ماهناـخ 
. تسا هدیدرگ  دقعنم  ضوعم  ۀلماعم  تروصب 

هک دنک  طرش  ّتیـصو  دقع  نمـض  یـصوم  هکنانچ  درادن  نآ  ندوب  یناجم  اب  تافانم  ّتیـصو  دقع  نمـض  ضوع  طرـش  هک  دسریم  رظنب 
یـسک هاگره  الثم  تشذگ . مود  دّلجم  رد  هبه  رد  هکنانچ  دـهد ، ماجنا  ار  لمع  نالف  ای  دـهدب و  يرگیدـب  ای  واب  ار  لام  نالف  هل  یـصوم 
هیدأت یصوم  کچوک  رسپب  لایر  رازه  دصکی  یهام  لاس ، هد  ات  هل  یصوم  هک  دیامن  طرش  نآ  نمض  دنک و  ّتیـصو  يرگیدب  ار  ياهناخ 
یقوقح تعیبط  تسا  هدش  نآ  نمض  هک  یطرش  تسا و  یناجم  هتفاین و  رییغت  ّتیصو  دقع  تعیبط  اریز  دوب ، دهاوخ  حیحص  ّتیـصو  دنک 

زین ضوع  طرش  دیاب  دشاب  هتشاد  ّتیـصو  ندوب  یناجم  دیق  اب  تافانم  ضوع  طرـش  هچنانچ  الا  و  دنادرگیمن ، ضوعم  ار  ضوعم  ریغ  دقع 
م: ق . « 795  » ةدام تسا ، هدـش  م  ق . « 795  » ةدام رد  هبه  فیرعت  رد  زین  یناجم  دـیق  اریز  تسا ، حیحـص  هکنآ  لاـح  دومن و  ناوتن  هبه  رد 
، بهّتم ار  رگید  فرط  بهاو ، ار  هدننککیلمت  دنکیم ، کیلمت  يرگید  سکب  ًاناجم  ار  یلام  رفن  کی  نآ  بجومب  هک  تسا  يدـقع  هبه  »

«. دنیوگیم هبوهوم  نیع  تسا  هبه  دروم  هک  ار  یلام 
75 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

- هب یصوم  رد  هثرو  فرصت  زاوج  مدع 
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: دیوگیم هک  م  ق . « 826  » هدام زا  هکنانچ  دننک . فرصت  هکرت  رد  هل ، یصوم  لوبق  ای  در  زا  لبق  دنناوتیمن  یصوم  ۀثرو 
 ...« دنک کیلمت  ًاناجم  يرگیدـب  شتوف  زا  دـعب  نامز  يارب  دوخ  لام  زا  ار  یتعفنم  ای  نیع  یـسک  هکنیا  زا  تسا  ترابع  یکیلمت  ّتیـصو  »

تسا و ببـس  ءزج  هل  یـصوم  لوبق  ددرگیم و  لـصاح  یـصوم  توف  ناـمز  زا  هب  یـصومب  تبـسن  هل  یـصوم  ّتیکلم  هک  دوشیم  هدـیمهف 
یصوم ۀثرو  : » م ق . « 833  » هدام لوا  دنب  بجومب  نیاربانب  دوب . دهاوخ  هل  یصوم  ّتیکلم  قبس  زا  فشاک  دوش  عقاو  توف  زا  سپ  هچنانچ 

هک تسیتروص  رد  رما  نیا  تسا »...  هدرکن  مـالعا  اـهنآب  ار  دوخ  لوبق  اـی  در  هل  یـصوم  هک  ماداـم  دـنک  فرـصت  هب  یـصوم  رد  دـناوتیمن 
رد فرـصت  بجوم  دوخ ، مهـس  رابتعاب  عاشم  لام  رد  اهنآ  فرـصت  اریز  نآ ، سدـس  عبر و  دـننام  دـشاب ، هکرت  زا  عاـشم  ءزج  هب  یـصوم 

رگا دیوگیم ...« : م  ق . « 833  » هدام مود  دنب  هک  تسا  نیا  دنشکب . ار  هل  یصوم  لوبق  ای  در  مالعا  راظتنا  دیاب  نانآ  اذل  ددرگیم ، هب  یصوم 
ةدام فلاخم  موهفم  زا  دیامن .» نیعم  ار  دوخ  میمـصت  هک  دـنکیم  روبجم  ار  هل  یـصوم  مکاح  دـشاب  هثرو  ررـضت  بجوم  مالعا  نیا  ریخأت 
دشاب زورفم  نیعم و  نیع  هب  یصوم  هک  يدراوم  دننام  دوشن ، هثرو  ررضت  بجوم  هل  یصوم  مالعا  ریخأت  هچنانچ  هک  ددرگیم  مولعم  روبزم 

دناوتیمن مکاح  دراد و  مالعا  ار  دوخ  میمـصت  هل  یـصوم  ات  دـنراذگیماو  ار  هب  یـصوم  دومن و  دـنهاوخ  فرـصت  هکرت  زا  یقب  ام  رد  هثرو 
ریخأتب ار  در  ای  لوبق  مالعا  دشاب  ینالوط  هچ  رگا  تدم ، دـنچ  ره  دـناوتیم  هل  یـصوم  نیاربانب  دـیامنب ، لوبق  ای  در  رد  رابجا  ار  هل  یـصوم 

. دزادنا
. دشابیم ناتسرهش  هاگداد  مکاح  روظنم ، یندم  یسرداد  نیئآ  لوصاب  هجوت  اب  تسا و  مهبم  مکاح  ۀملک  روبزم  ةدام  رد 
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یصوم رد  مود - ثحبم 

هراشا

م ق . « 826  » هدام زا  هکنانچ  هل . یصوم  يرگید  یصوم و  یکی  دشابیم : فرط  ود  ياراد  رگید  دوقع  دننام  تسا و  دقع  یکیلمت  ّتیـصو 
نیاربانب دـیامنب . کیلمت  ًاناجم  يرگیدـب  شتوف  زا  سپ  نامز  يارب  دوخ  لام  زا  ار  یتعفنم  ای  نیع  هک  تسا  یـسک  یـصوم  دوشیم ، مولعم 

دیاب یصوم  روبزم  دقع  تحص  يارب  اذل  دنکیم . راذگاو  يرگیدب  ار  نآ  دیامنیم و  فرـصت  دوخ  لاوما  رد  تیـصو  دقع  ۀلیـسوب  یـصوم 
: دشاب ریز  طیارش  ياراد 

- دشاب ینوناق  تیلها  ياراد  دیاب  یصوم  - 1

غلاب و دیاب  روبزم  نوناق  « 211  » هدام قبط  ینعی  دشاب ، هتشاد  تیلها  هلماعم  يارب  تیـصو  نیح  رد  دیاب  یـصوم  م  ق . « 210  » هدام بجومب 
ار دوخ  لام  ّتیصو  ۀلیـسوب  یـصوم  ددرگیم ، مولعم  یکیلمت  ّتیـصو  فیرعت  رد  م  ق . « 826  » هدام زا  هکنانچ  اریز  دـشاب ، دیـشر  لقاع و 

دیاب یـصوم  نیاربانب  دشابیم . لطاب  ّتیلها  نتـشاد  نودـب  تسا و  معا  ینعمب  تالماعم  ماسقا  زا  يراذـگاو  دـیامنیم و  راذـگاو  يرگیدـب 
نونجم زیمم و  ریغ  ریغـص  هکنآ  رب  هوـالع  دـنیامن ، فرـصت  دوخ  لاوما  رد  دـنناوتیمن  ناـنیا  اریز  دـشابن ، هفـس  اـی  نونج  رغـصب ، روـجحم 
روجحم یئاراد  ةرادا  يارب  میق  یلو و  اریز  دننک ، ّتیصو  نیروجحم  زا  یگدنیامن  ناونعب  دنناوتیمن  زین  میق  یلو و  دنیامنب . هدارا  دنناوتیمن 

زا جراخ  نآ  دـشابیم و  روجحم  یئاراد  یناجم  يراذـگاو  ّتیـصو ، دـننک . هرادا  ار  اهنآ  یئاراد  دـیاب  هطبغ  نتفرگ  رظن  رد  اب  هک  دنـشابیم 
. ددرگیم بوسحم  لقاع  روبزم  تلاح  رد  اریز  دیامن ، ّتیصو  هقافا  نامز  رد  دناوتیم  يراودا  نونجم  دوریم . رامشب  لاوما  ةرادا 

لقع رابتعا  اریز  دشاب ، هل  یصوم  لوبق  زا  لبق  هچ  رگا  ددرگیمن ، ّتیـصو  نالطب  بجوم  ّتیـصو ، زا  سپ  یـصوم  رب  نونج  ندش  ضراع 
. دنکیم فرصت  دوخ  یئاراد  رد  دیامنیم و  هدارا  یصوم  هک  تسا  ربتعم  ّتیصو  ءاشنا  نامز  رد  ّتیصو ، رد 
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دشاب دصق  ياراد  دیاب  یصوم  - 2

نکر  دصق  تسا و  دقع  ّتیصو  اریز 
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نآ دیامن  هلماعم  باوخ  رد  ای  یـشوهیب  ای  یتسم  لاح  رد  یـسک  رگا  : » دـیوگیم م  ق . « 195  » ةدام تهج  نیدب  دشابیم  نآ  ققحت  یـساسا 
«. تسا لطاب  دصق  نادقف  ۀطساوب  هلماعم 

- دشاب اضر  ياراد  دیاب  یصوم  - 3

، دـیامنب یتّیـصو  هارکا  رثا  رد  یـسک  هکنانچ  اذـل  تسین ، ذـفان  هرکم  ّتیـصو  تهج  نیدـب  تسا ، راوتـسا  اضر  ساسا  رب  هدارا  ّتیمکاـح 
يردپ هاگره  نیاربانب  تسا . معا  ینعمب  هلماعم  دقع و  زا  یعون  ّتیـصو  اریز  دنک ، ذیفنت  ار  نآ  دهد و  تیاضر  هارکا  عفر  زا  سپ  دناوتیم 

ار نآ  دناوتیم  هارکا  عفر  زا  سپ  دـهد  ماجنا  ار  نآ  وا  دـنک و  ّتیـصو  اهنآب  ار  دوخ  یئاراد  ثلث  هک  دـننک  روبجم  شنادالوا  زا  یـضعب  ار 
عقاو نیلماعتم  زا  ریغ  یجراخ  صخـش  فرط  زا  هچ  رگا  تسا  هلماعم  ذوفن  مدـع  بجوم  هارکا  : » دـیوگیم م  ق . « 203  » هدام دیامن . ءاضما 

«. تسا هلماعم  ذوفن  بجوم  هارکا  عفر  زا  دعب  هلماعم  ءاضما  : » م ق . « 209  » هدام بجومب  و  دوش »

- تسا تیصو  ذوفن  مدع  بجوم  هل  یصوم  صخش  رد  هابتشا  - 4

هراشا

هلماعم ذوفن  بجوم  هارکا  ای  هابتـشا  ۀـجیتن  رد  لـصاح  ياـضر  : » م ق . « 199  » ةدام بجومب  تشذـگ  لوا  دـّلجم  رد  تادـهعت  رد  هکنانچ 
هک يدراوـم  رد  رگم  دروآـیمن ، دراو  یللخ  هلماـعم  تحـصب  فرط  صخـش  رد  هابتـشا  : » دـیوگیم هک  م  ق . « 201  » ةداـم موهفم  و  تسین »

ذفان ریغ  ّتیـصو  دیامن  هابتـشا  هل  یـصوم  صخـش  رد  تاهج  زا  یتهجب  یـصوم  هکنانچ  دـشاب » هدوب  دـقع  هدـمع  ّتلع  فرط  ّتیـصخش 
نـالفب ار  دوخ  ثلث  هکنآ  دـصقب  یـصخش  اًـلثم  تسا ، دـقع  هدـمع  ّتلع  هل  یـصوم  ّتیـصخش  هبه  دـننام  ّتیـصو  رد  اریز  دوب ، دـهاوخ 
صخش هکنآ  روصتب  یـصوم  دیامنیم و  یفرعم  دنمـشناد  مانب  ار  دوخ  وا  دوشیم و  هجاوم  یلهاج  درم  اب  دیامنب  ّتیـصو  روهـشم  دنمـشناد 

هدوب ّتیـصو  ةدمع  ّتلع  دنمـشناد  نالف  ّتیـصخش  اریز  دشابیم ، ذـفان  ریغ  روبزم  ّتیـصو  دـنکیم ، ّتیـصو  واب  تسا  دنمـشناد  نآ  روبزم 
. دومنیمن ّتیصو  دوبیم  هاگآ  هدرک  ّتیصو  واب  هک  یسک  تیصخش  زا  هاگره  و  تسا ،

هابتشا مه  فرط  تیصخش  رد  هاگره  دشاب و  ضوعب  ندیسر  هلماعم  نیفرط  زا  کی  ره  دصق  هک  تسین  ضوعم  دوقع  دننام  روبزم  ّتیصو 
دوقع  تعیبط  رد  اریز  دشاب ، حیحص  هلماعم  دوش 
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دومن ذیفنت  ار  ّتیـصو  دوخ  هابتـشا  رب  عالطا  زا  سپ  یـصوم  هچنانچ  نیاربانب  دشابیمن . دـقع  ةدـمع  ّتلع  هلماعم  فرط  ّتیـصخش  هروبزم 

. دوشیم لطاب  ّتیصو  دریمب  ات  دوشن  هاگآ  نآ  زا  هاگره  دوب و  دهاوخ  حیحص  ّتیصو 

، ددرگ بکترم  تسا  تکاله  بجوم  هک  لیبق  نیا  زا  يرگید  لامعا  ای  دنک  مومسم  ای  حورجم  ار  دوخ  دیاب  یصوم  فلا -

تکاله بجوم  ًاعون  هک  دوش  بکترم  یلامعا  یـصوم  هاگره  نیاربانب  دیامنب . اذـغ  باصتعا  ای  دزادـنا و  ریزب  ماب  زا  ار  دوخ  هکنآ  دـننام 
لطاب دیامنیم  نآ  زا  سپ  هک  یتّیصو  دنک  توف  يزغم  يزیرنوخ  رثا  رد  دنزب و  راویدب  ّتینابـصع  رثا  رد  ار  دوخ  رـس  هکنآ  دننام  دوشیمن ،

. دشابیمن
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. دوشب بکترم  یشکدوخ  دصقب  ار  روبزم  لمع  یصوم  ب -

اًلثم دیامن ، بلج  دوخب  ار  يرگید  تفأر  هتـساوخیم  لمع  باکترا  زا  دـشاب و  هتـشادن  یـشکدوخ  دـصق  یـصوم  هک  یتروص  رد  نیاربانب 
رما نیا  یلو  تسا ، هتخادنا  دوخ  فتک  فرطب  يریت  يرمک  ۀحلـسا  اب  دـنک  ادـیپ  واب  تبـسن  يرتشیب  تبحم  شردـپ  هک  هتـساوخ  یـصوم 
لمع هک  هدش  دیق  « 836  » هدام رد  اریز  دوب ، دهاوخن  لطاب  دیامنیم  روبزم  لمع  باکترا  زا  سپ  هک  یتیـصو  تسا ، هدش  وا  تکالهب  رجنم 

باکترا هاگره  تسا  نینچمه  تسا . هتـشادن  يدـصق  نینچ  بکترم ، روبزم  دروم  رد  هکنآ  لاح  دـشاب و  هدـش  ماجنا  یـشکدوخ  دـصقب 
. دنک تباصا  واب  جراخ و  نآ  زا  یگنشف  دریگب و  تسد  رد  ندرک  كاپ  يارب  ار  ۀحلسا  یصوم  هکنانچ  دشاب ، اطخ  وهـس و  يور  زا  لمع 

دـصق یـصوم  هک  دوش  تباث  نئارق  لاوحا و  عاضوا و  ۀلیـسوب  هک  دـیامنیم  رداص  یناـمز  رد  سرداد  ار  ّتیـصو  نـالطبب  مکح  نیارباـنب 
یشکدوخ 
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، دیامنیم لعاف  تکاله  دصق  زا  فشک  دوشب  تومب  رجنم  ًاعون  هک  دشاب  یلامعا  زا  یـصوم  لمع  هک  یتروص  رد  دـنک . زارحا  ار  یـصوم 

. تسا هتشادن  ار  يدصق  نینچ  هک  دوش  تباث  جراخ  نئارق  زا  هکنآ  رگم 

دوش عقاو  لمع  باکترا  زا  سپ  تّیصو  ج -

رد اما  تسا ، لطاب  شتّیصو  دنک  توف  مس  ندیشون  ۀجیتن  رد  دیامنب و  ّتیصو  سپس  دروخب و  یشکدوخ  دصقب  ار  یمـس  یـسک  هکنانچ 
. تسا حیحص  ّتیصو  دیامنب  ّتیصو  لمع ، باکترا  زا  لبق  هک  یتروص 

ّتیصو یشکدوخ ، لمع  باکترا  زا  سپ  هک  تسا  هدش  دیق  هدربمان  ةدام  رد  اریز  تسا ، هتشاد  یشکدوخ  دصق  ّتیـصو  نیح  رد  هچ  رگا 
. دیامن

دوش وا  توفب  یهتنم  یصوم  لمع  د -

وا توفب  یهتنم  هاگره  الا  و  دوب . دـهاوخ  لطاب  هدومن  نآ  زا  سپ  هک  یتّیـصو  دوش ، یـصوم  توفب  یهتنم  یباکترا  لمع  هک  یتروص  رد 
لمع نآ  ًاعون  هک  دوش  بکترم  ار  یلمع  یـصوم  هاگره  نینچمه  تسا . ذفان  وا  ّتیـصو  الاب  ةدام  حیرـص  بجومب  دبای  يدوبهب  ددرگن و 
دریمب یـصوم  هدـمآ  لـمعب  وا  ياوادـم  رد  هک  یتاهابتـشا  رثا  رد  هکلب  تسا  هدومنن  توف  یـصوم  نآ  رثا  رد  دوـشیم و  تکـاله  بجوـم 

یشکدوخ لمع  بکترم  یصوم  هاگره  هچ  رگا  تسا  هدیـسرن  تکالهب  یباکترا  لمع  رثا  رد  یـصوم  اریز  دوب ، دهاوخ  حیحـص  ّتیـصو 
دزن روهشم  ّتیصو ، نالطبب  لوق  ق م ) « 836  » ةدام حور  زا  طبنتـسم   ) دهد يور  نآ  زرط  رد  هابتـشا  ات  درکیمن  ادیپ  اوادمب  جایتحا  دشیمن 

تسا و هدش  زین  نآ  رب  عامجا  يوعد  دشابیم و  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  دالو  یبأ  ۀحیحـص  تیاور  نآ  دنتـسم  تسا ، هیماما  ياهقف 
نآ تبثم  دناهتـسناد  الاب  دروم  رد  ّتیـصو  نالطب  بجوم  هک  ار  یتاناسحتـسا  تسین و  یقوقح  دـعاوق  اب  قبطنم  ّتیـصو  نالطبب  مکح  الا 

ار وا  ءاهقف  زا  رگید  ياهدـع  دـنادیمن ، لطاب  ار  ّتیـصو  تسا و  هدومن  رظن  راـهظا  روهـشم  فـالخ  رب  سیردا  نبا  تهج  نیدـب  دـشابیمن ،
. دناهدومن تعباتم 

زا سپ  هدوب و  ینابـصع  باکترا  لاح  رد  یـصوم  تسا  نکمم  اریز  دیامنیمن ، لعاف  تهافـس  رب  تلالد  یـشکدوخ  دصقب  لمع  باکترا 
يداع  تلاح  ّتیصو  نامز  رد  نآ 
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. تسا هدوب  هدشن  یلوتـسم  وا  رب  گرم  بارطـضا  تلاح  ملاس و  شلقع  ّتیـصو  نامز  رد  هک  دوش  قّقحم  هاگره  ًاصوصخم  دشاب . هتـشاد 

. تسا حیحص  شتّیصو  دشاب  قّقحم  یصوم  دشر  لمع ، باکترا  زا  سپ  هچنانچ  هک  تسنآ  رب  هرکذت  رد  همالع  تهج  نیدب 
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. تسا حیحص  شتّیصو  دشاب  قّقحم  یصوم  دشر  لمع ، باکترا  زا  سپ  هچنانچ  هک  تسنآ  رب  هرکذت  رد  همالع  تهج  نیدب 
شتکاله بجوم  دـهدیم و  ماجنا  یـشکدوخ  دـصقب  هک  ار  یلمع  یـصوم  هک  بیرقت  نیدـب  دوخ ، ثروم  لتقب  یـشکدوخ  لـمع  ساـیق 

قرافلا عم  سایق  دشابیم ، لطاب  شتّیـصو  تازاجم  ناونعب  و  تسا ، هدش  فالخ  لمع  بکترم  هک  دشابیم  تروم  لتاق  لمع  دـننام  دوشیم 
، دـنوشن دوخ  ثروم  لتق  بکترم  ثراب  ندیـسر  دـیماب  ثارو  ات  تسا  لتق  زا  يریگولج  يارب  ثرا  زا  ثروم  لتاق  ّتیمورحم  اریز  تسا ،
هب مهل  یـصوم  ندیـسر  يارب  یـشکدوخ  اریز  دوش ، یـشکدوخ  باکترا  زا  عنام  دـناوتیمن  ّتیـصو  نـالطب  هک  یـشکدوخ  دروم  فـالخب 

. دشابیمن هب  یصوم 

تسا لطاب  هدومن  مومسم  ای  حورجم  ار  دوخ  یشکدوخ  دصقب  هک  یسک  تیصو  - 5

بجوم هک  لیبق  نیا  زا  رگید  لامعا  اـی  دـنک  مومـسم  اـی  حورجم  ار  دوخ  یـشکدوخ  دـصقب  یـسک  هاـگره  : » م ق . « 836  » ةداـم بجومب 
ّتیصو دشن  توفب  یهتنم  هاگره  تسا و  لطاب  تکاله  تروص  رد  ّتیصو  نآ  دیامن  ّتیصو  نآ  زا  سپ  ددرگ و  بکترم  تسا  تکاله 

«. دوب دهاوخ  ذفان 
: الاب دروم  رد  ّتیصو  نالطب  طئارش 

هل یصوم  رد  موس - ثحبم 

هراشا

. تسا هدش  راذگاو  واب  یلام  یکیلمت ، ّتیصو  ۀلیسوب  هک  تسیسک  هل  یصوم 
. یبنجا صخش  ای  دشاب  یصوم  ۀثرو  تسا  نکمم  هل  یصوم 

- دشاب دوجوم  تیصو  نیح  رد  دیاب  هل  یصوم  - 1

یسک هکنآ  دننام  تسین ، حیحـص  مودعم  رب  ّتیـصو  نیاربانب  دشاب . هتـشاد  دوجو  دیامنیم  ّتیـصو  یـصوم  هک  ینامز  رد  دیاب  هل  یـصوم 
کیلمت ءاشنا  ّتیصو ، رد  باجیا  اریز  تسا ، هدوب  هدرم  ّتیصو  نیح  رد  هل  یـصوم  هک  دوش  مولعم  دعب  دنک و  ّتیـصو  يرگیدب  ار  یلام 

ًادـعب هک  یـسکب  تیـصو  نیاربانب  دومن . کیلمت  تسین  دوجوم  هک  یـسکب  ار  یلام  ناوتیمن  تسا و  هیلع  ّقلعم  لوصح  زا  سپ  هب  یـصوم 
هدشن يدنزرف  ياراد  یـصوم  زونه  هکنآ  لاح  دنک و  ّتیـصو  دوخ  رـسپ  يارب  ار  یلام  یـسک  هکنانچ  دـشابیمن ، حیحـص  دـیآیم  دوجوب 

«. تسا هدش  ّتیـصو  وا  يارب  هک  دوشب  يزیچ  کلام  دناوتب  دیاب و  دوجوم  دیاب  هل  یـصوم  : » دـیوگیم م . ق . « 850  » هدام هکتس  نیا  تسا .
ق. « 958  » هدام قبط  دشاب  دوجوم  هک  یناسنا  ره  اریز  تسا . یحیضوت  دیق  تسا ) هدش  ّتیصو  وا  يارب  هک  دوشب  يزیچ  کلام  دناوتب   ) دیق

. دوب دهاوخ  یندم  قوقح  زا  عتمتم  م .
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يزیچ کلام  دناوتیمن  هدرب  روبزم  قوقح  رد  تسا و  هدـش  سابتقا  یمالـسا  قوقح  بتک  زا  روبزم  ةدام  نومـضم  نوچ  هک  دوریم  لامتحا 
تـسا یندم  قوقح  زا  عتمتم  یناسنا  ره  م  ق . « 958  » ةدام بجومب  هک  ناریا  نوناق  رد  تسا . هدـش  میظنت  تروص  نیدـب  الاب  ةدام  ددرگ ،

. دنامیمن یقاب  رما  نیا  رد  ثحب  يارب  يدروم 
: دیوگیم هک  م  ق . « 69  » هدام كالم  تدحوب  دومن و  فقوب  سایق  ناوتیمن  ار  ّتیصو 

«850  » ةدام حیرصت  اب  اریز  تسا ، حیحص  دوجوم  عبتب  مودعم  رب  ّتیصو  هک  دوب  نآ  رب  دوجوم » عبتب  رگم  تسین  حیحـص  مودعم  رب  فقو  »
، تسا هدوب  نآ  نایب  ماقم  رد  هکنآ  اب  دوجوم ، عبتب  مودعم  رب  ّتیـصو  زاوج  رکذ  زا  توکـس  دـشاب و  دوجوم  دـیاب  هل  یـصوم  هکنآب  م  ق .
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مودـعم هکنآ  لاح  تسا و  هداد  هزاجا  دوجوم  عبتب  ار  مودـعم  رب  فقو  نوناق  هنوگچ  هکنآب  داریا  رد  دراذـگیمن ، یقاب  سایق  يارب  يدروم 
یئاهخساپ رد  تسا . هدشن  هداد  ًاعبت  واب  لاقتنا  هزاجا  ّتیـصو  رد  ًاعبت و  ای  دریگ  رارق  هیلع  فوقوم  اًلقتـسم  هاوخ  درادـن ، ار  کلمت  تیلباق 

فقو و زا  کی  ره  هک  تفگ  ناوتیم  طقف  دریگ ، رارق  هدـننکعناق  دـناوتیمن  کیچـیه  دـسریم و  رظنب  یناسحتـسا  اهنآ  یماـمت  دـناهداد  هک 
. دراد ياهناگادج  ماکحأ  نامتخاس و  تسا و  یّلقتسم  سیسأت  ّتیصو 

هل یـصوم  هک  دراد  ررقم  دنک و  ّتیـصو  يرگیدب  ار  یلام  یـسک  هک  وحن  نیدب  تفای  تسد  يدهع  ّتیـصو  قیرط  زا  الاب  روظنمب  ناوتیم 
. دنک وا  لیصحت  يارب  فقو  ای  دیامن و  کیلمت  واب  ار  لام  نآ  یصوم  يارب  يرسپ  شیادیپ  زا  سپ 

- دوش رادروخرب  تیصو  زا  دناوتیم  لمح  - 2

هراشا

یلک ةدعاق  هک  تسا  اراد  یقوقح  ّتیصخش  رظن  زا  ار  یصوصخم  تیعـضو  دشابیمن ، یّلقتـسم  دوجو  ياراد  یلیفط و  دوجوم  نوچ  لمح 
: دیامنیم تیاکح  نآ  زا  م  ق . « 957  » ةدام رد  روکذم 

یندم قوقح  زا  عتمت  يارب  دنکیم  حیرـصت  الاب  ةدام  هکنانچ  دوش .» دلوتم  هدـنز  هکنیا  رب  طورـشم  ددرگیم  عتمتم  یندـم  قوقح  زا  لمح  »
لمح تروص  نیا  رد  دروآ ، تسدب  ار  یّلقتـسم  دوجو  ددرگ و  ّدلوتم  زین  هدـنز  دـیاب  هکلب  دـشاب ، هدـنز  دوجوم و  لمح  هک  تسین  یفاک 

هک  تسا  کلمت  یندم  قوقح  ماسقا  زا  یکی  ددرگ . عتمتم  یندم  قوقح  زا  دناوتیم 
 82 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

لمح ینوناق  ۀـنیعم  بابـسا  زا  کی  مادـکب  هک  تسنآ  دریگ  رارق  شـسرپ  دروم  تسا  نکمم  هک  يرما  دوش . عتمتم  نآ  زا  دـناوتیم  لـمح 
نآ ۀلیسوب  دناوتیم  لمح  هک  یبابسا  زا  یکی  يراب  دمآ . دهاوخ  مراهچ  دّلجم  رد  الاب  ةدام  حرش  رد  رما  نیا  حیضوت  ددرگ . کلام  دناوتیم 

هکنیا رب  تسا  طونم  وا  کلمت  نکیل  تسا  حیحـص  لـمح  يارب  ّتیـصو  : » دـیوگیم م  ق . « 851  » ةدام دوریم  رامشب  ّتیـصو  ددرگ  کلام 
ّتیصو هک  دوشیم  فشک  دیدرگ ، ّدلوتم  هدنز  هکنآ  زا  سپ  دنک  ّتیـصو  لمح  يارب  ار  یلام  یـسک  هکنانچ  نیا  رب  انب  دوش .» ّدلوتم  هدنز 

رگا : » دیوگیم م  ق . « 831  » ةدام هک  تسا  نیا  دیآیم . لمعب  وا  مّیق  ای  یلو  ۀلیسوب  ّتیصو  لوبق  تسا . هدوب  حیحـص  روبزم  لمحب  تبـسن 
ای لوبق  ار  تیصو  لفط  دلوت  زا  سپ  دناوتیم  مّیق  ای  یلو  نیاربانب  دوب .» دهاوخ  یلو  اب  ّتیصو  لوبق  ای  در  دشاب  نونجم  ای  ریغص  هل  یـصوم 

نینج رب  نیما  هک  دوب  نآ  رب  یبسح  روما  نوناق  « 103  » ةدام تیمومیق و  تیالوب و  هطوبرم  داومب  هجوت  اب  دناوتب  هک  دسریم  رظنب  دیامن . در 
نیما نییعت  یندـم  نوناق  قباطم  هک  يدراوم  رب  هوالع  : » یبسح روما  نوناق  « 103  » ةدام دنک . لوبق  وا  تدالو  زا  لبق  ار  ّتیـصو  دـناوتب  زین 

. دش دهاوخ  نیعم  نیما  زین  ریز  دراوم  رد  دوشیم 

 ...«. دشاب هتشادن  یصو  ای  یلو  نینج  هک  یتروص  رد  دریگ  قلعت  نینج  هب  یفوتم  هکرت  زا  تسا  نکمم  هک  یثرالا  مهس  ةرادا  يارب  - 1

هراشا

: دریگ رارق  هجوت  دروم  دیاب  رما  ود  یندم  نوناق  « 851  » ةدام ءارجا  رد 

تیصو نیح  رد  لمح  ندوب  دوجوم  فلا -

رد لـمح  نیا  رب  اـنب  دـشاب ، دوجوم  ّتیـصو  نیح  رد  هل  یـصوم  دـیاب  ّتیـصو  تحـص  يارب  دوشیم  موـلعم  م  ق . « 850  » ةدام زا  هکناـنچ 
تثارو طرش  : » دیوگیم هک  م  ق . « 875  » ةدام زا  طبنتسم  دشاب . هدش  دقعنم  وا  ۀفطن  هک  دوشیم  هتخانـش  دوجوم  ّتیـصو  نیح  رد  یتروص 
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ّدلوتم مه  هدنز  هدوب و  دقعنم  توملا  نیح  وا  ۀفطن  هک  دربیم  ثرا  یتروص  رد  دشاب  یلمح  رگا  تسا و  ثروم  توف  نیح  رد  ندوب  هدـنز 
محر رد  هفطن  دورو  زا  سپ  هک  نز  کمخت  درم و  همخت  نیب  جازتما  زا  تسا  ترابع  هفطن  داقعنا  دریمب .» ّدلوت  زا  سپ  ًاروف  هچ  رگا  دوش ،

. دوشیم لصاح 
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چیه نز  رهاظ  زا  دشاب  لمح  ناوا  رد  هکنانچ  اریز  دریگیم ، رارق  دیدرت  دروم  رگید  هاگ  تسا و  ادیوه  هاگ  ّتیـصو  نامز  رد  لمح  دوجو 
«877  » ةدام ۀلیسوب  لمح  دوجو  رد  دیدرت  دروم  رد  یندم  نوناق  دوب . دهاوخن  نکمم  یکـشزپ  لئاسوب  زج  نآ  صیخـشت  دوشیمن و  مولعم 

دهاوخ تیاعر  تسا  ررقم  بسن  تابثا  يارب  هک  ینوناق  تاراـما  هفطن  داـقعنا  ناـمز  رد  فـالتخا  تروص  رد  : » دـیوگیم هدرک  یئاـمنهار 
هدـش نایب  م  ق . « 1159  » و « 1158  » ةدام رد  هک  دـشابیم  لمح  تدـم  باستحا  تسا ، رّرقم  بسن  تاـبثا  يارب  هک  ینوناـق  تاراـما  دـش .»

زا رتمک  ّدلوت  نامز  ات  یکیدزن  خیرات  زا  هکنیا  رب  طورـشم  تسا ، رهوشب  قحلم  تیجوز  نامز  رد  دـّلوتم  لفط  : » م ق . « 1158  » ةدام تسا .
، تسا رهوشب  قحلم  دوـش  دـّلوتم  حاـکن  لـالحنا  زا  دـعب  هک  یلفط  ره  : » م ق . « 1159  » هدام دـشاب .» هتـشذگن  هام  هد  زا  رتشیب  هاـم و  شش 

تباث هکنآ  رگم  دشاب ، هتـشذگن  هام  هد  زا  شیب  لفط  تدالو  زور  ات  حاکن  لالحنا  خیرات  زا  هدرکن و  رهوش  زونه  ردام  هکنیا  رب  طورـشم 
، لمح هک  یتروص  رد  الاب  ةدام  ود  ربانب  دشاب .» هتشذگ  هام  هد  زا  شیب  ای  هام و  شـش  زا  رتمک  تدالو  نامز  ات  یکیدزن  خیرات  زا  هک  دوش 

تدم زا  سپ  لمح  هاگره  الا  تسا و  هدوب  دوجوم  دقع  نیح  رد  لمح  هک  دشابیم  ققحم  ددرگ ، ّدلوتم  ّتیصو  خیرات  زا  هام  هد  تدم  رد 
شیب اریز  تسا ، هدش  دقعنم  وا  ۀفطن  ًادعب  هدوبن و  دوجوم  ّتیـصو  نامز  رد  لمح  هک  ددرگیم  مولعم  دوش  ّدلوتم  ّتیـصو  خیرات  زا  هام  هد 

الا دـشاب و  وا  ردام  دزن  رد  لفط  ردـپ  هک  تسیتروص  رد  دـش  هتفگ  الاب  رد  هچنآ  دـنامیمن . محر  رد  لفط  هفطن  داقعنا  خـیرات  زا  هام  هد  زا 
زا سپ  لفط  هک  هدوب  دوجوم  ّتیـصو  ناـمز  رد  لـمح  هک  دومن  ادـیپ  ملع  ناوتیم  یتروص  رد  دـشابن ، دوخ  نز  دزن  بیاـغ و  درم  هاـگره 

. دوشن ّدلوتم  یکیدزن  خیرات  زا  هام  هد  زا  شیب  دیآ و  ایندب  ّتیصو 

لمح ندش  دلوتم  هدنز  ب -

«. دوش ّدلوتم  هدنز  هکنیا  رب  تسا  طونم  وا  کّلمت  نکیل  تسا  حیحص  لمح  يارب  ّتیصو  : » دیوگیم م  ق . « 851  » هدام هکنانچ 
دوش ّدلوتم  هدرم  لفط  هچنانچ  نیاربانب  دوش . ّدلوتم  هدنز  لفط  دیاب  هکلب  دـشابیمن ، یفاک  نآ  تحـص  يارب  ّتیـصو  نیح  رد  لمح  دوجو 

لطاب  واب  ّتیصو  هک  ددرگیم  مولعم 
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ناوتیمن ار  رما  ود  نیا  دناهتـسناد . وا  هیلوا  يادص  تدالو و  زا  سپ  لفط  تکرح  هّیماما  ياهقف  ار  ندـش  دـّلوتم  هدـنز  تمالع  تسا . هدوب 
لـال و لـفط  تسا  نکمم  اریز  تشادـنپ ، هدرم  ار  وا  دوشن  هدـید  یتـکرح  یئادـص و  هچناـنچ  هک  تسناد  كدوک  تاـیح  رـصحنم  لـیلد 
هک دومن  فشک  ناوتیمن  ددرگن ، هدینـش  نآ  زا  یئادص  ای  دوشن و  هدید  نآ  زا  یتکرح  دوش و  ّدلوتم  لمح  هچنانچ  نیاربانب  دشاب . فیعض 

. تسا لطاب  وا  ةراب  رد  ّتیصو 
. تسا هدمآ  ایندب  هدرم  هکنآ  ای  هدش  ّدلوتم  هدنز  هک  تسناد  ناوتیم  كدوک  حیرشت  ۀلیسوب  هکلب 

طرـش ندش  دـّلوتم  هدـنز  هک  ددرگیم  طابنتـسا  الاب  ةدام  رد  روکذـم  دوش ) دـلوتم  هدـنز  هکنیا  رب  تسا  طونم  وا  کّلمت  نکیل   ) ترابع زا 
جنپ زا  سپ  دریمب و  هلصاف  الب  یـصوم  دیامن و  ّتیـصو  لمح ، نامز  رد  یـسک  هچنانچ  نیاربانب  دشابیم ، توف  نامز  زا  هب  یـصوم  کّلمت 
توف زا  لبق  لمح  هچنانچ  تسا و  هدوب  هب  یـصوم  کلام  لمح  یـصوم ، توف  نامز  زا  هک  ددرگیم  فشک  دوش ، دـّلوتم  هدـنز  لفط  هاـم 

. ددرگیم لصاح  وا  يارب  ّتیکلام  دشاب  یصوم  توف  هک  هیلع  ّقلعم  ققحت  زا  سپ  هدش و  دوجوم  کّلمت  طرش  دوش  ّدلوتم  یصوم 
یتروص رد  دشاب  یلمح  رگا  تسا و  ثروم  توف  نیح  رد  ندوب  هدـنز  تثارو  طرـش  : » دـیوگیم هک  م  ق . « 875  » ةدام كالم  تدحو  زا 
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هدنز هک  یلفط  ددرگیم  مولعم  دریمب » ّدلوت  زا  سپ  ًاروف  هچ  رگا  دوش ، ّدلوتم  مه  هدنز  هدوب و  دقعنم  توملا  نیح  وا  ۀـفطن  هک  دربیم  ثرا 
ددرگ ّدلوتم  هقلخلا  صقان  لمح  هکنآ  دننام  تسا ، حیحـص  واب  تبـسن  ّتیـصو  دشاب  هتـشادن  ار  تایح  ۀمادا  تیلباق  هچ  رگا  دوش ، ّدلوتم 

. دریمب دلوت  زا  سپ  هقیقد  کی  ۀلصافب  دشابن و  لماک  وا  سفنت  زاهج  هک 

نینج طقس  - 3

ببـس وا  هکنیا  رگم  دسریم  نینج  هثروب  هب  یـصوم  دوش ، طقـس  هک  یمرج  ۀجیتن  رد  وا  دیآ و  لمعب  یلمح  يارب  ّتیـصو  هک  یتروص  رد 
نز هاـگره  اًـلثم  دـسریم . رگید  ثاروب  هب  یـصوم  ثرا ، تارّرقم  قبط  و  ددرگیم ، مورحم  ثرا  زا  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب ، هدـش  طـقس 

کشزپب  نینج  طقس  يارب  رهوش  عالطا  نودب 
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صیرحت و رثا  رد  لمع  نیا  هچناـنچ  دربیمن . یمهـس  هب  یـصوم  زا  رداـم  دـندرگ  وا  نینج  طقـس  ببـس  ناـنآ  دـیامن و  هعجارم  هلباـق  اـی  و 
دهاوخ وا  ةدج  ای  دج  رهاوخ  ردارب و  لیبق  زا  نینج  رگید  هثروب  هب  یصوم  دوب و  دهاوخ  مورحم  هب  یصوم  زا  زین  وا  دشاب  رهوش  کیرحت 

عنام مرج  هکنیا  رگم  دسریم . وا  هثروب  هب  یـصوم  دوش  طقـس  یمرج  ۀـجیتن  رد  لمح  رگا  : » دـیوگیم م  ق . « 852  » ةدام هک  تسنیا  دیـسر .
نیا رد  هک  دوش  بوسحم  لتاق  ثراو  هکنیا  رگم  دیـسر ، دـهاوخ  وا  هثروب  هکرت  دـننام  تسا و  لـمحب  ّقلعتم  هب  یـصوم  اریز  دـشاب » ثرا 
ثرا زا  تیمورحم  بجوم  یناـمز  ـالاب  دروم  رد  نینج  طقـس  نیارباـنب  دوـب . دـهاوخ  ثرا  عـناوم  زا  لـتق  م  ق . « 880  » هداـم قبط  تروص 
یسک دنک ، توف  یجراخ  رما  ببسب  دوش و  طقس  دنامیم  هدنز  ًاعون  هک  ینامز  رد  نینج  هاگره  الا  دریمب و  طقس  رثا  رد  لفط  هک  ددرگیم 

. دوب دهاوخن  عونمم  ثرا  زا  هدیدرگ  نینج  طقس  بجوم  هک 
دوش ّدلوتم  هدنز  لفط  دنک و  نینج  طقس  نز  دروآ ، دراو  متشه  هام  رخاوا  رد  دوخ  ۀلماح  نز  يولهپب  رهوش  هک  ۀبرـض  رثا  رد  هاگره  اًلثم 

. دوشیمن هتخانش  لتاق  ردپ  اریز  درب ، دهاوخ  ثرا  وا  زا  ردپ  دیامن  توف  مزال  يراتسرپ  مدع  ای  وضع  صقن  رثا  رد  یلو 
ار لقتسم  تایح  ّتیلباق  نینج  زونه  نوچ  دریمب  دوش و  طقس  هدنز  هچب  دیآ و  دراو  مشش  هام  رد  نز  يولهپب  هبرض  هچنانچ  سکعلاب  یلو 

نینج زا  الاب  رد  روکذم  م  ق . « 880  » هدام قبط  ددرگیم و  بوسحم  لتاق  ردپ  تسا  هدش  وا  گرم  بجوم  طقـس  هدومنن و  ادیپ  تعیبط  رد 
وا هثروب  هب  یـصوم  دوش  طقـس  یمرج  ۀـجیتن  رد  لمح  رگا  هک  درادـیم  ررقم  قالطا  روطب  هچ  رگا  م  ق . « 852  » هداـم دربیمن . ثرا  روبزم 

هکنیا رب  طورـشم  ددرگیم  عتمتم  یندـم  قوقح  زا  لـمح  : » دـیوگیم هک  م  ق . « 957  » ةدام رد  روکذـم  یلک  ةدـعاقب  هجوت  اب  یلو  دـسریم ،
ّدلوتم هدنز  هکنیا  رب  تسا  طونم  وا  کّلمت  نکیل  تسا  حیحـص  لمح  يارب  ّتیـصو  : » دـیوگیم هک  م  ق . « 851  » ةدام و  دوش » ّدلوتم  هدـنز 
مکـش رد  هاگره  الا  دسریم و  وا  ۀثروب  هب  یـصوم  دریمب ، سپـس  دوش و  ّدلوتم  هدنز  طقـس  رثا  رد  نینج  هچنانچ  هک  دوب  نآ  رب  دـیاب  دوش »

زا تثارو  یلک  ةدعاق  زا  يدروم  ق م  « 852  » هدام تسا . هدوب  لطاب  واب  تبسن  ّتیصو  هک  دوشیم  فشک  ددرگ ، ّدلوتم  هدرم  دریمب و  ردام 
ار  لمح 
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یقرف هکناـنچمه  ددرگ ، طقـس  یتّلعب  هکنآ  اـی  دوش  دـّلوتم  یعیبط  روطب  لـمح  هک  دـیامنیمن  یقرف  تثارو  رد  تهج  نیدـب  دـنکیم ، ناـیب 

. ددرگ طقس  يرامیب  ضراوع  رثا  رد  دوخ  يدوخب  ای  دوش  ققحم  مرج  رثا  رد  طقس  هک  دیامنیمن 
حور ياراد  یکیدزن  خـیرات  زا  زور  ود  تسیب و  دـصکی و  نتـشذگ  زا  لـبق  نینج  هـک  تـسنآ  دوـب  رکذـتم  دـیاب  یکـشزپ  رظن  زا  هـچنآ  )
لولح نآ  رد  حور  هک  روبزم  تدـم  نتـشذگ  زا  سپ  و  تسناد ، ار  وا  ندـش  دـّلوتم  هدرم  ای  هدـنز و  ناوتب  دوش  طقـس  هاگره  ات  دـشابیمن 

نتـشذگ زا  سپ  نینج  هک  تسا  هدومن  ینیبشیپ  ار  يدراوم  الاب  ةداـم  نیارباـنب  دوشیم . دـّلوتم  هدرم  بلغا  ددرگ  طقـس  هچناـنچ  دـنکیم ،
میظنت هک  دسریم  رظنب  دش  هتفگ  هچنآب  هجوت  اب  دریمب ) هلـصاف  الب  هچ  رگا  دوش  طقـس  هدنز  یکیدزن  خیرات  زا  زور  ود  تسیب و  دـصکی و 
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هدش نایب  نومضم  نیدب  نینج ، طقس  هید  زا  ندرب  ثراب  عجار  ثرا  باب  رد  مالـسا  ياهقف  بتک  رد  هک  تسنآ  ۀظحالمب  وحن  نیدب  هدام 
هبنج هک  يروـشک  هعوـضوم  نیناوـق  نوـچ  و  دـشاب . هدـش  نآ  طقـس  بجوـم  ثراو  هکنآ  رگم  دـسریم  وا  هثروـب  نـینج  طقـس  هـید  هـک :
نایب ار  هب  یـصوم  زا  ثراو  هدمآ  رد  تروص  نیدب  روبزم  ۀلئـسم  تسا  هتـسنادن  مزال  ار  هید  تخادرپ  هتخانـشن و  مئارج  يارب  یـصوصخ 

. تسا هدرک 
دریمب سپـس  ددرگ و  طقـس  یـصوم  توف  زا  لبق  هاگره  الا  دوش و  طقـس  یـصوم  توف  زا  سپ  نینج  هک  تسیتروص  رد  دش  هتفگ  هچنآ 

. تشذگ نآ  حرش  هک  دنک  توف  یصوم  زا  لبق  هل  یصوم  هک  تسنآ  دننام 

ددعتم هل  یصوم  - 4

ددعتم و اهنآ  هاگره  یلو  دربیم ، ار  دوخ  مهس  کی  ره  دشاب  هدش  نیعم  هناگادج  کی  ره  مهس  دشاب و  ددعتم  هل  یـصوم  هک  یتروص  رد 
. ددرگیم میسقت  هیوسلاب  اهنآ  نیب  هب  یصوم  تسا ، هدش  نیعم  یّلک  روطب  نانآ  ماهس  دنشاب و  روصحم 

هکنیا رگم  دوشیم ، میسقت  هیوسلاب  اهنآ  نیب  هب  یصوم  دنشاب  روصحم  ددعتم و  مهل  یـصوم  رگا  : » دیوگیم م  ق . « 853  » ةدام هک  تسا  نیا 
ثرـالا مهـس  رد  یـصوم و  هثرو  مهل  یـصوم  هچ  رگا  دـیامنیم ، ار  يواـست  ءاـضتقا  قـالطا ، اریز  دـشاب » هتـشاد  رّرقم  رگید  روط  یـصوم 

ّتیصو  شدالوا  يارب  ار  دوخ  یئاراد  ثلث  یسک  هاگره  اًلثم  دنشاب . توافتم 
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ار یمهـس  کی  ره  میـسقت و  يواستم  ماهـسب  نانآ  نیب  روبزم  ثلث  هجوز ، کی  رتخد و  ود  رـسپ و  هس  زا  دنـشاب  تراـبع  وا  دـالوا  دـنک و 
هداد نایوجـشناد  ای  ارقفب  وا  یئاراد  ثلث  هک  دیامن  ّتیـصو  یـسک  هکنآ  دننام  دنـشابن  روصحم  یلو  ددعتم  مهل  یـصوم  هاگره  اّما  دربیم .
کی رهب  دنادب  حالص  هک  ردق  ره  دناوتیم  یصو  هکلب  دوش ، میـسقت  اهنآ  نیب  هیوسلاب  دیاب  لبق  تروص  دننام  هک  دوب  نآ  رب  ناوتیمن  دوش ،
يدرف رهب  هک  دیآیم  مزال  هاگ  اریز  تسا  هدوبن  يواستم  میـسقت  یـصوم  رظن  هک  تسا  هنیرق  مهل  یـصوم  ندوب  روصحم  ریغ  اریز  دـهدب ،

دـص هب  یـصوم  هکنآ  دننام  دشابن ، نانآ  ۀمه  يارب  یفاک  هب  یـصوم  هچنانچ  دومن . ناوتیمن  قالطاب  کسمت  تهج  نیدب  دـسرب ، يزیـشپ 
دهاوخ کیره  هب  يزیچان  رادـقم  ناـنآ  نیب  هب  یـصوم  میـسقت  رد  هکنآ  اـی  دـنرفن و  رازه  زا  شیب  نایوجـشناد  ةدـعو  تسا  ساـبل  تسد 

یکی ره  كاروخ  دوش و  فرـصم  دـیاب  نایوجـشناد  زا  رفن  رازه  كاروخ  يارب  و  تسا ، لایر  رازه  کـی  هب  یـصوم  هکنآ  دـننام  دیـسر ،
نیب يواستب  هب  یـصوم  هک  دـیامن  حیرـصت  یـصوم  هک  یتروص  رد  دـنهدیم . اـهنآ  زا  یـضعبب  تروص  نیا  رد  دوشیم ، ماـمت  لاـیر  تسیب 

هچ رگا  تسا  مهل  یـصوم  یمامت  ندش  عفتنم  یـصوم  دوصقم  اریز  دیامنیم ، لمع  وا  رظن  قبط  یـصو  ددرگ ، میـسقت  مهل  یـصوم  یمامت 
هک يرهش  نایوجشناد  نارامیب و  ارقفب و  دوشب ، تیـصو  نارامیب  ای  نایوجـشناد  ای  ارقف  رب  یلام  هک  یتروص  رد  دشاب . زیچان  کی  ره  مهس 

لحم رد  هب  یصوم  ای  هدوب و  يرگید  رهـش  رد  ًاتقوم  ّتیـصو  نامز  رد  یـصوم  هچ  رگا  دوشیم ، فرـصم  هتـشاد  تنوکـس  نآ  رد  یـصوم 
هک دـیامن  ّتیـصو  كرویوین  رهـش  رد  اکیرماب  دوخ  ترفاـسم  رد  تسا و  نارهت  نکاـس  یـسک  هچناـنچ  ـالثم  دـشاب ، هتـشاد  رارق  يرگید 

، دباییم صاصتخا  نارهت  یکشزپ  هدکـشناد  نایوجـشنادب  نآ  تادیاع  دوش ، هداد  بط  ةدکـشناد  نایوجـشنادب  وا  زیربت  كالما  تادیاع 
. دنک نآ  فالخ  رب  حیرصت  هکنآ  رگم  دیامنیم ، ار  نآ  ءاضتقا  رما  رهاظ  اریز 
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هب یصوم  مراهچ - ثحبم 

هراشا

. دریگیم رارق  ّتیصو  دروم  هک  تسا  یلام  زا  ترابع  هب  یصوم  دوشیم : هتسناد  م  ق . « 826  » ةدام موس  دنب  زا  هکنانچ 
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: دشاب ریز  طیارش  ياراد  دیاب  هب  یصوم 

- دشاب هتشاد  عورشم  یئالقع  تعفنم  تیلام و  - 1

نآ القع  هک  دشاب  هتشاد  یتعفنم  دشاب و  هضواعم  شزرا  ياراد  ینعی  دشاب ، عورشم  یئالقع  تعفنم  ياراد  هتشاد و  تیلام  دیاب  هب  یصوم 
م ق . « 215  » هدام رد  روکذم  طئارـش  ياراد  دیاب  نآ  دروم  تسا و  دقع  ّتیـصو  اریز  دـشاب ، هدومنن  عونمم  مه  نوناق  دـننادب و  تعفنم  ار 

«. دشاب عورشم  یئالقع  تعفنم  نمضتم  هتشاد و  تیلام  دیاب  هلماعم  دروم  : » م ق . « 215  » ةدام دشاب .
نآ تعیبط  رظن  زا  هاوخ  مدنگ و  ۀبح  دنچ  دننام  دشاب ، نآ  رادـقم  یمک  رظن  زا  هاوخ  درادـن ، یئالقع  تعفنم  ای  تیلام  هک  يزیچ  نیاربانب 

دـشاب عورـشم  ریغ  نآ  تعفنم  هاگره  هک  یناـنچمه  دوش ، عقاو  ّتیـصو  دروم  دـناوتیمن  ناـبایب ، هولق  ياهگنـس  زا  راـب  کـی  دـننام  دـشاب .
ةدـع ندیـشک  يارب  تیـصو  دروم  دـناوتیمن  تسا ، عونمم  نوناق  رظن  زا  نآ  لامعتـسا  هک  كایرت  اًلثم  دریگ ، رارق  ّتیـصو  دروم  دـناوتیمن 

. دشاب مزال  نانآ  يارب  ندیشک  یکشزپ  رظن  زا  هکنآ  رگم  دوش  عقاو  ینویفا 

- دشاب هتشاد  ار  لاقتنا  لقن و  تیلباق  - 2

اریز یمومع ، تاکرتشم  تافوقوم و  دـننام  دوش ، عقاو  ّتیـصو  دروم  دـناوتیمن  دریگ ، رارق  لاقتنا  لـقن و  دروم  دـناوتیمن  ًاـنوناق  هک  يزیچ 
، درادن ار  لاقتنا  تیلباق  تافوقوم  دـشاب و  هتـشاد  یقوقح  رظن  زا  ار  نآ  تیلباق  ًانوناق  دـیاب  ددرگیم  کیلمت  هچنآ  تسا و  کیلمت  ّتیـصو 
. تسا دارفا  یمامتب  قلعتم  هک  یمومع  تاکرتشم  و  دوش ، يرادیرخ  يرگید  لام  نآ  نمث  زا  و  دور ، شورفب  دیاب  هک  هنیعم  دراوم  رد  رگم 

- دشاب یصوم  کلم  - 3

: دیوگیم هک  م  ق . « 826  » ةدام ترابع  زا  هکنانچ 
نامز  يارب  دوخ  لام  زا  ار  یتعفنم  ای  نیع  یسک  هکنیا  زا  تسا  ترابع  یکیلمت  تیصو  »
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کلم هب  یـصوم  هک  تسنآ  یکیلمت  تیـصو  تحـص  طیارـش  زا  یکی  هک  ددرگیم  مولعم  دنک »...  کیلمت  ًاناجم  يرگیدب  شتوف  زا  دـعب 

: دیوگیم م  ق . « 841  » ةدام هک  تسا  نیا  دشابیمن . حیحص  نآب  تبسن  ّتیصو  تسین  یصوم  ّتیکلم  رد  هک  يزیچ  نیاربانب  دشاب ، یـصوم 
یـصوم ّتیکلام  نداد  رارق  طرـش  زا  روظنم  تسا .» لطاب  کلام  هزاجا  اب  ول  ریغ و  لامب  ّتیـصو  دـشاب و  یـصوم  کلم  دـیاب  هب  یـصوم  »

تـسا هدـشن  دوجوم  زوـنه  هک  ار  یلاـم  تسا  نکمم  : » دـیوگیم هک  م  ق . « 842  » ةدام دافمب  هجوت  اـب  روبزم ، هداـم  رد  هب  یـصومب  تبـسن 
هکنانچ دـنک ، ّتیـصو  دوخ  يارب  ار  ریغ  لام  یـصوم ، هک  دـیامنیمن  یقرف  رما  نیا  رد  تسا . یلوضف  ّتیـصو  نـالطب  ناـیب  دومن » ّتیـصو 
کلام يارب  ای  دیامن و  تنوکس  نآ  رد  کلام  توف  زا  سپ  لاس  تسیب  فرظ  رد  هک  دنک  ّتیصو  دوخ  تنوکس  يارب  ار  ریغ  هناخ  یسک 

ًادعب دشاب و  وا  رسپ  نآ  زا  کلام ، گرم  زا  سپ  هک  دیامن  تیصو  نآ  کلام  رسپ  يارب  ار  ریغ  ۀناخ  یسک  هکنآ  دننام  دیامن ، تیصو  نآ 
. دهد هزاجا  ار  نآ  کلام 

تسا نکمم  هک  ینانچمه  تسا ، هدومنن  صخش  ترشاعمب  حیرـصت  نوناق  هک  یلمع  عون  ره  دمآ ، لمعب  یلوضف  ۀلماعم  رد  هک  یلیلحت  اب 
. نآ ریغ  ای  دشاب و  یقوقح  لمع  هکنآ  هاوخ  دشابیم ، ماجنا  لباق  یلوضف  تروصب  ددرگ ، لصاح  تلاکو  ۀلیسوب 

رب هک  یناسحتسا  ۀلدا  درادن . یلاکشا  الوصا  یلوضف  تیـصو  نیاربانب  دشاب ، یـصوم  صخـشب  مئاق  ًاتعیبط  هک  دشابیمن  يروما  زا  ّتیـصو 
یـصوم هچنانچ  هک  دناهدش  نآ  رب  اهقف  زا  یـضعب  تهج  نیدب  دوب ، دهاوخن  نآ  تبثم  کیچـیه  تسا  هدـش  نایب  یلوضف  ّتیـصو  نالطب 

ار هدام  دـشابیم . حیحـص  دـیامن  ّتیـصو  نآ  کلام  يارب  ًاتلوضف  ار  ریغ  لام  هاگره  یلو  تسا  لطاب  دـنک  ّتیـصو  دوخ  يارب  ار  ریغ  لاـم 
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یلوضف ّتیصو  نیاربانب  دنک . ّتیـصو  دوخ  يارب  ار  ریغ  لام  یـصوم  هک  تسناد  یلوضف  هلماعم  نالطبب  رظان  هداس  ریـسفت  ۀلیـسوب  ناوتیم 
م ق . « 841  » هدام قبط  دیاب  دشابیم و  یئاضق  شور  زا  رود  هدام  قالطا  اب  روبزم  ریـسفت  یلو  دوب . دهاوخ  حیحـص  وا  ذـیفنت  اب  کلام  يارب 

. تسناد لطاب  ًاقلطم  ار  یلوضف  ّتیصو 
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الا و  دیامنب ، تیـصو  ریغ  تیکلم  رابتعاب  دوخ  يارب  ار  ریغ  لام  یـسک  هک  تسیدروم  رد  دـش ، هتفگ  یلوضف  ّتیـصو  نالطبب  عجار  هچنآ 
هک دنکیم  تیصو  یـسک  اًلثم  دشابیم ، حیحـص  تسا ، ریغب  ّقلعتم  ّتیـصو  نیح  رد  هک  دیامن  ّتیـصو  ار  یلام  دوخ  ّتیکلم  رابتعاب  هاگره 

حیحص و روبزم  ّتیصو  دشاب ، مگرزب  رسپ  نآ  زا  دیسر  نمب  هناخ  درم و  نم  زا  لبق  مردپ  هچنانچ  دشابیم  مردپب  ّقلعتم  هک  ینوکسم  هناخ 
نوناق هکنآ  رگم  دشابیمن ، نالطب  بجوم  ًالوصا  دقع  رد  قیلعت  تشذـگ ، دوقع  ماسقا  رد  هکنانچ  اریز  ددرگیمن ، نالطب  بجوم  مه  قیلعت 

. تسا ّتیصو  تحص  كالم  توف  نیح  ّتیکلم  تسا و  یصوم  توفب  ّقلعم  نآ  تعیبط  هک  تیصو  رد  ًاصوصخم  دیامن ، نآب  حیرصت 
، دنک راذگاو  هنیعم  صاخشاب  ّتیصوب  ار  وا  یئاراد  ثلث  هک  دهد  تلاکو  يرگیدب  یـسک  هکنآ  دننام  تسا ، حیحـص  تیـصو  رد  تلاکو 
زا ّتیصو  داد و  ماجنا  تلاکو  هلیسوب  ناوتیم  دشابن ، طرش  نآ  ماجنا  رد  لّکوم  تیـصخش  هک  يرما  ره  تشذگ ، تلاکو  رد  هکنانچ  اریز 

. درادن رب  رد  ار  یتّیصوصخ  ثیح  نیا 

- دشابن ثلاث  صخش  قح  قلعتم  دیاب  تیصو  دروم  - 4

، دشاب ثلاث  صخش  قح  ّقلعتم  روبزم  لام  هکنآ  اب  دراد  تافانم  رما  نیا  دوشیم و  کیلمت  هل  یصومب  دریگیم  رارق  ّتیـصو  دروم  هک  یلام 
هتفرگ رارق  ریغ  نهر  دروم  هک  ار  ۀناخ  نیاربانب  نآ . لاثما  هاگداد و  ای  تبث  یئارجا  تشادزاب  ای  هب  یعدم  نیمأت  دروم  ای  نهر  دروم  دننام 

نیا دوش . هیدأت  نویدم  نید  دیاب  روبزم  هناخ  شورف  اب  اریز  داد ، رارق  ّتیصو  دروم  ناوتیمن  هدش  تشادزاب  ریغ  عفنب  هیئارجا  لباقم  رد  ای  و 
رد یصوم  لصف  رد  هچ  رگا  روبزم  ةدام  دشاب » فرـصتلا  زئاج  تیـصو  درومب  تبـسن  دیاب  یـصوم  : » دیوگیم م  ق . « 835  » هدام هک  تسا 

. دشابیم هب  یصوم  طیارش  زا  یلو  تسا  هدش  هتشون  یندم  نوناق  هعومجم 
دهاوخ یلوضف  دننام  روبزم  ّتیصو  دریگ  رارق  ّتیصو  دروم  کلام  فرط  زا  هتفرگ  رارق  ثلاث  صخـش  قح  ّقلعتم  هک  یلام  هچنانچ  يراب 

ای  ثلاث و  صخش  ةزاجا  هب  دوب و 
________________________________________

ه ق ناریا ، نارهت -  ۀیمالسا ، تاراشتنا  دلج ،  6 یماما ،)  ) یندم قوقح  نسح ، دیس  یماما ،
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یلیلحت رظن  زا  دوشیمن . ـالاب  دروم  لـماش  م  ق . « 841  » هدام هک  دـسریم  رظنب  ددرگیم . ذـیفنت  ءاحنا ، زا  يوحنب  روبزم  صخـش  قح  طوقس 
هک دیامن  یلامب  ّتیصو  یـسک  هاگره  اًلثم  دشاب ، قح  نآ  عفرب  طونم  تسا  ثلاث  صخـش  قح  ّقلعتم  هک  یلامب  ّتیـصو  هک  دوشیم  روصت 
نآ ددرگ  عفر  تشادزاب  ای  دوش و  کف  نهر  یصوم  توف  زا  لبق  هچنانچ  تسا ، تشادزاب  ای  هتفرگ و  رارق  ریغ  نهر  رد  ّتیـصو  نیح  رد 

ةدام تسا و  یصوم  نآ  زا  کلم  نیع  مه  توف  نامز  رد  دوشیم و  لصاح  توف  نامز  رد  ّتیصو  دروم  لاقتنا  اریز  دشاب ، حیحص  ّتیـصو 
. دشابیم ینونک  یئاضق  شور  فالخ  رب  هچ  رگا  تسناد ، دروم  زا  فرصنم  یعیسو  ریسفت  اب  ناوتیم  مه  ار  م  ق . « 835»

م ق . 869 و 870 »  » ةدام قبط  اریز  دـشابیم ، حیحـص  مکح  زا  دـعب  هاوخ  دـشاب و  هاگداد  مکح  زا  لبق  هاوخ  سّلفم  هتـسکشرو و  ّتیـصو 
سلفم و ّتیصو  نالطب  رب  لالدتسا  ددرگیمن . ناراکبلط  هجوتم  ّتیصو  زا  يررـض  نیاربانب  دوشیم ، هیدأت  ثلث  جارخا  زا  لبق  یفوتم  نوید 
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رظنب حیحص  دشابیمن ، لاقتنا  لباق  تسا  ناراکبلط  قح  ّقلعتم  هک  یلام  تسا و  هل  یـصومب  هب  یـصوم  کیلمت  ّتیـصو  هکنآب  هتـسکشرو ،
. تسا نوید  ءاداب  دیقم  ّتیصو  رد  لاقتنا  اریز  دسریمن ،

: زا تسا  ترابع  دریگ  رارق  تّیصو  دروم  دناوتیم  هک  یلاوما 

- نیع فلا -

تسا نکمم  زورفم . ای  دشاب  عاشم  نآ ، لاثما  باتک و  غاب ، هناخ ، دننام : تسا  دوجوم  اًلعف  هک  دشاب  یجراخ  نیع  تسا  نکمم  هب  یـصوم 
«842  » ةدام هک  تسا  نیا  ددرگیم . دوجوم  ًادعب  هک  یناتخرد  هویم  تاناویح و  جاتن  دننام  دیآیم ، دوجوب  ًادعب  هک  دـشاب  ینیع  هب  یـصوم 

دوجوم ّتیـصو  ناـمز  رد  هک  تسیلاوماـب  رظاـن  هداـم  دومن » ّتیـصو  تسا  هدـشن  دوجوم  زونه  هک  ار  یلاـم  تسا  نکمم  : » دـیوگیم م  ق .
. دنشابیمن

رظنب یلو  دـشابن ، قرف  دوشیم  دوجوم  وا  توف  زا  سپ  اـی  دوشیم  دوجوم  یـصوم  توف  زا  لـبق  هک  یلاوـما  نیب  دراد  ءاـضتقا  هداـم  قـالطا 
کیلمت تسا و  هب  یصوم  کیلمت  ّتیصو  اریز  دشاب ، لطاب  هدشن  دوجوم  زونه  یصوم  توف  نامز  رد  هک  یلاوماب  تبـسن  ّتیـصو  دسریم 

دوجوم  زونه  یصوم  توف  نامز  رد  هک  یلام  نیاربانب  ددرگیم ، ققحم  یصوم  توف  نامز  رد 
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ریغب دـنکیم  تباصا  شباتکب  وا  توف  زا  سپ  لاس  ود  هک  ةزئاج  ّتیـصو  هلیـسوب  دـناوتیمن  یـسک  اًلثم  دوب . دـهاوخن  کـیلمت  لـباق  هدـشن 
زا لبق  هچ  رگا  دـشابیمن  دوجوم  ّتیـصو  نامز  رد  هک  یلامب  ّتیـصو  هک  تفگ  ناوتیم  دوش  هتفریذـپ  روبزم  لیلد  هچنانچ  دـیامن . کیلمت 

. تسا لاحم  اًلقع  دوجوم  ریغ  لام  کیلمت  اریز  تسا ، لطاب  دیآ  دوجوب  یصوم  توف 
زا لایر  رازه  دصکی  هک  دیامنب  ّتیـصو  یـسک  هکنانچ  تسا ، هکرت  سنج  ریغ  زا  هک  دشاب  یلام  زا  يرادقم  ّتیـصو ، دروم  تسا  نکمم 
زا يرادـقم  شورف  اب  هثرو  دـشابن ، دـقن  لوپ  یفوتم  هکرت  رد  هاـگره  تروص  نیا  رد  دـنهدب . وا  هقلطم  هجوزب  شگرم  زا  سپ  ار  وا  لاـم 

هکرت زا  دنهدب و  هل  یـصومب  دوخ  لام  زا  ار  روبزم  غلبم  دنناوتیم  اهنآ  هک  ینانچمه  داد . دـنهاوخ  هل  یـصومب  هیهت و  ار  هب  یـصوم  هکرت ،
. دنراد بوسحم 

تعفنم ب -

. غاب ای  هعرزم  تعفنم  دننام  يرگیدـب  ّقلعتم  هکنآ  ای  دـشاب  یـصومب  ّقلعتم  نآ  نیع  هاوخ  دوش ، هداد  رارق  تعفنم  تسا  نکمم  هب  یـصوم 
: دیوگب یصوم  هکنآ  دننام  دنیوگ  تقوم  ار  نآ  هک  دوش  ّتیصو  یسکب  يدودحم  تدم  يارب  تسا  نکمم  تعفنم 

دننام ددرگ  تیـصو  یـسک  يارب  مئاد  روطب  تعفنم  تسا  نکمم  و  دـشاب ، مگرزب  رـسپ  نآ  زا  نم  توف  زا  سپ  ماهناخ  هاـم  شـش  تعفنم 
قلطم روطب  تعفنم  تسا  نکمم  هک  ینانچمه  دـشاب . مگرزب  رـسپ  نآ  زا  هشیمه  يارب  کلم  نالف  عفاـنم  هک  دـنک  تیـصو  یـصوم  هکنآ 
هشیمه عفانم  تروص  نیا  رد  دشاب ، مگرزب  رسپ  نآ  زا  متوف  زا  سپ  هعرزم  نالف  تعفنم  دیوگب  یصوم  هکنآ  دننام  دوش ، تیصو  یـسکب 

دشاب یکلم  عفانم  هب  یصوم  هاگره  : » دیوگیم م  ق . « 846  » ةدام هک  تسا  نیا  دشابیم . ماود  رد  رهاظ  قالطا  اریز  تسا . هل  یـصوم  نآ  زا 
 ...«. نیعم تدم  رد  ای  ًامئاد 

کلام هل  یصوم  ددرگیم و  لقتنم  هل  یصومب  یصوم  توفب  روبزم  تعفنم  دریگ ، رارق  هب  یصوم  تعفنم ، تیصو ، ۀلیسوب  هک  یتروص  رد 
تعفنم هک  یتدم  ءانثا  رد  هل  یـصوم  هچنانچ  دهد . لاقتنا  يرگیدب  ءاحنا  زا  يوحنب  ای  دیامن  راذـگاو  هراجاب  ار  نآ  دـناوتیم  دوشیم و  نآ 

. ددرگیم لقتنم  وا  ۀثروب  تدم  ۀیقب  دریمب  هدش  ّتیصو  واب 
دهاوخ  یصوم  هثروب  ّقلعتم  تسا  هتفرگ  رارق  تیصو  دروم  نآ  تعفنم  هک  کلم  نیع 
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ددرگ صقان  ای  فلت  وا  طیرفت  ای  يدعت  نودب  هچنانچ  تسا و  تناما  هل  یـصوم  تسد  رد  تعفنم ، ءافیتسا  يارب  تیـصو  تدـم  رد  دوب و 

. تسا هیراع  هراجا و  دروم  رد  هک  ینانچمه  دشابیمن ، نماض 

- یلام قح  ج -

دننام دوش ، عقاو  تیـصو  دروم  دـناوتیم  دریگ ، رارق  هضواعم  حلـص و  دروم  دـناوتیم  هک  ینانچمه  تسا  لاقتنا  لـقن و  لـباق  هک  یلاـم  قح 
ار دوخ  ریجحت  قح  دناوتیم  یـصوم  هک  ریجحت ، قح  دیامن و  راذگاو  تیـصوب  ثلاث  صخـش  ای  راکهدبب  ار  نآ  دناوتیم  یـصوم  هک  بلط 

تیصوب عیبم  نیع  عبتب  ار  دوخ  نبغ  قح  دناوتیم  نوبغم  هک  نبغ ، رایخ  قح  تسا  نینچمه  دنک . تیـصو  يرگیدب  دراد  نیمز  نالف  رد  هک 
. دیامنن ادیپ  قح  لامعا  تیروف  اب  تافانم  هک  دشاب  يوحنب  يراذگاو  هاگره  دهدب ، يرگیدب 

دوشیم هداد  هل  یصوم  فرصتب  کلم  نیع  تروص  نیا  رد  دیامن  راذگاو  يرگیدب  تیصو  ۀلیسوب  ار  یکلم  زا  عافتنا  قح  دناوتیم  یـصوم 
. ددرگ عفتنم  نآ  زا  ات 

- نویدم ءاربا  د -

دشابیم نویدم  هک  یلایررازه  هد  زا  سک  نالف  هک  دسیونب  دوخ  ۀمانتیصو  رد  یـصوم  هکنانچ  دشاب ، نویدم  ءاربا  تسا  نکمم  هب  یـصوم 
دـص دـیوگب  یـصوم  هک  تسا  نویدـمب  بلط  ندومن  تیـصو  زا  ریغ  یقوقح  لـیلحت  رظن  زا  ءارباـب  تیـصو  دوـش . يرب  نم  توـف  زا  سپ 

، دشابیم نید  طوقس  ءارباب ، تیـصو  دننام  رما  نیا  ۀجیتن  هچ  رگا  مدومن ، راذگاو  واب  متوف  زا  سپ  مراد  بلط  سک  نالف  زا  هک  یلایررازه 
. تسا توافتم  نویدمب  نید  ۀبه  اب  ءاربا  هکنانچ  دنتوافتم  رگیدکی  اب  یقوقح  تیهام  ثیح  زا  یلو 

کلم کف  ه -

هکنآ نودب  دوش  کف  یـصوم  تیکلم  زا  لام  تسا  نکمم  ددرگ ، کیلمت  هل  یـصومب  ینیعم  لام  تیـصو ، ۀلیـسوب  تسا  نکمم  هکنانچ 
دجسم نیمز  هعطق  نالف  نم  زا  سپ  دیوگب  یصوم  هکنانچ  دوش ، هداد  رارق  دجسم  تیصو  ناونعب  هک  یکلم  دننام  ددرگ ، کیلمت  یـسکب 

( تهج رب  ای  روصحم  ریغ  رب  فقو   ) ماع فقو  دروم  دننام  دشابیمن و  کلم  نآ  کف  کلم  ندوب  دجـسمب  تیـصو  هک  دسریم  رظنب  دـشاب .
ّتیکلام  لیبق  زا  نآب  تبسن  دارفا  ّتیکلام  دندرگ و  عفتنم  نآ  زا  دناوتیم  هک  تسا  يدارفاب  کیلمت 
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. دوب دهاوخ  نارازگزامن  مومع  رب  ّتیصو  دجسم  يارب  ّتیصو  نیاربانب  دشابیم  یمومع  تاکرتشمب  تبسن  دارفا 

- دشاب عاشم  ای  زورفم  تسا  نکمم  هب  یصوم  و -

. دیامن تیصو  یسکب  ار  نآ  زا  نیعم  قاطا  دنچ  ای  هناخ و  یسک  هکنانچ  دشاب ، زورفم  تسا  نکمم  هب  یصوم  فلا -
فرـصت نآ  رد  دناوتیم  دوشیم و  هتخانـش  نآ  کلام  توف  نامز  زا  هل  یـصوم  دـشاب ، ثلث  رادـقمب  زورفم  تمـسق  هاگره  تروص  نیا  رد 

دوخ یئاراد  زا  ثلث  رادقم  ات  دناوتیم  یصوم  دوشیم ، مولعم  ق م  « 844  » هدام زا  هکنانچ  اریز  دنرادن ، ار  وا  رب  ضارتعا  قح  هثرو  دیامنب و 
رادقمب هک  تسیتروص  رد  هکرت ، زا  زورفم  تمسقب  تبسن  هل  یـصوم  تیکلام  رارقتـسا  دشاب . زورفم  تروصب  هچ  رگا  دیامن ، ّتیـصو  ار 
فرـصت رد  هکرت  زا  يرادـقم  هاگره  نیاربانب  دـشاب . نآ  رب  طلـسم  هثرو  زا  کـی  ره  هک  يروطب  هدوب  هثرو  فرـصت  رد  ـالقا  نآ  ربارب  ود 

تیصو ذوفن  و  دیامنب . فرـصت  زورفم  نیعب  تبـسن  تسا  هدشن  بصغ  هکرت  زا  هچنآ  ثلث  رادقمب  دناوتیم  هل  یـصوم  دشاب ، ریغ  ۀنابـصاغ 
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هثرو ءالیتسا  تحت  هک  یلاـم  اریز  دـیآرد ، هثرو  راـیتخا  تحت  رد  نآ  ربارب  ود  رادـقم  هکنآ  رب  تسا  فقوتم  زورفم ، نیع  زا  هیقبب  تبـسن 
ینعی  ) دشاب هدرک  فرـصت  تسا  هثرو  تسد  رد  هچنآ  ثلث  زا  شیب  هل  یـصوم  دیاین و  تسدب  نآ  هچنانچ  تسا و  فلت  ضرعم  رد  دشابن 

. دومن دنهاوخ  عوجر  هل  یصومب  ثلث  زا  داز  ام  دادرتسا  يارب  هثرو  دنریگب ) نیبصاغ  زا  دنناوتن  هثرو  ار  نآ  ربارب  ود  رادقمب 
، دندروآ تسدب  ار  نآ  دوخ  ةدنیامن  هلیـسوب  ای  دـندومن و  ادـیپ  ءالیتسا  ًامیقتـسم  نآ  لدـب  ای  بوصغم  لام  رب  هثرو  هکنآ  زا  سپ  نیاربانب 

هداد نآ  لوصو  مدـع  لامتحا  هک  تسا  یبلط  یفوتم  یئاراد  ءزج  هاـگره  اًـلثم  ددرگیم . رقتـسم  ثلث  یماـمتب  تبـسن  هل  یـصوم  ّتیکلاـم 
صخـش زا  هکناـنچ  یفوتم  بلط  راکهدـب . زا  نآ  لوـصو  زا  سپ  رگم  تشاد ، بوـسحم  هثرو  مهـس  ثلث  ود  رد  ناوـتیمن  ار  نآ  دوـشیم ،

لجؤم مه  نید  هچ  رگا  تسا ، هثرو  تسد  رد  هک  دشابیم  یلاوما  دننام  روبزم  بلط  يرگید ، ربتعم  ۀسـسؤم  ای  کناب  لیبق  زا  دشاب  يربتعم 
. دشاب

یئاراد  زا  عاشم  مهس  یسک  هکنانچ  دشاب ، عاشم  تسا  نکمم  هب  یصوم  ب -
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رگا : » دـیوگیم هـک  م . ق . « 848  » ةداـم بجومب  تروص  نیا  رد  دـنک . ّتیـصو  يرگید  يارب  رـشع  اـی  سمخ  عبر ، ثلث ، دـننام : ار  دوـخ 
زا کی  ره  دوب .» دهاوخ  کیرـش  ًاعاشم  هکرت  زا  رادـقم  نامه  رد  هثرو  اب  هل  یـصوم  ثلث ، ای  عبر  لثم  دـشاب  هکرت  عاشم  ءزج  هب  یـصوم 
ای دننک و  فرـصت  كرتشم  لاوماب  طوبرم  تاررقم  قبط  ار  نآ  دنناوتیم  دنـشابیم و  کیرـش  هکرت  رد  دوخ  مهـس  ردقب  هثرو  هل و  یـصوم 

. دنیامن زارفا 

- دشاب یلک  تسا  نکمم  هب  یصوم  ز -

رگا : » م ق . « 847  » ةدام قبط  بسا . کی  ای  لیبموتا  کی  دـننام  دـنک ، قدـص  هدـیدع  دارفا  رب  هک  دـشاب  یموهفم  تسا  نکمم  هب  یـصوم 
زا سپ  دیوگب : یـصوم  هاگره  اًلثم  دـشاب .» هدـش  رّرقم  رگید  روط  ّتیـصو  رد  هکنیا  رگم  تسا ، هثرو  اب  درف  نییعت  دـشاب  یلک  هب  یـصوم 

تسا هثرو  اب  گنر  كرام و  متسیس و  ثیح  زا  هب  یـصوم  ناونعب  يراوس  لیبموتا  باختنا  دیهدب ، مرداربب  يراوس  لیبموتا  کی  نم  توف 
زا هچ  رگا  دیامنب ، رما  نیا  رب  ضارتعا  دناوتیمن  وا  دنهدب و  هل  یـصومب  دـننک و  دـنرخب  دـنهاوخب  هک  يراوس  لیبموتا  ره  دـنناوتیم  اهنآ  و 

هدراذگ يرگید  سک  ای  هل  یـصوم  ةدهعب  ار  نآ  نییعت  یـصوم  هکنیا  رگم  دشاب ، هدرک  باختنا  هثرو  ار  اهلیبموتا  نیرتتمیقنازرا  نازرا 
زا هچ  رگا  تشاد ، دنهاوخن  وا  باختنا  رب  ضارتعا  قح  هثرو  تروص  نیا  رد  دوشیم . راتفر  یـصوم  روتـسد  قبط  تروص  نیا  رد  هک  دشاب 

تعیبط و ّتیصو  دروم  تقیقح  رد  تسا و  دوجوم  یلک  دارفا  یمامت  رد  ّتیصو  ّقلعتم  اریز  دیامن ، باختنا  ار  كرام  متـسیس و  نیرتنارگ 
. تسا هدش  هدراذگ  ثلاث  صخش  ای  هل و  یصوم  ای  هثرو  ةدهعب  یلک  نآ  زا  صوصخم  درف  باختنا  دشابیم و  جراخ  رد  یلک  تیهام 

رما ره  يارب  هعرق  اریز  دـش ، دـهاوخ  نییعت  هعرق  هلیـسوب  هب  یـصوم  درف  یلک ، رب  ّتیـصو  دروم  رد  هک  دـناهداد  لامتحا  ءاـهقف  زا  یـضعب 
رابتعا نآب  هک  دشاب  یتّیصوصخ  ياراد  یلک  دارفا  زا  کی  ره  هک  ًاصوصخم  تسا  لکشم  درف ، نییعت  الاب  دروم  رد  دوریم و  راکب  یلکـشم 

هک دوریم  راکب  يدروم  رد  هعرق  اریز  دـشابیم ، هابتـشا  الاب  دروم  رد  هب  یـصوم  درف  ندومن  عارقتـساب  نانیا  لامتحا  دـیامنب . قرف  شـشزرا 
درف  یصوم ، الاب  ضرف  رد  هکنآ  لاح  دشاب و  لکشم  جراخ  رد  درف  نآ  صیخشت  هدوب و  نیعم  درف  تقیقح  رد  یصوم  روظنم 
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دهاوخ هب  یصوم  دنیامن  نییعت  هثرو  هک  ار  یلک  زا  يدرف  ره  نیاربانب  درادن ، یلامجا  مه  ّتیـصو  دروم  تسا و  هتـشادن  رظن  رد  ار  ینیعم 

. دوب
زا يددعتم  ياهلیبموتا  ياراد  یصوم  هاگره  اًلثم  دشاب ، نیعم  رد  یلک  تیـصو  دروم  تسا  نکمم  م  ق . « 847  » ةدام كالم  تدحوب  رظن 

هثرو اب  دوشیم  هداد  هل  یـصومب  هک  یلیبموتا  باختنا  دوش ، هداد  سک  نالفب  اهنآ  زا  یکی  هک  دنک  ّتیـصو  دـشاب و  فلتخم  ياهمتـسیس 
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صخـش ای  هل  یـصومب  ار  نآ  باختنا  قح  هکنآ  دننام  دشاب ، هتـشاد  رّرقم  يرگید  روط  دوخ  ّتیـصو  رد  یـصوم  هکنآ  رگم  دوب ، دهاوخ 
. دوشیم راتفر  یصوم  روتسدب  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  هداد  ثلاث 

- دشاب لوهجم  تاهجلا  عیمج  نم  تسا  نکمم  هب  یصوم  ح -

هطوبرم داوم  حور  زا  هکنانچ  اریز  دشاب ، لوهجم  سک  ره  يارب  قلطم  روطب  ای  ود و  ره  ای  هل  یصوم  ای  یصوم  رب  تسا  نکمم  هب  یـصوم 
ملع هک  ددرگیم  موـلعم  دوـشیم ، نیعم  تاـفو  نیح  رد  یـصوم  یئاراد  راـبتعاب  ثـلث  نازیم  هـک  م . ق . « 845  » ةدام زا  ًاصوصخم  ّتیـصوب 

ّتیصو دشابیم  لوهجم  هل  یصوم  یصوم و  رب  یلو  تسا  مولعم  تقیقح  رد  هب  یصوم  هکنانچ  نیاربانب  تسین . مزال  ّتیصو  درومب  نیفرط 
يارب ار  نآ  ثلث  درادـن ، عـالطا  هجوچـیه  هب  ردـپ  یئاراد  زا  تسا و  ردـپ  ثراـب  رـصحنم  شیئاراد  هک  یـسک  هکنآ  دـننام  تسا  حـیحص 

ای يزیچ و  دنک  ّتیصو  یـصوم  هکنانچ  دشاب  لوهجم  اًلـصا  هب  یـصوم  هاگره  تسا  نینچمه  دنک . ّتیـصو  نارهت  هاگـشناد  نایوجـشناد 
رگم دننک ، نیعم  ار  نآ  رادقم  دنناوتیم  یصوم  ۀثرو  م . ق . « 847  » ةدام زا  طبنتسم  ربانب  تروص  نیا  رد  دنهدب . وا  ۀجوزب  یتمسق  هصح و 

ای نئارق و  زا  هک  تسیتروص  رد  رما  نیا  دشاب . هدراذگ  يرگید  صاخـشا  ای  صخـش  رظنب  ار  رادقم  نییعت  دوخ  ّتیـصو  رد  یـصوم  هکنآ 
رد یصوم  هاگره  اًلثم  تسا . هدومن  هدارا  ار  ینیعم  رادقم  تمسق ، ای  هصح  زیچ ، ۀملک  زا  یصوم  هک  تسناد  ناوتن  جراخ  لاوحا  عاضوا و 

دوشیم مولعم  دنک ، یناگدنز  دناوتب  ات  دوش  هداد  واب  يزیچ  دنادیمن  هفرح  هدش و  ریپ  نم  ۀجوز  نوچ  هک  دـشاب  هتـشون  دوخ  ۀـمان  ّتیـصو 
. دیامنب نیمأت  ار  شریپ  نز  یناگدنز  دناوتب  هک  تسا  يرادقم  زیچ ، ۀملک  زا  یصوم  روظنم  هک 
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- دشاب ددرم  تسا  نکمم  هب  یصوم  ط -

ای یلوا  هک  دنک  ّتیـصو  یـصوم  دنتـسه  دننامه  هک  نامتخاس  هاگتـسد  ود  زا  هکنانچ  دشاب ، زیچ  دـنچ  نیب  ددرم  هب  یـصوم  تسا  نکمم 
. دنشاب هتـشاد  تمیق  رد  یـشحاف  فالتخا  هدوبن و  رگیدکی  دننامه  دیدرت  دروم  فارطا  هکنآ  ای  دوش و  هداد  شدالوا  نیرتکچوکب  یمود 

رسپب ار  اههناخ  ای  غاب  ای  هیرق  زا  یکی  هک  دیامن  ّتیـصو  دشاب و  هعرزم  نیدنچ  و  هناخ ، ود  و  هیرق ، کی  غاب ، کی  ياراد  یـصوم  هکنانچ 
یتّیصو تسا  یضتقم  دیدرگ ، نایب  لوهجم  هب  یصوم  دروم  رد  هچنآب  هجوت  اب  اریز  دشابیم ، حیحص  الاب  دراوم  رد  ّتیصو  دیهدب ، مگرزب 

ندوب نیعم  م . ق . « 190  » ةدام قش 3  قبط  نوچ  هک  دوب  نآ  رب  ناوتیم  یحطس  رظن  زا  هچ  رگا  دشاب ، حیحص  تسا  ددرم  نآ  هب  یـصوم  هک 
. دـشابیم معا  ینعمب  تالماعم  ماسقا  زا  یکی  ّتیـصو  تسا و  هدـش  هتخانـش  هلماـعم  تحـص  يارب  یـساسا  طیارـش  زا  یکی  هلماـعم ، دروم 

نیا یلک ، ةدعاق  زا  ءانثتسا  روطب  دیاب  دوبیمن ، ّتیصو  نالطب  بجوم  هب  یصوم  رد  دیدرت  هاگره  دشاب و  نیعم  دیاب  ّتیـصو  دروم  نیاربانب 
. دوش حیرصت  ّتیصو  رد  رما 

هب یصوم  عباوت  ي -

هراشا

رب تلالد  نئارق  ای  دوش ، هدرمـش  هب  یـصوم  عباـت  اـی  ءزج  تداـع  فرع و  بسح  رب  هک  يزیچ  ره  م  ق . « 356  » ةدام كالم  تدـحوب  رظن 
هکنآ ای  دـشاب و  هدـشن  رکذ  ًاحیرـص  دـقع  رد  هچ  رگا  تسا ، هل  یـصومب  ّقلعتم  هب و  یـصوم  رد  لخاد  دـیامن ، هب  یـصوم  رد  نآ  لوخد 

موزلمب تبسن  هک  یمکح  ره  و  تسا ، یفرع  ۀمزالم  نآ  عباوت  ءازجا و  یئیش و  ره  نیب  اریز  دنـشاب ، فرع  رب  لهاج  هل  یـصوم  یـصوم و 
ةدـعاق هک  دوش  تباث  نئارق  ۀلیـسوب  ای  دـشاب و  هدـش  ءانثتـسا  ًاتحارـص  هکنیا  رگم  دوب ، دـهاوخ  مکح  نامه  ياراد  نآ  مزال  ددرگ  يراج 

هتـشاد شزرا  هچ  ره  نآ  تایوتحم  دریگ ، رارق  هب  یـصوم  ینیعم  قودنـص  هچنانچ  نیا  رب  انب  ددرگ . تیاعر  دـیابن  صاخ  دروم  رد  روبزم 
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عاضوا و نئارق و  ای  تسا و  جراخ  ّتیـصو  دروم  زا  تاـیوتحم  هک  دـشاب  هدرک  حیرـصت  یـصوم  هکنآ  رگم  تسا ، هب  یـصوم  ءزج  دـشاب 
. دناسرب ار  رما  نیا  جراخ ، لاوحا 

دوش يرادیرخ  يرگید  يارب  یصوصخم  لام  ینیعم ، غلبمب  وا  توف  زا  سپ  هک  دیامن  تیصو  یسک  هک  یتروص  رد  هلأسم -
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هچنآ دوش ، غلبم  نآ  زا  رتمک  نآ  فرـصم  ای  ددرگ  يرادـیرخ  غلبم  نآ  زا  رتمک  روبزم  لام  دـسرب و  یـصوصخم  فرـصمب  غلبم  نآ  اـی  و 
ناموت رازه  دصکی  هک  دشاب  هدرک  ّتیصو  یسک  هکنانچ  اًلثم  دسریم . دشاب  یـصوم  روظنمب  رتکیدزن  هک  يرگید  فراصمب  دنامیم  یقاب 

، دریذپ نایاپ  ناموت  رازه  تصش  ندش  فرصم  زا  سپ  وا  تالیصحت  دسرب و  یکشزپ  هدکشناد  ۀمتاخ  ات  شرسپ  نالف  لیصحت  فرـصمب 
هک یغلبم  زا  شیب  صوصخم  لام  هچنانچ  سکعلاـب  دوشیم  فرـصم  وا  ینف  لـئاسو  اـی  بتک و  دـیرخ  اـی  یملع  تاـعلاطم  يارب  نآ  ۀـیقب 
زا يوحنب  مه  یـسک  دشاب و  مزال  رتشیب  هداد  صیـصخت  هک  یفرـصم  يارب  ای  دـشاب و  هتـشاد  شزرا  هدرک  نیعم  نآ  دـیرخ  يارب  یـصوم 

فرـص نیعم  غلبم  هک  دننآ  رب  یـضعب  تسا : یفلتخم  لاوقا  ددرگ ، فرـصم  ای  دوش و  يرادیرخ  هب  یـصوم  هک  دهدیمن  ار  نآ  ۀّیقب  ءاحنا 
کمک یتّیصو  نینچ  زا  یصوم  روظنم  هک  دندقتعم  ياهدع  تسا . لطاب  روبزم  ّتیـصو  هک  دننآ  رب  رگید  یـضعب  دوشیم و  یمومع  تایرب 

دیاب دریگ  ماجنا  دناوتیمن  الماک  یصوم  روظنم  نوچ  دیامنب و  نآ  زا  ار  یصوصخم  هدافتسا  دناوتب  هک  دشاب  ینیعم  لام  ۀلیسوب  هل  یصومب 
: دوش هتفگ  هک  تسنآ  دراد  ءاضتقا  تلادـع  فاـصنا و  دـسریم و  رظنب  هچنآ  دـسرب . هل  یـصومب  هدـئاف  کـمک و  نآ  يرگید  رما  هلیـسوب 
هک یـصوصخم  ۀلیـسوب  هچنانچ  تسا و  هدوب  صوصخم  ۀلیـسوب  هل  یـصومب  ینیعم  رادـقمب  کـمک  ّتیـصو  هوحن  نیا  زا  یـصوم  روظنم 

و دریگیم ، ماجنا  ّتیصو  دشابیم  نکمم  هک  یئاجنآ  ات  راچان  داد ، ماجنا  ار  یصوم  روظنم  ناوتن  دشاب ، نیعم  فرصم  ای  نیعم  یئیـش  دیرخ 
هب هچنانچ  دسرب و  یـصوصخم  فرـصمب  ای  دوش و  يرادیرخ  دـیامن  نیمأت  ار  یـصوم  روظنم  هک  يرگید  لام  نیعم  غلبمب  هکتـس  نیا  نآ 

دهاوخب هنوگ  ره  اـت  دـش  دـهاوخ  هداد  هل  یـصومب  غلبم  نآ  دـیناسر ، صوصخم  فرـصمب ، ناوتن  دوشن و  نکمم  لاـم  دـیرخ  وـحن  چـیه 
. دنک فرصم 
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تسا ذفان  هکرت  ثلث  ات  تیصو  مجنپ - ثحبم 

هراشا

دناوتیم یـصوم  ثارو »...  ةزاجا  اب  رگم  تسین  ذفان  هکرت  ثلث  رب  هدایزب  ّتیـصو  : » دیوگیم هک  م  ق . « 843  » ةدام فلاخم  موهفم  بجومب 
رارق هنیعم  فراصم  يارب  ای  دنک و  راذگاو  دـهاوخب  سکره  هب  ار  نآ  دـیامنب و  دوخ  یئاراد  ثلث  رد  یفرـصت  هنوگره  توف  زا  سپ  يارب 

. دراد تلالد  رما  نیا  رب  زین  هحیحـص  تایاور  تسا و  هدـش  زین  نآ  رب  عامجا  يوعد  تسا و  هّیماما  ياـهقف  دزن  روهـشم  روبزم ، لوق  دـهد .
تیاور دنچ  نآ  دنتـسم  تسا و  ردان  روبزم  لوق  دنادیم . ذـفان  هکرت  یمامتب  تبـسن  ار  ّتیـصو  قودـص ) خیـش   ) هیوباب نب  ّیلع  نب  دّـمحم 

قحا دراد  ندب  رد  حور  هکیمادام  صخـش  دیامرفیم : هک  دـشابیم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  یطاباس  رامع  تیاور  هلمج  نم  تسا ،
دیاب راچان  تسا  دوجوم  ضراعم  تایاور  روبزم  تیاور  لباقم  رد  نوچ  تسا . زئاج  دنک  ّتیـصو  نآ  یمامتب  هچنانچ  دـشابیم ، دوخ  لامب 

هک تسا  يدرومب  رظان  ای  دـنهدب و  هزاجا  ار  ّتیـصو  ثلث  رب  داز  اـمب  تبـسن  هثرو  هک  تسا  يدرومب  رظاـن  اـی  تیاور  نیا  هک  دوب  نآ  رب 
دشاب هتشادن  یثراو  یصوم  هک  يدروم  رد  ءاهقف  زا  ياهدع  هچ  رگا  تسا ، هدومن  هیجوت  خیش  ار  نآ  هکنانچ  دشاب ، هتشادن  یثراو  یصوم 

. دنهدیمن ار  ثلث  رب  دئاز  ّتیصو  هزاجا  زین 
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، دوش باستحا  وا  ثلث  زا  هب  یصوم  هک  دیامن  دصق  یصوم  تسین  مزال  تیصو  رد  هلأسم 1 -

ۀیدأت و  تسا ) بجاو  ًاعرش  هچنآ   ) يرورض نفد  نفک و  زیهجت و  رب  ّتیـصو  رگم  ددرگیم ، بوسحم  ثلث  زا  دیامنب  هک  یتّیـصو  ره  هکلب 
ثلث زا  زین  اهنآ  دهاوخب  یـصوم  هاگره  دـنریگیم و  ّقلعت  هکرت  لصاب  اهنآ  اریز  دوشیم ، هتـشادرب  هکرت  لصأ  زا  هک  یلام  تابجاو  نوید و 
ثلث زا  هکنآب  حیرصت  نودب  دنک ، راذگاو  يرگیدب  ّتیصو  ناونعب  ار  ياهناخ  یسک  هاگره  نیاربانب  دنک . حیرصت  نآب  دیاب  دوش  تشادرب 

. دنک ّتیصو  ار  دوخ  یئاراد  زا  ثلث  ات  دناوتیم  سک  ره  اریز  دوشیم . بوسحم  ثلث  زا  تسا و  حیحص  روبزم  ّتیـصو  دوش ، هداد  وا  ۀکرت 
دنک  یلامب  ّتیصو  یسک  هاگره  یلو 
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هنوگچیه ثلثب  تبسن  هچ  رگا  تسا ، لطاب  دنهدن  هزاجا  هثرو  هچنانچ  روبزم  ّتیـصو  دوش ، باستحا  هثروب  ّقلعتم  ثلث  ود  زا  هکنآ  دصقب 

فلاخم هثرو  ةزاجا  نودب  روبزم  دـصقب  تیـصو  تسا و  هداد  رارق  هثرو  قح  قلعتم  ار  هکرت  زا  ثلث  ود  نوناق  اریز  دـشاب ، هدرکن  یتیـصو 
. دشابیم نوناق  روظنم 

داز امب  تبسن  تّیصو  دنک ، تّیصو  ار  دوخ  یئاراد  یمامت  و  دشاب ، هتشاد  یبسن  یببس و  ثراو  یصوم  هاگره  هک  دننآ  رب  ءاهقف  زا  یـضعب  هلأسم 2 -
. دوب دهاوخ  حیحص  ثلث  رب 

رد دـیامن و  فرـصت  ّتیـصو  ناونعب  ار  دوخ  یئاراد  زا  ثلث  زا  شیب  درادـن  قح  دروم  چـیه  رد  یـصوم  هک  دـننآ  رب  ءاهقف  زا  رگید  ةّدـع 
هدنب هک  تسا  یـسک  نآ  و  قتع - ءالو  - 1 زا : دنترابع  اهنآ  دنشابیم و  هناگهس  ءالو  ثراو  دشاب  هتـشادن  یببـس  یبسن و  ثراو  هک  يدروم 
ثرا هدومن  دازآ  ار  وا  هک  یـسک  دـشاب  ثراو  نودـب  هدـش ) دازآ   ) هدـنب هکناـنچ  تروص  نیا  رد  تسا ، هدرک  دازآ  ار  وا  یـصوم  هدوب و 

دراو یتیانج  یـسک  رب  یـصوم  هاگره  هک  تسا ، هتـسب  تیانج  نامـض  دقع  یـصوم  اب  هک  تسیـسک  نآ  و  هریزج - نماض  ءالو  دربیم 2 -
ثراو یـصوم  هچنانچ  ینعی  دربیم ، ثرا  هنع  نومـضم  زا  نماض  تروص  نیا  رد  تخادرپ . دهاوخ  ار  هید  وا  ددرگ ، هید  بجوم  هک  دروآ 

قتع و ءالو  یفوتم  هک  یتروص  رد  تماما - ءالو  درب 3 - دهاوخ  وا  زا  ثرا  هریرج  نماض  دشاب  هتشادن  قتع  ءالو  نینچمه  یبسن و  یببس و 
فرصمب روبزم  لام  ماما  تبیغ  نامز  رد  دوشیمن . نیملسم  لاملا  تیب  رد  لخاد  تسا و  ماما  نآ  زا  ثرا  دشاب ، هتشادن  هریرج  نامض  ءالو 

هتسناد هثرو  هزاجاب  طونم  ار  ثلث  زا  شیب  ّتیصو  تحص  هک  يرابخا  دننآ  رب  ءاهقف  زا  رگید  یضعب  دسریم . یفوتم  رهش  نیکاسم  ءارقف و 
ثلث زا  داز  امب  تبـسن  وا  ّتیـصو  دشاب  هتـشادن  یببـس  یبسن و  ثراو  یـصوم  هچنانچ  نیاربانب  دشابیم . یببـس  یبسن و  ثراوب  رظان  تسا ،

تبـسن ّتیـصو  دشاب  هتـشادن  یبسن  یببـس و  ثراو  یـصوم  هاگره  هک  تسنآ  دسریم  رظنب  یندم  نوناق  رظن  زا  هچنآ  دوب . دهاوخ  حیحص 
قح یـسک  يارب  دنک و  ّتیـصو  ددرگ  بعوتـسم  ار  هکرت  هکنآ  ات  ثلث  زا  داز  امب  تبـسن  دناوتیم  یـصوم  ینعی  تسا ، ذـفان  هکرت  یمامتب 

« 861  » ةدام زا  هک  تسنآ  رمأ  نیا  رب  لیلد  تسین ، ضارتعا 
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دنراد یفوتم  اـب  یببـس  یبـسن و  ۀـطبار  هک  یناـسک  زا  ریغ  ددرگیم  موـلعم  ببـس » بسن و  تسا  رما  ود  ثرا  بجوـم  : » دـیوگیم هک  م  ق .
ةدام و  تسا » مکاحب  عجار  یفوتم  هکرت  رمأ  ثراو ، ندوبن  تروص  رد  : » دـیوگیم هک  م  ق . « 866  » ةدام و  دوشیمن . هتخانش  ثراو  يرگید 

هک م  ق . « 843  » ةدام دافمب  هجوت  اب  نیاربانب  تسا . رما  نیا  دیؤم  دوش  هداد  تلود  هنازخب  دیاب  درادـیم  رّرقم  هک  یبسح  روما  نوناق  « 335»
« تسا ذفان  وا  مهسب  تبـسن  طقف  دنک  هزاجا  هثرو  زا  ضعب  رگا  ثارو و  هزاجا  اب  رگم  تسین ، ذفان  هکرت  ثلث  رب  هدایزب  ّتیـصو  : » دیوگیم

دازام دشاب  هکرت  ثلث  زا  شیب  نآ  تمیق  رگا  دوشیم . میوقت  لام  نآ  دشاب  ینیعم  لام  هب  یصوم  هاگره  : » دیوگیم هک  م . ق . « 844  » هدام و 
رب داز  امب  تبسن  ّتیصو  دشاب  هتـشادن  یببـس  یبسن و  ثراو  یـصوم  هچنانچ  هک  دوشیم  طابنتـسا  دنک » هزاجا  هکنیا  رگم  تسا ، هثرو  لام 

. تشاد دهاوخن  یسک  هزاجاب  جایتحا  تسا و  حیحص  ثلث 
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دشابیم هثرو  هزاجاب  طونم  هکرت  ثلث  رب  دئاز  هب  تیصو  - 1

هراشا

روطب ای  دشاب و  عاشم  روطب  هاوخ  دیامنب ، ّتیصو  ار  دوخ  هکرت  زا  ثلث  زا  شیب  دشاب و  هتشاد  یببس  ای  یبسن  ثراو  یسک  هک  یتروص  رد 
هکرت زا  ثلث  رب  دئاز  اریز  دراد . هثرو  ةزاجاب  جایتحا  دشابیمن و  ذفان  نآ  داز  امب  تبـسن  تسا و  ذفان  ثلث  رادـقمب  تبـسن  ّتیـصو  زورفم ،

: دیوگیم م  ق . « 843  » ةدام هک  تسا  نیا  دشابیم ، هثروب  ّقلعتم 
تبسن و  تسا » ذفان  وا  مهس  تبسن  طقف  دنک  هزاجا  هثرو  زا  ضعب  رگا  ثارو و  ةزاجا  اب  رگم  تسین ، ذفان  هکرت  ثلث  رب  هدایز  هب  ّتیـصو  »

. دهد هزاجا  نآب  تبسن  دیامن و  فرصت  دوخ  مهس  رد  دراد  قح  سک  ره  اریز  تسا ، لطاب  هدادن  هزاجا  هک  یسک  مهسب 
یمامت هک  ینانچمه  دشاب ، رتخد  ود  رـسپ و  کی  ياراد  دیامنب و  ّتیـصو  یـسکب  ار  دوخ  یئاراد  زا  ثلث  زا  شیب  یـسک  هکنانچ  نیاربانب 

ار ّتیصو  رـسپ  دناوتیم  نیاربانب  دننک . در  ار  نآ  هیقب  دهد و  هزاجا  دوخ  مهـسب  تبـسن  دناوتیم  اهنآ  زا  یـضعب  دنهد ، هزاجا  دنناوتیم  هثرو 
رتخد ود  مهس  هک  رگید  فصنب  تبسن  حیحـص و  دازام  زا  فصنب  تبـسن  ّتیـصو  دننک ، در  ار  نآ  رتخد  ود  دهد و  هزاجا  داز  امب  تبـسن 

یصوم  ثراو  دشابیم . لطاب  تسا 
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تبسن دهدب و  هزاجا  نآ  زا  یتمسقب  تبسن  دناوتیم  دهد ، هزاجا  ثلث  زا  دازام  زا  دوخ  مهس  مامتب  تبـسن  ار  ّتیـصو  دناوتیم  هک  ینانچمه 
دشاب و رصحنم  رسپ  کی  ياراد  طقف  دشاب و  شکچوک  ردارب  نآ  زا  وا  هناخ  هک  دنک  ّتیـصو  یـسک  هاگره  اًلثم  دنک . در  رگید  تمـسقب 
رد دنک  در  ار  هیقب  و  دهد ، هزاجا  ار  نآ  زا  فصن  رادقمب  طقف  دناوتیم  رـسپ  نآ  دشاب ، هتـشاد  شزرا  ثلث  زا  شیب  لایر  رازه  دصکی  هناخ 

. ددرگیم لطاب  نآ  دازام  زا  فصن  تبسن  ّتیصو  تروص  نیا 
هکلب تسین ، یفاک  یئاهنتب  هثرو  رطاخ  بیط  ینطاب و  تیاضر  تسا و  تیصو  دیفنت  ءاضما و  زا  ترابع  ثلث  رب  داز  امب  تبسن  هثرو  ةزاجا 

. ددرگ مالعا  دشاب  هزاجا  زا  فشاک  هک  یلعف  ای  ظفل  ۀلیسوب  دیاب 

- دشابیم یفاک  یصوم  تایح  نامز  رد  هثرو  ةزاجا  فلا -

رد هثرو  ةزاجا  ایآ  هک  دـیآیم  شیپ  یلاؤس  دـشابیم ، مزال  هکرت  ثلث  زا  داز  امب  تبـسن  تیـصو  ذـیفنت  رد  هثرو  ةزاجا  هکنآ  ناـیب  زا  سپ 
مزال یـصوم  توف  زا  سپ  هزاـجا  ثلث  رب  داز  اـمب  تبـسن  ّتیـصو  ذـیفنت  يارب  هکنآ  اـی  تسا ، یفاـک  رما  نیا  يارب  یـصوم  تاـیح  ناـمز 

هک تسنآ  دروآ  تسدب  ناوتیم  یلیلحت  رظن  زا  هچنآ  دوشیم . ادـیوه  ثلث  زا  داز  امب  تبـسن  هثرو  قح  لیلحت  زا  رما  نیا  رب  خـساپ  دـشابیم ،
نیدـب دـنرادن ، دوخ  ثروم  یئاراد  رب  یقح  هنوگچـیه  هثرو  توف ، زا  لبق  ددرگیم و  دوجوم  یـصوم  توف  اـب  ثلث  زا  دازاـم  رب  هثرو  قح 

زا یتمـسق  تسا  نکمم  هکنآ  رب  هوالع  دـیامنب ، ضوع  الب  حلـص  ای  هبه  دـهاوخب  سک  رهب  ار  دوخ  یئاراد  یماـمت  دـناوتیم  ثروم  تهج 
نامز رد  نیاربانب  دشاب . هدش  لخاد  یصوم  ّتیکلم  رد  بابسا  زا  یببسب  ًادعب  هدوبن و  دوجوم  ّتیصو  نامز  رد  یصوم ، توف  نامز  یئاراد 
هزاجا هک  دوب  نآ  رب  دیاب  یلیلحت  رظن  زا  اذـل  دومن ، هکرت  ثلث  رب  داز  امب  تبـسن  هثرو  يارب  هوقلاب  ول  قح و  روصت  ناوتیمن  یـصوم  تایح 

. دشابیمن ثلث  رب  داز  امب  تبسن  ّتیصو  ذیفنت  يارب  یفاک  یصوم  تایح  نامز  رد  هثرو 
يارب  یفاک  وا  تایح  نامز  رد  ار  یصوم  ۀثرو  ةزاجا  هک  هیماما  ياهقف  روهشم  لوق 
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مزال نانآ  ةزاجا  نآ  ذوفن  يارب  تسا و  هثرو  قح  قلعتم  هوقلاب  دازام  هک  تسا  نآ  رابتعاب  دـنادیم ، ثلث  زا  داز  اـمب  تبـسن  ّتیـصو  ذـیفنت 

تایح نامز  رد  دنتـسه  قح  نابحاص  هک  هثرو  فرط  زا  هچنانچ  نیاربانب  تسین . دوجوم  نآ  ذوفن  يارب  يرگید  ینوناق  عنام  ـالا  دـشابیم و 
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هزاجاب جایتحا  دوشیم و  طقاس  نانآ  قح  دوب و  دـهاوخ  حیحـص  روبزم  هزاجا  دـنیامن ، رظن  فرـص  دوخ  قح  زا  دوش و  هداد  هزاجا  یـصوم 
. درادن یصوم  توف  زا  سپ  ددجم 

لوق زا  يوریپ  هب  دـنیامنیم . تلالد  رما  نیا  رب  دـنرادن  ضراعم  هک  ياهحیحـص  تایاور  تسا و  هدومن  نآ  رب  عامجا  يوعد  یـسوط  خـیش 
تلالد ثارو .»...  ةزاجا  اب  رگم  تسین  ذفان  هکرت  ثلث  رب  هدایزب  ّتیـصو  : » دیوگیم هک  م  ق . « 843  » هدام قالطا  هک  تفگ  ناوتیم  روهشم 

. دیامنیم یصوم  تایح  نامز  رد  هثرو  ةزاجا  تیافک  رب 
توف زا  سپ  دیاب  درادن و  يرثا  یـصوم  تایح  نامز  رد  هثرو  ةزاجا  هک  دـننآ  رب  روهـشم  ةدـیقع  فالخ  رب  یملید  سیردا و  نبا  دـیفم و 

. دریگ رارق  رثؤم  نانآ  ةزاجا  ات  دـنرادن  وا  یئارادـب  تبـسن  یقح  شتایح  نامز  رد  یـصوم  هثرو  اریز  دـنهد ، هزاجا  هثرو  ًاددـجم  یـصوم 
هچنانچ دوشیم و  لصاح  یصوم  توف  ببسب  هک  تسا  نانآ  ّتیکلام  رابتعاب  هثرو  هزاجاب  ثلث ، زا  داز  امب  تبـسن  ّتیـصو  تحـص  جایتحا 

مهس عیب  زا  لبق  عیفش  رهمب و  تبسن  ار  دوخ  قح  حاکن  زا  لبق  هجوز  هک  تسنآ  دننام  دننک  طقاس  ار  دوخ  قح  یـصوم  توف  زا  لبق  هثرو 
تسا و ربتعم  صن  لباقم  رد  داهتجا  رما  نیا  ًالوا  هک : تسا  هدـش  در  بیرقت  نیدـب  روبزم  لوق  دـیامن . طقاس  ار  دوخ  ۀعفـش  قح  كرتشم ،

نآب تبسن  هنادازآ  دناوتیمن  یصوم  تسا و  هثرو  قح  قلعتم  یصوم  یئاراد  زا  ثلث  ود  ًایناث  و  دشابیم ، ضراعم  نودب  هحیحص  تایاور  نآ 
داز امب  تبـسن  هثرو  هک  یتروص  رد  و  دوش ، ثلث  رب  دـئاز  ّتیـصو  ذوفن  زا  عنام  دـناوتب  هک  درادـن  يرگید  بجوم  ـالا  و  دـیامنب . تیـصو 
رب ّتیـصو  جارخا  مدقت  ماع ، مکح  روهـشم ، ةدیقع  تحـص  رب  هربتعم  تایاور  تلالد  رب  هوالع  دناهدومن . طقاس  ار  دوخ  قح  دـنهد  هزاجا 

هزاجا وا ) توف  زا  سپ  هچ  یـصوم و  تایح  نامز  رد  هچ   ) ًاـقلطم هثرو  هچناـنچ  ثلث  رب  دـئاز  ّتیـصو  ماـع ، مکح  نآ  زا  هک  تسا ، ثرا 
انثتسا  دنهدن ،
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دنهد هزاجا  یـصوم  تایح  نامز  رد  هثرو  هک  ثلث  رب  دئاز  ّتیـصو  نیاربانب  دنامیم . یقاب  ماع  تموکح  تحت  دراوم  یقب  ام  تسا و  هدـش 

. دنیامنب عوجر  نآ  زا  هل  یصومب  نآ  ضبق  زا  لبق  دنناوتب  نانآ  هک  دشابیمن  هبه  ثلث  زا  داز  امب  تبسن  هثرو  ةزاجا  دوب . دهاوخ  ذفان 
یـصوم توف  زا  سپ  دنناوتیم  ددرگیمن و  طقاس  نانآ  قح  دنهد  هزاجا  یـصوم  تایح  نامز  رد  هثرو  هچنانچ  هک  دننآ  رب  ءاهقف  زا  یـضعب 

دننام تسا و  یقاب  رمتـسم  روطب  هزاجا  اریز  درادـن ، ددـجم  ةزاجاب  جایتحا  دـننامب  یقاـب  دوخ  ةزاـجاب  هثرو  هاـگره  یلو  دـننک ، در  ار  نآ 
دمآ لمعب  ثلث  رب  داز  امب  تبـسن  هثرو  قح  زا  هک  یقوقح  لیلحت  اب  تاـفانم  روبزم  لوق  دـشاب ، هدـش  هداد  هزاـجا  توف  زا  سپ  هک  تسنآ 

. تسناد روبزم  ةدیقع  زا  يوریپ  ار  یندم  قوقح  رظن  ناوتب  هک  دوریم  روصت  تهج  نیدب  درادن .

تسا رثا  الب  یصوم  تایح  نامز  رد  هثرو  در  ب -

ار نآ  دوخ  ات  تسا  رمتسم  یصوم  تایح  تدم  مامت  رد  ّتیصو  اریز  درادن ، يرثا  یصوم  تایح  نامز  رد  ثلث  زا  داز  امب  تبسن  هثرو  در 
. دوش دیدجت  ّتیصو  نآ  ره  رد  هک  تسا  نآ  دننام  دیامنب و  ءاغلا 

زا سپ  دنناوتیم  هک  ینانچمه  دنیامن ، لوبق  ار  نآ  توف  زا  لبق  دنناوتیم  دننک ، در  ار  ّتیصو  هثرو  یصوم  تایح  نامز  رد  هچنانچ  نیاربانب 
یفرع قطنم  اب  نآ  نتفریذـپ  تسا و  راگزاس  یندـم  قوقح  حور  اب  روبزم  راتفگ  هک  دـسریم  رظنب  دـننک . در  اـی  دـنیامن  ذـیفنت  ار  نآ  توف 

. دراد تقفاوم 

هدنهد هزاجا  طئارش  ج -

رد هزاجا  اریز  دنـشاب ، هلماعم  يارب  تیلها  ياراد  نانآ  هک  دوشیم  ثلث  رب  داز  اـمب  تبـسن  ّتیـصو  ذـیفنت  بجوم  یتروص  رد  هثرو  ةزاـجا 
دنک و ءاشنا  دصق  دناوتیمن  تسا  زیمم  ریغ  ریغص  ای  نونجم  هک  یسک  دوشیم و  مالعا  هدارا  هلیسوب  هک  تسا  لاوما  رد  فرصت  روبزم  دروم 
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نوناق هک  دنـشابیم  هدارا  ياراد  تشذگ  ررکم  هکنانچ  هیفـس  زیمم و  ریغـص  درادـن . ینوناق  رابتعا  وا  ياضر  دـصق و  دـناوتب ، هک  ضرف  رب 
ةزاجا دنیامنب و  فرـصت  دوخ  یلام  قوقح  لاوما و  رد  دـنناوتیمن  نانیا  یلو  تسا ، هتخانـش  ار  نآ  رابتعا  1212 و 1214 »  » ةدام رد  یندم 

رد  هیفس  زیمم و  ریغص 
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بوسحم یلام  قوقح  لاوما و  رد  فرصت  لآملاب  یلو  دشابیمن  دوخ  یلام  قوقح  لاوما و  رد  یلعف  فرـصت  هچ  رگا  یـصوم  تایح  نامز 
فرـصت لمع  نیا  اریز  دوب . دـهاوخن  رثؤم  یـصوم  توف  زا  سپ  هیفـس  زیمم و  ریغـص  ةزاجا  یلوا  قیرطب  نیارباـنب  تسا . رثا  ـالب  دوشیم و 

. دشابیم یلام  قوقح  لاوما و  رد  یلعف 
دهاوخن رثؤم  زین  دنیامنیم  لمع  نانآ  فرط  زا  ینوناق  یگدنیامن  تمـسب  دنراد و  هدهعب  ار  روجحم  یلام  روما  ةرادا  هک  میق  یلو و  ةزاجا 

دودـح زا  جراخ  ثلث  رب  دازام  ّتیـصو  ةزاجا  دـننک و  هرادا  ار  وا  یئاراد  هیلع  یلوم  هطبغ  تیاـعر  اـب  دـنناوتیم  طـقف  میق  یلو و  اریز  دوب ،
فرط زا  ضوع  الب  حلـص  هبه و  دـننام  تسا و  مّیق  ای  یلو  فرط  زا  روجحم  لام  ضوعالب  يراذـگاو  بجوم  دـشابیم و  ناـنآ  تاراـیتخا 

. دنرادن ار  يرایتخا  نینچ  نانآ  دشابیم و  هیلع  یلوم  لاوماب  تبسن  مّیق  یلو و 
دوش عقاو  یـصوم  تایح  لاح  رد  هک  یتروص  رد  ثلث  رب  دازاـم  تیـصوب  تبـسن  دنـشاب ، هتـسکشرو  سّلفم و  اـهنآ  هچناـنچ  هثرو  هزاـجا 

قیلعت روطب  هثرو  هک  میوش  دـقتعم  ضرف  رب  اریز  دوب ، دـهاوخ  ّتیـصو  ذوفن  بجوم  دـشاب ) رثؤم  یـصوم  تایح  لاح  رد  هزاـجا  هاـگره  )
نآ رد  دـنناوتن  هثرو  اـت  دریگ  رارق  اـمرغ  قح  قلعتم  هک  دـشابیمن  یقوقح  زا  روبزم  قح  دـنراد ، یـصوم  تاـیح  رد  ثلث  رب  دازاـم  رب  یقح 

ینتبم هک  دنشابیم  لوق  ود  ياراد  هیماما  ياهقف  دشاب ، یصوم  توف  زا  سپ  دنـسّلفم  هک  ۀثرو  ةزاجا  هک  یتروص  رد  دنیامنب . لقان  فرـصت 
لقتنم هل  یـصومب  هثرو  ّتیکلم  زا  دوـشیم و  هثروـب  لـقتنم  یـصوم  توـفب  هکرت  تیـصو ، رثا  رد  هکنآ  یکی  تـسا : نیاـبتم  هـیرظن  ود  رب 
لاقتناب هثرو  ةزاجا  دریگیم ، رارق  ناراکبلط  قح  قلعتم  دوشیم و  دنـسّلفم  هک  هثرو  ّتیکلم  رد  لخاد  ثلث  رب  دـئاز  نوچ  نیارباـنب  ددرگیم ،

. دشابیم رثا  الب  هل  یصومب  تسا  ریغ  قح  قلعتم  هک  یلام 
، دوشیم لقتنم  هل  یـصومب  ًامیقتـسم  یـصوم  ّتیکلم  زا  هب  یـصوم  هکنآ  زا  تسا  فشاک  داز  اـمب  تبـسن  هثرو  ةزاـجا  هکنآ  رگید  ۀـیرظن 

تقیقح رد  هثرو  ةزاجا  اریز  تسا ، هدمآ  لمعب  یصوم  ۀلیـسوب  هک  دشابیم  یتّیـصو  ذیفنت  دناهتـسکشرو  سّلفم و  هک  هثرو  ةزاجا  نیاربانب 
هدشن  هل  یصومب  هثرو  فرط  زا  هبه  هیطع و  هنوگچیه  دشابیم و  دوخ  کلم  رد  یصوم  فرصت  ذیفنت 
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هثرو ةزاجا  هک  تفگ  ناوتیم  زین  ریخا  ۀـیرظن  زا  يوریپ  اب  تسین . روصتم  ثلث  رب  دازام  رد  ناراکبلط  يارب  یقح  هنوگچـیه  نیاربانب  تسا .

رد هل  یـصوم  ّتیکلمب  ثلث  رب  دازام  هک  تسنآ  رما  نیا  ۀـجیتن  نوچ  یلو  هدومن ، دوخ  کلم  رد  یـصوم  هک  تسیفرـصتب  تبـسن  هچ  رگا 
. دندومنیم ار  دوخ  قح  ءافیتسا  نآ  زا  ناراکبلط  دیدرگیم و  هثرو  ّتیکلم  رد  لخاد  دوخ  يدوخب  رادقم  نآ  دومنیم  در  هچنانچ  دـیآیم و 
هک دوب  نآ  رب  دـیاب  رابتعا  نیاب  تسا و  نانآ  قح  قلعتم  دازام  هوقلاب  هکلب  دنتـسین و  هناگیب  ثلث  رب  داز  امب  تبـسن  هثرو  ناراکبلط  نیاربانب 
هک ۀـثرو  ةزاجا  اذـل  تسا ، هتفرگ  رارق  ناراـکبلط  قح  ّقلعتم  هک  تسنآ  مکح  رد  دوش  هل  یـصوم  ّتیکلم  رد  لـخاد  دازاـم  هکنآ  زا  لـبق 

یئاضق فصن  تلادع و  اب  قباطم  رظنب  روبزم  لیلحت  دوب . دـهاوخن  ثلث  رب  دـئاز  ّتیـصو  ذـیفنت  يارب  یفاک  دنـشابیم  هتـسکشرو  سّلفم و 
. دشابیم

- دوشیم نیعم  تافو  نیح  رد  یصوم  یئاراد  رابتعاب  ثلث  نازیم  - 2

هراشا

و ّتیصو » نیح  رد  وا  یئاراد  رابتعاب  هن  دوشیم  نیعم  تافو  نیح  رد  یصوم  یئاراد  رابتعاب  ثلث  نازیم  : » م ق . « 845  » ةدام حیرص  بجومب 
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نیعم نیع  یصوم  هاگره  نیاربانب  دشابیم . هل  یصومب  ثلث  لاقتنا  نامز  یصوم  توف  نامز  اریز  هثرو ، ةزاجا  نامز  رد  وا  یئاراد  رابتعاب  هن 
اب ّتیـصو  دروم  شزرا  تبـسن  دیاب  ثلث  رادقم  نییعت  يارب  دنک  ّتیـصو  يرگیدب  لایر  رازه  دصکی  دننام  ار  دوخ  لام  زا  یّلک  رادـقم  ای 

شزرا رادقمب  ششزرا  هک  دنک  تیصو  ۀناخ  دننام  ینیعم  نیعب  یسک  هاگره  الثم  دوش . هدیجنس  وا  توف  نامز  رد  یـصوم  یئاراد  شزرا 
دایز ای  یـصوم ، یئاراد  هیقب  شزرا  یقرت  ای  روبزم و  ۀـناخ  شزرا  لزنت  رثا  رد  ًادـعب  یلو  تسا ، ّتیـصو  ناـمز  رد  یـصوم  یئاراد  فصن 

یصوم یئاراد  زا  ثلث  زا  رتمک  ای  ثلث  رادقمب  هناخ  شزرا  ثرا ، ای  ّتیصو و  هبه ، لوبق  تراجت ، دننام  تاهج  زا  یتهجب  وا  یئاراد  ندش 
رد یـصوم  یئاراد  شزراب  تبـسن  هناخ  شزرا  هچنانچ  سکعلاب  دوب . دـهاوخ  حیحـص  هناخ  یمامتب  تبـسن  ّتیـصو  دـشاب ، توف  نیح  رد 

شزرا نآ ، زا  يرادقم  ندش  فلت  ای  یصوم و  یئاراد  هیقب  شزرا  لزنت  ای  هناخ ، شزرا  یقرت  رثا  رد  یلو  دشاب  رتمک  ای  ثلث  ّتیصو  نیح 
یئاراد  فصن  شزرا  رادقمب  هناخ 
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ثلث رب  داز  امب  تبـسن  دشابیم و  حیحـص  یـصوم  توف  نیح  یئاراد  زا  ثلث  رادقم  ات  هناخب  تبـسن  ّتیـصو  دوشب ، توف  نیح  رد  یـصوم 

. دوب دهاوخ  لطاب  داز  امب  تبسن  ّتیصو  دنهدن  هزاجا  نانآ  هچنانچ  و  تسا ، هثرو  ةزاجاب  طونم 
رازه دصکی  نآ  شزرا  دنک و  ّتیـصو  يرگیدب  ار  دوخ  یئاراد  ثلث  یـسک  هکنانچ  دـشاب ، عاشم  مهـس  هب  یـصوم  هاگره  تسا  نینچمه 
لایر نویلیم  کی  نآ  ثلث  شزرا  هک  دوش  هدوزفا  وا  یئاراد  رب  ثرا  ای  ّتیـصو و  هبه ، تراجت ، دننام  تاهج  زا  یتهجب  ًادعب  دشاب و  لایر 

. دوشیم هتفرگ  رظن  رد  توف  نیح  یئاراد  ثلث  دوشب ، لایر  رازه  هد  نآ  شزرا  هک  دریذپ  ناصقن  ای  دوشب و 
رب حیرصت  یصوم  هک  تسیتروص  رد  دوشیم ، هدیجنس  یصوم  تافو  نیح  یئاراد  رابتعاب  عاشم  مهـسب  ّتیـصو  هک  دش  هتفگ  الاب  رد  هچنآ 

یصوم هاگره  اًلثم  دوشیم . راتفر  یصوم  رظن  قبط  الا  تسا و  هتـشاد  يرگید  رظن  یـصوم  هک  دنکن  تلالد  نئارق  ای  دشاب و  هدومنن  فالخ 
دوخ نادالوا  ۀمه  یلیصحت  هنیزه  تسا و  لایر ) نویلیم  کی  اًلثم   ) رادقم نالف  نم  یئاراد  نوچ  هک  دشاب  هدش  رکذتم  دوخ  ۀمانتّیـصو  رد 

نیاربانب مهدب ، زین  ار  وا  یلیصحت  ۀنیزه  دیاب  هدیـسرن و  دشر  نسب  زونه  هک  ار  مرـسپ  نیرتکچوک  رگم  ماهداد  لایر  رازه  دص  کی  رهب  ار 
ثلث زا  وا  روظنم  دوشیم ، موـلعم  یـصوم  ناـیب  زا  دـیهدب . منارـسپ  نیرتـکچوک  لیـصحت  جرخ  يارب  نم  توـف  زا  سپ  ارم  یئاراد  زا  ثلث 

. توف نامز  رد  وا  یئاراد  ثلث  هن  تسا  ّتیصو  نامز  رد  وا  یئاراد  ثلث  یئاراد ،

، دیآ دوجوب  یلام  یصوم  توف  زا  سپ  هک  یتروص  رد  هلأسم -

ای و  دوشیم ، بوسحم  هکرت  ءزج  یهاـم  نآ  دـتفا  نآ  رد  یهاـم  وا  توف  زا  سپ  هدوب و  هدرتـسگ  هناـخدور  رد  يروت  یـصوم  هکنآ  دـننام 
نیاربانب تسا . هکرت  ءزج  هزیاج  نآ  دنک  تباصا  واب  هزیاج  یشکهعرق  رد  وا  توف  زا  سپ  هدوب و  هدیرخ  ییامزآتخب  طیلب  یصوم  هکنآ 

هب یصوم  هک  یتروص  رد  دوشیم و  هداد  زین  هل  یصومب  عبر  ای  ثلث  روبزم  لام  زا  عبر ، ای  ثلث  دننام  دشاب  عاشم  مهس  هب ، یـصوم  هچنانچ 
دشاب  ثلث  رب  دئاز  نآ  شزرا  و  نیعم ، نیع 
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ةزاجاب جایتحا  حیحـص و  ّتیـصو  دیآ ، رد  ثلث  ردـقب  نیعم  نیع  نآ  دوش ، هکرتب  مضنم  نوچ  هدـمآ  تسدـب  توف  زا  دـعب  هک  یلام  یلو 

. لایر رازه  دصکی  دننام  دنک ، یلکب  ّتیصو  هاگره  تسا ، نینچمه  درادن . هثرو 
قرف دـشاب  هکرت  زا  عاشم  ءزج  هب  یـصوم  هک  يدروم  دـشاب و  نیعم  نیع  هب  یـصوم  هک  يدروم  نیب  ـالاب  ضرف  رد  دـیاب  هک  دـسریم  رظنب 
نوچ تسا ، هدمآ  دوجوب  نیع  نآ  زا  هدمآ  دوجوب  توف  زا  سپ  هک  یلام  دشاب و  نیعم  نیع  هب  یـصوم  هچنانچ  هک  بیرقت  نیدب  دراذـگ ،

یصوم نآ  زا  کلم ، عبتب  دیآیم  تسدب  نآ  زا  یصوم  توف  زا  سپ  هک  یعفانم  دوشیم ، هتخانش  هل  یـصوم  کلم  توف  خیرات  زا  نیع  نآ 
نآ زا  هل  یصوم  مهـس  دشاب  هکرت  زا  عاشم  ءزج  هب  یـصوم  هچنانچ  اما  دشابیم . هثروب  ّقلعتم  هدمآ  دوجوب  هکرت  هّیقب  زا  هاگره  و  تسا ، هل 
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نیب كرتشم  روبزم  لام  نوچ  تسا و  نیع  لصا  عبات  عفاـنم  اریز  دوشیم ، تشادرب  زین  تسا  هدـمآ  دوجوب  یـصوم  توف  زا  دـعب  هک  یلاـم 
طیلب اـی  یهاـم  روـت و  لاـثم  رد  نیارباـنب  دوـب . دـنهاوخ  کیرـش  نآ  عفاـنم  رد  هل  یـصوم  هثرو و  تبـسن  ناـمهب  هدوـب  هل  یـصوم  هثرو و 

زا هدرک  تباصا  طیلب  نآب  هک  هزئاج  ای  هداتفا  نآ  رد  هک  یهام  دـشاب ، هتفرگ  رارق  ّتیـصو  دروم  طیلب  ای  روت  هاگره  هزیاج  یئاـمزآتخب و 
زا عبر  دـننام  عاشم  مهـس  هچنانچ  دـشابیم و  هثرو  نآ  زا  هزئاج  ای  یهاـم  تسا  ّتیـصو  دروم  يرگید  لاـم  هاـگره  تسا و  هل  یـصوم  نآ 

، لصا عبتب  زین  ار  هزئاج  یهام و  زا  عبر  کی  رادـقم  تسا  کلام  ار  طـیلب  روت و  زا  عبر  کـی  هل  یـصوم  نوچ  هدوب ، ّتیـصو  دروم  یئاراد 
. ددرگیم کلام 

- هکرتب تبسن  هب  یصوم  شجنس  قیرط 

هراشا

هچنانچ یلو  تسا  ثلث  زا  رتمک  ای  رتشیب  روبزم  مهـس  هک  تسناد  ناوتیم  تلوهـسب  دشاب ، هکرت  زا  عاشم  مهـس  هب  یـصوم  هک  یتروص  رد 
: دوشیم باستحا  لیذ  قیرطب  دشابن  هکرت  زا  عاشم  مهس  هب  یصوم 

، دشاب نیعم  نیع  هب  یصوم  هک  یتروص  رد  فلا -

اب یتبسن  هچ  هب  یصوم  هک  ددرگیم  مولعم  ود  نآ  نیب  تبـسن  نتفرگ  رظن  رد  اب  ددرگیم و  میوقت  زین  هکرت  یمامت  هدش و  میوقت  هب  یـصوم 
لام  هب  یصوم  هاگره  : » دیوگیم م  ق . « 844  » ةدام هکتس  نیا  دراد ، هکرت 
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«. دنک هزاجا  هکنیا  رگم  تسا ، هثرو  لام  دازام  دشاب  هکرت  ثلث  زا  شیب  نآ  تمیق  رگا  دوشیم ، میوقت  لام  نآ  دشاب  ینیعم 

 ...« دوشیم جارخا  ثلث  زا  لیذ  قیرطب  نیعم  تدم  رد  ای  ًامئاد  دشاب  یکلم  عفانم  هب  یصوم  هاگره  : » م ق . « 846  » ةدام روتسدب  ب -

اب کلم  نیع  ًاودب  : » م ق . « 846  » هدام لوا  دنب  روتسدب  دشاب ، هدش  تیـصو  یـسکب  ینیعم  تدم  يارب  یکلم  عفانم  هک  یتروص  رد  کی -
زا تمیق  ود  نیب  توافت  هدـش ، میوقت  ّتیـصو ، تدـم  رد  ندوب  ۀـعفنملا  بولـسم  هظحالم  اب  روبزم  کلم  سپـس  دوشیم ، میوقت  نآ  عفانم 

، روبزم عفانم  شزرا  رادـقم  هکنآ  نتـسناد  يارب  دریگ ، رارق  ّتیـصو  دروم  ياهناخ  لاس  تشه  عفانم  هکناـنچ  اًـلثم  دوشیم »..  باـسح  ثلث 
رازه دـصناپ  نویلیم و  کی  دوشیم  ضرف   ) ددرگیم میوقت  عفانم  یمامت  اـب  هناـخ  تسا ، نآ  زا  رتشیب  اـی  رتمک  اـی  هکرت  ثلث  شزرا  رادـقمب 

توافت دراد ) شزرا  لایر  رازه  دصتشه  دوشیم  ضرف   ) دوشیم میوقت  تعفنم  لاس  تشه  نتشادن  اب  روبزم  ۀناخ  سپس  دراد ،) شزرا  لایر 
ّتیـصو دروم  نآ  لاس  تشه  عفانم  هک  دشاب  ۀناخب  رـصحنم  یفوتم  ۀکرت  مامت  هچنانچ  نیاربانب  تسا . لایر  رازه  دصتفه  غلبم  ود  نآ  نیب 

لایر رازه  دـصناپ  نویلیم و  کی  هک  تسا  هکرت  ثلث  زا  شیب  دـشابیم  لایر  رازه  دـصتفه  هک  هلاـستشه  عفاـنم  شزرا  تسا ، هتفرگ  رارق 
دوشیم و هدوزفا  هناخ  تمیق  رب  هدش و  میوقت  زین  اهنآ  دـشاب ، هتـشاذگ  دوخ  زا  هناخ  زا  ریغ  مه  يرگید  لاوما  یـصوم  هاگره  دراد . شزرا 

. ددرگیم باستحا  ثلث  نازیم  سپس 
رگا : » دـیوگیم هک  دوشیم  لـمع  م  ق . « 846  » ةدام موس  دـنب  روتـسدب  دریگ ، رارق  هب  یـصوم  مئاد  روطب  یکلم  عفاـنم  هک  یتروص  رد  ود -

« دوشیم بوسحم  ثلث  زا  عفانم  هظحالم  اب  کلم  تمیق  دشاب ، هتشادن  یتمیق  کلم  نیع  تهج  نیدب  هدوب و  کلم  یمئاد  عفانم  هب  یـصوم 
کلام دشاب و  هعفنملا  بولـسم  هشیمه  يارب  یکلم  هچنانچ  دیدرگ و  دنمهرهب  نآ  زا  ناوتیم  هک  تسا  یعفانم  رابتعاب  یلام  ره  شزرا  اریز 
تسنآ دننام  دیامنب ، ّتیصو  مئاد  روطب  ار  یکلم  عفانم  یسک  هاگره  نیاربانب  درادن . یشزرا  کلم  نآ  دیامنب  نآ  رد  یفرـصت  چیه  دناوتن 

رد  تسا ، هداد  رارق  تیصو  دروم  عفانم  یمامت  اب  ار  نیع  هک 
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يارب دـشاب . هدـش  ّتیـصو  شدالوا  یقت و  يارب  مئاد  روطب  ۀـناخ  عفانم  هچنانچ  اًلثم  دوشیم . میوقت  عفانم  یمامت  اب  کلم  نیع  تروص  نیا 

شزرا نآ و  شزرا  نیب  تبـسن  میوقت  زا  سپ  ددرگیم و  میوقت  عفانم  یمامت  اب  هناخ  نیع  تسا  هب  یـصوم  هک  روبزم  عفانم  شزرا  نتـسناد 
. دوشیم هدیجنس  هکرت  یمامت 

، دریگ رارق  هب  یصوم  تسا  هدش  هتشاک  تخرد  ای  انب و  نآ  رب  هک  ینیمز  نودب  راجشا  ای  هینبا  هک  یتروص  رد  ج -

دناوتب ریغ  راجشا  ای  انب  هکیلاحرد  نیمز  ینعی  دیآیم ، لمعب  میوقت  الاب  ضرف  دننام  هکرت ، شزرا  نآ و  شزرا  نیب  تبـسن  نتـسناد  يارب 
ثلث زا  تمیق ، ود  نآ  نیب  توافت  دـنیامنیم ، میوقت  زین  تخرد  اـی  اـنب  اـب  ار  نیمز  نینچمه  ددرگیم و  میوقت  دـنامب  یقاـب  نآ  يور  ًاـناجم 

بوسحم ثلث  زا  دـیاب  راجـشا  انب و  اب  نیمز  دـشاب  هتـشادن  شزرا  دراد  رارق  ًاناجم  راجـشا  ای  اـنب  ریز  هک  ینیمز  هکناـنچ  دوشیم . بوسحم 
دروآ لـمعب  يرگید  تشک  ناـتخرد  ریز  ناوـتب  هکناـنچ  ـالا  دـشابن و  يرگید  هدافتـسا  لـباق  نیمز  هک  تسا  يدروـم  رد  رما  نـیا  ددرگ .
ياراد نیمز  دـنرادیم ، رب  لوصحم  و  دـنیامنیم ، تشک  لـخن ، ناـتخرد  ریز  رد  هک  تسا  لومعم  ناریا  بونج  ياهتمـسق  رد  هک  هنوگنآ 

. تسا شزرا 
نآ رد  هب  یصوم  اریز  تسا ، یصوم  توف  خیرات  تمیق  دریگیم  رظن  رد  هب  یصوم  نینچمه  هکرت و  يارب  سانـشراک  هک  یتمیق  حیـضوت -

. دوشیم لقتنم  هل  یصومب  نامز 
. دیامنیمن رما  نیا  رد  يریثأت  یصوم  توف  زا  سپ  هکرت  لاوما  زا  ضعب  ای  نیعم و  نیع  هب  یصوم  تمیق  لزنت  یقرت و  نیاربانب 

دوب دهاوخ  کیرش  هثرو  اب  هل  یصوم  دشاب  عاشم  مهس  هب  یصوم  هک  یتروص  رد  - 3

ًاعاشم هکرت  زا  رادـقم  نامه  رد  هثرو  اب  هل  یـصوم  ثلث ، ای  عبر  لثم  دـشاب  هکرت  عاـشم  ءزج  هب  یـصوم  رگا  : » م ق . « 848  » هدام بجومب 
تقفاوم هچنانچ  دیامن . زارفا  نارگید  ماهس  زا  ار  دوخ  مهس  دناوتیم  ءاکرش  زا  کی  ره  تکرش ، رگید  دراوم  دننام  و  دوب » دهاوخ  کیرش 

هدام هک  تسا  نیا  دننک . عوجر  هاگدادب  زارفا  يارب  دـنناوتیم  تکرـش ) لصف  رد   ) میـسقت رد  روکذـم  تاررقم  قبط  دـیابن  لمعب  نانآ  نیب 
م  ق . « 301»
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قح دـشاب  هدـش  هکرت  زا  عاـشم  ءزجب  ّتیـصو  هک  یتروص  رد  هب  یـصومب  عجار  یـصو  هل و  یـصوم  نینچمه  دـیوگیم ...« : یبسح  روما 

باختنا هنارـس  دوخ  ار  هل  یـصوم  مهـس  دـناوتیم  هثرو  دورن  روصت  هک  تسنآ  يارب  م . ق . « 848  » هدام رکذ  دنراد » ار  میـسقت  تساوخرد 
نیدـب درادـن . ضارتعا  قح  هل  یـصوم  دـشابیم و  هثرو  اب  درف  نییعت  هک  تسا  یلک  هب  یـصوم  دروم  رد  هک  ینانچمه  دـهدب ، واب  دـیامن و 

. تسا هدومن  نایب  « 847  » ةدام رد  روکذم  یلک  هب  یصوم  مکح  زا  سپ  « 848  » ةدام رد  ار  عاشم  مهس  مکح  هلصافالب  یندم  نوناق  تهج 
«. دشاب هدش  ررقم  رگید  روط  ّتیصو  رد  هکنیا  رگم  تسا  هثرو  اب  درف  نییعت  دشاب  یلک  هب  یصوم  رگا  : » م ق . « 847  » ةدام

تیصو باستحا  هکرت و  هیفصت  مشش - ثحبم 

هراشا

: تسا لیذ  رارق  زا  دوش  ادا  نآ  میسقت  زا  لبق  دیاب  دریگیم و  قلعت  ّتیم  ۀکرتب  هک  ینوید  قوقح و  : » م ق . « 869  » هدام
. تسا نهر  قلعتم  هک  ینیع  لثم  هکرت  نایعاب  تسا  قلعتم  هک  یقوقح  ّتیم و  نفک  تمیق  ( 1

. یفوتم یلام  تابجاو  نوید و  ( 2
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. یفوتم یلام  تابجاو  نوید و  ( 2
«. اهنآ ةزاجا  اب  ثلث  رب  هدایز  هثرو و  ةزاجا  نودب  هکرت  ثلث  ات  ّتیم  يایاصو  ( 3

ياـههنیزه ریاـس  یفوتم و  زیهجت  نفد و  نفک و  ۀـنیزه  زا  دـعب  تسا  یفوتم  ةدـهعب  هک  یقوقح  نوید و  : » یبسح روما  نوناـق  « 225  » ةدام
هداد هثروب  دنامیم  یقاب  هچنآ  ددرگیم و  جارخا  ّتیم  يایاصو  سپـس  دوش .» هداد  هکرت  زا  دیاب  هکرت  ةرادا  ظفح و  هنیزه  لیبق  زا  يرورض 

. دوشیم
: دیآیم لمعب  لیذ  قیرطب  هکرت  هیفصت  الاب  ةدام  ود  روتسدب 

سپـس دـنیامنن . نآ  رب  تقفاوم  هثرو  هچ  رگا  دوشیم  تشادرب  هکرت  زا  ریز  ياههنیزه  دـشاب ، هدرکن  ّتیـصو  یفوتم  هک  یتروص  رد  لوا -
. دوشیم میسقت  هثرو  نیب  هکرت  هیقب 

. دوشیم تخادرپ  مزال  ياهنفک  دیرخ  يارب  هک  تسا  یغلبم  نآ  و  نفک - تمیق  فلا -
تسا  یبهذم  فیلاکت  ماجنا  يارب  مزال  ياههنیزه  نآ  و  زیهجت - ۀنیزه  ب -
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- ناتسروگب هزانج  تدوع  نیفکت و  لیسغت و  هناخلاّسغب و  لمح  لیبق  زا  ددرگ  نفد  هدامآ  ّتیم  ات 

هک يدراوم  رد  دشابیم . مزال  ًاعرش  هک  تسا  ندناشوپ  ربق و  لخاد  نامتخاس  ربق و  ندنک  نیمز و  ۀیهت  يارب  هنیزه  نآ  و  نفد - هنیزه  ج -
ایرد فکب  ندرب  ورف  ینیگنـس و  يارب  هک  نهآ  ای  گنـس  دوشیم و  هتـشاذگ  نآ  رد  هزانج  هک  ياهبعج  هنیزه  دـنزادنایم  ایردـب  ار  هزانج 

. تسا مزال 
ناوتیمن ددرگ  فرـصم  بجاو  رادـقم  زا  شیب  هچنآ  دوشیم و  تشادرب  هکرت  لصا  زا  يرورـض  رادـقم  ات  زیهجت  نفد و  نفک و  ياههنیزه 

یـسک ةدـهعب  نانآ  تقفاوم  مدـع  تروص  رد  دومن و  تشادرب  نآ  زا  دنـشابیم  میهـس  هکرت  رد  هک  یناسک  هثرو و  یمامت  تقفاوم  نودـب 
ار نآ  هک  تسیناسک  ةدـهعب  نآ  لاثما  هفرـشم و  دـهاشمب  هزانج  لمح  اـی  هلچ  هتفه  هحتاـف ، هنیزه  اًـلثم  تسا . هداد  ماـجنا  ار  نآ  هک  تسا 

. درادن ترورض  بهذم  رظن  زا  روما  نیا  اریز  ددرگیم ، بوسحم  ثلث  زا  هک  دشاب  هدومن  اهنآب  تیصو  یفوتم  هکنآ  رگم  دناهدش ، ببس 
هقیثو نودـب  يداع و  نوید  زا  هکنآ  ای  دـشاب و  هتـشاد  دادرتسا  قح  اب  هلماـعم  نهر و  لـیبق  زا  هقیثو  نآ  لـباقم  رد  هاوخ  یفوتم ، نوید  د -

. دریگیم قلعت  وا  لاوماب  توف  زا  سپ  دراد و  هدهعب  یفوتم  هک  یتادهعت  هیلک  نینچمه  دشاب .
هثرو قح  رب  تهج  نیدـب  دریگیم و  ّقلعت  یفوتم  ۀـکرت  رب  ًامیقتـسم  توف  رثا  رد  اریز  دوشیم ، هدـیمان  یلام  تاـبجاو  ـالاب  رد  روکذـم  روما 

. دوشیم تشادرب  هکرت  زا  نانآ  تقفاوم  نودب  تسا و  مدقم 
، دوش هیدأـت  ثلث  زا  وا  ياـیاصو  هک  هدومنن  حیرـصت  یلو  تسا  هدـش  رّکذـتم  ار  يروـما  هدرک و  ّتیـصو  یـصوم  هک  یتروـص  رد  مود -

اًلبق هکرت  لصا  زا  تسوا ) ةدـهع  رب  هک  یتادـهعت  نوید و  نینچمه  یفوتم و  زیهجت  نفد و  نفک و  يرورـض  ياههنیزه   ) وا یلام  تاـبجاو 
دـشاب و هدربـن  اـهنآ  زا  مه  یماـن  دوخ  ّتیـصو  رد  یفوـتم  هچ  رگا  دوـشیم ، هیدأـت  هکرت  لـصأ  زا  اـههنیزه  هنوـگنیا  اریز  ددرگیم ، جارخا 

زا  هاوخ  یفوتم  رگید  يایاصو 
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ینعی  ) یعربت روما  زا  هاوخ  و  جح ) ةالـص ، موص ، دـننام  هدوب  نآ  ماجناب  فلکم  یفوتم  يدابع ، رظن  زا  هچنآ  ینعی   ) دـشاب یندـب  تابجاو 
باستحا ثلث  زا  هعفنملا ) ماـع  هیریخ  روما  اـی  راغـص  دـالوا  هشاـعا  لیـصحت ، جراـخم  دـننام  دـهدیم  یـسکب  تفأر  رظن  زا  یـصوم  هچنآ 

. تسا هثرو  ةزاجاب  طونم  ثلث  زا  دازام  ذیفنت  دیامنن  ار  ایاصو  تیافک  هکرت  ثلث  هک  یتروص  رد  ددرگیم .
تابجاو زا  ایاصو  نآ  یمامت  دوش ، هیدأت  لام  ثلث  زا  وا  يایاصو  هک  هدرک  حیرصت  تسا و  هدومن  ّتیصو  یصوم ، هک  یتروص  رد  موس -

. ددرگیم باستحا  ثلث  زا  یعربت  یندب و  یلام ،
، دـنهدن هزاجا  هثرو  دـشاب و  هکرت  ثلث  زا  دـئاز  ایاصو  هچنانچ  الا  دوشیم و  لمع  نآ  قبط  دـشاب  اـیاصو  ماـجنا  يارب  یفاـک  ثلث  هچناـنچ 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 819 

http://www.ghaemiyeh.com


. ددرگیم لمع  م  ق . « 849  » ةدام روتسدب 
نامهب دـننکن ، هزاجا  ار  ثلث  رب  هدایز  هثرو  دـشاب و  هدرک  يروماـب  ّتیـصو  ینّیعم  بیترتب  ثلث  رب  هداـیز  یـصوم  رگا  : » م ق . « 849  » ةدام

دشاب هعفدکی  مامتب  ّتیصو  رگا  دش و  دهاوخ  لطاب  ثلث  رب  دیاز  و  ثلث ، نازیم  ات  دوشیم  جراخ  هکرت  زا  تسا  هدرک  ّتیـصو  هک  یبیترت 
«. دوشیم رسک  همه  زا  هدایز 

: ددرگیم نایب  اًلیذ  هک  هدومن  ضرف  ار  تروص  ود  الاب  ةدام 
ّتیصو هک  یبیترت  نامهب  دنکن ، هزاجا  ار  ثلث  رب  هدایز  هثرو  دشاب و  هدرک  ّتیـصو  بیترتب  ینیعم  روماب  ثلث  رب  هدایز  یـصوم  رگا  فلا -
دـصکی نم ، لام  زا  دـیوگب  یـصوم  هاگره  اًلثم  دوب . دـهاوخ  لطاب  ثلث  نازیم  رب  دـئاز  دوشیم و  جراخ  هکرت  زا  ثلث  نازیم  ات  تسا  هدرک 

دیزادرپب و مکچوک  رـسپب  یـسورع  يارب  نم  لام  زا  لایر  رازه  تسیود  دیهدب و  اهنآ  یلیـصحت  ۀـنیزه  يارب  ماهدازردارب  ودـب  لایر  رازه 
دصناپ نویلیم و  کی  یـصوم  یئاراد  دوش  ضرف  هچنانچ  تروص  نیا  رد  دینک ، فرـصم  هعفنملا  ماع  هیریخ  روما  يارب  لایر  رازه  دصیس 

رـسک هیریخ  روـما  زا  لاـیر  رازه  دـصکی  دوـشیم و  لـمع  یمود  یلوا و  ّتیـصوب  لاـیر ، رازه  دـصناپ  دوـشیم  نآ  ثلث  تسا ، لاـیر  رازه 
تسیود  ینعی  ددرگیم ،
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اهنآ عومجم  نوچ  تسیاهناگادـج و  ّتیـصو  دوخ  يدوخب  قوف  هناگهس  روما  زا  کی  ره  اریز  دـباییم ، صاصتخا  نآـب  طـقف  لاـیر  رازه 

هدیدرگ زواجت  هثرو  قحب  سپـس  هدش و  مامت  ثلث  ات  هدمآ  لمعب  ثلث  زا  ایاصو  زا  کی  ره  بیترتب  هک  ددرگیم  مولعم  تسا  ثلث  رب  دیاز 
. تسا لطاب  ّتیصو  هدش  زواجت  هک  تمسق  نآب  تبسن  دناهدادن  هزاجا  اهنآ  نوچ  تسا و 

هداد صاصتخا  هیریخ  روما  يارب  هک  لایر  رازه  دـصکی  غلبم  زا  تسا  ترابع  هدـش  زواجت  هثرو  قحب  الاب  لاثم  رد  هک  ّتیـصو  زا  یتمـسق 
. تسا هدش 

اًلثم دوشیم . رسک  همه  زا  هدایز  دنهدن ، هزاجا  ار  ثلث  رب  دئاز  هثرو  دشاب و  هدرک  ّتیصو  هعفدکی  يروماب  ثلث  رب  هدایز  یصوم  رگا  ب -
: هک دیوگب  یصوم  هاگره 

تـسیود ماهدازردارب و  ود  لیـصحت  هنیزه  يارب  لایر  رازه  دصکی  دیئامن : فرـصم  وحن  نیدـب  نم  زا  سپ  ارم  لام  زا  لایر  رازه  دصـشش 
ثلث دوش  ضرف  هچناـنچ  تروص  نیا  رد  هعفنملا ، ماـع  هیریخ  روـما  يارب  لاـیر  رازه  دصیـس  مکچوـک و  رـسپ  یـسورع  يارب  لاـیر  رازه 
رسک ایاصو  یمامت  زا  نآ  هک  دیآیم  رسک  یصوم  يایاصو  يارجا  يارب  لایر  رازه  دصکی  غلبم  تسا ، لایر  رازه  دصناپ  یـصوم  یئاراد 
هلمج کی  رد  مهل  یـصوم  رکذ  رخأت  مدـقت و  تسا و  هدـش  عقاو  مه  ضرع  رد  هتفرگ و  رارق  هلمج  کـی  رد  اـیاصو  یماـمت  اریز  دوشیم ،

ددرگیم و میـسقت  هناگهس  دراومب  تسا  هکرت  ثلث  هک  لایر  رازه  دصناپ  نیاربانب  ددرگیمن . يرگید  رب  یکی  یقوقح  رخأت  مدقت و  بجوم 
دصشش و رازه و  هدزناش  یلوا  غلبم  زا  هکنانچ  ددرگیم ، رسک  کی  ره  رادقم  تبسنب  راچان  تسا  توافتم  اهنآ  رد  هب  یـصوم  رادقم  نوچ 

لایر تشه  دون و  دـصهن و  رازه و  هن  لهچ و  یموس  زا  لایر و  ود  یـس و  دصیـس و  رازه و  هس  یـس و  یمود  زا  لاـیر و  شـش  تصش و 
. دوشیم رسک 

تـسیتروص رد  دیدرگ ، نایب  ثلث  زا  داز  امب  تبـسن  هثرو  هزاجا  مدع  تروص  رد  یعفد ، یبیترت و  يایاصو  يارجا  زرط  رد  هچنآ  رکذـت -
یلام تابجاو  زا  ایاصو  نیب  هاگره  الا  ددرگن و  نآ  هجوتم  ناصقن  رـسک و  دـشاب  هچناـنچ  اـی  دـشابن و  یلاـم  تاـبجاو  اـیاصو  نیب  رد  هک 

یندب و تابجاو   ) رگید يایاصو  رب  نآب  تبـسن  ّتیـصو  دـشاب ، دوجوم  یفوتم ) تادـهعت  نوید و  ای  زیهجت و  نفد و  نفک و  هنیزه  دـننام  )
دهاوخ  مدقم  یعربت )
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لصا زا  ّتیـصو ، ندوبن  تروص  رد  یلام  ياههنیزه  هنوگنیا  اریز  دشاب ، هدش  هداد  رارق  رخؤم  همانتیـصو  رد  بیترت  ثیح  زا  هچ  رگا  دوب ،
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هاگره اًلثم  ددرگ . هیدأت  وا  ثلث  زا  اهنآ  هتساوخ  یصوم  هک  ددرگیم  مولعم  اهنآب ، تبسن  یفوتم  ندومن  ّتیـصو  اب  دوشیم و  باستحا  هکرت 
رازه دصیس  شرسپ و  یسورع  يارب  لایر  رازه  تسیود  دوخ و  هدازردارب  ود  لیصحت  ۀنیزه  يارب  لایر  رازه  دصکی  ۀیدأتب  ّتیصو  یسک 
نوید ۀـیدأت  يارب  لایر  رازه  دـص  راهچ  زیهجت و  نفک و  نفد و  هنیزه  يارب  لایر  رازهجـنپ  هرخألاب  هعفنملا و  ماع  هیریخ  روما  يارب  لایر 
رگید يایاصوب  تبسن  دنامب ، ثلث  زا  يزیچ  هچنانچ  دوشیم و  ارجا  ثلث  زا  نوید  زیهجت و  نفک و  نفدب و  عجار  ّتیـصو  اًلبق  دیامنب ، دوخ 

. دوشیم راتفر  م  ق . « 869  » هدام قبط 
ظفح رظن  زا  یبسح  روما  نوناق  « 225  » ةدام م و  ق . « 869  » داوم بجومب  هک  تسنآ  رگید  يایاصو  رب  یلام  تابجاو  يایاصو  مدقت  ّتلع 

تـسا هدروآ  رد  ّتیـصو  تروصب  ار  اـهنآ  ماـجنا  یفوتم  هچناـنچ  دوـشیم و  تشادرب  هکرت  لـصا  زا  اـهنآ  دارفا ، قوـقح  یعاـمتجا و  مظن 
. دراذگ صقان  ای  دادن و  ماجنا  ار  یضعب  ای  هدومن  مک  اهنآ  زا  ناوتیمن 

سپ هک  دشاب  هدرک  ّتیصو  یصوم  هکنآ  دننام  جح ) موص و  ةالـص ، هنیزه  لیبق  زا   ) دوش تفای  یندب  تابجاو  ایاصو  نیب  هک  یتروص  رد 
رد اهنآ  اریز  دوب ، دهاوخ  مدـقم  یعربت  يایاصو  رب  روبزم  يایاصو  دـنورب ، جـح  دـنراذگب و  وا  يارب  زامن  هزور و  لاس  تسیب  وا  توف  زا 

یمان هدومنن و  ینایب  یعربت  رب  یندب  تابجاو  نتشاد  مدقمب  عجار  یندم  نوناق  تسا . دنوادخ  لباقم  رد  نید  دراد و  رارق  تادهعت  ۀلحرم 
یئاضق و تلادع  فاصنا و  تیاعر  تسناد ، ملسم  تداع  فرع و  ای  نوناق  حور  زا  ار  روبزم  مدقت  ناوتب  هچنانچ  تسا و  هدربن  اهنآ  زا  مه 

. داد رارق  یلام  تابجاو  فیدر  رد  ار  یندب  تابجاو  ناوتب  یعیسو  طابنتسا  کی  ۀلیسوب  هک  دسریم  رظنب  تسا . هدش  یهلا  مکح  تعباتم 
اهنآ یمامت  يارجا  يارب  یفاو  هکرت  زا  ثلث  دـشاب و  یعربت  یندـب و  یلاـم و  تاـبجاو  زا  فلتخم  ياـیاصو  هچناـنچ  تشذـگ  هچنآ  رباـنب 

دنامب  یقاب  يزیچ  هچنانچ  ددرگیم و  ماجنا  یلام  يایاصو  ادتبا  دهدن ، ار  ثلث  زا  داز  امب  تبسن  هزاجا  مه  هثرو  دشابن و 
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نآب تبـسن  دنامن  یقاب  یعربت  يایاصو  يارجا  يارب  ثلث  زا  يزیچ  هک  یتروص  رد  یعربت . يایاصو  سپـس  دوشیم و  ارجا  یندـب  يایاصو 
. دوب دهاوخ  لطاب  ّتیصو  تمسق ،

هثرو فرط  زا  هزاجا  نالطب  يوعد  عرف 1 -

زیچان هب  یـصوم  دندومنیم  روصت  نوچ  هک  دندرگ  یعدـم  سپـس  دـنهد و  هزاجا  ثلث  رب  داز  امب  تبـسن  ار  تیـصو  هثرو  هک  یتروص  رد 
یـصوم هاگره  هک  تسنآ  رب  ءاهقف  روهـشم  لوق  دندادیمن ، هزاجا  دنتـسنادیم  ار  نآ  شزرا  رادقم  هچنانچ  الا  دناهداد و  هزاجا  ار  نآ  تسا 

. ددرگیم تباث  نانآ  ءاعدا  مسق ، هلیسوب  دشاب  هکرت  زا  عاشم  ءزج  هاگره  دوشیمن و  هتفریذپ  هثرو  يوعد  دشاب ، نیعم  نیع  هب 
: روهشم لوق  لالدتسا  حرش و 

نآ شزرا  و  دوش ، هداد  دـمحمب  نم  ۀـناخ  نالف  دـیامن  ّتیـصو  یـصوم  هکنآ  دـننام  دـشاب - نیعم  نیع  هب  یـصوم  هک  یتروص  رد  فلا -
يزیچان رادقمب  روبزم  ۀناخ  شزرا  دندومنیم  روصت  هک  دندرگ  یعدم  سپـس  دـنهد و  هزاجا  ار  ثلث  رب  دازام  هثرو  دـشاب و  ثلث  رب  هدایز 

رب هدایز  هچنآ  تسا و  رایـسب  هکرت  دندومنیم  روصت  هک  دنوش  یعدم  هاگره  نینچمه  و  دوشیمن ، هتفریذپ  هثرو  يوعد  تسا ، ثلث  رب  دیاز 
، دنتـشادنپیم هک  تسا  يرادـقم  نآ  زا  رتـمک  هکرت  هک  هدـش  فشک  نوـنکا  تسا و  هتـشادن  ّتیمها  هکرت  لـباقم  رد  دـناهداد  هزاـجا  ثلث 

نانیا يوعد  دناهدراذگن و  دئاز ) مدـع  لصا   ) لصا رب  هکرت  رادـقمب  تبـسن  ار  دوخ  روصت  يانب  هثرو  اریز  دوشیمن ، هتفریذـپ  نانیا  يوعد 
هکرت رادـقم  رد  مزال  تاقیقحت  نانیا  هک  تسنآ  رهاظ  نآ  رب  هوالع  دـشابیم . لیلد  نودـب  لـصا و  فـالخ  رب  دـنیامنیم  يداـیز  روصت  هک 

. تسیچ هکرت  رادقم  هک  دنتسنادیم  هدومن و 
ّتیـصو هنیعم  فراصم  يارب  ار  دوخ  یئاراد  زا  سمخ  ود  یـصوم  هکنآ  دننام  دشاب - هکرت  زا  عاشم  ءزج  هب  یـصوم  هک  یتروص  رد  ب -

دنگوس اب  نانآ  يوعد  تسا . زیچان  هکرت  دـندومنیم  روصت  هک  دـنوش  یعدـم  سپـس  دـنهد و  هزاجا  ثلث  رب  دـئاز  هب  تبـسن  هثرو  دـنک و 
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، تسا هدش  رهاظ  نآ  فالخ  دناهدراذگ و  نآ  ندوب  دئاز  مدع  لصا  رب  هکرتب  تبـسن  ار  دوخ  ءانب  هثرو  تسا  نکمم  اریز  دوشیم ، هتفریذپ 
هثرو  هک  لوا  تروص  سکع  رب 
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. دناهدراذگن دئاز  مدع  لصا  رب  ار  دوخ  ءانب 

نیعم نیعب  تبـسن  هچ  رگا  لوا  ضرف  رد  هثرو  ةزاـجا  اریز  دوشیم ، هتفریذـپ  تروص  ود  ره  رد  هثرو  يوعد  هک  دـننآ  رب  ءاـهقف  زا  یـضعب 
. تسا هکرت  رادقم  نتسناد  رب  عرف  تسا ، رتشیب  ای  نآ  فصن  رادقمب  اًلثم  دراد ، هکرت  اب  ار  یتبسن  هچ  روبزم  نیع  هکنآ  نتـسناد  یلو  تسا ،
، تسا زیچان  روبزم  ءزج  دندرکیم  روصت  هک  دنیوگب  تسار  هثرو  دوریم  لامتحا  دشاب ، عاشم  ءزج  هاگره  هب  یصوم  هک  ینانچمه  نیاربانب 

روبزم لاـم  رادـقم  دـندومنیم  روصت  هک  دـنیوگب  تسار  هثرو  هک  دوریم  لاـمتحا  دـشاب  نیعم  نیع  هب  یـصوم  هک  يدروم  رد  هنوـگنیمه 
، هدایز مدـع  لصا  اب  هثرو  روصت  تقفاوم  مدـع  تقفاوم و  تسا . زیچان  مک و  دنتـشادنپیم ، داـیز  ار  نآ  هک  هکرت ، عومجم  رادـقمب  تبـسن 
ود ره  رد  دنـشاب . هتـشادن  دوخ  راتفگ  رب  یلیلد  دـنیوگب و  تسار  هثرو  تسا  نکمم  اریز  درادـن ، نانآ  لوق  لوبق  مدـع  لوبق و  رد  يریثأت 

، یفوتم يارب  نید  دوجو  رب  عالطا  مدع  ۀجیتن  رد  هثرو  هک  یتروص  رد  تسا  نینچمه  تسا . هکرت  رادـقمب  هثرو  ملع  مدـع  لصا ، تروص 
. تسا هدایز  مدع  لصا  هچ  رگا  دشاب ، هدش  ادیپ  یفوتم  يارب  ینوید  ًادعب  تسا و  زیچان  هکرتب  تبسن  هب  یصوم  هک  دنشاب  هدرک  روصت 
رباـنب و  دـناهدومن ، دازاـم  رادـقم  رد  هک  تسا  یهابتـشا  روصت  رب  ینتبم  هثرو  ةزاـجا  ـالاب  تروص  ود  زا  کـی  ره  رد  یندـم  نوناـق  رظن  زا 

م. ق . « 200  » هدام و  تسین » هلماعم  ذوفن  بجوم  هارکا  ای  هابتـشا  ۀجیتن  رد  لصاح  ياضر  : » دیوگیم هک  م  ق . « 199  » ةدام حور  زا  طبنتسم 
تباـث ار  دوخ  هابتـشا  هثرو  هاـگره  دـشاب » هلماـعم  عوضوم  دوخب  طوبرم  هک  تسا  هلماـعم  ذوفن  مدـع  بجوم  یتـقو  هابتـشا  : » دـیوگیم هک 

. دوشیمن هتفریذپ  الاب  روص  زا  کیچیه  رد  ءاعدا  فرص  الا  دیامنیم و  مالعا  ار  هزاجا  نالطب  هاگداد  دنیامن ،

ثرا زا  هثرو  ندومن  مورحم  عرف 2 -

« تسین ذـفان  روبزم  تیـصو  دـنک  مورحم  ثرا  زا  ار  دوخ  هثرو  زا  رفن  دـنچ  ای  کی  تیـصو  بجومب  یـسک  رگا  : » م ق . « 837  » ةدام قبط 
یعامتجا  مظن  رظن  زا  ثراوت  ةدعاق 
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زا ار  نآ  دناوتیمن  ثروم  هک  ینانچمه  دنک ، بلس  دوخ  زا  ار  نآ  دناوتیمن  ثراو  م . ق . « 959  » ةدام قبط  تهج  نیدب  تسا ، هدش  سیسأت 

ّتیصو یسک  هاگره  اًلثم  دنک ، طاقسا  ار  نآ  دناوتب  صخش  هک  قوقح  زا  هن  دوریم  رامـشب  ماکحا  زا  ثراوت  نیاربانب  دیامن . بلـس  ثراو 
وا ّتیمورحم  بجوم  روبزم  ّتیـصو  تسین ، وا  ثراو  ای  دنهدن ، ثرا  وا  ثراو  نالفب  ای  دشاب و  مورحم  ثرا  زا  وا  ثراو  نالف  هک  دـیامن 

رارق ءاهقف  نیب  فالتخا  دروم  هچنآ  تسا . هدـش  نآ  رب  مه  عاـمجا  يوعد  دـشابیم و  هیماـما  ءاـهقف  دزن  روهـشم  رما  نیا  ددرگیمن . ثرا  زا 
هک یثراو  هاگره  هک  تسا  رگید  هثروب  هکرت  یمامتب  ّتیـصو  ۀلزنم  لزان  ثرا ، زا  هثرو  ضعب  ّتیمورحمب  ّتیـصو  ایآ  هک ، تسنآ  هتفرگ 

. تسا نآ  رب  فلتخم  رد  همالع  هکنانچ  دوب ؟ دهاوخ  حیحص  ّتیصو  دهد ، هزاجا  ار  نآ  هدش  مورحم  ثرا  زا 
، ققحم دننام  هیماما  ياهقف  زا  يرایسب  هکنانچ  دشابیم ؟ نکی  مل  ناک  درادن و  يرثا  هنوگچیه  هثرو ، زا  یکی  ّتیمورحمب  ّتیـصو  هکنآ  ای 

ّتیصو ۀجیتن  ثرا ، زا  هثرو  ضعب  ّتیمورحم  هک  تسنآ  لوا  ۀتسد  لالدتسا  دناهدومن . يوریپ  ریخا  هیرظن  زا  نیققحملا  رخف  نیدیهـش و  و 
لمعب تروص  ودب  تسا  نکمم  هثرو  زا  یـضعبب  هکرت  یمامتب  تبـسن  ّتیـصو  هک  بیرقت  نیدب  دـشابیم ، نانآ  هیقبب  هکرت  یمامتب  تبـسن 

زا وا  یئاراد  یمامت  هک  دنک  ّتیصو  رسپ  کی  نتشاد  اب  یـسک  هکنآ  دننام  هثرو  زا  ضعبب  هکرت  یمامت  ندادب  حیرـص  ّتیـصو  یکی  دیآ :
ثرا تسا  لهاان  شرسپ  نالف  نوچ  هک  دنک  ّتیصو  یسک  هکنآ  دننام  ثرا  زا  هثرو  زا  یـضعب  ندومن  مورحم  يرگید  و  دشاب ، شنز  نآ 

زیچ اـهنآب  هکرت  یماـمتب  ّتیـصو  زج  رما  نیا  دوـب و  دـهاوخ  هثرو  هیقب  نآ  زا  هکرت  یماـمت  لآـملاب  تروـص  نیا  رد  هک  دوـشن ، هداد  واـب 
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تـسا هکرت  یمامتب  ّتیـصو  زا  ریغ  ثرا ، زا  هثرو  زا  یـضعب  ّتیمورحم  یلیلحت  رظن  زا  هک  تسنآ  رب  مود  ۀتـسد  لالدتـسا  تسین . يرگید 
یقباطم و تلالد  هثرو  زا  یـضعب  ندوب  مورحمب  ّتیـصو  اریز  دـشابیم . ناـسکی  جراـخ  رد  ود  نآ  ۀـجیتن  هچ  رگا  هثرو ، زا  رگید  یـضعبب 
اب ود  نآ  نیب  ياهمزالم  اریز  دـیامنیمن ، رما  نیا  رب  تلالد  زین  ًامازتلا  هک  یناـنچمه  درادـن ، رگید  ۀـثروب  هکرت  یماـمت  ّتیـصو  رب  ینمـضت 

ّتیصو  نیح  رد  یصو  تسا  نکمم  اسب  هچ  تسین و  دوجوم  رگیدکی 
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ثرا زا  ار  هثرو  زا  یـضعب  یـصوم  هک  یتروـص  رد  نیارباـنب  دـیامنن . ار  رگید  هثرو  دوـجو  روـصت  ثرا ، زا  هـثرو  زا  یـضعب  تـّیمورحمب 
یـصوم هاگره  یلو  دیامنیمن . هثرو  ۀـّیقبب  هکرت  یمامت  ّتیـصو  رب  تلالد  دـشابیم و  نکی  مل  ناک  لطاب و  روبزم  ّتیـصو  دـیامنب ، مورحم 

رگید هثرو  ةزاجاب  طونم  داز  امب  تبسن  حیحـص و  هکرت  زا  ثلثب  تبـسن  ّتیـصو  دوش ، هداد  هثرو  زا  ضعبب  هکرت  یمامت  هک  دنک  ّتیـصو 
رد هدش  بیصنیب  ثرا  زا  میقتسم  ریغ  هک  یثراو  دوب و  دنهاوخ  هب  یصوم  قحتسم  مهل  یـصوم  دنهد ، هزاجا  هثرو  هچنانچ  دوب و  دهاوخ 
زین م  ق . « 837  » ةدام تسا و  راگزاس  یقوقح  دعاوق  اب  شیب  مود  ۀتسد  لوق  هک  دسریم  رظنب  ددرگیم . نآ  زا  مورحم  ّتیصوب  شاهزاجا  رثا 

. دشابیم هدیقع  نیا  رب  رظان 

گرزب رسپ  زا  ریغب  هوبح  تیصو  هلأسم 1 -

ق. « 519  » ةدام زا  هکنانچ  اریز  تسا ، حیحص  نآب  تبسن  ّتیصو  دیامن ، ّتیصو  گرزب  رسپ  زا  ریغ  يارب  ار  هوبح  یـصوم  هک  یتروص  رد 
، تسا ثرا  زا  یعون  هوبح  دوشیم  مولعم  دشابن  لاوما  نآب  رصحنم  ّتیم  هکرت  هکنیا  رب  طورشم  هداد  گرزب  رسپب  صاصتخا  ار  هوبح  هک  م 

هثرو نیب  دنامب  یقاب  ّتیـصو  جارخا  نوید و  ۀیدأت  زا  سپ  هکرت  زا  رادقم  ره  تهج  نیدب  دـشابیم و  ثرا  رب  مّدـقم  نید  دـننام  ّتیـصو  و 
هوبح رد  روبزم  مهس  لباقم  رد  هچنآ  هیدأت  اب  دناوتیم  گرزب  رسپ  دشاب ، هکرت  زا  عاشم  مهس  ّتیصو  دروم  هاگره  نیاربانب  دوشیم . میـسقت 

رادقمب دناوتیم  گرزب  رسپ  تسا ، هدومن  ریغب  ّتیصو  هکرت  زا  ثلثب  تبسن  یسک  هاگره  اًلثم  دهد ، صاصتخا  دوخب  ار  هوبح  دریگیم ، رارق 
، دوشب هوبح  نیع  زا  ضعب  ای  مامتب  تبـسن  تیـصو  هاگره  و  دهد ، صاصتخا  دوخب  ار  هوبح  دنک و  هیدأت  هل  یـصومب  هبوبح  زا  ثلث  تمیق 

هداد شکچوک  رـسپب  وا  رتشگنا  نآرق و  هک  دیامن  ّتیـصو  هکنآ  دـننام  دوب ، دـهاوخ  مورحم  هوبح  زا  ّتیـصو  درومب  تبـسن  گرزب  رـسپ 
. تشاد دهاوخن  یّقح  ود  نآب  تبسن  گرزب  رسپ  تروص  نیا  رد  دوش ،

تسا ثرا  زا  نز  تیمورحم  نآ  ۀجیتن  هک  یتیصو  هلأسم 2 -

اًلثم دوب ، دهاوخ  هجوز  ةزاجاب  طونم  داز  امب  تبسن  ّتیصو  دتفا ، قافتا  طقف  هجوز  مهـسب  تبـسن  ثلث  زا  داز  امب  ّتیـصو  هک  یتروص  رد 
یضارا  لوقنم و  لاوما  رد  رصحنم  یصوم  یئاراد  هاگره 
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تبسن دسریم و  رظنب  حیحـص  نز  مهـس  ثلثب  تبـسن  تروص  نیا  رد  دنک ، ّتیـصو  دوخ  نادالواب  ار  دوخ  لوقنم  لاوما  یمامت  وا  دشاب و 
روبزم ّتیصو  دیامن و  ّتیـصو  هکرت  ثلث  ات  دناوتیم  یـصوم  هک  دوب  نآ  رب  ناوتیمن  تسا و  هدش  وا  قحب  زواجت  نز  مهـس  رگید  ثلث  ودب 

رب داز  امب  تبـسن  ار  ّتیـصو  نوناق  هکنآ  بجوم  اریز  دوب ، دـهاوخ  ذـفان  روبزم  ّتیـصو  نیاربانب  دـشابیمن ، هکرت  یمامت  ثلث  زا  شیب  مه 
نوناق قبط  نوچ  و  درادـن ، يرگید  بجوم  ّالإ  تسا و  هثروب  ّقلعتم  توف  رثا  رد  رگید  ثلث  ود  هک  تسنآ  هتـسناد  هثرو  ةزاجاب  طونم  ثلث 
لوقنم لاوما  هجوز ) رابتعا  هب  یفوتم  هکرت  ینعی   ) دسریم هجوزب  هک  هکرت  دربیم ، نمث  ای  عبر  راجـشا ، هینبا و  لوقنم و  لاوما  زا  طقف  هجوز 
یمامت رابتعاب  هکرت  یمامتب  ّتیـصو  دـننام  هجوز  رابتعاب  ریغب  لوقنم  لاوما  یمامتب  ّتیـصو  الاب  ضرف  رد  نیاربانب  تسا ، راجـشا  هینبا و  و 

هّیقب ثلث  ود  ات  داز  امب  تبـسن  ذفان و  دیـسریم  هجوزب  دوبن  ّتیـصو  هاگره  هک  یمهـس  ثلث  ات  ّتیـصو  هک  دوب  نآ  رب  دیاب  اذل  تسا ، هثرو 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 823 

http://www.ghaemiyeh.com


. دشابیم هجوز  ةزاجاب  طونم 
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يدهع تیصو  مود  لصف 

هراشا

: دیوگیم دیامنیم و  فیرعت  م . ق . « 826  » ةدام مود  دنب  ار  يدهع  ّتیصو 
 ...« دیامنیم رومأم  يرگید  تافرـصت  ای  يروما  ای  رما  ماجنا  يارب  ار  رفن  دـنچ  ای  کی  یـصخش  هکنیا  زا  تسا  ترابع  يدـهع  ّتیـصو  »... 

ماجنا هتسناوتیم  دوخ  هک  ار  یلامعا  ات  دشابیم  یصوب  توف  زا  سپ  يارب  یصوم  فرط  زا  یگدنیامن  زا  ترابع  تقیقح  رد  يدهع  ّتیصو 
ّتیصو دراد . ار  اهنآ  رب  تیالو  دوخ  یصوم  هک  نونجم  لفط و  رب  تیالو  ای  نوید و  هیدأت  ای  نارگید  قح  جارخا  دننام  دروآ ، ياجب  دهد 

، ددرگیم ققحم  وا  توفب  تسا و  یصوم  توف  زا  سپ  يارب  یگدنیامن  تیاصو  دنیوگیم . زین  نآ ) حتف  ای  واو و  رسکب   ) تیاصو ار  يدهع 
. دوشیم لئاز  وا  توفب  م . ق . « 678  » ةدام قش 3  قبط  تسا و  لّکوم  تایح  نامز  يارب  لیکو  یگدنیامن  هک  تلاکو  سکع  رب 

تیصو دقع  لوا - ثحبم 

هراشا

در ار  تیاصو  تسا  هدنز  یصوم  هک  مادام  دناوتیم  یصو  نکیل  تسین ، طرش  لوبق  يدهع  ّتیـصو  رد   » یندم نوناق  « 834  » ةدام بجومب 
هتـسناد هدام  نایب  زا  هکنانچ  دشاب » هدوب  تیاصو  رب  لهاج  هچ  رگا  درادـن ، در  قح  نآ  زا  دـعب  درکن  در  یـصوم  توف  زا  لبق  رگا  دـنک و 

هکنآ رگم  دیامنیم  وا  يارب  دـهعت  داجیا  تیاصوب ، وا  لهج  اب  یّتح  یـصو  ةدارا  نودـب  تسا و  یـصوم  توفب  ّقلعم  عاقیا  تیاصو  دوشیم 
تایح نامز  رد  وا  هچنانچ  ددرگیم و  قّقحم  یـصوم  توفب  یـصو  يارب  تیاصو  نیاربانب  دنک . در  ار  نآ  یـصوم  تایح  نامز  رد  یـصو 
توفب ّقلعم  عاقیا  هکلب  دشابیمن ، طیـسب  تاعاقیا  زا  خسف  ءاربا و  دننام  تیاصو  درادن ، در  قح  نآ  زا  دعب  دـشاب  هدرکن  در  ار  نآ  یـصوم 

. دنادرگیمن جراخ  ندوب  عاقیا  زا  ار  نآ  روما  نیا  تسا و  یصوم  تایح  نامز  رد  یصو  در  مدعب  طورشم  یصوم و 
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تیاصو در 

دوش هاگآ  نآ  زا  هچنانچ  یصو  دوشیم و  عقاو  یصوم  رصحنم  ةداراب  تیاصو  ددرگیم  مولعم  الاب  رد  روکذم  م  ق . « 834  » ةدام زا  هکنانچ 
یـصو تسا و  زئاج  یـصوم  تایح  تدـم  رد  تیاـصو  یلیلحت  رظن  زا  دـیامن . در  ار  نآ  دـناوتیم  تسا  تاـیح  دـیق  رد  یـصوم  هک  ماداـم 

ار تیاصو  یـصوم  تایح  نامز  رد  یـصو  هاگره  هک  تسا  تهج  نیدب  ددرگیم ، مزال  توف  شیادیپ  رثا  رد  دـنز و  مه  رب  ار  نآ  دـناوتیم 
. تسا زیاج  عاقیا  یصوم  تایح  تدم  رد  تیاصو  نیاربانب  درادن ، در  قح  نآ  زا  دعب  درکن  در 

. تسا رثا  الب  در  دریمب ، ات  دوشن  هاگآ  روبزم  در  زا  یـصوم  دـیامن و  در  ار  ّتیـصو  هچنانچ  یـصو  هک  دـننآ  رب  هیماما  ياـهقف  زا  يرایـسب 
الاب ةدام  قالطا  ربانب  دیامن . رایتخا  يرگید  یصو  دناوتن  تاهج  زا  یتهجب  یلو  ددرگ ، هاگآ  ّتیصو  در  زا  یـصوم  هاگره  تسا  نینچمه 

ار يرگید  یصو  دناوتن  ای  دوشن و  هاگآ  نآ  در  زا  یصوم  هچ  رگا  ددرگیم ، تیاصو  تارثا  عفر  بجوم  یصوم  تایح  نامز  رد  یصو  در 
. دیامن باختنا 
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مزلم دـیامن و  در  ار  نآ  دـناوتیمن  ددرگ ، هاـگآ  تیاـصو  زا  یـصوم  توف  زا  دـعب  یـصو  هک  یتروـص  رد  م . ق . « 834  » ةدام حیرـص  قبط 
رب ریرحت ، فلتخم و  رد  همالع  دـننام  هیماما  ياهقف  زا  ياهدـع  تسا . هدوب  دوخ  تیاصو  رب  لهاج  هچ  رگا  دـشابیم ، تیاصو  روما  ماـجناب 

. دیامنن لوبق  ار  نآ  دناوتیم  هتفریذپن  ار  تیاصو  هک  مادام  یصو  هک  دننآ 
دیامنیم دودحم  ار  يدرف  يدازآ  اریز  دشابیم ، یقوقح  دعاوق  لصا و  فالخ  رب  وا  تقفاوم  نودب  یصو  يارب  تیاصو  ۀلیسوب  دهعت  داجیا 

دراوم زا  يرایـسب  رد  ررـض  میظع و  جرح  داـجیا  رما  نیا  رگید  فرط  زا  تخاـس . يرما  ماـجناب  دـهعتم  ناوـتیمن  وا  ةدارا  نودـب  اریـسک  و 
. دناهدومن دیکا  بابحتسا  رب  لمح  دراد  در  زاوج  مدع  رب  تلالد  هک  يرابخا  دیامنیم و 

، دشاب هتشادن  ار  هلوحم  روما  ماجنا  رب  تردق  تیاصو ، روما  یگدیچیپ  ای  یناوتان  ای  یـصخش  ياهيراتفرگ  رثا  رد  یـصو  هک  یتروص  رد 
فیلکت نآ  ددرگ ، جرح  بجوـم  یفیلکت  هاـگره  یلقع  ةدـعاق  مکحب  تسا و  جرح  بجوـم  رما  نیا  اریز  ددرگیم ، طـقاس  وا  زا  فـیلکت 

تسین  دوجوم  رما  نیاب  عجار  یندم  نوناق  رد  ياهدام  دوشیم . طقاس 
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هک تسیروما  ماجنا  ّتیصو  زا  یصوم  روظنم  اریز  تسناد ، مّلسم  ار  فیلکت  طوقس  ناوتیم  جرح  یلقع  ةدعاقب  هجوت  اب  هک  دسریم  رظنب  و 
. ددرگیم طقاس  وا  زا  فیلکت  هک  دوب  نآ  رب  دیاب  راچان  روما  نآ  ماجنا  رب  وا  تردق  مدع  اب  هدش و  هدراذگ  یصو  ةدهعب 

تیثیحب ياهمطل  هکنآ  ای  دشاب و  لمحت  لباق  ریغ  ةداع  هک  دیامنب  یصو  يارب  یتمحز  ررـض و  داجیا  تیاصو  روما  ماجنا  هاگره  نینچمه 
رظن زا  دشاب . هدرک  لوبق  اًلبق  هچ  رگا  دهد ، افعتـسا  تیاصو  زا  دـناوتیم  دریگ ، رارق  ازـسان  تمهت و  دروم  هکنانچ  دروآ ، دراو  وا  یعامتجا 

: دیوگیم هک  م  ق . « 834  » ةدام حیرصت  اب  هک  تسنآ  رهاظ  یندم  قوقح 
یئاضق قوذ  ندرب  راکب  اب  یلو  دشابیم ، لکشم  یصو  يافعتسا  هزاجا  درادن »...  در  قح  نآ  زا  دعب  درکن  در  یصوم  توف  زا  لبق  رگا  »... 

رظان ار  هدام  ددرگیم و  طقاس  یـصو  زا  فیلکت  تاهج  زا  یتهجب  تیاصو  روما  ماجنا  رب  تردق  مدـع  دروم  رد  هک  دومن  طابنتـسا  ناوتیم 
مالعا افعتسا  ۀلیسوب  ار  دوخ  تیعـضو  تسا  فظوم  یـصو  تروص  نیا  رد  دشاب . لمع  ماجنا  رب  تردق  یـصو  يارب  هک  تسناد  يدرومب 

. دوب دهاوخ  هدراو  تاراسخ  لوئسم  الا  دراد و 
. دش نایب  یکیلمت  ّتیصو  رد  هک  دشاب  یطیارش  نامه  ياراد  دیاب  یصوم  يدهع  ّتیصو  رد 
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یصو رد  مود - ثحبم 

هراشا

هدـیمان یـصو  دوشیم  هداد  رارق  ریغـص  رب  اـی  ثلث  دروم  رب  یلو  يدـهع  ّتیـصو  بجومب  هک  یـسک  م ...« : ق . « 826  » ةدام لـیذ  بجومب 
. دهد ماجنا  وا  توف  زا  سپ  ار  يروما  ای  رما  ات  ددرگیم  نیعم  یصوم  فرط  زا  هک  تسا  یسک  یصو  نیاربانب  دوشیم »

یصو یکیلمت  ّتیصو  رد  تسا و  يدهع  ّتیـصو  دروم  رد  ًارـصحنم  یـصو  نییعت  ددرگیم ، مولعم  م  ق . « 826  » ةدام مود  دـنب  زا  هکنانچ 
يزاـب یـشقن  يرگید  هل  یـصوم  زا  ریغ  دـشابیم و  هل  یـصومب  یـصوم  گرم  زا  سپ  لاـم  لاـقتنا  یکیلمت  ّتیـصو  اریز  دوـشیمن ، نـییعت 

. دیامنیمن

- یصو طیارش  - 1

فرصت وا  لاوما  رد  یصوم  زا  یگدنیامن  ناونعب  یـصو  اریز  دهد ، ماجنا  ار  تیاصو  روما  دناوتب  ات  دشاب  دیـشر  لقاع و  غلاب ، دیاب  یـصو 
ق « 856  » ةدام زا  طبنتسم   ) دومن تیاصو  رما  رد  یصو  ناوتیمن  ار  هیفس  نونجم و  ریغـص ، نیاربانب  دهدیم . ماجنا  یقوقح  لامعا  دیامنیم و 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 825 

http://www.ghaemiyeh.com


ات دوب  دهاوخ  ریبک  اب  ایاصو  ءارجا  تروص  نیا  رد  داد . رارق  یصو  ریبک  رفن  کی  قافتاب  ناوتیم  ار  ریغص  : » م ق . « 856  » ةدام قبط  یلو  م )
ریبک تقیقح  رد  هکلب  تسا ، هدومنن  تیاصو  روما  ماجنا  رادهدهع  رغص  لاح  رد  ار  ریغص  روبزم  دروم  رد  نوناق  ریغص » دشر  غولب و  عقوم 

ةدهعب تیاصو  روما  ماجنا  دیدرگ  غلاب  ریغـص  هک  سپـس  دسرب و  ریغـص  دشر  غولب و  نامز  هکنآ  ات  هداد  رارق  رادهدهع  تیاصو  ناونعب  ار 
هک دشابیمن  روما  ةرادا  يارب  مزال  يرورض و  روماب  رصحنم  دهدیم  ماجنا  يرگید  رغص  نارود  رد  ریبک  یـصو  هک  یلامعا  دشابیم . ود  نآ 
رما دودح  رد  هک  یلمع  هنوگ  ره  تسا و  درفنم  یصو  ریبک  روبزم  نارود  رد  هکلب  ددرگ ، مهل  یصوم  هجوتم  ینایز  ررـض و  نآ  ریخأت  زا 

تیاصو روما  هرادا  ةوحن  رد  نینچمه  وا و  ۀتـشذگ  لامعاب  تبـسن  ضارتعا  قح  دشر  غولب و  زا  سپ  ریغـص  دهدیم . ماجنا  دـشاب  تیاصو 
هک ینامز  رد  ریبک  یصو  هاگره  یلو  تسا . هدشن  هداد  دشر  غولب و  زا  لبق  نامزب  تبسن  ریغصب  یصوم  فرط  زا  هلخادم  قح  اریز  درادن ،

عوضوم   ) هب یصوم  هتشاد  يدصت  ًادرفنم 
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تاراسخ ناربج  هبلاطم  يوعد و  هماقا  قح  دشر  غولب و  زا  سپ  ریغـص  یـصو  دشاب ، هدومن  صقان  ای  فلت و  ای  لیدبت  ای  رییغت  ار  تیاصو )
، رییغت ار  روبزم  عوضوم  ریبک  دراد و  تیاصو  قح  نآب  تبـسن  غولب  زا  سپ  ریغـص  هک  تسا  یعوضوم  هب  یـصوم  اریز  تشاد ، دـهاوخ  ار 

تادیاع هک  دیامن  یصو  ار  يریبک  ریغص و  دهد و  رارق  دوخ  ثلث  ار  هزاغم  باب  هد  یـسک  هاگره  اًلثم  تسا . هدومن  صقان  ای  فلت  لیدبت ،
ياههدکـشناد رد  ار  وجـشناد  تسیب  یلیـصحت  ۀنیزه  نآ  شورف  زا  دنـشورفب و  ار  نآ  سپـس  دـسرب و  هنیعم  روما  فراصمب  نآ  لاس  یس 

ای دشورفب و  ار  اهنآ  ای  دـنک  تبث  دوخ  مانب  ّتیکلم  ناونعب  ار  اهنآ  ریغـص  غولب  زا  لبق  ریبک  یـصو  دـنزادرپب . لاس  جـنپ  تدـم  يارب  اپورا 
هنوگ نیا  اریز  دنک ، ضارتعا  روبزم  لامعاب  تبـسن  ندـش  ریبک  زا  سپ  دـناوتیم  ریغـص  دـیامنب ، يرگید  كالماب  لیدـبت  ترورـض  نودـب 

. تسا تیاصو  روما  ةرادا  زا  جراخ  لامعا 
دننآ رب  هیماما  ياهقف  زا  یضعب  دشاب ، هیفـس  ای  نونجم  ینعی  دشابن ، لقع  ای  دشر  ياراد  ددرگ و  غلاب  ریغـص  الاب  ضرف  رد  هک  یتروص  رد 
روما زین  نونج  ای  تهافس  نتشاد  اب  ریغص  غولب  زا  سپ  دادیم ، ماجنا  ار  تیاصو  روما  اًلقتـسم  ریغـص ، غولب  زا  لبق  هک  هنوگ  نامه  ریبک  هک 
غولب رثا  رد  تسا و  هتـشاد  اًلقتـسم  ار  تیاصو  روما  رد  فرـصت  قح  غولب  زا  لبق  ریبک  یـصو  اریز  داد . دـهاوخ  ماجنا  اًلقتـسم  ار  تیاـصو 
روبزم قح  تسا ، یقاب  ای  هدـیدرگ  فرط  رب  ریبک  یـصو  یلالقتـسا  فرـصت  قح  ایآ  هک  دوشیم  دـیدرت  نونج ، ای  تهافـس  لاح  رد  ریغص 

ریبک یـصو  هک  تسنآ  تیاصو  ناونعب  ریبک  رفن  کی  قاـفتاب  ریغـص  نییعت  رد  رهاـظ  هک  دـسریم  رظنب  یلیلحت  رظن  زا  دوشیم . باحـصتسا 
اب ریغـص  نوچ  داد و  دنهاوخ  ماجنا  ار  روما  نآ  ًاعمتجم  دشر  غولب و  زا  سپ  دـیامنیم و  ارجا  ار  تیاصو  روما  ریغـص  غولب  نامز  ات  اًلقتـسم 

هدومن توف  ود  نآ  زا  یکی  هدـش و  هداد  رارق  یـصو  ود  تیاصو  روما  ماجنا  يارب  هک  تسنآ  دـننام  ددرگ  غلاب  نونج  اـی  تهافـس  تلاـح 
رظن زا  روبزم  دروم  اریز  دـنیامن ، تیاصوب  لمع  ریبک  یـصو  قافتاب  هک  دـیامنیم  بوصنم  ار  يرگید  یـصو  مکاح  تروص  نیا  رد  تسا ،

ددرگیم عطقنم  روبزم  دروم  رد  قباس  نیقی ، نیاربانب  تسا ، ناسکی  دریمب  دشر  غولب و  زا  سپ  ریغـص  یـصو  هک  يدروم  اب  كالم  تدحو 
باحصتسا  يارب  يدروم  و 
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روطب رتشیب  ای  رفن  ود  يارب  فقاو  هاگره  : » دیوگیم هک  م . ق . « 77  » ةدام حور  زا  طبنتسم   ) دنامیمن یقاب  ریبک  یصو  یلالقتسا  فرصت  قح 

، دشاب هداد  رارق  عامتجا  وحنب  رگا  دننکیم و  فرصت  اًلقتسم  نارگید  ای  يرگید  دنک  توف  اهنآ  زا  کی  ره  دشاب  هداد  رارق  تیلوت  لالقتسا 
هدنام یقاب  هکنآ  همیمض  ار  یـصخش  مکاح  اهنآ ، زا  یکی  توف  زا  دعب  تسین و  ذفان  نارگید  ای  يرگید  بیوصت  نودب  کی  ره  فرـصت 

«(. دننک فرصت  ًاعمتجم  هک  دیامنیم  تسا 
روجحم ریغ  رفن  کی  قافتاب  ار  هیفس  ای  نونجم  دناوتیم  یصوم  دشابیم  یقوقح  ةدعاق  رب  ینتبم  هک  م . ق . « 856  » ةدام كالم  تدحوب  رظن 

ماـجنا اًلقتـسم  ار  تیاـصو  روما  روجحم  ریغ  یـصو  دـنوشن ، ّتیلها  ياراد  هیفـس  اـی  نونجم  هک  ماداـم  تروص  نیا  رد  دـهد ، رارق  یـصو 
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ای نونجم  نداد  رارق  یـصو  رد  رهاظ  اریز  دـنیامنیم ، يدـصت  ار  تیاصو  روما  ًاعمتجم  نانآ  تهافـس ، ای  نونج  عفر  زا  سپ  داد و  دـهاوخ 
ماجنا ًادرفنم  ار  تیاصو  روما  تسا  یقاـب  يرگید  رد  نونج  اـی  هفـس  هک  ماداـم  دـناوتیم  روجحم  ریغ  هک  تسنآ  روجحم  ریغ  قاـفتاب  هیفس 

. دنیامنب هفیظو  ماجنا  ًاعمتجم  دیدرگ  نونج  ای  هفس  عفر  يرگید  زا  نوچ  دهد و 
قوقح اریز  دشاب ، مهیلع  یـصوم  ای  یـصوم  نیبوصنم  زا  یـصو  هچ  رگا  دـننادیم ، لطاب  ملـسم  رب  ار  رفاک  نداد  رارق  یـصو  هیماما  ياهقف 

ق. « 1192  » ةدام ار  رما  نیا  دننک . دامتعا  اهنآ  رب  هک  تسا  هدش  یهن  تسا و  هدادن  هزاجا  ناملسمب  تبسن  ار  رفاک  ۀطلـس  تیالو و  مالـسا 
. تسا هدش  رکذتم  دنک » نیعم  ملسم  ریغ  یصو  دوخ  هیلع  یلوم  روما  يارب  دناوتیمن  ملسم  یلو  : » دیوگیم هک  م .

دشابیم و ینید  روما  رد  یصو  نداد  رارق  نیمأ  تیاصو ، تقیقح  رد  اریز  دناهتسناد ، طرش  یـصو  رد  ار  تلادع  هیماما  ياهقف  زا  يرایـسب 
، تسا طرـش  نآ  رد  تلادـع  دـشابیم و  ریغ  رب  یـصو  نداد  رارق  بئان  تیاـصو  هکنآ  رب  هوـالع  درادـن ، ار  رما  نیا  تیلباـق  قساـف  صخش 

لیکو تافلخت  زا  لکوم  هچنانچ  تلاکو  رد  اریز  تسا ، رتشیب  لاکشا  تیاصو  رد  هکنآ  لاح  دناهتسناد و  طرش  ار  نآ  تلاکو  رد  هکنانچ 
ار  وا  دناوتیم  ددرگ  هاگآ 

 127 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
نآ عوضوم  تسا و  نارگید  روما  رد  تیالو  ءالیتسا و  تیاصو  رگید ، فرط  زا  دوب . دـهاوخن  نکمم  رما  نیا  تیاـصو  رد  دـیامنب و  لزع 

یگدنیامن هک  دوخب  طوبرم  روما  رد  لکوم  تیاضر  شقن  دننام  یصوم  تیاضر  شقن  نیاربانب  دشابیم ، ریقف  هیفس و  نونجم ، ریغص ، ًاعون 
تلاکو تسا و  تلاکو  دننام  تیاصو  هک  دننآ  رب  اریز  دننادیمن ، تیاصو  طرش  ار  یـصو  تلادع  ءاهقف  زا  رگید  یـضعب  دشابیمن . دهدیم 

درم تسا  نکمم  هکناـنچ  دـشاب ، رگید  روما  رد  راکتـسرد  نیما و  تسا  نکمم  يروـما ، اـی  رما  رد  قساـف  دـشابیم و  زیاـج  ًاـعامجا  قساـف 
تیاصو رد  تلادع  ندوب  طرش  رب  لالدتسا  فعـض  اذل  دشاب ، زین  نیما  وگتـسار و  دیامنن و  زواجت  نارگید  قوقحب  هنوگچیه  راوخبارش 

. دشابیم طرش  تلادع  تناما و  تلاکو  عاونا  یمامت  رد  هک  دنتسین  قفاوم  روبزم  ءاهقف  هکنآ  رب  هوالع  تسا ، رهاظ 
عقاو رد  الا  تفریذپ و  ناوتب  ار  وا  راتفگ  ات  دشابیم  یـصو  لمعب  نانیمطا  دامتعا و  يارب  تیاصو  رد  تلادع  ندوب  طرـش  هک  دـسریم  رظنب 

قساف تقیقح  رد  دهد و  رارق  یصو  دنایامنیم  لداع  رهاظ  رد  هک  اریسک  یصوم  هاگره  نیاربانب  تسین . ّتیصو  دقع  تحص  طرش  تلادع 
رهاظ رد  هک  یـسک  هاگره  تفگ  ناوتیم  تهج  نیدب  دـشابیم . حیحـص  وا  لاعفا  و  يرب ، روبزم  یـصو  دـنک ، لمع  ّتیـصو  هب  یلو  دـشاب ،

يدروم رد  رگم  دوب ، دهاوخ  حیحـص  وا  لامعا  دهد  ماجنا  ّتیـصو  قبط  ار  هطوبرم  روما  دوش و  هدـیزگرب  تیاصو  هب  دـهدیم  ناشن  قساف 
. تسا تادابع  رد  تیاصو  رد  هکنانچ  دشاب ، لمع  ماجنا  طرش  تلادع  هک 

حیحـص زین  لداع  ریغ  ّتیـصو  تّحـص  نیاربانب  دهد ، رارق  تیاصو  تحـص  طرـش  ار  تلادـع  هک  تسین  دوجوم  یندـم  نوناق  رد  ياهدام 
. دوب دهاوخ 

عقاو تیاصو  نامز  نآ  رد  اریز  دشاب ، دوجوم  ّتیصو  نامز  رد  دیاب  تسا  مزال  یصو  يارب  هک  یطئارش  دندقتعم  هیماما  ياهقف  زا  یـضعب 
ًادعب هچ  رگا  تسا ، لطاب  ّتیصو  دهد  رارق  یصو  دشابیم  همزال  تافص  دقاف  ّتیصو  نامز  رد  هک  اریسک  یـصوم  هچنانچ  نیاربانب  دوشیم .

، تسا یفاک  ّتیصو  تحـص  يارب  یـصوم  توف  نامز  رد  همزال  تافـص  دوجو  هک  دننآ  رب  هیماما  ءاهقف  زا  رگید  یـضعب  ددرگ . نآ  زئاح 
هک  یسک  هچنانچ  نیاربانب 
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، تسا حیحص  ّتیصو  دروآ  تسدب  ار  تفص  نآ  یصوم  تافو  زا  لبق  و  دوش ، باختنا  تیاصو  هب  دشابن  تیلها  ياراد  تیاصو  نامز  رد 

یصوم توف  زا  لبق  یصو  و  تسا ، لصاح  تیلها  نامز  نآ  رد  هک  دشابیم  یـصوم  توف  زا  سپ  یـصو  فرـصت  تیاصو  زا  دوصقم  اریز 
نامز زا  دیاب  یصو  يارب  همزال  تافص  هک  دننآ  رب  هیماما  ياهقف  زا  یخرب  و  دشاب . هتشاد  روبزم  تافصب  یجایتحا  ات  دهدیمن  ماجنا  یلمع 

مزال دراد  همادا  ّتیـصو  نارود  هک  ینامز  ات  ّتیـصو  عوقو  نامز  زا  ار  نآ  رگید  یخرب  دـشاب و  دوجوم  یـصوم  تافو  ناـمز  اـت  ّتیـصو 
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ود يدقع  ره  رد  همزال  تافص  اریز  تسا ، دقع  رد  نیدقاعتم  تافص  ریثأت  هجرد  نتسناد  یلقع و  لیلحتب  جاتحم  رظن  ذاختا  يارب  دننادیم .
زا سپ  تافص  هنوگنیا  لاوز  و  ددرگیمن ، دقعنم  دقع  تافـص  نآ  نودب  دنـشابیم و  مزال  دقع  داقعنا  يارب  هک  تافـص  زا  یمـسق  دنمـسق :

دقع نامز  رد  طئارش  هنوگنیا  دوجو  دنوریم ، رامشب  یمومع  طیارش  زا  هک  دشر  لقع و  غولب ، دننام : دروآیمن  دراو  نآ  تحصب  یللخ  دقع 
هکنیا رگم  دـشابیمن ، مزال  ءاضتقم  نآ  ءاقب  يارب  طیارـش  نیا  همادا  اما  دـیآیم . دوجوب  دـقع  ياضتقم  و  دـشابیم ، یفاک  نآ  تحـص  يارب 

تومب و هزیاـج  دوقع  هیلک  : » دـیوگیم هزیاـج  دوقع  رد  م  ق . « 954  » ةدام هکنانچ  دـیامنب ، هنیعم  دراوم  رد  نآ  ۀـمادا  موزلب  حیرـصت  نوناق 
«. تسا ربتعم  دشر  هک  يدراوم  رد  هفسب  نینچمه  دوشیم و  خسفنم  نیفرط  دحا  نونج ) )

دوجو طئارش  زا  تافص  نآ  هک  دراد  يدقع  تیعضو  اب  طبر  دنشابیمن و  دقع  تحص  یمومع  طئارش  زا  هک  دنتسه  تافـص  زا  رگید  مسق 
: دیوگیم هک  م  ق . « 1059  » ةدام رد  روکذم  هملسم  ۀجوز  اب  حاکن  رد  جوز  ّتیمالسا  دننام  تسا ، هدش  هداد  رارق  دقع  ءاضتقم  ءاقب  و 

هدمع تلع  تافص  نآ  هاگره  تسا  رظن  دروم  فرط  صخش  رد  هک  یتافص  تسنآ  مکح  رد  و  تسین » زیاج  ملـسم  ریغ  اب  هملـسم  حاکن  »
تـسا هداد  رارق  طرـش  ّیلوتم  رد  فقاو  هک  یـصاخ  تفـص  دننام  دشاب : دـقع  ءاقب  شیادـیپ و  هدـمع  تلع  تافـص  نآ  ای  دـقع  شیادـیپ 

ددرگ فصو  نآ  دقاف  ّیلوتم  دشاب و  هدرک  طرش  ّیلوتم  صخش  رد  ار  یـصوصخم  فصو  فقاو  رگا  : » دیوگیم م  ق . « 80  » ةدام هکنانچ 
«. دوشیم لزعنم 

، ءاربا لیبق  زا  رگید  تاعاقیا  دننام  یلو  تسا  عاقیا  هچ  رگا  يدهع  ّتیصو 
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تیلوت و تلاکو ، دـننام  نآ  ءاضتقم  هکلب  دـشابیم ، ینآ  نآ  ياضتقم  هک  تسین  هبه  رد  عوجر  قالط و  رد  عوجر  قالط ، خـسف ، ضارعا ،
. دراد همادا  تمومیق 

نامز رد  دـیاب  دوریم  رامـشب  یمومع  طیارـش  زا  هک  همزال  تافـص  دـناهتفگ  هدـع  دـمآ  لمعب  الاب  رد  هک  یلقع  لیلحت  رباـنب  هک  تسا  نیا 
هداد رارق  تیاصو  ءاضتقم  ءاقب  دوجو و  طئارش  زا  هک  مود  ۀتسد  تافص  ددرگ و  دقعنم  ًاحیحص  تیاصو  ات  دشاب  دوجوم  یصوم  ّتیـصو 

. دشاب دوجوم  دعبب  یصوم  توف  نامز  زا  دیاب  تسا ، هدش 
رظن زا  اریز  دشاب ، اراد  یصوم  توف  نامز  رد  ار  لّوا  ۀتـسد  همزال  تافـص  یـصوم  هک  تسا  یفاک  ّتیـصو  تحـص  يارب  هک  دسریم  رظنب 

. دروآیمن تسدب  ار  یتمس  مه  یصوم  تایح  نامز  رد  درادن و  يریثأت  یصو  هدارا  تسا  عاقیا  هک  يدهع  ّتیصو  رد  یلیلحت 
. دشاب مزال  طئارش  ياراد  دیاب  هک  تسنامز  نآ  رد  نیاربانب  دوشیم . بوصنم  تیاصو  تمسب  هک  تسا  یصوم  توف  نامز  رد  هکلب 

نوچ هک  دسیونب  دوخ  همانّتیصو  رد  یـسک  هکنانچ  دیامن ، طرـش  یـصو  رد  دشابیم  وا  رظن  دروم  هک  ار  یـصاخ  تفـص  دناوتیم  یـصوم 
نالف دشابیم ، روشک  نآ  رد  ددرگیم  رادهدهع  وا  ار  نآ  ةرادا  هک  مهیلع  یـصوم  یئاراد  تسا و  روشک  نالف  ّتیعبات  ياراد  صخـش  نالف 

م. ق . « 80  » ةدام زا  طبنتسم  ربانب  تروص  نیا  رد  دنکب . ار  اهنآ  لاوما  ةرادا  یگدیسر و  ات  مدومن  نّیعم  دوخ  راغـص  رب  تیاصو  تمـسب  ار 
« دوشیم لزعنم  ددرگ  فصو  نآ  دـقاف  یلوتم  دـشاب و  هدرک  طرـش  ّیلوـتم  صخـش  رد  ار  یـصوصخم  فـصو  فـقاو  رگا  : » دـیوگیم هک 

لزعنم تیاصو  تمس  زا  دریذپب ، دنراد  مهیلع  یـصوم  ای  یـصوم  هک  ار  یتلود  ّتیعبات  هچ  رگا  دهد  رییغت  ار  دوخ  ّتیعبات  یـصو  هچنانچ 
ۀمان ّتیصو  رد  یـصوم  هاگره  تسا  نینچمه  تسا . هدوب  یـصوم  یـساسا  رظن  دروم  یـصو ، رد  یـصوصخم  روشک  ّتیعبات  اریز  دوشیم .

دیامنب ار  مزال  یگدیـسر  نآب  دناوتیم  وا  دشابیم و  لحم  نآ  رد  نم  ثلث  تسا و  رهـش  نالف  رد  نکاس  سک  نالف  نوچ  هک  دنک  دیق  دوخ 
روشک زا  ای  تفر  رگید  رهشب  روبزم  رهش  زا  داد و  ریغت  ار  دوخ  تنوکس  لحم  یـصو  هاگره  تروص  نیا  رد  مداد ، رارق  دوخ  یـصو  ار  وا 

اریز  ددرگیم ، لیاز  وا  زا  تیاصو  تمس  دومن ، ترجاهم  دوخ 
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یصو هک  یتروص  رد  دشابیم . یصوم  یساسا  رظن  دروم  ثلث ، عوقو  لحم  رد  یصو  تنوکس  هک  دوشیم  مولعم  یصوم  ّتیصو  ترابع  زا 
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. ددرگ رادهدهع  ار  تیاصو  روما  هک  دیامنیم  باختنا  اریسک  مکاح  دیامن ، توف  درفنم 
قبط رب  ندرکن  راتفر  زا  روظنم  تسا » لزعنم  نماض و  الا  دـنک و  راتفر  یـصوم  يایاصو  قبط  رب  دـیاب  یـصو  : » دـیوگیم م  ق . « 859  » ةدام
یلو ددرگیمن  لیاز  شتیاصو  دـنک  هابتـشا  ای  دـیامنن و  لمع  هجوت  نودـب  هاگره  الا  دـشابیم و  تیاصو  رما  رد  تناـیخ  یـصوم  ياـیاصو 

. دومن دهاوخ  نیعم  وا  ياجب  يرگید  یصو  مکاح  دش  لزعنم  یصو  هچنانچ  دوب و  دهاوخ  نماض 
زا طبنتسم  ربانب  دوشیمن و  لیاز  وا  تیاصو  دیامن  یگدیـسر  تیاصو  روماب  دناوتن  يرگید  ّتلعب  ای  دوش و  نونجم  یـصو  هک  یتروص  رد 
وا دوخ  یـصو ، زا  نونج  عفر  زا  سپ  دـهد و  ماـجنا  ار  هطوـبرم  روـما  ًاـتقوم  هک  دـیامنیم  نیعم  نیما  رفن  کـی  مکاـح  م  ق . « 1187  » ةدام

هیلع ّیلوم  روماب  دـناوتن  هک  یتلع  رهب  ای  سبح  ای  تبیغ  ۀطـساوب  رـصحنم ، يرهق  یلو  هاـگره  . » م ق . « 1187  » ةدام دومن . دهاوخ  يدـصت 
لاوما ةرادا  يدصت  يارب  مومعلا  یعدم  داهنشیپ  هب  نیما  رفن  کی  مکاح  دشاب  هدرکن  نیعم  دوخ  فرط  زا  مه  ار  یـسک  دنک و  یگدیـسر 

تیاصو زا  یـصو  نونج ، تروص  رد  هک  دـننآ  رب  هیماما  ياهقف  زا  ياهدـع  درک .» دـهاوخ  نیعم  ًاتقوم  واب  ۀـعجار  روما  ریاس  هیلع و  ّیلوم 
زا هک  یـصو  دـشابیم . یئاـضق  شور  یقوقح و  لوصا  زا  رود  وحن  نیدـب  یندـم  قوقح  رظن  زا  روبزم  مکح  طابنتـسا  یلو  دوـشیم . لزعنم 

م: ق . « 1191  » ةدام قبط  دیامن . هرادا  ار  وا  لاوما  يرادهاگن و  ار  هیلع  ّیلوم  دـیاب  دوشیم ، نیعم  هیفـس  ای  نونجم  ای  لفط  يارب  یلو  فرط 
فیاظو ماجنا  زا  عانتما  ای  دـنکن ، مادـقا  وا  روما  ةرادا  اـی  هیلع و  ّیلوم  تیبرت  اـی  يرادـهاگن  هب  يرهق  یلو  فرط  زا  بوصنم  یـصو  رگا  »

وا ياجب  ار  يرگید  صخـش  دـنک ، تیاصو  رب  لمع  دارفنـالاب  دـناوتب  هک  يرگید  یـصو  ندوبن  رد  مکاـح  و  دوشیم .» لزعنم  دـیامن  دوخ 
. دهد ماجنا  ار  وا  فیاظو  ات  دومن  دهاوخ  بوصنم 

- ءایصوا ددعت  - 2

دنچ  ای  کی  دناوتیم  یصوم  : » م ق . « 854  » ةدام قبط 
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یصوم کی .» ره  لالقتساب  حیرصت  تروص  رد  رگم  دننک ، ّتیصو  هب  لمع  ًاعمتجم  دیاب  ءایصوا  ددعت  تروص  رد  دیامن . نیعم  یصو  رفن 
تروص نیا  رد  دنک . نیعم  رما  نیا  يارب  ار  رتشیب  ای  رفن  ود  دناوتیم  دـیامن ، باختنا  ار  رفن  کی  تیاصو  روما  ماجنا  يارب  دـناوتیم  هکنانچ 

نآ دننام  و  دننک ، هفیظو  ماجنا  ًاعمتجم  دیاب  ءایصوا  یمامت  هک  تسنآ  رهاظ  دیامنن ، تیاصو  روما  رد  نانآ  ۀلخادم  ةوحنب  حیرصت  هچنانچ 
ءایـصوا و یمامت  تقفاوم  اب  تیاصو  روماب  هطوبرم  لامعا  زا  کی  ره  دـیاب  ینعی  تسا ، هدرک  رما  نیاـب  حیرـصت  یـصوم  هک  دوب  دـهاوخ 

دیاب دـهد ، ماجنا  ار  ّتیـصو  هب  هطوبرم  روما  اًلقتـسم  دـناوتب  ءایـصوا  زا  کی  ره  هک  دـهاوخب  یـصوم  هچنانچ  ددرگ . ماجنا  ناـنآ  ۀلیـسوب 
. دنرادن واب  ضارتعا  هنوگچیه  قح  نارگید  دشابیم و  حیحص  لمع  دهد  ماجنا  ار  نآ  هک  کی  ره  تروص  نیا  رد  دنک ، رما  نیاب  حیرصت 

ددعتم ءایصوا  فیاظو  - 3

: دهد ماجنا  ار  تیاصو  روما  اًلقتسم  دناوتیم  کی  ره  هک  يددعتم  ءایصوا  فلا -

دنشاب رتشیب  ای  رفن  ود  ءایصوا  هک  یتروص  رد  - 1

ماجنا ار  یلمع  نانآ  زا  یکی  هچنانچ  دهدب ، ماجنا  ار  تیاصو  هب  ۀطوبرم  روما  دارفناب ، دناوتیم  نآ  زا  کی  ره  هک  دنک  حیرـصت  یـصوم  و 
دهد هراجا  یغلبمب  ار  هیلع  ّیلوم  کلم  ءایصوا  زا  یکی  هاگره  اًلثم  دنامیمن . یقاب  يرگید  ۀلیسوب  لمع  نآ  ددجم  ماجنا  يارب  يدروم  داد 
لطاب مود  هراجا  دشابیم و  حیحـص  لوا  یـصو  لمع  دنک ، راذـگاو  هراجاب  يرگیدـب  يرتشیب  غلبمب  ار  کلم  نامه  رگید  یـصو  سپـس  و 

رد یتدایز  دراذگیمن و  یقاب  مود  یـصو  لمع  يارب  یعوضوم  هدومن و  تیاصوب  لمع  دوخ  تارایتخا  دودـح  رد  لوا  یـصو  اریز  تسا ،
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تروص نیا  رد  هک  دـشاب  هدومنن  هراجا  رد  ار  هیلع  ّیلوم  ۀـطبغ  تیاعر  هکنآ  رگم  ددرگیمن ، لوا  یـصو  لمع  نالطب  بجوم  مود  هراـجا 
. دوشیم هتخانش  لطاب  هدوب و  وا  رایتخا  دودح  زا  جراخ  هراجا 

، دیامن توف  نانآ  زا  یکی  دهد و  رارق  يرما  رد  یصو  لالقتسا  روطب  ار  رتشیب  ای  رفن  ود  یصوم  هک  یتروص  رد  - 2

: دیوگیم هک  م  ق . « 77  » ةدام كالم  تدحوب  رظن 
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فرصت اًلقتـسم  نارگید  ای  يرگید  دنک  توف  اهنآ  زا  کی  ره  دشاب ، هداد  رارق  تیلوت  لالقتـسا  روطب  رتشیب  ای  رفن  ود  يارب  فقاو  هاگره  »
هک ینامز  رد  اریز  دومن ، دـنهاوخ  هفیظو  ماجنا  توف  زا  سپ  دـندومنیم ، لمع  اًلقتـسم  هکناـنچمه  رگید  ءایـصوا  اـی  یـصو و  دـننکیم »... 
هک یصاخ  فصو  هاگره  نینچمه  دنیامن . تیاصوب  لمع  اًلقتسم  کی  ره  دنتـسناوتیم  رگید  يایـصوا  دوبیم ، تایح  دیق  رد  یفوتم  یـصو 

روما رگید  يایصوا  ای  یـصو  دوش ، لزعنم  تاهج  زا  یتهجب  روبزم  یـصو  ای  ددرگ و  لیاز  نانآ  زا  یکی  رد  هدش  هداد  رارق  ءایـصوا  يارب 
. دوب دهاوخن  لزعنم  یصو  ياجب  يرگید  یصو  بصنب  یجایتحا  داد و  دنهاوخ  ماجنا  اًلقتسم  ار  تیصوب  هطوبرم 

، دنهد ماجنا  ار  تیاصوب  ۀطوبرم  روما  ًاعمتجم  دنناوتیم  نانآ  دنک  تیاصوب  لمع  اًلقتسم  کی  ره  هک  دوش  نیعم  یصو  رفن  دنچ  هک  یتروص  رد  - 3

نارگید ار  کی  ره  لمع  هکنآ  رب  هوالع  تسا ، هدش  ماجنا  ءایـصوا  دارفا  زا  کی  ره  ۀلیـسوب  تیاصو  لمع  هک  تسنآ  رما  نیا  ۀـجیتن  اریز 
روطب لمع  ماجناب  تصخر  هزاجا و  تقیقح  رد  لمع  ماجنا  رد  ءایـصوا  زا  کی  ره  رد  دارفنا  لالقتـسا و  طرـش  نیاربانب  دـناهدومن . دـییأت 
روطب نانآ  کی  کی  رظن  اب  فلاخم  ًاعمتجم  ءایـصوا  رظن  هک  تسیتروص  رد  رما  نیا  تسین . یـصو  تارایتخا  رد  قییـضت  دشابیم و  دارفنا 

هک یتروص  رد  تسا . لطاب  یصوم و  رظن  فالخ  رب  نانآ  لمع  الا  دناهدومن و  ذاختا  ار  نآ  رگیدکی  راکفا  تیاعر  يارب  هک  دشابن  دارفنا 
ءوطب بجوم  رگیدـکی  اب  نانآ  ةرکاذـم  روش و  یلو  دـشابن ، دارفنا  روطب  کی  ره  رظن  فالخ  رب  تیاصو  روما  ماـجنا  رد  ءایـصوا  عاـمتجا 

. تسا هدش  لصاح  روظنم  ۀجیتن  اریز  دشابیم ، حیحص  لمع  هدش و  راتفر  یصوم  روظنم  فالخ  رب  ددرگ ، رما  نایرج 
ياهقف زا  یـضعب  دنهد ، ماجنا  ار  یلمع  ًاعمتجم  نانآ  دشاب و  هدومن  عنم  تیاصو  رما  ماجنا  رد  ار  ءایـصوا  عامتجا  یـصوم  هک  یتروص  رد 

رد یتح  تسین  ناـنآ  لـمع  نـالطب  يارب  یبـجوم  هک  دـسریم  رظنب  دوب . دـهاوخ  رثا  ـالب  لـطاب و  روبزم  یقوقح  لـمع  هک  دـننآ  رب  هیماـما 
. تسا هدش  نیمأت  بیترت  نیدب  تسا  لمع  ماجنا  هک  یصوم  یلصا  روظنم  اریز  ددرگ ، رما  نایرج  ءوطب  ببس  نانآ  عامتجا  هک  یتروص 
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دنیامن میسقت  دوخ  نیب  ار  تیاصو  روما  دنناوتیمن  نانآ  دنک ، طرش  ءایصوا  زا  کی  ره  يارب  ار  لمع  رد  لالقتسا  یصوم  هک  یتروص  رد  - 4

هتـشادن ار  يرگیدب  هطوبرم  روما  رد  فرـصت  قح  کیچیه  هک  يروطب  دـننک ، راذـگاو  يرگیدـب  ار  هیقب  یکیب و  ار  یـضعب  روما  ةرادا  و 
یـصوم روظنم  فالخ  رب  نآ  دشابیم و  تیاصو  روما  زا  یتمـسق  رد  ءایـصوا  زا  یـضعب  ندومن  هلخادملا  عونمم  رما  نیا  ۀجیتن  اریز  دـشاب ،

هاگره تسا . هدش  نیمأت  هتفای و  ماجنا  رما  نآ  رد  یصوم  یلصا  روظنم  اریز  تسا ، حیحـص  ۀجیتن  نانآ  لمع  یلو  دوب ، دهاوخ  یلک  روطب 
رما نیا  ۀجیتن  رد  مه  يررض  دشابن و  روما  زا  یخربب  تبسن  اهنآ  زا  یضعب  تیالو  بلس  دوخ  نیب  تیاصو  روما  میـسقت  زا  ءایـصوا  روظنم 

هلخادم هدش  هداد  صاصتخا  نارگیدب  هک  يروما  رد  دناوتیم  کی  ره  تشاد و  دهاوخن  یلاکشا  راک  میسقت  ددرگن ، تیاصو  روما  هجوتم 
. دیامن مادقا  و 

. دنهد ماجنا  ار  تیاصو  روما  دیاب  ًاعمتجم  هک  يددعتم  ءایصوا  ب -
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، دننک تیاصو  هب  لمع  ًاعمتجم  هک  دهد  رارق  یصو  يروما  ای  رما  ماجنا  رد  ار  رفن  دنچ  ای  ود  یصوم  هک  یتروص  رد  - 1

. دهد ماجنا  یئاهنتب  ار  یلمع  دناوتیمن  نانآ  زا  کیچیه 
هک یتروص  رد  دـشابیم . یلوضف  تسین و  ذـفان  لمع  نآ  دـهد ، ماجنا  ار  یلمع  نارگید  تقفاوم  بلج  نودـب  ءایـصوا  زا  یـضعب  هچناـنچ 

م ق . « 77  » ةدام لیذ  زا  طبنتسم   ) دیآ دراو  تیاصو  درومب  تبـسن  هک  دوب  دهاوخ  یتراسخ  ره  لوئـسم  لعاف  دنهدن  هزاجا  ار  نآ  نارگید 
تسین ذفان  نارگید  ای  يرگید  بیوصت  نودب  کی  ره  فرصت  دشاب  هداد  رارق  عامتجا  وحنب  رگا  و  دیوگیم ...« : هک  فقو  یلوتم  دروم  رد 

نیاربانب دشابیم . كرتشم  میمـصت  ذخا  هرکاذم و  روش و  زا  سپ  لمع  ماجنا  تیاصو ، رما  رد  ءایـصوا  عامتجا  زا  یـصوم  روظنم  اریز  ...«( 
. ددرگیم ذیفنت  فلختم  یصو  لمع  دنهد  هزاجا  ار  یلوضف  لمع  رگید  يایصوا  هچنانچ 

، دنک توف  نانآ  زا  یکی  دنیامن و  تیاصوب  لمع  عامتجا  روطب  هک  دهد  رارق  یصو  ار  رفن  دنچ  یصوم  هک  یتروص  رد  - 2

یصو  اب  ًاعمتجم  هک  دیامنیم  هدنام  یقاب  هکنآ  همیمض  ار  یصخش  مکاح  فقو ، ّیلوتم  دروم  رد  م  ق . « 77  » ةدام لیذ  زا  طبنتسم  ربانب 
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. ددرگ دقاف  هدومن  طرش  یصوم  هک  ار  یتفص  ءایصوا  زا  یکی  هاگره  تسا  نینچمه  دننک . مادقا  تیاصو  رما  ماجناب  رگید  يایصوا  ای 

تیاصو روما  دناوتن  یتّلع  رهب  ای  سبح  ای  تبیغ  ۀطساوب  دنهد  ماجنا  ار  تیاصو  روما  ًاعمتجم  دیاب  هک  یئایصوا  زا  رفن  دنچ  ای  کی  هک  یتروص  رد  - 3
دهد ماجنا  ار 

نانآ زا  کی  ره  ياجب  مکاح  دـیاینرب ، تسا  هدـش  لوحم  وا  ةدـهعب  تیاصو  رما  رد  هک  یلاـمعا  ةدـهع  زا  یناوتاـن  فعـض و  رثا  رد  اـی  و 
یـصو زجع  یناوتان و  رثا  رد  تیاصو  ماجنا  رب  تردـق  مدـع  دـیامنب . تیاصو  رما  ماجناب  مادـقا  نارگید  کمکب  هک  دـنکیم  نیعم  اریـسک 
هطوبرم روما  ماجنا  تیاعر  رظن  زا  مکاح  ۀلیسوب  رگید  صاخشا  ای  صخش  ندومن  همیمـض  ددرگیمن و  وا  زا  تیاصو  تمـس  لاوز  بجوم 

فرط زا  دیامنیم و  ادیپ  همتاخ  هدش  همیمض  هک  یـسک  تمـس  یـصو ، یناوتان  زجع و  ندش  فرطرب  زا  سپ  تهج  نیدب  تسا ، تیاصوب 
ةداـم زا  طبنتـسم  . ) دـیامنیم تدوع  دوخ  هیلوا  تلاـحب  رما  ّتیعـضو  همیمـض ، نییعت  بجوم  عـفر  اـب  اریز  ددرگیم ، مـالعا  وا  لزع  مکاـح 
یتّلع رهب  سبح  ای  تبیغ  ۀطساوب  رـصحنم ، يرهق  یلو  هاگره  : » م ق . « 1187  » هدام دنکیم ) تیاکح  ًاتقوم ]  ] ترابع هکنانچ  م  ق . « 1187»

مومعلا یعدم  داهنـشیپب  نیما  رفن  کی  مکاح  دشاب  هدرکن  نیعم  دوخ  فرط  زا  مه  اریـسک  دـنک و  یگدیـسر  هیلع  ّیلوم  روماب  دـناوتن  هک 
نامز رد  یـصو  هک  دـیامنیمن  یقرف  رما  نیا  رد  درک .» دـهاوخ  نیعم  ًاتقوم  واب  هعجار  روما  ریاـس  هیلع و  ّیلوم  لاوما  ةرادا  يدـصت و  يارب 

ياهقف زا  ياهدع  دوش . ادیپ  وا  يارب  یناوتان  زجع و  یعامتجا  تیعـضو  ای  يرامیب  ای  تلوهک  رثا  رد  ادعب  ای  دشاب ، ناوتان  زجاع و  ّتیـصو 
، دیامنیمن تدوع  وا  تمـس  تفای  هقافا  هکنآ  زا  سپ  دوشیم و  لیاز  وا  زا  تیاصو  تمـس  ددرگ ، نونجم  یـصو  هچنانچ  هک  دننآ  رب  هیماما 

. تسین نآ  تدوع  يارب  یبجوم  تیاصو ، تمس  لاوز  زا  سپ  اریز 
تیاصو روما  ماجنا  هدهع  زا  دناوتن  هک  تسنآ  دننام  دوش  نونجم  یصو  هچنانچ  هک  دومن  طابنتـسا  الاب  ةدام  زا  ناوتیم  یندم  نوناق  رظن  زا 

یندم  نوناق  رظن  زا  وا  لازعنا  طابنتسا  دوش و  رادهدهع  ار  تیاصو  روما  هک  دیامنیم  نییعت  نیما  رفن  کی  مکاح  دیآرب ،
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. ددرگ لئاز  یهاتوک  تدم  زا  سپ  شنونج  هکنآ  ًاصوصخم  دسریم  رظنب  لکشم 

بیترت روطب  تیاصو  - 3

دشاب یصو  یمود  درک  توف  یلوا  رگا  هک  قیرط  نیاب  دنک ، نیعم  یصو  بیترت  وحنب  ار  رفن  دنچ  دناوتیم  یصوم  : » م ق . « 855  » ةدام قبط 
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تمـس يرگید  زا  سپ  یکی  هک  دنـشابیم  بیترت  روطب  رفن  دـنچ  ءایـصوا  روبزم  ضرف  رد  اذـکه » دـشاب و  یموس  درک  توف  یمود  رگا  و 
ای ددرگ و  نونجب  التبم  یلوا  هاگره  هکنانچمه  دوب ، دـهاوخ  یـصو  یمود  دریمب  یلوا  هچنانچ  تروص  نیا  رد  ددرگیم ، اراد  ار  تیاـصو 

. دومن دهاوخ  يدصت  ار  تیاصو  روما  ماجنا  وا  دوشیم و  عورش  يدعب  یصو  تیاصو  نارود  دنک  تنایخ 
رظن زا  ناوتیم  یلو  تسا ، هدشن  حیرـصت  الاب  هدام  رد  هچ  رگا  لمع  ماجنا  رب  وا  تردق  مدـع  یـصو و  ندوب  لزعنم  دروم  هک  دـسریم  رظنب 

هک مدـقم  يایـصوا  زا  کـی  ره  هک  تسنآ  بیترتب  تیاـصو  زا  یـصوم  ضرغ  هک  دوب  نآ  رب  هطبنتـسم  ّتلع  رب  ساـیق  كـالم و  تدـحو 
دروم الاب  ةدام  دوب و  دـهاوخ  وا  نیـشناج  رگید  یـصو  دوشب ، بلـس  وا  زا  لمع  ماجنا  تردـق  اـی  ددرگ و  لـیاز  ءاـحنا  زا  يوحنب  شتمس 

. تسا هدومن  رکذ  دشاب  مدقم  یصو  توف  هک  ار  بلاغ 

- یصو باختناب  تیاصو  - 4

: دیوگیم م  ق . « 1190  » ةدام دهدب . ار  دوخ  توف  زا  دعب  یصو  نییعت  رایتخا  دیامنیم  نیعم  تیاصو  تمسب  هک  یسکب  دناوتیم  یصوم 
« دهدب هیلع  ّیلوم  يارب  ار  دوخ  توف  دعب  یـصو  نییعت  رایتخا  هدرک  نیعم  تیاصو  تمـسب  هک  یـسکب  يردـپ  ّدـج  ای  ردـپ  تسا  نکمم  »

یصو نییعت  رایتخا  روبزم  یصو  هب  دناوتیم  هکلب  دراذگاو ، یسکب  ار  دوخ  ثلث  ای  هیلع و  ّیلوم  روما  ةرادا  دناوتیم  یصوم  طقف  هن  نیاربانب 
تیاصو رد  كالم  تدحو  رظن  زا  ناوتیم  یلو  تسا  هیلع  ّیلوم  رب  تیاصو  دروم  رد  هچ  رگا  الاب  ةدام  دـهدب . زین  دوخ  توف  زا  سپ  يارب 

زا دـعب  یـصو  باختنا  دـناوتیم  یـصوم  هک  دوب  نآ  رب  كالم  تدـحو  رظن  زا  ناوتیم  هک  ینانچمه  تسناد . اور  ار  لـمع  نیا  زین  لاوما  رب 
. دهدب تسا  هدش  نّیعم  تیاصو  تمسب  هک  یسک  زا  ریغب  ار  بوصنم  یصو  توف 
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- یصو فیلاکت  تارایتخا و  - 5

ار یلمع  ره  دیاب  یصو  نیاربانب  تسا ، هدادن  رارق  یصو  لامعا  رد  تراظن  قح  یمـسر  تاماقم  زا  کیچیه  يارب  ینونک  ةدوجوم  نیناوق 
لزعنم م . ق . « 859  » ةدام بجومب  دنکن ، راتفر  ّتیـصو  قبط  یـصو  هچنانچ  دیامن . لمع  همانّتیـصو  قبط  هدراذگ  وا  ةدـهعب  یـصوم  هک 
لزعنم یـصو  ياجب  مکاح  تسا و  هدش  هجوتم  روما  نآ  ماجنا  مدع  زا  هک  دوب  دهاوخ  یتاراسخ  هیلک  نماض  بیبست  ةدعاق  ربانب  دوشیم و 
لیدبت رییغت و  لباق  دوشیم و  هتخانش  یـصو  مکاح ، فرط  زا  بوصنم  صخـش  دهد . ماجنا  ار  هطوبرم  روما  ات  دیامنیم  بوصنم  ار  يرگید 

زا بوصنم  یصو  رگا  : » دیوگیم هدومن و  دیکأت  ار  یـصو  ندوب  لزعنم  م  ق . « 1191  » هدام دوش . تباث  وا  تنایخ  هکنآ  رگم  دوب ، دهاوخن 
« دوشیم لزعنم  دیامن  دوخ  فیاظو  ماجنا  زا  عانتما  ای  دـنکن  مادـقا  وا  روما  ةرادا  ای  هیلع و  ّیلوم  تیبرت  ای  يرادـهاگن  هب  يرهق  یلو  فرط 

روما فرص  تفایرد و  نآ  تادیاع  دوش و  راذگاو  هراجاب  ّتیصو  دروم  یعورزم  كالما  هک  دشاب  هتـشاد  ررقم  یـصوم  هچنانچ  نیاربانب 
ادیپ نآ  لوصحم  تادـیاع و  رد  هک  یناصقن  رـسک و  ره  لزعنم و  تیاصو  زا  دراذـگ ، لطعم  دـهدن و  هراجا  ار  نآ  یـصو  ددرگ و  هنیعم 

. تسا نماض  دوش 
. دوشیمن لزعنم  دوخ  يدوخب  دیامنیم و  لزع  ار  وا  یگدیسر  زا  سپ  مکاح  یصو ، تنایخ  دروم  رد  هک  دننآ  رب  هّیماما  ياهقف  زا  یضعب 

- دنک ضیوفت  يرگیدب  ار  تیاصو  دناوتیمن  یصو  - 6

قوقح و ینعی  دـیامن ، ضیوفت  يرگیدـب  ار  تیاـصو  دـناوتیمن  یـصو  تسا . يرگیدـب  دوخ  فیلکت  قح و  يراذـگاو  ضیوفت  زا  روظنم 
تیالو تیلوت و  دـننام  تیاـصو  اریز  دراذـگاو ، يرگیدـب  دـنک و  بلـس  دوخ  زا  تسا  هدـش  نیعم  وا  يارب  تیاـصو  رثا  رد  هک  یفیلاـکت 

، تسین یئاهنتب  تیاصوب  هطوبرم  روما  ماجنا  روظنم  هدش و  هداد  یصوم  فرط  زا  نیعم  صخشب  تایـصوصخ  ۀظحالم  اب  هک  تسا  بصنم 
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ره هک  یـصوب  دشاب  هداد  رایتخا  یـصوم  هک  تسنآ  دـننام  ۀـجیتن  هک  دـشاب  هداد  واب  ار  تیاصو  ضیوفت  قح  ًاحیرـص  یـصوم  هکنیا  رگم 
. دوش رانکرب  دوخ  نیعم و  يرگید  یصو  دناوتب  دهاوخب  نامز 

هک  دنک  نییعت  هدنیامن  لیکو و  تیاصوب  هطوبرم  روما  ماجنا  يارب  دناوتیم  یصو 
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نآ ماجنا  رد  ار  وا  ترـشابم  نوناق  هاگره  دهد ، ماجنا  دناوتیم  صخـش  هک  ار  يرما  ره  تشذـگ  هکنانچ  دـهد . ماجنا  ار  لامعا  نآ  وا  مانب 
، دشابیم حیحص  روطب  لمع  ماجنا  یئاغ  روظنم  روما  هنوگنیا  رد  دوشیم  مولعم  اریز  داد ، ماجنا  يرگید  ۀلیـسوب  ناوتیم  دشاب ، هتـسنادن  مزال 

ماجنا رد  ار  يرگید  دناوتیم  یصو  دشاب ، قلطم  تیاصو  هک  یتروص  رد  نیاربانب  دشاب . هدش  هتفرگ  رظن  رد  لعاف  ّتیصوصخ  هکنآ  نودب 
ماجنا رد  یـصو  ترـشابم  دیق  ای  لیکو و  نییعت  مدعب  حیرـصت  یـصوم  هاگره  یلو  دـیامنب . ریغ  لیکوت  رد  لیکو  ای  لیکو و  هطوبرم  روما 

لیبق زا  وا  یقوقح  لامعا  هدوب و  لـطاب  تلاـکو  تروص  نیا  رد  دـیامنب ، رما  نآ  رب  تلـالد  یجراـخ  نئارق  هکنآ  اـی  دـشاب و  هدومن  لـمع 
هچنانچ دوب و  دـهاوخ  حیحـص  یـصو  ّتیلوئـسمب  وا  رگید  لامعا  یلو  دوشیم ، هتخانـش  یلوضف  دـشابیمن و  حیحـص  تاعاقیا  تالماعم و 

و هدوب ، تراسخ  میقتـسم  ببـسم  هکنآ  رظن  زا  لیکو  دنـشابیم ، لوئـسم  ًانماضتم  وا  ةدـنیامن  یـصو و  ددرگ  تیاصو  رما  هجوتم  یتراسخ 
. دشابیم میقتسم  ریغ  ببس  هدومن و  ریصقت  تسا  هدراذگ  يرگید  هدهعب  ار  رما  ماجنا  هکنآ  رظن  زا  یصو 

ق. « 83  » ةدام دومن . طابنتسا  ق م  « 83  » ةدام كالم  تدحو  زا  ار  نآ  ناوتیم  تلوهسب  یلو  تسا  هدومنن  الاب  ضرفب  حیرـصت  یندم  نوناق 
طرش فقو  نمض  رد  رگا  یلو  دشاب  هداد  نذا  واب  فقو  نمـض  رد  فقاو  هکنیا  رگم  دنک  ضیوفت  يرگیدب  ار  تیلوت  دناوتیمن  ّیلوتم  : » م

«. دریگب لیکو  دناوتیم  دشاب  هدشن  ترشابم 

دشابیم نیما  دراد  رایتخا  رد  هک  یلاوماب  تبسن  یصو  - 7

رد رگم  دوـشیمن  نماـض  دراد و  ار  نیما  مکح  دـشابیم  وا  دـی  رد  ّتیـصو  بسح  رب  هـک  یلاوماـب  تبـسن  یـصو  : » م ق . « 858  » ةداـم قبط 
، دسانـشب ریغ  لام  نیما  هنیعم  نیوانع  زا  یکیب  نوناق  ار  سک  ره  هدـش ، حیرـصت  م  ق . « 631  » ةدام رد  هکنانچ  طیرفت .» ای  يدـعت  تروص 

. دشاب هدش  هجوتم  وا  طیرفت  ای  يدعت  زا  هکنآ  رگم  دشابیمن ، نآ  ناصقن  فلت و  نماض 
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تیاصو ماسقا  موس - ثحبم 

هراشا

. لاوما رب  تیاصو  صاخشا ، رب  تیاصو  تسا : مسق  ود  رب  تیاصو 

. صاخشا رب  تیاصو  لوا - مسق 

هراشا

هرادا ار  وا  لاوما  دنک و  يرادهاگن  تیبرت و  ار  هیلع  ّیلوم  وا  توف  زا  سپ  هک  يرگیدب  تسا  یلو  نداد  یگدـنیامن  صاخـشا  رب  تیاصو 
. دیامن

نونجم ای  دیشر  ریغ  لفطب  تبسن  تسا  نینچمه  دنراد . دوخ  ریغـص  لفط  رب  يرهق  تیالو  م . ق . « 1180  » ةدام بجومب  يردپ  ّدج  ردپ و 
ود ره  دنتـسه و  تیـالو  قح  ياراد  فیدر  کـی  رد  يردـپ  دـج  ردـپ و  دـشاب . رغـصب  لـصتم  وا  نوـنج  اـی  دـشر  مدـع  هک  یتروـص  رد 
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رب مدقم  يردپ  دج  هک  دننآ  رب  هیماما  ءاهقف  دوش  ادیپ  نانآ  نیب  فالتخا  هک  یتروص  رد  دنیامنیم . تیالو  هب  لمع  دارفنالاب  لالقتـسالاب و 
ّیلوم يرادهاگن  دنتـسه  تایح  دیق  رد  هک  مادام  يردپ  دج  ردپ و  تسا . هتـشاد  ردپ  رب  تیالو  ینامز  يردپ  دج  اریز  دوب ، دـهاوخ  ردـپ 

. دنشابیم رادهدهع  ار  وا  لاوما  ةرادا  هیلع و 
دنـشابیم وا  تیالو  تحت  هک  دوخ  دالوا  يارب  دناوتیم  يرگید  تافو  زا  دعب  يردـپ  دـج  ردـپ و  زا  کی  ره  : » م ق . « 1188  » ةدام بجومب 

يرهق یلو  نیا  رب  انب  دـیامن .» هرادا  ار  اهنآ  لاوما  هدرک و  تبظاوم  اـهنآ  تیبرت  يرادـهاگن و  رد  دوخ  توف  زا  دـعب  اـت  دـنک  نیعم  یـصو 
تیاصو تسا  تیـالو  تحت  هیلع  ّیلوم  هک  ماداـم  دراذـگب و  یـصو  ةدـهعب  يرگید  توف  زا  سپ  يارب  ار  دوخ  تیـالو  فیاـظو  دـناوتیم 

. دریذپیم همتاخ  تیاصو  ددرگ  جراخ  تیروجحم  زا  نوچ  تشاد و  دهاوخ  همادا  یصو 
«. دوشیم هدیمان  لفط  صاخ  یلو  نانآ  زا  یکی  فرط  زا  بوصنم  یصو  يردپ و  ّدج  ردپ و  : » م ق . « 1194  » ةدام قبط 

«. دنک نّیعم  یصو  ریغص ، رب  درادن  قح  رگید  سک  يردپ  دج  ردپ و  زا  ریغ  : » م ق . « 860  » ةدام قبط 
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ریغص رب  تیالو  ردام  هک  تسین  یفالتخا  هّیماما  ياهقف  نیب  دنک . نّیعم  وا  يارب  یصو  دناوتیمن  تهج  نیدب  درادن و  ریغص  رب  تیالو  ردام 
هکنآ رب  هوالع  دـنادیم . ریغـص  یلو  ردـپ  توف  زا  سپ  دـشاب  دـشر  ياراد  هک  یتروص  رد  ار  رداـم  وا  هک  یفاکـسا  فرط  زا  رگم  درادـن ،

. دناسریم ار  نآ  فالخ  رابخا ، هدوجوم و  هلدا  دوشیمن ، هدید  روبزم  لوق  رب  یلیلد 
دناوتیمن رداـم  م  ق . « 860  » ةدام زا  طبنتـسم  رب  انب  تهج  نیدـب  تسا و  هتخانـشن  یلو  ار  ردام  روهـشم  لوق  زا  يوریپ  هب  مه  یندـم  نوناـق 
دهاوخن حیحـص  درامگب  نآ  ةرادا  يارب  اریـسک  دنک و  ّتیـصو  دوخ  ریغـص  يارب  ار  یلام  ردام  هچنانچ  نیاربانب  دهد . رارق  یـصو  اریـسک 

یلو فرط  زا  تیاصو  تمسب  هک  یسک  ای  یلو  ةدهعب  نآ  ةرادا  دیآیم و  رد  ریغـص )  ) هل یـصوم  ّتیکلمب  لام  ّتیـصو ، رثا  رد  اریز  دوب ،
یئاراد نآ  زا  يرادقم  نییعت و  ار  یفراصم  دیامنب و  ّتیصو  دوخ ، یئاراد  ثلثب  تبـسن  ردام  هک  یتروص  رد  اًلثم  دریگیم . رارق  هدش  نیعم 
تبـسن اما  دشابیم . حیحـص  یئاراد  ثلثب  تبـسن  ردام  ّتیـصو  درامگب ، نآ  ةرادا  يارب  مه  اریـسک  دـهد و  صاصتخا  دوخ  ریغـص  يارب  ار 

ار روما  نآ  ردام  هاوخ  دشابیم  لطاب  ریغص  مهس  ةراداب  تبسن  تسا و  حیحص  زین  دشابیم  ریغـص  مهـسب  طوبرم  هچنآ  ءانثتـساب  ثلث ، هراداب 
لالحنا لباق  دروم  ددـعت  رابتعاب  دـقع  دـننام  عاقیا  اریز  ّتیـصو ، کـی  ۀلیـسوب  اـی  دـشاب  هداد  رارق  هناگادـج  هددـعتم و  ياـیاصو  ۀلیـسوب 
یـسکب ار  دوخ  ثلث  دناوتیم  ردام  دشاب . حیحـص  ۀّیقب  لطاب و  اهنآ  زا  یـضعب  تاهج  زا  یتهجب  تسا  نکمم  دـشابیم و  هددـعتم  تاعاقیاب 

واب ار  نآ  ریغـص ، غولب  زا  سپ  ای  لاس  دـنچ  ای  کـی  زا  سپ  دـنک و  يروآعمج  ار  نآ  تادـیاع  هدومن و  هرادا  ار  نآ  هک  دـیامنب  ّتیـصو 
روبزم ثلث  اریز  دـیامنب ، یفرـصت  لام  نآ  رد  تیالو  ناونعب  دـناوتیمن  يرهق  یلو  ریغـص  ّتیکلام  زا  لبق  تروص  نیا  رد  دـیامن ، کـیلمت 
يرهق یلو  هک  دوشیمن  نآ  بجوم  قح  زا  هوحن  نیا  تسا و  هتفرگ  رارق  وا  قـح  قـّلعتم  ءاـحنا  زا  يوـحنب  هچ  رگا  دـشابیمن ، ریغـص  کـلم 

فرـصمب هدومن و  يروآعمج  ار  نآ  تادیاع  هک  دنک  ّتیـصو  یـسکب  ار  یلام  ردام  هاگره  تسا  نینچمه  دـنک . فرـصت  نآ  رد  دـناوتب 
تـسنآ دننام  رما  نیا  دوشب . رادهدهع  دناوتب  ریغـص  یلو  ار  نآ  روما  ةرادا  ات  دیآیمن  رد  ریغـص  تیکلمب  روبزم  لام  اریز  دـناسرب ، شریغص 

هک 
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فرـصمب هدومن  يروآعمج  ار  نآ  تادیاع  دـنک و  هرادا  ار  هفوقوم  هک  دـهد  رارق  ّیلوتم  هفوقوم  ةرادا  يارب  دـنک و  فقو  ار  یلام  یـسک 
میق اـی  یلو  هک  یقیرطب  هدـش و  يروآعمج  روبزم  ّیلوتم  ۀلیـسوب  هفوقوم  تادـیاع  تروـص  نیا  رد  دـناسرب ، شریغـص  تیبرت  لیـصحت و 

یصو ای  ّیلوتم  دیامنب ، لیصحت  ناملآ  رد  ریغص  هک  دهاوخیم  یلو  هاگره  الثم  دسریم ، ریغص  لیـصحت  تیبرت و  فرـصمب  دنادیم  حالص 
زا تیبرت  میلعت و  قح  اریز  دزرو ، لاغتشا  همیدق  مولعب  دیاب  ریغص  هک  دشاب  نآ  رب  نانیا  ةدیقع  هچ  رگا  دزادرپیم ، ار  وا  فراصم  لاوما ، رب 

. تسا یلو  نآ 
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نیاربانب دنک » نیعم  یـصو  دوخ  هیلع  ّیلوم  يارب  يرگید  تایح  اب  دناوتیمن  يردپ  دج  ردـپ و  زا  کیچـیه  : » م ق . « 1189  » ةدام بجومب 
تکرش دنک . بصن  دوخ  هیلع  ّیلوم  يارب  یـصو  دناوتیم  تسا ، تایح  دیق  رد  يرگید  توف  زا  سپ  هک  يردپ  دجو  ردپ  زا  کی  ره  طقف 
یـصو دوخ  توف  زا  سپ  يارب  يرگید  تایح  نامز  رد  دناوتن  ود  نآ  زا  یکی  هک  دوشیم  بجوم  رگیدکی  اب  تیالو  رد  يردپ  دح  ردپ و 
ماجنا یلو  توف  تروص  رد  هک  دـشابیم  یلو  ةدـنیامن  یـصو  اریز  دـیامن ، يدـصت  ار  هیلع  ّیلوم  روما  رگید  یلو  فیدر  رد  ات  دـهد  رارق 

. دیآیمن دوجوب  هدنیامن  لمع  يارب  هنیمز  تسا  لیصا  هک  رگید  یلو  ندوب  اب  دیامنب و  هفیظو 
تلالد هطوبرم  رابخا  یـصو ، بصن  زاوج  مدـع  لصا  رب  هوالع  تسنآ و  رب  عامجا  هدـشن و  هدـید  هّیماما  ياـملع  نیب  یفلاـخم  رما  نیا  رد 

، تسا يرگید  اب  ًارـصحنم  تیالو  دنک  توف  یکی  هچنانچ  دنراد و  تیالو  لفط  رب  اهنآ  دنتـسه  دوجوم  يردپ  دج  ردـپ و  مادام  هک  دراد 
هک تسنآ  هتفرگ  رارق  ءاهقف  نیب  فالتخا  دروم  هچنآ  دیامنب . يراکمه  وا  اب  دـناوتب  یفوتم  یلو  فرط  زا  هدـش  نییعت  یـصو  هکنآ  نودـب 

تسنآ دننام  لطاب و  اًلصا  تیاصو  ایآ  دهد ، رارق  دوخ  هیلع  ّیلوم  يارب  یـصو  يرگید ، تایح  نامز  رد  يردپ  دج  ردپ و  زا  یکی  هاگره 
توف زا  سپ  درادن و  هلخادم  قح  رگید ، یلو  تایح  تدم  رد  تسا و  حیحـص  یـصو  تیاصو  هکنآ  ای  تسا ، هدشن  هداد  رارق  یـصو  هک 

ياداب  تبسن  یلو  ّتیصو  هکنآ  ای  دشاب ، هتشاد  لفط  رب  تیالو  تیاصو ، تمسب  دناوتیم  روبزم  یصو  وا 
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دـنیزگرب و نآ  ماجنا  يارب  ار  يرگید  دـناوتیم  نیاربانب  دـنک ، ادا  وا  لاـم  زا  ار  لـفط  نوید  دـناوتیم  یلو  اریز  تسا ، حیحـص  ریغـص  نوید 
؟ تسا لطاب  لفط  رب  تیالوب  تبسن  تیاصو 

دج ای  ردـپ  فرط  زا  یـصو  باصتنا  تسا و  هتفرگ  رارق  یندـم  نوناق  يوریپ  دروم  لوا  لوق  دوشیم  راهظتـسا  م  ق . « 1189  » هدام زا  هچنآ 
توف زا  سپ  يارب  دناوتیمن  هکنانچمه  يردپ  دج  ای  ردپ  نیاربانب  دشابیم . رثا  الب  لطاب و  ًاقلطم  هیلع  ّیلوم  يارب  يرگید  تایح  رد  يردـپ 

سپ هک  دنک  نیعم  یـصو  يرگید  تایح  رد  دناوتیمن  زین  دنک ، هلخادم  لفط  یئاراد  رد  رگید  یلو  فیدر  رد  هک  دـنک  نیعم  یـصو  دوخ 
دوقع رد  قیلعت  هکنآ  رب  هوالع  اریز  دشابیمن ، دقع  رد  قیلعت  تهج  زا  تیاصو  نالطب  دـشاب . هتـشاد  لفط  رب  تیالو  اهنآ  يود  ره  توف  زا 

دوش رظنفرص  هدام  رهاظ  زا  هچنانچ  دسریم  رظنب  تسا . ّقلعم  ّتیصو  دقع  تعیبط  دیامن ، نآب  حیرصت  نوناق  رگم  ددرگیمن ، نالطب  بجوم 
دناوتب رگیدکی  تایح  رد  يردپ  دج  ای  ردـپ  هک  دوش  هتفگ  ددرگ و  يوریپ  مود  لوق  زا  هک  تسا  رتراوازـس  یقوقح  تفـصن  تلادـع و  اب 

. ددرگ عورش  یصو  ّتیلاعف  نارود  دننک  توف  ود  ره  نوچ  هک  دیامن ، نیعم  يرگید  توف  زا  سپ  نامزب  تبسن  هیلع  ّیلوم  يارب  یصو 
رگید یلو  اّما  دـشاب ، حیحـص  وا  توف  زا  سپ  لطاب و  رگید  یلو  تایح  نامزب  تبـسن  ّتیـصو  دـننک ، نییعت  یـصو  قلطم  روطب  هاـگره  و 
ذیفنت ار  نآ  دناوتیم  دنک و  عوجر  نآ  زا  تسناوتیم  یـصوم  دوخ  هچنانچ  دنادرگ ، رثا  الب  ار  روبزم  ّتیـصو  یـصوم  توف  زا  سپ  دـناوتیم 

. دوب دهاوخ  یقاب  دوخ  ةّوقب  یلوا  ّتیصو  درکن ، نآ  فالخ  رب  يرگید  ّتیصو  ای  دومنن و  رثا  الب  ار  نآ  هک  یتروص  رد  دیامن .
لاومأ رد  فرصت  زا  عونمم  یتّلعب  ای  روجحم  اهنآ  زا  یکی  دشاب و  هتـشاد  يردپ  دج  مه  ردپ و  مه  لفط  هاگره  : » م ق . « 1182  » ةدام قبط 

هیلع ّیلوم  يارب  دـناوتیم  فرـصتلا  عونمم  یلو  تایح  رد  رگید  یلو  تروص  نیا  رد  دوشیم .» طقاس  وا  ینوناـق  تیـالو  ددرگ ، هیلع  ّیلوم 
يرگید تیـالو  تمـس  دوجو  هدوب ، رگید  یلو  تاـیح  ناـمز  رد  یلو  فرط  زا  یـصو  نییعت  زا  عناـم  هچنآ  اریز  دـنک ، نیعم  یـصو  دوخ 

طقاس  نآ  دشابیم و 
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. ددرگ تیاصو  زا  عنام  دناوتیمن  تیالو  تمس  نتشاد  نودب  يردپ  ّدج  ای  ردپ  دوجو  تسا و  هدش 
ار دوخ  توف  دعب  یـصو  نییعت  رایتخا  هدرک ، نیعم  تیاصو  تمـسب  هک  یـسکب  يردپ  ّدج  ای  ردپ  تسا  نکمم  : » م ق . « 1190  » ةدام قبط 

«. دهدب هیلع  ّیلوم  يارب 
دهدب رایتخا  روبزم  یـصوب  دناوتیم  یـصوم  هک  ینانچمه  دنک ، راذگاو  یـصوب  ار  نآ  دناوتیم  دشابیم و  رایتخا  نیا  ياراد  دوخ ، یلو  اریز 
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هک یسک  رهب  دناوتیم  یصوم  هرخألاب  دیامن و  رایتخا  موس  یصو  دوخ  توف  زا  سپ  يارب  هک  دهدب  رایتخا  زین  واب  مود  یـصو  نییعت  اب  هک 
. دنک باختنا  یصو  توف  زا  دعب  يارب  یصو  هک  دهد  رایتخا  ثلاث  صخش  ای  ددرگیم  نییعت  یصو  ناونعب  بتارم  ۀلسلس  رد  وا  فرط  زا 
دوخ تایح  نامز  رد  نانآ  اریز  دنک ، نیعم  یـصو  درادن  تیالو  اهنآ  رب  هک  دوخ  دیـشر  لقاع و  رابک  دالوا  رب  دناوتیمن  يردپ  دج  ای  ردـپ 

هک دوخ  یئارادب  تبـسن  دناوتیمن  يردپ  ّدج  ردپ و  نیاربانب  دنیامن ، راذگاو  يرگیدـب  ار  نآ  دـنناوتب  ات  دـنرادن  تیالو  قح  رابک  دالوا  رب 
کلمی امب  تبـسن  یکلام  ره  : » م ق . « 30  » ةدام قبط  دنتـسه و  دوخ  مهـس  کلام  رابک  هثرو  اریز  دننک ، نییعت  یـصو  دسریم ، اهنآب  ثراب 

رما نیا  رد  نوناق  فرط  زا  مه  یئانثتـسا  و  دـشاب » هدرک  ءانثتـسا  نوناـق  هک  يدراوم  رد  رگم  دراد ، عاـفتنا  فرـصت و  هنوگ  همه  قح  دوخ 
شورف قح  ای  دنیامن و  میسقت  لاس  تسیب  ات  ار  هکرت  دنناوتیمن  نم  رابک  ۀثرو  هک  دنک  ّتیصو  دناوتیمن  یسک  هک  تسا  نیا  دوشیمن . هدید 

درادن و لاقتنا  ةوحن  رد  يریثأت  ثّروم  ةدارا  دوشیم و  لقتنم  هثروب  ًارهق  ثرالا  مهـس  اریز  دـنرادن ، لاس  هد  تدـم  ات  ار  دوخ  ثرالا  مهس 
. تسا نارگید  قوقح  دودحب  زواجت  يردپ  ّدج  ای  ردپ  فرط  زا  هلخادم  هنوگ  نیا 

رد روکذـم  مّیق  نییعتب  طوبرم  تاررقم  قبط  هک  تسا  هاگداد  رظنب  واب  ۀـطوبرم  روما  دـشاب ، هتـشادن  یـصو  یلو و  لـفط ، هک  یتروص  رد 
. دیامنیم نیعم  مّیق  لفط  يارب  یبسح  روما  نوناق  یندم و  نوناق 

. وا لاوما  ةرادا  رب  تیاصو  هیلع . یّلوم  تیبرت  يرادهاگن و  تسا : مسق  ود  رب  صاخشا  رب  تیاصو 

- هیلع یلوم  تیبرت  يرادهاگن و  فلا -

تیبرت  هیلع و  ّیلوم  يرادهاگن 
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شزومآ و رد  دنک و  مهارف  ار  وا  ياوادم  لئاسو  دیاب  یصو  دوش  رامیب  هچنانچ  وا و  يارب  كاروخ  سابل و  لزنم ، ۀّیهت  زا  تسا  ترابع  وا 
تیعـضو هچنانچ  نیاربانب  دـهد ، قفو  وا  یلام  یگداوناخ و  تیعـضو  اـب  دـیاب  هیلع  ّیلوم  تیبرت  يرادـهاگن و  دـیامن . تبقارم  وا  شرورپ 

ار رما  نیا  ءاضتقا  مه  وا  یئاراد  دریگارف و  شزومآ  روشک  جراخ  رد  دـبای و  شرورپ  یّقرتم  تیبرتب  دـیامنب  ءاضتقا  هیلع  ّیلوم  یگداوناخ 
یتداع فرع و  دودح  رد  هیلع  ّیلوم  يرادهاگن  اریز  دهدب ، يداع  تیبرت  درادهاگن و  هقیـضم  رد  ار  هیلع  ّیلوم  دناوتیمن  یـصو  دـیامنب ،

. دوشیم لمع  هیلع  ّیلوم  لاثماب  تبسن  هک  تسا 
هتشاد ردام  هکنانچ  اریز  دشاب ، هتشادن  ردام  هک  دنک  نّیعم  دوخ  لفط  تیبرت  يرادهاگن و  يارب  یصو  دناوتیم  یتروص  رد  یلو  حیـضوت -
یفوتم دـنچ  ره  دوب ، دـهاوخ  تسا  هدـنز  هکنآ  اب  لفط  تناضح  نیوبا  زا  یکی  توف  تروص  رد  : » یندـم نوناـق  « 1171  » ةدام قبط  دشاب 
ضرعم رد  لفط  یقالخا  تیبرت  ای  ینامـسج  تحـص  ای  دوش و  نونجم  ردام  هاگره  یلو  دشاب .» هدرک  نیعم  میق  وا  يارب  هدوب و  لفط  ردپ 

م. ق . « 1175  » ةدام دنک  نیعم  یصو  دوخ  لفط  يرادهاگن  يارب  دناوتیم  وا  تروص  نیا  رد  دوب ، دهاوخ  ردپ  اب  لفط  تناضح  دشاب  رطخ 
دوخ لفط  يرادـهاگن  رد  تیولوا  قح  ردام  لاس  ود  ات  م  ق . « 1169  » ةدام قبط  هک  دشابیم  لفط  تیبرت  يرادـهاگن و  زا  ترابع  تناضح 

. دوب دهاوخ  ردام  اب  اهنآ  تناضح  متفه  لاس  ات  هک  ثانا  لافطاب  تبسن  رگم  تسا ، ردپ  اب  تناضح  تدم  نیا  ءاضقنا  زا  سپ  دراد و 
مزال هچنانچ  ار  نونجم  ۀجوز  دناوتیم  نینچمه  دیامنب و  جاودزا  دـشاب  مزال  یکـشزپ  رظن  زا  هک  یتروص  رد  نونجم  يارب  دـناوتیم  یـصو 

ار وا  نز  هیلع ، ّیلوم  تحلـصم  تروـص  رد  دـناوتیم  یمئاد  نوـنجم  یلو  : » دـیوگیم م . ق . « 1137  » ةدام هکنانچ  اریز  دـهد ، قالط  دـشاب 
تیالو روما  رد  هلخادم  هنوگچـیه  ناتـسداد  هاگداد و  نیاربانب  تسا ، اراد  ار  وا  تارایتخا  دـشابیم و  یلو  ةدـنیامن  یـصو  و  دـهد » قالط 

تراظن  قح  نوناق  دشابیم و  یلو  دننام  تسا  هدش  باختنا  یلو  فرط  زا  یگدنیامنب  هک  یصو  دنرادن و 
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کـشزپ هک  یتروص  رد  : » یبسح روما  نوناق  « 88  » ةدام قبط  هک  مّیق  فالخ  رب  تسا ، هدادـن  رارق  ناتـسداد  هاـگداد و  يارب  وا  لاـمعا  رد 
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هب دـشاب  مزال  نونجم  ۀـجوز  قالط  هاگره  دـیامن و  جاودزا  نونجم  يارب  دـناوتیم  ناتـسداد  ةزاجا  اـب  مّیق  دـنادب ، مزـال  ار  نونجم  جاودزا 
«. دهدیم قالط  مّیق  هاگداد  بیوصت  ناتسداد و  داهنشیپ 

- هیلع یلوم  لاوما  ةرادا  ب -

تیاصو دیامنب . ّتیصو  دشاب  رغص  نامزب  لصتم  اهنآ  دشر  مدع  نونج و  هک  يدیشر  ریغ  نونجم و  ریغـص و  لاومأ  ةرادا  رد  دناوتیم  یلو 
دومن و دـهاوخ  لـمع  تیاـصو  دودـح  رد  یـصو  تروص  نیا  رد  دـشاب ، یـصوصخم  رماـب  دودـحم  تسا  نکمم  روجحم  لاوما  ةرادا  رب 

لام ذخا  نداد ، هراجا  لیبق  زا  دروآ ، ياجب  تسا  نآ  رد  هیلع  ّیلوم  هطبغ  هفرـص و  هک  یلمع  ره  دیاب  یـصو  دشاب  قلطم  ّتیـصو  هچنانچ 
، سابل لیبق  زا  وا  یناگدنز  يارب  هچنآ  دهدب و  فراعتم  روطب  ار  هیلع  ّیلوم  هقفن  دیاب  یـصو  نوید . تخادرپ  تابلاطم و  لوصو  هراجالا ،

یصو نینچمه  دیامن . هدامآ  دنک  اضتقا  یلام  تیعضو  هک  یتروص  رد  وا  یعامتجا  یگداوناخ و  نوئشب  هجوت  اب  دشاب ، مزال  هیثاثا  لزنم و 
تسا اهنآ  هدهعب  م  ق . « 1200  » و « 1199  » ةدام بجومب  هک  دنشاب  ریقف  هک  یتروص  رد  دالوا  نیوبا و  دننام  ار  هیلع  ّیلوم  براقا  هقفن  دیاب 

. تسا راد  هدهع  ار  وا  نوید  تخادرپ  هکنانچمه  دشابیم ، یصو  ةدهعب  هیلع  ّیلوم  یلام  فیلاکت  ماجنا  اریز  دزادرپب ،
رما نیا  رد  ناتـسداد  هزاجا  دشاب و  لوقنم  ریغ  هچ  رگا  دشورفب  ار  وا  لاوما  دیامنب  باجیا  هیلع  ّیلوم  هطبغ  هک  یتروص  رد  دناوتیم  یـصو 

. تسا هتشادن  مزال  ار  ناتسداد  ةزاجا  دوخ  لامعا  رد  یلو  دشابیم و  یلو  ةدنیامن  یصو  تشذگ  هکنانچ  اریز  دوب ، دهاوخن  مزال 

: لاوما رب  تیاصو  مود - مسق 

هراشا

روبزم روما  دهد . ماجنا  دشابیم  واب  طوبرم  هک  ار  يروما  ای  رما  وا  توف  زا  سپ  هک  دیامن  باختنا  تیاصو  تمسب  ار  یسک  دناوتیم  یصوم 
هک  یلاوما  ندومن  در  تابلاطم ، لوصو  تاقدص ، نوید و  ءادا  گرم ، زا  سپ  تازیهجت  نفد و  نفک و  زا  تسا  ترابع 
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فرصم اهنآ و  شورف  ای  تادیاع و  يروآعمج  زا  ثلث  ةرادا  هثرو ، نیب  هکرت  میسقت  ثلث ، جارخا  اهنآ ، نابحاصب  هدوب  تناما  یصوم  دزن 

. نآ لاثما  ثلث و  ندومن  فقو  رگید ، كالما  دیرخ  ای  نآ و  نمث  ندومن 

: دشابیم ترابع  دوشیم  هدراذگ  یصو  ةدهعب  تیصو  ۀلیسوب  هک  يروما  - 1

، دوشن هثرو  ماهس  رد  فرصت  بجوم  هک  ثلثب  طوبرم  روما  فلا -

داوم زا  هکنانچ  نآ . ندومن  فقو  ای  شورف و  روبزم و  ثلث  تادیاع  يروآعمج  ای  صاخ  فراصم  يارب  ینیعم  لام  ندومن  ّتیـصو  دننام 
همه قح  دوخ ، یئاراد  ثلثب  تبسن  یصوم  اریز  تسین ، دوجوم  ّتیصو  هنوگ  نیا  رد  یلاکشا  هنوگچیه  ددرگیم ، مولعم  ّتیـصوب  هطوبرم 

. دیامنیمن نارگید  قوقح  اب  یمحازت  دراد و  ّتیصو  ۀلیسوب  ار  فرصت  هنوگ 

، دوشیم هثرو  ثرالا  مهس  رد  فرصت  بجوم  هک  يروما  ب -

ار تافرـصت  هنوگ  نیا  دناوتیم  یـصوم  هک  دننآ  رب  یـضعب  نآ . لاثما  هکرت و  زا  ثلث  جارخا  تابلاطم ، لوصو  هکرت ، زا  نوید  هیدأت  دننام 
شیب دوخ  ۀکرت  رد  یـصوم  قح  اریز  دوشیمن ، بوسحم  تسا  هثرو  قح  ّقلعتم  هک  هکرت  زا  ثلث  دـب و  زواجت  نآ  دـیامنب و  دوخ  هکرت  رد 
تحـص یلقع  لیلحت  رظن  زا  دـشابیم . ریغب  هکرت  زا  ثلث  ود  يراذـگاو  لاـقتنا و  تسا  نآ  زا  عونمم  یـصوم  هچنآ  تسا و  نارگید  قح  زا 
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رد فرصت  قح  یصومب  طقف  نوناق  دوشیم و  لقتنم  وا  ۀثروب  قلطم  روطب  هکرت  یـصوم  توفب  اریز  دسریم ، رظنب  لکـشم  تیاصو  هنوگنیا 
تسا هثروب  ّقلعتم  هک  رگید  ثلث  ود  رد  دناوتیمن  هثرو  ةزاجا  نودب  تسوا . ةدنیامن  هک  یصو  تهج  نیدب  تسا ، هداد  ار  نآ  زا  ثلث  کی 

. دوب دهاوخ  یفتنم  نارگید  ماهسب  تبسن  دوخ  ۀکرت  رد  یصوم  فرصت  قح  تیولوا  روبزم  لالدتسا  ربانب  دیامنب . یفرصت  هنوگچیه 
ةداـم و  دوشیم .» راذـگاو  یـصوب  هیفـصت  رما  دـشاب  هتـشاد  لاوما  ةرادا  يارب  یـصو  یفوتم  هک  یتروص  رد  : » یبـسح روما  ق . « 264  » ةدام

« دوشیم راذـگاو  یـصوب  هکرت  ةرادا  دـشاب  هدرک  نیعم  یـصو  دوخ  ّتیـصو  يارجا  يارب  یفوتم  هک  یتروص  رد  : » یبـسح روـما  ق  « 330»
ياراد دوخ  یصو  هک  یتروص  رد  دوش ، راذگاو  یصوب  هیفـصت  ةرادا  هک  دهدیم  هراجا  الاب  ةدام  ود  اریز  دناسریمن ، ار  قوف  هیرظن  تحص 

، دوبیم تیاصو  رثا  رد  یقح  نینچ 
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. درکیم لمع  دوب  اراد  هک  ار  یتیاصو  قبط  یصو  هکلب  تشادن ، يدروم  نآ  يراذگاو 
رما رد  تلوهـس  يارب  نوناق  تسا و  اراد  ار  هکرت  زا  ثلث  ةرادا  قح  یـصوم  فرط  زا  یـصو  هک  دـشابیم  يدروم  رد  الاب  ةدام  ود  نیارباـنب 

رد یصو  يارب  هکرت  روما  ۀیفصت  تیولوا  قح  هک  تسا  مّلـسم  دوش . هداد  روبزم  یـصوب  زین  هکرت ، روما  ۀیفـصت  هک  هتـشاد  رّرقم  هیفـصت ،
. درامگیم هکرت  روما  ۀیفصت  يارب  ار  يرگید  هاگداد  الا  دنیامنن و  تباث  ار  وا  ّتیحالص  مدع  عفنيذ  صاخشا  هک  تسیتروص 

- نوید ءادا  رب  یصو  - 2

هراشا

صیخـشتب دناوتیم  یـصو  دـیامن ، ادا  ار  شتادـهعت  نوید و  توف  زا  سپ  وا  یئاراد  ثلث  زا  یـصو  هک  دراد  رّرقم  یـصوم  هک  یتروص  رد 
اب یـصو  یناـبت  لاـمتحا  دوش . تاـبثا  هاـگداد  رد  هک  درادـن  جاـیتحا  دزادرپـب و  دـنادیم  یـصوم  ةدـهع  رب  هک  ار  یتادـهعت  نوید و  دوخ ،

هچنانچ نیاربانب  تسا . درومیب  هدوب  یـصوم  نانیمطا  داـمتعا و  دروم  مه  یـصو  دـشابیم و  ثلثب  طوبرم  رما  هکنآـب  هجوت  اـب  ناراـکبلط 
هچنانچ درادن . هاگداد  رد  تابثا  یـسردادب و  جایتحا  دیامنب و  ءافیتسا  ار  نآ  ًامیقتـسم  دناوتیم  دشاب ، هتـشاد  یـصوم  زا  یبلط  دوخ  یـصو 

سپ هکرت  ثلث  هاگره  اًلثم  دنک ، تابثا  ار  یصو  ةدافتـسا  ءوس  هحلاص  تاماقم  رد  دناوتیم  دشابیم  نآ  فالخ  یعدم  ثلث ، رما  رد  عفنيذ 
ار یـصوم  تئارب  هدومن و  ضارتعا  دناوتیم  روبزم  رما  رد  عفنيذ  دیامنن ، هتـشاد  رّرقم  یـصوم  هک  هنّیعم  روما  يارجا  تیافک  نوید  ءادا  زا 

. دنک تابثا  نوید  زا 
يارب ثلث  زا  ار  هنیعم  نایعا  دـناوتیم  دـنک ، هیدأت  ار  وا  نوید  دـشورفب و  ار  وا  ثلث  هک  دـهد  هزاجا  یـصوب  دـناوتیم  یـصوم  هک  ینانچمه 
ینیعم نیع  یـصوم  هک  یتروص  رد  نوید  ءاداب  ّتیـصو  دنرادن . ار  نآ  رب  ضارتعا  قح  هثرو  دهد و  صاصتخا  دوخ  نوید  ۀیدأت  شورف و 
بجوم رما  نیا  اریز  دیامن ، فرـصت  هکرت  رد  هثرو  تقفاوم  نودب  دناوتیمن  یـصو  یلو  تسا ، حیحـص  دشاب  هدادن  صاصتخا  نآ  يارب  ار 

نوید دـنناوتیم  هثرو  هک  تسا  تهج  نیدـب  دنـشابیم ، ناراکبلط  رب  مدـقم  هکرت  ناـیعاب  تبـسن  هثرو  ددرگیم و  اـهنآ  ماهـس  رد  فرـصت 
ّتیـصو وحن  نیا  دنـشاب  هیفـس  اـی  نونجم  اـی  ریغـص  هثرو  یماـمت  هک  یتروص  رد  دـنهد . صاـصتخا  دوخب  ار  هکرت  هدومن و  ادا  ار  ثروم 

ًانمض  روبزم  ّتیصو  اریز  درادن ، یلاکشا 
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. تسا هیلع  ّیلوم  لاوما  رد  فرصتب  ّتیصو 

، دننادیم حیحص  ار  هکرت  روما  هیفصت  هرادا و  رب  تیاصو  هک  ینییقوقح  هیرظن  ربانب  هلأسم -

، دنزادرپب ار  یفوتم  نوید  یـصو  ةزاجاب  هثرو  هک  یتروص  رد  دزادرپب ، ار  وا  نوید  هکرت  لصا  زا  یـصو  هک  دـیامن  ّتیـصو  یفوتم  هاگره 
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رادقمب هتـشادرب و  ار  ّتیـصو  دروم  نایعا  هک  دنیامن  مزلم  ار  یـصو  دـنناوتیمن  اهنآ  سپـس  دوب . دـهاوخ  هثرو  نآ  زا  ّتیـصو  دروم  نایعا 
، دـشاب هدرک  هیدأت  دوخ  یـصو  ار  نوید  نآ  زا  يرادـقم  هچ  رگا  دـهدب ، اهنآب  دـناهتخادرپ  یـصوم  نوید  تباـب  ناراـکبلطب  اـهنآ  هچنآ 

هیدأت نوید  هکرت  زا  تمسق  مادک  زا  هکنآ  صیخشت  دنک و  ادا  هکرت  زا  ار  وا  نوید  یصو  هک  دیامن  ّتیـصو  یـسک  هاگره  تسا  نینچمه 
حالـص هک  ارم  لاوما  زا  کی  ره  نم  توف  زا  سپ  یـصو  هک  دیوگب  دوخ  ۀمان  ّتیـصو  رد  یـصوم  هاگره  اًلثم  دراذگ . وا  ةدـهعب  زین  دوش 

اریز دنرادن ، دناسر  شورفب  دیاب  هک  یلام  صیخشت  رد  یـصو  لمع  رب  ضارتعا  قح  هثرو  دزادرپب ، ارم  نوید  نآ  نمث  زا  دشورفب و  دنادب 
. دشابیم ّتیصو  فالخ  رب  لمع  ضارتعا ، لوبق 

دنیامنب رما  نیاب  مادقا  هثرو  دزادرپب و  هکرت  زا  ار  وا  نوید  یصو  هک  دیامن  تّیصو  یسک  هک  یتروص  رد  هلأسم -

قح رب  مّدقم  هکرت  نایعاب  تبـسن  هثرو  قح  اریز  دیامنب ، نانآ  لمعب  ضارتعا  دـناوتیمن  یـصو  دـننک ، هیدأت  ار  نآ  تشادرب و  هکرت  زا  ای  و 
. تسا هتشادن  دوخ  بلطب  ناراکبلط  قح  ندیسر  زج  يروظنم  یصوم  دشابیم و  ناراکبلط 

- تسا لطاب  عورشم  ریغ  رما  رد  لام  فرصب  تیصو  - 3

زا يرادقم  هک  دیامنب  ّتیصو  یسک  هکنانچ  تسا » لطاب  عورشم  ریغ  رما  رد  لام  فرصب  ّتیصو  : » دیوگیم هک  م  ق . « 840  » ةدام بجومب 
لطاب ّتیصو  هنوگ  نیا  دوش ، فرصم  نآ  لاثما  بالقنا و  يارب  هحلسا  دیرخ  ای  یعامتجا  قالخاب  هرـضم  قاروا  بتک و  پاچ  رد  وا  ثلث 

هک يروما  لیبق  زا  دـشاب ، هتفرگ  رارق  ینوناق  عنم  دروم  نیوانع  زا  یناونعب  هک  تسیرما  عورـشم  ریغ  ۀـملک  زا  هدام  روظنم  تسا . رثا  ـالب  و 
هک یتیـصو  دـشاب . یمومع  مظن  هنـسح و  قالخا  فالخ  رب  هک  يروما  ای  تسا  رّرقم  نآ  بکترم  يارب  تازاجم  نوناق ، فرط  زا  ًاـحیرص 

روتسدب  ددرگ  حیرصت  نآب  ّتیصو  رد  دشاب و  عورشمان  نآ  تهج 
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دوش فرصم  یسیلپ  بتک  رشن  عبط و  رد  نم  یئاراد  ثلث  هک  دیامن  دیق  دوخ  ّتیصو  رد  یسک  هکنآ  دننام  تسا ، لطاب  م  ق . « 217  » ةدام
، دشابیم حیحص  ّتیـصو  دیامنن  رکذ  ّتیـصو  رد  ار  دوخ  یعاد  یـصوم  هاگره  یلو  دننک . ادیپ  تراهم  مئارج  باکترا  رد  ناگدنناوخ  ات 

دـشاب هتـشاد  عورـشمان  هطبار  وا  اب  تایحلا  مادام  هکنآ  دصقب  دهدب  ینزب  ّتیـصو  ناونعب  ار  دوخ  ۀکرت  ثلث  تادیاع  یـسک  هچنانچ  الثم 
. دیدرگ نایب  لیصفت  هلماعم ، تهج  ّتیعورشم  حرش  رد  تسا . حیحص  ّتیصو  دیامنب  نآ  زا  يرکذ  هکنآ  نودب 

یصو تارایتخا  دودح  - 4

ةدهعب ار  ینیعم  رما  ماجنا  یصوم  هک  یتروص  رد  نیاربانب  تسا . هتشاد  رّرقم  دوخ  ّتیصو  رد  یـصوم  هک  تسنآ  یـصو  تارایتخا  دودح 
رما رد  لیکو  دننام  دنک و  زواجت  نآ  زا  دـناوتیمن  دـهد و  ماجنا  تسا  هداد  رایتخا  یـصوم  هک  یبیترت  نامهب  دـیاب  یـصو  دراذـگ ، یـصو 

دسریم رظنب  تسا ، يرما  هچ  رد  یصو  هک  دیامن  نیعم  هکنآ  نودب  دنک ، دوخ  یصو  اریـسک  قلطم  روطب  یـصوم  هچنانچ  دشابیم . تلاکو 
، تسا هدوب  يرما  هچ  رد  ّتیصو  یصوم ، روظنم  هک  دنک  تلالد  صاخ  فرع  ای  جراخ و  نئارق  هکنآ  رگم  دشاب ، لطاب  روبزم  ّتیصو  هک 

ّتیصو زا  ناشروظنم  دنیامنیم و  دوخ  یصو  اریسک  قلطم  روطب  هک  تسا  لومعم  تالیا  رئاشع و  دزن  روشک  یحاون  زا  یـضعب  رد  هکنانچ 
تیالو لماش  دشابیم و  هکرت  میسقت  هدوب و  یصوم  دزن  تناما  ناونعب  هک  یلاوما  در  تابلاطم و  ذخا  نوید و  يادا  رد  یصو  رایتخا  روبزم 

، دوشیم نیعم  مّیق  هاـگداد  فرط  زا  ینوناـق  تاررقم  قبط  دـنرادن  یـصو  هک  یـصوم  راغـصب  تبـسن  تروص  نیا  رد  ددرگیمن ، راغـص  رب 
نیعم يرگید  میق  نانآ  تیبرت  يرادـهاگن و  يارب  مکاح  دـهد  رارق  راغـص  لاوما  ةرادا  يارب  یـصو  اریـسک  یـصوم  هاگره  هک  یناـنچمه 

تیبرت يرادهاگن و  لماش  راغـص  یئاراد  ةرادا  رب  ّتیـصو  اریز  دهدیم ، رارق  مّیق  رما ، رد  تلوهـس  يارب  ار  یـصو  نامه  ای  دومن و  دهاوخ 
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. دنک تلالد  جراخ  زا  رما  نیا  رب  هنیرق  هکنآ  رگم  دوشیمن ، نانآ 
یصو  دنادرگ ، دوخ  لافطا  رب  یصو  قلطم  روطب  اریسک  یصوم  هک  یتروص  رد 
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، تشاد دـهاوخ  ار  اهنآ  لاوماب  هطوبرم  روما  ةرادا  نینچمه  لافطا و  تیبرت  يرادـهاگن و  زا  راغـصب  طوبرم  روما  یمامت  رب  تیـالو  روبزم 

. دیامنیم مومع  ياضتقا  قالطا  اریز 

- یصو همحزلاقح  - 5

یمهـس هفوقوم  عفانم  زا  فقاو  تسا  زیاج   » دـیوگیم هک  « 84  » ةدام زا  طبنتسم  ربانب  دیامنب . نّیعم  همحزلاقح  یـصو  يارب  دناوتیم  یـصوم 
یـصو يارب  دـناوتیم  یـصوم  تسا » لمع  لثملا  ترجا  قحتـسم  ّیلوتم  دـشاب  هدـشن  نّیعم  هیلوتلاقح  رگا  دـهد و  رارق  ّیلوتم  لـمع  يارب 

يارب هک  یتروص  رد  دهد  رارق  همحزلاقح  ناونعب  یمهـس  رگید ) روما  رب  یـصو  هاوخ  دـشاب و  هیفـس  نونجم و  ریغـص و  رب  یـصو  هاوخ  )
هبلاـطم تمومیق  رما  ماـجنا  يارب  دـناوتیم  مّیق  دـیوگیم : هک  « 1246  » ةدام روتـسدب  دـشاب  هدـشن  نیعم  یـصو  فرط  زا  همحزلاقح  یـصوم 

اجنآ رد  مّیق  هک  یّلحم  دوشیم و  لصاح  وا  يارب  تمومیق  رما  زا  هک  یلاغتـشا  رادقم  مّیق و  راک  تیاعر  اب  روبزم  ترجا  نازیم  دـنک  ترجا 
دراد رب  دیامنیم  هرادا  هک  یئاراد  زا  ار  دوخ  لثملا  ترجا  دناوتیم  یـصو  نیا  رب  انب  ددرگیم » نییعت  هیلع  ّیلوم  يدیاع  نازیم  دراد و  تماقا 

دشابیم و مرتحم  ناسنا  لمع  تسا و  هدومن  هرادا  توف  زا  سپ  ار  وا  لاوما  یصوم  حیرص  رماب  یـصو  اریز  ریقف ، ای  دشاب  ینغ  یـصو  هاوخ 
يدروم دننام  تسا ، هداد  رارق  یعّربت  یـصوم  ار  تیاصوب  لمع  هک  دیامن  تلالد  ینئارق  هکنآ  رگم  تسنآ ، هب  نداد  ترجا  لمعب ، مارتحا 

لمع لثملا  ترجا  دهاوخب  یصو  هاگره  هک  دراذگ  يرگید  ةدهعب  ار  نآ  ماجنا  دنک و  ّتیصو  ینیعم  فرـصم  يارب  ار  یغلبم  یـسک  هک 
مامتان صقان و  ار  نّیعم  فرـصم  ای  دـیامن و  فرـصم  هکرت  زا  غلبم  نآ  زا  شیب  اـی  هک  دـیآیم  مزـال  دـنک  تشادرب  هب  یـصوم  زا  ار  دوخ 

. دراذگ
هدـش حیرـصت  تیاـصو  ندوب  یعّربت  هب  همانّتیـصو  رد  هک  تسنآ  دـننام  یعّربت و  ّتیـصو  روما  ماـجنا  هک  دوشیم  مولعم  تروص  نیا  رد 
لقن ققحم  دعاوق و  رد  همالع  دننام  نیرخأتم  ياهقف  زا  ياهدع  خیـش و  یفاکـسا و  زا  لثملا ، ترجا  ذـخاب  یـصو  قاقحتـساب  لوق  دـشاب .

زا دنکب  ار  وا  یناگدنز  تیافک  هک  يرادـقمب  یـصو  هک  دـننآ  رب  هیاهن  رد  خیـش  سیردا و  نبا  دـننام  ءاهقف  زا  رگید  یـضعب  تسا . هدـش 
زا نیرما  لقا  دـناوتیم  یـصو  هک  تسنآ  رب  نایبت  فـالخ و  رد  خیـش  دـنک . تشادرب  دـناوتیم  هدـش  رازگرب  وا  ةدـهعب  نآ  هرادا  هک  یئاراد 

تیافک  هچنآ  لثملا و  ترجا 
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قحتـسم دشاب  ینغ  هاگره  دوب و  دهاوخ  لثملا  ترجا  قحتـسم  دشاب  ریقف  یـصو  هچنانچ  هک  دننآ  رب  ءاهقف  زا  یـضعب  دریگب . دیامنب  ار  وا 
. تسین ترجا 

رظان مراهچ - ثحبم 

هراشا

م: ق . « 875  » ةدام روتسدب  دوش ، لمع  ّتیصو  قبط  هک  دنک  تراظن  یصو  لامعا  رد  ات  دوشیم  نیعم  یـصوم  فرط  زا  هک  تسیـسک  رظان 
ررقم یـصوم  هک  دوب  دهاوخ  یقیرطب  رظان  تارایتخا  دودـح  دـیامن . نیعم  یـصو  تاّیلمع  رد  تراظن  يارب  ار  رفن  کی  دـناوتیم  یـصوم  »

. دشاب یصوم  توف  زا  سپ  هچ  رگا  دنک  در  دیامنن و  لوبق  ار  تراظن  دناوتیم  رظان  دوش » مولعم  نئارق  زا  ای  تسا  هتشاد 
رظان دشاب » وا  عالطا  ای  بیوصتب  ّیلوتم  لامعا  هک  دهد  رارق  رظان  ّیلوتم  رب  دـناوتیم  فقاو  : » دـیوگیم هک  م  ق . « 78  » ةدام زا  طبنتسم  ربانب 
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: تسا مسق  ود  یصو  رب 
دنراد و رگیدکیب  یمات  تهابش  دناهدش ، باختنا  ریغب  طوبرم  روما  ةرادا  يارب  هکنآ  ثیح  زا  ّیلوتم  یـصو و  اریز  یباوصتـسا ، یعالطا و 

. تسین يرگید  زیچ  هطوبرم  روما  نایرج  نسح  زج  رظان  نییعت  رد  یصوم  فقاو و  روظنم 

- یعالطا رظان  - 1

رب یصو  هچنانچ  دوش . لمع  ّتیصو  دودح  رد  هک  دیامنیم  تبقارم  تیاصو  روما  رد  هدومن و  تراظن  ار  یـصو  لامعا  هک  تسا  یـسک  وا 
دشن میلست  نآب  دومنن و  تقفاوم  یصو  هک  یتروص  رد  دیامنیم . ضارتعا  رظان  دنک  لمع  هدش  ضیوفت  واب  هک  يرایتخا  ّتیصو و  فالخ 

. دهاوخب ار  وا  لازعنا  مالعا  دنک و  تیاکش  هاگداد  هب  دناوتیم  دنادب  تنایخ  ار  یصو  لمع  رظان  هاگره 

- یباوصتسا رظان  - 2

یصو دننام  رظان  میمـصت  ذخا  ۀلحرم  رد  نیاربانب  دهدیم . ماجنا  ار  ّتیـصوب  هطوبرم  روما  وا  تقفاوم  روش و  اب  یـصو  هک  تسا  یـسک  وا 
. دراذگیم ارجا  عقومب  ار  تامیمصت  اًلقتسم  یصو  درادن و  ار  نآ  ماجنا  رد  هلخادم  قح  یلو  دشابیم ،

هچنانچ  دهد  ماجنا  ار  یلمع  یباوصتسا  رظان  تقفاوم  نودب  یصو  هک  یتروص  رد 
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ّتیـصو قبط  اریز  تسا ، رظان  هزاـجاب  طونم  دوب و  دـهاوخ  یلوضفب  هیبش  روبزم  لـمع  دـشاب ، تاـعاقیا  دوقع و  دـننام  یقوقح  لاـمعا  زا 
لامعا زا  هچنانچ  و  دنیامنب ، ذاختا  میمـصت  دیاب  ًاعمتجم  فیدر  کی  رد  ود  ره  دوش و  ماجنا  وا  تقفاوم  رظان و  روش  اب  دیاب  یـصو  لامعا 

روبزم لمع  ناتسرامیب ، نتخاس  ای  نیقحتسم  نیب  میسقت  لیبق  زا  هنیعم  روما  رد  نآ  فرصم  تادیاع و  يروآعمج  دننام  دشاب  یقوقح  ریغ 
یلمع یصوم  یلصا  روظنم  اریز  درادن ، ریثأت  رظان  تقفاوم  مدع  دوب و  دهاوخ  حیحص  دشاب  هدش  ماجنا  تیصو  دودح  رد  هک  یتروص  رد 
دودـح رد  لـمع  هک  یتروص  رد  تسا و  هتـشادن  یـصو  يرگید  روظنم  هتفرگ  رارق  ّتیـصو  دروم  هک  يروما  ماـجنا  زا  ریغ  تسا و  هدـش 

. تسا هدراو  تاراسخ  نماض  لوئسم و  یصو  دشاب  هدشن  ماجنا  ّتیصو 
عون کی  زا  همه  ای  یباوصتـسا و  یـضعب  یعالطا و  یـضعب  هک  دـهد  رارق  ّتیـصو  رما  يارب  رظان  رفن  دـنچ  ای  کـی  یـصوم  تسا  نکمم 

. دنشاب
یعالطا و زا  رظان  تراظن  ةوحن  همانّتیصو  رد  هک  یتروص  رد  دیامنیم . لمع  هدش  هداد  واب  یصوم  فرط  زا  هک  يرایتخا  دودح  رد  رظان 
، دشابیم یعالطا  وا  تراظن  هک  تسا  نآ  رد  رهاظ  دشاب ، هداد  رارق  رظان  قلطم  روطب  همانّتیصو  رد  یصوم  دشاب و  هدشن  رکذ  یباوصتـسا 

. دشابیم نآ  مدع  لصا  هک  دراد  ار  يدئاز  فیلاکت  فئاظو و  یباوصتسا  رظان  هکنآ  رب  هوالع  تسنآب ، فرصنم  رظان  ۀملک  قالطا  اریز 
تدحو رظن  زا  ددرگ  فصو  نآ  دقاف  رظان  هچنانچ  تروص  نیا  رد  دشاب ، هدش  طرـش  یـصاخ  فصو  یـصو  دننام  رظان  رد  تسا  نکمم 

نوچ هک  دنک  دیق  یصوم  هاگره  الثم  دومن . دهاوخ  نیعم  تمـس  نیاب  ار  يرگید  صخـش  مکاح  دوشیم و  لزعنم  م  ق . « 80  » ةدام كالم 
لحم روبزم  صخـش  دیامن و  تراظن  یـصو  لامعا  رد  کیدزن  زا  دناوتیم  تسنآ و  رد  نم  ثلث  هک  دراد  تنوکـس  يرهـش  رد  سک  نالف 

زا یتهجب  ای  دوش و  هیفـس  ای  نونجم  رظان  هک  یتروص  رد  ددرگیم . لزعنم  تراظن  تمـس  زا  دـهد  رارق  يرگید  رهـش  رد  ار  دوخ  تنوکس 
تراظن فئاظو  ماجنا  زا  هک  تسد  رود  روشک  رد  تنوکس  ای  يرفیک و  تشادزاب  دیدش ، يرامیب  دننام  دیامنب  هفیظو  ماجنا  دناوتن  تاهج 

ًاتقوم  ددرگ ، مورحم 
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روشکب تشگرب  ای  نادـنز و  زا  يدازآ  يرامیب و  عفر  زا  سپ  دـهد و  ماجنا  ار  وا  فیلاکت  ات  دـیامنیم  نیعم  رظاـن  ناونعب  ار  یـسک  مکاـح 
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(. یلو دروم  رد  م  ق . « 1187  » ةدام زا  طبنتسم  . ) دیامنیم لزع  هدرک  نیعم  رظان  ناونعب  هک  ار  یسک  مکاح  دوخ ،
دناوتیم رظان  دشاب ، هتفرگن  رظن  رد  همانّتیصو  رد  وا  يارب  یّقح  هچنانچ  دیامن و  نیعم  همحزلاقح  یصو  دننام  رظان  يارب  دناوتیم  یـصوم 

رظان يارب  همحزلاقح  رکذ  مدـع  هک  دوشن  تباث  لاوحا  عاضوا و  نئارق و  زا  هک  تسا  یتروص  رد  رما  نیا  دـهاوخب . ار  دوخ  لثملا  ترجا 
تکاس ار  رظان  همحزلاقح  دیامن و  نیعم  یقح  یصو  يارب  دوخ  ۀمانّتیصو  رد  یـصوم  هاگره  اًلثم  دشابیم . وا  تراظن  لمع  ندوب  یعّربت 
یـصوم تایح  نامز  رد  هچ  رظان  دشابیم . رظان  لمع  ندوب  یعّربت  رب  یـصوم  دصق  هک  دراد  ار  نآ  ءاضتقا  نایب  ماقم  رد  توکـس  دراذـگ ،

تروص نیا  رد  هک  دشابن  مزال  فئاظو  ماجناب  رداق  هکنآ  رگم  دـناوتیمن  لوبق  زا  سپ  دـیامن و  در  ار  تراظن  دـناوتیم  وا  توف  زا  سپ  هچ 
. دهد ءافعتسا  دناوتیم 

تیصو دقع  یقوقح  تیعضو  مجنپ - ثحبم 

هراشا

: دوشیم هداد  رارق  هعلاطم  دروم  یصو  هل و  یصوم  یصوم و  زا  کی  ره  رابتعاب  ّتیصو  دقع 

- یصوم فرط  زا  تیصو  دقع  یقوقح  تیعضو  - 1

وا توفب  دنک و  عوجر  نآ  زا  دناوتیم  دشابیم  تایح  دیق  رد  هک  مادام  تسا و  زئاج  یصوم  فرط  زا  يدهع ، ای  دشاب  یکیلمت  ّتیصو  دقع 
: دیوگیم م  ق . « 838  » هدام هک  تسا  نیا  دوشیم . مزال 

دنک و ءاغلا  هدومن  اًلبق  هک  ار  یتّیصو  دناوتیم  تسا  تایح  دیق  رد  هک  مادام  یصوم  نیاربانب  دنک » عوجر  دوخ  ّتیـصو  زا  دناوتیم  یـصوم  »
یسک هاگره  اًلثم  دهد . رییغت  ار  نآ  تاقّلعتم  تاهج و  تایفیک و  اهتمـسق و  یـضعب  دناوتیم  هکنانچمه  دیامنب ، لیدبت  يرگید  ّتیـصوب  ای 

ای یصو  ای  دهد و  رارق  یلوا  هب  یصوم  ياجب  يرگید  هب  یصوم  دیامن ، ءاغلا  ار  نآ  هکنآ  نودب  دناوتیم  دشاب ، هدومن  ینیعم  روماب  ّتیصو 
. دهد رییغت  ار  هل  یصوم 
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ءازجا رابتعاب  ّتیصو  اریز  دنامیم . یقاب  دوخ  لاحب  نآ  رگید  ياهتمسق  دهدب  رییغت  ار  ّتیـصو  ياهتمـسق  ضعب  یـصوم  هک  یتروص  رد 

شرورپ شزومآ و  رد  دّـمحم  ۀلیـسوب  وا  یئاراد  ثلث  هک  دـیامن  ّتیـصو  یـسک  هاگره  الثم  ددرگیم ، لحنم  يددـعتم  ياهّتیـصوب  دوخ 
شزومآ و رد  ثلث  فرـصم  هک  ّتیـصو  تمـسق  هیقب  دنک ، باختنا  تیاصو  تمـسب  ار  رفعج  دّمحم  ياجب  سپـس  دوش  فرـصم  یمومع 

لافطا رب  ار  وا  دیامن و  راذگاو  یسکب  ار  یلام  دوخ  ۀمانّتیـصو  رد  یـصوم  هاگره  نینچمه  دنام . دهاوخ  یقاب  دوخ  لاحب  دشاب  شرورپ 
لاحب یکیلمت  ّتیصو  درامگب  روبزم  لافطا  رب  تیاصو  تمـسب  ار  يرگید  سپـس  دنک و  نییعت  وا  يارب  یفیلاکت  دهد و  رارق  یـصو  دوخ 

ياهتمـسق اب  تافانم  ّتیـصو  ياهتمـسق  زا  یـضعب  رییغت  اریز  دروآ ، ياجب  ار  هنیعم  فیلاکت  دیاب  مود  یـصو  دنام و  دـهاوخ  یقاب  دوخ 
«. تسا حیحص  مود  ّتیصو  دیامن  لوا  ّتیصو  فالخ  رب  یتّیصو  ًایناث  یصوم  رگا  : » دیوگیم م  ق . « 839  » ةدام هک  تسا  نیا  درادن . رگید 

هل یصوم  فرط  زا  تیصو  دقع  یقوقح  تیعضو  - 2

هدومن لوبق  ار  نآ  هچ  رگا  دیامن ، در  ار  نآ  دناوتیم  نامز  ره  تسا و  زیاج  یصوم  تایح  تدم  مامت  رد  هل  یصوم  فرط  زا  ّتیـصو  دقع 
م ق . « 829  » ةدام هک  تسا  نیا  ددرگیم . مزال  ضبق  هل و  یصوم  لوبق  یصوم و  توفب  ّتیصو  دقع  اریز  دشاب  هدرک  ضبق  ار  هب  یصوم  و 

: دیوگیم
هب یصوم  هل  یصوم  هک  یتروص  رد  یّتح  دنک  عوجر  دوخ  ّتیصو  زا  دناوتیم  یصوم  تسین و  رثؤم  یصوم  توف  زا  لبق  هل  یصوم  لوبق  »
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هکنانچ ینعی  دشاب  هدرکن  ضبق  ار  هب  یصوم  لوبق و  ار  نآ  هل  یصوم  هک  مادام  یصوم  توف  زا  سپ  تسا  نینچمه  دشاب » هدرک  ضبق  ار 
تیصو یلو  دشاب  هدومن  ضبق  ار  نآ  هکنآ  ای  دشاب و  هدرکن  ضبق  ار  هب  یصوم  یلو  دنک  لوبق  ار  ّتیصو  یصوم  توف  زا  سپ  هل  یصوم 

هدرک و ضبق  ار  هب  یصوم  مه  هل  یصوم  ینعی  تسا  هدش  ماجنا  رما  ود  ره  هاگره  یلو  دنک . در  ار  ّتیـصو  دناوتیم  دشاب ، هدومنن  لوبق  ار 
هل یصومب  تبـسن  : » دیوگیم م  ق . « 830  » هدام هک  تسا  نیا  دوشیم  مزال  ّتیـصو  تسا  هدومن  لوبق  ار  ّتیـصو  یـصوم ، توف  زا  سپ  مه 

هدرک  در  ار  ّتیصو  یصوم  توف  زا  لبق  هل  یصوم  رگا  نیاربانب  تسا . ربتعم  یصوم  توف  زا  دعب  ّتیصو  لوبق  ای  در 
 154 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

نکیل دنک ، در  ار  نآ  دناوتیمن  رگید  درک  ضبق  ار  هب  یصوم  لوبق و  ار  نآ  توف  زا  دعب  رگا  دنک و  لوبق  ار  نآ  دناوتیم  توف  زا  دعب  دشاب 
«. تسین مزال  يوناث  لوبق  توف  زا  دعب  دشاب  هدرک  لوبق  توف  زا  لبق  رگا 

- یصو فرط  زا  تیصو  دقع  یقوقح  تیعضو  - 3

مزال ّتیـصو  یـصوم  توفب  یلو  دـنک ، در  ار  نآ  دـناوتیم  تسا و  زئاج  یـصوم  تایح  تدـم  یماـمت  رد  یـصو  فرط  زا  ّتیـصو  دـقع 
هیلع ّقلعم  هک  مادام  دشابیم و  یصوم  توفب  ّقلعم  عاقیا  تشذگ  هکنانچ  يدهع  ّتیصو  اریز  دشاب ، هدرکن  لوبق  یـصو  هچ  رگا  ددرگیم ،

یصو نکیل  تسین  طرـش  لوبق  يدهع  ّتیـصو  رد  : » دیوگیم ق . « 834  » ةدام هک  تسا  نیا  دنک . در  ار  نآ  دناوتیم  یـصو  هتفاین  شیادـیپ 
رب لهاج  هچ  رگا  درادن  در  قح  نآ  زا  دعب  درکن  در  یـصوم  توف  زا  لبق  رگا  دنک و  در  ار  تیاصو  تسا  هدنز  یـصوم  هک  مادام  دناوتیم 

لحنم دروم  ددعت  رابتعاب  ّتیصو  دریذپب ، ار  نآ  رگید  تمسق  دنک و  در  ار  ّتیصو  زا  یتمسق  یصو  هک  یتروص  رد  دشاب .» هدوب  تیاصو 
: دیوگیم م  ق . « 832  » ةدام یکیلمت  ّتیصو  رد  هک  تسا  نیا  ددرگیم . مزال  ّتیـصو  هدومن  لوبق  هک  یتمـسقب  تبـسن  هدش و  ّتیـصو  ودب 
حیحص و هدش  لوبق  هک  یتمسقب  تبسن  ّتیصو  تروص  نیا  رد  دنک ، لوبق  هب  یـصوم  زا  یتمـسقب  تبـسن  ار  ّتیـصو  دناوتیم  هل  یـصوم  »

«. دوشیم لطاب  رگید  تمسقب  تبسن 

تیصو زا  عوجر  مشش - ثحبم 

ظفل و رهب  ّتیصو  زا  عوجر  درادن . نآ  رد  ریثأت  یصو  ای  هل  یصوم  تقفاوم  مدع  دیآیم و  لمعب  یصوم  ةدارا  ۀلیـسوب  ّتیـصو  زا  عوجر 
دننام لعف  ۀلیـسوب  مدومن و  عوجر  دیوگب  یـصوم  هکنآ  دـننام  ظفل  ۀلیـسوب  عوجر  دوشیم . ققحم  دـشاب  عوجر  ةدارا  زا  فشاک  هک  یلعف 

. نآ لاثما  هبه و  ای  عیبب  نآ  لاقتنا  ای  ّتیصو و  دروم  فالتا  لیبق  زا  دشاب ، ّتیصو  دافم  اب  یفانم  هک  دیامنب  یلمع  یصوم  هکنآ 
ّتیصو  اًلبق  هچ  رگا  تسین ، مزال  هل  یصوم  اب  یصوب  ّتیصو  زا  عوجر  مالعا 
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روبزم لیکو  هاوخ  دهدب ، یـسکب  ار  هب  یـصوم  شورف  رد  تلاکو  یـصوم  هچنانچ  هدش  هتفگ  دنـشاب ، هدومن  لوبق  هدیـسر و  نانآ  عالطاب 

هچ رگا  دراد ، عوجر  اب  همزالم  هب  یصوم  ۀبه  ای  شورف  رب  میمصت  اریز  تسا ، هدرک  عوجر  ّتیـصو  زا  ًانمـض  يرگید ، ای  دشاب  هل  یـصوم 
دورن شورفب  هب  یـصوم  هک  مادام  تسا و  هبه  ای  شورف  رب  میمـصت  هبه  ای  شورف  رد  تلاکو  هک  دسریم  رظنب  دیامنن . تلاکوب  لمع  لیکو 

رد تلاکو  تسا و  ّتیصو  زا  عوجرب  میمصت  دننام  هب ، یـصوم  هبه  ای  شورف  رب  میمـصت  اریز  تسا ، هدماین  لمعب  عوجر  دوشن  عقاو  هبه  ای 
یقاب دوخ  لاحب  ّتیصو  دریمب  یـصوم  هبه  شورف و  زا  لبق  هاگره  نیاربانب  دشابیمن . عوجر  تسا و  عوجر  رد  تلاکو  دننام  هبه  ای  شورف 

. تسا
يدیدم تدم  یصوم  هچ  رگا  تسیقاب ، دوخ  لاحب  هدومنن  عوجر  نآ  زا  یـصوم  هک  مادام  دش ، عقاو  حیحـص  روطب  هکنآ  زا  سپ  ّتیـصو 

لاس تصش  نتشذگ  زا  سپ  دیامنب و  میظنت  ياهمانّتیصو  یگلاس  تسیب  نس  رد  یسک  هاگره  اًلثم  دنامب . تایح  دیق  رد  ّتیـصو  زا  سپ 
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. دوشیم لمع  نآ  قبط  تسا و  یقاب  دوخ  لاحب  ّتیصو  دشاب  هدومنن  عوجر  نآ  زا  هچنانچ  دریمب  روبزم  خیرات  زا 
، دشاب قلطم  ّتیصو  هک  تسیتروص  رد  تسا  یقاب  دوخ  لاحب  ّتیصو  هدومنن  عوجر  ّتیـصو  زا  یـصوم  مادام  هک  دش  هتفگ  الاب  رد  هچنآ 
ای هتـشاد و  تدم  ّتیـصو  هاگره  یلو  دیامن ، ادیپ  همادا  وا  تایح  هک  دنچ  ره  تسا  دوخ  توف  زا  سپ  يروما  ماجنا  یـصوم  روظنم  ینعی 

دیق طرش و  هک  مادام  تسا ، ینّیعم  تدمب  دیقم  هک  دوش  مولعم  یجراخ  نئارق  لاوحا و  عاضوا و  زا  هکنآ  ای  دشاب و  يدیق  ای  طرشب  دّیقم 
ای گنج  ۀهبجب  نتفر  دننام  یکانرطخ ، ترفاسم  زا  لبق  یـصوم  هچنانچ  نیاربانب  دـشابیم . یقاب  دوخ  لاحب  ّتیـصو  تسا  یقاب  تدـم  ای  و 

نالف نم  زا  سپ  درم  مهاوخ  ترفاسم  نیا  رد  موریم و  رفـسب  ای  مرامیب و  نوچ  هک  دـیامن  ّتیـصو  تسا  نآب  التبم  هک  كاـنرطخ  يراـمیب 
دّیقم ایاصو  هنوگنیا  رد  رهاظ  اریز  ددرگیم ، لطاب  روبزم  ّتیـصو  دریمن ، يرامیب  ای  رفـس و  نآ  رد  یـصوم  دـیهدب و  سک  نالفب  ار  کلم 
دریمب هدوب  ـالتبم  هک  يراـمیب  رفـس و  رد  هچناـنچ  هک  تسنآ  یـصوم  روظنم  تسا و  كاـنرطخ  يراـمیب  نآـب  اـی  رفـس و  رد  توفب  ندوـب 

روبزم  ۀمانّتیصوب 
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اریز تسا ، لیبق  نیا  زا  ًاعون  دیامنیم  ضرم  لاح  رد  ای  ینالوط و  رفس  زا  لبق  یسک  هک  یئاهتّیـصو  دشابیم . یغلم  ّتیـصو  الا  دوش و  لمع 
زا سپ  یـصوم  هکنآ  رگم  تسا ، هدومن  یتّیـصو  نینچ  هب  راداو  ار  وا  نامز  نآ  رد  گرم  میب  هک  دنکیم  تلالد  لاوحا  عاضوا و  نئارق و 

یـصوم هک  دـنک  تلالد  لاوحا  عاضوا و  نئارق و  اـی  دـیامنب و  دـییأت  ءاـحنا  زا  يوحنب  ار  ّتیـصو  نآ  يراـمیب ، زا  يدوبهب  اـی  تعجارم و 
نآ رب  دنچ  ۀملک  ای  دراپسب و  يرگید  هب  دریگب و  هدوب  هدرپس  واب  هک  یـسک  زا  ار  همانّتیـصو  هکنآ  دننام  تسا ، یقاب  دوخ  ۀیلوا  ّتیـصوب 
هل یصومب  ای  تسا و  هدش  یبوخ  ّتیـصو  دیوگب  هکنآ  دننام  دوشب ، قباس  ّتیـصو  ءاقبب  نیقی  بجوم  هک  دیوگب  ار  يراتفگ  ای  دیازفایب و 

. نآ لاثما  تسا و  هدش  هداد  هک  وت  مهس  دیوگب 
ای هدومن  ّتیصو  زا  عوجر  ایآ  هک  دریگ  رارق  دیدرت  دروم  هک  دنزرـس  یـصوم  زا  يرادرک  راتفگ و  دشاب و  قلطم  ّتیـصو  هک  یتروص  رد 

. دوشیم باحصتسا  ّتیصو  ءاقب  تسا ، یقاب  ّتیصو  هکنآ 
ّقلعتم قح و  هک  تسنآ  دوشیم  هداد  یـسکب  یلام  روماب  طوبرم  تارّرقم  ۀلیـسوب  هک  يرایتخا  رد  لـصا  اریز  تسا ، قح  ّتیـصو  زا  عوجر 

مکح ار  عوجر  هک  دوشیمن  هدید  ةدام  دنادب . مکح  ار  نآ  تاهج  زا  یتهجب  نوناق  هکنآ  رگم  دیامن ، طاقـسا  دـناوتب  دـشاب و  نآ  ةدـنرادب 
طرـش تروصب  ار  ّتیـصو  ای  دیامن و  طقاس  ار  نآ  دناوتیم  یـصوم  نیاربانب  دوشیمن ، هتـسناد  رما  نیا  زین  ّتیـصوب  طوبرم  داوم  زا  دنادب و 

. دنک عوجر  دوخ  ّتیصو  زا  دناوتیمن  یصوم  تروص  ود  نیا  رد  دهد . رارق  یمزال  دقع  نمض 
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همانتیصو میظنت  زرط  همتاخ -

هراشا

تیاکح هک  ۀمانّتیصو  هچنانچ  دریذپ و  ماجنا  دیاب  یصوم  توف  زا  سپ  نآ  دافم  هک  دراد  رگید  یقوقح  لامعا  نیب  یتیصوصخ  ّتیصو 
زا ناوتب  ات  تسین  تایح  دیق  رد  یصوم  دریگ ، رارق  هاگداد  رد  یگدیـسر  دروم  دوش و  بیذکت  دیدرت و  تاهج  زا  یتهجب  دیامنیم  نآ  زا 

يروص طئارـش  رد  يرتشیب  هجوت  هدافتـسا  ءوس  ریوزت و  هنوگره  زا  يریگولج  يارب  ینونک  نیناوق  تهج  نیدـب  تشگ ، هاگآ  نآ  تحص 
. ددرگیم نایب  نآ  حرش  الیذ  هک  دناهداد  رارق  یصوصخم  تافیرشت  عبات  ار  نآ  هدومن و  ّتیصو 

، هدوب لوقنم  ریغ  ای  لوقنم  نآ  دروم  هکنآ  زا  معا  یکیلمت  هاوخ  يدهع و  هاوخ  ّتیصو  « 310  » كالما دانسا و  تبث  نوناق  بیوصت  زا  لبق 
تابثا لباق  نآ  تحص  هلدا  هنوگره  ۀلیـسوب  فالتخا ، تروص  رد  دیآ و  لمعب  ًاهافـش  دوب  نکمم  تشادن و  يروص  تافیرـشت  هنوگچیه 
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قبط دـیآیم ، لمعب  لوقنم  ریغ  لامب  تبـسن  یکیلمت  ّتیـصو  هک  یتروص  رد  « 310  » كالما دانـسا و  تبث  نوناـق  بیوصت  زا  سپ  دوبیم .
یتلود تارادا  مکاحم و  رد  روبزم  نوناق  « 48  » ةدام روتسدب  الا  ددرگ و  میظنت  یمسر  دنس  دیاب  كالما  داتسا و  تبث  ق . 46 و 47 »  » ةدام
لاوماب تبسن  یتّیـصو  هناگیب  عابتا  زا  یکی  « 1317  » لاس زا  لبق  هکنانچ  دوب ، هدش  یتالاکـشا  اب  هجاوم  لمع  رد  رما  نیا  دـشیمن . هتفریذـپ 
یـصوم توف  زا  سپ  دوب . هدومن  عیدوت  دوخ  عوبتم  ترافـس  رد  هدرک و  میظنت  يداع  دنـس  تروصب  تشاد  ناریا  رد  هک  دوخ  لوقنم  ریغ 

«48  » ةدام روتسد  اب  هجاوم  هاگداد  دیدرگ . حرطم  یصوم  ۀثرو  زا  یضعب  تیفرطب  نارهت  ناتسرهش  هاگداد  رد  هل  یـصوم  فرط  زا  يوعد 
هار دراذگیمن و  مارآ  ار  سرداد  نادجو  یئاضق  تلادع  فاصنا و  یلو  دریذپن  ار  همانتیـصو  نآ  دیاب  هک  هدش  كالما  دانـسا و  تبث و  ق .

ربتعم  ار  نآ  تسناوت  هاگداد  ات  دندرک  روبزم  ّتیصو  تحصب  رارقا  دندش و  رضاح  هاگداد  رد  هثرو  یمامت  هرخألاب  ات  تسجیم  یلح 
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سلجم میدـقت  هیهت و  همانتیـصو  میظنت  زرط  رد  ۀـحیال  یلاکـشا  هنوـگره  عـفر  يارب  تقو  يرتـسگداد  ریزو  رما  نـیا  وریپ  رد  دسانـشب .
تسا و ( 1001 ةدام 969 -  ) هسنارف یندم  نوناق  زا  ۀمجرت  روبزم  ۀحیال  دیدرگ . بیوصت  هام 1317  نمهب  رد 23  نآ  دومن و  یلم  ياروش 
هک هام 1319  ریت  بوصم 2  یبسح  روما  نوناق  هحیال  سپـس  دـمآ . لمعب  نآ  رد  دـشابیم  ناریا  یعامتجا  ّتیعـضو  روخ  رد  هک  یتارییغت 

نایب اًلیذ  نآ  حرـش  هک  دـش  هداد  رارق  روبزم  نوناق  مشـش  لـصف  نآ  تاـملک  ضعب  رییغت  اـب  همانّتیـصو  میظنت  زرط  نوناـق  دـیدرگ ، هیهت 
. دوشیم

هاگ دیامنب و  دنس  میظنت  دناوتیم  تسا و  يداع  لاح  رد  هاگ  یصوم  اریز  دیامنیم ، قرف  دراد  یـصوم  هک  ۀفلتخم  تالاح  رد  ّتیـصو  زرط 
میظنت لئاسو  هک  دشابیم  نآ  لاثما  گرم و  رطخ  راچد  ای  گنج و  ههبج  رد  زابرـس و  هکنآ  دـننام  دـشابیم ، يداع  ریغ  ّتیعـضو  رد  رگید 

. ددرگیم نایب  ثحبم  ود  رد  ّتیصو  زرط  تهج  نیدب  تسین ، دوجوم  دنس 

يداع دراوم  رد  تیصو  لوا  ثحبم 

هراشا

: هناگهس ماسقا  زا  یکیب  یبتک  دنـس  ۀلیـسوب  دـیاب  یبسح  روما  نوناق  « 276  » ةدام روتسدب  دیامنیم  يداع  تیعضو  رد  یـصوم  هک  یتّیـصو 
لوقنم یکیلمت  ای  يدهع  تیصوب  دشاب  عجار  هکنیا  زا  معا  همانتیـصو  : » یبسح روما  ق  « 276  » هدام دشاب . يرس  ای  تشون  دوخ  یمسر ،

«. دوش میظنت  يرس  ای  تشون  دوخ  ای  یمسر  روطب  تسا  نکمم  لوقنم  ریغ  ای 
: یبتک ّتیصو  ۀناگهس  ماسقا  زا  کی  ره  حرش 

یمسر همانتیصو  - 1

. دوشیم تبث  میظنت و  هطوبرم  تارّرقم  قبط  یمسر  دانسا  رتافد  زا  یکی  رد  هک  تسیا  همانّتیصو  نآ 
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روتـسدب لوقنم . ریغ  ای  دشاب  لوقنم  يدهع ، هاوخ  دشاب و  یکیلمت  هاوخ  دیامنب ، یتیـصو  هنوگره  یمـسر  دنـس  تروصب  دـناوتیم  یـصوم 
دانـسا رتافد  رد  هدـش  میظنت  دانـسا  يارب  هک  تسا  يروطب  نآ  رابتعا  یمـسر و  همانّتیـصو  میظنت  بیترت  : » یبسح روما  نوناق  « 277  » ةدام
كالما رتفدب  هیمالعتسا )  ) همانشسرپ گرب  لوقنم  ریغ  لاوماب  تبسن  ّتیـصو  دروم  رد  یمـسر ، دانـسا  رتفد  نیاربانب  تسا » رّرقم  یمـسر 

تبث میظنت و  همانّتیـصو  یمـسر  دانـسا  رتفد  دومن ، مالعا  عنام  نودـب  ار  رظن  دروم  کلم  كـالما ، رتفد  هچناـنچ  دتـسرفیم و  لـحم  تبث 
. دتسرفیم كالما  رتفدب  ار  هلماعم  هصالخ  دیامنیم و 

دانسا رد  مشش  دلج  باتک  رد  دیدرگ و  رظن  فرص  نآ  حرش  زا  تهج  نیدب  تسا ، جراخ  ثحبم  نیا  عوضوم  زا  یمسر  دنس  رابتعا  نایب 
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. دش دهاوخ  وگتفگ  نآ  زا 

- تشون دوخ  ۀمانتیصو  - 2

. دـناهدیمان تشون  دوخ  ار  روبزم  ۀمانّتیـصو  راـبتعا  نیدـب  دـسیونیم و  دوخ  طـخب  یـصوم  هک  تسا  یتّیـصو  تشون  دوـخ  ۀمانّتیـصو 
ياراد هدش و  هتشون  یصوم  طخب  نآ  مامت  هک  تسا  ربتعم  یتروص  رد  تشون  دوخ  ۀمانّتیـصو  : » یبسح روما  نوناق  « 278  » ةدام روتسدب 

طخ ای  ینیتال  ای  دشاب  یسراف  همانّتیصو  طخ  هک  دیامنیمن  یقرف  دشاب » هدیـسر  وا  ءاضماب  هدوب و  یـصوم  طخب  لاس  هام و  زور و  خیرات ،
اریز دوش ، هتـشون  خـیرات  زا  دـعب  ای  خـیرات  زا  لبق  تسا  نکمم  همانّتیـصو  رد  یـصوم  ءاضما  دـشاب . هک  یناـبز  رهب  نآ و  لاـثما  ینیچ و 

الا دوشیم و  هتـشون  دانـسا  رد  خیرات  زا  سپ  ءاضما  هک  تسا  ناگدنـسیون  یلومعم  شور  نایب  ءاضما ، رب  خیرات  رکذ  میدقت  زا  هدام  روظنم 
نآ نتـشون  خـیرات  یـصومب و  باستنا  رظن  زا  نآ  رابتعا  اریز  دـیامنیمن ، دنـس  رابتعا  رد  يریثأت  دریگ  رارق  ءاـضما  زا  سپ  خـیرات  هچناـنچ 

. دوشیم هتخانش  ربتعم  نآ ، خیرات  ندوب  مولعم  یصومب و  همانتّیصو  ءاضما  طخ و  باستنا  تحص  زا  سپ  اذل  دشابیم ،
خیرات ای  يدالیم  ای  دـشاب  يرجه  يرمق ، اـی  دـشاب  یـسمش  فورحب ، اـی  دوش  هتـشون  ددـعب  لاـس  هاـم و  زور و  خـیرات  هک  دـیامنیمن  یقرف 

نییعت  نآ  زا  روظنم  اریز  دوش ، هتشون  سکعلاب  ای  دعب و  زور  هام و  و  لبق ، لاس  هک  دیامنیمن  قرف  هک  ینانچمه  يرگید ،
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زور ای  هام و  لاس و  زا  یکی  هچنانچ  هک  تسنآ  رد  هدام  رهاـظ  دوب . دـهاوخ  یفاـک  دـتفا  قاـفتا  هک  تروص  رهب  نآ  تسا و  میظنت  خـیرات 
تسناد بلاغ  دروم  رب  لمح  ار  هدام  ناوتب  یئاضق  تلادع  لامعا  اب  هک  دسریم  رظنب  یلو  دوب ، دهاوخن  ربتعم  همانتّیـصو  دشاب  هدشن  هتـشون 

رد هچنانچ  اًلثم  تسناد ، ربتعم  دـشاب  هدـشن  هتـشون  لاس  ای  هام و  ای  زور و  هچ  رگا  دوش ، مولعم  تاهج  زا  یتهجب  نآ  خـیرات  هک  يدنـس  و 
مرمع زا  زور  دنچ  هام و  شـش  لاس و  ود  داتفه و  نونکا  ماهدـش و  دـّلوتم  نالف  لاس  رد  نوچ  دـسیونب : یـصوم  تشون  دوخ  همانّتیـصو 
ربتعم هدومنن ، دیق  یـصوم  ار  نتـشون  لاس  خیرات  هچ  رگا  روبزم  ۀمانّتیـصو  رد  منکیم ...  ّتیـصو  نینچ  هدش  کیدزن  مندرم  درذـگیم و 

. دشابیم یئاضق  طایتحا  زا  رود  روبزم  رظن  زا  تعباتم  دوشیم . هتخانش 

- يرس ۀمانتیصو  - 3

هراشا

یبسح روما  نوناـق  « 279  » ةدام دشاب . هدـش  هدراذـگ  تناما  دانـسا ، عیدوتب  هطوبرم  تارّرقم  قبط  هک  تسیا  همانّتیـصو  يرـس  ۀمانتیـصو 
یبیترتب دسرب و  یـصوم  ءاضماب  دیاب  تروص  ره  رد  یلو  دشاب ، يرگید  طخب  ای  یـصوم  طخب  تسا  نکمم  يرـس  ۀمانّتیـصو  : » دیوگیم
ترازو هماـننیئآ  رد  هک  يرگید  لـحم  اـی  یـصوم  هاـگتماقا  تبث  هرادا  رد  هدـیدرگ  رّرقم  دانـسا  تبث  نوناـق  رد  دانـسا  تناـما  يارب  هـک 

: زا تسا  ترابع  يرس  همانّتیصو  طئارش  دوشیم  هدیمهف  الاب  ةدام  زا  هکنانچ  دوشیم » هدراذگ  تناما  ددرگیم  نیعم  يرتسگداد 

، دشاب یبتک  دیاب  همانتیصو  - 1

: یبسح روما  نوناق  « 281  » ةدام روتسدب  الا  دشابن و  لال  یصوم  هک  تسیتروص  رد  رما  نیا  يرگید . طخب  هاوخ  یصوم و  طخب  هاوخ 
زین دیامن و  ءاضما  هتشون و  دوخ  طخب  ار  همانتّیصو  مامت  دیاب  دنک  میظنت  يرـس  همانتّیـصو  دهاوخب  هاگره  دنزب  فرح  دناوتیمن  هک  یـسک  »

ای تکاپ  يور  دیاب  رتفد  لوئسم  تروص  نیا  رد  تسوا و  ۀمانتّیصو  گرب  نیا  هک  دسیونب  همانتّیصو  يور  یمـسر  رتفد  لوئـسم  روضح  رد 
«. تسا هتشون  وا  روضح  رد  یصوم  ار  روبزم  ترابع  هک  دسیونب  تسوا  رد  همانتّیصو  هک  یفافل 

هکنانچ  ددرگیم  مولعم  الاب  رد  روکذم  279 و 281 »  » ةدام ود  زا  هکنانچ 
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. دوب دهاوخ  ربتعم  دشاب  هدش  هتشون  ریرحت  نیشام  ۀلیسوب  يرس  همانتّیصو 

یـصوم هچنانچ  نیاربانب  دشاب . یـصوم  ياضما  ياراد  دـیاب  يرگید ، طخ  ای  دـشاب  یـصوم  طخب  هاوخ  يرـس  همانّتیـصو  تروص  ره  رد 
نیا دوشیمن . هتخانش  يرس  همانّتیـصو  تسا  هدز  تشگنا  ای  رهم و  هکنآ  ای  هدرکن و  ءاضما  یلو  هتـشون  دوخ  طخب  ار  همانّتیـصو  یمامت 

«. دیامن ّتیصو  يرس  بیترتب  دناوتیمن  درادن  داوس  هک  یسک  : » درادیم رّرقم  یبسح  روما  نوناق  « 280  » ةدام هکتس 
دوخ يدوخب  مه  خیرات  هدربن و  خیرات  نتشاد  زا  یمان  هدام  اریز  دوشیم ، هتخانش  ربتعم  دشابن  مه  خیرات  ياراد  هچ  رگا  يرـس  ۀمانّتیـصو 

رد خیرات  رکذ  زا  تبث ، هرادا  رومأم  ۀلیسوب  دانـسا  تناما  صوصخم  رتفد  رد  خیرات  رکذ  هکنآ  رب  هوالع  دیامنیمن ، همانّتیـصو  رد  يریثأت 
. دنادرگیم ینغتسم  همانتّیصو 

یصوم هاگتماقا  تبث  هرادا  رد  تسا  هدیدرگ  رّرقم  تبث  نوناق  رد  دانسا  تناما  يارب  هک  یبیترتب  دیاب  همانتّیصو  - 2

. دوش هدراذگ  تناما  ددرگیم  نیعم  يرتسگداد  ترازو  هماننیئآ  رد  هک  يرگید  لحم  ای 
رّرقم روبزم  نوناـق  « 75  » ةدام دـیامنیم . نایب  « 80 - 75  » ةدام موس  لـصف  رد  « 1310  » كالما دانـسا و  تبث  نوناق  ار  دانـسا  تناـما  بیترت 

رهم كال و  هک  يرگید  فافل  ای  تکاپ و  رد  ار  نآ  دیاب  دراذگب  تناما  دانـسا  تبث  ةرادا  رد  ار  دوخ  دنـس  دهاوخب  سک  ره  : » هک درادیم 
«76  » ةدام روتسدب  و  دنک »...  دیق  رتفد  لوئسم  روضح  رد  فورح  مامت  اب  ار  تناما  میلست  خیرات  تکاپ  يور  ًاصخش  هتشاذگ و  دشاب  هدش 

دانـسا تبث  ةرادا  رهمب  ار  هفافل  تکاپ و  هدومن و  نییعت  ار  تناـما  یبیترت  هرمن  میلـست ، خـیرات  قیدـصت  زا  سپ  رتفد  لوئـسم  : » تبث نوناـق 
دیق دنـشاب  رگا  دوهـش  یماسا  تناما و  خـیرات  راذـگتناما و  مساب  هدرک  ذاختا  هک  ار  یبیترت  هرمن  نامه  یـصوصخم  رتفد  رد  هدـیناسر و 

«. دیناسر دهاوخ  زین  دوهش  راذگتناما و  ءاضما  رهمب و  دنکیم و 
هدراذگ يرگید  ۀفافل  ای  تکاپ و  رد  ار  اهنآ  هکنآ  زا  لبق  دنناوتیم  دنراذگیم  تناما  ار  دوخ  دنـس  هک  یـصاخشا  : » تبث ق  « 77  » ةدام قبط 

. دنیامنب داوس  ياضاقت  دننک ، رهم 
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هک تسا  یلـصا  اب  قباطم  داوس  نیا  هک  دوش  دیق  روبزم  داوس  يور  رد  دیاب  یلو  داد ، دـهاوخ  قدـصم  داوس  رتفد  لوئـسم  تروص  نیا  رد 
هدش تبث  نوناق  تارّرقم  قباطم  اًلبق  دنس  نآ  هکنیا  رگم  درادن ، ّتیمسر  هجوچیه  هب  هدش و  هتشاذگ  تناما  كالما  دانسا و  تبث  هرادا  رد 

«. دهدب تسا  ررقم  نوناق  نیا  رد  هک  يروطب  ار  دنس  قدصم  داوس  دناوتیم  كالما  دانسا و  تبث  هرئاد  تروص  نیا  رد  دشاب .
رد ار  یتناما  هفافل  ای  تکاپ  تازیمم  تاصخـشم و  هیلک  دـیاب  رتفد  لوئـسم  دانـسا ، نتـشاذگ  تناما  عقوم  رد  : » تبث ق  « 78  » ةدام روتسدب 

هرمن و رب  لمتـشم  هک  يدیـسر  نآ  زا  سپ  دراد و  یـضمم  دوهـش  راذـگتناما و  دوخ و  ياـضماب  هدوـمن و  دـیق  رتـفد  صوـصخم  نوـتس 
«. دهدب راذگتناما  هب  تسا  تناما  ۀفافل  ای  تکاپ  تاصخشم 

تـسا ررقم  یتناما  دانـسا  دادرتسا  يارب  هک  یبیترتب  دـناوتیم  تقو  همه  یـصوم  ار  يرـس  ۀمانتّیـصو  : » یبسح روما  ق . « 282  » ةدام روتسدب 
«. دیامن دادرتسا 

رد تناما و  رتفد  تاظحالم  نوتس  رد  هک  دیآیم  لمعب  بیترت  نیاب  یتناما  دانسا  دادرتسا  : » كالما دانسا و  تبث  نوناق  « 79  » ةدام روتسدب 
« دیامنیم ءاضما  ار  نآ  هتشون و  دیسر  دهاش  رفن  ود  روضح  اب  دریگیم  سپ  ار  دنس  هک  یصخش  هدمآ ، لمعب  دنس  تناما  زا  هک  یتبث  لباقم 

هظافحلاقح غلبم  رتفد و  لوئـسم  مسا  نینچمه  دوش و  دیق  فورح  مامت  اب  دیـسر  لیذ  رد  دیاب  دادرتسا  خیرات  : » تبث ق . « 80  » ةدام قبط  و 
، دهدیم تسد  زا  ار  يرس  همانتّیصو  رابتعا  ددرگ ، درتسم  هچنانچ  هدش  هدراذگ  تناما  هک  ياهمانتّیصو  دش .» دهاوخ  جرد  دوشیم  ذخأ  هک 

. دوش هدراذگ  تناما  دانسا  رتفد  رد  تارّرقم  قبط  ًاددجم  هکنآ  رگم 
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( يداع ریغ   ) هداعلاقوف دراوم  رد  تیصو  مود  ثحبم 

هراشا

ایرد رد  ترفاسم  هیراس و  ضارما  يروف و  گرم  رطخ  ای  گـنج  لـیبق  زا  هداـعلاقوف  دراوم  رد  : » یبسح روما  نوناـق  « 283  » ةدام روتسدب 
تسا نکمم  دنک ، ّتیصو  يرـس ) تشون و  دوخ  یمـسر ،  ) روکذم قرط  زا  یکیب  دناوتیمن  یـصوم  تهج  نیاب  عوطقم و  ًاعون  هدوارم  هک 

«. دوش عقاو  دوشیم  رکذ  دعب  داوم  رد  هک  یقیرطب  ّتیصو 

: دناهتسد ود  رب  دنیامنب  هداعلاقوف  تّیصو  دنناوتیم  هک  یناسک 

. دنشاب روصحم  ای  ینادنز و  یّلحم  رد  ای  هتشاد و  یگنج  تیرومأم  هک  یتروص  رد  دنراد  راکب  لاغتشا  شترا  رد  هک  یصاخشا  نایماظن و  - 1

ای رـسفا  کیدزن  دـنناوتیم  دـنراد  يراـکب  لاغتـشا  شترا  رد  هک  یناـسک  یماـظن و  نارـسفا  دارفا و  : » یبسح روما  ق . « 284  » ةدام روتـسدب 
«. دنیامن راهظا  ًاهافش  ار  دوخ  ّتیصو  هاوگ  ود  روضح  اب  وا  فیدرمه 

رد هک  یماظن  ریغ  دارفا  ای  یماظن  فیدرمه  ای  دنشاب  یماظن  هکنآ  زا  تسا  معا  دنراد ، راکب  لاغتـشا  شترا  رد  هک  یناسک  زا  نوناق  روظنم 
، دناهدش نیعم  نآ  لاثما  يزپشآ و  نانآ و  یئوشتخر  تفاظن و  يارب  هک  یناسک  ناراتـسرپ و  دننام  دننکیم ، نایماظنب  تمدـخ  گنج  عقوم 

. دنشاب رودزم  ای  دنیامن  تمدخ  يراختفا  هاوخ 
«285  » ةدام روتسدب  الا  دنـشابن و  حورجم  رامیب و  دنراد  لاغتـشا  شترا  رد  هک  یناسک  نایماظن و  هک  تسیتروص  رد  الاب  رد  روکذم  دروم 
ار دوخ  ّتیصو  تسا  نکمم  دشاب  حورجم  ای  رامیب  دراد ، يراکب  لاغتشا  شترا  رد  هک  یـسک  ای  یماظن  هک  یتروص  رد  : » یبسح روما  ق .

«. دیامن راهظا  تسا  اجنآ  رد  یصوم  هک  ناتسرامیب  ریدم  شترا و  يرادهب  سیئر  روضح  رد 
ای گنج  رد  هک  دنیامن  ّتیصو  لبق  هدام  ود  رد  روکذم  بیترتب  دنناوتیم  یصاخشا  : » هدش حیرصت  یبسح  روما  ق . « 286  » ةدام رد  هکنانچ 

«. دشابن جراخ  اب  هدوارم  هک  دنشاب  روصحم  ای  ینادنز  یلحم  رد  ای  دنشاب و  یگنج  تاّیلمع  رومأم 
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: زا دنترابع  اهنآ  رگید و  صاخشا  - 2

، دنشابیمن زین  ینادنز  دنرادن و  یگنج  تیرومأم  یلو  دنراد  لاغتشا  شترا  رد  هک  یصاخشا  نایماظن و  فلا -

. دنربیم رسب  اههناخزابرس  رد  هک  یناسک  دننام 

، یماظن ریغ  دارفا  ب -

. دنتسه گنج  لوغشم  ینازیتراپ  روطب  هک  یناسک  نینچمه  نانآ و  لاثما  زرواشک و  راجت و  هبسک و  دننام 
روضح رد  دناوتیم  یصوم  « 283  » ةدام رد  روکذم  دراوم  ریاس  رد  : » الاب صاخشا  هتسد  ود  زا  کی  ره  یبسح  روما  ق  « 287  » ةدام روتسدب 
ّتیـصو عوقو  لحم  لاس و  هام و  زور و  خیرات  نییعت  اب  ار  وا  تاراهظا  هاوگ  ود  نآ  زا  یکی  دـیامن و  راهظا  ار  دوخ  ّتیـصو  هاوگ  رفن  ود 
«. دننکیم دیق  همانّتیصو  رد  ار  هتکن  نیا  اههاوگ  دنک  ءاضما  دناوتن  یصوم  رگا  دنیامنیم و  ءاضما  ار  نآ  اههاوگ  یصوم و  هتشون و 
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: زا تسا  ترابع  درامشیم  یبسح  روما  نوناق  « 283  » ةدام هک  دراوم  ریاس 

- يروف گرم  رطخ  کی -

رطخ نآ  لاثما  نابایب و  هوک و  لگنج و  رد  نداتفا  ةرطاخم  ندـشمگ و  ای  لیـس  هلزلز ، قیرح ، بمب ، راجفنا  حرج ، هتکـس ، رثا  رد  هکنانچ 
. دشاب شیپ  رد  يروف  گرم 

هیراس ضارما  ود -

دنتـسه يرامیب  هقطنم  رد  هک  یناسک  يارب  گرم  رطخ  لامتحا  نامز  ره  هک  دـنک  ادـیپ  عویـش  نآ  لاثما  نوعاط و  ای  اب  يرامیب و  هکناـنچ 
. دوش هداد 

- ایرد ترفاسم  هس -

هدش رگید  یتشک  اب  مداصت  ای  قیرح و  راچد  یتشک  هکنآ  دـننام  دـشاب ، نیرفاسم  يارب  گرم  رطخ  لامتحا  هک  تسا  یتروص  رد  رما  نیا 
. دوریم گرم  لامتحا  شنانیشنرس  نیرفاسم و  يارب  هک  دشاب  هدرک  دروخرب  نیمب  ای  و 

«284  » ةدام قباطم  هک  یصاخشا  : » یبسح روما  ق . « 288  » ةدام روتسدب  تسا . هدمآ  لمعب  نانآ  دزن  يداع  ریغ  ّتیـصو  هک  یناسک  هفیظو 
رد هک  یلحم  ای  دانسا و  تبث  ةرادا  رد  دیاب  ناکما  نامز  لوا  رد  لبق  ةدام  رد  روکذم  ياههاوگ  نینچمه  و  دش . اهنآ  دزن  ّتیصو  « 285  » و

ار  همانتّیصو  هدش  رضاح  دوشیم  نییعت  يرتسگداد  ترازو  هماننیئآ 
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نتـشاد اب  هک  تسا  یـصوم  ّتیـصو  نیرخآ  نیا  هک  دننک  مالعا  ًانمـض  دنراذگب و  تناما  دانـسا ، ندراذـگ  تناماب  عجار  تارّرقم  قباطم 
تکاله رطخ  زا  یصوم  هاوخ  دنیامن  راتفر  الاب  ةدام  قبط  دیاب  هدش  ّتیـصو  نانآ  دزن  هک  یناسک  تسا و  قلطم  هدام  هتـشاد » راهظا  ّتیلها 

. دسرب تکالهب  هکنآ  ای  دبای  یصالخ  هدوب  راچد  هک 

. يداع ریغ  تیصو  رابتعا  - 1

خیرات زا  هام  کی  نتـشاذگ  زا  دـعب  دوشیم  عقاو  يداع ) ریغ  دراوم  رد   ) لبق داوم  قباطم  هک  یتّیـصو   » یبسح روما  ق  « 290  » ةدام روتسدب 
ندشزاب خیرات  زا  هام  کی  نتشذگ  ای  دنک ، ّتیـصو  « 276  » ةدام رد  روکذم  قرط  زا  یکیب  دناوتب  هک  یلحمب  یصوم  ندیـسر  تعجارم و 

رد هکنیاب  طورشم  دوشیم ، رابتعایب  دیامن  ّتیصو  روکذم  قرط  زا  یکیب  یـصوم  هتـسناوتن  عنام  نآ  هطـساوب  هک  یعنام  ندش  عفترم  هار و 
ببس هک  یعنام  ندش  فرطرب  خیرات  زا  هام  کی  ءاضقنا  زا  لبق  یصوم  هچنانچ  نیاربانب  دشاب .» ّتیـصو  زا  نّکمتم  یـصوم  هدربمان  تدم 
تدم ءاضقنا  زا  سپ  یصوم  هچنانچ  یلو  دوب . دهاوخ  یقاب  دوخ  رابتعاب  يداع  ریغ  ّتیصو  دریمب ، تسا  هدش  يداع  ّتیصو  زا  يریگولج 

. دوشیم طقاس  رابتعا  هجرد  زا  ّتیصو  نآ  دشاب ، هدومنن  لیدبت  يداع  تروصب  ار  دوخ  ّتیصو  دریمب و  روبزم 
. دوشیم باستحا  زور  یس  یهام  رارق  زا  نآ  يرسک  تسا و  یسمش  هام  اب  قباطم  هام  یندم  یسرداد  نیئآ  ق . « 612  » ةدام قبط 

، تسین هتفریذپ  یمـسر  عجارم  رد  دـشاب  هدـشن  عقاو  لصف  نیا  رد  روکذـم  بیترتب  هک  یتّیـصو  ره  : » یبسح روما  ق . « 291  » ةدام روتسدب 
هاگداد رد  عفنيذ  فرط  زا  ياهمانّتیصو  هک  یتروص  رد  نیاربانب  دنیامن » رارقا  ّتیـصو  تحـصب  هکرت ، رد  عفنيذ  صاخـشا  هکنیا  رگم 
دیدجت رّرقم  تدم  زا  سپ  يداع  ریغ  تیصو  ای  دشاب و  هتشادن  ار  يرس  ای  تشون  دوخ  یمسر ، دنس  همزال  طئارـش  زا  یکی  هک  دوش  زاربا 

تروص نیا  رد  دـنیامن . رارقا  نآ  تحـصب  دـنوشیم  ررـضتم  تیـصو  دوجو  زا  هک  یـصاخشا  رگم  دـشابیمن ، ینوناـق  راـبتعا  ياراد  دوشن ،
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. دوب دهاوخ  ربتعم  روبزم  ّتیصو 
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دنتسه یناسک  هکرت  رد  عفنيذ  صاخشا  زا  شروظنم  تسا ، هتسناد  هکرت  رد  عفن  يذ  صاخشا  رارق  اب  طونم  ار  همانّتیصو  ریثأت  الاب  ةدام 
هک یسک  اریز  دننیبیمن  ینایز  ّتیصو  زا  دشابیم و  هکرت  رد  عفنيذ  هک  یسک  ره  هن  دنوشیم ، رّرضتم  همانّتیـصوب  نداد  رثا  بیترت  زا  هک 

دروم هک  یتروص  رد  هجوز  دننام  دهاکیمن  يزیچ  وا  قح  زا  ّتیـصو  دراوم  یـضعب  رد  اریز  درادـن ، ضارتعا  قح  تسین  عفنيذ  يرما  رد 
. دربیم ثرا  راجشا  هینبا و  لوقنم و  لاوما  زا  طقف  وا  هچ  دشاب ، رئاب  ای  یعورزم  نیمز  ّتیصو 

اهتخر و نآرق ، رتشگنا ، دـننام  دـسریم  گرزب  رـسپ  هب  هوبح  ناونعب  هک  دـشاب  يزیچ  ّتیـصو  دروم  هک  یتروص  رد  هثرو  ریاس  دـننینچمه 
تبـسن هچنانچ  تسا و  مزال  هجوز  زا  ریغ  هثرو  میامن  رارقا  دـنک ، ّتیـصو  یعورزم  نیمزب  تبـسن  یـسک  هاگره  نیاربانب  ثروم . ریـشمش 

هک دیامنیمن  یقرف  تسا . یفاک  ّتیصو  تحص  يارب  گرزب  رـسپ  رارقا  دوشیمن ، هداد  گرزب  رـسپ  زا  ریغب  هک  دیامن  تیـصو  هوبح  درومب 
. يداع ای  دشاب  یمسر  یبتک ، ای  دشاب  هاگداد  روضح  رد  یهافش و  رارقا 

: تسا نانآ  دزن  همانتیصو  هک  یناسک  فیلاکت  - 2

رد هک  یهاگداد  زین  هدـش و  هدرپس  واب  همانّتیـصو  هک  یـصخش  اـی  هاـگنب  هرادا و  اـی  هاـگداد  ره  : » یبسح روما  ق . « 292  » ةداـم قبط  - 1
ّتیصوب عجار  سلجم  تروص  ای  همانتّیصو  یصوم ، توفب  عالطا  زا  دعب  تسا  فلکم  هدیدرگ ، راهظا  اجنآ  رد  ّتیـصو  هداعلاقوف  دراوم 

لباق نوناق  بسحب  هدربمان  ۀمانتّیصو  هکنیا  زا  معا  دتسرفب ، تسا  حلاص  یفوتم  هکرتب  عجار  روماب  یگدیـسر  يارب  هک  یـشخب  هاگدادب  ار 
عجار روماب  یگدیـسر  يارب  هک  یهاگداد  دوش .» هداتـسرف  اهنآ  مامت  دـیاب  دـشاب  ددـعتم  همانّتیـصو  هاگره  و  دـشابن . ای  دـشاب  رثا  بیترت 

نآ هزوح  رد  ناریا  رد  یفوتم  هاگتماقا  نیرخآ  هک  تسا  یـشخب  هاـگداد  یبسح ، روما  ق  « 163  » ةدام روتـسدب  تسا ، حلاص  یفوتم  هکرتب 
. تسا هدوب  هاگداد  نآ  ةزوح  رد  یفوتم  يانکس  لحم  نیرخآ  هک  تسا  یهاگداد  اب  هتشادن  هاگتماقا  ناریا  رد  یفوتم  رگا  هدوب و  هاگداد 

« 164  » ةدام قبط  دشاب ، هتشادن  ینکس  لحم  ای  هاگتماقا  ناریا  رد  یفوتم  هچنانچ 
 167 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

ریغ لام  هک  یهاـگداد  دـشاب  فلتخم  ياـهاج  رد  هکرت  رگا  هدـش و  عقاو  اـجنآ  رد  هکرت  هک  تسا  حـلاص  یهاـگداد  یبسح ...« : روما  ق 
تسا یهاگداد  اب  ّتیحالص  دشاب  ددعتم  ياههزوح  رد  لوقنم  ریغ  لاوما  رگا  تشاد و  دهاوخ  تیحالـص  تسا  عقاو  نآ  ةزوح  رد  لوقنم 

«. هدرک مادقاب  عورش  اًلبق  هک 
دناوتیم دـشاب ، قوف  روکذـم  شخب  هاگداد  ّرقم  زا  جراخ  تسا  وا  دزن  همانتّیـصو  هک  یـسک  هاگره  : » یبسح روما  ق . « 293  » ةدام روتسدب 

«. دتسرفب هدربمان  شخب  هاگدادب  ار  همانّتیصو  ًاروف  تسا  فلکم  هاگداد  نآ  دیامن و  میلست  دوخ  لحم  هاگدادب  ار  همانتیصو 
دنکیم دیق  دوشیم ، تثارو  رصح  قیدصت  ای  هکرت  هیفصت  ای  هرادا  يارب  هک  یهگآ  رد  شخب  هاگداد  : » یبسح روما  ق . « 294  » ةدام روتسدب 

ره تدم  نیا  نتشذگ  زا  سپ  دتسرفب و  هدومن  یهگآ  هک  یهاگدادب  هام  هس  تدم  رد  تسا  وا  دزن  یفوتم  زا  ياهمانّتیـصو  سک  ره  هک 
دوخ ۀمانّتیصو  هک  دوشیم  طابنتسا  روبزم  ةدام  زا  تسا » طقاس  رابتعا  ۀجرد  زا  دوش  زاربا  يرس ) یمـسر و  ۀمانّتیـصو  زج   ) همانّتیـصو

هک یناسک  رارقا  دروم  هکنآ  رگم  دوب  دـهاوخن  ربتعم  دوش  زاربا  هچنانچ  الاب  یهگآ  راشتنا  خـیرات  زا  هام  هس  تدـم  ءاضقنا  زا  سپ  تشون 
(. یبسح روما  ق  « 291  » ةدام زا  طبنتسم   ) دریگ رارق  دنتسه  هکرت  رد  عفنيذ 

تروص رتفد  ریدم  ای  ناتـسداد  ةدنیامن  روضح  اب  دیاب  شخب  هاگداد  سرداد  همانتیـصو  زاربا  ماگنه  : » یبسح روما  ق  « 296  » ةدام روتسدب 
میظنت هریغ  موم و  رهم و  لیبق  زا  همانّتیصو  تایصوصخ  هدشزاب و  وا  روضح  رد  همانّتیصو  هکنیا  ّتیصو و  ۀصالخ  رب  لمتشم  یـسلجم 

. دناسرب راضح  ءاضماب  و 
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، ندرک زاب  خیرات  رد  هدرک و  رهم  ای  ءاضما  ار  نآ  فافل  هک  دـیامنیمزاب  یـصاخشا  روضح  اب  شخب  هاگداد  سرداد  ار  يرـس  همانّتیـصو 
. دنتسه رضاح  هاگداد  ّرقم  رد  هدنز و 

دوشیم  زاب  شخب  هاگداد  سرداد  دزن  هدام  نیا  قباطم  هک  همانّتیصو  لصا 
 168 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

«. دنریگب تشونور  نآ  زا  دنناوتیم  عفنيذ  صاخشا  دنامیم ، هاگداد  رتفد  رد  نآ  تشونور  دوشیم و  هداتسرف  تبث  تاناما  رتفدب 
یـصو هک  یناسک  ای  هدش  اهنآ  عفنب  ّتیـصو  هک  یـصاخشاب  شخب  هاگداد  همانتّیـصو  ندشزاب  زا  دـعب  : » یبسح روما  « 297  » ةدام روتسدب 

«. دهدیم عالطا  ار  بتارم  دناهدش  نیعم 
هکنیا زا  معا  همانتّیصو  نادقف  ياعدا  دشاب و  دوجوم  نآ  مامت  هک  تسا  ربتعم  یتقو  همانتّیـصو  : » یبسح روما  ق . « 298  » هدام قبط  هرصبت -

«. تسین عومسم  دشاب  نآ  زا  یتمسق  ای  همانتّیصو  مامتب  تبسن  يوعد  نیا 
169 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

ثرا رد  مود  باب 

هراشا

زین تاعوضوم . بیترت  رد  تسا و  هدومن  سابتقا  هیماما  قوقح  زا  رگید  تارّرقم  زا  يرایـسب  دـننام  ار  ثراب  طوبرم  تارّرقم  یندـم  نوناق 
. تسا هداد  رارق  قشمرس  ار  اهقف  بتک  هدادن و  تسد  زا  ار  دوخ  يوریپ 

تاداـع رب  ثرا  لـلم ، خـیرات  راودا  رد  دـشابیم . ثرا  هتفر  راـکب  رتـمک  نآ  رد  یقوقح  لوصا  دـعاوق و  هک  یعاـمتجا  تاسیـسأت  زا  یکی 
هدش تیاعر  نآ  رد  تفـصن  لادتعا و  هدومنیمن  لتخم  ار  هعماج  مظن  هک  اجنآ  ات  ياهرود  ره  رد  هدوب و  هدش  هدراذـگ  یعامتجا  هلوادـتم 
ثرا دناهدشن . فرحنم  روبزم  شور  زا  هتشذگ  یخیرات  راودا  رد  للم  یمامت  هکلب  درادن ، یـصاخ  ّتلم  قوقحب  صاصتخا  رما  نیا  تسا .

کیراـت ياـهزور  زا  ار  دوخ  همـشچرس  هدوب و  راـچد  يداـمتم  راودا  رد  هک  تسا  یقیمع  تـالوحت  هجیتن  دوجوم  نیناوق  زا  کـی  ره  رد 
هاگآ نآ  رب  ار  ام  دـناوتیم  ةزادـنا  ات  دـشابیم  هفلتخم  للم  ماوقا و  تالاح  رد  هعلاطم  ۀـجیتن  هک  ناسانـشهعماج  تایـسدح  دریگیم و  خـیرات 

. دنادرگ
یقاب یفوتم  زا  هک  تسا  یلام  هکرت و  ینعمب  تغل  رد  ثرا  تسا . هتخانـش  کـّلمت  ببـس  نیمراـهچ  ار  ثرا  « 120  » ةدام رد  یندـم  نوناق 

رد هک  تسا  یفوتم  یلام  قوقح  لاوما و  یئاراد  زا  روظنم  دشابیم . وا  ۀثروب  یفوتم  یئاراد  يرهق  لاقتنا  زا  ترابع  حالطـصا  رد  دـنامیم و 
هکنآ نودـب  تسا  ناـنآ  نوید  هقیثو  هکرت  تقیقح  رد  دریگیم و  ّقلعت  هکرت  رب  دوشیمن و  لـقتنم  هثروب  نوید  تسا و  هدوب  اراد  توف  نیح 
يرهق لاقتنا  ار  نآ  تهج  نیدب  دیامنیم و  ادیپ  ققحت  هثرو  یفوتم و  ةدارا  نودـب  هکرت  لاقتنا  دنـشاب . ناراکبلط  نآ  نویدـم  ًاصخـش  هثرو 

يرگیدب یـسک  زا  ثرا  هلیـسوب  یلام  هکنآ  يارب  دنمان . هکرت  ار  یفوتم  یئاراد  ثرا و  دربیم و  ثرا  هک  یـسک  ثروم ، ار  یفوتم  دـنیوگ .
. ددرگیم نایب  کی  ره  حرش  اًلیذ  هک  دیامنن  يریگولج  نآ  زا  یعناوم  دشاب و  دوجوم  دیاب  یطیارش  تابجوم و  دوش  لقتنم 

170 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

ثارو ۀفلتخم  تاقبط  ثرا و  تابجوم  رد  لوا  لصف 

هراشا
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( يدـنواشیوخ  ) تبارق روبزم  ۀـطبار  دربب . ثرا  ًارهق  وا  زا  يرگید  یکی ، توف  رثا  رد  هک  رفن  ود  نیب  تسا  ۀـطبار  زا  تراـبع  ثرا  بجوم 
. تسا

«. ببس بسن و  تسا : رما  ثرا و  بجوم  : » دیوگیم م  ق . « 861  » ةدام یببس . یبسن و  تسا : مسق  ود  رب  تبارق 

بسن لوا - ثحبم 

هراشا

بسن هکنآ  ای  ردپب و  تبـسن  رـسپ  دننام  دوش ، واب  یهتنم  بسن  هکنآ  هاوخ  يرگیدب ، تدالو  ۀلیـسوب  یـسک  لاصتا  زا  تسا  ترابع  بسن 
. دوشیم یهتنم  ردپب  هک  ردارب  ود  بسن  دننام  ددرگ ، یهتنم  ثلاث  صخشب  ود  نآ 

: تسا مسق  ود  رب  بسن  فیرعت  نیاربانب 

- میقتسم طخب  بسن  - 1

هراشا

هک یناسک  دنمان . يدومع  ار  نآ  تهج  نیدـب  ددرگیم و  ققحم  يرگید  زا  یکی  تدالو  ۀلیـسوب  هک  تسا  يدـنواشیوخ  زا  ترابع  نآ  و 
. یلوزن يدوعص و  تسا : مسق  ود  رب  نآ  و  دنیوگ . يدومع  يابرقا  ای  يدومع  طخب  نادنواشیوخ  دنتسه  ۀطبار  نینچ  ياراد 

- يدوعص نادنواشیوخ  فلا -

. دور الاب  هچ  ره  هدج  دج و  ردام ، ردپ ، دننام  تسا ، هدش  ّدلوتم  اهنآ  زا  صخش  هک  دنشابیم  یناسک  زا  ترابع  نانآ  و 
171 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

- یلوزن نادنواشیوخ  ب -

. دنور نیئاپ  هچ  ره  دالوا  دالوا  دالوا ، دننام  دناهدش ، ّدلوتم  صخش  زا  هک  دنشابیم  یناسک  زا  ترابع  نانآ  و 

- فارطا طخب  بسن  - 2

دشاب هطساو  نودب  روبزم  تدالو  هاوخ  تسا ، هدمآ  دوجوب  رفن  کی  زا  تدالو  ۀلیسوب  هک  رفن  ود  نیب  تسا  يدنواشیوخ  زا  ترابع  نآ  و 
. همع رسپ  ومع و  رتخد  رهاوخ ، رسپ  ردارب ، رسپ  دننام  هطساوب  ای  و  رهاوخ ، ردارب و  دننام 

. دنمان فارطا  طخب  يابرقا  دنتسه  فارطا  طخب  يدنواشیوخ  ياراد  هک  یناسک 
رگدکی يردپ )  ) یبأ يابرقا  ار  اهنآ  هک  تسا  اهنت  ردپ  رفن  کی  نآ  هاگ  دوشیم ، یهتنم  رفن  کیب  نانآ  يدـنواشیوخ  هک  روبزم  صاخـشا 

ینیوبا يابرقا  ار  اهنآ  هک  تسا  ردام  ردـپ و  هاگ  دـنمان و  رگدـکی  يردام )  ) یّما يابرقا  ار  اهنآ  هک  تسا  اهنت  ردام  رگید  هاـگ  و  دـنیوگ ،
زا کی  ره  تسا و  ردپ  فرط  زا  طقف  نانآ  يدنواشیوخ  هاگ  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  ردارب  ود  هچنانچ  اًلثم  دـنیوگ . رگیدـکی  يردام ) ردـپ  )
ادج نانآ  ردپ  دنـشابیم و  ردام  کی  زا  ردارب  ود  نآ  هاگ  و  دنیوگ . یبأ  ناردارب  ار  ود  نآ  هک  دنتـسه  هناگادـج  ردام  ياراد  ردارب  ود  نآ 

. دنشابیم ینیوبا  ناردارب  ود  نآ  هک  دنتسه  ردام  ردپ و  کی  زا  هاگ  و  دنمان . یّما  ناردارب  ار  ود  نآ  هک  تسا 
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يور زا  هجرد  دنریگیم . رارق  یتاجرد  رد  صخشب  یکیدزن  رابتعاب  فارطا  طخ  رد  ای  دنشاب و  میقتسم  طخ  رد  هکنآ  زا  معا  نادنواشیوخ 
. ددرگیم نیعم  اهلسن  ةدع 

ینانچمه تسا ، هتفرگ  رارق  یلوزن  مود  ۀجرد  رد  دجب  تبسن  هون  و  یلوزن ، لوا  هجرد  رد  ردپب  تبـسن  رـسپ  يدومع ، طخب  تبارق  رد  اًلثم 
. دشابیم يدوعص  مود  ۀجرد  رد  شاهون  هب  تبسن  دج  يدوعص و  لوا  هجرد  رد  شرسپ  هب  تبسن  ردپ ، هک 

، بسن عماجب  وا  زا  هک ، تسنآ  تسا  رظن  دروم  يرگید  اب  وا  تبارق  هجرد  هک  یـسک  زا  تاـجرد  باـستحا  قیرط  فارطا  طـخب  تبارق  رد 
تبسن  ردارب  تبارق  ۀجرد  ندروآ  تسدب  يارب  هکنانچ  دسرب ، يرگیدب  ات  هدمآ  نیئاپ  بسن ، عماج  زا  هتفر و  الاب 

 172 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
رد رهاوخ  ردارب و  نیارباـنب  دوشیم ، بوسحم  رگید  ۀـجرد  رهاوخب  ردـپ  زا  هجرد و  کـی  تسا  بسن  عماـج  هک  ردـپب  ردارب  زا  رهاوـخ  هب 

. دنراد رارق  رگیدکی  مود  ۀجرد 
دراد دوخب  صوصخم  يدنبهقبط  تسا و  هتفرگن  رارق  ناریا  یندـم  نوناق  رظن  دروم  ثرا  رد  الاب  رد  روکذـم  قیرطب  یبسن  تبارق  باستحا 

. ددرگیم نایب  اًلیذ  نآ  حرش  هک 
173 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

ثرا تاقبط  لوا  باب 

هراشا

. تسا هدومن  میسقت  هقبط  هسب  یفوتمب  یکیدزن  رابتعاب  دنربیم  ثرا  بسنب  هک  ار  یناسک  « 862  » ةدام رد  یندم  نوناق 

« دالوا دالوا  دالوا و  ردام و  ردپ و  - 1»

وا ۀفطن  زا  میقتـسم  ریغ  هک  دنتـسه  یناسک  دالوا  دالوا  زا  روظنم  دیآ . دوجوب  میقتـسم  وا  ۀفطن  زا  هک  دوشیم  هتفگ  یناسکب  صخـش  دالوا 
. يرتخد ةون  دننام  دشاب  رتخد  زا  ای  يرسپ  ةون  دننام  دشاب  رسپ  زا  میقتسم  ریغ  دالوا  هک  دیامنیمن  یقرف  دنبای . شیادیپ 

« اهنآ دالوا  رهاوخ و  ردارب و  دادجا و  - 2»

ردام زا  دنترابع  اهنآ  دوشیم و  تادج  لماش  يرابتعاب  دادجا  دشابیم . دور  الاب  هک  هچ  ره  ردام و  ردپ  ای  ردـپ  ردـپ  دادـجا ، زا  هدام  روظنم 
روطب دادجا  ۀملک  لامعتـسا  اریز  دـشاب ، هدـش  طقاس  ًاهابتـشا  هدام  رد  تادـج  ۀـملک  تسا  نکمم  دور . الاب  هک  هچ  ره  ردام  ردام  ای  ردـپ 

مود هقبط  زا  دادـجا  فیدر  رد  تادـج  دوشیم  طابنتـسا  رگید  داوم  زا  هچنانچ  دـشابیمن . یـسیوننوناق  شور  اب  بسانم  تادـج  رد  زاـجم 
. دشابیم یّما  ای  یبأ  ای  ینیوبا  رهاوخ  ردارب و  زا  معا  رهاوخ  ردارب و  زا  هدام  روظنم  دنوریم . رامشب 

« اهنآ دالوا  تالاخ و  لاوخا و  تامع و  مامعا و  - 3»

يردام ای  اهنت و  يردپ  ای  ردام  ردـپ و  کی  زا  نانآ  اب  هکنآ  زا  معا  تسا ، صخـش  يردـپ  دـج  ردارب  ای  ردـپ  ردارب  مامعا ، زا  هدام  روظنم 
. ردامب تبسن  لاوخا  زا  هدام  روظنم  تسا . نینچمه  دشاب و  اهنت 

دنـشاب و اهنت  يردام  ای  اهنت و  يردـپ  هکنآ  ای  دنـشاب  رداـم  ردـپ و  کـی  زا  هاوخ  يردـپ ، دـج  رهاوخ  اـی  ردـپ  رهاوخ  زا  دـنترابع  تاـمع 
. ردامب تبسن  تالاخ  زا  هدام  روظنم  تسا  نینچمه 

 174 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 853 

http://www.ghaemiyeh.com


 174 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
رد رما  نیا  دراد . دوخ  نادنواشیوخب  صخش  هک  تسا  یتبحم  یعامتجا و  رظن  زا  یکیدزن  رابتعاب  هقبط ، هسب  ثرا  رد  یبسن  يابرقا  میسقت 

دج و رهاوخ و  ردارب و  زا  شیب  دنراد  رارق  لوا  ۀقبط  رد  هک  دوخ  دالوا  ردام و  ردـپب و  صخـش  ًاعون  اریز  تسا ، دوهـشم  یعامتجا  راکفا 
هقبط ره  تسا . دنمهقالع  هلاخ  یئاد و  همع و  ومع و  زا  شیب  نانیاب  تبسن  نینچمه  دراد و  تبحم  هقالع و  دنتـسه  مود  ۀقبط  رد  هک  هدج 

، دربـیمن ثرا  مود  ۀـقبط  تـسا  یقاـب  لوا  هـقبط  زا  يدرف  هـک  ماداـم  تـسا و  يرگید  رب  مدـقم  ثرا  رد  بیترتـب  هناـگهس  تاـقبط  نـیا  زا 
: دیوگیم م  ق . « 863  » هدام هک  تسا  نیا  درب . دـهاوخن  ثرا  یـسک  موس  ۀـقبط  زا  دـشاب  دوجوم  مود  ۀـقبط  زا  يدرف  هاگره  هک  ینانچمه 

«. دشابن یسک  لبق  ۀقبط  نیثراو  زا  هک  دنربیم  ثرا  یتقو  دعب  ۀقبط  نیثراو  »
اب دشابیم و  رترود  ۀجرد  رب  مدقم  ثرا  رد  رتکیدزن  ۀجرد  هک  تسا  دوجوم  یتاجرد  زین  هقبط  ره  رد  دنیامنیم ، حیرـصت  دعب  داوم  هکنانچ 

. دنربیمن ثرا  نارگید  وا  ندوب 
دالوا و مود  هتـسد  ردام ، ردپ و  لوا  هتـسد  دنوشیم : میـسقت  هتـسد  ودب  دالوا ، دالوا  دالوا و  ردام ، ردپ ، زا  دنترابع  هک  لوا  ۀقبط  ۀثرو  اًلثم 

فیدر رد  دالوا  هکنانچ  دنـشابیم ، ثرا  رد  رگید  ضعب  رب  مدقم  یـضعب  دوخ  ۀـقبط  رد  هک  تسا  یتاجرد  ياراد  ریخا  هتـسد  دالوا . دالوا 
دالوا رب  مدـقم  هجرد  رد  دالوا  نیاربانب  دـنربیمن . ثرا  وا  دالوا  دالوا  دنتـسه  دوجوم  یفوتم  لصف  الب  دالوا  هک  مادام  تسین و  دالوا  دالوا 

. دراد رارق  دالوا 
. دمآ دهاوخ  نآ  حرش  هک  دنرگید  یضعب  رب  مدقم  ثرا  رد  یضعب  هک  دنتسه  یتاجرد  ياراد  موس  مود و  هقبط  ثارو  نینچمه 
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ببس مود - ثحبم 

هراشا

«940  » ةدام ددرگیم . ثرا  بجوم  مئاد  تیجوز  دیآیم . دوجوب  ّتیجوز  ۀطبار  رثا  رد  هک  رفن  ود  نیب  تسا  يدنواشیوخ  زا  ترابع  ببس 
«. دنربیم ثرا  رگیدکی  زا  دنشابن  ثرا  زا  عونمم  هدوب و  یمئاد  اهنآ  ّتیجوز  هک  نیجوز  : » یندم نوناق 

ردام و اًلثم  دربیمن ، ثرا  يرگید  زا  ود  نآ  زا  یکی  نادنواشیوخ  دشابیم و  يرگید  زا  نیجوز  زا  کی  ره  نیب  ثراوت  ببـس  طقف  ّتیجوز 
، ببس بجومب  هک  یصاخشا  هلمج  زا  : » دیوگیم م  ق . « 864  » ةدام هک  تسا  نیا  دشابیمن . يرگید  ثراو  نیجوز  زا  یکی  ناردارب  ردـپ و 

«. دشاب هدنز  يرگید  توف  نیح  رد  هک  تسا  نیجوز  زا  کی  ره  دنربیم  ثرا 

. ءالو تیجوز و  دناهقبط : ود  دنربیم  ثرا  ببس ، بجومب  هک  یناسک  مالسا  قوقح  رد  هرکذت 

تیجوز لوا -

. ددرگیم لصاح  مئاد  حاکن  رثا  رد  هک  ۀطبار  زا  تسا  ترابع  نآ  و 

ءالو مود -

هراشا

زا ریغ  تاـهج  زا  یتـهجب  يرگید  اـب  یــصخش  نـیب  تـسا  ۀــطبار  دروـم  نـیا  رد  ءـالو  زا  دارم  تـسا . یکیدزن  ینعمب  واو ، حــتفب  ءــالو 
: تسا هبترم  هس  ياراد  ءالو  تسا . هدش  هتخانش  ثرا  بجوم  هک  يدنواشیوخ ،
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قتع ءالو  - 1

رد روبزم  ۀطبار  دوشیم . وا  زا  یلوم  ندرب  ثرا  بجوم  دیآیم و  دوجوب  هدنب  ندومن  دازآ  رثا  رد  هک  هدـنب ، یلوم و  نیب  تسیاهطبار  نآ  و 
. دشاب هدومنن  بلس  دوخ  زا  ار  وا  هریرج  نامض  تیلوئسم  هدنب  ندرک  دازآ  نامز  رد  یلوم  هک  ددرگیم  لصاح  یتروص 

دوب و دهاوخ  وا  ثراو  هدومن  دازآ  ار  وا  هک  یئالوم  دریمب  دراذـگن و  یقاب  دوخ  زا  یبسن  ثراو  هدـش  دازآ  هدـنب  هچنانچ  تروص  نیا  رد 
يالعا مهـس  هجوز  دشاب ، هتـشاد  همئاد  ۀجوز  روبزم  ةدنب  هک  یتروص  رد  تسا . وا  نآ  زا  هکرت  دشاب  هتـشاد  یبسن  ثراو  هدـنب  هاگره  الا 

يربـت وا  ةریرج  نامـض  زا  دوخ ، ةدـنب  ندومن  دازآ  ناـمز  رد  یلوم  هک  یتروص  رد  دـسریم . یلومب  هیقب  دربـیم و  دـشاب  عـبر  هک  ار  دوـخ 
رد  اریز  . ) دوب دهاوخن  هدش  دازآ  هدنب  ثراو  دیوج ،
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ندوبن تروص  رد  قتعم  نآ  لباقم  رد  دشابیم و  وا  ءاطخ  هید  لوئـسم  تسا و  هلقاع  قتعم  دشابن  هدـش  دازآ  هدـنب  يارب  هبـصع  هک  یتروص 

(. دربیم ثرا  وا  زا  هدش  دازآ  هدنب  يارب  ثراو 

هریرج نامض  ءالو  - 2

ۀجیتن رد  دیآیم و  دوجوب  صوصخم  دقع  رثا  رد  هک  يرگید  اب  یسک  نیب  تسیاهطبار  هریرج  نامـض  تسا . هزب  ینعمب  میج  حتفب  هریرج 
وت نم  ینک و  کمک  تیامح و  ارم  وت  هک  میئامنیم  داد  رارق  دیوگب : يرگیدب  یـسک  هک  تسنآ  روبزم  دقع  دنربیم . ثرا  رگیدـکی  زا  نآ 

ار نآ  رگید  فرط  و  مربب ، ثرا  وت  زا  نم  يربب و  ثرا  نم  زا  وت  مشاب و  وت  هلقاع  نم  یـشاب و  نم  هلقاع  وت  میامن و  تیاـمح  کـمک و  ار 
. دیامن لوبق 

هکنانچ اریز  دشاب ، هتشادن  ةدننک  دازآ  یبسن و  ثراو  نومضم  هک  دربیم  ثرا  یتروص  رد  دوخ  نومضم  زا  هریرج  نماض  تروص  نیا  رد 
. دوشن هتخانـش  وا  ثراو  یلوم  قتع ، ءالو  رثا  رد  نینچمه  یبسن و  ثراو  یفوتم  هک  دربیم  ثرا  یتروص  رد  هریرج  نماض  دـش  هراشا  نآـب 

هریرج نماض  نآ  زا  هیقب  دربیم و  دشاب  عبر  هک  ار  دوخ  يالعا  بیصن  وا  دشاب ، هتـشاذگ  یقاب  دوخ  زا  همئاد  هجوز  یفوتم  هک  یتروص  رد 
. دوب دهاوخ 

تماما ءالو  - 3

ثراو دـشاب  رـضاح  هچنانچ  مالـسلا  هیلع  ماما  دـشاب ، هتـشادن  زین  هریرج  نماض  قتع و  ءـالو  دریمب و  ثراو  نودـب  یـسک  هک  یتروص  رد 
رد دسریم . یفوتم  رهش  نیکاسم  ءارقف و  فرـصمب  یفوتم  ۀکرت  ینونک ، رـصع  دننام  مالـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  تروص  رد  دوشیم و  هتخانش 

رهـش نیکاسم  ءارقف و  فرـصمب  تبیغ  نامز  رد  ماـما و  نآ  زا  هیقب  و  دربیم . ار  هکرت  عبر  وا  دـشاب  هتـشاد  همئاد  هجوز  یفوتم  هک  یتروص 
. دیسر دهاوخ  یفوتم 

زا دشابیم و  بسن  ببس و  فیدر  رد  ءالو  نیاربانب  ءالو  ببس و  بسن ، دناهتسناد : زیچ  هس  ار  ثرا  بجوم  دوخ ، بتک  رد  اهقف  زا  یـضعب 
. ددرگیمن بوسحم  ببس  ماسقا 

زا کـی  ره  دـنربیم  ثرا  ببـس  بجوـمب  هک  یـصاخشا  هلمج  زا   ) دـیوگیم هک  م  ق . « 864  » ةدام ترابع  ناـیب  ةوحن  یندـم  نوناـق  رظن  زا 
زا یمان  یندم  نوناق  هکنآ  لاح  دـنربیم و  ثرا  ببـس  بجومب  هک  دنتـسه  يرگید  ناسک  نیجوز  زا  ریغ  هک  تسنآ  دـننام  تسا ) نیجوز 

، دسانـشیم ثرا  بابـسا  زا  ار  ءالو  هناگهس  ماسقا  هک  هیماما  قوقح  تیاعر  يارب  یندـم  نوناـق  هک  دـسریم  رظنب  تسا . هدربن  رگید  ناـسک 
هدومن  نایب  لمجم  ار  هدام 
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قتع ءالو  هملسم  تاداع  هعوضوم و  نیناوق  حور  کمکب  ناوتیمن  ددرگن . روبزم  نوناق  بیوصت  نامز  طیحم  راکفا  ضارتعا  راچد  ات  تسا 
ءالو يارب  یعوضوم  یمالـسا  يرفیک  ماکحا  يارجا  مدـع  هدرب و  ّتیکلام  ءاغلا  اب  اریز  تسناد ، ثرا  بابـسا  زا  ار  هریرج  نامـض  ءـالو  و 

ثراوت بابـسا  زا  ّتیجوز  زا  ریغ  ار  يرگید  ببـس  ناوتیمن  یئاضق  رظن  زا  تهج  نیدـب  دـنامیمن . یقاب  ةریرج  نامـض  ءالو  قتع و  نامض 
هکرت رما  ثراو  ندوبن  تروص  رد  : » دیوگیم دمآ  دـهاوخ  نآ  حرـش  هکنانچ  « 866  » ةدام رد  یندـم  نوناق  تماما  ءالو  دروم  رد  تخانش ،

. دوشیم هداد  تلود  هنازخب  هکرت  یبسح  روما  ق  « 335  » ةدام قبط  هک  تسا » مکاحب  عجار  یفوتم 

هددعتم تابجوم  عامتجا  موس - ثحبم 

هراشا

هکنیا رگم  دربیم ، ثرا  تابجوم  نآ  مامت  تهجب  دوش ، عمج  ثرا  ةددعتم  تابجوم  دـحاو  یـصخش  رد  رگا  : » دـیوگیم م  ق . « 865  » ةدام
روکذم يدنواشیوخ  ماسقا  زا  یکی  هک  سک  ره  دربیم .» عنام  ناونع  تهج  زا  طقف  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  يرگید  عنام  اهنآ  زا  یـضعب 
هتخانـش ثرا  تابجوم  زا  ار  طباور  نآ  زا  کـی  ره  نوناـق  اریز  دربیم ، ار  هکرت  زا  ینیعم  بیـصن  دـشاب  هتـشادن  بجاـح  اراد و  ار  ـالاب  رد 

زا دشاب  ترابع  هک  تسا  رّرقم  وا  يارب  یمهس  دراد  یفوتم  اب  هک  یئوشانز  ۀطبار  رابتعاب  دشابیم  یفوتم  ۀمئاد  ۀجوز  هک  یـسک  اًلثم  تسا ،
ندوبن تروص  رد  یفوتم  يومع  رتـخد  نینچمه  وا و  يارب  دـالوا  ندوب  تروـص  رد  نمث  و  یفوـتم ، يارب  دـالوا  ندوـبن  تروـص  رد  عـبر 

تهج دنچ  زا  دحاو  صخش  تسا  نکمم  نآ . لاثما  دوب و  دهاوخ  وا  هکرت  رد  میهـس  دراد  یفوتم  اب  هک  یبسن  ۀطبار  رابتعاب  مدقم ، ثراو 
یفوتم يومع  رتخد  هکنآ  دـننام  تسا ، هدـش  هتخانـش  ثرا  تابجوم  زا  یئاهنتب  اهنآ  زا  کی  ره  هک  دـشاب  هتـشاد  يدـنواشیوخ  یفوتم  اـب 

. دوب دهاوخ  اراد  ار  ینیعم  ثرالا  مهـس  یفوتم  اب  طباور  تابجوم و  نآ  زا  کی  ره  يارب  روبزم  نز  تروص  نیا  رد  دشاب . وا  ۀمئاد  ۀـجوز 
رتخد  مهس  هجوز و  مهس  دشابن ، وا  رب  مدقم  یثراو  هاگره  دشابیم  وا  يومع  رتخد  یفوتم  هجوز  هک  الاب  لاثم  دروم  رد  هکنانچ 
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زا یـضعب  هکنآ  رگم  دربیم  ثرا  اهنآ  یماـمت  تهجب  دوش ، عمج  ثرا  هدـیدع  تاـبجوم  یـسک  رد  هاـگره  نیارباـنب  درب . دـهاوخ  ار  ومع 

. دشاب رگید  ضعب  رب  مدقم  تابجوم 

: تسا مسق  ود  رب  ثرا  ةدیدع  تابجوم  عامتجا 

یبسن يدنواشیوخ  دنچ  عامتجا  - 1

نکمم رگید  هاگ  دـشاب و  یفوتم  یئاد  ومع و  هکنآ  ای  یفوتم و  هلاـخ  همع و  یـسک  هکنآ  دـننام  تسا  یبسن  بجوم  ود  عاـمتجا  هاـگنآ  و 
تاهج زا  زین  تسا و  یفوتم  يومع  يرـسپ  ةون  هک  یـسک  دننام  دشاب  هتـشاد  یفوتم  اب  یبسن  يدـنواشیوخ  یـسک  تهج  نیدـنچ  زا  تسا 
ثراو دـشابن  یفوتم  يارب  یمدـقم  ثراو  هاگره  الاب  تروص  رد  دـشابیم . وا  هلاخ  يرتخد  ةون  همع و  يرتخد  ةون  یئاد ، يرـسپ  ةون  رگید 

نآ زا  یـضعب  تسا  نکمم  دـحاو  صخـش  رد  هددـعتم  تاـبجوم  عاـمتجا  تروص  رد  دربـیم . ثرا  هدـیدع  تاـهج  زا  یکی  ره  زا  روـبزم 
تروص نیا  رد  دـشاب ، زین  وا  يومع  رـسپ  یفوتم  ردارب  هکنآ  دـننام  دـشاب ، رگید  تاـبجوم  ضعب  ناونعب  وا  ندرب  ثرا  زا  عناـم  تاـبجوم 

هقبط ثارو  زا  ومع  رـسپ  دـشابیم و  مود  هقبط  ثارو  زا  ردارب  اریز  دربیم ، ثرا  یفوتم  زا  يردارب  يدـنواشیوخ  راـبتعاب  طـقف  روبزم  ثراو 
. دشابیم رّخؤم  ۀقبط  ندرب  ثرا  زا  عنام  مدقم  هقبط  تسا و  موس 

یبسن یببس و  يدنواشیوخ  عامتجا  - 2
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، دشابن مدقم  ۀجرد  هقبط و  زا  یثراو  هاگره  تروص  نیا  رد  دـشاب ، وا  یئاد  رتخد  ای  ومع  رتخد  یفوتم  همئاد  ۀـجوز  هک  تشذـگ  هکنانچ 
هقبط زا  یبسن  ثراو  یفوتم  هک  یتروص  رد  یئاد . رتخد  اـی  ومع  رتـخد  تمـسب  ّتیجوز و  تمـسب  دربـیم ، ثرا  تهج  ودـب  روبزم  ۀـجوز 

. درب دهاوخ  ثرا  تیجوز  تمسب  هجوز  طقف  دشاب ، هتشاد  یئاد  ومع و  دننام  مدقم  هجرد  ای  دنزرف و  دننام  مدقم 
179 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

ثرا طئارش  رد  مود  لصف 

هراشا

. دوش رادروخرب  دناوتب  نآ  زا  ات  دشاب  دوجوم  زین  یطیارـش  دیاب  هکلب  تسین ، يرگید  زا  یکی  ندرب  ثرا  يارب  یفاک  یئاهنتب  يدنواشیوخ 
: زا دنترابع  روبزم  طیارش 

. یفوتم يارب  هکرت  دوجو  ثراو 3 - دوجو  ثروم 2 - توم  - 1

ثروم توم  لوا - ثحبم 

هراشا

تثارو طرـش  نیلوا  هکلب  دندرگ ، رادروخرب  رگیدکی  یئاراد  زا  ثرا  ناونعب  دنناوتب  نادـنواشیوخ  هک  تسین  یفاک  یئاهنتب  يدـنواشیوخ 
لقتنم دنتـسه  تایح  دیق  رد  توف  نامز  رد  هک  شنادنواشیوخب  یفوتم  لاوما  توم  رثا  رد  تشذگ  هکنانچ  اریز  تسا ، ثروم  توم  نانیا 
یقیقح توم  تسا : مسق  ود  رب  توم  دوش . هتـسناد  نامز  نآ  نادنواشیوخ  ات  ددرگ  مولعم  دیاب  ثروم  توم  خـیرات  هک  تسا  نیا  دوشیم .

«. دنکیم ادیپ  ققحت  ثروم  یضرف  تومب  ای  یقیقح  تومب  ثرا  : » دیوگیم م . ق . « 767  » ةدام هک  تسا  نیا  یضرف . توم  و 

یقیقح توم  - 1

رارق فالتخا  دروم  یقیقح  توم  هک  یتروص  رد  دـشابیم . ندـب  زا  حور  قاهزا  زا  ترابع  یقیقح  توم  دـشابیم  مولعم  نآ  مان  زا  هکنانچ 
. تسا تابثا  لباق  دوهش  تداهش  دننام  رگید  ۀلدا  ای  هدش و  دیق  نآ  رد  توف  هک  همانسانش  ۀلیسوب  دریگ 
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بئاـغ توف  زا  فشاـک  دوخ  يدوـخب  رما  نیا  اریز  ددرگ ، وا  ۀـثروب  بئاـغ  لاوـما  لاـقتنا  بجوـم  دـناوتیمن  دـماجنا  لوـطب  هچ  ره  تبیغ 

م ق . « 1015  » یلا « 1011  » داوم رد  روکذم  تارّرقم  قبط  نآ  ةرادا  تظافح و  يارب  رثالا  دوقفم  بئاغ  یئاراد  تهج  نیدـب  دوب ، دـهاوخن 
هک یتروص  رد  ددرگ . مولعم  بئاـغ  ّتیعـضو  اـت  دوشیم  هدرپس  ددرگیم  نییعت  هک  ینیماـب  یبـسح  روما  نوناـق  « 150  » یلا « 126  » داوم و 

: دیوگیم ق م  « 1016  » ةدام هکنانچ  الا  دش و  دـهاوخ  هداد  وا  فرـصتب  یئاراد  دـنک ، یفّرعم  دوخ  زا  ةدـنیامن  ای  دـیامن و  تعجارم  بئاغ 
کی هچ  رگا  ددرگیم  میـسقت  توملا  نیح  دوجوم  ثارو  نیب  وا  لاوما  دوش  ملـسم  رثالا  دوقفم  بیاغ  توف  خیرات  مه  توف و  مه  هاگره  »
نیما ۀلیـسوب  وا  لاوما  ةرادا  تظافح و  نارود  بئاغ  توف  ندش  ملـسم  اب  دشاب .» هدرک  توف  دـعبب  بیاغ  توف  خـیرات  زا  اهنآ  رفن  دـنچ  ای 

نیب ثرا  تارّرقم  قبط  تسا و  هدوب  توف  نیح  رد  دوجوم  ۀـثروب  ّقلعتم  بئاـغ  توف  خـیرات  زا  هکرت  هک  دوشیم  فشک  ددرگیم و  يرپـس 
. دش دهاوخ  هداد  ناشناگدنامزابب  نانآ - مهس  دنشاب  هدرم  بیاغ  توف  زا  دعب  هثرو  زا  یـضعب  هک  یتروص  رد  دوشیم . میـسقت  روبزم  هثرو 

خیراـت نآ  رد  وا  توف  هک  ار  یخیراـت  دـیاب  همکحم  ددرگ ، تباـث  توف  خـیرات  نییعت  نودـب  بیاـغ  توف  رگا  : » م ق . « 1017  » ةدام قبط 
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الاـب رد  هکناـنچ  دوشیم .» میـسقت  دـناهدوب  دوجوم  روبزم  خـیرات  رد  هک  یثارو  نیب  بیاـغ  لاوما  تروص  نیا  رد  دـنک ، نیعم  هدوب  قـقحم 
اب هاـگداد  دـشابن ، ملـسم  بیاـغ  توف  خـیرات  هاـگره  دوب ، دـهاوخ  توف  نیح  دوجوم  هثروب  ّقلعتم  ًارهق  یفوتم  هکرت  هک  دـش  هداد  رکذـت 

ّقلعتم یفوتم  هکرت  و  درک ، دـهاوخ  نییعت  ار  توف  خـیرات  هدـنورپ ، رد  دوجوم  هلدا  عفنيذ و  صاخـشا  فرط  زا  يزاربا  هلدا  یگدیـسر و 
. دشابیم دوجوم  روبزم  خیرات  رد  هک  تسا  بیاغ  نادنواشیوخب 

ّتیعـضو هاـگره  هـک  دـسریم  رظنب  یلو  تـسا ، هدوـمن  بیاـغ  توـف  خـیرات  نـییعتب  فـظوم  قـلطم  روـطب  ار  هاـگداد  هـچ  رگا  ـالاب  ةداـم 
توف مه  یـضعب  هچنانچ  هدرکن و  توف  نانآ  زا  یـسک  ینعی  دـشاب ، هدومنن  رییغت  وا  توف  خـیرات  اـت  تبیغ  ناـمز  زا  بیاـغ  نادـنواشیوخ 

هک تسناد  يدرومب  رظان  ار  هدام  تسا  بسانم  نیاربانب  دـشابیم . رثاالب  بیاغ  توف  خـیرات  نتـسناد  تسا ، هتـشادن  تثارو  رد  ریثأت  هدومن 
مزال  هثرو  نتسناد  يارب  توف  خیرات  نییعت 
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هتـشاد ریثأت  هکرت  قاقحتـسا  رد  رما  نیا  هدرک و  توف  وا  تبیغ  تدم  رد  بیاغ  ناگدـنامزاب  زا  یـضعب  هک  تسا  یتروص  رد  نآ  دـشاب و 

. تسا هدوب  وا  ناگدنامزاب  توف  زا  دعب  ای  لبق  بیاغ  توف  هک  دشابن  مولعم  هکنانچ  دشاب ،

یضرف توم  - 2

لزلزتم ّتیعـضوب  نداد  همتاخ  يارب  دـشابن و  ملـسم  یـسک  توم  هک  تسا  یتروص  رد  ددرگیم ، مولعم  نآ  مان  زا  هکناـنچ  یـضرف ، توم 
. درذگب وا  تبیغ  زا  یتدم  هک  دیآیم  شیپ  يرثالا  دوقفم  بیاغ  دروم  رد  نآ  و  دوشب . وا  توم  ضرف  وا ، یقوقح 

روـما م  ق . « 153  » ةدام زا  هکنانچ  رما  نیا  يارب  حـلاص  هاگداد  دـیآیم . لـمعب  هاـگداد  ۀلیـسوب  یـضرف  توم  مکح  رودـص  یگدیـسر و 
روما : » دیوگیم یبسح  روما  م  ق . « 126  » ةدام دیامنیم . ار  رثالا  دوقفم  بئاغ  روماب  یگدیسر  هک  تسا  یهاگداد  دوشیم ، طابنتـسا  یبسح 
يارب حـلاص  هاگداد  نیاربانب  هدوب » لحم  نآ  رد  بیاغ  هاگتماقا  نیرخآ  هک  تسا  یّلحم  ناتـسرهش  هاـگداد  اـب  رثـالا  دوقفم  بیاـغب  عجار 
هدوب نآ  رد  بیاغ  هاگتماقا  نیرخآ  هک  دشابیم  یّلحم  ناتسرهش  هاگداد  رثالا ، دوقفم  بیاغ  یـضرف  توم  مکح  يأر  رودص  یگدیـسر و 

. تسا
بئاغ روماب  یگدیـسر  يارب  یهاگداد  دـشاب ، ناریا  زا  جراخ  رد  بئاغ  هاگتماقا  نیرخآ  هاگره  : » یبسح روما  نوناـق  « 127  » ةدام روتسدب 

. تسناریا رد  بئاـغ ، تنوکـس  لـحم  نیرخآ  هداـم ، روظنم  هدوب » هاـگداد  نآ  هزوح  رد  بیاـغ  تنوکـس  لـحم  نیرخآ  هک  تسا  حـلاص 
رد يدـنچ  نارهت  رد  هدـمآ و  ناریاب  تراجت  ای  تحایـس  يارب  هتـشاد و  هاگتماقا  سیراپ  رد  هک  یبیاغ  یـضرف  توم  مکح  يارب  نیارباـنب 

. ددرگ هعجارم  دیاب  نارهت  ناتسرهش  هاگدادب  تسا  هدومن  تنوکس  هناخنامهم 
هاگداد دشابن  ناریا  رد  وا  يانکس  لحم  هاگتماقا و  ای  هتشادن  ینکس  لحم  ای  هاگتماقا  ناریا  رد  بیاغ  هاگره  : » یبسح روما  ق . « 128  » ةدام

روما نوناق  « 128  » ةدام زا  هکنانچ  دـنراد » ینکـس  ای  تماقا  لحم  نآ  رد  بئاغ  هثرو  هک  تسا  حـلاص  بئاغ  روماب  یگدیـسر  يارب  یّلحم 
ناتسرهش  هاگداد  هاگداد ، زا  روظنم  ددرگیم ، مولعم  یبسح 
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ای تماقا  فلتخم  ياههاگداد  ةزوح  رد  کی  ره  دنشاب و  ددعتم  بیاغ  هثرو  هک  یتروص  رد  تسا . ناریا  رد  هثرو  يانکـس  ای  تماقا  لحم 

اهنآ نیب  یقرف  هکنآ  نودب  دیآیم . لمعب  روبزم  ياههاگداد  زا  یکی  رد  یضرف  تومب  یگدیسر  هک  دسریم  رظنب  دنشاب ، هتـشاد  تنوکس 
. دشاب

لام اجنآ  رد  بئاغ  هک  تسا  حلاص  یهاگداد  دشابن ، مولعم  ناریا  رد  بئاغ  هثرو  هک  یتروص  رد  : » یبسح روما  م  ق . « 129  » ةدام روتسدب 
تبـسن تسین و  مولعم  ناریا  رد  وا  تنوکـس  ای  تماقا  لـحم  دراد و  ثراو  بئاـغ  هک  دـیامنیم  ناـیب  ار  يدروم  مکح  ًارهاـظ  هداـم  دراد .»
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دـسریم رظنب  هچنآ  تسا . هدومن  رازگرب  توکـسب  دـشاب  هتـشادن  اًلـصا  یببـس  یبـسن و  ثراو  اـی  دـشابن و  ناریا  رد  وا  ثراو  هک  يدرومب 
دوشیم یناتسرهش  هاگداد  زا  تساوخرد  زین  روبزم  دراوم  رد  هک  دومن  طابنتـسا  ناوتیم  نآ  لبق  داومب  هجوت  اب  الاب  ةدام  حور  زا  هک  تسنآ 

. لوقنم ریغ  ای  دشاب  لوقنم  لام  هک  دیامنیمن  یقرف  هدام  قالطاب  رظن  تسنآ . ةزوح  رد  لام  هک 
: دنیامنب ار  بیاغ  یضرف  توم  مکح  رودص  تساوخرد  هاگداد  زا  دنناوتیم  ریز  صاخشا  : » یبسح روما  نوناق  « 153  » ةدام قبط 

. بیاغ ۀثرو  - 1
«. هل یصوم  یصو و  - 2

زا ار  بیاغ  نوید  دـیاب  نیما  یبسح ، روما  نوناـق  « 147  » ةدام روتـسدب  اریز  دنیامنب ، یـضرف  توم  تساوخرد  دـنناوتیمن  بیاغ  ناراکبلط 
. دزادرپب وا  لاوما 

. ددرگیمن عفتنم  بیاغ  یضرف  توم  مکح  زا  راکبلط  نیاربانب 
: دشاب ریز  روما  رب  لمتشم  یبتک و  دیاب  تساوخرد  : » یبسح روما  نوناق  « 154  » ةدام روتسدب 

. بیاغ تاصخشم  - 1
. تبیغ خیرات  - 2

توم  مکح  رودص  تساوخرد  قح  هدننکتساوخرد ، نآ  بجومب  هک  یلئالد  - 3
 183 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

. دراد ار  یضرف 
مکح تساوخرد  دانـسا  هلدا و  نآ  بجومب  تسا  نکمم  یندـم  نوناق  « 1022  » و « 1021  » و « 1020  » ةدام قباـطم  هک  يدانـسا  هلدا و  - 4

«. دومن ار  بیاغ  یضرف  توم 
رد هتفرگ و  رظن  رد  ار  هدـننکتساوخرد  لئالد  تاراهظا و  هاگداد  همانتساوخرد ، لوصو  زا  سپ  : » یبسح روما  نوناـق  « 155  » ةدام قبط 

تبون رد 3  یهگآ  نیا  دهدیم و  بیترت  یندم  نوناق  « 1023  » ةدام قباطم  یهگآ  تسناد  هجوم  ار  هدربمان  لئالد  تاراـهظا و  هک  یتروص 
نیعم یهگآ  نیرخآ  رـشن  خیرات  زا  لاس  کی  هلـصافب  تساوخردب ، یگدیـسر  ۀسلج  دوشیم و  رـشتنم  هام  کی  ۀلـصافب  مادـک  ره  یلاوتم 

. ددرگیم
________________________________________

ه ق ناریا ، نارهت -  ۀیمالسا ، تاراشتنا  دلج ،  6 یماما ،)  ) یندم قوقح  نسح ، دیس  یماما ،

183 ص : ج3 ، یماما ؛)  ) یندم قوقح 
«1025  » ةدام قباطم  هچنانچ  دشاب و  هدشن  یهگآ  لاوما ، فرـصت  تساوخرد  ۀنیمز  رد  اًلبق  هک  دوشیم  ارجا  یتروص  رد  هدام  نیا  تارّرقم 

کی نتـشذگب  طونم  ار  یـضرف  تومب  یگدیـسر  هسلج  روبزم  ةدام  دیامنیم .» افتکا  یهگآ  نآب  هاگداد  دـشاب  هدـش  یهگآ  یندـم  نوناق 
مود دـلج  یندـم  نوناق  رب  رخؤم  نآ  بیوصت  خـیرات  هک  یبسح  روما  نوناق  « 155  » ةدام تسا و  هدومن  دـیق  یهگآ  نیلوا  خـیرات  زا  لاـس 

. تسا هدرک  نییعت  یهگآ  نیرخآ  رشن  خیرات  زا  لاس  کی  نتشذگ  ار  یضرف  تومب  یگدیسر  هسلج  تسا 
یتدم تسا  هدیـسر  وا  تایح  زا  هک  يربخ  نیرخآ  خیرات  زا  هک  دوشیم  رداص  يدروم  رد  بیاغ  یـضرف  توم  مکح  : » م ق . « 1019  » ةدام

«. دنامیمن هدنز  یصخش  نینچ  ًاتداع  هک  دشاب  هتشذگ 
: دوشیمن ضرف  هدنز  بیاغ  صخش  ًاتداع  هک  تسا  بوسحم  يدراوم  ۀلمج  زا  لیذ  دراوم  : » م ق . « 1020  » ةدام

زا بیاغ  نس  روبزم  تدـم  ءاضقنا  رد  هتـشذگ و  تسا  هدیـسر  بیاـغ  تاـیح  زا  هک  يربخ  نیرخآ  خـیرات  زا  ماـمت  لاـس  هد  هک  یتقو  - 1
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. دشاب هتشذگ  لاس  جنپ  داتفه و 
، درذگب حلص  داقعنا  خیرات  زا  مامت  لاس  هس  دوقفم و  گنج  نامز  رد  هدوب و  حلـسم  نوشق  ءزج  نیوانع  زا  یناونعب  رفن  کی  هک  یتقو  - 2

. دسرب وا  زا  يربخ  هکنیا  نودب 
گنج  متخ  خیرات  زا  لاس  جنپ  روبزم  تدم  دشاب  هدشن  حلص  داقعناب  یهتنم  گنج  هاگره 
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. دوشیم بوسحم 

فلت خـیرات  زا  مامت  لاس  هس  تسا و  هدـش  فلت  ترفاسم  نآ  رد  یتشک  نآ  هک  هدوب  یتشک  رد  يرحب  رفـس  نیح  رفن  کـی  هک  یتقو  - 3
«. دسرب يربخ  رفاسم  نآ  زا  هکنیا  نودب  دشاب ، هتشذگ  یتشک  ندش 

یتشک دوشیم  بوسحم  یتشک  تکرح  زور  زا  نآ  ءدـبم  هک  لیذ  ياهتدـم  ياضقنا  اـب  رگا  لـبق  ةداـم  ریخا  ةرقف  دروم  رد  «: » 1021  » ةدام
يربخ هجوچیه  هب  نآ  دوجو  زا  هتـشگنرب و  هدرک  تکرح  اجنآ  زا  هک  يردنبب  دصقم  نودب  تکرح  تروص  رد  دشاب و  هدیـسرن  دصقمب 

. دوشیم بوسحم  هدش  فلت  یتشک  دشابن 
. لاس کی  سراف  جیلخ  لخاد  رزخ و  رحب  رد  ترفاسم  يارب  فلا -

. لاس ود  فوزآ  رحب  هایس و  رحب  هنارتیدم )  ) دیفس رحب  رمحا  رحب  دنه - سونایقا  نامع - رحب  رد  ترفاسم  يارب  ب -
«. لاس هس  راحب  ریاس  رد  ترفاسم  يارب  ج -

دوقفم هتشگ و  گرم  رطخ  راچد  تسا  روکذم  « 1020  » ةدام ةرقف 2 و 3  رد  هچنآ  ریغب  ياهعقاو  ۀجیتن  رد  یسک  رگا  : » م ق . « 1022  » ةدام
ندش راچد  خیرات  زا  لاس  جنپ  هک  دومن  رداص  ار  وا  یـضرف  توم  مکح  ناوتیم  یتقو  دشاب  هدش  دوقفم  هرایط  هدوب و  هرایط  رد  ای  هدـش و 

«. دشاب هدیسر  دوقفم  تایح  زا  يربخ  هکنیا  نودب  درذگب ، گرم  رطخب 
ار وا  یئاراد  هک  دنیامن  اضاقت  همکحم  زا  زین  وا  یـضرف  توم  مکح  رودص  زا  لبق  دنناوتیم  رثالا  دوقفم  بیاغ  ثارو  : » م ق . « 1025  » ةدام
زا مامت  لاس  ود  ًایناث  دشاب و  هدرکن  نّیعم  دوخ  لاوما  ندرک  هرادا  يارب  ار  یسک  روبزم  بیاغ  ًالوا  هکنیا  رب  طورـشم  دهدب ، اهنآ  فرـصتب 

. دشاب مولعم  وا  تامم  ای  تایح  هکنیا  نودب  دشاب  هتشذگ  بیاغ  ربخ  نیرخآ 
تسا » یمتح  لاس  کی  تدم  نالعاب  عجار  « 1023  » ةدام تیاعر  هدام  نیا  دروم  رد 

هیفاک  تانیمضت  ای  نماض و  دیاب  ثارو  لبق  ةدام  دروم  رد  : » م ق . « 1026  » ةدام
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قح ای  لاوما و  ةدـهع  زا  دنـشاب  هتـشاد  وا  لاوما  رب  یّقح  ثلاث  صاخـشا  هک  یتروص  رد  ای  بیاغ و  تعجارم  تروص  رد  ات  دـنهدب  رگید 
«. دوب دهاوخ  یقاب  بئاغ  یضرف  توم  مکح  رودص  عقوم  ات  روبزم  تانیمضت  دنیآرب . ثلاث  صاخشا 

هدننکتساوخرد روضح  مدع  دیآیم . لمعب  ناتـسداد  هدننکتساوخرد و  روضح  اب  یگدیـسر  : » یبسح روما  نوناق  « 156  » ةدام روتسدب 
«. تسین یگدیسر  عنام 

توم مکح  رودص  تابجوم  زارحا  زا  سپ  دیامنب و  دنادب  یـضتقم  هک  قیقحت  هنوگره  دـناوتیم  هاگداد  : » یبسح روما  ق  « 157  » ةدام قبط 
«. دهدیم مکح  یضرف ،

: دشاب ریز  روما  رب  لمتشم  دیاب  مکح  : » دیوگیم یبسح  روما  ق . « 158  » ةدام
. هدننکتساوخرد ةداوناخ  مان  مان و  - 1

. بیاغ تاصخشم  - 2
. مکح تادنتسم  لئالد و  - 3
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«. مکح رودص  خیرات  - 4
دهاوخب و شهوژپ  یضرف  توم  مکح  زا  ناتـسداد  دوخ و  تساوخرد  در  زا  دناوتیم  هدننکتساوخرد  : » یبسح روما  ق . « 159  » ةدام قبط 

«. تسین ماجرف  لباق  شهوژپ  يأر 
«. دوشیم عفترم  تسا  هدش  هتفرگ  هثرو  ای  نیما  زا  هک  یتانیمأت  یضرف  توم  مکح  تیعطق  زا  دعب  : » دیوگیم یبسح  روما  ق . « 160  » ةدام
توـف رگا  : » م ق . « 1017  » ةدام دوش . تیاـعر  دـیاب  یـضرف  توم  مکح  دروم  رد  « 1017  » ةدام دافم  یندـم  نوناق  « 1018  » ةدام روتسدب 
تروص نیا  رد  دنک ، نیعم  هدوب  ققحم  خیرات  نآ  رد  وا  توف  هک  ار  یخیرات  دـیاب  همکحم  ددرگ ، تباث  توف  خـیرات  نییعت  نودـب  بیاغ 

«. دوشیم میسقت  دناهدوب  دوجوم  روبزم  خیرات  رد  هک  یثارو  نیب  بیاغ  لاوما 
وا یـضرف  تومب  عجار  هک  یتامادـقا  دوش ، مولعم  بیاـغ  ندوب  هدـنز  اـی  یقیقح  توم  هک  عقوم  ره  رد  : » یبـسح روما  نوناـق  « 161  » ةدام

تسا » هدش  بیاغ  لاوما  ةرادا  ظفح و  يارب  هک  یتامادقا  رگم  دش ، دهاوخ  رثاالب  تسا  هدمآ  لمعب 
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دناهدرک فرـصت  تثارو  ناونعب  ار  وا  لاوما  هک  یناسک  دوش ، ادیپ  بیاغ  رگا  زین  یـضرف  توف  مکح  رودص  زا  دـعب  : » م ق . « 1027  » ةدام
«. دنراد درتسم  دشابیم  دوجوم  بیاغ  ندش  ادیپ  نیح  روبزم  لاوما  عفانم  ای  نایعا و  زا  هک  ار  هچنآ  دیاب 

ثراو دوجو  مود - ثحبم 

هراشا

دوجو نودب  دـشابیم و  ثراوب  یفوتم  زا  لام  يرهق  لاقتنا  ثرا  اریز  تسا ، ثروم  توم  نیح  رد  ثراو  ندوب  هدـنز  تثارو  طرـش  نیمود 
یناسک هچ  وا  توف  نیح  رد  هک  تسناد  ناوتب  ات  دـشاب  مولعم  دـیاب  ثروم  توف  خـیرات  هک  تسا  نیا  ددرگیمن ، لصاح  لاقتنا  هیلا  لـقتنم 

واب ثرا  دشابن  زرحم  ثروم  توف  نیح  رد  وا  دوجو  هاگره  دریگیم ، رارق  ثراو  هک  یسک  نیاربانب  دنربب . ثرا  دنتسناوتیم  هدوب و  دوجوم 
: دیوگیم م  ق . « 875  » ةدام هک  تسنیا  دشابیمن . ققحم  تثارو ، طرش  دوجو  اریز  دوشیمن ، هداد 

توف نیح  رد  دوشیم ، هبلاـطم  وا  ثرا  هک  یـسک  ندوب  هدـنز  هک  یتروص  رد  تسا »...  ثروم  توف  نیح  رد  ندوـب  هدـنز  تثارو  طرـش  »
روبزم صخش  هکنآ  تابثا  زا  سپ  دیامن و  تابثا  یلیلد  ره  ۀلیسوب  ار  نآ  دناوتیم  عفنيذ  دریگ ، رارق  فالتخا  دروم  دشابن و  زرحم  ثروم 

. درب دهاوخ  ثرا  یفوتم  زا  هررقم  طئارش  دودح  رد  هدوب  دوجوم  ثروم  توف  خیرات  رد 

: دریگ رارق  رظن  دروم  دیاب  عوضوم  هس  تمسق  نیا  رد 

لمح کی -

هراشا

رارق ثحب  دروم  تسا  هتـسیاش  اذل  درادن ، ردام  زا  ۀـناگادج  لقتـسم و  دوجو  تسا و  یلیفط  دوجوم  لمح  تشذـگ ، ّتیـصو  رد  هکنانچ 
عتمتم نآ  زا  توف  رثا  رد  لقتـسم  دارفا  هک  یقوقح  زا  دـناوتیم  اـیآ  دـشابیم ، اراد  ثروـم  توـف  نیح  رد  هک  یتیعـضو  اـب  لـمح  هک  دریگ 

.؟ تسا مورحم  نآ  زا  ای  ددرگ  دنمهرهب  دنوشیم 
عتمتم یندم  قوقح  زا  لمح  : » دیوگیم هدومن  نایب  یلک  هدعاق  تروصب  یندم  قوقح  زا  ار  لمح  ندش  دنمهرهب  یندم ، نوناق  « 957  » ةدام

رب  طورشم  ددرگیم 
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رد ندوب  هدنز  تثارو  طرـش  : » دـیوگیم هک  م  ق . « 875  » ةدام زا  هکنانچ  تسا . یندـم  قوقح  زا  یکی  ثراوت  و  دوش » دـّلوتم  هدـنز  هکنیا 
هچ رگا  دوش  ّدلوتم  مه  هدنز  هدوب و  دـقعنم  توملا  نیح  وا  ۀـفطن  هک  دربیم  ثرا  یتروص  رد  دـشاب  یلمح  رگا  تسا و  ثروم  توف  نیح 

«. دریمب ّدلوت  زا  سپ  ًاروف 

: دربیم ثرا  طرش  ود  ندوب  عمج  اب  لمح  دوشیم ، مولعم 

- ثروم توف  نامز  رد  هفطن  داقعنا  فلا -

زا دوشیم . لصاح  یلیلق  تدمب  محر  رد  رکذم  هفطن  دورو  زا  سپ  هک  تسا  ّثنؤم  کمخت  رکذـم و  ۀـمخت  جازتما  زا  ترابع  هفطن  داقعنا 
. ددرگیم عورش  ینینج  تایح  روبزم  خیرات 

ای هدـشن ، محر  دراو  زونه  هکنآ  هاوخ  دـشاب ، هدـشن  دـقعنم  نینج  ۀـفطن  ثروم  توف  نیح  رد  هاگره  دوشیم ، هدـیمهف  الاب  ةدام  زا  هکنانچ 
ددرگ و حیقلت  ردامب  ات  دوش  هتفرگ  درم  زا  یکشزپ  لئاسوب  هفطن  هکنانچ  نیاربانب  دربیمن . ثرا  هدیدرگن ، لصاح  طالتخا  یلو  تسا  هدش 

نیح دوجوم  ۀثروب  لقتنم  ثروم  توفب  هکرت  اریز  درب ، دهاوخن  ثرا  هفطن  بحاص  زا  روبزم  لمح  دـیآ ، لمعب  حـیقلت  ردـپ  توف  زا  سپ 
لمح تفأر ، رظن  زا  یعیبط  ۀفـسلف  یلقع و  لیلحت  ۀلیـسوب  ناوتیم  ددرگ . لقتنم  لمحب  اـت  دـنامیمن  یقاـب  هکرت  زا  يزیچ  دوشیم و  وا  توف 
ندـش دـّلوتم  هدـنز  هک  دوب  نآ  رب  یقوقح  رظن  زا  دومن و  وا  تثاروب  مکح  الاب  ةدام  زا  طانم  حـیقنت  راـبتعاب  تسناد و  ثراو  زین  ار  روبزم 

زا لمح  شیادیپ  هفطن ، داقعنا  زا  یئاغ  روظنم  اریز  دیامنیم ، ثروم  توف  نامز  زا  شثرالا  مهسب  تبـسن  وا  ّتیکلام  زا  فشک  روبزم  لفط 
راـکفا ظاـحل  زا  داوـم  ریـسفت  رد  یقوـقح  لوـصا  یئاـضق و  شور  زا  رود  لکـشم و  رایـسب  رظن  نـیا  زا  يوریپ  یلو  تـسا ، ثروـم  ۀـفطن 

. دشابیم ینونک  یعامتجا 
فالتخا وا  ۀـفطن  داقعنا  ناـمز  رد  تسا  نکمم  دـنیامن ، مورحم  ثرا  زا  ار  لـفط  هکنآ  يارب  هاـگ  دنـشابیم ، هکرت  رد  عفنيذ  هک  یناـسک 

نامز رد  لمح  هک  ددرگ  یعدم  دوخ  تثارو  تابثا  يارب  یفوتم  ردارب  دشاب و  همئاد  نز  لمحب و  رصحنم  یفوتم  ثراو  هاگره  الثم  دننک .
هکنآ  ای  تسا ، هدش  دقعنم  وا  ۀفطن  ًادعب  هتشادن و  دوجو  یفوتم  توف 
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هدرک و رهوش  یفوتمب  هدوب و  هلماح  اًلبق  روبزم  نز  هک  بیرقت  نیدـب  تسا ، هدوب  دوجوم  یفوتم  اب  جاودزا  زا  لبق  لمح  هک  ددرگ  یعدـم 
هک دشاب  یلفط  هفطن  داقعنا  نامز  رد  فالتخا  تسا  نکمم  هاگ  تسا . هدرم  یبلق  ۀتکس  رثا  رد  وا  رهوش  جاودزا ، خیرات  زا  زور  هد  زا  سپ 

ثروم توف  نامز  رد  ردام  هکنآ  دانتساب  ردپ  دشاب و  ردام  ردپب و  رـصحنم  وا  ثراو  دریمب و  یـسک  هکنانچ  تسا ، ثرا  ضعب  زا  بجاح 
ثروم توف  زا  سپ  بجاح  ۀـفطن  هکنآ  دانتـساب  دوش  نآ  رکنم  ردام  دـنادن و  میهـس  ار  وا  هکرت  رد  سدـس  کی  زا  شیب  هتـشاد  بجاـح 

ود نآ  زا  یکی  ۀفطن  هک  دوش  یعدم  ردام  دنـشابیم و  ردام  بجاح  هک  دراد  ردارب  ود  ردام و  ردپ و  یفوتم  هاگره  اًلثم  تسا . هدش  دـقعنم 
هفطن داقعنا  نامز  رد  فالتخا  تروص  رد  : » دـیوگیم هدومن  یئامنهار  یندـم  نوناـق  « 877  » ةدام تسا . هدـش  دـقعنم  یفوتم  توف  زا  سپ 

«. دش دهاوخ  تیاعر  تسا  رّرقم  بسن  تابثا  يارب  هک  ینوناق  تاراما 
رد یندم  نوناق  هک  دشابیم  لمح  تدم  رثکا  لقا و  باستحا  شارف و  ةدـعاق  تسا ، رّرقم  بسن  تابثا  يارب  هک  یتاراما  زا  الاب  ةدام  روظنم 

«1160  » هدام و  « 1159  » ةدام دریگ  رارق  دانتـسا  دروم  دناوتیم  روبزم  داوم  زا  هچنآ  تسا . هدومن  نایب  ار  نآ  دـعبب ) ةدام 1158   ) بسن باب 
. دشابیم

. دوشیم ضرف  تلاح  ود  تسا  هدش  دقعنم  ثروم  توف  زا  سپ  لمح  ۀفطن  هک  ددرگ  یعدم  یسک  هک  یتروص  رد 
، تسا روبزم  رهوشب  قحلم  لفط  م  ق . « 1159  » ةدام قبط  تروص  نیا  رد  دشاب . هدرکن  ددجم  رهوش  حاکن ، لالحنا  زا  سپ  نز  هاگره  - 1

مادام  ) تسا شارف  ةدعاق  رب  ینتبم  روبزم  ةدعاق  دـشاب . هتـشذگن  هام  هد  زا  شیب  لفط  تدالو  زور  ات  لالحنا . خـیرات  زا  هکنیا  رب  طورـشم 
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(. دشابیم رهوش  نآ  زا  لفط  تسناد  رهوشب  قحلم  ار  لفط  ناوتب  هک 
ات نز ، اب  رهوش  یکیدزن  خیرات  زا  هک  دنک  تباث  دیامن و  رثالا  یغلم  جراخ  لیلد  ۀلیـسوب  ار  روبزم  ةراما  دناوتیم  لفط  قاحلا  مدـع  یعدـم 

. تسا هتشذگ  هام  هد  زا  شیب  ای  هام و  شش  زا  رتمک  لفط  تدالو  نامز 
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هدمآ و دوخ  نز  دزن  نارهتب  توف ، زا  لبق  هام  کی  هتـسیزیم و  روشک  زا  جراخ  رد  لاس  هس  تدم  رهوش  هک  دیامن  تباث  روبزم  یعدم  اًلثم 
كرت ار  نارهت  دوخ  توف  زا  لبق  هام  شـش  رهوش  هک  دـنک  تباث  یعدـم  هکنآ  ای  تسا . هتفای  دـّلوت  رهوش  توف  زا  سپ  هاـم  راـهچ  لـفط 
خیرات زا  هام  تفه  زا  سپ  لـفط  هدـنام و  نارهت  رد  شنز  تسا و  هدرک  توف  ناتـسرامیب  رد  اـجنآ  رد  هتفر و  اـپوراب  اوادـم  يارب  هتفگ و 
یفوتم زا  لفط  هک  ددرگیم  ملـسم  دـنک ، تباث  ار  دوخ  ءاعدا  دـناوتب  یعدـم  هکنانچ  ـالاب  تروص  ود  رد  تسا . هدـش  دـّلوتم  رهوش ، توف 

. تسا هدش  ّدلوتم  یضرف  یکیدزن  خیرات  زا  هام  هد  زا  شیب  مود  تروص  رد  هام و  شش  زا  رتمک  لوا  تروص  رد  لفط  اریز  تسین ،
. دوشیم لمع  یندم  نوناق  « 1160  » ةدام روتسدب  دشاب ، هدرک  رهوش  ًاددجم  حاکن ، لالحنا  زا  سپ  نز  هاگره  - 2

لفط ددرگ ، ّدلوتم  وا  زا  یلفط  دـنک و  رهوش  ًاددـجم  نز  دوش و  لحنم  یکیدزن  زا  سپ  حاکن  دـقع  هک  یتروص  رد  : » م ق . « 1160  » ةدام
رهوش ود  رهب  لفط  قاحلا  لبق  داوم  قباطم  هک  یتروص  رد  تسا . نکمم  رهوش  نآب  وا  قاحلا  لبق  داوم  قباـطم  هک  دوشیم  قحلم  يرهوشب 

«. دنک تلالد  نآ  فالخ  رب  هیعطق  تاراما  هکنآ  رگم  تسا ، مود  رهوشب  قحلم  لفط  دشاب  نکمم 
: تسا رّکذتم  ار  تروص  ود  الاب  ةدام 

شیب هکنیا  رب  طورشم  دوشیم ، هتخانش  لوا  رهوش  زا  لفط  ددرگ ، ّدلوتم  مود  حاکن  داقعنا  خیرات  زا  هام  شـش  زا  رتمک  لفط  هکنانچ  لوا -
هتشذگ هام  هد  زا  شیب  وا  اب  لوا  رهوش  یکیدزن  خیرات  زا  هک  ددرگ  تباث  هکنآ  رگم  دشاب ، هتشذگن  لوا  حاکن  لالحنا  خیرات  زا  هام  هد  زا 
نیدـب تسا ، هتفای  دـّلوت  هام  شـش  زا  رتمک  اریز  دوشیمن ، هتخانـش  زین  مود  رهوش  زا  تسین و  لوا  رهوش  زا  لفط  تروص  نیا  رد  هک  تسا 

ات یکیدزن  خـیرات  زا  هکنیا  رب  طورـشم  تسا  رهوشب  قحلم  ّتیجوز  نامز  رد  دـّلوتم  لفط  : » دـیوگیم م  ق . « 1158  » ةداـم هک  تسا  تهج 
راهچ  زا  سپ  دریمب و  شرهوش  تشهبیدرا  لوا  رد  ینز  هاگره  اًلثم  دشاب .» هتشذگن  هام  هد  زا  رتشیب  هام و  شش  زا  رتمک  ّدلوت  نامز 
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ّدلوتم یلفط  درذگیم  هک  هام  راهچ  روبزم  حاکن  تدم  زا  دنک و  رهوش  ًاددجم  رویرهش ، ینعی 16  دوشیم  یضقنم  وا  ةدع  هک  زور  هد  هام و 

. تسا هدش  ّدلوتم  لوا  حاکن  لالحنا  خیرات  زا  هام  هد  زا  رتمک  لفط  اریز  دوشیم ، هتخانش  لوا  رهوش  زا  روبزم  لفط  دوش ،
لوا حاکن  لالحنا  خـیرات  زا  هام  هد  زا  رتمک  لفط  هکنانچ  تسناد ، قحلم  رهوش  ود  رهب  ناوتب  ار  لفط  الاب  داوم  قبط  هک  یتروص  رد  مود -

دوجوم مود  رهوشب  تبسن  شارف  ةدعاق  اریز  دوب ، دهاوخ  مود  رهوش  نآ  زا  لفط  دشاب . هتشذگ  مود  جاودزا  خیرات  زا  هام  شش  زا  شیب  و 
هس ای  رهط  هس  زا  سپ  روبزم  نز  دهد  قالط  ار  دوخ  نز  يرهوش  هاگره  الثم  تسا ، هدش  عطق  مود  حاکن  اب  لوا  رهوشب  تبـسن  و  دشابیم ،
نآ زا  روبزم  لفط  دیآ ، ایندب  یلفط  جاودزا  خیرات  زا  زور  دنچ  هام و  شـش  زا  سپ  دـنک و  رهوش  ًاددـجم  دـباییم  همتاخ  وا  ةدـع  هک  هام 

. دوشیم هتخانش  مود  رهوش 

لفط ندش  دلوتم  هدنز  ب -

هراشا

يارب ًاعون  هک  یتمالع  دریمب . ًاروف  هچ  رگا  تسا ، وا  ندـش  دـّلوتم  هدـنز  هداد  رارق  لمح  ندرب  ثرا  طرـش  یندـم  نوناـق  هک  يرما  نیمود 
تاـیح یلومعم  مئـالع  زا  روما  نیا  تسا . دازون  ءاـضعا  یـضعب  تکرح  ندرک و  هیرگ  دریگیم  رارق  رظن  دروم  دازوـن  ندـش  دـّلوتم  هدـنز 

ياههیر هک  ددرگ  مولعم  یفاکـش  دبلاک  رثا  رد  هکنآ  دننام  دشاب  دوجوم  دازون  ندش  ّدلوتم  هدـنز  رب  يرگید  مئالع  هچنانچ  الا  دـشابیم و 
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ندش دلوتم  هدنز  زا  سپ  لمح  هاگره  دیامنیم  حیرـصت  الاب  ةدام  هکنانچ  تسا . یفاک  وا  تثارو  تابثا  يارب  تسا ، هدومن  سفنت  كدوک 
. درب دهاوخن  ثرا  دریمب  ردام  مکش  رد  ّدلوت  زا  لبق  لمح  هچنانچ  نیاربانب  دربیم ، ثرا  دوخ  ثروم  زا  دریمب  ًاروف 

هدنز تسا و  ثروم  توف  نیح  رد  وا  دوجو  لمح ، ندرب  ثرا  ببس  ددرگیم  مولعم  م  ق . « 875  » ةدام زا  لبق  لمح  هکنانچ  یلیلحت  رظن  زا 
لمح هک  دـیامنیمن  یقرف  تسا . هدـش  لقتنم  واب  توف  نامز  زا  هکرت  هک  دوشیم  فشک  نآ  ققحت  اب  دـشابیم و  رّخأتم  طرـش  ندـش  دـّلوتم 
روبزم دروم  لماش  هدام  قالطا  اریز  ددرگ ، وا  طقـس  ببـس  یـسک  ای  دوش  طقـس  يراـمیب  رثا  رد  هاوخ  ددرگ ، طقـس  اـی  دوش  دـّلوتم  دوخ 

. دوشیم
ملسم  دیاب  دربب ، ثرا  یفوتم  زا  دناوتب  لمح  هکنآ  يارب  تشذگ  هچنآ  ربانب 
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تسا طرـش  قّقحت  رد  کشا  اریز  دربیمن ، ثرا  وا  دشاب  تدالو  نامز  رد  لمح  تایح  رد  دیدرت  هکنانچ  تسا . هدش  ّدلوتم  هدنز  هک  دشاب 
یضعب دوشیمن .» تثارو  مکح  تدالو ، نیح  تایح  رد  کش  اب  : » دیوگیم م  ق . « 876  » هدام هک  تسا  نیا  دشابیم . نآ  ققحت  مدع  لصا  و 

، دناهتـسناد تثارو  طرـش  وا  رد  ار  تایح  رارقتـسا  هکلب  دننادیمن ، تثارو  يارب  یفاک  یئاهنتب  ار  لمح  ندش  ّدلوتم  هدـنز  هیماما  ياهقف  زا 
. دربب ثرا  دوخ  ثروم  زا  دناوتیمن  دشاب  هتشادن  ار  ءاقب  ّتیلباق  یلو  دوش  ّدلوتم  هدنز  لفط  هچنانچ  ینعی 

ثروم زا  دریمب  ًاروف  ءاقب ، ۀمزال  ءاضعا  زا  يوضع  صقن  رثا  رد  دشاب و  یعیبط  هکنآ  نودب  دوش  ّدلوتم  هدـنز  یلفط  هاگره  هیرظن  نیاربانب 
. دربیمن ثرا  دوخ 

، درب دهاوخن  ثرا  دریمب  نآ  ۀیقب  جورخ  زا  لبق  ددرگ و  جراخ  ردام  مکش  زا  لمح  ندب  زا  یتمسق  هک  یتروص  رد  هلأسم -

اریز دربیمن  ثرا  دوش  هفخ  دنک و  ریگ  محر  رد  هچب  رس  دشاب و  هدنز  لفط  ددرگ و  جراخ  ردام  ندب  زا  لمح  ياهتـسد  اهاپ و  هاگره  اًلثم 
. دشاب هدنز  ۀظحل  ردام  مکش  زا  جراخ  رد  هک  تسا  هدش  ّدلوتم  هدنز  لفط  دوشیم  هتفگ  ینامز  ًافرع 

هکرت میسقت  لمح و  هرکذت -

هراشا

ثارو زا  یـضعب  ای  مامت  ثرا  زا  عنام  دوش  ّدلوتم  تثارو  لباق  رگا  هک  دـشاب  یلمح  ثروم  توم  نیح  رد  هاگره  : » م ق . « 878  » ةدام قبط 
دنهاوخب اهنآ  دشابن و  ثارو  ریاس  زا  کیچیه  ثرا  زا  عنام  لمح  رگا  دوش و  مولعم  وا  لاح  ات  دـیآیمن  لمعب  ثرا  میـسقت  ددرگیم ، رگید 

ثارو زا  کی  ره  ۀصح  دنراذگ و  رانک  دشاب  هقبط  نامه  زا  رـسپ  ود  هصح  يواسم  هک  ياهصح  لمح  يارب  دـیاب  دـننک ، میـسقت  ار  هکرت 
: تسا هتفرگ  رظن  رد  ار  تروص  ود  الاب  ةدام  دوش » مولعم  لمح  لاح  ات  تسا  یعارم 

- هکرت میسقت  زاوج  مدع  - 1

میـسقت ددرگیم ، رگید  ثارو  زا  ضعب  ای  مامت  ثرا  زا  عنام  دوش ، دـّلوتم  تثارو  لباق  رگا  هک  دـشاب  یلمح  ثروم  توم  نیح  رد  هاگره  »
مولعم لمح  ّتیعـضو  هک  مادام  اریز  دروم  ود  رد  دوشیم  مولعم  روبزم  ترابع  زا  هکناـنچ  دوش »...  مولعم  وا  لاـح  اـت  دـیآیمن  لـمعب  ثرا 

: ددرگیمن میسقت  هکرت  دوشن 
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یفوتم هاگره  الثم  تسا . نارگید  رب  مدقم  هقبط  رد  رـصحنم و  ثراو  لمح  هکنآ  دننام  دـشاب ، هثرو  مامت  ندرب  ثرا  زا  عنام  لمح  فلا -
رب مدقم  تسا و  یلوا  ۀقبط  رد  رـصحنم  ثراو  وا  دوش ، ّدلوتم  هدنز  لمح  هکنانچ  دـشاب  هلماح  وا  ۀـعتم  نز  تسا و  رهاوخ  ردارب و  ياراد 
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ثرا زا  رهاوخ  ردارب و  لمح ، ندـش  دـّلوتم  هدـنز  اـب  نوچ  تروص  نیا  رد  دـنراد . رارق  مود  ۀـقبط  رد  هک  دـشابیم  یفوتم  رهاوخ  ردارب و 
دوب و دهاوخ  وا  نآ  زا  هکرت  ددرگ  ّدلوتم  هدنز  هکنانچ  دوشیم . هدیـشک  لمح  دـّلوت  راظتنا  ددرگیمن و  میـسقت  ثرا  دوب ، دـنهاوخ  مورحم 

. ددرگیم میسقت  یفوتم  رهاوخ  ردارب و  نیب  الا 
مامعا و هجوز و  زا  دنـشاب  ترابع  یفوتم  هثرو  دشاب و  همئاد  نز  زا  لمح  هکنآ  دـننام  دـشابیم . هثرو  ضعب  ندرب  ثرا  زا  عنام  لمح  ب -
، دندرگیم مورحم  ثرا  زا  دنراد  رارق  موس  ۀقبط  رد  دنـشابیم و  لاوخا  مامعا و  هک  هثرو  زا  ضعب  دوش  ّدلوتم  هدنز  لمح  هاگره  هک  لاوخا 

. دوب دهاوخ  لمح  کی  هجوز و  رد  رصحنم  یفوتم  هثرو  و 
مورحم ثرا  زا  هک  یـصاخشا  تسا  نکمم  لـمح  تثارو  اـب  هک  تسنآ  ـالاب  تروـص  ود  رد  لـمح  دـّلوت  زا  لـبق  ثرا  میـسقت  عـنم  ّتلع 

. دوش ّدلوتم  هدرم  لمح  هک  ددرگیم  ملسم  ینامز  نانیا  تثارو  اریز  دنیامنب ، فرصت  تثارو  ناونعب  هکرت  زا  یتمـسق  ای  مامت  رد  دنـشابیم 
. ددرگ مولعم  لمح  ّتیعضو  ات  دوشیم  هرادا  تظافح و  لمح  نارود  رد  دیآ  لمعب  میسقت  هکنآ  نودب  هکرت  نیاربانب 

هکرت میسقت  زاوج  - 2

يواسم هک  ياهصح  لمح  يارب  دیاب  دـننک ، میـسقت  ار  هکرت  دـنهاوخب  اهنآ  دـشابن و  ثارو  ریاس  زا  کیچـیه  ثرا  زا  عنام  لمح  رگا  »... 
کیچیه مهـس  ینعی  دوش .» مولعم  لمح  لاح  ات  تسا  یعارم  ثارو  زا  کی  ره  ۀصح  دنراذگ و  رانک  دشاب  هقبط  نامه  زا  رـسپ  ود  ۀصح 

؟ رتخد ای  دنرسپ  دنتـسه  رفن  دنچ  دوشیم و  ّدلوتم  هدرم  ای  هدنز  هک  ددرگ  مولعم  دوش و  ّدلوتم  لمح  ات  دشابیمن  نیعم  قیقحت  روطب  هثرو  زا 
ای رـسپ  کی  هچنانچ  دش و  دهاوخ  میـسقت  هثرو  هیقب  نیب  هدش  هدراذـگ  رانک  وا  يارب  هک  يرادـقم  دوشن  دـّلوتم  هدـنز  لمح  هکنانچ  اریز 

هاگره  اًلثم  دوشیم . میسقت  رگید  هثرو  نیب  نانآ  ثرالا  مهس  زا  هیقب  ددرگ  ّدلوتم  هدنز  رتخد  ود  ای  رتخد  کی 
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میـسقت دوخ  نیب  ار  هکرت  دنهاوخب  دوجوم  هثرو  هکنانچ  دشاب ، هلماح  زین  یفوتم  هجوز  دالوا و  دنچ  زا  دنـشاب  ترابع  یفوتم  دوجوم  هثرو 
مکش زا  رـسپ  ود  زا  شیب  ّدلوت  اریز  دوریمن ، یـسک  نایز  روصت  تروص  نیا  رد  دنریگیم ، رظن  رد  لمح  يارب  مه  ار  رـسپ  ود  هصح  دننک ،
هیدأت زا  سپ  دوب ، رتخد  کی  رسپ و  کی  ای  رتخد و  کی  ای  رسپ  کی  اًلثم  دوبن ، رسپ  ود  دش و  ّدلوتم  هدنز  لمح  هچنانچ  تسا . ردان  دحاو 
رگید دالوا  نیب  هدش  هدراذگ  رانک  هچنآ  دـش  دـّلوتم  هدرم  لمح  هاگره  دـش و  دـهاوخ  هداد  رگید  ۀـثروب  دـنامیم  یقاب  هچنآ  نانآ  ۀـصح 

: هدش هتفگ  هدام  لیذ  رد  هک  تسا  نیا  دوشیم . میسقت  یفوتم 
زا يریگولج  زین  هکرت ، زا  رسپ  ود  ۀصح  ندراذگ  رانک  اب  هک  دسریم  رظنب  دوش . مولعم  لمح  لاح  ات  تسا  یعارم  ثارو  زا  کی  ره  ۀصح 

. دتفایم قافتا  ردان  هچ  رگا  دیآ  دوجوب  رسپ  دنزرف  هس  مکش  کی  رد  تسا  نکمم  اریز  دیآیمن ، لمعب  یلامتحا  ررض 
یتروص رد  یبسح  روما  ق . « 103  » ةدام قش 1  روتسدب  الاب  دروم  رد  دیآ ، لمعب  دناوتیمن  ءاکرش  ۀلخادم  نودب  نوچ  كرتشم  لام  میسقت 

ةرادا میسقت  زا  سپ  تسا و  میسقت  لمع  رد  نینج  هدنیامن  ددرگیم ، نیعم  هاگداد  ۀلیسوب  هک  ینیما  دشاب ، هتشادن  یـصو  ای  یلو  نینج  هک 
. دشابیم روبزم  نیمأ  اب  ّدلوت  خیرات  ات  نینج  ثرالا  مهس 

- دنربیم ثرا  رگیدکی  زا  هک  یصاخشا  توف  ود -

هراشا

يارب اذل  تسا ، ثروم  توف  نیح  رد  ثراو  ندوب  هدنز  هدومن  حیرـصت  م  ق . « 875  » ةدام هکناـنچ  دوخ  ثروم  زا  ثراو  ندرب  ثرا  طرش 
دنربیم ثرا  رگیدـکی  زا  هک  يرفن  ود  هاگره  الثم  دـشاب . ققحم  ثروم  توف  ناـمز  رد  وا  تاـیح  دـیاب  دربب  ثرا  يرگید  زا  یـسک  هکنآ 

: دیآیم شیپ  ضرف  دنچ  دنریمب ، رسپ  ردپ و  دننام 
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رّخؤم وا  توف  خیرات  هک  یـسک  دشاب ، مولعم  يرگید  رب  یکی  توف  مدـقت  دـنریمب و  دـنربیم  ثرا  رگیدـکی  زا  هک  يرفن  ود  هاگره  فلا -
هدومن توف  رـسپ  زا  لبق  زور  کـی  ردـپ  تسا  مولعم  هک  يدروم  رد  اًـلثم  دربیم . ثرا  دـشابیم  مدـقم  وا  توف  خـیرات  هک  يرگید  زا  تسا 

. دربیم ثرا  دوخ  ردپ  زا  رسپ  تسا ،
نانآ  توف  نارتقا  دنریمب و  دنربیم  ثرا  رگیدکی  زا  هک  يرفن  ود  هاگره  ب -

 194 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
تایح هک  تثارو  طرـش  اریز  دربیمن ، ثرا  يرگید  زا  کیچیه  دـناهدرک ، توف  نامز  کی  رد  ود  ره  هک  دـشاب  زرحم  ینعی  دـشاب ، مولعم 

رگیدکی اب  ار  رـسپ  ردپ و  هاگره  اًلثم  دشابیمن . دوجوم  نانآ  زا  کیچـیه  رد  توف ، نارتقا  تروص  رد  تسا ، ثروم  توف  نامز  رد  ثراو 
. درب دهاوخن  ثرا  يرگید  زا  کیچیه  دنیامن  مادعا  قرب  نایرج  ای  نیتویگ  ۀلیسوب 

لوهجم يرگید  توف  رخأت  مدقت و  تسا و  مولعم  نانآ  زا  یکی  توف  خیرات  دـنریمب و  دـنربیم  ثرا  رگیدـکی  زا  هک  يرفن  ود  هاگره  ج -
ردپ هک  دشاب  مولعم  الاب  لاثم  رد  هچنانچ  اًلثم  دربیم . ثرا  يرگید  زا  تسا  لوهجم  شتوف  خیرات  هکنآ  م  ق . « 874  » ةدام روتسدب  دشابیم ،
رـسپ توف  رخأتب  مکح  ثداـح ، رخأـت  لـصا  رباـنب  دـشابن ، مولعم  رـسپ  توف  خـیرات  یلو  تسا  هدرم  دادرخ  موس  حبـص  تشه  تعاـس  رد 

. دشاب هچ  نانآ  توف  ببس  هک  دیامنیمن  یقرف  دوشیم . هتخانش  ردپ  ثراو  وا  ددرگیم و 
روبزم مکح  دنربیمن . ثرا  رگیدکی  زا  نانآ  دشابن  مولعم  کیچیه  توف  خیرات  دنریمب و  دنربیم  ثرا  رگیدـکی  زا  هک  يرفن  ود  هاگره  د -

طقاس ود  ره  دـیامنیم و  ضراـعت  يرگید  رد  ثداـح  رخأـت  لـصا  اـب  کـی  ره  رد  ثداـح  رخأـت  لـصا  اریز  دـشابیم ، یقوقح  ةدـعاق  قبط 
ققحم ود  نآ  زا  کیچـیه  رد  روبزم  طرـش  تسا و  يرگید  توف  نامز  رد  وا  تایح  کی  ره  ندرب  ثرا  طرـش  رگید  تراـبعب  دـندرگیم .
هدومن توف  ناـمز  کـی  رد  ود  ره  هک  تسا  نآ  مکح  رد  روـبزم  دروـم  تسناد . يرگید  ثراو  ار  کیچـیه  ناوـتیمن  نیارباـنب  دـشابیمن .

رد اهنآ  ۀمه  هک  دوشیم  نیا  رب  ضرف  دنوش  فلت  هثداح  کی  رد  ددعتم  صاخـشا  رگا  : » دـیوگیم م  ق . « 1024  » ةدام هک  تسا  نیا  دنشاب .
. دناهدرم دحاو  نآ 

هثداح کی  رد  يرـسپ  ردپ و  هاگره  اًلثم  دوب .» دـهاوخن  نوناق  نیا  لوا  دـلج  « 874  » و « 873  » داوم تارّرقم  ءارجا  زا  عنام  هداـم  نیا  داـفم 
رگیدکی زا  نانآ  دـشابن ، مولعم  يرگید  رب  کیچـیه  توف  رخأت  مدـقت و  دـنریمب و  نآ  لاثما  امیپاوه و  طوقـس  ای  لیبموتا  فداصت  دـننام 

دوشیم هداد  روبزم ) رسپ  زا  ریغ   ) وا رگید  هثروب  ردپ  ۀکرت  ینعی  دوشیم ، میسقت  شرگید  هثرو  نیب  رفن  ود  زا  کی  ره  ۀکرت  دنربیمن و  ثرا 
هدرک  توف  وا  اب  هک  يرسپ  زا  ریغ  ردپ  هکنانچ  اًلثم  دسریم . ردپ ) زا  ریغ   ) وا رگید  هثروب  رسپ  ۀکرت  و 
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، دراد نز  رتخد و  کی  هدومن  توف  وا  اب  هک  يردپ  زا  ریغ  رـسپ  هاگره  دباییم و  صاصتخا  رتخد  ود  نآب  ردپ  هکرت  دراد ، رگید  رتخد  ود 

لوهجم دنربیم ، ثرا  رگیدکی  زا  هک  یصاخشا  توف  خیرات  رگا  : » دیوگیم م  ق . « 873  » ةدام هک  تسنیا  دسریم . شنز  رتخدب و  وا  یئاراد 
رد هک  دوش  عقاو  مده  ای  قرغ  ببـسب  توم  هکنآ  رگم  دنربیمن ، ثرا  رگیدکی  زا  روبزم  صاخـشا  دشابن ، مولعم  کیچیه  رخأت  مدـقت و  و 

«. دنربیم ثرا  رگیدکی  زا  تروص  نیا 

قرغ مده و  رد  ءانثتسا -

نانآ توف  ببـس  هک  ار  يدروم  تسا ، لوهجم  نانآ  توف  خیرات  هک  يرفن  ود  ثرا  وت  مدـع  ةدـعاق  مکح  زا  الاب  رد  روکذـم  « 873  » ةدام
رثا رد  تسا  ثرا  وت  نانآ  نیب  هک  يرفن  ود  هچنانچ  نیاربانب  تسا . هتخانـش  يرگید  ثراو  ار  کی  ره  هدومن و  ءانثتـسا  دشاب  مده  قرغ و 
رظن رد  اب  ود  نآ  زا  کی  ره  یئاراد  ینعی  دنربیم ، ثرا  رگیدکی  زا  نانآ  دشابن  مولعم  کیچیه  توف  رخأت  مدقت و  دنریمب و  مدـه  ای  قرغ 
مده ای  قرغ  توف  ّتلع  هکنانچ  دیدرگ ، رکذ  الاب  رد  هک  رگیدکی  اب  ردپ  رسپ و  توف  لاثم  رد  اًلثم  دوشیم . میسقت  يرگید  تثارو  نتفرگ 
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. ددرگیم میسقت  تسا  هدنام  یقاب  وا  زا  هک  رتخد  ود  و  هدومن ) توف  ردپ  اب  هک   ) رسپ کی  نیب  ردپ  هکرت  دشاب 
ردپ یـصاصتخا  ۀثروب  هدیـسر  واب  شرـسپ  زا  هک  ردـپ  بیـصن  سپـس  دوشیم . میـسقت  رتخد  کی  نز و  ردـپ و  نیب  رـسپ  هکرت  هکنانچمه 

هاگره نیاربانب  وا . رتخد  نزب و  ینعی  دوشیم  هداد  رسپ  هدنامزاب  ۀثروب  هدیسر  واب  شردپ  زا  هک  رـسپ  بیـصن  و  وا ، رتخد  ودب  ینعی  دسریم ،
توف وا  اب  هک  يرـسپب  دوشیم و  میـسقت  وا  هثرو  نیب  ردپ  یئاراد  دشاب ، لایر  رازه  دصـشش  رـسپ  یئاراد  لایر و  رازه  دـصکی  ردـپ  یئاراد 

وا اب  هک  يردـپب  ددرگیم ، میـسقت  وا  ۀـثرو  نیب  رـسپ  یئاراد  و  دوشیم ، هداد  لایر  رازهجـنپ  تسیب و  يرتخد  رهب  لایر و  رازه  هاجنپ  هدومن 
تـسا لایر  رازهجنپ  تسیب و  دص و  راهچ  هک  كرت  ام  ۀیقب  رتخدب  لایر و  رازهجـنپ  داتفه و  وا  ۀـجوزب  لایر و  رازه  دـصکی  هدومن  توف 

ردپ بیصن  دوشیم و  هداد  شرتخد  نز و  ینعی  شناگدنامزابب  لایر  رازه  هاجنپ  ینعی  هدرب  ثراب  شردپ  زا  هک  رسپ  بیصن  سپـس  دسریم .
رتخد  ود  هک  شناگدنامزابب  لایر  رازه  دصکی  ینعی  هدرب  شرسپ  زا  هک 
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. دسریم دشاب 

نیدـب دـشابیم و  صاخ  صن  رب  ینتبم  هیماما  قوقح  رد  روبزم  ءانثتـسا  تسا . هدومن  تعباـتم  هیماـما  قوقح  زا  ار  ـالاب  مکح  یندـم  نوناـق 
دروم رد  هدومنن و  صنب  لمع  ءاهقف  زا  رگید  یـضعب  دناهدرکن . زواجت  دـشاب  قرغ  مدـه و  دروم  هک  نآ  دافم  زا  ءاهقف  زا  يرایـسب  تهج 

. دناهتخانشن يرگید  ثراو  ار  کیچیه  ثرا  میسقت  رد  دناهدرک و  لمع  هدعاق  قبط  زین  روبزم 

دشاب هدش  شومارف  ًادعب  یلو  هدوب  مولعم  يرگید  رب  یکی  توف  مدقت  دنریمب و  دنربیم  ثرا  رگیدکی  زا  رفن  ود  هاگره  هلأسم -

هعرق ۀلیـسوب  هک  دننآ  رب  ءاهقف  زا  ضعب  دشابیم ، کی  مادـک  تسین  مولعم  یلو  تسا  هدرم  يرگید  رب  مدـقم  یکی  تسا  مّلـسم  هکنآ  ای  و 
هعرق زا  هتفرگ  رارق  هابتشا  دروم  نوچ  تسا و  مّلـسم  يرگید  رب  یکی  توف  مدقت  اریز  ددرگیم ، نییعت  يرگید  رب  یکی  توف  رّخأت  مدقت و 

. دشابیم مّلسم  ود  نآ  نارتقا  ای  تسین و  مولعم  کیچیه  توف  رّخأت  مدقت و  هک  يدروم  فالخب  دوشیم ، هتساوخ  کمک 
ار کیچیه  م  ق . « 1024  » ةدام كالم  تدـحو  رب  انب  ناوتیم  دـیامنب ، الاب  دروم  رد  عارقتـسا  رب  تلالد  هک  ةدام  ندوبن  اب  هک  دـسریم  رظنب 

ملع دـشابیمن و  ققحم  ود  نآ  زا  کیچـیه  رد  تسا  ثروم  توف  نامز  رد  ثراو  تاـیح  هک  تثارو  طرـش  اریز  تسنادـن ، يرگید  ثراو 
. دریگ رارق  دناوتیمن  هعرق  ۀلیسوب  تثاروب  مکح  يارب  یفاک  يرگید  رب  یکی  توف  مدقتب  یلامجا 

تسا رثالا  دوقفم  بیاغ  هک  یثراو  هس -

رد يربخ  چـیه  وا  زا  هتـشذگ و  يدـیدم  تدـم  وا  تبیغ  زا  ینعی  دـشاب ، رثالا  دوقفم  بئاـغ  ثراو  ثروم  توف  نیح  رد  هک  یتروص  رد 
ثروم توف  نامز  رد  وا  ءاـقبب  مکح  دوشیم و  باحـصتسا  وا  تاـیح  دـیاین  تسدـب  وا  زا  یعـالطا  صحفت  زا  سپ  هچناـنچ  تسین . تسد 

هتشاد زین  يرگید  ۀثرو  یفوتم  هچنانچ  دوشیم و  هتخانش  وا  نآ  زا  هکرت  دشاب ، یفوتم  رصحنم  ثراو  روبزم  بیاغ  هاگره  نیاربانب  ددرگیم .
زا عنام  هثرو ، زا  یکی  ندوب  رثالا  دوقفم  اریز  دنهاوخب ، ار  هکرت  میـسقت  دنناوتیم  رگید  ۀـثرو  دـشابیم . میهـس  هکرت  رد  روبزم  بئاغ  دـشاب 

هکرت  میسقت 
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هثرو نیب  یفوـتم  هـکرت  م  ق . « 879  » ةدام قبط  اذـل  دوب ، دـهاوخ  نانآ  ررـضت  بجوم  عاشم  تلاحب  هکرت  ندـنام  یقاـب  و  دوشب ، دـناوتیمن 
هک دوش  مولعم  ادـعب  هک  یتروص  رد  ددرگ . مولعم  وا  لاح  ات  دوشیم  هرادا  تظافح و  هدراذـگ و  رانک  رثالا  دوقفم  بیاـغ  مهـس  میـسقت و 

هدنز ثروم  توف  نامز  رد  بیاغ  هک  دوش  مولعم  هچنانچ  ددرگیم و  میسقت  هثرو  رئاس  نیب  وا  مهـس  تسا ، هدوب  هدرم  ثروم  زا  لبق  بیاغ 
هکرت میسقت  ددرگیم . هرادا  تظافح و  تشذگ  هکنانچ  دوشیم و  هتخانش  وا  یئاراد  ءزج  روبزم  مهس  دوشن ، مولعم  وا  توف  ای  تسا و  هدوب 
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هدومنن نیعم  یفیلکت  دوخ  لاوما  ةرادا  يارب  رثالا  دوقفم  بیاغ  هچنانچ  نیاربانب  دـیآ . لمعب  نانآ  ةدـنیامن  ای  هثرو  یمامت  روضح  اـب  دـیاب 
ناونعب دیامنیم  نیعم  بئاغ  لاوما  ةرادا  يارب  هاگداد  هک  ینیما  دـشاب ، هتـشاد  ار  وا  روما  يدـصت  قح  ًانوناق  هک  دـشابن  مه  یـسک  دـشاب و 

دشاب هدرکن  نیعم  یفیلکت  دوخ  لاوما  ةرادا  يارب  رثالا  دوقفم  بیاغ  رگا  : » م ق . « 1012  » ةدام دومن . دهاوخ  هلخادم  میسقت  رد  وا  ةدنیامن 
نییعت ياضاقت  دنکیم . نّیعم  نیما  رفن  کی  وا  لاوما  ةرادا  يارب  همکحم  دشاب  هتـشاد  ار  وا  روما  يدصت  قح  ًانوناق  هک  دـشابن  مه  یـسک  و 
یئاراد زا  هک  دنتـسه  یناسک  عفنيذ  صاخـشا  زا  روظنم  دوشیم » لوبق  رما  نیا  رد  عفنيذ  صاخـشا  مومعلا و  یعدـم  فرط  زا  طقف  نیما 
یصوم دننام  دنشابیم  عفنيذ  هکرت  میـسقت  رد  هک  یناسک  تسا  نینچمه  ناراکبلط و  بیاغ و  ۀقفنلا  بجاو  دننام  دنوشیم  دنمهرهب  بیاغ 

. نآ لاثما  هثرو و  ثلث ، رب  یصو  هل ،
فرصتب بیاغ  یئاراد  اریز  دیامن » يرگید  تانیمـضت  ای  نماض و  ياضاقت  دنکیم  نّیعم  هک  ینیما  زا  دناوتیم  همکحم  : » م ق . « 1013  » ةدام

ددرگ بئاغ  هجوتم  یتراسخ  ررض و  طیرفت  يدعت و  رثا  رد  هاگره  هک  دراپسب  يرگید  تانیمضت  ای  نماض  نیما  هچنانچ  دوشیم و  هداد  وا 
هدـشن لامعتـسا  یحالطـصا  ینعم  رد  الاب  ةدام  رد  نماض  هملک  تسا . هدـمآ  لمعب  بیاغ  لاوما  يرادـهاگن  رد  لماک  طاـیتحا  دزادرپب  وا 

رد هچنانچ  دیامن  دهعت  هک  تسا  یسک  نماض  زا  روظنم  هکلب  دهدب . نماض  ات  دشابیمن  نویدم  نیما  تسا و  نید  لاقتنا  نامض  اریز  تسا ،
ددرگ  بیاغ  هجوتم  یتراسخ  نیما  طیرفت  يدعت و  رثا 
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. دیامنیم یفرعم  هاگدادب  نیما  هک  تسا  ینیع  ۀقیثو  تانیمضت  زا  روظنم  و  دیآ . رب  نآ  ةدهع  زا  وا 

نیاب روبزم  ثراو  دـیامن و  نیعم  يرگید  نیما  دـناوتیمن  همکحم  دـهدب ، هیفاک  تانیمـضت  بیاغ  ثارو  زا  یکی  رگا  : » م ق . « 1014  » ةدام
وا نآ  زا  روبزم  یئاراد  ًادـعب  هک  دـشابیم  دوخ  ثروم  یئاراد  تظافح  يارب  صاخـشا  نیرتزوسلد  ثراو ، اریز  دـش » دـهاوخ  نّیعم  تمس 
زا تسا  نکمم  طیرفت  يدعت و  رثا  رد  هک  تسا  یلامتحا  نایز  ناربج  يارب  ثراو  فرط  زا  رگید  تانیمـضت  ای  نماض  نداد  دوب . دـهاوخ 

. دیآ لمعب  وا  ۀیحان 
حرـش تسا » رّرقم  مّیق  يارب  هک  تسا  ناـمه  ددرگیم ، نّیعم  لـبق  داوم  بجوـمب  هک  ینیما  ياهتیلوئـسم  فئاـظو و  : » م ق . « 1015  » ةدام

. دوش هعجارم  مراهچ  دلج  رد  مّیق  تیلوئسم 

یفوتم يارب  هکرت  دوجو  موس - ثحبم 

تـسا یلام  قوقح  لاوما و  زا  ترابع  هکرت  دوب . دـنهاوخ  هکرت  کلام  ًاعاشم  اهنآ  دوشیم و  لـقتنم  هثروب  ًارهق  ثروم  توفب  یفوتم  هکرت 
اریز دـشابن ، یفوتم  صخـشب  مئاق  هک  دـشابیم  یلام  قوقح  دوشیم  لـقتنم  ثراوب  هک  یلاـم  قوقح  دـشابیم . اراد  توف  نیح  رد  یفوتم  هک 
رارق ترـشابم  دـیقب  نیلماعتم  زا  یکی  يارب  دـقع  رد  هک  یطرـش  رایخ  دـننام  دوشیمن ، هثروب  لقتنم  ددرگیم و  لـئاز  توفب  قوقح  هنوگنیا 
نیا رد  دوش ، هداد  رارق  هل  طورـشم  صخـشب  صاصتخا  ترـشابم و  دـیقب  تسا  نکمم  طرـش  راـیخ  : » م ق . « 446  » ةدام تسا . هدـش  هداد 

زا هکرت  یفوتم  هچنانچ  اریز  تسا ، وا  ناگدـنامزاب  تثارو  طرـش  نیموس  یفوتم  يارب  هکرت  دوجو  دـش .» دـهاوخن  ثراوب  لـقتنم  تروص 
. دشابیم عوطقم  تسا  تثارو  رب  ینتبم  هک  یفوتم  اب  ناگدنامزاب  یلام  هطبار  دراذگن ، یقاب  دوخ 

شناگدنامزاب  وا و  نیب  تثارو  ۀطبار  داجیا  يارب  یفاک  یفوتم  يارب  نید  دوجو 
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زین وا  ناگدـنامزاب  ّتیـصخش  تسوـیپ  یفوـتم  ّتیـصخش  دـنهدیمن و  ار  یفوـتم  تیـصخش  هـمادا  ناگدـنامزاب  اریز  دریگ ، رارق  دـناوتیمن 
زا یئاراد  هک  یتروص  رد  ددرگیمن . دوجوم  تثارو  ۀـطبار  دراذـگن  یقاـب  دوـخ  زا  یئاراد  هنوگچـیه  یفوـتم  هچناـنچ  نیارباـنب  ددرگیمن .

ناگدنامزاب هکنآ  نودب  تسا  یفوتم  نوید  ۀقیثو  هکرت  دریگیم و  قلعت  روبزم  ۀکرتب  وا  نوید  دوشیم و  لقتنم  هثروب  وا  توفب  دنامب  یفوتم 
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. دنشاب هتشاد  ناراکبلط  لباقم  رد  یمازلا 
هکرتب هک  ینوید  قوقح و  ءادا  زا  سپ  رگم  دوشیمن  رقتـسم  یفوتم  ۀکرتب  تبـسن  هثرو  ّتیکلام  : » دیوگیم م  ق . « 868  » ةدام هک  تسا  نیا 
تـسا هدشن  هیدأت  یفوتم  نوید  هک  مادام  دـنیامن  یتالماعم  هکرت  نایعاب  تبـسن  هثرو  هاگره   » م ق . « 871  » ةداـم قبط  و  هتفرگ » ّقلعت  ّتیم 

«232  » ةدام روتـسدب  هثرو  تیفرطب  ناراکبلط  فرط  زا  يوعد  هماقا  اما  دـننز .» مه  رب  ار  نآ  دـنناوتیم  ناـید  هدوبن و  ذـفان  روبزم  تـالماعم 
یفوتم هک  دشاب  ققحم  هاگره  الا  و  تسا ، هکرتب  تبسن  هثرو  يرهق  ّتیکلام  رابتعاب  دشابن ، ثراو  دی  رد  هکرت  دنچ  ره  یبسح  روما  نوناق 

. دیامن يوعد  ۀماقا  دناوتیمن  راکبلط  هتشاذگن  یقاب  دوخ  زا  یئاراد 
توبث زا  دعب  دنچ  ره  دننک  يوعد  ۀماقا  یفوتم  يارب  یقح  ای  بلط  تابثا  يارب  دنناوتیم  هثرو  : » دیوگیم هک  یبسح  روما  نوناق  « 234  » ةدام

رظان هدام  اریز  دشابیمن ، الاب  رد  روکذم  رما  فالخ  تبثم  زین  دشاب » وا  ۀکرت  قرغتـسم  یفوتم  نید  هکنیا  لثم  دوشن . اهنآ  دـیاع  يزیچ  قح 
دوخ بلط  تاـبثا  يارب  ناراـکبلط  تسا و  هدـش  لـقتنم  هثروب  توف  رثا  رد  ًارهق  نآ  تسا و  دوجوم  ۀـکرت  یفوتم  يارب  هک  تسا  يدرومب 

درادن تافانم  نیاربانب  ددرگیمن . هثرو  ّتیکلام  بلـس  بجوم  هکرت  باعیتسا  یفوتم و  ندوب  نویدـم  دـننکیم و  هثرو  تیفرطب  يوعد  هماقا 
شزرا هک  تسیدروم  دـننام  دروم  نیا  دـنربب . یبیـصن  نآ  زا  هثرو  ات  دـنامن  یقاب  يزیچ  نوید  ءادا  زا  سپ  دنـشاب و  هکرت  کلام  هثرو  هک 

. دراد ار  هنوهرم  نیع  شورف  قح  نهار  هک  دشاب  نآ  زا  رتمک  ای  نهترم  بلط  رادقمب  هنوهرم  نیع 
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ثرا عناوم  رد  موس  لصف 

هراشا

ثرا عناوم  دـشابن . دوجوم  وا  رد  ثرا  عـناوم  زا  کیچـیه  هک  دربـیم  ثرا  یفوـتم  زا  یتروـص  رد  تسا  تثارو  طیارـش  ياراد  هک  یـسک 
. انز زا  تدالو  رفک و  ناعل ، لتق ، زا : تسا  ترابع 

لتق لوا - ثحبم 

هراشا

هکنیا زا  معا  دوشیم ، عونمم  وا  ثرا  زا  دشکب  ًادـمع  ار  دوخ  ثروم  هک  یـسک  نیاربانب  تسا . ثرا  عناوم  زا  لتق  : » م ق . « 880  » ةدام قبط 
ار وا  هاگ  تسا  نکمم  ثروم  یئارادـب  ندیـسر  رد  ثراو  ۀـقالع  يرگید .» تکرـشب  ای  دـشاب  ًادرفنم  و  بیبستلاب ، ای  دـشاب  هرـشابملاب  لتق 

دشکیم ًادمع  ار  دوخ  ثروم  هک  یثراو  یعامتجا  قالخا  رظن  زا  ددرگ . رادروخرب  وا  ۀکرت  زا  ات  دناسرب  لتقب  ار  دوخ  ثروم  هک  دزیگنارب 
الاب ةدام  ۀلیـسوب  لتاق ، روظنم  فالخ  رب  یمرج ، نینچ  باکترا  زا  يریگولج  يارب  نوناق  اذـل  درادـن . ار  وا  هکرتب  نتفای  تسد  یگتـسیاش 

زا دوشیم  رادروخرب  يرگید  هکرت  زا  وا  لتق  هلیـسوب  هک  ار  یـسک  لتاق  نوناق  دـیامنیم . مورحم  دوخ  لوتقم  ثروم  ثرا  زا  ار  لتاق  ثراو 
یـسک هکنآ  دننام  ثرا  مامت  زا  بجاح  لتق  لاثم  دشابیم . ثرا  ضعب  ای  مامت  زا  بجاح  لتق  دروم  رد  هکنانچ  تسا ، هدومنن  مورحم  ثرا 

رـصحنم دـنزرف  هجوز ، هکنآ  دـننام  ثرا  ضعب  زا  بجاح  لتق  لاثم  دوش . دـنمهرهب  وا  هکرت  زا  دریمیم  هک  شدـج  ات  دـشکب  ار  دوخ  ردـپ 
ار  دوخ  رهوش 
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هجوز توف  زا  سپ  هک  دشکب  ار  دوخ  هجوز  رـصحنم  دـنزرف  جوز  سکعلاب  ای  و  دربب ، ار  وا  هکرت  زا  عبر  جوز  توف  تروص  رد  ات  دـشکب 
رما نیا  رب  ةداـم  اریز  دوشیمن ، مورحم  هب  یـصوم  زا  دـشکب  ار  یـصو  هل  یـصوم  هک  يدروـم  رد  نینچمه  دوـش . وا  بیـصن  هکرت  یماـمت 

كالم تدحو  رظن  زا  ناوتیمن  دوش و  ارجا  دیاب  صن  دروم  رد  تسا و  ثراوت  ةدـعاق  زا  ءانثتـسا  ثرا ، زا  لتاق  ّتیعونمم  تسین و  دوجوم 
دوخ طابنتسا  شور  ار  عسوم  ریـسفت  یـسک  هچنانچ  دسریم  رظنب  دومن . يراج  یـصوم  بجاح و  لتق  دروم  رد  ار  م  ق . « 880  » ةدام مکح 

ای ثرا  ۀلیـسوب  يدام  ةدافتـسا  لتاق  هک  يدراوم  هّیلک  رد  ار ، ّتیعونمم  مکح  دناوتب  م  ق . « 880  » ةدام كالم  تدحو  زا  دـشاب  هداد  رارق 
. دنکیمن ار  عیسو  ریسفت  هنوگنیا  باجیا  یعامتجا  طیحم  ینونک و  یئاضق  شور  یلو  دومن ، ارجا  دیامنیم  لتق  زا  ّتیصو 

روظنمب لعف  باکترا  دصق  نتـشاد  دمع ، زا  روظنم  دـشاب . هدـش  عقاو  ًادـمع  هک  دریگ  رارق  لوتقم  ثرا  زا  عنام  دـناوتیم  ینامز  ثراو  لتق 
دـصقب اریز  دشابیم ، دمع  روبزم  لتق  دریمب  وا  دـنزب و  واب  يدراک  دوخ  ردـپ  نتـشک  دـصقب  یـسک  هاگره  الثم  تسا ، نآ  ۀـجیتنب  ندیـسر 
دشکب ًادمع  ار  دوخ  ثروم  هک  یسک  دیامنیم ...« : حیرصت  م  ق . « 880  » ةدام لیذ  هکنانچ  تسا  هدرب  ورف  وا  ندب  رد  ار  دراک  ردپ  نتـشک 

هکنآ دننام  هرشابملاب  دمع  لتق  يرگید » تکرشب  ای  دشاب  ًادرفنم  بیبستلاب و  ای  دشاب  هرشابملاب  لتق  هکنیا  زا  معا  دوشیم  عونمم  وا  ثرا  زا 
بیبستلاب دمع  لتق  دریمب . ریت  تباصا  رثا  رد  وا  دیامن و  يزادناریت  وا  نتشک  دصقب  دوخ  ردپ  فرطب  هدرب و  يرمک  هحلـساب  تسد  یـسک 

رد يرـسپ  هاگره  نینچمه  دوش . نآ  بکترم  روبزم  صخـش  دشکب و  ار  وا  ردپ  هک  دـیامن  عیمطت  ای  لافغا  ار  يرگید  یـسک  هکنآ  دـننام 
اریز دربیمن ، ثرا  دوخ  ردـپ  زا  رـسپ  دوش ، مادـعا  وا  هاگداد  مکح  قبط  دـهدب و  دوخ  ردـپ  هیلع  رب  لتق  باـکتراب  غورد  یهاوگ  هاـگداد 

يریثأت سرداد  هاـگره  ـالا  دریگ و  رارق  هاـگداد  مکح  لـیلد  رـسپ  یهاوگ  هک  تسیتروص  رد  رما  نیا  دوشیم . هتخانـش  لـتق  ببـس  ثراو 
. تسناد لتق  ببس  ار  وا  ناوتیمن  ددرگ  تباث  يرگید  هلدا  ۀلیسوب  مرج  باکترا  دهدن و  وا  یهاوگب 
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يرگید زا  رسپ  هکنآ  دننام  ًاکرتشم  ای  دناسرب و  لتقب  ار  دوخ  ردپ  یئاهنتب  یسک  هکنآ  دننام  دوش ، بکترم  ًادرفنم  لتاق  هک  دیامنیمن  یقرف 

. دنزادنیب هاچ  رد  ار  وا  دندنبب و  لتق  دصقب  ار  ردپ  ياپ  تسد و  هک  هتفرگ  کمک 
يرامیب ببس  ثراو  تبرض  هکنآ  ای  دنک  توف  هلصافالب  ثروم  ثراو ، يدمع  تبرض  رثا  رد  هک  دیامنیمن  یقرف  ثرا ، زا  لتق  تیعنام  رد 

رظن زا  نانیا  اریز  دنربیم ، ثرا  وا  زا  دنـشکب  ار  دوخ  ثروم  هچنانچ  نونجم  زیمم و  ریغ  ریغـص  دریمب . يرامیب  نآ  ۀجیتن  رد  دوش و  ثروم 
هاگره تساراد  هک  ار  يدـصق  زیمت و  ةوق  رابتعاب  زیمم  ریغـص  یلو  دنـشابیم ، دـمع  ریغ  لـتاق  مکح  رد  دنتـسین  لـقع  ریمت و  ياراد  هکنآ 

. دوب دهاوخ  وا  ثرا  زا  عونمم  دشکب  ار  دوخ  ثروم 
يرجم قوف  ةدام  دافم  دشاب ، عافد  يارب  ای  نوناق  مکحب  ای  يدمع  ریغ  ثروم  لتق  هک  یتروص  رد  : » یندـم نوناق  « 881  » ةدام حیرص  قبط 

: دربیم ثرا  دوخ  لوتقم  ثروم  زا  لتاق  و  دوب . دهاوخن  ثرا  زا  عنام  لتق  ریز  دراوم  رد  نیاربانب  دوب » دهاوخن 
دریگب تسد  رد  ار  نآ  تسا  یلاخ  هدومنیم  روصت  هک  یگنفت  ندرک  كاپ  يارب  رـسپ  هکنآ  دننام  دشاب ، دمع  ریغ  لتق  هک  یتروص  رد  - 1
دـصقب ار  دوخ  رـسپ  يردـپ  هکنآ  ای  دوش و  هتـشک  دریگ و  رارق  هلولگ  فدـه  شردـپ  دورب و  رد  گـنفت  دروخب و  نآ  هشاـمب  وا  تسد  و 

نداد ریش  لاح  رد  ردام  هکنانچ  دوش  يرگید  لتق  ببـس  باوخ  رد  هک  یـصخش  تسا  نینچمه  دریمب . رـسپ  هبرـض ، رثا  رد  دنزب و  بیدأت 
. دربیم ثرا  دوخ  كدوک  زا  ردام  تروص  نیا  رد  دوش  هفخ  كدوک  دربب و  شباوخ  دوخ  كدوک 

تـسا نمـشد  ههبج  رد  هک  ار  دوخ  ردپ  روشک  ود  نیب  گنج  رد  یماظن  رفن  کی  هکنآ  دننام  دشاب ، نوناق  مکحب  لتق  هک  یتروص  رد  - 2
ای دنک و  ناراب  ریت  ار  وا  هک  دوش  رومأم  دوخ  قوف  ام  فرط  زا  وا  ثراو  دوش و  مادعاب  موکحم  یسک  ینوناق  یگدیسر  ۀلیسوب  ای  دشکب و 

. دشکب رادب  ار  وا  دزادنیب و  وا  ندرگب  ار  راد  بانط 
. ضرغ ای  دشاب  سفن  زا  عافد  هاوخ  دشاب ، عافد  يارب  لتق  هک  یتروص  رد  - 3

دوخ  ردپ  زا  دشکب  ضرع  ای  سفن  زا  عافد  يارب  ار  دوخ  ردپ  يرسپ  هاگره  نیاربانب 
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. دربیم ثرا 

نوناق « 188  » ةدام قبط  و  تسا ، هتخانـشن  ثرا  زا  عنام  الاب  هدام  رد  ار  نآ  نوناق  یلو  تسا  دـمع  لتق  دارفا  زا  هچ  رگا  عافد ، دروم  رد  لتق 
دراوم رد  ضرع  سفن و  زا  عافد  ماقم  رد  : » یمومع تازاجم  نوناق  « 188  » ةدام دشابیم . فاعم  تازاجم  زا  لتق  بکترم  یمومع  تازاجم 

: دوب دهاوخ  فاعم  تازاجم  زا  دمع  لتاق  لیذ 
. دشاب هلوقعم  نئارقب  دنتسم  روما  نیا  زا  فوخ  هک  یتروص  رد  دیدش ، رازآ  برض و  دیدش و  حرج  ای  لتق  زا  عافد  يارب  - 1

. دیآرب فنع  هارکاب و  يرگید  سومان  ضرع و  کته  ددص  رد  هک  یسک  زا  عافد  يارب  - 2
«. دیآرب یناسنا  ندوبر  تقرس و  ددص  رد  هک  یسک  زا  عافد  يارب  - 3

، دربیمن ثرا  نانآ  زا  دشکب  ار  اهنآ  دنیبب و  یبنجا  درم  اب  ار  دوخ  ۀجوز  هک  یسک  هلأسم -

. دروم نوناق  مکحب  لتق  عافد و  دننام  تسا و  دمع  لتق  روبزم  لتق  اریز 
تازاجم نوناق  « 179  » ةدام دـشابیم . فاعم  تازاجم  زا  لتاق  یمومع  تازاجم  نوناق  « 179  » ةدام قبط  هچ  رگا  تسا ، هتفرگن  رارق  ءانثتـسا 

دـنک و هدـهاشم  تسا  شارف  کی  رد  دوجو  ۀـلزنمب  هک  یتلاح  رد  ای  شارف  کـی  رد  یبنجا  درم  اـب  ار  دوخ  نز  يرهوش  هاـگره  : » یمومع
اب ار  دوخ  رهاوخ  ای  رتخد  روبزم  قیرطب  یسک  هاگره  تسا . تازاجم  زا  فاعم  دوش  ود  ره  ای  اهنآ  زا  یکی  برـض  ای  حرج  ای  لتق  بکترم 

موکحم یبیدأت  سبحب  هام  شـش  ات  هام  کی  زا  دوش  لـتق  بکترم  دـشابن و  اـهنآ  نیب  ّتیجوز  ۀـقالع  مه  تقیقح  رد  دـنیبب و  یبنجا  درم 
«. دوشیم موکحم  هام  ود  ات  زور  تشه  زا  یبیدأت  سبحب  دوش  برض  ای  حرج  بکترم  هدام  نیا  ریخا  تمسق  دروم  رد  رگا  دش و  دهاوخ 

، دربیمن ثرا  نینج  زا  دوش  نینج  طقس  بجوم  ثراو  هک  یتروص  رد  عرف -

روبزم صخش  اریز  دربیمن ، ثرا  وا  زا  سک  نآ  دریمب  سپس  دوش و  طقس  هدنز  نینج  دنزب و  هلماح  نز  يولهپب  يدگل  یـسک  هاگره  الثم 
توف  ببس  طقس  هک  تسا  یتروص  رد  رما  نیا  تسا . عونمم  لوتقم  ثرا  زا  لتاق  م  ق . « 880  » ةدام قبط  ددرگیم و  بوسحم  لتاق 
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، هیر لیبق : زا  وا  یـساسا  وضع  صقن  دـننام  يرگید  رما  توف  ّتلع  هکلب  دـشاب  هدـشن  نینج  توف  بجوم  طقـس  هچنانچ  الا  دـشاب و  نینج 

: دیوگیم هک  م  ق . « 852  » ةدام زا  طبنتسم  دربیم . ثرا  وا  زا  دوشیمن و  هتخانش  لتق  ببس  هدننکطقس  دشاب ، نآ  لاثما  نهد و 
«. دشاب ثرا  عنام  مرج  هکنیا  رگم  دسریم  وا  ۀثروب  هب  یصوم  دوش  طقس  یمرج  ۀجیتن  رد  لمح  رگا  »

ندرب ثرا  زا  عنام  ار  دمع  لتق  دشکب ، ار  وا  دوخ  ثروم  یئارادب  ندیـسر  روظنمب  ثراو  هکنآ  زا  يریگولج  يارب  نوناق  تشذگ  هکنانچ 
ثرا زا  مورحم  دنوشیم  عونمم  ثرا  زا  « 880  » ةدام بجومب  هک  یناسک  ماوقا  دالوا و  : » م ق . « 885  » ةدام روتسدب  یلو  تسا ، هتسناد  لتاق 

نانآ نامرح  ثعاب  يرتکیدزن  ثراو  رگا  دربیم ، ثرا  دوخ  لوتقم  دـج  زا  دـشاب  هتـشک  ار  دوخ  ردـپ  هک  یـسک  دالوا  نیارباـنب  دنـشابیمن .
نیارباـنب دـشابیمن . دوجوم  هک  تسنآ  دـننام  لوتقم  ثرا  زا  ّتیعونمم  رثا  رد  لـتاق  دوشیم  هدـیمهف  روـبزم  ةداـم  لـیذ  زا  هکناـنچ  دوـشن .»

زا  ) لوتقمب يرتکیدزن  ثراو  رگا  لتاق  دالوا  دوب و  دهاوخ  یفوتم  مکح  رد  دوشیم و  مورحم  وا  ثرا  زا  دشکب  ار  دوخ  ردپ  یسک  هچنانچ 
لـصفالب دالوا  ياراد  لوتقم  هکنانچ  دـشاب ، دوجوم  يرتکیدزن  ثراو  هاگره  یلو  دـنربیم  ثرا  وا  زا  دـشابن  دوجوم  هجرد ) ای  هقبط  ثیح 

. دربیم ثرا  مدقم  ثراو  دشاب 
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ناعل مود - ثحبم 

هراشا

زا هدش  عقاو  ناعل  وا  راکنا  ببـسب  هک  يدنزرف  نینچمه  دنربیمن و  ثرا  رگیدکی  زا  رهوش  نز و  ناعل ، زا  دـعب   » م ق . « 882  » ةدام روتسدب 
دربیمن »..  ثرا  وا  زا  ردپ  ردپ و 

رد یندـم  نوناق  هک  هیماما  قوقحب  دـیاب  ناعل  رب  یهاگآ  يارب  تسا . هدرکن  نایب  زین  ار  نآ  تیفیک  هدومنن و  ناعل  زا  فیرعت  یندـم  نوناق 
رد ءاهقف  هکناـنچ  هیماـما  قوقح  رد  تسا . مالـسا  قوقح  تاحالطـصا  زا  روبزم  حالطـصا  درک . هعجارم  هدومن  يوریپ  نآ  زا  تمـسق  نیا 

. یصوصخم طیارش  تحت  يرگیدب  نیجوز  زا  کی  ره  نعل  زا  تسا  ترابع  ناعل  دنیامنیم  نایب  دوخ  بتک 

: دیآیم لمعب  لیذ  دروم  ود  رد  ناعل 

. دنک ار  نآ  هدهاشم  يوعد  دهد و  تبسن  انزب  تسا  هدومن  یکیدزن  وا  اب  دشابیمن و  لال  هک  ار  دوخ  ۀمئاد  ۀجوز  جوز ، هک  يدروم  رد  لوا -

اریز دشابن ، جوز  ءاعدا  تابثا  رب  هنیب  هک  دیآیم  لمعب  يدروم  رد  ناعل  هک  دـننآ  رب  همالع  ققحم و  خیـش ، دـننام  هّیماما  ياهقف  زا  یـضعب 
دهد و انز  تبـسن  دوخ  ۀجوزب  رهوش  هچنانچ  تساوخ . کمک  نآ  زا  ناوتیمن  هاوگ  دننام  يوق  لیلد  ندوب  اب  هک  تسا  یفیعـض  لیلد  ناعل 
رد هک  دشاب  انزب  هروهـشم  هجوز  هکنآ  رگم  ددرگیم ، فذق  دح  بجوتـسم  رهوش  دیآیمن و  لمعب  ناعل  دشابن  عمج  الاب  رد  روکذم  طئارش 
رد يداع  سابل  هکیلاحرد  هدـننکفذق  هب  هک  تسا  هنایزات  داتـشه  هّیماما  ياـهقف  عاـمجاب  فذـق  دـح  . ) دوشیم ریزعت  رهوش  تروص  نیا 

(. دنریذپن ار  وا  تداهش  دنسانشب و  ار  وا  نارگید  ات  دوشیم  هدز  درادرب 

، دیامنب یفن  دوخ  زا  تسا  هدش  دّلوتم  وا  شارف  رد  هک  ار  يدنزرف  رهوش  هک  يدروم  رد  مود -

زا شیب  هب  ّدلوت  لیبق  زا  ردپب ، دنزرف  قاحلا  طئارـش  نینچمه  هدرک و  یکیدزن  وا  اب  رهوش  همئاد و  نز  هک  دـیآیم  لمعب  یتروص  رد  ناعل 
نامز رد  توکـس  دشاب . هدومنن  دوخب  دـنزرف  باستناب  فارتعا  ردـپ  هک  تسا  يدروم  رد  ناعل  دـشاب . دوجوم  هام  هد  زا  رتمک  هام و  شش 

فارتعا  زا  معا  توکس  اریز  دوشیمن ، بوسحم  فارتعا  تدالو 
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. دوب دهاوخن  یقاب  ناعل  يارب  يدروم  دشاب  هدرک  دوخب  دنزرف  باستناب  فارتعا  ردپ  هچنانچ  نیاربانب  دشابیم ،
زا دلو  یفن  جوز  هاگره  یلو  دشاب  فنعب  یکیدزن  زا  ای  ههبش  زا  دلو  تسا  نکمم  اریز  درادن ، انزب  هجوز  نداد  تبـسن  اب  ۀمزالم  دلو  یفن 

یفن وا  زا  دـلو  یلو  ددرگیم  طقاس  جوز  زا  فذـق  دـح  دـیامن ، هماقا  انز  رب  هنیب  دـهد و  اـنزب  تبـسن  ار  دوخ  ۀـجوز  نینچمه  دـنک و  دوخ 
. دیآ لمعب  ناعل  هکنآ  رگم  دوشیمن 

ناعل تیفیک 

دنوادخ هبترم  راهچ  دتـسیایم و  مکاح  دزن  جوز  هک  تسا  وحن  نیدب  نآ  دیآیم و  لمعب  وا  ماقم  مئاق  ای  مکاح  دزن  نیجوز  ۀلیـسوب  ناعل 
رگا نم  رب  دنوادخ  تنعل  دیوگیم : هبترم  کی  سپس  و  تسا ، نایوگتسار  زا  هداد  تبـسن  نآب  ار  دوخ  ۀجوز  هچنآ  رد  هک  دریگیم  هاوگ  ار 
جوز هک  دریگیم  هاوگ  ار  دنوادخ  هبترم  راهچ  دتـسیایم و  مکاح  دزن  جوز  دـننام  زین  هجوز  جوز ، تاراهظا  زا  دـعب  مشاب . نایوگغورد  زا 
. تسا نایوگتسار  زا  جوز  هاگره  دشاب  نم  رب  دنوادخ  بضغ  دیوگیم : هجوز  سپس  تسا و  نایوگغورد  زا  هداد  تبسن  واب  هچنآ  رد 
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: دیآیم دوجوب  ریز  راثآ  ناعل  ماجنا  زا  سپ 

نز زا  انز  دح  رهوش و  زا  فذق  دح  طوقس  لوا -

نزب هک  ار  یتبـسن  تسناوتیمن  رهوش  دـیآیمن و  لمعب  ناعل  هک  یتروص  رد  اّما  دـیآ ،) لمعب  انزب  نز  باـستنا  رثا  رد  ناـعل  هک  یتروص  رد  )
. تشگیم انز  دح  قحتسم  نز  دومنیم  تباث  ار  نآ  رهوش  هچنانچ  دوبیم و  دح  بجوتسم  هدومن  هک  یفذق  يارب  دیامن ، تباث  هداد  دوخ 

مود

. رهوش نز و  نیب  تیجوز  لالحنا 

. تسا هدومن  ناعل  هک  دوخ  رهوش  اب  نز  نآ  ددجم  حاکن  دبؤم  میرحت  موس -

«. تسا يدبا  تمرح  بجوم  دوشیم  لصاح  ناعل  اب  هک  یقیرفت  : » دیوگیم هدومن  حیرصت  رما  نیاب  م  ق . « 1052  » ةدام

ردپ زا  دنزرف  باستنا  بلس  مراهچ -

نیجوز  نآ  ققحت  زا  سپ  تسا و  ثرا  عناوم  زا  یکی  ناعل  دش  هتفگ  هچنآ  ربانب  دیآ ) لمعب  دلو  یفن  رثا  رد  ناعل  هک  یتروص  رد  )
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رد دـلو . یفن  رثا  رد  ای  دـشاب و  انزب  هجوز  باستنا  رثا  رد  ناعل  هاوخ  ددرگیم ، لـحنم  حاـکن  ناـعل  رثا  رد  اریز  دـنربیمن ، ثرا  رگیدـکی  زا 
ببسب هک  يدنزرف  ردپ و  نیب  توبا  ۀطبار  اریز  دنربیمن  ثرا  رگیدکی  زا  دنزرف  ردپ و  دشاب  هدمآ  لمعب  دلو  یفن  رثا  رد  ناعل  هک  یتروص 

: دیوگیم ق م  « 882  » ةدام هک  تسا  نیا ، دوشیم . عطق  هدمآ  لمعب  ناعل  وا  راکنا 
ثرا وا  زا  ردـپ  ردـپ و  زا  هدـش  عقاو  ناعل  وا  راکنا  ببـسب  هک  يدـنزرف  نینچمه  دـنربیمن و  ثرا  رگیدـکی  زا  رهوش  نز و  ناـعل  زا  دـعب  »

نیب ثراوت  تلع  دـنربیم » ثرا  وا  زا  وا  يردام  ناشیوخ  ردام و  نینچمه  دوخ و  يرداـم  ناـشیوخ  رداـم و  زا  روبزم  دـنزرف  نکیل  دربیمن .
ۀمزالم نآ  و  تسا ، ردپ  زا  دلو  یفن  ناعل  عوضوم  دشابیمن و  فالتخا  دروم  ردامب  دـنزرف  باستنا  هک  تسنآ  الاب  دروم  رد  دـنزرف  ردام و 

. دشاب فنع  ای  ههبش  زا  یشان  دلو  تسا  نکمم  اریز  درادن ، ردام  فرط  زا  دنزرف  ندوب  انزلا  دلو  اب 
، دربیم ثرا  وا  زا  دنزرف  م . ق . « 883  » ةدام روتـسدب  دیامنب ، بیذکت  ار  دوخ  هتفگ  دنک و  عوجر  نآ  زا  ناعل  زا  سپ  ردـپ  هک  یتروص  رد 

ریغ يدنواشیوخ  ۀـطبار  ناعل  ۀلیـسوب  اریز  دـنربیمن ، ثرا  روبزم  دـنزرف  زا  يردـپ  ماحرا  ردـپ و  نینچمه  يردـپ و  ماحرا  زا  دـنزرف  نکیل 
ناعل زا  عوجر  تروص  رد  ردـپ  زا  دـنزرف  ندرب  ثرا  دزاس و  رارقرب  دـناوتیمن  ار  هطبار  نآ  ناعل ، زا  ردـپ  عوجر  دوشیم و  هتخانـش  دوجوم 

مورحم نآ  زا  ردپ  دنربیم و  ثرا  وا  زا  يردام  نادنواشیوخ  ردام و  طقف  دریمب ، روبزم  دـنزرف  هچنانچ  نیاربانب  تسا ، جراخ  لیلد  دانتـساب 
. دوب دهاوخ 

، دروم ود  رد  یندم  نوناق  دنربیم . ثرا  رگیدکی  زا  نانآ  يردام ، یبسن  تبارق ، رابتعاب  دنشاب ، نامأوت )  ) ولقود ناعل  دروم  هک  یتروص  رد 
رد هکنانچ  حاکن  دروم  رد  رگید  دش و  هظحالم  الاب  رد  روکذـم  ةدام  رد  هکنانچ  ثرا  دروم  رد  یکی  تسا : هدروآ  نایمب  وگتفگ  ناعل  زا 

ناریا رد  هک  هدشن  هدینش  ینونک  رـصع  رد  تسا .» يدبا  تمرح  بجوم  دوشیم  لصاح  ناعل  اب  هک  یقیرفت  : » دیوگیم م  ق . « 1052  » ةدام
ياههاگداد رد  یندـم  یـسرداد  نیئآ  تارّرقم  قبط  يداع  يواـعد  دـننام  دـلو  یفن  هکلب  دنـشاب ، هدومن  ناـعل  هتفر و  مکاـح  دزن  نیجوز 

. دیآیم لمعب  یمومع 
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رفک موس - ثحبم 

هراشا

دربیمن و ثرا  دوخ  ملـسم  ثروم  زا  دـشاب  یمذ  هچ  رگا  رفاـک  ثراو  نیارباـنب  تسا . هتـسناد  ثرا  زا  عناـم  ار  رفک  ًاـعامجا  مالـسا  قوقح 
ناـنآ هچ  رگا  دوشیم ، دنتـسه  رفاـک  هاـگره  رگید  هثرو  ندرب  ثرا  زا  عناـم  زین  دربیم و  ثرا  دوخ  رفاـک  ثروم  زا  ملـسم  ثراو  سکعلاـب 

. دنشاب یفوتمب  رتکیدزن 
هدومن افتکا  ثرا ) عناوم  زا  ۀلمج  طئارـش و  رد   ) موس لصف  ناونع  نایبب  هدرک و  رایتخا  توکـس  ثرا  زا  رفک  تیعنامب  عجار  یندم  نوناق 

. تسا
زا ۀلمج  طئارـش و  رد   ) ترابع دانتـساب  دناوتب  سرداد  هک  دسریم  رظنب  لکـشم  یئاضق  رظن  زا  تشذگ  مود  لوا و  دلج  ۀمدقم  رد  هکنانچ 

روتسدب دوش ، هتخانـش  نیملـسم  هعماج  هملـسم  تاداع  زا  ثرا  زا  رفک  ندوب  عنام  هک  یتروص  رد  دنادب . ثرا  زا  عنام  ار  رفک  ثرا ) عناوم 
دیاب سرداد  ددرگ ، لمع  ملسم  تاداعب  دیاب  نوناق ، لامجا  توکـس و  دروم  رد  هتـشاد  رّرقم  هک  یندم  یـسرداد  نیئآ  نوناق  ةدام 3  لیذ 

. دنادب ثرا  زا  عنام  ار  رفک 
ندوب عونممب  مکح  نآ  دانتساب  دناوتیم  هاگداد  دوریم و  رامشب  هملسم  تاداع  زا  ثرا  زا  رفک  ندوب  عنام  ینونک  رصع  رد  هک  دسریم  رظنب 

. دوشیم نایب  اًلیذ  دریگ  رارق  لمع  دروم  یندم  قوقح  رظن  زا  دناوتیم  هک  نآب  ۀطوبرم  لئاسم  تهج  نیدب  دهدب . ثرا  زا  رفاک 
تـسا مزال  رفک  تیعونمم  حرـش  زا  لبق  دوشیم . هتخانـش  ثرا  زا  عناـم  دادـترا ، اـی  یلـصا  دـشاب  هک  یفنـص  ره  زا  رفک  هیماـما  قوقح  رد 

: دوش هتخانش  رفاک  ناملسم و 
. دیامن يوریپ  هک  قرف  زا  کی  ره  زا  دشاب ، مالسا  نید  تایرورض  مرکا و  یبن  توبن  دنوادخ و  تینادحوب  دقتعم  هک  تسا  یسک  ناملسم 

. دشاب هتشادن  داقتعا  مالسا  نید  تایرورض  زا  یکیب  ای  مرکا و  یبن  توبن  ای  دنوادخ  ّتینادحوب  هک  تسا  یسک  رفاک 
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: دشاب یعبت  یمکح و  تسا  نکمم  و  یقیقح ، لقتسم و  تسا  نکمم  رفاک  ناملسم و  زا  کی  ره 

: تسا هتسد  ود  رب  ناملسم  ناملسم - - 1

- یقیقح لقتسم و  ناملسم  لوا -

ادیپ یبهذـم  لالقتـسا  ینعی  دوشیم . فیلکت  ياراد  ناسنا  هک  تسا  نامز  نآ  رد  اریز  دـشاب ، ناملـسم  غولب  زا  سپ  هک  تسا  یـسک  نآ  و 
. دیامنیم

یعبت یمکح و  ناملسم  مود -

. دوشیم هتخانش  ناملسم  دوخ  نیوبا  عبتب  روبزم  ریغص  دناهدوب . ناملسم  شاهفطن  داقعنا  لاح  رد  وا  نیوبا  زا  یکی  هک  تسیریغص  نآ  و 
تیارـس لفط  رد  اهنآ  رفک  تسا و  یقاـب  دوخ  مالـساب  روبزم  ریغـص  دـندرگ ، دـترم  اـهنآ  ود  ره  اـی  ریغـص  نیوبا  زا  یکی  هک  یتروص  رد 
فیلکت ياراد  غولب  زا  سپ  ناسنا  اریز  ددرگیم ، یقیقح  ناملسم  دشاب  هتشاد  مالـساب  داقتعا  هچنانچ  غولب  زا  سپ  ناملـسم  لفط  دیامنیمن .

. دنکیم ادیپ  یلالقتسا  ّتیصخش  و  دوشیم . یبهذم 
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: تسا هتسد  ود  رب  زین  رفاک  رفاک - - 2

یقیقح لقتسم و  رفاک  لوا -

. دوشیم یبهذم  ّتیصخش  ياراد  غولب  زا  سپ  ناسنا  تشذگ ، هکنانچ  اریز  دشاب ، رفاک  غولب  زا  سپ  هک  تسا  یسک  نآ  و 

یعبت یمکح و  رفاک  مود -

زا یکی  هکنآ  ات  تسا  رفاک  مکح  رد  روبزم  ریغص  دناهدوب . دترم  ای  یلصا  رفاک  شاهفطن  داقعنا  لاح  رد  وا  نیوبا  هک  تسا  يریغـص  نآ  و 
. دیامنب مالسا  راهظا  غولب  زا  سپ  روبزم  ریغص  ای  و  دش ) دهاوخ  ناملسم  ًاعبت  وا  تروص  نیا  رد  هک   ) دنروآ مالسا  وا  نیوبا 

: دترم یلصا و  تسا : مسق  ود  رب  یقیقح  لقتسم و  رفاک 

یلصا رفاک  فلا -

. دنشاب رفاک  وا  ردام  ردپ و  هک  تسا  یسک  نآ  و 

دترم رفاک  ب -

هراشا

. یّلم دترم  يرطف و  دترم  تسا : مسق  ود  رب  زین  نآ  و  تسا . هدش  جراخ  مالسا  تناید  زا  ًادعب  هدوب و  ناملسم  اًلبق  هک  تسا  یسک  نآ  و 
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یرطف دترم  کی -

سپس هدومن و  مالسا  راهظا  غولب  زا  سپ  وا  دناهدوب و  ناملسم  شاهفطن  داقعنا  لاح  رد  وا  نیوبا  زا  یکی  هک  یـسک  زا  تسا  ترابع  نآ  و 
. تسا هدش  رفاک 

- یلم دترم  ود -

تسا و هدـش  یقیقح  رفاک  ینعی  هدومن  رفک  راهظا  غولب  زا  سپ  وا  دـناهدوب و  رفاـک  هفطن  داـقعنا  لاـح  رد  وا  نیوبا  هک  تسا  یـسک  نآ  و 
. تسا هدیدرگ  رفاک  ًاددجم  نآ  زا  دعب  هدروآ و  مالسا  سپس 

ناملسم ثروم  هلأسم 1 -

و دربیمن . ثرا  ناملسم  زا  رفاک  اریز  دوشیم ، هداد  مکاحب  وا  ثرا  دنشاب ، رفاک  شناگدنامزاب  یمامت  دریمب و  یناملسم  هک  یتروص  رد  - 1
. تسا ثراو  الب  يافوتم  دننام  وا 

زا رفن  دـنچ  ای  کی  ثروم  توف  زا  سپ  دنـشاب و  رفاک  رگید  یـضعب  ناملـسم و  وا  هثرو  زا  یـضعب  دریمب و  یناملـسم  هک  یتروص  رد  - 2
: دوشیم ضرف  تروص  ود  ددرگ ، ناملسم  اهنآ 

ای تسا و  وا  هجرد  هقبط و  رد  هک  رفاک  ثراو  ندروآ  مالـسا  دشاب ، درفب  رـصحنم  تسا  واب  ّقلعتم  هکرت  هک  ناملـسم  ثراو  هاگره  فلا -
ثراوب هکرت  یماـمت  ثروم  توـفب  اریز  ددرگیمن ، ناملـسم  ثراو  رب  شمدـقت  اـی  ثرا ، رد  شندـش  میهـس  بجوـم  دـشابیم  وا  رب  مدـقم 
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. تسا هتفای  لاقتنا  رصحنم 
: دوشیم ضرف  ود  دشاب ، ددعتم  ناملسم  هثرو  هاگره  ب -

دنـشاب رگید  ناملـسم  ۀثرو  رب  مدقم  هچنانچ  دنوش ، ناملـسم  هکرت  میـسقت  زا  لبق  دنرفاک  هک  هثرو  زا  رفن  دنچ  ای  کی  هاگره  لوا - ضرف 
. دوب دنهاوخ  میهس  هکرت  رد  دننانآ  فیدر  رد  هاگره  دوب و  دهاوخ  اهنآ  زا  ثرا 

ثرا بجوم  نانآ  ندروآ  مالـسا  دـنوش ، ناملـسم  هکرت  میـسقت  زا  دـعب  دـنرفاک  هک  یفوتم  هثرو  زا  رفن  دـنچ  ای  کی  هاـگره  مود - ضرف 
. دوشیمن ناشندرب 
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هثروب هکرت  ثروم  توفب  هدعاق  قبط  تشذگ  هکنانچ  اریز  تسا ، هدعاق  فالخ  رب  میسقت  زا  دعب  میسقت و  زا  لبق  ندروآ  مالـسا  نیب  قرف 

زا دعب  ای  میـسقت  زا  لبق  هثرو  زا  یـضعب  هک  دیامنیمن  قرف  نیاربانب  دشابیم . قح  زیمت  نانآ  نیب  هکرت  میـسقت  ددرگیم و  لقتنم  توفلا  نیح 
روطب هکرت  الاب  تروص  رد  هک  دناهدومن  ریبعت  یـضعب  تسا . عامجا  نآ  یـساسا  دنتـسم  یئانثتـسا و  روبزم  مکح  دـنوش . ناملـسم  میـسقت 
هکرت ثروم ، توف  نامز  زا  هک  دوشیم  فشک  رگید  رخأتم  طورش  دننام  دروآ  مالـسا  رفاک  ثراو  هچنانچ  ددرگیم و  لقتنم  هثروب  لزلزتم 

. تسا هتفای  لاقتنا  واب 

رفاک ثروم  هلأسم 2 -

ناملـسم وا  یبسن  یببـس و  نادـنواشیوخ  زا  کیچـیه  ینعی  دنـشاب ، رفاک  تاقبط  یمامت  رد  وا  ۀـثرو  دریمب و  يرفاـک  هک  یتروص  رد  - 1
ناگدنامزاب زا  کیچیه  دریمب و  يدوهی  هکنانچ  الثم  دوشیم . میـسقت  شاهثرو  نیب  وا  بهذم  رد  هنیعم  تارّرقم  قبط  یفوتم  ۀکرت  دـشابن ،

. ددرگیم میسقت  وا  ۀثرو  نیب  دوهی  بهذم  تارّرقم  قبط  وا  ۀکرت  دشابن  ناملسم  وا 
زا نیملـسم  هفلتخم  قرف  هکنانچمه  دربیم ، ثرا  یحیـسم  زا  دوهی  اًـلثم  دنـشاب ، فلتخم  ناـیدا  زا  هچ  رگا  دـنربیم  ثرا  رگیدـکی  زا  راـفک 

. دنربیم ثرا  رگیدکی 
زا وا  رفاک  هثرو  ینعی  دوب . دهاوخ  روبزم  ثراوب  ّقلعتم  وا  ۀکرت  دشاب ، ناملـسم  رفن  کی  وا  ۀـثرو  نیب  دریمب و  يرفاک  هک  یتروص  رد  - 2

. دنشاب یفوتمب  وا  زا  رتکیدزن  هجرد  ای  قبط  ثیح  زا  هچ  رگا  دش ، دنهاوخ  مورحم  ثرا 
ناملسم زین  نانآ  زا  رفن  دنچ  ای  کی  وا  توف  زا  سپ  دنشاب و  رفاک  یضعب  ناملـسم و  یـضعب  وا  ۀثرو  و  دریمب ، يرفاک  هک  یتروص  رد  - 3

: دیآ شیپ  تسا  نکمم  تروص  ود  دنوش ،
هچ رگا  ددرگیمن  تثارو  بجوم  رفاک  ثراو  ندروآ  مالـسا  دـشاب ، درفب  رـصحنم  تسا  واب  ّقلعتم  هکرت  هک  ناملـسم  ثراو  هاگره  فلا -

. دشاب مدقم  هجرد  ای  هقبط  رد 
: دوشیم ضرف  تروص  ود  دشاب  ددعتم  ناملسم  ثراو  هاگره  ب -
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دنـشاب رگید  ناملـسم  ۀثرو  رب  مدقم  ثرا  ثیح  زا  هچنانچ  دنوش ، ناملـسم  هکرت  میـسقت  زا  لبق  دنرفاک  هک  هثرو  زا  یـضعب  هاگره  کی -

مکح تشذـگ  هکنانچ  دـنوشیم . کیرـش  هکرت  رد  نانآ  اب  دنـشاب  رگید  ناملـسم  ۀـثرو  فیدر  رد  هچنانچ  و  دوب ، دـهاوخ  ناـنآ  زا  هکرت 
. دشابیم عامجا  رب  ینتبم  تسا و  هدعاق  فالخ  رب  روبزم 

. دوب دهاوخن  تثارو  بجوم  نانیا  ندروآ  مالسا  دنوش ، ناملسم  هکرت  میسقت  زا  دعب  دنرفاک  هک  هثرو  زا  یضعب  هاگره  ود -

دترم ثروم  ۀلئسم 3 -
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هجرد و ثیح  زا  هچ  رگا  دوب ، دـهاوخ  وا  نآ  زا  هکرت  دـشاب  هتـشاد  ناملـسم  ثراو  هچنانچ  دریمب  يرطف  دـترم  رفاـک  هک  یتروص  رد  - 1
. تسا ماما  نآ  زا  وا  هکرت  دشاب  هتشادن  ناملسم  ثراو  هک  یتروص  رد  و  دشاب ، یفوتمب  تبسن  رفاک  ثراو  زا  رترود  هقبط 

. دوشیم هداد  تشذگ  الاب  رد  نآ  حرش  هک  یلصا  رفاک  توف  دروم  دننام  وا  ثرا  دریمب ، یّلم  دترم  هک  یتروص  رد  - 2

انز زا  تدالو  مراهچ - ثحبم 

ثرا تاـبجوم  زا  یکی  ار  بسن  « 861  » ةدام رد  یندـم  نوناق  هک  بیرقت  نیدـب  دروآ ، رامـشب  ثرا  عناوم  زا  یکی  ناوتیم  ار  اـنز  زا  دـّلوت 
م: ق . « 884  » ةدام دشابن . انز  زا  یشان  هک  ددرگیم  ثرا  بجوم  ینامز  بسن  دوشیم  طابنتـسا  م  ق . « 884  » ةدام زا  هکنانچ  تسا و  هدرمش 

تبـسن تباث و  نیوبا  زا  یکیب  تبـسن  تسنآ  ةرمث  لفط  هک  ۀطبار  تمرح  رگا  نکیل  دربیمن ، ثرا  نانآ  ماوقا  ردام و  ردـپ و  زا  انزلا  دـلو  »
«. سکعلاب دربیم و  ثرا  وا  ماوقا  فرط و  نیا  زا  طقف  لفط  دشابن ، انز  ۀهبش  ای  هارکا  ۀطساوب  يرگیدب 

ندومن  لخاد  زا  تسترابع  نآ  دشابیم و  هیماما  قوقح  تاحالطصا  زا  یکی  انز 
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یکیدزن هک  تسیتروص  رد  رما  نیا  دشاب . هدش  دقعنم  نانآ  نیب  حاکن  هکنآ  نودب  نز ، تلآ  رد  هفـشح  ردقب  ار  دوخ  تلآ  غلاب  لقاع  درم 
: زا تسا  ترابع  انز  ققحت  طرش  روبزم  فیرعت  ربانب  دشاب . هدشن  عقاو  ههبش  ای  هارکاب و 

ذیخفت لـمعب  نیارباـنب  تسا ، اـنز  هلّکـشتم  طیارـش  زا  یکی  تلآ  ندوـمن  لـخاد  نز - تلآ  رد  ار  دوـخ  تـلآ  درم  ندوـمن  لـخاد  فـلا -
دیآ دوجوب  يدـنزرف  ددرگ و  نز  تلآ  رد  لخاد  ینم  نآ  رثا  رد  دـنک و  ذـیخفت  ینز  اب  يدرم  هاـگره  اذـل  دوشیمن ، هتفگ  اـنز  ًاحالطـصا 

. تسین انز  زا  ّدلوتم  هچب  ًاحالطصا 
دشاب و هدش  لخاد  هفـشح  رادقمب  اًلقا  هک  تسنآ  انز  ققحت  طیارـش  زا  یکی  دـشابیم - یفاک  درم  تلآ  زا  هفـشح  ردـقب  ندـش  لخاد  ب -

. دوب دهاوخن  بوسحم  انز  ددرگن  نز  تلآ  رد  لخاد  دشاب ، عوطقم  درم  تلآ  زا  يرادقم  هچ  رگا  هفشح ، رادقمب  هچنانچ 
هچنانچ نیاربانب  دشاب . هدیسر  یعرـش  غولب  نسب  لعاف  هک  تسنآ  انز  ققحت  طیارـش  زا  یکی  ددرگ - ماجنا  غلاب  صخـش  ۀلیـسوب  لمع  ج -

. دشابیمن انز  دوش  ققحم  ریغص )  ) غلاب ریغ  صخش  ۀلیسوب  لعف 
، دوب دهاوخن  انز  لمع  دشاب  نونجم  لعاف  هچنانچ  اذل  تسا  لقع  انز  ققحت  طئارـش  زا  یکی  دوش - ققحم  لقاع  صخـش  ۀلیـسوب  لمع  د -

انز هقاـفا  لاـح  رد  یلو  ددرگیمن ، بوسحم  اـنز  دوش  عقاو  نونج  ناـمز  رد  لـمع  هاـگره  يراودا  نونج  رد  درادـن . یفیلکت  نوـنجم  اریز 
. دوشیم هتخانش 

نانآ نیب  هک  تسیتروص  رد  نآ  دشابن و  عورـشم  هطبار  هک  تسنآ  انز  ققحت  طیارـش  زا  یکی  دشاب - هدشن  دقعنم  نز  درم و  نیب  حاکن  ه -
. دشابن هعتم ) ای  مئاد   ) حاکن

. دشابن ههبش  هارکاب و  هک  ددرگیم  بوسحم  انز  یکیدزن  یتروص  رد  الاب  طئارش  یمامت  ندوب  عمج  اب  دشابن - ههبش  هارکاب و  یکیدزن  و -
کیدزن نادنواشیوخ  زا  یکی  ای  صخش و  سومان  ای  لام و  ای  سفن  رب  دیدهت  ۀلیـسوب  لمع  هک  تسیدروم  رد  هارکاب  یکیدزن  هارکا - - 1

شردپ  لتقب  دیدهت  ای  وا  لتقب  دیدهت  اب  ار  ینز  يدرم  هکنآ  دننام  دیامن ، یکیدزن  هب  راداو  ار  وا  هدمآ و  لمعب  وا 
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. دیامنب یکیدزن  وا  اب  دوش و  میلست  هک  دنک  راداو 
تسا یعوضوم  هاگ  ههبش  تسا . قحتسم  هک  دیامن  روصت  دشابن و  نآ  ماجنا  قحتسم  لعاف ، تقیقح  رد  هک  تسا  یلعف  ههبـش  ههبـش - - 2

رخآ زور  رد  دنکیم و  هابتـشا  نآ  باستحا  رد  هدع  تدمب  ملع  اب  تسا ، لطاب  تسا  ریغ  ةدـع  رد  هک  ینز  اب  حاکن  هک  دـنادب  درم  هکنانچ 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 877 

http://www.ghaemiyeh.com


وا تسا و  هام  هس  دریگب  قالط  هک  ینز  ره  ةدـع  هکنیا  روصتب  يدرم  هکنانچ  تسا  یمکح  ههبـش  رگید  هاگ  و  دـیامنیم ، حاکن  وا  اب  هدـع 
يارجا زا  تیافک  ینطاب  تیاضر  هک  دـیامن  روصت  اـی  دروآرد و  دوخ  حاـکنب  تسا  يرگید  ةدـع  رد  هک  ار  ینز  رهط  هس  تیاـعر  نودـب 

. دنکیم هغیص 
نیا دشاب ، انز  رگید  فرط  زا  ههبـش و  فرط  کی  زا  تسا  نکمم  نآ  ددرگیم و  عقاو  درم  نز و  رفن  ود  نیب  هک  تسا  يرما  یکیدزن  نوچ 

هک نیوبا  زا  کی  رهب  لفط  تبـسن  دـشاب ، لطاب  لفط  نیوبا  نیب  حاکن  یعنام  دوجو  ۀطـساوب  هاـگره  : » دـیوگیم م  ق . « 1166  » ةدام هکتس 
عورـشم ود  رهب  تبـسن  لفط  بسن  ود ، ره  لهج  تروص  رد  دوب . دهاوخ  عورـشمان  يرگیدب  تبـسن  عورـشم و  هدوب  عنام  دوجو  رب  لهاج 

«. تسا
ثرا لفط  زا  وا  ماوقا  یناز و  نینچمه  دربیمن و  ثرا  وا  ماوقا  یناز و  زا  دـشاب  اـنز  زا  دـّلوتم  لـفط  هچناـنچ  م  ق . « 884  » ةدام حیرص  ربانب 

. دشابیم عوطقم  نانآ  نایم  تسا  ثراوت  بجوم  هک  ینوناق  يدنواشیوخ  هطبار  هدربمان  ةدام  زا  طبنتسم  ربانب  اریز  درب . دنهاوخن 
یبنجا نز  تلآ  رد  درم  تلآ  زا  هفـشح  زا  رتـمک  ندرک  لـخاد  اـی  ذـیخفت  رثا  رد  دـشابن و  درم  نز و  نیب  حاـکن  هاـگره  هک  دـسریم  رظنب 

هجوت اب  اریز  دوب . دـهاوخ  حاکن  زا  دـّلوتم  مکح  رد  روبزم  دـنزرف  ددرگ ، دـّلوتم  يدـنزرف  دـشابن ) هارکا  ههبـش و  هجیتن  رد  لمع  هچنانچ  )
هک دسریم  رظنب  تسا  هدومن  ءانثتسا  « 884  » ةدام رد  ار  انزلا  دلو  تسا و  هتـسناد  ثراوت  طرـش  قلطم  روطب  ار  بسن  هک  م  ق . « 862  » ةدامب

لمع دنتـسه و  رگیدکی  زا  یبنجا  ود  نآ  هدوبن  لفط  نیوبا  نیب  حاکن  نوچ  هک  دوش  هتفگ  هچنانچ  دربیم و  ثرا  انز  زا  ریغ  زا  یـشان  دـلو 
هتفگ  نآ  ّدر  رد  دشابیمن ، یقوقح  رثا  ياراد  نانآ 
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يوریپ هک  تسیریسفت  شور  فالخ  رب  ءانثتـسا ، كالم  تدحوب  لمع  دشابیم و  م  ق . « 861  » ةدام زا  ءانثتسا  م  ق . « 884  » ةدام هک  دوشیم 

. هدش
دشابیم یسک  دننام  ثراوت  ثیح  زا  تسا ، هدومن  یکیدزن  هابتـشاب  ای  هتفرگ و  رارق  هارکا  دروم  هک  یـسکب  تبـسن  ههبـش  دلو  هرکم و  دلو 
هتخانـش ههبـشب  قحلم  ددرگ  ققحم  نونج  و  یـشوهیب )  ) ءاـمغا باوخ ، یتـسم ، رد  هک  یکیدزن  تسا . هدـش  دـّلوتم  حیحـص  حاـکن  زا  هک 

لمع باکترا  دصق  نتـشادن  رثا  رد  نانیا  اریز  دربیم ، ثراو  دشابیم  ههبـش  دلو  مکح  رد  دوش  دـّلوتم  هطبار  نآ  زا  هک  يدـنزرف  دوشیم و 
. دشاب هدرک  یکیدزن  ههبشب  هک  دنتسه  یسک  دننام  عرش  فالخ 

زا یکی  اب  یکیدزن  هک  تسا  یتروص  رد  دـشابیم ، حیحـص  حاکن  زا  دـّلوتم  دـنزرف  دـننام  ههبـش  دـلو  هک  دـش  هتفگ  الاب  رد  هچنآ  عرف 1 -
زا ههبـشب  هک  يدـنزرف  الا  دـشاب و  هدـشن  عقاو  اهنآ  لاثما  هیاد و  نز ، ردام  هلاخ ، همع ، لیبق  زا  یعاضر  ای  یببـس  یبسن ، ياـبرقا  مراـحم و 

حاکن یتاذ  عناوم  ریثأت  زا  عنام  دـناوتیمن  لهج  دروم  نیا  رد  اریز  دوب ، دـهاوخن  نیوبا  زا  کـی  چـیه  هب  قحلم  ددرگ  دـّلوتم  ناـنیا  زا  یکی 
ةدامب دنتـسم  ار  روبزم  يانثتـسا  ناوتیمن  یندم  نوناق  رظن  زا  تسا . هیماما  ياهقف  نیب  یعامجا  رما  نیا  دـیامن . ناربج  ار  نآ  صقن  ددرگ و 
یندم یسرداد  نیئآ  نوناق  « 3  » ةدام روتسدب  یلو  درک ، طابنتـسا  ار  رما  نیا  هعوضوم  نیناوق  داوم  حور  زا  یلوصا  ریـسفت  ۀلیـسوب  دومن و 
مورحم ثرا  زا  ار  وا  دسانشیم  انزلا  دلو  فیدر  رد  ار  مراحم  زا  ههبشب  ّدلوتم  دنزرف  هک  نیملـسم  هعماج  ملـسم  تداع  فرع و  قبط  ناوتیم 

. تخاس
نداد رارق  زا  ترابع  یعونصم  حاقل  تسا . یعونـصم  حاقل  زا  ّدلوتم  دنزرف  تثارو  دریگ ، رارق  ثحب  دروم  تسا  نکمم  هک  يرما  عرف 2 -
محر رد  ار  يدرم  ۀفطن  یصوصخم  تالآ  ۀلیـسوب  یـسک  هکنانچ  دوشب ، عقاو  یکیدزن  نانآ  نیب  هکنآ  نودب  نز  محر  رد  تسا  درم  ۀفطن 

: ددرگیم نایب  اًلیذ  کی  ره  مکح  یعونصم و  حاقل  هفلتخم  ضورف  دهد . رارق  ینز 
رارقرب  تیجوز  ۀطبار  دریگیم  رارق  ینز  محر  رد  وا  ۀفطن  هک  يدرم  نیب  هاگره  - 1
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، دشاب هداتفا  قافتا  مه  یمارح  لعف  حاقل ، لمع  نایرج  رد  هچ  رگا  تسا  ظوفحم  ءام  نآ  مارتحا  دوب و  دـهاوخ  جوز  نآ  زا  دـنزرف  دـشاب :
دنزرف نیا  رب  انب  دـشاب . هتـشاد  هلخادـم  نز  محرب  هفطن  لقن  رد  يدرم  کشزپ  هکنآ  ای  هدوب  ءانمتـسا  ۀلیـسوب  درم  زا  هفطن  جارخا  هکناـنچ 

. دشابیم دوجوم  یبسن  تبارق  راثآ  یمامت  دوشیم و  هتخانش  ینوناق  دنزرف  تهج  ره  زا  روبزم 
دننآ رب  نییقوقح  زا  ةدع  تسا ، هدوبن  دوجوم  ّتیجوز  ۀطبار  هنوگچـیه  دوشیم  هداد  رارق  ینز  محر  رد  وا  ۀـفطن  هک  يدرم  نیب  هاگره  - 2

: هک
رد نز  نآ  زا  دـّلوتم  دـنزرف  درادـن و  یمارتحا  هنوگچـیه  روبزم  درم  ءام  دوش ، ماجنا  نز  درم و  ملع  اب  حاـقل  لـمع  هک  یتروص  رد  فلا -
دزن ددرگ  دالوا  ياراد  هکنآ  يارب  ینز  هکنانچ  دنـسانشن  ای  دنـسانشب  ار  رگیدـکی  نز  درم و  هک  دـیامنیمن  یقرف  دـشابیم . انزلا  دـلو  مکح 

حاـقل يارب  ار  دوـخ  ینم  هک  دـهاوخب  یبـنجا  درم  زا  کـشزپ  دوـش و  هلماـح  یعونـصم  حاـقل  ۀلیـسوب  هک  دـهاوخب  وا  زا  دورب و  کـشزپ 
. دریگ ماجنا  حاقل  لمع  دهدب و  یعونصم 

رد تسا و  هتفرگ  راوتاربال  رد  هیزجت  يارب  ار  يدرم  هفطن  یکشزپ  هکنانچ  دوش ، ماجنا  درم  نز و  لهج  اب  حاقل  لمع  هک  یتروص  رد  ب -
یتروص رد  دوب . دهاوخ  ههبش  دلو  مکح  رد  درم  نزب و  تبسن  روبزم  دنزرف  دوش ، نتـسبآ  نز  دراذگب و  یگلماح  ياود  ناونعب  ینز  محر 

مکح رد  هدوب  لهاج  هک  يرگیدب  تبـسن  انزلا و  دلو  مکح  رد  واب  تبـسن  روبزم  دـنزرف  هتـسنادیم ، ار  رما  نایرج  رهوش  نز و  زا  یکی  هک 
«884  » ةدام طقف  تسا و  بسن  ثراوت  طرش  دوشیم  مولعم  م  ق . « 864  » ةدام قالطاب  هجوت  زا  هکنانچ  دسریم  رظنب  هچنآ  تسا . ههبـش  دلو 

طرـش هکنآ  رب  یلیلد  دنـشابیم و  دـنمهرهب  دوخ  ثروم  ثرا  زا  دالوا  رگید  ماسقا  یمامت  تسا و  هدومن  مورحم  ثرا  زا  ار  انزلا  دـلو  م  ق .
. تسین دوجوم  تسا  حیحص  حاکن  بسن  رد  ثراوت 
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یفوتم نوید  هکرت و  رد  مراهچ  لصف 

هکرتب تبسن  هثرو  تیکلام  لوا  ثحبم 

. تسا ثرا  دیامنیم  حیرصت  م . ق . « 140  » ةدام هکنانچ  کّلمت  بابسا  زا  یکی 
«. دنکیم ادیپ  ققحت  ثروم  یضرف  تومب  ای  یقیقح  تومب  ثرا  : » م ق . « 867  » ةدام قبط 

. تشاد دهاوخن  نآ  لاقتنا  رد  ریثأت  هثرو  ثروم و  زا  کیچیه  ةدارا  دندرگیم و  هکرت  کلام  ًارهق  ثروم  توفب  هثرو  نیاربانب 
رد هدوب  وا  ۀمذ  رب  ینید و  قح  نویدم  تایح  نامز  رد  هک  ناراکناتـسب  بلط  و  ددرگیمن ، هثروب  هکرت  لاقتنا  عنام  یفوتم  يارب  نید  دوجو 

. دوب دهاوخ  وا  نید  يوگباوج  یفوتم  ۀکرت  هداس  نابزب  دوشیم . لیدبت  ینیع  قحب  دریگیم و  ّقلعت  وا  ۀکرتب  توف  رثا 
هکرتب تبـسن  هثرو  ّتیکلاـم  : » دـیوگیم م  ق . « 868  » ةداـم هک  تسا  نیا  دـشابیم . یفوتم  نوـید  هقیثو  هثرو و  کـلم  هکرت  ناـیعا  نیارباـنب 

نوید يادا  يارب  یفاک  یفوتم  هکرت  هک  یتروص  رد  هتفرگ .» قلعت  ّتیم  هکرتب  هک  ینوید  قوقح و  ءادا  زا  سپ  رگم  دوشیمن  رقتسم  یفوتم 
. دشابن نهترم  بلط  ۀیدأت  يارب  یفاک  هنوهرم  نیع  شورف  نمث  هک  تسنآ  دننام  دیدرگ و  دهاوخن  بلـس  هکرت  زا  هثرو  ّتیکلام  دـشابن  وا 

دنچ ره  دننک ، يوعد  ۀماقا  یفوتم  يارب  یقح  ای  بلط  تابثا  يارب  دـنناوتیم  هثرو  : » دـیوگیم یبسح  روما  نوناق  « 234  » ةدام هک  تسا  نیا 
«. دشاب وا  ۀکرت  قرغتسم  یفوتم  نید  هکنیا  لثم  دوشن  اهنآ  دیاع  يزیچ  قح  توبث  زا  دعب 
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هکرت لاقتنا  رد  لوبق  در و  ریثأت  مدع  مود  ثحبم 

هکلب درادن ، هثروب  توف  ۀلیـسوب  هکرت  لاقتنا  رد  يریثأت  هنوگچـیه  یبسح ، روما  نوناق  « 259 «- » 242  » داوم رد  روکذـم  هکرت  در  لوبق و 
«254  » ةدام رد  تهج  نیدب  تسا ، هتفرگ  ّقلعت  هکرت  رب  هک  دشابیم  یتادهعت  نوید و  تخادرپ  ینعی  هکرت ، ۀیفـصتب  عجار  هثرو  در  لوبق و 

هکرت هک  یثراو  هب  دنامب  يدئاز  هیفـصت  زا  سپ  هچنانچ  ثراو ، فرط  زا  هکرت  در  تروص  رد  هک  تسا  رّرقم  یبسح  روما  نوناق  « 258  » و
. دش دهاوخ  هداد  شثرالا  مهس  رادقمب  هدومن  در  ار 

فرط زا  هکرت  در  ای  لوبق  مدع  تروص  رد  دیاب  تشگیم ، لاقتنا  زا  عنام  وا  در  ای  دوبیم و  وا  لوبق  رب  طورـشم  ثراوب  هکرت  لاقتنا  هچنانچ 
. دوشن هداد  واب  ثرالا  مهس  نآ  زا  دنامیم ، يداز  ام  هیفصت  زا  سپ  هچنانچ  ثراو ،

دریگیم قلعت  هکرتب  یفوتم  نوید  موس  ثحبم 

لئاز توفب  دوش  فیلکت  قح و  ةدـنراد  دـناوتیم  هک  ناـسنا  تیـصخش  اریز  دریگیم ، ّقلعت  وا  ۀـکرتب  توف  رثا  رد  یفوتم  تادـهعت  نوید و 
وا توفب  تسا  یفوتم  صخـشب  مئاـق  هک  یتادـهعت  نوید و  دوشیم و  لـقتنم  وا  هثروب  یفوتم  یلاـم  قوقح  لاوـما و  تهج  نیدـب  ددرگیم .
اریز دـیامنب ، نآ  لاثما  ترـشابم و  دـیقب  ار  ینیعم  لمع  ماجنا  اب  ار  یـسک  تایحلا  مادام  هقفن  هیدأتب  دـهعت  یفوتم  هکنانچ  ددرگیم ، طقاس 

وا ناراکبلط  قوقح  دننام  دنتسین  وا  صخشب  مئاق  هک  یفوتم  تادهعت  نوید و  اّما  دراد . دهعتم  دوجوب  یگتسب  نآ  دوجو  هک  تسنآ  ضرف 
ۀقیثو ینعی  تسا ، ناراکناتـسب  بلط  يوگباوج  هثرو و  کلم  یفوتم  هکرت  ددرگیم و  ینیع  قحب  لیدـبت  هدوب  ینید  قح  توف  نامز  اـت  هک 

ترابعب  دشابیم . نانآ  بلط 
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دروم رد  هک  قرف  نیا  اب  تسا ، هنوهرم  نیعب  تبسن  نهترم  یقوقح  تیعـضو  دننام  هکرتب  تبـسن  یفوتم  ناراکبلط  یقوقح  تیعـضو  رگید 
نآ رادهدهع  ات  درادن  دوجو  ینویدم  یفوتم  زا  بلط  دروم  رد  دشابیم و  نویدـم  همذ  رب  هک  تسا  دوجوم  زین  ینید  قح  نهترم  يارب  نهر 

لقتنم زین  واب  هدشن و  همیمض  هثرو  یعیبط  ّتیصخشب  دریذپیم و  همتاخ  وا  گرم  اب  یفوتم  یعیبط  ّتیصخش  یلیلحت  رظن  زا  نیاربانب ، دشاب .
. ددرگیمن

دوشیم لاح  نویدم  تومب  لجؤم  نوید  مراهچ  ثحبم 

یفوتم لجؤم  نید  هاگره  هک  تسنآ  رما  نیا  ّتلع  دوشیم » لاح  توف  زا  دـعب  یفوتم  لـجؤم  نوید  : » یبسح روما  نوناـق  « 231  » ةدام قبط 
لجؤم نید  ۀیدأت  دعوم  ات  دنیامنب  یفرـصت  هکرت  رد  دنناوتن  هثرو  هک  دوب  دهاوخ  نآ  مزلتـسم  دریگ ، ّقلعت  وا  ۀکرتب  دوش  لاح  هکنآ  نودب 

ۀّمذ رب  نآ  تخادرپ  دعوم  ندیسرن  ّتلعب  هک  هراجالا  لام  طاسقا  : » م ق . « 505  » ةدام روتسدب  دشابیم . هثرو  رارضا  بجوم  رما  نیا  دسرب و 
«. دوشیمن لاح  وا  تومب  تسا ، هدشن  رقتسم  رجأتسم 
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هراشا

: تسا لیذ  رارق  زا  دوش  ءادا  نآ  میسقت  زا  لبق  دیاب  دریگیم و  ّقلعت  ّتیم  ۀکرتب  هک  ینوید  قوقح و  : » دیوگیم « 869  » ةدام رد  یندم  نوناق 
. تسا نهر  ّقلعتم  هک  ینیع  لثم  هکرت  نایعاب  تسا  ّقلعتم  هک  یقوقح  تیم و  نفک  تمیق  - 1

. یفوتم یلام  تابجاو  نوید و  - 2
«. اهنآ ةزاجا  اب  ثلث  رب  هدایز  هثرو و  ةزاجا  نودب  هکرت  ثلث  ات  ّتیم  يایاصو  - 3

: زا تسا  ترابع  دریگیم  قلعت  هکرتب  هک  ینوید  قوقح و  دوشیم  مولعم  الاب  ةدام  زا  هکنانچ 

تیم رگید  تازیهجت  نفد و  نفک و  هنیزه  فلا -

هراشا

هک یبسح  روما  نوناق  « 225  » ةدام زا  هکنانچ  یلو  تسا . هدومن  ءافتکا  نفک ) تمیق   ) ۀـملکب یندـم  نوناق  ّتیم  یـصخش  ۀـنیزه  هب  عجار 
ۀنیزه لیبق  زا  يرورـض  ياههنیزه  ریاـس  یفوتم و  زیهجت  نفد و  نفک و  ۀـنیزه  زا  دـعب  تسا  یفوتم  ةدـهعب  هک  یقوقح  نوید و  : » دـیوگیم

زا یفوتم  زیهجت  نفد و  نفک و  يارب  مزـال  ياـههنیزه  نفک ، تمیق  رب  هوـالع  تسا  قـقحم  دوـش » هداد  هکرت  زا  دـیاب  هکرت  ةرادا  ظـفح و 
عباـت تسا  یفوتم  یـصخش  روماـب  عجار  هچنآ  دوشیم . هتـشادرب  هکرت  لـصا  زا  نوید  ءادا  زا  لـبق  هتفرگ و  قـّلعت  هکرتـب  هک  تسا  یقوـقح 
تمیق زا : دنترابع  مالسا  بهذم  رد  اهنآ  دوش و  تشادرب  هکرت  لصا  زا  دیاب  نآ  يرورض  ياههنیزه  تسا و  یبهذم  تارّرقم  تاروتسد و 

ضراوع نیمز و  تمیق  روفاـک و  ردـس و  بآ و  لوپ  لـیبق  زا  رگید  بجاو  ياـههنیزه  نفک و  هعطق  هس  زا  تسا  تراـبع  هک  بجاو  نفک 
مزال نآ  ماکحتـسا  يارب  ای  دوریم و  راکب  ربق  رد  حـلاصم  هچنآ  نکربق و  ترجا  ناتـسربق و  نیرتکیدزن  هب  هزانج  لمح  هنیزه  يرادرهش و 

. چگ کهآ و  رجآ و  دننام  تسا ،
 221 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

رد دنهنیم  وا  رد  ار  ّتیم  هک  یفرظ  ای  دوشیم و  هتسب  واب  هک  نهآ  گنـس و  زا  ایرد  رد  ّتیم  نتخادنا  يارب  مزال  ياههنیزه  تسا  نینچمه 
هّلچ و هتفه و  هحتاف و  ۀنیزه  يراق و  ترجا  هبحتسم و  تازیهجت  دننام  بجاو  ریغ  ياههنیزه  اّما  دنزادنیب . دیاب  ایردب  ار  ّتیم  هک  يدراوم 

هحابم ای  هبحتـسم  روما  زا  هک  تسا  عقاو  رگید  رهـش  رد  هک  یگداوناخ  ةربقم  هب  نآ  لمح  اـی  هسدـقم و  باـتعاب  هزاـنج  لـمح  اـی  لاـس و 
یصوم یصو و  هثرو ، ناراکبلط ، لیبق  زا  دنـشابیم  قحیذ  هکرت  رد  هک  یناسک  ةزاجاب  رگم  دومن ، تشادرب  هکرت  لصا  زا  ناوتیمن  دشابیم ،

. هل

- عرف

هدراذـگ یقاب  ۀـکرت  دوخ  زا  هجوز  هچ  رگا  دناهتـسناد ، جوز  ةدـهعب  ار  هجوز  رگید  يرورـض  تازیهجت  نفک و  تمیق  ءاـهقف  زا  يرایـسب 
نینچمه دشاب و  هاتوک  نآ  تدـم  هچنانچ  هعطقنم  هجوز  تازیهجت  نفک و  تمیق  رد  هلوخدـم . ریغ  ای  دـشاب  هزـشان  هجوز  هچ  رگا  دـشاب ،

. دناهدرک لاکشا  لّمأت و  هیعجر  ۀقلطم 
ًادعب هچنانچ  دوشیم و  هیدأت  هجوز  هکرت  زا  دهدب  ار  دوخ  ۀجوز  ۀمزال  تازیهجت  نفک و  تمیق  دناوتن  دشاب و  رـسعم  جوز  هک  یتروص  رد 

. دنهاوخب وا  زا  ار  نآ  ضوع  دنناوتیمن  هثرو  ددرگ  رسوم  جوز 
. دوشیم هیدأت  اهنآ  ۀکرت  زا  دشابیمن و  اهنآ  ةدننک  قافنا  ةدهع  رب  هقفنلا  بجاو  يابرقا  رگید  يرورض  ياههنیزه  نفک و  تمیق 

هکنآ رگم  دوشیمن ، هدـید  تسناد  هجوز  رگید  يرورـض  تازیهجت  نفک و  تمیق  هیدأتب  مزلم  ار  جوز  ناوتب  هک  ةدام  یندـم  نوناـق  رظن  زا 
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. تسا تایح  نامز  يارب  ًافرع  هقفن  اریز  دسریم ، رظنب  لکشم  نآ  دومن و  طابنتسا  همئاد  ۀجوز  ۀقفنب  هطوبرم  داوم  حور  زا  ناوتب 

دنشابیم هقیثو  ياراد  هک  ینوید  ب -

ةدام قبط  هک  دادرتسا  قح  اب  تالماعم  دروم  رد  هیلإ  لقتنم  نهترم ، زا : دـنترابع  دـنراد  هقیثو  دوخ  بلط  لباقم  رد  هک  یفوتم  ناراکناتـسب 
هکرت زا  هنیعم  نایعاب  تبسن  ینیع  قح  ياراد  ناراکناتسب  نیا  دناهدومن . هلماعم  كالما ، دانسا و  تبث  نوناق  یحالـصا  رّرکم  « 34  » و « 34»

هک  دنتسه 
 222 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

هک ینوید  قوقح و  : » دـیوگیم هک  تسا  م  ق . « 869  » ةدام دافم  رما  نیا  رب  لیلد  دنـشابیم . مدقم  ناراکبلط  ریاس  رب  تسا و  نانآ  ۀـقیثو  رد 
: تسا لیذ  رارق  زا  دوش  ادا  نآ  میسقت  زا  لبق  دیاب  دریگیم و  ّقلعت  ّتیم  ۀکرتب 

روما ق . « 226  » ةداـم لـیذ  تراـبع  و  تسا »...  نهر  ّقلعتم  هک  ینیع  لـثم  هکرت  ناـیعاب  تسا  قـلعتم  هک  یقوـقح  ّتیم و  نفک  تمیق  - 1
نیاربانب دش »...  دهاوخ  تیاعر  دنتـسه  ناحجر  مدقت و  قح  ياراد  نیناوق  بجومب  هک  ینوید  میـسقت ، عقوم  رد  دـیوگیم ...« : هک  یبسح 

ناراکناتـسب ریاس  رب  نوهرم  لامب  تبـسن  نهترم  دـشاب  نهر  ینید  لباقم  رد  هکرت  زا  يزیچ  رگا  : » یبسح روما  نوناق  « 227  » ةدام روتسدب 
نهترم دشاب  رتمک  رگا  دوشیم و  میـسقت  ناراکناتـسب  نیب  ام  دیاز  رادقم  دـشاب  دـیاز  نهترم  بلط  زا  نوهرم  لام  ياهب  رگا  تسا و  مدـقم 

«. دوب دهاوخ  ناراکناتسب  ریاس  دننام  دوخ  بلط  ةدنامیقابب  تبسن 
رظن نیاربانب  دـشابیم . دـنراد  هقیثو  هک  ینوید  رب  مّدـقم  یفوتم  مزـال  تازیهجت  نفد و  نفک و  ۀـنیزه  یبسح  روما  ق . « 225  » ةدام روتسدب 
هیدأت مزال  تازیهجت  نفد و  نفک و  ۀـنیزه  اًلبق  نآ  شورف  نمث  زا  تسا  نهر  رد  هک  دـشاب  هناخ  کی  ياراد  یفوتم  هچنانچ  هداـم  قـالطاب 

. دیامنن ار  وا  نید  ؤفاکت  هچ  رگا  ددرگیم  هیدأت  وا  نوید  تباب  نمث  زا  ۀیقب  دوشیم و 

یلام تابجاو  هقیثو و  نودب  نوید  ج -

نآ زا  دـیاب  دریگیم و  ّقلعت  وا  یئارادـب  هتـشاد  همذ  رب  هک  ینوید  ددرگیم و  لـیاز  وا  یقوقح  تیـصخش  نویدـم  توـفب  تشذـگ  هکناـنچ 
. درامشیم ار  یفوتم  یلام  تابجاو  نوید و  دریگیم ، ّقلعت  هکرتب  هک  ینوید  زا  یندم  نوناق  « 869  » ةدام قش 2  دوش . ءافیتسا 

یفوتم نویدب  تبسن  هکرت  یقوقح  تیعضو  د -

. دنشابیم هنوهرم  نیعب  تبسن  نهترم  بلط  ّقلعت  ةوحن  دننام  وا  ۀکرتب  یفوتم  ناراکبلط  بلط  ّقلعت  ةوحن 
: نیاربانب

ةدام  روتسدب  تهج  نیدب  تسا ، بلط  یمامت  ۀقیثو  هکرت  ءازجا  زا  یئزج  ره  - 1
 223 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

دیاب راکبلط  تسا ، هدوب  ینید  ّتیم  رب  هک  دوش  مولعم  میسقت  زا  دعب  ای  دوش و  میسقت  وا  نوید  ءادا  زا  لبق  ّتیم  ۀکرت  هاگره  : » م ق . « 606»
ای رـسعم  مهـس  يارب  دـناوتیم  راکبلط  دـشاب  هدـش  رـسعم  ثارو  زا  رفن  دـنچ  ای  کی  رگا  دـنک و  عوجر  وا  مهـس  تبـسنب  هثرو  زا  کی  رهب 

«. دنک عوجر  رگید  ثاروب  زین  نیرسعم 
جراخ ناراکبلط  هقیثو  زا  هکرت  زا  یتمـسق  دوش  هیدأت  نید  زا  یتمـسق  هاـگره  اذـل  تسا ، نید  ءازجا  زا  یئزج  ره  ۀـقیثو  هکرت  یماـمت  - 2

(. م ق . « 783  » ةدام . ) دنیامن میسقت  ار  هکرت  نآ  ءادا  زا  لبق  دنناوتیمن  هثرو  و  ددرگ ، تخادرپ  یفوتم  نوید  مامت  ات  دوشیمن 
ۀثرو طیرفت  يدعت و  نودب  هکرت  زا  یتمـسق  نوید  ۀیدأت  زا  لبق  هاگره  تهج  نیدـب  تسا ، ناراکبلط  یمامت  ۀـقیثو  هکرت  زا  یئزج  ره  - 3
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. ددرگیم هیدأت  نید  مامت  هکرت  هّیقب  زا  دوشیمن و  طقاس  نید  رادقم  نآ  تبسنب  دوش  فلت 
وا یلام  تابجاو  نوید و  هیدأت  یفوتم و  نفد  نیفکت و  زیهجت و  يارب  هک  ددرگیم  مولعم  م  ق . « 606  » ةدام الاب و  رد  روکذم  روماب  هجوت  اب 
هک یبیصن  رادقمب  هثرو  زا  کی  ره  مهس  زا  دشاب ، لاوما  شورف  هاوخ  دشاب و  دقن  لوپ  هاوخ  دوش ، هدافتسا  هک  یفوتم  لاوما  زا  کی  ره  زا 

. دوشیم هدز  لاثم  حیضوت ، يارب  دوشیم ، رسک  دسریم  واب  ثرالا  مهس  ناونعب 
: زا دشاب  ترابع  یفوتم  هکرت  دشاب و  هتشاد  رسپ  کی  نز و  کی  دریمب و  یسک  هاگره 

. لایر رازه  دصناپ  شزراب  هعرزم  - 1
(. لایر رازه  هصرع 100  لایر  رازه  هینبا 240   ) لایر رازه  لهچ  دصیس و  شزراب  هناخ  - 2

(: راجـشا هینبا و  لوقنم و  لاوما  زا  نمث   ) هجوز مهـس  دـشابیم . لایر  نویلیم  کی  هکرت  عومجم  شزرا  لاـیر : رازه  لوقنم 160  لاوما  - 3
هک هیقب  لاـیر و  رازه  هاـجنپ  دوشیم  ًاـعومجم  وا  بیـصن  هک  راجـشا  هینبا و  تمیق  زا  لاـیر  رازه  یـس  لوقنم و  لاوما  زا  لاـیر  رازه  تسیب 

دصهن و 
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نفک و نفد و  زیهجت و  ياههنیزه  هّیلک  نیاربانب  رسپ . بیصن  ( 19 هدش و 20 / هجوز  بیصن   1 هکرت 20 / زا  ینعی   ) تسا لایر  رازه  هاجنپ 
رد  19 دوشیم و 20 / رسک  وا  بیـصن  زا  هجوز و  مهـس  رد   1 ینعی 20 / دریگیم ، رارق  هثرو  ماهـس  رد  تبـسن  نیمهب  یلام  تابجاو  نوید و 

. ددرگیم رسک  وا  بیصن  زا  هک  رسپ  مهس 

- رگید ضعب  رب  ناراکبلط  ضعب  مدقت  ه -

هراشا

ق. « 226  » هدام لیذ  قبط 
کی ره  ریز  ناراکناتسب  دش . دهاوخ  تیاعر  دنتسه  ناحجر  مدقت و  قح  ياراد  نیناوق  بجومب  هک  ینوید  میسقت  عقوم  رد  یبسح ...« : ا .

: ددرگیم نایب  الیذ  یبسح  ا . ق . « 226  » ةدام رد  روکذم  ناراکبلط  هنیعم  تاقبط  حرش  دنراد »...  نارگید  رب  مدقت  قح  بیترتب 

لوا ۀقبط 

ای دنراد  تفایرد  قوقح  هنایهام  ریجا ، ای  دنشاب  دزمزور  روبزم  ۀمدخ  هاوخ  توف » زا  لبق  رخآ  لاس  تدم  يارب  هناخ  ۀمدخ  قوقح  فلا - »
. هنایلاس

هک دشابیم  یفوتم  هفرح  بسک و  لحم  یفوتم  هاگنب  زا  روظنم  توف » زا  لبق  هام  شـش  تدم  يارب  یفوتم  هاگنب  نارازگتمدخ  قوقح  «ب -
. دناهدومنیم بسک  نآ  رد 

يارب هک  دنتسه  یناسک  نارگراک  زا  روظنم  توف » زا  لبق  هام  هس  تدم  يارب  دنریگیم  دزم  یگتفه  ای  هنازور  هک  ینارگراک  دزمتسد  «ج -
دـسریم رظنب  نآ . لاثما  یتعنـص و  ای  يزرواشک  روما  نارگراک  نابغاب ، ءانب ، هلمع ، لیبق  زا  دناهدومنیم  ینارمع  ای  يدیلوت  ياهراک  یفوتم 
تسدب هکرت  زا  هچنآ  دشابن ، نانیا  نوید  يادا  يارب  یفاک  یفوتم  یئاراد  هچنانچ  دنشابیم و  فیدر  کی  رد  الاب  ناراکناتسب  هجرد  هس  هک 

هجرد رب  مدقم  بلط  ءافیتسا  رد  ار  لوا  ۀـجرد  ناوتیمن  هقبط  کی  رد  هناگهس  تاجرد  رکذ  اب  دوشیم . میـسقت  نانآ  بلط  تبـسنب  دـیآیم 
. داد يرترب  موس  ۀجرد  رب  ار  مود  ۀجرد  ای  تسناد و  مود 
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مود ۀقبط 

تمومیق ای  تیالو  تهج  زا  یفوتم  هک  ینازیمب  تبـسن  هدوب ، یفوتم  ةرادا  تحت  تمومیق  ای  تیالو  ناونعب  اهنآ  لاـم  هک  یـصاخشا  بلط  »
کی فرظ  رد  ای  تیـالو و  اـی  تمومیق  هرود  رد  توم  هک  دوب  دـهاوخ  مدـقت  قح  ياراد  یتروص  رد  بلط  عون  نیا  تسا . هدـش  نویدـم 

. دوب دهاوخ  يداع  تابلاطم  فیدر  رد  دشاب  روبزم  تدم  زا  سپ  هب  عجار  نانیا  تابلاطم  هچنانچ  دشاب » هدش  عقاو  نآ  زا  دعب  لاس 

موس ۀقبط 

لیبق زا  تسا .» هدیـسر  توف  زا  لبق  لاس  فرظ  رد  شاهداوناخ  یفوتم و  ياوادـم  فرـصمب  هک  یتاـبلاطم  شورفوراد و  کـشزپ و  بلط  »
. نآ لاثما  روشک و  زا  جراخب  اوادم  يارب  یفوتم  ترفاسم  ای  یحارج و  لمع  دزمتسد  ناتسرامیب و  ۀنیزه 

مراهچ ۀقبط 

: دیوگیم یندم  نوناق  « 1206  » ةدام تسا . هدـش  هتخانـش  هزاتمم  ياهبلط  زا  نز  هقفن  یندـم .» نوناق  « 1206  » ةدام قباـطم  نز  هقفن  فلا - »
رد هدوب و  زاـتمم  بلط  روـبزم  هقفن  تباـب  زا  وا  بلط  دـیامن و  يوـعد  ۀـماقا  دوـخ  ۀتـشذگ  ناـمز  هقفن  يارب  دـناوتیم  لاـح  ره  رد  هجوز  »

«. دنیامن هقفن  ۀبلاطم  دنناوتیم  هیتآب  تبسن  طقف  براقا  یلو  دوب ، دهاوخ  امرغ  رب  مدقم  نز  رهوش ، یگتسکشرو  ای  سالفا  تروص 
رد رهوش  ار  نآ  زا  يرادـقم  هدوب و  لاـیر  رازه  هد  زا  شیب  نز  هیرهم  هچناـنچ  هک  دـسریم  رظنب  لاـیر .» رازه  هد  نازیم  اـت  نز  هیرهم  «ب -

مراهچ ۀـقبط  ياهبلط  زا  نآ  لایر  رازه  هد  اـت  تسا  راـک  بلط  رهوش  توف  ناـمز  رد  نز  هک  یغلبم  زا  دـشاب ، هتخادرپ  دوخ  تاـیح  ناـمز 
. دوریم رامشب 

مجنپ ۀقبط 

یناراـکبلط زا  ریغ  نینچمه  دـنراد و  هقیثو  دوخ  بلط  لـباقم  رد  هک  دنـشابیم  یناراـکبلط  زا  ریغ  روـبزم  ناراکناتـسب  ناراکناتـسب » ریاـس  »
نانآ  بلط  هک  یناراکبلط  زا : دنترابع  مجنپ  ۀقبط  ناراکبلط  تسا . هدیدرگ  رکذ  الاب  ۀناگراهچ  تاقبط  رد  هک  دنشابیم 
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. دشابیم نآ  لاثما  مئارج و  زا  یشان  ّتیلوئسم  ای  ضرق و  لام و  دیرخ  نمث  ای  هراجالا و  لام  تباب 

رب ار  مدقم  ۀقبط  ره  تسا و  روکذـم  « 58  » ةدام رد  یگتـسکشرو  روما  هیفـصت  نوناق  رد  یبسح . ا . ق . « 266  » ةدام رد  روکذم  هقبط  جـنپ 
. هتسکشرو ناراکبلط  ریاس  رب  ار  نانآ  هتشاد و  مدقم  رّخؤم  ۀقبط 

- تیم رب  قح  يوعد  و -

ره دوش  هماقا  اهنآ  ینوناق  ةدـنیامن  اـی  هثرو و  تیفرطب  دـیاب  نیع  اـی  نید  زا  معا  ّتیم  رب  يوعد  : » یبسح روما  نوناـق  « 232  » ةدام روتسدب 
زا سپ  لاوما  اریز  دوب .» دنهاوخن  نوید  ءادا  لوئـسم  تسا  هدیـسرن  اهنآ  تسدـب  هکرت  هکیمادام  نکیل  دـشابن ، ثارو  دـی  رد  هکرت  دـنچ 

هاوخ دنک ، هماقا  تسا  کلام  هک  هثرو  تیفرطب  دیاب  دیامنیم  نآب  تبـسن  قح  يوعد  هک  یـسک  راچان  دوشیم و  لقتنم  وا  ۀـثروب  ًارهق  توف 
. دشاب يرگید  هنابصاغ  فرصت  رد  ای  هثرو  فرصت  رد 

هک يرگید  ثراو  تسا و  رثؤم  ضعب  ناـمه  مهـسب  تبـسن  هثرو  زا  یـضعب  تیفرطب  يوعد  تاـبثا  : » یبسح روما  نوناـق  « 233  » ةدام قبط 
روتـسدب مکحب  ثلاث  صخـش  ضارتعا  دـیامن .» ضارتعا  هدـش  رداص  هثرو  زا  یـضعب  تیفرطب  هک  یمکح  رب  دـناوتیم  هدوبن  يوعد  فرط 

دروآ و دراو  یللخ  ثلاث  صخـش  قوقحب  رفن  ود  نیب  رداص  مکح  هک  دیآیم  لمعب  یتروص  رد  یندم  یـسرداد  نیئآ  نوناق  « 582  » ةدام
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دروآ و دراو  یللخ  ثلاث  صخـش  قوقحب  رفن  ود  نیب  رداص  مکح  هک  دیآیم  لمعب  یتروص  رد  یندم  یـسرداد  نیئآ  نوناق  « 582  » ةدام
. دشاب هتشادن  تلاخد  يوعد  باحصا  ناونعب  هدش  رارق  ای  مکحب  یهتنم  هک  یسرداد  ۀلحرم  رد  وا  ةدنیامن  ای  صخش  نآ 

دیامنب و يوعد  ۀماقا  تسا  هثرو  زا  یکی  فرصت  رد  هک  ینیعم  نیعب  تبسن  ّتیکلام  ناونعب  یسک  نآ  زا  دعب  ای  میسقت  زا  لبق  هچنانچ  اًلثم 
ریغلل قحتسم  رثا  رد  نوچ  تسا و  رثؤم  موکحم  ثراو  نآ  مهسب  تبسن  ًامیقتسم  مکح  نیا  دوش ، رداص  روبزم  ثراو  ّتیموکحم  رب  مکح 
روبزم ثراو  دروخیم ، مه  رب  ماهـس  لداعت  راچان  دباییم و  لیلقت  شبیـصن  دراد ، تسد  رد  ثرالا  مهـس  ناونعب  هچنآ  زا  ضعب  ندـمآ  رد 

نانآ  اذل  دوب ، دهاوخ  رگید  ۀثرو  ررض  بجوم  رما  نیا  دنک . هعجارم  دناوتیم  رگید  ۀثروب  ماهس ، لداعت  يارب 
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. دنیامن ضارتعا  رداص  مکح  رب  دنناوتیم 
، دـشابن هثرو  دـی  رد  نید  ءادا  يارب  یفاک  رادـقمب  هکرت  هک  یتروص  رد  زین  یفوتم  زا  راکناتـسب  : » یبسح روما  نوناق  « 235  » ةدام روتسدب 

«. دنک يوعد  هماقا  تسا  وا  دی  رد  یفوتم  هکرت  زا  یلام  هک  تسا  یعدم  ای  دنادیم  یفوتم  نویدم  ار  وا  هک  یسک  رب  دناوتیم 
. بلط ای  دشاب  نیع  نارگید ، فرصت  رد  ای  دشاب  هثرو  فرصت  رد  تسا ، ناراکبلط  قح  ّقلعتم  یفوتم  یئاراد  قوقح و  ۀیلک  اریز 

ّتیفرطب یفوتم  زا  ار  دوخ  بلط  دـیاب  یعدـم  دـشابن  زرحم  یفوتم  زا  بلط  رگا  لبق  ةداـم  دروم  رد  : » یبسح روما  ق . « 236  » هدام روتسدب 
رد ود  ره  رب  دـناوتیم  دـنک و  هماقا  دـنادیم  وا  دزن  یفوتم  زا  یلام  ای  یفوتم  نویدـم  هک  یـسک  رب  ار  دوخ  يوعد  نآ  زا  سپ  تاـبثا و  هثرو 

ددرگیم لخاد  هثرو  ّتیکلمب  توفب  ثروم  هکرت  هیّلک  هک  تسنآ  هثرو  ّتیفرطب  يوعد  ۀماقا  ّتلع  دـیامن .» يوعد  ۀـماقا  تساوخداد  کی 
يوعد هماقا  نیع  کلام  رب  دیاب  دنادیم  هکرتب  تبـسن  ینیع  قح  هدنراد  ار  دوخ  هک  بلط ، یعدـم  دوشیم . زین  وا  ناراکبلط  قوقح  ّقلعتم  و 

نید تاـبثا  تسا  هدـش  نیعم  یـصو  یفوتم  نوـید  ءادا  يارب  هک  يدراوـم  رد  : » یبـسح روـما  ق . « 237  » ةدام روتـسدب  هک  تسنیا  دـیامن .
«. دش دهاوخ  هثرو  یصو و  ّتیفرطب 

«. ددرگیم هکرت  ریدم  تیفرطب  نید  تابثا  دوشیم  نیعم  هکرت  ریدم  هک  ثراو  الب  يافوتم  هکرت  دروم  رد  : » یبسح روما  نوناق  « 238  » ةدام
ای دشاب  ثراو  هاوخ  تسا ، وا  تسد  رد  نیع  هک  تسا  یـسک  يوعد  فرط  نیعب ، عجار  يواعد  رد  ، » دیوگیم یبسح  روما  ق . « 239  » ةدام

هثرو مامت  رب  دوخ  ياعدا  تابثا  يارب  دیاب  یعدم  تروص  نیا  رد  هک  تسا  هکرت  ءزج  نیع  هک  دشاب  رقم  سک  نآ  هکنیا  رگم  ثراو ، ریغ 
«. دیامن يوعد  ۀماقا 

یفوتم يایاصو  ز -

، تسا هثرو  ةزاجاب  طونم  نآ  رب  دئاز  دیامن و  ّتیصو  ار  دوخ  توف  نیح  یئاراد  ثلث  ات  دناوتیم  یصوم  تشذگ  ّتیـصو  باب  رد  هکنانچ 
هچنانچ 
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تابجاو نوید و  نفد و  نفک و  زیهجت و  ياههنیزه  ندومن  رـسک  زا  سپ  ثلث  تسا . لطاب  دـننک  در  هاگره  ددرگیم و  ذـفان  دـنهد  هزاـجا 

وا نوـید  دـنامب  هکرت  زا  رگا  سپـس  دوـشیم  هتـشادرب  ّتیم  نفد  نفک و  زیهجت و  لوا  هکرت  زا  ینعی  دوـشیم ، هتفرگ  رظن  رد  هکرت  زا  یلاـم 
. دوشیم هداد  هثروب  رگید  ثلث  ود  ددرگیم و  باستحا  ثلث  نآ  زا  سپ  دوشیم و  هیدأت 
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ثارو هفلتخم  تاقبط  ثرالا  مهس  رد  مجنپ  لصف 

همدقم
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یلاوما دوخ  زا  دریمیم و  هک  یـسک  اذل  تسا ، هتخانـش  ثرا  ببـس  ار  يدنواشیوخ  یندم  نوناق  دیدرگ  نایب  ثرا  باب  يادتبا  رد  هکنانچ 
نادنواشیوخ نیب  هیقب  ّتیـصو ، جارخا  نوید و  ءادا  نینچمه  تازیهجت و  نفد و  نفک و  مزال  ياههنیزه  تشادرب  زا  سپ  دراذگیم ، ياجب 

زا رترود  نادنواشیوخ  دنرتکیدزن  یفوتمب  هک  ینادنواشیوخ  هکلب  دنربیمن  ثرا  رگیدـکی  اب  نادـنواشیوخ  یمامت  ددرگیم . میـسقت  یفوتم 
بیـصن زا  یتمـسق  ای  مامت  رگید  یـضعب  هک  دنوشیم  عنام  دوخ ، ندوب  اب  نادنواشیوخ  یـضعب  نینچمه  دـنیامنیم . مورحم  ثرا  زا  ار  دوخ 

. دنیوگ بجح  ثراو  رد  ار  تلاح  نیا  دربب . ثرا  زا  ار  دوخ 

بجح رد  لوا - باب 

هراشا

تلاح بجح  : » دیوگیم م  ق . « 886  » ةدام هکنانچ  یقوقح  حالطصا  رد  تسا . عنم  ینعمب  برع  تغل  رد  یناث  نوکـس  لوا و  حتفب  بجح 
. دنمان بجاح  ددرگیم  ثرا  عنام  هک  یسک  دوشیم » مورحم  ًائزج  ای  اًلک  ثرا  ندرب  زا  رگید  ثراو  ندوب  ۀطساوب  هک  تسا  یثراو 

: تسا مسق  ود  رب  بجح  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 887  » ةدام هکنانچ 
ۀطساوب  هک  هدازردارب  لثم  ددرگیم ، مورحم  ثرا  لصا  زا  ثراو  هک  تسنآ  لوا  مسق 
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. ددرگیم مورحم  ثرا  زا  ینیوبا  ردارب  ندوب  اب  هک  یبأ  ردارب  ای  دوشیم ، مورحم  ثرا  زا  یفوتم  رهاوخ  ای  ردارب  ندوب 

يارب هک  یتروص  رد  عبرب  فـصن  زا  رهوـش  ۀـصح  لزنت  لـثم  ددرگیم ، لزاـن  یندأ  دـحب  یلعأ  دـح  زا  ثرا  ضرف و  هک  تسنآ  مود  مسق 
«. دشاب دالوا  وا  جوز  يارب  هک  یتروص  رد  نمثب  عبر  زا  نز  ۀصح  لزنت  نینچمه  دشاب و  دالوا  هجوز 

: تسا مسق  ود  رب  بجح  تسا  رکذتم  الاب  ةدام  هکنانچ 

لصا زا  بجح  لوا - مسق 

هراشا

ددـعتم نادـنواشیوخ  ياراد  یفوتم  هک  تسیدروم  رد  دـنیوگ  ینامرح  بجح  ار  نآ  هیماما  ياهقف  حالطـصا  رد  هک  ثرا  لـصا  زا  بجح 
ثرا رد  هکنانچ  دربب ، ثرا  رگید  ضعب  هکنآ  زا  دنوشیم  بجاح  دنربیم و  ثرا  دنتـسه  یفوتمب  رتکیدزن  هکنآ  رابتعاب  یـضعب  هک  دـشابیم 
مدـقم ۀـجرد  ره  هناگهس  تاقبط  زا  کی  ره  رد  هک  ینانچمه  دـشابیم ، رخؤم  ۀـقبط  بجاـح  مدـقم  ۀـقبط  ره  هک  تسا ، هناـگهس  تاـقبط 

: دوشیم نایب  نآ  حرش  اًلیذ  هک  تسا  رخؤم  ۀجرد  زا  بجاح 
. تسا هدومن  میسقت  هقبط  هسب  ار  یفوتم  یبسن  ثراو  تشذگ  هکنانچ  یندم  نوناق 
: دناهقبط هس  دنربیم  ثرا  بسن  بجومب  هک  یصاخشا  : » دیوگیم م  ق . « 862  » ةدام

. دالوا دالوا  دالوا و  ردام و  ردپ و  - 1
. اهنآ دالوا  رهاوخ و  ردارب و  دادجا و  - 2

«. اهنآ دالوا  تالاخ و  لاوخا و  تامع و  مامعا و  - 3
بیترت نیدب  تسا ، هتـشاد  رترود  هقبط  رب  مدقم  ثرا  رد  ار  رتکیدزن  هقبط  ره  هتفرگ و  رظن  رد  ار  یفوتمب  تیبرقا  تثارو ، رد  یندـم  نوناق 
دـشابن دوجوم  یـسک  لوا  ۀـقبط  زا  هاگره  دوشیمن و  هتخانـش  ثراو  یـسک  مود  ۀـقبط  زا  تسا  دوجوم  لوا  هقبط  دارفا  زا  يدرف  مادام  هک 
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ۀقبط زا  هاـگره  ینعی  دربیمن ، ثرا  یـسک  موس  ۀـقبط  زا  تسا  دوجوم  مود  ۀـقبط  زا  يدرف  هک  ماداـم  دوب و  دـهاوخ  مود  هقبط  نآ  زا  ثرا 
هدومن  حیرصت  م  ق . « 888  » ةدام ار  رما  نیا  دوب . دهاوخ  موس  ۀقبطب  ّقلعتم  ثرا  دشابن  دوجوم  یسک  مود 
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رگم دنیامنیم ، مورحم  ثرا  زا  ار  دعب  ۀقبط  ثارو  زا  هقبط  ره  نیاربانب  تسا ، ّتیمب  تیبرقا  تیاعر  ثرا  لصا  زا  بجح  ۀطباض  : » دیوگیم

«. دنربیم ثرا  ود  ره  تروص  نیا  رد  هک  دربب  ثرا  یماقم  مئاق  تمسب  دناوتب  رترود  ثراو  هک  يدروم  و  « 936  » ةدام دروم  رد 
هداد رارق  یتاجرد  یفوتمب  یکیدزن  رابتعاب  هقبط  ره  يارب  نوناق  هکلب  دـنرادن ، رارق  ثرا  رد  رگیدـکی  فیدر  رد  هقبط  کـی  دارفا  یماـمت 

: هناگهس تاقبط  زا  کی  ره  حرش  کنیا  دشابیم . بجاح  ینعی  درادیم  مورحم  ثرا  زا  ار  دعبا  یفوتمب  برقا  هک  تسا 

یلوا هقبط  ۀثرو  - 1

هراشا

. دالوا دالوا  دالوا و  مود - ردام . ردپ و  لوا - دناهتسد : ود  رب  یلوا  ۀقبط  ۀثرو 

ردام ردپ و  لوا - ۀتسد 

. دنتسین یتاجرد  ياراد  نانآ 

دالوا دالوا  دالوا و  مود - ۀتسد 

لوا و ۀـجرد  رد  یفوتم  لصف  الب  دالوا  هک  بیترت  نیدـب  دنـشابیم ، یتاجرد  ياراد  هکلب  دنتـسین  فیدر  کی  رد  مود  ۀتـسد  دارفا  یماـمت 
ۀجرد مدـقم ، ۀـجرد  ره  دـنراد . رارق  مراهچ  ۀـجرد  رد  هریبن  دالوا  موس و  ۀـجرد  رد  هریبن )  ) هون دالوا  مود و  ۀـجرد  رد  هون )  ) دالوا دالوا 

ّتیم يارب  رگا  یلوا  ۀقبط  ثارو  نیب  رد  : » دـیوگیم م  ق . « 889  » ةدام هک  تسا  نیا  تسا . وا  بجاـح  دـیامنیم و  مورحم  ثرا  زا  ار  رّخؤم 
ثرا دشاب  هدنز  هک  یفوتم  نیوبا  زا  کی  ره  اب  هدوب و  دوخ  ردام  ای  ردپ  ماقم  مئاق  دـنورب  نیئاپ  هک  ردـق  ره  وا  دالوا  دالوا  دـشابن  يدالوا 

«. دیامنیم مورحم  ثرا  زا  ار  دعبا  ّتیمب ، برقا  دالوا ، نیب  رد  یلو  دنربیم 
ثرا زا  ار  رگیدکی  مود ) لوا و   ) هتـسد ود  زا  کیچیه  ینعی  دـنربیم ، ثرا  رگید  ۀتـسد  فیدر  رد  الاب ، رد  روکذـم  ۀتـسد  ود  زا  کی  ره 

زا تسا  هریبن  هک  رترود  ثراو  یفوتمب  ردام  ردـپ و  ندوب  کیدزن  اب  دـنربیم و  ثرا  هریبن  فیدر  رد  رداـم  ردـپ و  اًـلثم  دـنیامنیمن . مورحم 
نیدب هدوب و  دالوا  ماقم  مئاق  وا  دالوا  دالوا  دشاب  هتـشادن  هطـساوالب  دالوا  ّتیم  هاگره  : » دیوگیم م  ق . « 911  » ةدام دوشیمن . مورحم  ثرا 

وزج  قیرط 
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. دنربیم ثرا  دشاب  هدنز  هک  نیوبا  زا  کی  ره  اب  بوسحم و  لوا  ۀقبط  ثارو 
دالوا نیاربانب  دسریم ، ّتیمب  وا  طسوتب  هک  دربیم  ار  یسک  ۀصح  لسن  ره  ینعی  دیآیم ، لمعب  لسن  بسح  رب  دالوا  دالوا  نیب  ثرا  میـسقت 

. دنربیم رتخد  دالوا  ربارب  ود  رسپ 
«. دربیم رتخد  ربارب  ود  رسپ  لسن ، کی  دارفا  نیب  میسقت  رد 

مود هقبط  ۀثرو  - 2

هراشا
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. اهنآ دالوا  رهاوخ و  ردارب و  مود  دادجا - لوا  دناهتسد : ود  رب  لوا  هقبط  ۀثرو  دننام  مود  هقبط  ۀثرو 

دادجا لوا - ۀتسد 

دج و ردام  ردپ و  لوا ، ۀجرد  رد  هدـج  دـج و  هکنانچ  دنـشابیم ، یتاجرد  ياراد  زین  هثرو  زا  هتـسد  نیا  دوشیم . زین  تادـج  لماش  دادـجا 
. دوشیم هدوزفا  تاجرد  هدع  رب  دور  الاب  هچره  موس و  ۀجرد  رد  اهنآ  ةّدج  دج و  مود ، ۀجرد  رد  هدج 

اهنآ دالوا  رهاوخ و  ردارب و  مود - ۀتسد 

ۀجرد رد  اهنآ  دالوا  دالوا  مود ، ۀجرد  رد  اهنآ  دالوا  لوا ، ۀـجرد  رد  رهاوخ  ردارب و  هکنانچ  تسا ، یتاجرد  ياراد  زین  هثرو  زا  هتـسد  نیا 
. ددرگیم هدوزفا  تاجرد  رب  دور  نیئاپ  هچ  ره  لاونم  نیدب  دنراد و  رارق  موس 

ۀتسد فیدر  رد  الاب  رد  روکذم  هتـسد  ود  زا  کی  ره  یلو  دیامنیم ، مورحم  ثرا  زا  ار  رّخؤم  ۀجرد  مدقم  ۀجرد  هتـسد ، ود  زا  کی  ره  رد 
روص مامت  رد  : » دیوگیم م  ق . « 925  » ةدام هکنانچ  دنکیمن . مورحم  ثرا  زا  ار  رگید  ۀتسد  هتـسد ، ود  زا  کیچیه  ینعی  دربیم ، ثرا  رگید 

تروص نیا  رد  دنربیم ، ثرا  دادجا  اب  هدش و  اهنآ  ماقم  مئاق  هوخا  دالوا  رهاوخ  هن  دشاب و  ردارب  هن  ّتیم  يارب  رگا  قوف  داوم  رد  هروکذـم 
نیاربانب دسریم ، ّتیمب  وا  ۀطـساوب  هک  دربیم  ار  یـسک  ۀصح  لسن  ره  ینعی  دیآیم ، لمعب  لسن  بسح  رب  هوخا  دالواب  تبـسن  ثرا  میـسقت 

هدام رد  اهنت »  » ۀملک زا  روظنم   ) دـنربیم ار  یما  ۀـلالک  ۀـصح  یما  ۀـلالک  دالوا  اهنت و  یبأ  ای  ینیوبا  ةوخا  ۀـصح  یبأ  ای  ینیوبا  ةوخا  دالوا 
رد رگید  ترابعب  دشابن ، اهنآ  اب  ینیوبا  ةوخا  دالوا  هک  دـنربیم  یفوتم  هکرت  زا  ار  دوخ  ردـپ  ۀـصح  یتروص  رد  یبأ  ةوخا  دالوا  هک  تسنآ 

يارب  هصح  یتروص  رد  هکرت  میسقت 
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رگا م  ق . « 918  » ةدام مود  دنب  روتـسدب  اریز  دوشن ، ضرف  ینیوبا  ةوخا  يارب  هکرت  زا  ۀّـصح  ینعی  دـشاب ، اهنت  هک  دوشیم  ضرف  یبأ  ةوخا 
هدوب و اهنت  هک  دربیم  ار  دوخ  ردپ  ۀصح  یتروص  رد  مه  یبأ  ةوخا  دالوا  نیاربانب  دنربیمن . ثرا  یبأ  ةوخا  دشاب ، هتـشاد  ینیوبا  ةوخا  ّتیم 

(. دنشابن وا  اب  ینیوبا  ةوخا  دالوا 
هیوسلاب دنـشاب  یّما  ۀـلالک  زا  رگا  دربیم و  ثانا  ربارب  ود  روکذ  دنـشاب  اهنت  یبأ  ای  ینیوبا  ةوخا  دالوا  رگا  لـسن  کـی  دارفا  نیب  میـسقت  رد 

«. دننکیم میسقت 

موس هقبط  ۀثرو  - 3

نایب مود  لوا و  ۀـقبط  ۀـثرو  رد  هچنآ  فالخ  رب  دنـشابیم ، اهنآ  دالوا  تالاخ و  لاوخا و  تامع و  مامعا و  زا  ترابع  هک  موس  هقبط  ۀـثرو 
دنتسه یبتارم  ياراد  موس  ۀقبط  هثرو  دنشابیم . ثراو  تالاخ  لاوخا و  فیدر  رد  تامع  مامعا و  ینعی  دنتـسین ، رتشیب  هتـسد  کی  دیدرگ 

یفوتم و ردام  ردـپ و  تالاخ  لاوخا و  تامع و  مامعا و  لوا ، ۀـبتر  رد  اهنآ  دـالوا  یفوتم و  تـالاخ  لاوخا و  تاـمع و  ماـمعا و  هکناـنچ 
هچ ره  هنوگ  نیمه  و  دشابیم ، موس  ۀبتر  رد  اهنآ  دالوا  یفوتم و  هدج  دج و  تالاخ  لاوخا و  تامع و  مامعا و  و  مود ، ۀبتر  رد  اهنآ  دالوا 
مود لوا و  ۀقبط  هثرو  ياههتـسد  دننام  ۀبتر  ره  دیامنیم . مورحم  ثرا  زا  ار  رّخؤم  ۀـبتر  مدـقم ، ۀـبتر  ره  دوشیم . هدوزفا  اههبتر  رب  دور  الاب 

تامع و مامعا و  دنـشابیم ) اهنآ  دالوا  یفوتم و  تالاخ  لاوخا و  تامع و  مامعا و  زا  ترابع  هک   ) لوا ۀـبتر  اًلثم  دنتـسه ، یتاـجرد  ياراد 
. دور نیئاپ  هچ  ره  هنوگنیمه  موس و  ۀجرد  رد  اهنآ  ياههون  مود و  ۀجرد  رد  اهنآ  دالوا  لوا و  ۀجرد  رد  یفوتم  تالاخ  لاوخا و 

اهنآ دالوا  دـندوجوم  تالاخ  لاوخا و  تامع ، مامعا ، هک  مادام  اًـلثم  درادـیم ، مورحم  ثرا  زا  ار  رّخؤم  ۀـجرد  مدـقم ، ۀـجرد  هبتر  ره  رد 
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لاوخا ای  مامعا  دوجو  اب  . » دیوگیم م  ق . « 936  » ةدام درب . دنهاوخ  ثرا  اهنآ  دالوا  دشابن  دوجوم  اهنآ  زا  کیچیه  هچنانچ  دنربیمن و  ثرا 
رـسپ تروص  نیا  رد  طقف  هک  اهنت  یبأ  يومع  کی  اب  ینیوبا  يومع  رـسپ  کیب  ثراو  راصحنا  تروص  رد  رگم  دـنربیمن ، ثرا  اهنآ  دالوا 

دنشاب  ددعتم  مامعا  ای  دشاب  هلاخ  ای  لاخ  ینیوبا  يومع  رسپ  اب  رگا  دنکیم . مورحم  ثرا  زا  ار  ومع  ومع ،
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«. دربیمن ثرا  ومع  رسپ  اهنت ، یبأ  ول  و 
یلوا ۀقبط  رد  اذل  هدشن ، هتخانش  یسک  ثرا  رد  نانآ  رب  مدقم  دنـشابیم و  یفوتم  یبسن  نادنواشیوخ  نیرتکیدزن  رتخد  رـسپ و  ردام ، ردپ ،

نادنواشیوخ هک  هجوز  جوز و  تسا  نینچمه  دننارگید . بجاح  اهنآ  هکلب  دوشیمن ، اهنآ  بجاح  سکچیه  تهج  نیدـب  دـناهتفرگ ، رارق 
زا ار  اهنآ  هک  تسین  یبجاح  دنتـسه و  میهـس  هکرت  رد  یبسن  نادنواشیوخ  ۀناگهس  تاقبط  ضرع  رد  و  دنـشابیم ، یفوتم  یببـس  رـصحنم ،

: درادن ثرا  زا  بجاح  لیذ  ثارو  : » دیوگیم م  ق . « 891  » هدام هک  تسا  نیا  دیامن . مورحم  ثرا 
ثرا زا  بجاح  نودب  ار  هجوز  جوز و  رتخد ، رـسپ ، ردام ، ردپ ، قلطم  روطب  هچ  رگا  روبزم  ةدام  هجوز .» جوز و  رتخد ، رـسپ ، ردام ، ردـپ ،

ۀطوبرم داوم  لیذ  رد  ار  نآ  تهج  نیدب  دـشابیم ، لصا  زا  بجاح  روظنم  دـش ، دـهاوخ  هدـید  ًادـعب  نآ  حرـش  هکنانچ  یلو  هدومن  یفرعم 
. تسا هدرک  نایب  ثرا  لک  زا  بجاحب 

ضعب زا  بجح  مود - مسق 

هراشا

یثراو بجاح ، ندوب  اب  هک  دیآیم  شیپ  يدراوم  رد  دنیوگ ، یناصقن  بجح  هّیماما  ياهقف  حالطـصا  رد  ار  نآ  هک  هکرت  ضعب  زا  بجح 
: دیوگیم دـیامنیم و  نایب  ار  یناصقن  بجح  دراوم  م  ق . « 892  » ةدام دوشیم . وا  بیصن  رتمک  دربب  ثرا  زا  يرتشیب  بیـصن  هدوب  نکمم  هک 

: تسا لیذ  دراوم  رد  ضرف ، ضعب  زا  بجح  »
رد رگم  دنوشیم ، مورحم  سدـس  کی  زا  شیب  ندرب  زا  ّتیم  نیوبا  تروص  نیا  رد  دـشاب . دالوا  دالوا  ای  دالوا  ّتیم  يارب  هک  یتقو  فلا -

شیب ندرب  زا  جوز  نینچمه  دربب و  سدـس  کی  زا  شیب  در  ای  تبارق  ناونعب  نیوبا  زا  کـی  ره  تسا  نکمم  هک  908 و 909 »  » ةدام دروم 
. دوشیم مورحم  نمث  کی  زا  شیب  ندرب  زا  هجوز  عبر و  کی  زا 

رب طورـشم  دوشیم ، مورحم  سدس  کی  زا  شیب  ندرب  زا  ّتیم  ردام  تروص  نیا  رد  دشاب . رهاوخ  ای  ردارب  دـنچ  ّتیم  يارب  هک  یتقو  ب -
: هکنیا

. دنشاب رهاوخ  راهچ  ای  رهاوخ  ود  ای  ردارب  کی  ای  ردارب  ود  لقاال  الوا -
. دشاب هدنز  اهنآ  ردپ  ًایناث -
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. لتق ببسب  رگم  دنشابن ، عونمم  ثرا  زا  ًاثلاث -

«. دنشاب اهنت  یبأ  ای  ینیوبا  ًاعبار -
: ددرگیم دوجوم  لیذ  رد  روکذم  صاخشاب  تبسن  یناصقن  بجح  دوشیم ، هتسناد  الاب  ةدام  زا  هکنانچ 

دشاب هتشاد  دالوا  دالوا  ای  دالوا  یفوتم  هاگره  ردام  ردپ و  - 1

. نیئاپ بیصن  الاب و  بیصن  تسا : بیصن  ود  ياراد  ردام  هک  دوب  رکذتم  دیاب 
يارب ثلث  کی  دربیم . ار  هکرت  زا  ثلث  کی  ردام  دراذگن ، یقاب  دوخ  زا  يدالوا  دالوا  ای  دالوا  یفوتم  هک  یتروص  رد  الاب - بیـصن  فلا -
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. دشابیم یلعا )  ) الاب بیصن  ردام 
کی دربیم ، ار  هکرت  زا  سدـس  کی  ردام  دراذـگب ، یقاب  دوخ  زا  دالوا  دالوا  ای  دالوا  دریمب و  یفوتم  هک  یتروص  رد  نیئاـپ - بیـصن  ب -

. دشابیم نیئاپ  بیصن  سدس 
ار سدس  ینعی  دوشیم  هداد  واب  یندا )  ) نیئاپ بیصن  هکلب  دربن  ار  دوخ  يالاب  بیـصن  ردام  هک  دناهتفرگ  رارق  بجاح  یفوتم  دالوا  نیاربانب 

. دربیم

- دشاب هتشاد  دالوا  یفوتم  هاگره  نیجوز  زا  کی  ره  - 2

. نیئاپ بیصن  الاب ، بیصن  دنتسه : بیصن  ود  ياراد  هجوز  جوز و  زا  کی  ره  هک  دوب  رکذتم  دیاب  اًلبق 
دوخ زا  دریمب و  هجوز  هاـگره  دربـیم و  عبر  وا  ۀـجوز  دراذـگن  یقاـب  يدـالوا  دوخ  زا  دریمب و  جوز  هک  یتروص  رد  ـالاب - بیـصن  فـلا -

. دشابیم الاب  بیصن  جوز  رد  فصن  هجوز و  رد  عبر  دربیم . فصن  جوز  دشاب ، هتشادن  يدالوا 
دالوا دوخ  زا  دریمب و  هجوز  هاگره  دربیم و  نمث  وا  ۀجوز  دراذگ ، یقاب  يدالوا  دوخ  زا  دریمب و  جوز  هک  یتروص  رد  نیئاپ - بیصن  ب -

رارق بجاح  یفوتم  دالوا  نیا  رب  انب  م .) ق . « 913  » ةدام  ) تسا نیئاپ  بیصن  جوز  رد  عبر  هجوز و  رد  نمث  دربیم . عبر  وا  جوز  دشاب ، هتشاد 
. دوب دهاوخ  وا  مهس  نیئاپ  بیصن  تروص  نیا  رد  هکلب  دربب ، ار  دوخ  يالاب  بیصن  وا  ۀجوز  ای  جوز  هک  دناهتفرگ 

دشاب هتشاد  رهاوخ  ای  ردارب  یفوتم  هاگره  ردام  - 3

دیاب  اًلبق 
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: دنتسه بیصن  ود  ياراد  ردام  ردپ و  دشاب  هتشادن  دالوا  دریمب و  یسک  هاگره  هک  دوب  رکذتم 
. نیئاپ بیصن  الاب و  بیصن 

طیارشب رهاوخ  ردارب و  یفوتم  يارب  هکنآ  نودب  دنشاب ، ردپ  ردام و  وا  رصحنم  ثراو  دریمب و  یـسک  هک  یتروص  رد  الاب - بیـصن  فلا -
. تسا ردام  يالاب  بیصن  ثلث  دربیم . ار  نآ  هّیقب  ردپ  هکرت و  ثلث  ردام  دشاب ، ریز 

ای رهاوخ  ود  ردارب و  کی  ای  ردارب  ود  یفوتم  یلو  دنشاب ، ردپ  ردام و  وا  رصحنم  ثراو  دریمب و  یسک  هک  یتروص  رد  نیئاپ - بیصن  ب -
رد روکذـم  طئارـش  اهنآ  هکنآ  و  دـنوش ) رهاوخ  ردارب و  ماقم  مئاق  رما  نیا  رد  دـنناوتیمن  هدازرهاوخ  هدازردارب و  ، ) دراد زین  رهاوخ  راـهچ 

رصحنم یفوتم  ثراو  هاگره  م : ق . « 892  » ةدام روتسدب  تسا . ردپ  نآ  زا  هیقب  دربیم و  ار  هکرت  سدس  ردام  دنـشاب  اراد  م  ق . « 891  » ةدام
: درب دهاوخ  تسا  نیئاپ  بیصن  هک  سدس  ردام  ریز  طیارش  ندوب  عمج  اب  دشاب  ردام  ردپب و 

الاب رد  روکذـم  ةدـع  زا  رتمک  اهنآ  هکنانچ  الا  و  دـشاب ، هتـشاد  رهاوخ  راـهچ  اـی  رهاوخ  ود  ردارب و  کـی  اـی  ردارب  ود  لـقاال  یفوتم  لوا -
نانآ یناـمز  هک  تسنآ  رب  روهـشم  لوق  درب . دـهاوخ  تسا  ثلث  هک  ار  دوخ  يـالاب  بیـصن  رداـم  دـنریگیمن و  رارق  رداـم  بجاـح  دنـشاب ،
دوش ّدلوتم  هدنز  هچ  رگا  دشاب  نینج  نانآ  زا  یکی  هاگره  الا  دنـشاب و  هدش  ّدلوتم  ثروم  توف  نیح  رد  هک  دـنریگ  رارق  بجاح  دـنناوتیم 

هک ینانچمه  دـسریم  رظنب  یئاضق  رظن  زا  ددرگیمن . لمح  لماش  تایاور  رد  دوجوم  هوخا  هملک  قالطا  اریز  دریگ . رارق  بجاـح  دـناوتیمن 
. دوشیم نآ  لماش  هدام  ترابع  دریگ و  رارق  بجاح  دناوتیم  دربب ، ثرا  دناوتیم  لمح 

هچنانچ نیاربانب  دشاب . تباث  ققحم و  ثروم  توف  نیح  رد  رهاوخ  ردارب و  تایح  دیاب  دوشیم  طابنتـسا  م  ق . « 892  » ةدام رهاظ  زا  هکنانچ 
مده و رثا  رد  توف  هچ  رگا  دنریگ ، رارق  ردام  بجاح  دنناوتیمن  نانآ  دشاب  ملـسم  ود  نآ  توف  نارتقا  اب  دـشاب و  هبتـشم  نآ  مدـقت  رخأت و 
اب همزالم  رما  نیا  دـنربیم و  ثرا  رگیدـکی  زا  م  ق . « 873  » ةدام قبط  تسا و  هدعاق  زا  ءانثتـسا  رگیدـکی  زا  نانآ  ثراوت  اریز  دـشاب ، قرغ 
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ندوب  بجاح 
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. درادن نانآ 
هدـش نایب  نآ  يارب  هک  ياهفـسلف  دـنوشیمن . ردام  زا  بجاح  یّما  رهاوخ  ردارب و  الا  و  دنـشاب ، یبأ  اـی  ینیوبا  یفوتم  رهاوخ  ردارب و  مود -
يارب ای  ددرگ و  رادهدهع  دـناوتب  ار  یفوتم  رهاوخ  ردارب و  روما  ةرادا  ات  دوشیم  هداد  ثلث  ردـپب  سدـس ، ياجب  تروص  نیا  رد  هک  تسنآ 

. دسرب ثراب  اهنآب  لاوما  نآ  ًادعب  هکنآ 
هکرت یمامت  دشاب  هدرم  ردپ  هاگره  الا  دسریم و  ردپب  هکرت  هّیقب  دوشیم و  هداد  ردامب  سدس  تروص  نیا  رد  دشاب - هدنز  اهنآ  ردپ  موس -
مکح رد  ثرا  زا  شندوب  عونمم  اب  ردپ  اریز  دشابن ، مورحم  عناوم  زا  یکی  دوجو  رثا  رد  ّتیم  ثرا  زا  ردپ  دیاب  نینچمه  و  دـسریم . ردامب 

دناوتب ات  دوش  وا  بیصن  يرتشیب  مهـس  هک  تسا  نآ  يارب  ردپ  ندوب  بجاح  رگید  فرط  زا  دسریم و  ردامب  هکرت  یمامت  دشابیم و  مودعم 
. دوش يرگید  ثرا  زا  بجاح  دناوتیم  هنوگچ  دشاب  ثرا  ندرب  زا  مورحم  دوخ  نوچ  دنک و  يرادهاگن  ار  یفوتم  رهاوخ  ردارب و 

زا عونمم  دوخ  هک  دـنریگ  رارق  بجاح  دـنناوتیم  یتروص  رد  ّتیم  رهاوخ  ردارب و  ینعی  لتق ، ببـسب  رگم  دنـشابن  عونمم  ثرا  زا  مراهچ -
رظن زا  هک  یتروص  رد   ) رفک انز و  زا  تدالو  ناعل ، لـتق ، زا : تسا  تراـبع  تشذـگ  هکناـنچ  ثرا  عناوم  لـتق . ببـسب  رگم  دنـشابن ، ثرا 

رد یفوتم  لتق  زا  ریغ  ثرا  عناوم  زا  یکی  هچناـنچ  هک  دوشیم  طابنتـسا  ـالاب  ةداـم  موهفم  زا  نیارباـنب  دوش .) هتخانـش  عناوم  زا  رفک  یئاـضق 
زا عناـم  ثراو  رد  روما  نیا  دوجو  هک  هنوگناـمه  ینعی  دـنریگ . رارق  رداـم  بجاـح  دـنناوتیمن  اـهنآ  دـشاب ، دوجوم  یفوتم  رهاوـخ  ردارب و 

بجاح هک  ار  یفوتم  رهاوخ  ای  ردارب   ) دـلو یفن  رثا  رد  ردـپ  هاگره  نیاربانب  دـشابیم . زین  وا  نتفرگ  رارق  بجاـح  زا  عناـم  دـشابیم ، تثارو 
ردام دنوشیمن و  ردام  بجاح  دنـشاب  رفاک  اهنآ  ای  دنـشاب و  انز  زا  دوخ  ردپب  تبـسن  یفوتم  رهاوخ  ای  ردارب  ای  دـشاب و  هدرک  ناعل  دنتـسه )

. دربیم تسا  ثلث  هک  ار  الاب  بیصن 
ردام بجاح  روبزم  لتاق  دـشاب  هتـشک  ار  وا  یفوتم ، رهاوخ  ای  ردارب  هاگره  نیاربانب  تسا ، روهـشم  لوق  بجح  زا  یفوتم  لـتق  ندوبن  عناـم 

ریغ  لوق  تفرگ . دهاوخ  رارق  یفوتم 
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بجاح تسا  هتـشک  ار  یفوتم  هکیرهاوخ  ای  ردارب  نیاربانب  تسا . ندش  بجاح  زا  عنام  ثرا ، رگید  عناوم  دننام  لتق  هک  تسنآ  رب  روهـشم 
نیب همزالم  هک  بیرقت  نیدب  دشابیم ، رفک  ناعل و  دننام  ثرا  رگید  عناوم  زا  هطبنتـسم  ّتلع  نانیا  رظن  ءانبم  هدمع  دوب . دـهاوخ  دوخ  ردام 

فعـض دوب . دـهاوخ  زین  بجح  زا  عنام  دـشابیم  ثرا  زا  عنام  هچره  تسا و  دوجوم  ثرا  ضعب  زا  ندوب  عنام  ثرا و  لـصا  زا  ندوب  عناـم 
. دشابیم هلعلا  طبنتسم  سایق  ندوبن  تجح  همزالم و  توبث  مدع  رظن  زا  روبزم  لوق 

تبارق ضرف و  نابحاص  رد  مود - باب 

هراشا

زا یـضعب  يارب  هفلتخم  تارابتعاب  هکلب  دـشابیمن ، يواستم  دـناهدش  هتخانـش  ثراو  هک  يدراوم  رد  هکرت  زا  یفوتم  نادـنواشیوخ  بیـصن 
ینیعم مهس  یتیعضو  رد  هثرو  زا  یضعب  يارب  هک  ینانچمه  تسا . هدش  هتفرگ  رظن  رد  يرتمک  مهس  رگید  یضعب  يارب  رتشیب و  مهس  نانآ 

. تسا هدیدرگ  رّرقم  يرگید  مهس  صاخشا  نامه  يارب  رگید  ّتیعضو  رد  و 
دوخ نیب  ار  هکرت  دـنراد  یفوتم  اب  هک  يدـنواشیوخ  رابتعاب  تسا و  هدـشن  نّیعم  ناـنآ  يارب  نوناـق  رد  یمهـس  هک  دنتـسه  يرگید  ثارو 

یهاگ ضرفب و  هاگ  یـضعب  تبارقب و  یـضعب  ضرفب ، یـضعب  ثارو  : » دیوگیم یندـم  نوناق  « 893  » ةدام هک  تسا  نیا  دـنیامنیم . میـسقت 
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«. دنربیم ثرا  تبارقب 
یـصاخشا ضرف  ناـبحاص  : » دـیوگیم دـیامنیم و  دـشابیم  یقوقح  حالطـصا  ود  هک  ار  تبارق  ضرف و  فیرعت  هلـصافالب  م  ق . « 894  » ةدام

«. تسین نّیعم  اهنآ  مهس  هک  دنتسه  یناسک  تبارق  نابحاص  تسا و  نّیعم  هکرت  زا  نانآ  مهس  هک  دنتسه 
رگید هاـگ  ضرفب و  هاـگ  هک  یناـسک  موس - تبارق ، ناـبحاص  مود - ضرف ، ناـبحاص  لوا - دوشیم : ناـیب  تمـسق  هس  رد  ـالاب  ةداـم  حرش 

. دنربیم ثرا  تبارقب 

ضرف نابحاص  لوا -

هراشا

تسا  هتشاد  رّرقم  هثرو  زا  یضعب  يارب  نوناق  هک  تسا  ینیعم  مهس  زا  ترابع  ضرف 
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تسا »...  نیعم  هکرت  زا  نانآ  مهس  هک  دنتسه  یصاخشا  ضرف  نابحاص  : » تسا رّکذتم  الاب  ةدام  لوا  تمسق  ار  رما  نیا 
: زا تسا  ترابع  دنوشیم  هدیمان  ضرف  هک  هنیعم  ماهس  : » م ق . « 895  » ةدام قبط 

ضرف ناـبحاص  ار  ناـنآ  هک  تسا  هدـش  هداد  رارق  ینیعم  صاخـشا  يارب  روبزم  ماهـس  هکرت .» سدـس  ثلث و  ثلث ، ود  نمث ، عبر ، فصن ،
: دشابیم لیذ  ۀثروب  ّقلعتم  الاب  رد  روکذم  ضورف  هدش  نایب  م  ق . « 904  » ات « 899  » داوم رد  هکنانچ  دنیوگ .

فصن - 1

هراشا

: تسا هکرت  فصن  ثراو ، هس  ضرف  : » دیوگیم م  ق . « 899  » ةدام
. دشاب رگید  رهوش  زا  هچ  رگا  تافوتم  يارب  دالوا  ندوبن  تروص  رد  رهوش  - 1

. دشاب رصحنم  دنزرف  رگا  رتخد ، - 2
«. دشاب درفب  رصحنم  هک  یتروص  رد  اهنت ، یبأ  ای  ینیوبا  رهاوخ  - 3

: زا دنترابع  دنربیم  ار  هکرت  فصن  هک  یناسک  نیاربانب 

- جوز فلا -

روص مامت  رد  : » دـیوگیم م  ق . « 913  » ةداـم دربیم . ار  هکرت  فصن  جوز  دـشاب ، هدراذـگن  يدـالوا  دوخ  زا  دریمب و  هجوز  هک  یتروص  رد 
جوز و يارب  هکرت  فصن  زا  تسا  تراـبع  ضرف  نیا  دربیم و  ار  دوخ  ضرف  دـشاب  هدـنز  هک  نیجوز  زا  کـی  ره  ثحبم  نیا  رد  هروکذـم 

یتروص رد  هجوز  يارب  نآ  نمث  جوز و  يارب  هکرت  عبر  زا  و  دشاب ، هتـشادن  دالوا  دالوا  ای  دالوا  ّتیم  هک  یتروص  رد  هجوز  يارب  نآ  عبر 
«938 ، 927  » ةدام « ) دوشیم میـسقت  ثارو  ریاس  نیب  ام  لبق  داوم  تارّرقم  قبط  رب  هکرت  یقب  ام  دشاب و  هتـشاد  دالوا  دالوا  ای  دالوا  ّتیم  هک 

(. م ق .

رتخدکی ب -

ردام ای  ردپ  هاگره  : » دـیوگیم م  ق . « 908  » ةدام تسا . واـب  ّقلعتم  هکرت  فصن  دـشاب ، رتخد  کـیب  رـصحنم  یفوتم  ثراو  هک  یتروص  رد 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 892 

http://www.ghaemiyeh.com


ام دوب و  دهاوخ  نآ  فصن  رتخد  ضرف  هکرت و  سدس  ردام  ردپ و  زا  کی  ره  ضرف  رتخدکی ، اب  دنـشاب  دوجوم  وا  نیوبا  ود  ره  ای  یفوتم 
يزیچ  یقاب  زا  ردام  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  هتشاد  بجاح  ردام  هکنیا  رگم  دوش ، میسقت  اهنآ  ضرف  تبسن  هب  ثارو  مامت  نیب  دیاب  یقب 
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«. دربیمن

- رهاوخ کی  ج -

یثراو نوچ  ار  رگید  فصن  دربـیم و  ضرفب  ار  هکرت  فصن  دـشاب ، یبأ  اـی  ینیوبا  رهاوـخ  کـیب  رـصحنم  یفوـتم  ثراو  هک  یتروـص  رد 
(. م ق . « 917  » ةدامب هجوت  اب  الاب  رد  روکذم  م  ق . « 899  » ةدام موس  قش   ) درب دهاوخ  درب  تسین 

عبر - 2

هراشا

: تسا هکرت  عبر  ثراو ، ود  ضرف  : » دیوگیم م  ق . « 900  » ةدام
. دالوا نتشاد  اب  نز  توف  تروص  رد  رهوش  - 1

«. دالوا نودب  رهوش  توف  تروص  رد  اههجوز  ای  هجوز  - 2
: زا دنترابع  دنربیم  ار  هکرت  عبر  هک  یناسک  نیاربانب 

- جوز فلا -

. دوب دـهاوخ  قحتـسم  ار  هکرت  عبر  وا  جوز  دـشاب ، شرگید  رهوش  زا  دـنزرف  هچ  رگا  دـشاب ، دـنزرف  ياراد  دریمب و  هجوز  هک  یتروص  رد 
(. یندم نوناق  « 913  » ةدام )

هجوز ب -

(. م ق . « 938  » و « 927  » و « 913  » ةدام  ) دربیم عبر  وا  ياههجوز  ای  هجوز  دشابن  دنزرف  ياراد  دریمب و  جوز  هک  یتروص  رد 

نمث - 3

زا دریمب و  جوز  هک  یتروص  رد  دالوا .» نتشاد  اب  رهوش  توف  تروص  رد  تسا  اههجوز  ای  هجوز  ۀضیرف  نمث  : » دیوگیم م  ق . « 901  » ةدام
هچنانچ م ). ق . « 938  » و « 927  » و « 913  » ةدام . ) دربیم ار  هکرت  زا  نمث  وا  ۀجوز  دـشاب  شرگید  نز  زا  دالوا  هچ  رگا  دراذـگب ، دالوا  دوخ 

. دنیامنیم میسقت  دوخ  نیب  ار  نمث  اهنآ  دشاب  هتشاد  نز  دنچ  یفوتم 

ثلث ود  - 4

هراشا

: تسا هکرت  ثلث  ود  ثراو ، ود  ضرف  : » دیوگیم م  ق . « 902  » ةدام
. روکذ دالوا  ندوبن  تروص  رد  رتشیب  رتخد و  ود  - 1
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«. ردارب ندوبن  اب  اهنت  یبا  ای  ینیوبا  رتشیب  رهاوخ و  ود  - 2
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: زا دنترابع  دنربیم  ار  هکرت  زا  ثلث  ود  هک  یناسک  نیاربانب 

رتشیب ای  رتخد  ود  فلا -

ّقلعتم هکرت  زا  ثلث  ود  دراذـگن ، یقاـب  يروکذ  دـالوا  دوخ  زا  یفوتم  دـشاب و  رتشیب  اـی  رتخد  ود  وا  ثراو  دریمب و  یـسک  هک  یتروص  رد 
مامت ضرف  رتخد ، دـنچ  اب  دنـشاب  دوجوم  وا  نیوبا  ود  ره  ای  یفوتم  رداـم  اـی  ردـپ  هاـگره  : » دـیوگیم م  ق . « 909  » هدام دوب . دـهاوخ  اهنآب 

نیب دشاب  رگا  یقبام  سدس و  کی  ردام  ردپ و  زا  کی  ره  ضرف  دوشیم و  میسقت  اهنآ  نیب  هیوسلاب  هک  دوب  دهاوخ  هکرت  ثلث  ود  اهرتخد 
بجاح دربیمن .» يزیچ  یقاب  زا  ردام  تروص  نیا  رد  دشاب . هتـشاد  بجاح  ردام  هکنیا  رگم  دوشیم ، میـسقت  اهنآ  ضرف  تبـسنب  هثرو  مامت 

. دشاب رهاوخ  راهچ  ای  رهاوخ  ود  اب  ردارب  کی  ای  ردارب  ود  لقاال  ياراد  یفوتم  هک  تسیتروص  رد  روبزم  دروم  رد  ردام  نتشاد 

رتشیب ای  رهاوخ  ود  ب -

بیصن هکرت  ثلث  ود  دشاب  هتـشادن  يردارب  یفوتم  دشاب و  اهنت  یبأ  ای  ینیوبأ  رتشیب  ای  رهاوخ  ود  وا  ثراو  دریمب و  یـسک  هک  یتروص  رد 
. تسا نانآ 

ثلث - 5

هراشا

. تسا هکرت  ثلث  ثراو ، ود  ضرف  : » دیوگیم م  ق . « 903  » ةدام
. دشاب هتشادن  هوخا  دالوا و  ّتیم  هک  یتروص  رد  یفوتم  ردام  - 1

«. دشاب یکی  زا  شیب  هک  یتروص  رد  یّما  ۀلالک  - 2
: زا دنترابع  تسا  هدش  رّرقم  اهنآ  يارب  هکرت  ثلث  هک  یناسک  نیاربانب 

ردام فلا -

ای دالوا  یفوتم  يارب  رگا  : » دیوگیم م  ق . « 906  » ةدام دربیم . ار  هکرت  زا  ثلث  وا  ردام  دشاب ، هتشادن  هوخا  ای  دالوا و  دریمب و  یسک  هکنانچ 
ود ره  ّتیم  ردام  ردپ و  رگا  دربیم و  ار  ثرا  مامت  دارفنا  تروص  رد  نیوبا  زا  کی  ره  دـشابن  دوجوم  دنـشاب ، هک  هجرد  ره  زا  دالوا  دالوا 

ردـپ لام  هّیقب  ردامب و  ّقلعتم  هکرت  زا  سدـس  دـشاب  هتـشاد  بجاح  ردام  رگا  نکیل  دربیم . ثلث  ود  ردـپ  ثلث و  کـی  رداـم  دنـشاب ، هدـنز 
ردام بجاـح  هک  تسا  رهاوخ  راـهچ  اـی  رهاوخ  ود  ردارب و  کـی  اـی  ردارب  ود  هوخا ، زا  ـالاب  رد  روکذـم  م  ق . « 903  » ةداـم روظنم  تسا .»

ار  دوخ  يالاب  بیصن  دنوشیم و 
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. دربب تسا  ثلث  هک 

یما هلالک  دنچ  ب -
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یّما رهاوخ  ردارب و  دنچ  ای  رهاوخ و  دـنچ  ای  ردارب و  دـنچ  ياراد  دریمب و  یـسک  هکنانچ  دـشابیم ، رهاوخ  ای  ردارب  هلالک  ۀـملک  زا  روظنم 
هتفرگ و ّقلعت  اهنآب  هکرت  ثلث  دشاب ، ددعتم  یّما  ۀلالک  رگا  دـیوگیم ...« : م  ق . « 922  » ةدام موس  قش  دوشیم . هداد  اهنآب  هکرت  ثلث  دـشاب ،

«. دنیامنیم میسقت  قوف  رد  روکذم  تارّرقم  قباطم  هک  تسا  یبا  ای  ینیوبا  هوخا  لام  هیقب  دننکیم و  میسقت  هیوسلاب  دوخ  نیب 

سدس - 6

هراشا

«. دشاب اهنت  رگا  یما  ۀلالک  ردام و  ردپ و  تسا : هکرت  سدس  ثراو  هس  ضرف  : » دیوگیم م  ق . « 904  » ةدام
: زا دنترابع  تسا  رّرقم  اهنآ  يارب  هکرت  سدس  هک  یناسک  نیاربانب 

- ردپ فلا -

سدس کی  م  ق . 908 و 909 »  » ةدام قبط  ردپ  مهـس  دراذگ ، يدالوا  دوخ  زا  یفوتم  هاگره  دشاب  دوجوم  وا  ردپ  دریمب و  یـسک  هکنانچ 
. تسا

- ردام ب -

سدس کی  زین  م . ق . 908 و 909 »  » ةدام قبط  ردام  مهس  دراذگ ، یقاب  دوخ  زا  زین  يدالوا  دشاب و  دوجوم  وا  ردام  دریمب و  یسک  هکنانچ 
(. م ق . « 906  » ةدام لیذ   ) تسا

- یما هلالک  کی  ج -

هکرت زا  سدـس  دـشاب  یّما  ۀـلالک  کی  ياراد  دریمب و  یـسک  هک  یتروص  رد  یفوتم . يردام  ردارب  ای  رهاوخ  زا  تسا  ترابع  یما  ۀـلالک 
ینیوبا هوخا  لام  هیقب  دربیم و  ار  هکرت  سدس  دشاب  یکی  یّما  رهاوخ  ای  ردارب  رگا  دیوگیم ...« : م  ق . « 922  » ةدام لوا  دنب  تسا . واب  ّقلعتم 

«. دنیامنیم میسقت  قوف  رد  روکذم  قیرطب  هک  تسا  یبأ  ای 

تبارق نابحاص  مود -

ناـبحاص دـیامنیم ...« : حیرـصت  م  ق . « 894  » ةداـم مود  تمـسق  هکناـنچ  دـشابیم . يدـنواشیوخ  ًاحالطـصا  تسا و  یکیدزن  ینعمب  تبارق 
يدنواشیوخ  رابتعاب  هدشن و  نیعم  هکرتب  تبسن  نانآ  ثرالا  مهس  ینعی  تسین » نیعم  اهنآ  مهس  هک  دنتسه  یناسک  تبارق 
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زا هکناـنچ  رگید  ثراو  ندوب  اـب  دربـیم و  ار  هکرت  یماـمت  رگید  ثراو  ندوـبن  رد  هک  ّتیم  رـسپ  دـننام  دنـشابیم ، میهـس  یفوـتم  هکرت  رد 

هتشاد دالوا )  ) تبارق نابحاص  زا  يرگید  ثراو  یفوتم  هکنانچ  دنهدیم و  رسپب  ار  هّیقب  هدرب و  ار  دوخ  ضرف  البق  وا  دنـشاب  ضرف  نابحاص 
. دنیامنیم میسقت  ینوناق  تارّرقم  قبط  دوخ  نیب  ار  هکرت  دشاب 

. دنربیم ثرا  تبارقب  رگید  هاگ  ضرفب و  هاگ  هک  یناسک  موس -

هراشا
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نانآ ثرالا  مهـس  رگید  دراوم  رد  هدومن و  نیعم  نوناق  ار  نانآ  ثرالا  مهـس  دراوم  ضعب  رد  هک  دنتـسه  یفوتم  نادـنواشیوخ  زا  یـضعب 
ق. « 897  » ةدام درامـشیم . ار  روبزم  نادنواشیوخ  م  ق . « 897  » ةدام دنوشیم . میهـس  هکرت  رد  یفوتمب  یکیدزن  رابتعاب  تسا و  هدـشن  نییعت 

: زا دنترابع  دنربیم  ثرا  تبارقب  یهاگ  ضرفب و  یهاگ  هک  یصاخشا  : » م
«. یما ۀلالک  ینیوبا و  ای  یبأ  ياهرهاوخ  رهاوخ و  اهرتخد ، رتخد و  ردپ ،

ردپ - 1

ثرا تبارقب  ردپ  دـشاب  هتـشادن  دالوا  هچنانچ  دربیم و  ضرفب  ار  هکرت  زا  سدـس  ردـپ  دـشاب ، هتـشاد  دالوا  ردـپ و  یفوتم  هک  یتروص  رد 
(. م ق . « 909  » و « 908  » ةدام . ) دربیم

رتخد کی  - 2

ۀیقب ضرفب و  ار  هکرت  زا  فـصن  م  ق . « 908  » ةدام روتـسدب  دشابن ، وا  يارب  يرگید  دالوا  دشاب و  رتخدـکی  ياراد  یفوتم  هک  یتروص  رد 
روکذ بیصن  هک  يروطب  دنیامنیم ، میسقت  دوخ  نیب  ار  هکرت  تبارقب  اهنآ  دشاب ، هتشاد  زین  رـسپ  یفوتم  هک  یتروص  رد  و  دربیم ، درب  ار  نآ 

. دشاب ثانا  ربارب  ود 

- رتخد دنچ  - 3

دـنربیم و درب  ار  هـّیقب  ضرفب و  ار  هـکرت  ثـلث  ود  ناـنآ  م  ق . « 909  » ةدام روتـسدب  دـشاب ، رتخد  دـنچ  ياراد  طـقف  یفوتم  هک  یتروص  رد 
. دشاب رتخد  مهس  ربارب  ود  رسپ  مهس  هک  يروطب  دنیامنیم ، میسقت  دوخ  نیب  ار  هکرت  تبارقب  نانآ  دشاب ، هتشاد  مه  رسپ  یفوتم  هچنانچ 

- یبا ای  ینیوبا  رهاوخ  کی  - 4

وا م  ق . « 899  » ةدام موس  قش  روتسدب  دشاب ، هتـشادن  یبأ  ای  ینیوبأ  ردارب  دشاب و  یبا  ای  ینیوبا  رهاوخ  کی  ياراد  یفوتم  هک  یتروص  رد 
ینیوبا  ردارب  هچنانچ  و  دربیم ، درب  ار  هکرت  ۀّیقب  ضرفب و  ار  هکرت  فصن 
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. دشاب ثانا  مهس  ربارب  ود  روکذ  مهس  هک  يروطب  دنیامنیم ، میسقت  دوخ  نیب  ار  هکرت  تبارقب  نانآ  دشاب  وا  اب  یبأ  ای 

یبا ای  ینیوبا  رهاوخ  دنچ  - 5

ةدام قش 2  روتـسدب  دنـشاب ، هتـشادن  یبأ  ای  ینیوبا  ردارب  دنـشاب و  یبأ  ای  ینیوبا  رهاوخ  دنچ  ای  ود  زا  ترابع  یفوتم  هثرو  هک  یتروص  رد 
اهنآ دنشاب ، هتـشاد  یبأ  ای  ینیوبا  ردارب  هچنانچ  دنیامنیم و  میـسقت  يواسم  روطب  درب  ار  نآ  هّیقب  ضرفب و  ار  هکرت  زا  ثلث  ود  م  ق . « 902»

. دشاب ثانا  مهس  ربارب  ود  روکذ  مهس  هک  يروطب  دنیامنیم ، میسقت  ار  هکرت  تبارقب 

- دحاو یما  ۀلالک  - 6

ار هکرت  زا  سدـس  یما  ۀـلالک  یبأ ، ای  ینیوبا  ۀـلالک  هّیقب  دـشاب و  یما  ردارب  کی  ای  رهاوخ  کـی  زا  تراـبع  یفوتم  هثرو  هک  یتروص  رد 
رهاوخ ردارب و  هچنانچ  دشاب و  رفن  کی  هچ  رگا  دوشیم ، هداد  یبأ  ای  ینیوبأ  ۀـلالکب  هیقب  و  دربیم ، ضرفب  م  ق . « 922  » ةدام دنب 2  روتسدب 
دادجا ّتیم  هاگره  اّما  دوشیم . هداد  یما  ۀلالکب  تبارق  ناونعب  درب  هیقب  و  ضرفلاب ، دوشیم  هداد  واب  هکرت  سدس  دشابن ، وا  اب  یبأ  ای  ینیوبا 
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ثانا ربارب  ود  روکذ  ۀـصح  نآ  میـسقت  رد  دـنراد و  تبارق  ردـپ  فرط  زا  هک  دـسریم  یثاروب  هکرت  ثلث  ود  دـشاب  هتـشاد  مه  اـب  هلـالک  و 
ریخا تروص  رد  نکیل  دـنیامنیم ، میـسقت  هّیوسلاب  دوخ  نیب  دـنراد و  تبارق  رداـم  فرط  زا  هک  دـسریم  یثاروب  ثلث  کـی  و  دوب ، دـهاوخ 

م) ق . « 924  » ةدام  ) دربیم ثرا  تبارقب  یما  ۀلالک 

- ددعتم یما  ۀلالک  - 7

م ق . « 922  » ةدام موس  دـنب  روتـسدب  یبأ ، ای  ینیوبأ ، ۀـلالک  هیقب  دنـشاب و  یما  ردارب  رهاوخ  دـنچ  زا  تراـبع  یفوتم  هثرو  هک  یتروص  رد 
دوشیم هداد  یبأ  ای  ینیوبأ  ۀلالکب  هّیقب  دـنیامنیم و  میـسقت  هیوّسلاب  دوخ  نیب  هک  دوب  دـهاوخ  ددـعتم  یما  ۀـلالکب  ّقلعتم  ضرفب  هکرت  ثلث 

درب ار  نآ  ۀـّیقب  ضرفب و  ار  هکرت  ثلث  یما  ۀـلالک  دـشابن ، یبأ  اـی  ینیوبأ  رهاوخ  ردارب و  اـهنآ  اـب  هچناـنچ  یلو  دـشاب ، رفن  کـی  هچ  رگا 
رد دنراد و  تبارق  ردپ  فرط  زا  هک  دسریم  یثاروب  هکرت  ثلث  ود  دشاب  هتـشاد  مه  اب  هلالک  دادـجا و  ّتیم  هاگره  اّما  دربیم . تبارق  ناونعب 

دنراد  تبارق  ردام  فرط  زا  هک  دسریم  یثاروب  ثلث  کی  و  دوب ، دهاوخ  ثانا  ربارب  ود  روکذ  ۀّصح  نآ  میسقت 
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م) ق . « 924  » ةدام  ) دربیم ثرا  تبارقب  یّما  ۀلالک  ریخا  تروص  رد  دنیامنیم . میسقت  هیوّسلاب  دوخ  نیب  و 

در رد  موس  باب 

هراشا

ضرف نابحاص  ۀـجرد  هقبط و  رد  تبارق  نابحاص  ندوبن  ضرف و  ناـبحاص  ۀـصح  نداد  زا  سپ  هک  تسا  هکرت  زا  يرادـقم  زا  تراـبع  ّدر 
. دنیوگ در  ار  نآ  ضرف ، نابحاصب  یقاب ، نآ  نداد  رابتعاب  هک  دوشیم  ّدر  ضرف  نابحاصب  هک  دنامیم  یقاب  روبزم ،

رد یتبارق  بحاص  رگا  دسریم و  تبارق  نابحاصب  هیقب  دربیم و  ار  دوخ  ۀصح  ضرف  بحاص  ره  ّتیم  ۀـکرت  زا  : » م ق . « 905  » ةدام روتسدب 
. دوشیمن در  اهنآب  هک  هجوز  جوز و  دروم  رد  رگم  دوشیم ، در  ضرف  بحاصب  یقاب  دـشابن ، هجرد  رد  ضرف  بحاـص  اـب  يواـسم  هقبط  نآ 

: دراد رب  رد  ار  رما  هس  الاب  ةدام  دوشیم .» در  واب  هضیرف  زا  دئاز  دشابن  جوز  زا  ریغب  یثراو  یفوتم  يارب  رگا  نکیل 
بحاص اب  يواـسم  هقبط  نآ  رد  یتبارق  بحاـص  هچناـنچ  دـنامیم ، هک  ياهفاـضا  دربیم و  هکرت  زا  ار  دوخ  ۀـصح  ضرف  بحاـص  ره  فلا -

رظن رد  هکرت  زا  ینیعم  ۀصح  هثرو  زا  ياهدع  يارب  یندم  نوناق  تشذگ  هکنانچ  دسریم . تبارق  نابحاصب  هفاضا  نآ  دشاب  هجرد  رد  ضرف 
لـصا زا  دشاب  هک  رگید  ثارو  زا  کی  ره  اب  ار  دوخ  ۀنّیعم  مهـس  کی  ره  هک  ردام  ردپ و  دـننام  دـنمان ، ضرف  نابحاص  ار  نانآ  هک  هتفرگ 
هاگره هدنام  یقاب  هک  ۀفاضا  دندرب ، ار  دوخ  بیـصن  ضرف  نابحاص  هکنآ  زا  سپ  م .) ق . 906 و 907 و 908 و 909 »  » ةدام  ) دنربیم هکرت 
دنشاب رفن  دنچ  هاگره  دوشیم و  هداد  تبارق  بحاصب  هفاضا  هدوب  ضرف  بحاص  اب  هجرد  رد  يواسم  هک  دشاب  یتبارق  بحاص  هقبط  نآ  رد 

زا هک  ردام  ردپ و  زا  کی  ره  دشاب ، ثانا  روکذ و  دالوا  دنچ  ردام و  ردپ و  ياراد  دریمب و  یـسک  هکنانچ  اًلثم  دنیامنیم ، میـسقت  دوخ  نیب 
ۀیقب  دربیم و  ار  هکرت  سدس  دنتسه  ضرف  نابحاص 
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، هقبط نآ  رد  هک  یفوتم  دالواب  تسا  دشاب  دوجوم  اهنآ  زا  یکی  هک  یتروص  رد   5 ای 6 / دنشاب  دوجوم  ود  ره  هک  یتروص  رد   4 هک 6 / نآ 

ثانا مهس  ربارب  ود  روکذ  مهس  هک  يروطب  دنیامن  میسقت  دوخ  نیب  هک  دوشیم  هداد  دنتسه  ردام  ردپ و  هجرد  اب  يواسم  تبارق و  نابحاص 
. دشاب

يواسم هقبط  نآ  رد  یتبارق  بحاص  هچنانچ  دنامیم ، هکرت  زا  هک  هفاضا  دـندرب ، ار  دوخ  ثرالا  مهـس  ضرف  نابحاص  هک  یتروص  رد  ب -
ةدـعاق روتـسدب  دـنیوگ  در  ار  نآ  حالطـصا  رد  هک  رما  نیا  دوشیم . هداد  ضرف  بحاـصب  هفاـضا  نآ  دـشابن ، هجرد  رد  ضرف  بحاـص  اـب 
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. تسا تیبرقا 
ار دوخ  ضرف  ردپ  دشاب ، رتخد  کی  ردپب و  رصحنم  ّتیم  ثراو  هکنانچ  اًلثم  دشابیم . نانآ  ماهـس  تبـسنب  ضرف  نابحاص  نیب  ّدرب ، میـسقت 

. دنربیم هکرت  لصا  زا  دشاب  فصن  هک  ار  دوخ  ضرف  رتخد  تسا و  سدس  هک 
راهچ هکرت  هّیقب  ینعی  دوشیم . میسقت  ( 3 / 6  ) 1 رتخد 2 / ضرف  1 و  ردپ 6 / ضرف  تبسنب  تسا   2 هک 6 / هکرت  زا  یقاب  4 و  / 6 1 / 2 + 1 / 6

(. م ق . 908 و 909 »  » ةدام  ) دوشیم هداد  رتخدب  مهس  هس  ردپب و  مهس  کی  هدش  مهس 
نابحاص ياههصح  عومجم  نییعت  زا  سپ  هک  هتـشاد  رّرقم  « 905  » ةدام لوا  تمـسق  رد  یندـم  نوناق  دوشیمن . هداد  هجوز  جوزب و  ّدر  ج -

در ضرف  نابحاص  نامهب  هفاضا  نآ  تبارق ، بحاص  ندوبن  تروص  رد  دوشیم . هداد  تبارق  نابحاصب  دنامب  يزیچ  هکرت  زا  هچنانچ  ضرف ،
، دنتسه ضرف  نابحاص  زا  هکنآ  اب  ار  هجوز  جوز و  تسا و  هدومنن  تیاعر  ضرف  نابحاص  یمامتب  تبسن  ار  رما  نیا  یندم  نوناق  ددرگیم .

قاقحتسا هک  یفوتم  نادنواشیوخ  ماهس  رادقم  هک  تسنآ  دومن  روصت  رما  نیا  يارب  ناوتیم  هک  ياهفـسلف  تسا . هدرک  مورحم  در  ندرب  زا 
( یعیبط  ) یبسن نادـنواشیوخ  روخ  رد  ًارـصحنم  هدـنام  یقاـب  هچنآ  تسا و  هدـش  نیعم  ضرف  تروصب  دناهتـشاد  ثرا  ناونعب  ار  نآ  ندرب 

. دوشیم هداد  اهنآب  تیبرقا  ةدعاقب  هک  دشابیم  یفوتم 
ّدر  ندرب  زا  رگید  ۀثرو  ندوب  اب  ار  هجوز  جوز و  « 905  » ةدام رد  یندم  نوناق 
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هفاضا دشابن  هناگهس  تاقبط  زا  کیچیه  رد  يرگید  ثراو  دشاب و  جوزب  رصحنم  یفوتم  ثراو  هک  یتروص  رد  یلو  تسا ، هدومن  مورحم 

یلاوـما هجوز ، یئاراد  بلغا  ًاـمومع  هک  تسنآ  رما  نیا  ّتلع  هک  دـسریم  رظنب  تسا . هداد  صاـصتخا  واـب  دـشابیم  فـصن  هک  ار  ضرف  زا 
یـسک رگید  یبسن  ثراو  ندوبن  اب  تهج  نیدـب  تسا  هدیـسر  واب  جوز  فرط  زا  یئوشانز  نارود  ياههتخودـنا  ای  رهم  ناونعب  هک  دـشابیم 

هک یتروص  رد  ار  رما  نیا  یندـم  نوناـق  « 949  » ةداـم سکعلاـب  و  دوش ، هداد  واـب  هکرت  هیقب  هک  تسین  یفوتمب  تبـسن  جوز  زا  رتهتـسیاش 
. تسا هتشاد  مورحم  در  زا  ار  وا  تسا و  هدومنن  تیاعر  دشاب  هجوزب  رصحنم  یفوتم  ثراو 

نز نکیل  دربیم ، ار  دوخ  تافوتم  نز  هکرت  ماـمت  رهوش  هجوز  اـی  جوز  زا  ریغب  يرگید  ثراو  چـیه  ندوبن  تروص  رد  : » م ق . « 949  » ةدام
«. دوب دهاوخ  « 866  » ةدام عبات  ثراو و  الب  صاخشا  لام  مکح  رد  رهوش  هکرت  هیقب  ار و  دوخ  بیصن  طقف 
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لوا ثحبم 

لوا هقبط  ۀثرو  رد  لوا  باب 

. تسا هداد  رارق  یلوا  ۀقبط  ۀثرو  ار  دالوا  دالوا  دالوا و  ردام ، ردپ ، یندم  نوناق  « 862  » ةدام
هتـسد ود  ار  یلوا  ۀـقبط  هثرو  ینعی  هتخانـش ، دالوا  دالوا  دالوا و  ضرع  رد  ار  ردام  ردـپ و  یندـم  نوناق  تشذـگ ، اًلبق  نآ  حرـش  هکناـنچ 

: تسا هدرک 
یفوتم یلوزن  نادنواشیوخ  زا  هک  دالوا  دالوا  دالوا و  مود  ۀتـسد  و  دنـشابیم . یفوتم  يدوعـص  نادنواشیوخ  زا  هک  ردام  ردپ و  لوا ، ۀتـسد 

. دنربیم ثرا  ّتیم  زا  رگید ، ۀتسد  زا  يدارفا  ندوب  اب  هتسد  ود  زا  کی  ره  دارفا  دنتسه .
هک دنـشابیم  يددـعتم  تاجرد  ياراد  دنتـسه  دالوا  دالوا  دالوا و  هک  مود  ۀتـسد  یلو  دنـشابیم ، یفوتم  ردام  ردـپب و  رـصحنم  لوا ، ۀتـسد 

ّتیم ياههون  هک  دالوا  دالوا  دـنراد ، رارق  یلوا  ۀـجرد  رد  ّتیم  لصف  الب  دالوا  اًـلثم  دوشیم ، نییعت  ناـنآ  تاـجرد  ّتیمب  یکیدزن  راـبتعاب 
لیکـشت ار  يدـعب  تاجرد  دور  نیئاپ  هچ  ره  نینچمه  موس و  هجرد  رد  دنـشابیم  ّتیم  ياـههریبن  هک  ناـنیا  دـالوا  مود ، ۀـجرد  رد  دنتـسه 

یلوا هقبط  ثارو  نیب  رد  : » دـیوگیم م  ق . « 889  » ةدام هک  تسا  نیا  دشابیم . مورحم  ثرا  زا  رّخؤم  هجرد  مدـقم  هجرد  ندوب  اب  دـهدیم و 
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هک یفوتم  نیوبا  زا  کی  ره  اب  هدوب و  دوخ  ردام  ای  ردـپ  ماقم  مئاق  دـنورب  نیئاپ  هک  ردـق  ره  وا  دالوا  دالوا  دـشابن ، يدالوا  ّتیم  يارب  رگا 
«. دیامنیم مورحم  ثرا  زا  ار  دعبا  ّتیمب  برقا  دالوا  نیب  رد  یلو  دنربیم ، ثرا  دشاب  هدنز 
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لوا هقبط  ۀثرو  ماهس  رد  مود  باب 

- دالوا کی  ای  ردام  ای  ردپ  درفب  رصحنم  ثراو  کی -

زا ای  دشاب  لوا  ۀتسد  زا  روبزم  ثراو  هاوخ  دوب ، دهاوخ  واب  ّقلعتم  هکرت  یمامت  دشاب ، رفن  کیب  رـصحنم  یلوا  ۀقبط  ثراو  هک  یتروص  رد 
ّتیم ثراو  هچنانچ  نیاربانب  دوشیمن . هتخانش  ثراو  يرگید  دشاب  دوجوم  یلوا  ۀقبط  زا  یسک  هک  مادام  تشذگ  هکنانچ  اریز  مود ، ۀتـسد 

«906  » ةدام لوا  تمـسق  هک  تسا  نیا  دوب . دهاوخ  واب  ّقلعتم  ّتیم  هکرت  یمامت  دشاب ، هجرد  ره  زا  دنزرف  کی  ای  ردام و  ای  ردپب  رـصحنم 
: دیوگیم م  ق .

و دربیم »...  ار  ثرا  مامت  دارفنا  تروص  رد  نیوبا  زا  کی  ره  دـشابن  دوجوم  دنـشاب  هک  هجرد  ره  زا  دالوا  دالوا  ای  دالوا  یفوتم  يارب  رگا  »
 ...«. دسریم واب  هکرت  مامت  رتخد  هاوخ  رسپ ، هاوخ  دشاب  یکیب  رصحنم  دنزرف  رگا  دیوگیم ...« : هک  م  ق . « 907  » ةدام مود  قش 

ددعتم ۀثرو  ود -

ردام ردپ و  - 1

هراشا

هدنز ود  ره  ّتیم  ردام  ردپ و  رگا  دـیوگیم ...« : م  ق . « 906  » ةدام لیذ  هکنانچ  دشاب ، ردام  ردپب و  رـصحنم  یفوتم  ثراو  هک  یتروص  رد 
عرف تسا .» ردپ  لام  هّیقب  ردامب و  ّقلعتم  هکرت  زا  سدس  دشاب  هتشاد  بجاح  ردام  رگا  نکیل  دربیم ، ثلث  ود  ردپ  ثلث و  کی  ردام  دنـشاب 

: تسا تروص  ود  ياراد  روبزم 

دراد بجاح  هک  يردام  ردپ و  فلا -

. دشابیم ردپب  ّقلعتم  نآ  ۀّیقب  دربیم و  ار  هکرت  زا  سدس  ردام  دراد ، بجاح  هک  دشاب  يردام  ردپب و  رـصحنم  یفوتم  ثراو  هک  یتروص  رد 
ضعب  زا  بجح  : » دیوگیم م  ق . « 892  » ةدام هکنانچ 
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تسا »...  لیذ  دراوم  رد  ضرف 

رد یفوتم و  يارب  دالوا  ندوب  رابتعاب  نیجوز  نیوبا و  دروم  رد  ضرف  ضعب  زا  بجح  فلا ، تمسق  رد  تسا : تمـسق  ود  ياراد  الاب  ةدام 
رکذ هداـم  تمـسق ب  اذـل  تسا  رداـم  بجح  ثحب  عوـضوم  نوـچ  تسا . هدـش  رکذ  رداـم  دروـم  رد  ضرف  ضعب  زا  بجح  تمـسق ب ،

. ددرگیم
رب طورـشم  دوشیم ، مورحم  سدس  کی  زا  شیب  ندرب  زا  ّتیم  ردام  تروص  نیا  رد  دشاب ، رهاوخ  ای  ردارب  دنچ  ّتیم  يارب  هک  یتقو  «ب -

: هکنیا
________________________________________

ه ق ناریا ، نارهت -  ۀیمالسا ، تاراشتنا  دلج ،  6 یماما ،)  ) یندم قوقح  نسح ، دیس  یماما ،
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. دنشاب رهاوخ  راهچ  ای  رهاوخ  ود  اب  ردارب  کی  ای  ردارب  ود  لقاال  الوا -

. دشاب هدنز  اهنآ  ردپ  ًایناث -
. لتق ببسب  رگم  دشابن  عونمم  ثرا  زا  ًاثلاث -

«. دنشاب اهنت  یبأ  ای  ینیوبا  ًاعبار -
یفوتم دنـشاب و  ردام  ردـپ و  وا  رـصحنم  ثراو  دریمب و  یـسک  هاگره  اًلثم  دربیم ، ار  هکرت  هّیقب  ردـپ  سدـس و  کی  رداـم  ـالاب  تروص  رد 
ردـپب ّقلعتم  هّیقب  سدـس  جـنپ  تسا و  سدـس  کی  هکرت  زا  ردام  مهـس  تسا ، رهاوخ  راهچ  ای  رهاوخ  ود  ردارب و  کی  اـی  ردارب  ود  ياراد 

(. تشذگ همدقم  رد  بجح  حرش  . ) دشاب الاب  رد  ۀنیعم  هدع  زا  شیب  رهاوخ  ردارب و  ةدع  هاگره  تسا  نینچمه  دشابیم .
ردام الا  دنـشابن و  اهنآ  اب  هجوز  ای  جوز  هک  تسا  یتروص  رد  دربیم  ثلث  ود  ردپ  ثلث و  ردام  هک  هدش  هتفگ  الاب  ةدام  رد  هچنآ  حیـضوت -

. دوشیم نایب  نآ  حرش  هکرت  صقن  رد  دوشیم . هداد  ردپب  هّیقب  دنربیم و  ار  دوخ  ضرف   1 ای 4 /  1 هجوز 2 / ای  جوز  نینچمه  1 و  / 3

- درادن بجاح  هک  يردام  ردپ و  ب -

اًلثم دربیم . ار  هّیقب  ثلث  ود  ردپ  هکرت و  زا  ثلث  کی  ردام  درادـن ، بجاح  هک  تسا  يردام  ردـپب و  رـصحنم  یفوتم  ثراو  هک  یتروص  رد 
دنشاب  ردام  ردپ و  رد  رصحنم  وا  ثراو  دریمب و  یسک  هاگره 
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ار نآ  ثلث  ود  ردپ  ثلث و  کی  ردام  دشاب ، هتـشادن  رهاوخ  ردارب و  اًلـصا  ای  دشابن و  الاب  رد  هنیعم  رادقمب  یفوتم  رهاوخ  ای  ردارب و  ةدـعو 

. درب دهاوخ 

ددعتم دالوا  - 2

هراشا

: دوشیم ضرف  ود  دشاب  ددعتم  دالوا  رد  رصحنم  یفوتم  هثرو  هک  یتروص  رد 

- رتخد دنچ  ای  رسپ  دنچ  فلا -

هیوسلاب اهنآ  نیب  هکرت  م  ق . « 907  » ةدام مود  دنب  روتسدب  دنتسه ، رتخد  مامت  ای  رسپ  مامت  یلو  دنـشاب  ددعتم  یفوتم  دالوا  هک  یتروص  رد 
میـسقت هیوسلاب  اـهنآ  نیب  هکرت  رتخد ، ماـمت  اـی  رـسپ  ماـمت  یلو  دنـشاب  ددـعتم  دـالوا  رگا  م ...« : ق . « 907  » ةدام مود  دـنب  دوشیم ، میـسقت 

«. دوشیم

رتخد رسپ و  ب -

هراشا

ربارب ود  رسپ  م  ق . « 907  » ةدام موس  دنب  قبط  تسا ، رتخد  یضعب  رـسپ و  اهنآ  زا  یـضعب  هک  دشاب  ددعتم  دالوا  ّتیم  هثرو  هک  یتروص  رد 
م: ق . « 907  » ةدام موس  دنب  دشاب . رتخد  هصح  ربارب  ود  رسپ  هصح  هک  دوشیم  میـسقت  يروط  اهنآ  نیب  هکرت  یمامت  ینعی  دربیم ، ثرا  رتخد 
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رتخد ود  رسپ و  هس  ّتیم  هثرو  هکنانچ  اًلثم  دربیم » رتخد  ربارب  ود  رسپ  رتخد ، یـضعب  رـسپ و  اهنآ  زا  یـضعب  دنـشاب و  ددعتم  دالوا  رگا  »... 
. دوشیم متشه  ود  رسپ  ره  ثرالا  مهس  متشه و  کی  رتخد  ره  ثرالا  مهس  هدش و  مهس  تشه  هکرت  دنشاب ،

دالوا دالوا  هرصبت -

الب دالوا  ّتیم  هاگره  : » دیوگیم م  ق . « 911  » ةدام دنتسه . دالوا  ماقم  مئاق  دالوا  دالوا  دشاب ، هتشادن  هطـساوالب  دالوا  ّتیم  هک  یتروص  رد 
هدنز هک  نیوبا  زا  کی  ره  اب  بوسحم و  لوا  ۀـقبط  ثارو  وزج  قیرط  نیدـب  هدوب و  دالوا  ماقم  مئاق  وا  دالوا  دالوا  دـشاب ، هتـشادن  هطـساو 

ّتیمب وا  طسوتب  هک  دربیم  ار  یـسک  ۀـصح  لسن  ره  ینعی  دـیآیم ، لمعب  لسن  بسح  رب  دـالوا  دـالوا  نیب  ثرا  میـسقت  دربیم . ثرا  دـشاب 
ربارب  ود  رسپ  لسن  کی  دارفا  نیب  میسقت  رد  دنربیم . رتخد  دالوا  ربارب  ود  رسپ  دالوا  نیاربانب  دسریم ،
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«. دربیم رتخد 

: تسا رّکذتم  ار  رما  هس  الاب  ةدام 
دالوا دیامنیم  حیرـصت  الاب  ةدام  هکنانچ  دشابیم ، دالوا  ماقم  مئاق  دالوا  دالوا  دشاب ، هتـشادن  هطـساو  الب  دالوا  یفوتم  هک  یتروص  رد  لوا -

، دشاب دوجوم  ّتیم  يارب  هطـساو  الب  دالوا  هک  مادام  ینعی  دنراد ، رارق  دالوا  زا  دعب  ۀجرد  رد  یلو  هدش ، هتخانـش  لوا  ۀـقبط  هثرو  زا  دالوا 
. دنمورحم ثرا  زا  وا  دالوا  دالوا 

اًلثم دراد ، تبارق  یفوتمب  وا  ۀطساوب  هک  دربیم  اریسک  مهس  لسن  ره  ینعی  دیآیم . لمعب  لسن  بسح  رب  دالوا  دالوا  نیب  ثرا  میـسقت  مود -
رتخد رـسپ و  هک  تسنآ  دننام  دناهدنامیقاب ، ّتیم  رـسپ  زا  رگید  ياتود  ّتیم و  رتخد  زا  اهنآ  ياتهس  هک  دشاب  هون  جنپ  ياراد  ّتیم  هچنانچ 
ّقلعتم هک  مهس  کی  دوشیم و  هداد  وا  دالواب  تسا  رسپب  ّقلعتم  هک  نآ  مهس  ود  دوشیم ، میسقت  تمسق  هسب  هکرت  اذل  دنتـسه  تایح  دیق  رد 

. دوشیم هداد  وا  دالواب  تسا  رتخدب 
رتخد ربارب  ود  رـسپ  لسن ، کی  دارفا  نیب  میـسقت  رد  دراد . ّقلعت  يرتخد  ياههونب  مهـس  کی  يرـسپ و  ياههونب  هکرت  زا  مهـس  ود  نیاربانب 

رتخدب هدش  تمسق  جنپ  نانآ  ردپ  مهـس  دشاب ، رـسپ  ود  رتخد و  کی  زا  ترابع  يرـسپ  ياههون  رفن  هس  الاب  ضرف  رد  هکنانچ  ینعی  دربیم ،
. دش دهاوخ  هداد  مهس  ود  نارسپ  زا  کی  رهب  مهس و  کی 

کی رهب  دشاب ، هتـشاد  ردام  ردپ و  هون و  کی  دریمب و  یـسک  هاگره  اًلثم  دنربیم . ثرا  وا  ردام  ردپ و  فیدر  رد  یفوتم  دالوا  دالوا  موس -
. دشابیم یفوتمب  ردام  ردپ و  زا  رترود  هچ  رگا  دوشیم ، هداد  هونب  هّیقب  سدس و  کی  نیوبا  زا 

دالوا ردام و  ردپ ، - 3

هراشا

: دراد تروص  هس  دنشاب  دالوا  ردام و  ردپ ، زا  ترابع  هثرو  هک  یتروص  رد 

- رتخد کی  اب  ردام  ردپ ، لوا -

هراشا

کی  اب  ردام  ردپ  یفوتم ، هثرو  هک  یتروص  رد 
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: دوشیم میسقت  لیذ  قیرطب  هکرت  دنشاب ، رتخد 

رتخدکی اب  نیوبا  فلا -

ردپ و زا  کی  ره  ضرف  یندم  نوناق  « 908  » ةدام روتسدب  دنشاب ، رتخدکی  اب  ردام ) ردپ و   ) نیوبا رد  رصحنم  یفوتم  هثرو  هک  یتروص  رد 
ردام هکنیا  رگم  دوش ، میـسقت  اهنآ  ضرف  تبـسنب  ثارو  مامت  نیب  دیاب  یقب  ام  دوب و  دـهاوخ  نآ  فصن  رتخد  ضرف  هکرت و  سدـس  ردام 

دنچ م  ق . « 891  » ةدام قبط  ّتیم  يارب  هک  تسیدروم  رد  نآ  و  دربیمن . يزیچ  یقب  اـم  زا  رداـم  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  هتـشاد  بجاـح 
. دوب دنهاوخ  ردامب  در  زا  بجاح  اهنآ  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  رهاوخ  ای  ردارب 

ّتیم نیوبا  هاوخ  دربیم ، ار  دوخ  هنیعم  ضرف  رتخد  الاب  عرف  رد  اذـل  تسا ، هکرت  فصن  اهنت  رتخد  ضرف  تشذـگ  مجنپ  لـصف  رد  هکناـنچ 
هدنز ود  ره  ّتیم  نیوبا  هک  یتروص  رد  نیاربانب  تسا . هکرت  زا  سدس  ردپ  ردام و  زا  کی  ره  مهـس  اهنآ و  زا  یکی  ای  دنـشاب  هدنز  ود  ره 

/6 3 / 6 + 1 / 6 + 1 مشش 6 / جنپ  دوشیم  اهنآ  ماهس  عومجم  دوب . دهاوخ  سدس  نیوبا  زا  کی  ره  مهس  هکرت و  فصن  رتخد  مهـس  دنـشاب ،
: دوشیم میسقت  لیذ  قیرطب  هک  تسا  هکرت  مشش  کی  زا  ترابع  دنامیم  یقاب  رتخد  کی  نیوبأ و  ماهس  نداد  زا  سپ  هچنآ   5

مهـس تبـسنب  ردپ  رتخد و  نیب  دوشیمن و  هداد  يزیچ  ردامب  هدنام ، یقاب  سدس  کی  زا  دشاب ، هتـشاد  بجاح  ردام  هک  یتروص  رد  کی -
. دوشیم هداد  رگید  مهس  هس  رتخدب  نآ و  زا  مهس  کی  ردپب  هدش ، مهس  راهچ  هدنام  یقاب  ینعی  دوشیم ، میسقت  نانآ 

رتخدب مهـس  هس  مهـس و  کی  نیوبأ  زا  کی  رهب  دوشیم و  مهـس  جنپ  یقاب  سدـس  کی  دـشاب ، هتـشادن  بجاح  ردام  هک  یتروص  رد  ود -
. دوشیم هداد 

رتخدکی اب  نیوبا  زا  یکی  ب -

نیوبا  زا  یکیب  رصحنم  یفوتم  هثرو  هک  یتروص  رد 
 254 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

4 / 6 3 / 6 + 1 اهنآ 6 / ماهس  عومجم  نیاربانب  دربیم . ار  هکرت  سدس  دشاب  دوجوم  هک  نیوبا  زا  کی  ره  فصن و  رتخد  دشاب ، رتخد  کی  اب 
، میسقت رما  تلوهـس  يارب  نیاربانب  ددرگیم . میـسقت  دشاب  و 3  هک 1  روبزم  هثرو  ماهـس  تبـسنب  تسا   2 هک 6 / یقب  اـم  دوـشیم و  هکرت  زا 

. دوشیم هداد  ردام  ای  ردپب  مهس  کی  رتخدب و  مهس  هس  هدش ، تمسق  راهچ  هکرت  یمامت 

- رتخد دنچ  اب  ردام  ردپ ، مود -

هراشا

م: ق . « 909  » ةدام روتسدب  رتخد ، دنچ  نیوبا و  ود  ره  ای  یفوتم  ردام  ای  ردپ  زا  دنشاب  ترابع  ّتیم  ۀثرو  هک  یتروص  رد 
یقب ام  سدس و  کی  ردام  ردپ و  زا  کی  ره  ضرف  دوشیم و  میـسقت  اهنآ  نیب  هیوسلاب  هک  دوب  دـهاوخ  هکرت  ثلث  ود  اهرتخد  مامت  ضرف  »
يزیچ یقاب  زا  ردام  تروص  نیا  رد  دـشاب ، هتـشاد  بجاح  ردام  هکنیا  رگم  دوشیم ، میـسقت  اـهنآ  ضرف  تبـسن  هثرو  ماـمت  نیب  دـشاب  رگا 

: درادرب رد  ضرف  ود  روبزم  عرف  دربیمن .»

- رتخد دنچ  اب  نیوبا  فلا -

ار هکرت  زا  ثلث  ود  رتخد  دنچ  سدس و  کی  ردام  ردپ و  زا  کی  ره  دشاب ، رتخد  دنچ  ردام و  ردپب و  رصحنم  یفوتم  هثرو  هک  یتروص  رد 
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. دنامیمن یقاب  يزیچ  6 و  / 6 4 / 6 + 1 / 6 + 1 دوشیم 6 / اهنآ  ماهس  عومجم  هک  دنربیم 

رتخد دنچ  اب  نیوبا  زا  یکی  ب -

دنچ مهـس  سدس و  کی  دشاب  هدـنز  هک  نیوبا  زا  کی  ره  مهـس  دـشاب ، رتخد  دـنچ  ردام و  ای  ردـپب  رـصحنم  یفوتم  هثرو  هک  یتروص  رد 
ینعی ددرگیم ، میـسقت  نانآ  ماهـس  تبـسنب  یقاب  سدـس  کی  دـش و  دـهاوخ  سدـس  جـنپ  نآ  عومجم  هک  دـشابیم  هکرت  زا  ثلث  ود  رتخد 

. دوشیم هداد  اهرتخدب  نآ  مهس  راهچ  ردام و  ای  ردپب  مهس  کی  هدش  مهس  جنپ  هدنامیقاب 
تسا دئاز  م  ق . « 909  » ةدام لیذ  رد  روکذم  دربیمن ) يزیچ  یقاب  زا  ردام  تروص  نیا  رد  دـشاب ، هتـشاد  بجاح  ردام  هکنیا  رگم   ) ترابع

ًاهابتشا  و 
 255 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

تروص نیا  رد  دشاب ، رتخد  دـنچ  ردـپ و  ردام و  زا  ترابع  یفوتم  ثراو  هکنآ  یکی  تسا : تروص  ود  رد  هدام  ضرف  اریز  هدـش ، هتـشون 
ناونعب ات  دنامیمن  یقاب  يزیچ  رگید  دنربیم ، ار  سدـس  کی  نیوبا  زا  کی  ره  تسا و  هکرت  ثلث  ود  رتشیب ) رتخد و  ود   ) رتخد دـنچ  ضرف 
بجاح ضرف  نوچ  دوشیمن ، روصت  بجاح  دوجو  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  هدـنز  یفوتم  ردام  ای  ردـپ  هکنآ  رگید  و  دوش . هداد  هثروب  در 

. تسا ردام  ردپ و  تایح  تروص  رد  ردام  يارب 

رتخد رسپ و  اب  ردام ، ردپ ، موس -

ره م ، ق . « 909 - 906  » داوم زا  طبنتسم  ربانب  دشاب ، رتخد  رـسپ و  دنچ  ای  رـسپ و  دنچ  ای  کی  اب  اهنآ  ود  ره  ای  ردام  ای  ردپ  هک  یتروص  رد 
دهاوخ وا  نآ  زا  هّیقب  دـشاب  رـسپ  کی  هچنانچ  هک  بیترت  نیدـب  دوشیم . هداد  دالواب  هّیقب  دربیم و  ار  هکرت  سدـس  دـشاب  هک  نیوبا  زا  کی 

. دوب دهاوخ  رتخد  ربارب  ود  رسپ  مهس  دنشاب  رتخد  رسپ و  هاگره  ددرگیم و  میسقت  اهنآ  نیب  يواستم  هیقب  دشاب ، رسپ  دنچ  هچنانچ  دوب و 

لوا هقبط  هثرو  اب  نیجوز  ثرالا  مهس  رد  موس  باب 

ضرف نیا  دربیم و  ار  دوخ  ضرف  دـشاب  هدـنز  هک  نیجوز  زا  کی  ره  ثحبم  نیا  رد  هروکذـم  روص  ماـمت  رد  : » م ق . « 913  » ةدام روتسدب 
يارب هکرت  عبر  زا  دشاب و  هتشادن  دالوا  دالوا  ای  دالوا  ّتیم  هک  یتروص  رد  هجوز  يارب  نآ  عبر  جوز و  يارب  هکرت  فصن  زا  تسا  ترابع 

ریاس نیب  ام  لبق  داوم  تارّرقم  قبط  رب  هکرت  یقاب  ام  دـشاب و  هتـشاد  دالوا  دالوا  ای  دالوا  ّتیم  هک  یتروص  رد  هجوز  يارب  نآ  نمث  جوز و 
ار دوخ  مهـس  کی  ره  هجوز  ردام و  ردپ و  دشاب ، دنزرف  دنچ  هجوز و  ردام و  ردـپ و  ياراد  ّتیم  هچنانچ  نیاربانب  دوشیم .» میـسقت  ثارو 

میسقت  ّتیم  نادنزرف  نیب  هیقب  دنربیم و  هکرت  لصا  زا 
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نادنزرف نیب  تسا   10 هک 24 / هکرت  هـّیقب  14 و  دوشیم 24 / عومجم   1 هجوز 4 / مهس  + 1 ردام 6 / مهس  + 1 ردپ 6 / مهـس  ینعی  دوشیم .
ینعی ضرف  نابحاص  تشذگ  هکنانچ  دشاب  هجوز  ای  جوز  ردام و  ردپ و  ياراد  ّتیم  هاگره  و  دوشیم . میسقت  هطوبرم  تارّرقم  قبط  یفوتم 

. دوشیم هداد  ردپب  تبارق  ناونعب  هّیقب  دنربیم و  ار  دوخ  بیصن   1 ای 4 /  1 هجوز 2 / ای  جوز   1 ردام 3 /

هکرت یتدایز  صقن و  رد  مراهچ  باب 

هراشا

تنب و رب  صقن  دنکن ، ار  اهنآ  مامت  بیصن  تیافک  ّتیم  هکرت  ضرف ، نابحاص  رفن  نیدنچ  ندوب  ۀطـساوب  رگا  : » دیوگیم م  ق . « 914  » ةدام
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نیا دربب ، تبارق  ناونعب  ار  هدایز  هک  دشابن  یثراو  دشاب و  یتدایز  ضرف ، نابحاص  بیصن  ندرک  عوضوم  زا  سپ  رگا  دوشیم و  دراو  نیتنب 
هدایز زا  دـشاب  هتـشاد  بجاح  رگا  ردام  ًاقلطم و  هجوز  جوز و  نکیل  دوشیم ، میـسقت  قوف  داوم  تارّرقم  قبط  رب  ضرف  نابحاص  نیب  هدایز 

: تسا رّکذتم  ار  رما  ود  روبزم  ةدام  دربیمن .» يزیچ 

- هثرو ماھسب  هکرت  تیافک  مدع  لوع و  رد  لوا -

هراشا

. دوشیم دراو  نیتـنب  تنب و  رب  صقن  دـیامنن ، ار  ماهـس  ناـبحاص  ماـمت  بیـصن  تیاـفک  هکرت  دـحاو  یلوا ، ۀـقبط  هثرو  رد  هک  یتروـص  رد 
شیپ دروم  ود  رد  یلوا  ۀقبط  ۀثرو  رد  ماهـس  نابحاص  مامت  بیـصن  يارب  هکرت  دحاو  تیافک  مدـع  ددرگیم ، مولعم  روبزم  ةدام  زا  هکنانچ 

: دیآیم
بیصن تیافک  هکرت  دحاو  تروص  نیا  رد  دشاب ، زین  جوز  ياراد  رتخد  کی  ردام و  ردپ و  رب  هوالع  ّتیم  هک  م  ق . « 908  » ةدام دروم  - 1

.1 جوز 4 / بیصن  1 و  رتخد 2 / بیصن  تسا و   1 ردام 6 / ردپ و  زا  کی  ره  بیصن  اریز  دیامنیمن ، ار  نانآ 
روتـسدب عرف  نیا  رد  تسا . هکرت  دحاو  زا  شیب   2 رادقمب 24 / نآ  26 و  / 24 1 / 4 + 1 / 2 + 1 / 6 + 1 / 6 دوشیم : ماهـس  نیا  مامت  عومجم 

رتخد  رب  صقن  م  ق . « 914  » ةدام
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. دوشیم هداد   10 دوش 24 / هداد  هکرت ) زا  فصن   ) 12 رتخدب 24 / هکنآ  ياجب  ینعی  دوشیم  دراو 
بیصن تیافک  هکرت  دحاو  تروص  نیا  رد  دشاب ، زین  جوز  ياراد  رتخد  دنچ  ردام و  ردپ و  رب  هوالع  ّتیم  هک  م  ق . « 909  » ةدام دروم  - 2

ماهس مامت  عومجم  1 و  جوز 4 / بیصن  2 و  اهرتخد 3 / بیصن  تسا و   1 ردام 6 / ردپ و  زا  کی  ره  بیصن  اریز  دیامنیمن . ار  هثرو  یمامت 
. دوشیم نانیا 

ینعی دوشیم ، دراو  اـهرتخد  رب  صقن  تروص  نیا  رد  تسا . هکرت  دـحاو  زا  شیب   6 رادقمب 24 / نآ  30 و  / 24 1 / 4 + 2 / 3 + 1 / 6 + 1 / 6
. دوشیم هداد  اهنآب   10 / 24 دوش ، هداد  اهرتخدب  هکرت ) زا  ثلث  ود  ینعی   ) 16 هکنآ 24 / ياجب 

هک تسیاهقیرط  دوشیم ، دراو  نیتـنب  تنب و  رب  صقن  ضرف ، ناـبحاص  یماـمت  بیـصنب  هکرت  دـحاو  تیاـفک  مدـع  تروص  رد  هک  یـشور 
. دنمان لوع  ار  نآ  هک  دناهدومن  نآ  زا  تعباتم  ننـست  لهأ  ۀقرف  هک  تسا  دوجوم  يرگید  ۀـقیرط  تسا . هدومن  يوریپ  نآ  زا  هیماما  قوقح 

لاثم رد  الثم  دوشیم . دراو  ماهـس  یماـمت  رب  صقن  تروص  نیا  رد  دـنیامنیم ، میـسقت  ماهـس  عومجم  رب  ار  هکرت  هک  تسا  وحن  نیدـب  لوع 
ار هکرت  ب )  ) رد روکذم  لاثم  رد  دـنیامنیم و  میـسقت  مهـس  « 26  » هب دننک  میسقت  مهـس  « 24  » هب هکنآ  ياـجب  ار  هکرت  فلا )  ) رد روکذـم 

. تسا هدایز  ینعمب  تغل  رد  لوع  دنهدیم . ار  دوخ  بیصن  سک  رهب  دنیامنیم و  میسقت  مهس  « 30  » هب دننک  میسقت  « 24  » هب هکنآ  ياجب 

حیضوت

هدوب هکرت  رد  میهـس  ضرف  نابحاص  ناونعب  هثرو  مامت  هک  تسیتروص  رد  دیدرگ  نایب  الاب  رد  هک  هکرت  دحاو  تیافک  مدع  لوع و  دراوم 
هکرت زا  تبارق  ناونعب  رگید  ضعب  ضرف و  بحاص  ناونعب  هثرو  زا  ضعب  هاگره  الا  و  دشاب ، هکرت  دـحاو  زا  شیب  نانآ  بیـصن  عومجم  و 

. دوب دهاوخ  تبارق  نابحاصب  ّقلعتم  دنامیم  هچنآ  دوشیم و  هداد  ضورف  نابحاص  بیصن  اًلبق  دنربب ، مهس 
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1 جوز 2 /  1 ردام 3 / ینعی  دنربب ، ار  دوخ  ضرف  هجوز  ای  جوز  دشاب و  هجوز  ای  جوز  ردـپ و  ردام ، ياراد  یفوتم  هک  یتروص  رد  نیاربانب 
دـشابیم تبارق  ناونعب  هتـشاد ، رّرقم  ردپ  يارب  م  ق . « 906  » ةداـم رد  هک   2 دوشیم و 3 / هداد  تبارق  ناوـنعب  ردـپب  هّیقب  1 و  هجوز 4 / اـی  و 
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دنوشیم و میهـس  هکرت  رد   1 ردام 3 / 2 و  ردپ 3 / دنـشاب ، رـصحنم  ثراو  ردام  ردپ و  هاگره  هک  تفگ  ناوتیمن  اذـل  م .) ق . « 897  » ةدام )
. تسا ماهس  تیافک  مدع  دراوم  زا  دربیم و  رتمک  ردپ  دشاب ، نانآ  اب  هجوز  ای  جوز  نوچ 

- هثرو ماهس  زا  هکرت  یتدایز  بیصعت و  رد  مود -

یثراو دنامب و  هکرت  زا  یتدایز  ضرف ، نابحاص  بیصن  ندرک  عوضوم  زا  سپ  هاگره  تشذگ ، یندم  نوناق  « 905  » ةدام حرش  رد  هکنانچ 
داوم روتسدب  دوشیم . میسقت  م  ق . « 914  » و « 905  » ةدام روتـسد  قبط  ضرف  نابحاص  نیب  هدایز  دربب ، تبارق  ناونعب  ار  هدایز  نآ  هک  دشابن 

رد ار  ضرف  ناـبحاصب  هداـیز  نداد  دربـیمن . يزیچ  هداـیز  نآ  زا  دـشاب  هتـشاد  بجاـح  رگا  رداـم  ًاـقلطم و  هجوز  جوز و  ـالاب  رد  هدربماـن 
. دنیوگ در  حالطصا 

یثراو دنشاب و  ضرف  نابحاص  زا  هثرو  یمامت  هک  دیآیم  شیپ  یتروص  رد  روبزم  عرف  تسا ، مولعم  م : ق . « 914  » ةدام ترابع  زا  هکنانچ 
ثرا تبارقب  هک  ياهثروب  هّیقب  دندرب ، ار  دوخ  ماهـس  ضورف  نابحاص  هکنآ  زا  سپ  الا  دربب و  ار  هدایز  نآ  ات  دـشابن  دوجوم  تبارق  ناونعب 

. دوشیم هداد  دنربیم 
: زا تسا  ترابع  دنامیم  یقاب  هکرت  زا  يرادقم  دوخ ، ماهس  ندرب  زا  سپ  دنتسه و  ضورف  نابحاص  زا  ًارصحنم  هثرو  هک  يدراوم 

هک تسین  وا  ۀقبط  رد  تبارق  نابحاص  زا  یـسک  نوچ  دربیم و  ضرفب  ار  هکرت  زا  فصن  دشاب ، رتخد  کیب  رـصحنم  ّتیم  ثراو  هاگره  - 1
ار  رگید  فصن  نآ  دربب ، ار  هیقب 
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. دنهدیم واب  در  ناونعب 

: دوشیم لمع  لیذ  قیرطب  دشاب  هجوز  ای  جوز  رتخدکی و  رد  رصحنم  یفوتم  ۀثرو  هک  یتروص  رد 
ود نآ  عومجم  هک  دشابیم   1 رتخد 2 / مهس  1 و  جوز 4 / مهس  تروص  نیا  رد  دشاب ، جوز  رتخدکی و  زا  ترابع  ّتیم  ۀثرو  هاگره  فلا -

. تسا مورحم  هدایز  زا  جوز  دوشیم و  هداد  رتخدب  در  ناونعب  دشاب   1 هک 4 / نآ  هیقب  3 و  دوشیم 4 /
زا  5 دوشیم 8 / ود  نآ  عومجم  هک  دشابیم   1 رتخد 2 / مهس  1 و  هجوز 8 / مهـس  دشاب ، هجوز  رتخدکی و  زا  ترابع  ّتیم  ۀثرو  هاگره  ب -

. تسا مورحم  هدایز  زا  هجوز  دوشیم و  هداد  رتخدب  در  ناونعب  تسا .  3 هک 8 / نآ  هّیقب  هکرت و 
رد یسک  تبارق  نابحاص  زا  نوچ  دوشیم و  هداد  نانآب  ضرف ، ناونعب  هکرت  زا  ثلث  ود  دشاب ، رتخد  دنچب  رصحنم  هثرو  هک  یتروص  رد  - 2

. دسریم نانآب  در  ناونعب  مه  یقاب  ثلث  کی  تسین  اهنآ  ۀجرد 
: دوشیم لمع  لیذ  قیرطب  دنشاب  هجوز  ای  جوز  رتخد و  دنچ  رد  رصحنم  هثرو  هک  یتروص  رد 

عومجم هک  دشابیم   1 جوز 4 / مهس  2 و  رتخد 3 / دنچ  مهـس  تروص  نیا  رد  دشاب ، جوز  رتخد و  دنچ  زا  ترابع  ّتیم  ۀثرو  هاگره  فلا -
. دشابیم مورحم  هدایز  زا  جوز  دوشیم و  هداد  اهرتخدب  در  ناونعب  هک   1 دنامیم 12 / یقاب  هکرت . زا   11 دوشیم 12 / ود  نآ 

عومجم هک   1 هجوز 8 / مهس  2 و  دوشیم 3 / رتخد  دنچ  مهـس  تروص  نیا  رد  دشاب ، هجوز  رتخد و  دنچ  زا  ترابع  ّتیم  ۀثرو  هاگره  ب -
. دشابیم مورحم  هدایز  زا  هجوز  دوشیم و  هداد  اهرتخدب  در  ناونعب  هک   5 / 24 دنامیم . یقاب  هکرت . زا   19 دوشیم 24 / ود  نآ 
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ماهـس رب  دـئاز  ینعی  دوشیم ، لمع  بیـصعت  ةدـعاق  ننـست ، لـها  قوقح  رد  تسا  هدومن  ۀـّیماما  قوقح  زا  يوریپ  رما  نیا  رد  یندـم  نوناـق 

دنواشیوخ وا  هبـصعب و  نداد  ینعی  بیـصعت  دوشیم . هداد  دنـشاب  رّخؤم  هقبط  ای  هجرد و  زا  هچ  رگا  ینیوبأ  نادـنواشیوخب  ضرف ، نابحاص 
هدرک و هطاحا  ار  صخش  هک  دنیوگ  هبـصع  تهج  نآ  زا  يردپ  نادنواشیوخب  و  درک ، هطاحا  ینعی  تغل  رد  بصع  تسا . صخـش  يردپ 

. دنیامنیم تیامح  وا  زا 
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هوبح مجنپ - باب 

هراشا

ینیعم ءایشا  هداد  صاصتخا  نآ  تسا و  هدش  لئاق  یتیزم  گرزب  رـسپ  يارب  هداد ، رارق  دالوا  يارب  هک  یثرالا  مهـس  رب  هفاضا  یندم  نوناق 
رد هک  دشابیم  یگداوناخ  تسایر  راثآ  يایاقب  زا  یخیرات  رظن  زا  رما  نیا  هک  دسریم  رظنب  دنیوگ . هوبح  ار  نآ  هک  دشابیم  واب  ردپ  ۀکرت  زا 

قباس سیئر  هصتخم  لاوما  راچان  هدشیم و  وا  نیشناج  گرزب  رـسپ  هلیبق ، سیئر  ندرم  زا  سپ  اریز  تسا ، هدوب  دوجوم  همیدق  للم  ماوقا و 
ترابع هوبح  حالطصا  رد  دشابیم و  هیطع  ینعمب  ءاحلا  ثلثم  هوبح  تسا . هدادیم  صاصتخا  دوخب  هدوب  هلیبق  تسایر  ماقم  صخشم  هک  ار 

يرتشگنا : » م ق . « 915  » ةدام تسا . هدرب  مان  م  ق : « 915  » ةدام ار  لاوما  نآ  دسریم . وا  گرزب  رـسپب  هک  تسا  ردپ  ۀکرت  زا  ۀنیعم  لاوما  زا 
زا وا  ۀصح  زا  هکنیا  نودب  دسریم ، وا  گرزب  رـسپب  وا  ریـشمش  یـصخش و  ياهتخر  نآرق و  نینچمه  هدرکیم و  لامعتـسا  ًالومعم  ّتیم  هک 

«. دشابن لاومأ  نیاب  رصحنم  ّتیم  هکرت  هکنیا  رب  طورشم  دوش ، رسک  يزیچ  ثیح  نیا 
روهـشم تسا . يرایـسب  تایاور  نآ  دنتـسم  دوشیمن و  هدـید  نآ  رد  هّیماما  ءاهقف  نیب  یفالتخا  دـشابیم و  هیماما  قوقح  تاـصتخم  زا  هوبح 

رـسپب ار  هوبح  نداد  فلتخم  رد  همالع  حالّـصلا و  وبا  دینج ، نبا  یـضترم ، دّیـس  دننام  یـضعب  دـننادیم و  گرزب  رـسپ  قح  ار  هوبح  ءاهقف 
تعباتم ار  روهشم  لوق  هدومن و  يوریپ  هیماما  قوقح  زا  ثرا ، رگید  ياهتمسق  دننام  رما  نیا  رد  یندم  نوناق  دنرامـشیم ، بحتـسم  گرزب 

: دیامنیم باجیا  ار  يروما  نایب  الاب  ةدام  حرش  تسا . هدرک 
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تسیک گرزب  رسپ  - 1

هکنآ اـی  دـشاب  یفوتم  دـالوا  نیرتگرزب  روبزم  رـسپ  هکنآ  هاوخ  دـشابیم ، یفوتم  دـالوا  زا  روکذ  نیرتگرزب  زا  تراـبع  یفوتم  گرزب  رـسپ 
. ددرگیم بوسحم  گرزب  رسپ  زین  روبزم  رسپ  اریز  دشابیم ، یفوتم  دالوا  نیرتکچوک  رسپ ، تسا و  ثانا  وا  دالوا  نیرتگرزب 

ّدلوتم رـسپ  ود  نز  ود  نآ  زا  نامز  کی  رد  هدوب و  نز  ود  ياراد  یفوتم  هکنآ  دننام  دـشاب ، گرزب  رـسپ  ود  ياراد  یفوتم  هک  یتروص  رد 
رب یکی  يرترب  دشابیم و  گرزب  رـسپ  نآ  زا  هوبح  اریز  دوشیم ، میـسقت  يواستب  ود  نآ  نیب  هوبح  دتفایم ، قافتا  ردان  هچ  رگا  تسا ، هدـش 
رد گرزب  رـسپ  اریز  دوشیم ، طقاس  هوبح  قح  تروص  نیا  رد  هک  دـننآ  رب  هّیماما  ياـهقف  زا  یـضعب  تسا . حـجرم  نودـب  حـیجرت  يرگید 
مه رفن  ود  دیامنیمن و  قدـص  اهنآ  زا  کی  چـیه  رب  گرزب  رـسپ  نسمه ، رفن  ود  ندوب  اب  دـشاب و  درفنم  رـسپ  هک  دـیامنیم  قدـص  یتروص 

. دنشاب گرزب  رسپ  دنناوتیمن 
یضعب دیآ ، ایندب  وا  زا  دعب  هلصافالب  يرگید  دوش و  ّدلوتم  ءادتبا  یکی  هک  دشاب  نامأوت )  ) ولقود رـسپ  ود  مکـش  کی  رد  هک  یتروص  رد 

ضرف دننام  تهج  نیدب  دنتسه ، نسمه  ود  ره  دوشیم  هتفگ  هکلب  دوشیمن ، هتفای  ّدلوت  ادتبا  هک  یسکب  گرزب  رسپ  قدص  ًافرع  هک  دننآ  رب 
وا رب  گرزب  رـسپ  قدص  ًافرع  هچ  رگا  هدش  ّدلوتم  ءادتبا  هک  يرـسپ  دوب ، نآ  رب  ناوتب  دسریم  رظنب  دوش . میـسقت  ود  نآ  نیب  هوبح  دیاب  الاب 

یئاضق لمع  كالم  فرع  رظن  تفلاـخم  اـب  دـناوتیمن  قیقد  قیقحت  نیا  یلو  تسناد ، رتگرزب  ار  وا  ناوتب  تدـالو  رد  مدـقت  راـبتعاب  دوشن ،
. دشابیم فرع  رظنب  تسا ، یقوقح  ماکحا  تاعوضوم  هک  ظافلا  میهافم  صیخشت  اریز  دریگ ، رارق 

ّتلع دیاش  دشابن . يرفعج  بهذم  فلاخم  هیفس و  هک  دوب  دهاوخ  هوبح  قحتسم  ینامز  گرزب  رـسپ  هک  دننآ  رب  سیردا  نبا  هزمح و  نبا 
ار  نآ  یگتسیاش  فلاخم ، هیفس و  هک  دشاب  نآ  روبزم  رما  ود  نداد  رارق  طرش 
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. دنوش اراد  هثرو  نیب  ار  زایتما  نیا  دبای و  صاصتخا  نانآب  هوبح  هک  دنرادن 
، گرزب رـسپ  رد  یـصوصخم  یگتـسیاش  هکنآ  رب  یلیلد  دـشابیم و  قلطم  هوبح  هلدا  اریز  هتفرگن ، رارق  روهـشم  تقفاوم  دروم  روـبزم  لوـق 

. تسین دوجوم  دشابیم  هوبح  قاقحتسا  ّتلع 
توف نامز  رد  هاگره  هک  دندقتعم  رگید  یـضعب  دشاب . هدش  دـّلوتم  ثروم  توف  نیح  رد  دـیاب  گرزب  رـسپ  هک  دـننآ  رب  ءاهقف  زا  یـضعب 

. دش دهاوخن  رادروخرب  هوبح  زا  دشاب  هغـضم  ای  هقلع  زونه  هاگره  ددرگیم و  دـنمهرهب  هوبح  زا  دـشاب  هدرک  لولح  نینج  رد  حور  ثروم ،
زا لمح  : » دـیوگیم هک  م  ق . « 957  » ةداـم قبط  تسا و  ثرا  زا  یعون  هوبح  هک  تسنآ  دـسریم  رظنب  هچنآ  ءاـهقف  روهـشم  لوق  زا  يوریپـب 

. دوب دهاوخ  دنمهرهب  نآ  زا  لمح  دوش » ّدلوتم  هدنز  هکنیا  رب  طورشم  ددرگیم ، عتمتم  یندم  قوقح 
هدـنز هکنآ  رب  طورـشم  دوب ، دـهاوخ  واب  ّقلعتم  هوبح  دـشاب  هقلع  ثروم  توف  نامز  رد  هچ  رگا  لمح  م  ق . « 915  » ةدام روتسدب  نیاربانب 
ربانب دـننک ، میـسقت  ار  هکرت  ثروم  توف  نامز  رد  لمح  دوجو  اـب  دـنهاوخب  هثرو  هچناـنچ  هک  دوب  نآ  رب  دـیاب  تهج  نیدـب  دوش . دـّلوتم 
رـسپ یفوتم  هاگره  دـیاب  دوشیم ، هدراذـگ  رانک  دـشاب  رـسپ  ود  هصح  يواـسم  هک  ياهصح  رب  هوـالع  م  ق . « 878  » ةدام كالم  تدـحو 

. ددرگ مولعم  وا  ّتیعضو  ات  تشادهاگن  دشاب  رسپ  لمح  تسا  نکمم  هکنآ  لامتحاب  ار  هوبح  دشاب  هتشادن  گرزب 

تسیچ هوبح  - 2

هراشا

اریز دوشیم ، طابنتسا  م  ق . « 915  » ةدام زا  رما  نیا  و  دسریم . گرزب  رسپ  هب  ثراب  ردپ  ۀکرت  زا  هک  دشابیم  ياهنّیعم  ءایـشا  زا  ترابع  هوبح 
دوخ ردام  ۀکرت  زا  نینچمه  دربیمن و  هوبح  دوخ  دج  ۀـکرت  زا  روکذ  دالوا  نیاربانب  ددرگیم . قالطا  هطـساو  الب  روکذ  دـنزرفب  رـسپ  هملک 

هوبح 
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رارق هوبح  دروـم  م  ق . « 915  » ةدام قبط  هک  یلاوما  تسا . درم  هصتخم  لئاسو  زا  هدـمآ  رامـشب  هداـم  رد  هوبح  زا  هک  ریـشمش  اریز  درادـن ،
: زا تسا  ترابع  دریگیم 

- هدرکیم لامعتسا  الومعم  یفوتم  هک  یرتشگنا  فلا -

دروم اهنآ  یمامت  هدرکیم  تسد  رد  مه  اب  رتشگنا  دنچ  یفوتم  هک  یتروص  رد  دـشابیم . نیگن  اب  ای  نیگن  نودـب  ۀـقلح  يرتشگنا  زا  روظنم 
زا یکی  هچنانچ  تسا ، هدومنیم  تسد  رد  دنچ  یتدـم  بوانتب  ار  کی  ره  هک  دـشاب  رتشگنا  دـنچ  ياراد  یفوتم  هاگره  دوب . دـهاوخ  هوبح 

ًالومعم هک  يرتـشگنا  نآ  رگید ، تافیرـشت  اـی  یناـمهم  عقاوم  رد  ار  يرگید  يداـع و  عقاوم  رد  ینعی  هدومنیم ، لامعتـسا  اـًلومعم  ار  اـهنآ 
تـسد رد  رتـشیب  هکنآ  تسا  هدومنیم  لامعتـسا  اـًلومعم  یفوتم  ار  دوخ  ياـهيرتشگنا  همه  هاـگره  دوب و  دـهاوخ  هوبح  دومنیم  لامعتـسا 

هداد گرزب  رـسپب  اـهنآ  یماـمت  دـشاب ، هتـشادن  يرترب  يرگید  رب  تهج  نیا  زا  کیچـیه  هچناـنچ  دوب و  دـهاوخ  هوـبح  نآ  تسا  هدرکیم 
ددـعت تروـص  رد  هک  دـننآ  رب  یـضعب  دـنکیم . موـمع  ةداـفا  سنج  مسا  تسا و  سنج  مسا  ـالاب  ةداـم  رد  يرتـشگنا  اریز  دـش ، دـهاوخ 

هداد لامتحا  دومن . دـنهاوخ  باختنا  هثرو  ریاـس  ار  نآ  تفرگ و  دـهاوخن  ّقلعت  گرزب  رـسپب  اـهنآ  زا  یکی  زا  شیب  یفوتم  يارب  يرتشگنا 
زا شیب  گرزب  رـسپ  اذـل  دـشابیم ، ثراوت  هدـعاق  فالخ  رب  هوبح  تسا و  درفم  يرتشگنا  ۀـملک  اریز  دوشیم ، باختنا  هعرقب  نآ  هک  هدـش 

. درادن قح  ار  اهنآ  زا  یکی 

- نآرق ب -

دومن طابنتـسا  ناوتیم  هدام  نایب  ةوحنب  هجوت  اب  یلو  دشابیمن ، دـیقم  يرتشگنا  دـننام  تسا و  هدـش  نایب  قلطم  روطب  هچ  رگا  هدام  رد  نآرق 
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رد ار  دوخ  هداوناخ  دارفا  ّدلوت  خـیرات  ای  هدـناوخیم و  یفوتم  ًامومع  هک  ینآرق  دـننام  تسا ، یفوتم  یـصاصتخا  نآرق  نآرق ، زا  روظنم  هک 
نآ  تشپ 
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دیامنیمن یقرف  رما  نیا  رد  تسا . هتشاد  هارمه  ای  هتشاذگیم و  كربت  رظن  زا  دوخ  قاطا  رد  هکنآ  ای  تسا و  نامز  لوادتم  هکنانچ  هتشونیم 

. شزرا مک  یپاچ و  ای  دشاب  دایز  شزرا  ياراد  یطخ و  روبزم  نآرق  هک 
، تشاد دهاوخ  ّقلعت  گرزب  رـسپب  اهنآ  یگمه  تسا ، هدناوخیم  بوانتب  ار  اهنآ  هک  دشاب  يددعتم  ياهنآرق  ياراد  یفوتم  هک  یتروص  رد 

. تسا هدومن  نایب  ار  نآرق  قالطا  روطب  هک  الاب  ةدامب  هجوت  اب  ًاصوصخم 
هعرق ۀلیـسوب  هک  هدـش  هداد  لاـمتحا  دـنیامنیم و  نییعت  هثرو  ار  یکی  اـهنآ  ددـعت  تروـص  رد  هک  هدـش  هتفگ  يرتـشگنا  دروـم  رد  هچنآ 
هدومن يروآعمج  نآ  رد  ددـعتم  ياـهنآرق  هک  دراد  ياهناـخباتک  یفوتم  هاـگره  تسا . هدـش  هتفگ  زین  نآرق  دروـم  رد  دوـشیم ، باـختنا 

. دوب دنهاوخن  هوبح  دروم  اهنآ  تسا ،

ریشمش ج -

ًالومعم هک  تسا  يریـشمش  روظنم  دوشیم ، طابنتـسا  نآ  قایـس  زا  هچنانچ  یلو  تسا  هدـش  نایب  هداـم  رد  قلطم  روطب  نآرق  دـننام  ریـشمش 
هدومنیم لامعتـسا  بوانتب  ار  اهنآ  ۀمه  دشاب و  هتـشاد  ددـعتم  ياهریـشمش  یفوتم  هچنانچ  تسا . هتـسبیم  رمکب  هدومنیم و  لامعتـسا  یفوتم 

دومن و دنهاوخ  نییعت  هوبح  ناونعب  هثرو  ریاس  ار  اهنآ  زا  یکی  هک  دـننآ  رب  ءاهقف  زا  یـضعب  زین  روبزم  دروم  رد  دوب . دـهاوخ  هوبح  یمامت 
. ددرگیم باختنا  هعرق  ۀلیسوب  هک  هدش  هداد  لامتحا 

یصخش یاھتخر  د -

زونه هچ  رگا  یمسر  ریغ  یمسر و  یناتسمز ، یناتسبات و  ور ، ریز و  ياهسابل  لیبق  زا  دشوپیم  ناسنا  هک  تسا  يزیچ  نآ  تخر  زا  روظنم 
سابل يارب  هک  ۀـچراپ  دـیامنیم . نت  رب  ناسنا  راـکب ، لاغتـشا  يارب  هک  دوشیم  یـسابل  لـماش  تخر  ۀـملک  نینچمه  دـشاب . هدرکن  رب  رد 

ۀملک  لومشم  ًافرع  دشاب ، هدشن  هدیرب  طایخ  ۀلیسوب  هک  مادام  تسا  هدش  يرادیرخ 
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هوبح دروم  دشابیم و  تخر  هک  دـسریم  رظنب  تسا ، هدـشن  هتخود  زونه  هچ  رگا  دـشاب  هدـش  هدـیرب  هچراپ  هچنانچ  یلو  ددرگیمن ، تخر 
. دریگیم رارق 

دوشیمن باستحا  ثرالا  مهس  تباب  زا  هوبح  - 3

میـسقت زا  لبق  نیاربانب  ددرگیمن . رـسک  ثیح  نیا  زا  وا  هصح  زا  دوشیم  هداد  گرزب  رـسپب  هوبح  ناونعب  هچنآ  م  ق . « 915  » ةدام لیذ  قبط 
ةدیقع تسا  هتفرگ  رارق  یندم  نوناق  يوریپ  دروم  هک  رظن  نیا  ددرگیم . میسقت  هکرت  سپـس  دوشیم و  هدراذگ  رانک  هوبح  هثرو ، نیب  هکرت 

زا لمکا  درفب  فرصنم  قالطا  اریز  دنادیم ، هوبح  رد  ققحم  ار  گرزب  رـسپ  تیاور  دنچ  قالطا  دانتـساب  هک  دشابیم  هّیماما  ياهقف  روهـشم 
. دیامنیم دییأت  ار  رما  نیا  زین  تمیق ، زا  تئارب  لصا  هکنآ  رب  هوالع  تسنآ ، ندوب  یناجم  هک  دشابیم  قاقحتسا 

رسپب ثرالا  مهس  تباب  زا  هدومن و  میوقت  ار  نآ  ینعی  ددرگیم ، بوسحم  گرزب  رسپ  ثرالا  مهس  ءزج  هوبح  هک  دننآ  رب  ءاهقف  زا  یـضعب 
باستحا وا  ۀـصح  رد  نآ  تمیق  هچنانچ  گرزب ، رـسپب  هوبح  صاصتخاب  باتک  صن  یقوقح و  لصا  تفلاخم  اب  اریز  دوشیم ، هداد  گرزب 

. تسا هدش  هوبح  نداد  هیرظن  زا  يوریپ  دوش ،
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- دشابن نآب  رصحنم  هکرت  هک  دوشیم  هداد  گرزب  رسپب  یتروص  رد  هوبح  - 4

. دشابن هوبح  يارب  هنیعم  لاوماب  رـصحنم  ّتیم  هکرت  هک  دوشیم  هداد  گرزب  رـسپب  هوبح  یتروص  رد  تسا  هدش  حیرـصت  هدام  لیذ  هکنانچ 
هثرو نیب  اهنآ  دوشیم و  مورحم  هوبح  زا  گرزب  رـسپ  دـشاب  یفوتم  ياهتخر  ریـشمش و  نآرق و  يرتشگناب و  رـصحنم  هکرت  هاگره  نیاربانب 

، دوب دـهاوخ  هوبح  قحتـسم  گرزب  رـسپ  دـشاب ، هتـشاد  يرگید  لام  اهنآ  رب  هفاضا  ّتیم  هاـگره  یلو  ددرگیم ، میـسقت  ثرا  تارّرقم  قبط 
نایب یندم  نوناق  دشابیم . هلدا  تامومع  نانآ  دنتـسم  هک  تسا  هدومن  هّیماما  ياهقف  زا  ياهدـع  ةدـیقع  زا  تعباتم  رما  نیا  رد  یندـم  نوناق 

دیاز  رادقم  هچ  دیاب  هکرت  هک  هدومنن 
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. تسا هدرک  رازگرب  لامجاب  ار  رما  نیا  دوش و  نآ  قحتسم  گرزب  رسپ  ات  دشاب  هوبح  رب 
هوبح شزرا  رادقمب  روکذ  ۀثرو  زا  کی  ره  ثرالا  مهس  شزرا  هک  ددرگیم  هوبح  قحتسم  ینامز  گرزب  رسپ  هک  دننآ  رب  ءاهقف  زا  یـضعب 

. دشاب
فاحجا گرزب  رسپب  ًاناجم  هوبح  نتفای  صاصتخا  تروص  نیا  ریغ  رد  اریز  دشابن ، هکرت  ثلث  رب  هدایز  هوبح  دیاب  هک  دننآ  رب  رگید  ضعب 

هوبح رب  دئاز  رادقم  نآ  دیاب  هکرت  رادقم  هک  دومن  طابنتسا  ناوتب  م  ق . « 915  » ةدام رهاظ  زا  هک  دسریم  رظنب  تسا . هثرو  ریاس  رب  رارضا  و 
، ددرگیمن هوبح  قحتسم  گرزب  رسپ  دشاب  فاحجا  ًافرع  هچنانچ  الا  دنرمشن و  هثرو  رب  فاحجا  گرزب  رـسپب  ار  هوبح  نداد  ًافرع  هک  دشاب 

. دهدیمن ار  رما  نیا  هزاجا  دشابیم  یقوقح  ماکحا  دودح  دیدحت  سایقم  هک  ررض  یلقع ال  ةدعاق  اریز 

- ددرگیم هوبح  قحتسم  یفوتم  نوید  زیهجت و  يارب  مزال  ياههنیزه  جارخا  زا  سپ  گرزب  رسپ  - 5

رد ناراکبلط  قح  دشاب  نویدم  یفوتم  هچنانچ  اریز  دشاب ، هتشادن  نید  یفوتم  هک  تسنآ  هوبح  قاقحتسا  طرش  هک  دننآ  رب  ءاهقف  زا  یضعب 
هوبح رادـقم  نآب  تبـسن  تفرگ و  دـهاوخ  رارق  ناراکبلط  قح  ّقلعتم  زین  دراد  صاـصتخا  هوبحب  هک  یلاوما  دوشیم و  رـشتنم  هکرت  یماـمت 

هتشادن هکرت  قرغتسم  نید  یفوتم  هک  ددرگیم  هوبح  قحتسم  یتروص  رد  گرزب  رسپ  هک  دننآ  رب  ءاهقف  زا  رگید  یضعب  دوب . دهاوخ  لطاب 
یفوتم نوید  ءادا  اـب  دریگیم و  رارق  ناراـکبلط  قح  ّقلعتم  هکرت  ءازجا  یماـمت  دـشاب ، وا  نوید  قرغتـسم  یفوـتم  هکرت  هچناـنچ  اریز  دـشاب ،

ۀیّلک دراد و  صاصتخا  گرزب  رسپب  هک  تسا  ثرا  زا  یعون  هوبح  هک  دسریم  رظنب  دسرب . گرزب  رسپب  هوبح  ناونعب  ات  دنامیمن  یقاب  يزیچ 
هثرو ّتیکلام  : » دـیوگیم هک  م  ق . « 868  » ةدام روتـسدب  نیاربانب  دـشابیم . یفوتم  نوید  هقیثو  دـباییم و  لاقتنا  هثروب  ًارهق  یفوتم  كرت  ام 

رقتسم  یفوتم  ۀکرتب  تبسن 
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هک ماداـم  یلو  ددرگیم  لـقتنم  گرزب  رـسپب  ثروم  توفب  هوبح  هتفرگ » قلعت  ّتیم  ۀـکرتب  هک  ینوید  قوـقح و  ءادا  زا  سپ  رگم  دوـشیمن 
رـسپ تهج  نیدب  ددرگیمن . رقتـسم  گرزب  رـسپ  ّتیکلم  رد  دوشن  هیدأت  یفوتم  تادهعت  نوید و  نفد و  نفک و  يارب  يرورـض  ياههنیزه 

نآ رب  ار  دوخ  ّتیکلاـم  دزادرپب و  دریگیم  ّقلعت  هوبحب  یفوتم  نوید  زیهجت و  نفد و  نفک و  يرورـض  ياـههنیزه  زا  هچنآ  دـناوتیم  گرزب 
. دننک ار  لمع  نیمه  هکرتب  تبسن  دنناوتیم  هثرو  هک  ینانچمه  دیامن . رقتسم 
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مود ثحبم 

مود هقبط  ۀثرو  رد  لوا  باب 
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هراشا

هک یتروص  رد  اـهنآ .» دـالوا  رهاوـخ و  ردارب و  دادـجا و  : » زا دـنترابع  مود  ۀـقبط  ثارو  درادـیم ، رّرقم  م  ق . « 862  » ةدام قش 2  هکنانچ 
نیا دوشیم ، میسقت  ددرگیم  نایب  ثحبم  نیا  رد  هک  یحرشب  مود  ۀقبط  ثارو  نیب  هکرت  دنـشابن ، دوجوم  لوا  ۀقبط  ثارو  دارفا  زا  کیچیه 
مود ۀـقبط  ثارو  دـسریم .» هیناث  ۀـقبط  ثاروب  وا  هکرت  دـشابن  یلوا  ۀـقبط  ثراو  ّتیم  يارب  هاگره  : » دـیوگیم م  ق . « 916  » ةداـم هک  تسا 

. اهنآ دالوا  رهاوخ و  ردارب و  يرگید  دادجا و  یکی  دناهتسد : ود  رب  لوا  ۀقبط  ثارو  دننام 

- دادجا لوا - ۀتسد 

شور زا  رود  ـالاب  ةداـم  رد  روبزم  لامعتـسا  ددرگیم . زین  تادـج  لـماش  دوشیم  مولعم  دـعب  داوـم  زا  هکناـنچ  ـالاب  ةداـم  رد  دادـجا  ۀـملک 
. دوش هفاضا  نآ  رب  زین  تادج  ۀملک  هک  هدوب  نآ  بسانم  تسا و  یسیوننوناق 

دنشاب هتشاد  تبسن  روبزم  صخش  اب  ردام  فرط  زا  هاوخ  تسا ، هدش  ّدلوتم  اهنآ  زا  هلصاف  دنچ  ای  کیب  صخش  هک  دنتـسه  یناسک  دادجا 
دنشاب هتشاد  صخـش  اب  تبـسن  ردپ  فرط  زا  هاوخ  دور و  الاب  هچ  ره  ردام  ردام  ردام و  ردپ  دننام  دنمان ، يردام )  ) یما دادجا  ار  نانآ  هک 

يدوعـص نادنواشیوخ  زا  یتمـسق  دادجا  ۀتـسد  دور . الاب  هچ  ره  ردپ و  ردام  ردپ و  ردپ  دـننام  دـنیوگ ، يردـپ )  ) یبأ دادـجا  ار  نانآ  هک 
(. دناهتفرگ رارق  لوا  ۀقبط  هثرو  زا  هک  دنتسه  ردام  ردپ و  نآ  رگید  تمسق   ) دنشابیم یفوتم 
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دنتسه و لوا  ۀجرد  رد  هدج  دج و  اًلثم  ددرگیم ، نیعم  یفوتمب  یکیدزن  رابتعاب  اهنآ  زا  کی  ره  هک  دنـشابیم  یتاجرد  ياراد  روبزم  ۀتـسد 

رخؤم ۀجرد  مدقم  ۀجرد  ره  دور . الاب  هچ  ره  هنوگنیمه  موس و  ۀجرد  رد  نانیا  ردام  ردپ و  نینچمه  مود و  ۀجرد  رد  یلعا  ةدـج  دـج و 
هاگره نیاربانب  دنتـسه . هجرد  کی  رد  يردام  دادجا  اب  يردپ  دادجا  ینعی  يردام ، هاوخ  دشاب و  يردپ  هاوخ  درادـیم ، مورحم  ثرا  زا  ار 

هدج دج و  يردپ ، ةدج  دج و  یفوتم ، يردام  یلعا  هدج  دـج و  مود  هجرد  رد  دنـشاب و  دوجوم  يردـپ  هدـج  دـج و  طقف  لوا  هجرد  رد 
. دنرادیم مورحم  ثرا  زا  دعبألا ) عنمی  برقألا   ) تیبرقا ةدعاق  قبط  دنشابیم  مود  ۀجرد  رد  هک  ار  يردام  یلعا 

- اهنآ دالوا  رهاوخ و  ردارب و  مود - ۀتسد 

یفوتم رهاوخ  ردارب و  دننام  دناهدمآ ، دوجوب  رفن  کی  زا  یفوتم  اب  هک  یناسک  زا  دنترابع  هدش  هدـیمان  فارطا  هتـسد  مانب  هک  روبزم  ۀتـسد 
یفوتم رهاوخ  ةون  ردارب و  ةون  ای  هدازرهاوخ و  ای  هدازردارب  تسا  نینچمه  دـناهدش و  دـّلوتم  یفوتم  نیوبأ  ای  ردام و  اـی  ردـپ  زا  ود  ره  هک 

. تسا هدمآ  دوجوب  وا  نیوبأ  ای  ردام و  ای  ردپ  زا  میقتسم  ریغ  هک 
فرط زا  طقف  هچنانچ  دـنیوگ و  یبأ  ۀـلالک  ای  یبأ  ةوخا  دنـشاب  هتـشاد  تبـسن  ّتیم  اب  ردـپ  فرط  زا  طقف  رهاوخ  ای  ردارب  هک  یتروص  رد 
ۀلالک ای  ینیوبا  ةوخا  دنـشاب  ردام  ردـپ و  کی  زا  یفوتم  اب  هاگره  دـنمان و  یّما  ۀـلالک  ای  یّما  ةوخا  دنـشاب  هتـشاد  تبـسن  یفوتم  اـب  رداـم 

. دنیوگ ینیوبأ 
نیئاپ هچره  هنوگنیمه  موس و  هجرد  رد  اهنآ  ةون  مود و  هجرد  رد  اهنآ  دالوا  دـنراد و  رارق  لوا  هجرد  رد  رهاوخ  ردارب و  مود ، ۀتـسد  رد 
ردارب یفوتم ، يارب  ردارب  ندوب  اب  نیاربانب  دنیامنیم ، مورحم  ثرا  زا  ار  رترود  ۀجرد  دنـشاب  یفوتمب  رتکیدزن  هک  تاجرد  زا  کی  ره  دور .

. دربیمن ثرا  وا  هدازرهاوخ  ای  هداز 
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مود ۀقبط  ۀثرو  ماهس  رد  مود  باب 
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درفب رصحنم  ثراو  کی -

هک هجرد  ره  زا  فارطا )  ) مود هتسد  زا  ای  دشاب  دادجا )  ) لوا ۀتـسد  زا  هاوخ  دشاب ، رفن  کیب  رـصحنم  ثراو  مود  ۀقبط  رد  هک  یتروص  رد 
ةدام هک  تسنیا  دنـشابیم . مورحم  ثرا  زا  موس  ۀـقبط  هثرو  مود ، ۀـقبط  رد  ثراو  ندوب  اب  اریز  دوب ، دـهاوخ  وا  نآ  زا  هکرت  یمامت  دـشاب ،
لیذ داوم  قبط  رب  اهنآ  نیب  هکرت  دنشاب  ددعتم  رگا  دربیم و  ار  ثرا  مامت  دشاب  اهنت  رگا  مود  ۀقبط  ثارو  زا  کی  ره  : » دیوگیم م  ق . « 917»
دروم رد  م  ق . « 923  » ةدام لوا  قشو  تسا  هدرک  نایب  یلک  روطب  مود  ۀقبط  رد  ار  رـصحنم  ثراو  ةدعاق  م  ق . « 917  » ةدام دوشیم .» میسقت 

م: ق . « 923  » ةدام لوا  قش  تسا . هدومن  رارکت  ار  مکح  درفب  رصحنم  ةدج  ای  دج 
 ...«. دریگیم ّقلعت  واب  هکرت  مامت  یما  ای  یبأ  زا  معا  دشاب  اهنت  هدج  ای  دج  رگا  »... 

ددعتم هثرو  ود -

فارطا هثرو  - 1

هراشا

: دوشیم راتفر  لیذ  قیرطب  دنیوگ ) هوخا  ار  اهنآ  هک   ) رهاوخ ردارب و  دنچ  زا  دنشاب  ترابع  یفوتم  هثرو  هک  یتروص  رد 

ینیوبا رهاوخ  دنچ  ای  ردارب  دنچ  فلا -

ةدام دنیامنیم ، میسقت  دوخ  نیب  هیوسلاب  ار  هکرت  یمامت  دنـشاب ، ینیوبا  رهاوخ  دنچ  ای  ردارب  دنچ  رد  رـصحنم  یفوتم  ۀثرو  هک  یتروص  رد 
ّتیم  ثراو  رگا  : » دیوگیم م  ق . « 919»
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«. دوشیم میسقت  هیوسلاب  اهنآ  نیب  هکرت  دنشاب  یبأ  رهاوخ  دنچ  ای  ینیوبأ  رهاوخ  دنچ  ای  یبأ  ردارب  دنچ  ای  ینیوبأ  ردارب  دنچ 

یبأ رهاوخ  دنچ  ای  ردارب  دنچ  ب -

(. م ق . « 919  » ةدام  ) دنیامنیم میسقت  هیوسلاب  ار  هکرت  یمامت  دنشاب ، یبأ  رهاوخ  دنچ  ای  ردارب  دنچب  رصحنم  یفوتم  ۀثرو  هک  یتروص  رد 

- یما رهاوخ  دنچ  ای  ردارب  دنچ  ج -

ق. « 921  » ةدام  ) دوشیم میسقت  هیوسلاب  نانآ  نیب  هکرت  یمامت  دنشاب ، یما  رهاوخ  دنچ  ای  ردارب  دنچب  رـصحنم  یفوتم  ۀثرو  هک  یتروص  رد 
(. م

ینیوبا رهاوخ  ردارب و  دنچ  د -

ةدام دوشیم  میـسقت  رتخد  ربارب  ود  رـسپ  تبـسنب  نانآ  نیب  ثرا  دنـشاب ، ینیوبأ  رهاوخ  ردارب و  دنچب  رـصحنم  یفوتم  ۀثرو  هک  یتروص  رد 
دهاوخ ثانا  ربارب  ود  روکذ  هصح  دنـشاب ، یبأ  رهاوخ  ردارب و  دنچ  ای  ینیوبا  رهاوخ  ردارب و  دنچ  ّتیم  ثراو  رگا  : » دیوگیم م  ق . « 920»

«. دوب

- یبا رهاوخ  ردارب و  دنچ  ه -
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ةدام  ) دوشیم میـسقت  رتخد  ربارب  ود  رـسپ  تبـسنب . نانآ  نیب  هکرت  دنـشاب  یبأ  رهاوخ  ردارب و  دـنچب  رـصحنم  یفوتم  ۀـثرو  هک  یتروص  رد 
(. م ق . « 920»

- یما رهاوخ  ردارب و  دنچ  و -

رگا  » م ق . « 921  » ةدام . ) دوشیم میـسقت  هیوسلاب  ناـنآ  نیب  هکرت  دنـشاب ، یما  رهاوخ  ردارب و  دـنچب  رـصحنم  یفوتم  ۀـثرو  هک  یتروص  رد 
«(. دوشیم میسقت  هیوسلاب  اهنآ  نیب  هکرت  دنشاب  یما  رهاوخ  ردارب و  دنچ  ای  یما  رهاوخ  دنچ  ای  یما  ردارب  دنچ  ثارو 

- یما اب  یبا  ای  ینیوبا  رهاوخ  ردارب و  ز -

هراشا

. دنشاب رگیدکی  اب  یما  ینیوبأ و  ای  یبأ  ةوخا  هک  یتروص  رد 

، دنربیمن ثرا  یبأ  ةوخا  دشاب  هتشاد  ینیوبأ  ةوخا  ّتیم  رگا  : » م ق . « 918  » ةدام لوا  قش  قبط  الوا -

ةوخا  ندوبن  تروص  رد 
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 ...«. دنربیم ار  اهنآ  ثرا  ۀصح  یبأ  ةوخا  ینیوبأ 

«. دننکیمن مورحم  ثرا  زا  ار  یما  ةوخا  مادکچیه  یبأ  ةوخا  ینیوبأ و  ةوخا  م ...« : ق . « 918  » ةدام مود  قش  قبط  ًایناث -

هراشا

 ...«: دوشیم لیذ  قیرطب  میسقت  دنشاب  مه  اب  یما  هوخا  و  یبأ ) هوخا  ای   ) ینیوبأ هوخا  هاگره  : » م ق . « 922  » ةدام قبط  نیاربانب 

- یما ۀلالک  کی  اب  یبا  ای  ینیوبا  هوخا  - 1

ینیوبأ ةوخاب  هّیقب  سدس و  یما  هلالک  کیب  دشاب ، یما  ردارب  ای  رهاوخ  کی  اب  یبأ  ای  ینیوبا  ةوخاب  رـصحنم  یفوتم  ۀثرو  هک  یتروص  رد 
ةوخا لام  هّیقب  دربیم و  ار  هکرت  سدس  دـشاب ، یکی  یما  رهاوخ  ای  ردارب  رگا  دـیوگیم ...« : م  ق . « 922  » ةدام لوا  قش  دوشیم . هداد  یبأ  اـی 

ای کی  یما و  ردارب  کی  ای  رهاوخ  کی  ياراد  یفوتم  هاگره  نیاربانب  دنیامنیم »...  میسقت  قوف  رد  روکذم  قیرطب  هک  تسا  یبأ  ای  ینیوبأ 
ردارب ای  رهاوخ و  نآ  زا  رگید  سدـس  جـنپ  دـشابیم و  یما  رهاوخ  ای  ردارب  نآ  زا  هکرت  سدـس  دـشاب ، یبأ  ای  ینیوبأ  رهاوخ  ای  ردارب  دـنچ 

نیب ار  سدس  جنپ  م  ق . « 920  » ةدام قبط  دنتـسه  سنج  ود  زا  هچنانچ  دنـشاب ، رفن  دنچ  ینیوبأ  ای  یبأ  هوخا  هاگره  و  تسا . یبأ  ای  ینیوبأ 
میـسقت دوخ  نیب  يواستب  دنـشاب  سنج  کی  زا  اهنآ  هچنانچ  دشاب و  ثانا  ۀـصح  ربارب  ود  روکذ  ۀـصح  هک  يروطب  دـنیامنیم  میـسقت  دوخ 

. دنیامنیم

- یما ۀلالک  دنچ  اب  یبأ  ای  ینیوبأ  ةوخا  - 2
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هراشا

ةوخاب ثلث  ود  و  ثلث ، یّما  ۀلالکب  دشاب ، یما  ردارب  رهاوخ و  دنچ  اب  یبأ  ای  ینیوبأ  رهاوخ  رداربب و  رـصحنم  یفوتم  ۀـثرو  هک  یتروص  رد 
دوخ نیب  هتفرگ و  ّقلعت  اهنآب  هکرت  ثلث  دشاب  ددعتم  یما  ۀـلالک  رگا  دـیوگیم ...« : م  ق . « 922  » ةدام مود  قش  دوشیم . هداد  یبأ  اـی  ینیوبأ 

«. دنیامنیم میسقت  قوف  رد  روکذم  تارّرقم  قباطم  هک  تسا  یبا  ای  ینیوبا  ةوخا  لام  هّیقب  دننکیم و  میسقت  هیوسلاب 
دنچ  ای  کی  یّما و  رهاوخ  ردارب و  دنچ  دریمب و  یسک  هچنانچ  نیاربانب 
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ثلث ود  دننکیم و  میـسقت  هیوسلاب  دوخ  نیب  هک  دوشیم  هداد  یّما  رهاوخ  رداربب و  هکرت  زا  ثلث  دشاب ، هتـشاد  یبأ  ای  ینیوبأ  رهاوخ  ردارب و 

يروطب دننکیم  میـسقت  دوخ  نیب  دنـشاب  ددـعتم  هچنانچ  دربیم و  ار  یمامت  دـشاب  یکی  هچنانچ  هک  دوشیم  هداد  یبأ  ای  ینیوبأ  ةوخاب  یقاب 
. دشاب ثانا  ۀصح  ربارب  ود  روکذ  ۀصح  هک 

- هوخا دالوا  هرصبت -

مئاق هوخا  دالوا  رهاوخ ، هن  دشاب و  ردارب  هن  ّتیم  يارب  رگا  قوف  داوم  رد  هروکذـم  روص  مامت  رد  : » م ق . « 925  » ةدام لوا  تمسق  روتسدب 
لـسن ره  ینعی  دـیآیم ، لمعب  لسن  بسح  رب  هوخا  دالواب  تبـسن  ثرا  میـسقت  تروص  نیا  رد  دـنربیم ، ثرا  دادـجا  اب  هدـش و  اهنآ  ماـقم 

یما ۀلالک  دالوا  اهنت و  یبأ  ای  ینیوبأ  ةوخا  ۀصح  یبأ  ای  ینیوبأ  ةوخا  دالوا  نیاربانب  دـسریم . ّتیمب  وا  ۀطـساوب  هک  دربیم  ار  یـسک  ۀـصح 
، دشاب هتـشاد  یّما  ةدازرهاوخ  کی  یبأ و  ةدازردارب  هس  دشاب و  هتـشادن  هوخا  اًلـصا  دریمب و  یـسک  هاگره  دنربیم »...  ار  یّما  ۀلالک  ۀصح 

جنپ ینعی  ددرگیم ، میـسقت  اهنآ  ۀثرو  نیب  هدـش و  هتفرگ  رظن  رد  کی  ره  مهـس  دنتـسه ، هدـنز  رهاوخ  ردارب و  هک  دوشیم  ضرف  نآ  دـننام 
. دوشیم هداد  یّما  ةدازرهاوخب  نآ  سدس  کی  ددرگیم و  میسقت  یبأ  ياههدازردارب  نیب  هکرت  سدس 

ثانا ربارب  ود  روکذ  دنـشاب  اهنت  یبأ  ای  ینیوبأ  ةوخا  دـالوا  رگا  لـسن  کـی  دارفا  نیب  میـسقت  رد  : » م ق . « 925  » ةدام مود  تمسق  روتـسدب 
هکنآ يارب  یلو  هدشیم  طابنتسا  م  ق . « 921  » و « 920  » داوم زا  هچ  رگا  رما  نیا  دننکیم .» میـسقت  هیوسلاب  دنـشاب  یّما  ۀلالک  زا  رگا  دربیم و 

. تسا هتخادرپ  « 925  » ةدام ریخا  تمسق  رکذب  نوناق  دیاین  شیپ  یما  یبأ و  ةوخا  دالوا  رد  یمهافت  ءوس  هنوگچیه 
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دادجا - 2

هراشا

: دوشیم میسقت  لیذ  قیرطب  هکرت  م  ق . « 923  » ةدام روتسدب  دنشاب  تادج  دادجاب و  رصحنم  هثرو  هک  یتروص  رد 

یبأ ةدج  دج و  فلا -

ةدام مود  قش  دوشیم . میـسقت  ثانا  ربارب  ود  روکذ  تبـسنب  اهنآ  نیب  هکرت  دشاب ، یبأ  ةدج  دج و  رد  رـصحنم  یفوتم  ۀثرو  هک  یتروص  رد 
دنشاب یما  همه  رگا  دربیم و  ثانا  ربارب  ود  روکذ  دنـشاب  یبأ  هک  یتروص  رد  دنـشاب  ددعتم  تادج  دادجا و  رگا  دیوگیم ...« : م  ق . « 923»

ثلث کی  دجب و  نآ  ثلث  ود  دشاب  هتشاد  یبأ  ةدج  کی  دج و  کی  دریمب و  یسک  هچنانچ  نیاربانب  ددرگیم .»...  میسقت  هیوسلاب  اهنآ  نیب 
. دوشیم هداد  هدجب  نآ 
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- یمأ ةدج  دج و  ب -

میسقت هیوسلاب  هک  دوب  دهاوخ  اهنآب  ّقلعتم  هکرت  یمامت  دشاب ، یما  ةدج  دج و  زا  ترابع  وا  رـصحنم  ۀثرو  دریمب و  یـسک  هک  یتروص  رد 
. دنکیم حیرصت  رما  نیاب  م  ق . « 923  » ةدام مود  دنب  لیذ  دنیامنیم .

نآ زا  فصن  کی  رهب  هدش  فیـصنت  یفوتم  هکرت  دشاب  یما  ةدـج  کی  دـج و  کی  رد  رـصحنم  وا  ثراو  دریمب و  یـسک  هاگره  نیاربانب 
. دوشیم هداد 

یما اب  یبا  ةدج  دج و  ج -

ثلث ود  دوشیم و  هداد  یما  ةدج  ای  دجب  هکرت  ثلث  دشاب ، یما  ةدـج  ای  دـج  اب  یبأ  ةدـج  ای  دـج  رد  رـصحنم  یفوتم  هثرو  هک  یتروص  رد 
ثلث دنـشاب ، مه  اب  یما  ةدج  ای  دج  یبأ و  ةدج  ای  دـج  رگا  دـیوگیم ...« : م  ق . « 923  » ةدام موس  قش  تسا . ّقلعتم  یبأ  ةدـج  ای  دـجب  هیقب 

یبأ ةدج  ای  دجب  رگید  ثلث  ود  دوشیم و  میـسقت  هیوسلاب  اهنآ  نیب  ثلث  نآ  یما  دادجا  ددعت  تروص  رد  دسریم و  یما  ةدج  ای  دجب  هکرت 
کی وا  ثراو  دریمب و  یـسک  هچنانچ  نیاربانب  دوب .» دهاوخ  ثانا  ۀصح  ربارب  ود  ثلث  ود  نآ  زا  روکذ  ۀصح  ددعت ، تروص  رد  دـسریم و 

هداد  يردام  ةدج  ای  دجب  هکرت  ثلث  دشاب ، يردام  ةدج  ای  دج  کی  يردپ و  ةدج  ای  دج 
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هکرت زا  ثلث  کی  دشاب ، يردپ  ةدج  دجو و  يردام  ةدج  دج و  زا  ترابع  ثارو  هچنانچ  يردپ و  ةدـج  ای  دـجب  رگید  ثلث  ود  دوشیم و 
ثانا ربارب  ود  روکذ  تبـسنب  دوخ  نیب  هک  تسا  ّقلعتم  يردپ  ةدج  دجب و  رگید  ثلث  ود  دوشیم و  میـسقت  هیوسلاب  يردام  ةدج  دج و  نیب 

. دوشیم هداد  دجب  مهس  ود  هدجب و  مهس  کی  هدومن  تمسق  هس  ار  ثلث  ود  نیاربانب  دنیامنیم . میسقت 

دادجا فارطا و  ۀثرو  - 3

هراشا

ای یبأ و  ای  دـشاب  ینیوبأ  هاوخ  تسا  رهاوخ  ردارب و  هلالک  زا  روظنم  دنـشاب . مه  اب  هلـالک  دادـجا و  زا  تراـبع  ّتیم  هثرو  هک  یتروص  رد 
: دیآ شیپ  تسا  نکمم  تروص  دنچ  رد  روبزم  ضرف  یما .

یبأ ای  ینیوبأ  ۀلالک  یبأ و  دادجا  فلا -

ربارب ود  روکذ  ۀصح  هک  يروطب  اهنآ  نیب  هکرت  دنـشاب ، یفوتم  یبأ  ای  ینیوبأ  ۀلالک  یبأ و  دادجا  زا  ترابع  یفوتم  ۀـثرو  هک  یتروص  رد 
تمـسق شـش  هکرت  يردپ  رهاوخ  ردارب و  کی  يردپ و  ةدج  دج و  زا  دنـشاب  ترابع  یفوتم  ۀثرو  هاگره  اًلثم  دوشیم ، میـسقت  دشاب  ثانا 

يردـپ ردارب  دـج و  ثرالا  مهـس  نیاربانب  دوشیم . هداد  مشـش  کی  رهاوخ  هدـج و  زا  کی  رهب  مشـش و  ود  کـی  ره  ردارب  دـجب و  هدـش ،
م. ق . « 924  » ةدام زا  طبنتسم  تسا . يواسم  يردپ  رهاوخ  هدج و  ثرالا  مهس  هک  ینانچمه  دشابیم ، يواسم 

- یما ۀلالک  یما و  دادجا  ب -

یفوتم ۀثرو  هاگره  اًلثم  ددرگیم ، میـسقت  هیوسلاب  اهنآ  نیب  هکرت  دنـشاب ، یما  ۀلالک  یما و  دادـجا  زا  ترابع  یفوتم  ۀـثرو  هک  یتروص  رد 
. دسریم نآ  زا  عبر  کی  رهب  دوشیم و  تمسق  راهچ  یفوتم  ۀکرت  يردام ، رهاوخ  ردارب و  يردام و  ةدج  دج و  زا  دنشاب ، ترابع 

م. ق . « 924  » ةدام زا  طبنتسم  دوب . دهاوخ  يواسم  يردام  رهاوخ  ردارب و  يردام و  ةدج  دج و  ثرالا  مهس  نیاربانب 
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- یما یضعب  یبأ و  ای  ینیوبا  یضعب  هلالک  دادجا و  ج -

هراشا

ۀثرو  هک  یتروص  رد 
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«924  » ةدام دوشیم . لمع  دیوگیم  م  ق . « 924  » ةدام هکنانچ  دنتسه  یما  یضعب  یبأ و  یـضعب  هک  دنـشاب  هلالک  دادجا و  زا  ترابع  یفوتم 
م: ق .

روکذ ۀصح  نآ  میسقت  رد  دنراد و  تبارق  ردپ  فرط  زا  هک  دسریم  یثاروب  هکرت  ثلث  ود  دشاب  هتـشاد  مه  اب  هلالک  دادجا و  ّتیم  هاگره  »
رگا نکیل  دـنیامنیم ، میـسقت  هیوسلاب  دوخ  نیب  دـنراد و  تبارق  ردام  فرط  زا  هک  دـسریم  یثاروب  ثلث  کی  و  دوب ، دـهاوخ  ثانا  ربارب  ود 

«. تفرگ دهاوخ  ّقلعت  واب  هکرت  سدس  طقف  دشاب  یما  رهاوخ  کی  ای  ردارب  کی  طقف  يردام  شیوخ 
: دیامنیم نایب  ار  ضرف  ود  مکح  الاب  ةدام 

دشاب یما  اهنآ  زا  یکی  هک  هلالک  دادجا و  - 1

لیذ روتسدب  تسا  یما  رهاوخ  کی  ای  ردارب  کی  نانآ  نیب  طقف  یلو  دنـشاب  مه  اب  هلالک  دادجا و  زا  ترابع  یفوتم  ۀثرو  هک  یتروص  رد 
کی هچ  رگا  دش ، دهاوخ  هداد  یبأ  ای  ینیوبأ  نادـنواشیوخب  رگید  سدـس  جـنپ  دوشیم و  هداد  واب  هکرت  زا  سدـس  کی  م  ق . « 924  » ةدام

اًلثم دشاب . ثانا  ۀـصح  ربارب  ود  روکذ  ۀـصح  هک  يروطب  دـنیامنیم  میـسقت  دوخ  نیب  ار  نآ  دنـشاب  ددـعتم  اهنآ  هچنانچ  دـشابن و  رتشیب  رفن 
، یما ردارب  ای  رهاوخ  دنشابیم و  یبأ  ای  ینیوبأ  یمامت  هک  رهاوخ  کی  ای  ردارب  کی  هدج و  دجب و  رـصحنم  وا  هثرو  دریمب و  یـسک  هاگره 

رهب ددرگیم و  میـسقت  مهـس  شـشب  یبأ  ای  ینیوبأ  نادنواشیوخ  نیب  یقاب  سدس  جنپ  دوشیم و  هداد  یما  رهاوخ  ای  ردارب  نآب  هکرت  سدـس 
. دوشیم هداد  مهس  کی  رهاوخ  هدج و  زا  کی  رهب  مهس و  ود  ردارب  دج و  زا  کی 

- دنتسه یما  اهنآ  زا  نت  دنچ  هک  هلالک  دادجا و  - 2

یکی یبأ  نادنواشیوخ  هاوخ  تسا ، رفن  کی  زا  شیب  یما  نادنواشیوخ  یلو  دنشاب  هلالک  دادجا و  زا  ترابع  یفوتم  ۀثرو  هک  یتروص  رد 
نادنواشیوخب هکرت  هیقب  ثلث  ود  دنیامن و  میـسقت  يواستب  دوخ  نیب  هک  دوشیم  هداد  یما  نادنواشیوخب  هکرت  زا  ثلث  کی  ددعتم ، ای  دشاب 

زا  یمامت  دشاب  رفن  کی  هچنانچ  تروص  نیا  رد  دوشیم . هداد  یبأ 
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یسک هاگره  اًلثم  دشاب . ثانا  ربارب  ود  روکذ  مهس  هک  يروطب  هدومن  میـسقت  دوخ  نیب  ار  نآ  دنـشاب  رفن  دنچ  هچنانچ  دوب و  دهاوخ  وا  نآ 
دجب و هکرت  زا  ثلث  کی  دشاب ، یّما  ردارب  رهاوخ و  هدج و  دـج و  اب  ینیوبأ  رهاوخ  ردارب و  هدـج و  دـج و  رد  رـصحنم  وا  ۀـثرو  دریمب و 

. دوشیم هداد  ینیوبأ  رهاوخ  ردارب و  هدج و  دجب و  هیقب  ثلث  ود  دراد و  صاصتخا  یما  ردارب  رهاوخ و  هدج و 
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مود هقبط  ۀثرو  اب  نیجوز  ثرالا  مهس  موس  باب 

نیا دربیم و  هکرت  لصا  زا  ار  دوخ  ضرف  دـشاب  هک  نیجوز  زا  کی  ره  ثحبم  نیا  رد  هروکذـم  داوم  مامت  رد  : » م ق . « 927  » ةدام روتسدب 
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. هجوز يارب  نآ  عبر  جوز و  يارب  هکرت  لصا  فصن  زا  تسا  ترابع  ضرف 
ددرگ دوجوم  یـصقن  هجوز  ای  جوز  دورو  ۀطـساوب  هاگره  دنربیم . هکرت  لصا  زا  ار  دوخ  ضرف  هلالک  ای  دادجا  زا  معا  مه  ردامب  نیبرقتم 

«. دوشیم دراو  یبأ  دادجا  رب  ای  یبأ  ای  ینیوبأ  ۀلالک  رب  صقن 
: تسا هدش  رّکذتم  ار  رما  راهچ  روبزم  ةدام 

ناـیب وا  يارب  نآ  دوجو  مدـع  یفوتم و  يارب  دـالوا  دوجو  ضرف  اـب  ار  هجوز  جوز و  بیـصن  یلک  روـطب  « 913  » ةدام رد  یندـم  نوناق  - 1
نآ عبر  جوز و  يارب  هکرت  فصن  نآ  هدومن و  مود  ۀقبط  ثراو  ندوب  اب  نانآ  مهسب  حیرـصت  ًاصوصخم  « 927  » هدام رد  یلو  تسا . هدومن 

دالوا دالوا  دالوا و  یفوتم  هک  تسا  يدروم  رد  نآ  تسا و  مود  هقبط  هثرو  ثرالا  مهـس  ثحبم  رد  روبزم  ةدام  اریز  دـشابیم ، هجوز  يارب 
. درادن

ای فصن و  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  رگید  هثرو  ثرالا  مهـس  هکنآ  نودب  ینعی  دـنربیم ، هکرت  لصا  زا  ار  دوخ  ثرالا  مهـس  هجوز  ای  جوز  - 2
. دوشیم تشادرب  هکرت  زا  هجوز  ای  جوز و  بیصن  عبر 

. دنربیم هکرت  لصا  زا  ار  دوخ  ضرف  هلالک  ای  دادجا  زا  معا  مه  ردامب  نیبرقتم  - 3
اب  یما  ةوخا  ینیوبأ و  ةوخا  هک  م  ق . « 922  » هدام دروم  رد  نیاربانب 
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ۀیقب دـنربیم و  ار  هکرت  لصا  زا  سدـس  دـشاب  رفن  کی  هچنانچ  هکرت و  لصا  زا  ثلث  دنـشاب  ددـعتم  یما  ةوخا  هچناـنچ  دـناهدش ، عمج  مه 

زا ینیوبا  ةوخا  دادجا و  دنچ  یما و  هدازرهاوخ  ای  هداز  ردارب  دـنچ  دریمب و  ةویب  نز  هاگره  الثم  دوشیم . هداد  يردـپ  نادـنواشیوخب  هکرت 
زا هدنام  یقاب  هک   2 سپس 3 / دوشیم ، هتـشادرب  تسا  هکرت  زا   1 ددعت 3 / تروص  رد  هک  یما  ةوخا  بیـصن  البق  دشاب  هدراذـگ  یقاب  دوخ 

. دننکیم میسقت  دوخ  نیب  ثانا ، ربارب  ود  روکذ  ۀصح  ینعی  هطوبرم ، تارّرقم  قبط  ار  نآ  هک  دوشیم  هداد  یبأ  نادنواشیوخب  تسا  هکرت 
ۀلالک رب  صقن  ددرگ ، لصاح  هثرو  رگید  بیصن  رد  یصقن  میسقت  رد  ثروم  توف  نیح  هجوز  ای  جوز  ندوب  ۀطساوب  هک  یتروص  رد  - 4

اب یما  ینیوبأ و  ۀلالک  دادـجا و  زا  ترابع  تیم  هثرو  هک  یتروص  رد  م  ق . « 924  » ةدام دروم  رد  نیا  رب  انب  دوشیم . لیمحت  یبأ  اـی  ینیوبأ 
زا هک  دراد  قـّلعت  یثراوـب  هـکرت  زا  ثـلث  کـی  دراد و  يدـنواشیوخ  ردـپب  هـک  دـشابیم  یثراو  نآ  زا  هـکرت  زا  ثـلث  ود  هـک   ) دنـشاب مـه 

2 و 2/ 1 و 3 / عومجم 3 / اریز  ددرگیم ، لصاح  صقن  میـسقت  رد  دشاب ، هتـشاد  هجوز  ای  جوز  ّتیم  هچنانچ  دشابیم ) يردام  نادنواشیوخ 
یما نادنواشیوخ  مهس  اًلبق  م  ق . « 927  » ةدام ریخأ  تمسق  قبط  نیاربانب  تسا . رتشیب  هکرت  دحاو  زا  هجوز ) مهـس   ) 1 ای 4 / جوز ) مهس   ) 1

هک 6/ نآ  هّیقب  5 و  / 6 1 / 2 + 1 دومن 3 / تشادرب  دیاب  تسا  هکرت  لصا  زا   1 هک 2 / جوز  مهس  نینچمه  دشابیم و  هکرت  لصا  زا   1 هک 3 /
1 یما و 4 / نادنواشیوخ  مهـس   1 دـشاب 3 / هتـشاد  هجوز  یفوتم  هچنانچ  دوشیم . هداد  ( 4 / 6  ) 2 ياـجب 3 / ینیوبأ  نادـنواشیوخب  تسا   1

. دش دهاوخ  هداد  ینیوبأ  نادنواشیوخب  ( 8 / 12  ) 2 ياجب 3 / تسا   5 هک 12 / هکرت  هّیقب  7 و  دوشیم 12 / نآ  عومجم  هک  هجوز  مهس 
تنب  رب  صقن  یلوا  ۀقبط  ثرالا  مهس  رد  هکنآ  هجوت  لباق  ۀتکن 
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. دوشیم لیمحت  ینیوبأ  نادنواشیوخ  رب  صقن  مود  ۀقبط  ثرالا  مهس  رد  ددرگیم و  دراو  نیتنب  و 

موس ثحبم 

موس ۀقبط  ۀثرو  رد  لوا  باب 

هراشا
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نیا دندرگیم . وا  هکرت  کلام  ثروم ، توف  رثا  رد  موس  هقبط  ثارو  دشابن ، مود  ۀقبط  یلوا و  ۀـقبط  ثارو  دارفا  زا  یـسک  هک  یتروص  رد 
«. دسریم موس  ۀقبط  ثاروب  وا  هکرت  دشابن  مود  ۀقبط  ثارو  ّتیم  يارب  هاگره  : » دیوگیم م  ق . « 928  » ةدام هکتس 

«. اهنآ دالوا  تالاخ و  لاوخا و  تامع و  مامعا و  : » زا دنترابع  دیامنیم  حیرصت  م  ق . « 862  » ةدام موس  قش  هکنانچ  موس  ۀقبط  ثارو 
، تامع ۀملک  زا  روظنم  و  دشابیم ، یفوتم  دادجا  زا  کی  ره  يومع  ردام و  ردـپ و  يومع  یفوتم ، يومع  مامعا ، ۀـملک  زا  الاب  ةدام  روظنم 

،. یفوتم ۀمع 
یئاد ردام و  ردـپ و  یئاد  یفوتم ، یئاد  زا  ترابع  هک  لاوخا  تسا  نینچمه  دـشابیم . یفوتم  دادـجا  زا  کی  ره  ۀـمع  رداـم و  ردـپ و  ۀـمع 

. دشابیم یفوتم  دادجا  ۀلاخ  ردام و  ردپ و  ۀلاخ  یفوتم  ۀلاخ  زا  ترابع  هک  تالاخ  و  دشابیم ، یفوتم  دادجا 
یفوتم دادـجا  ای  ردام  ای  ردـپ  هلاخ  یئاد و  همع و  ومع و  نانآ  هکنانچ  هلاخ  ۀـلاخ  ای  یئاد و  یئاد  اـی  همع و  ۀـمع  نینچمه  ومع و  يومع 

. دنربیمن ثرا  وا  زا  هدماین و  رامشب  یفوتم  یبسن  يابرقا  زا  دنوشن ، بوسحم 
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: دریگ رارق  هجوت  دروم  دیاب  موس  ۀقبط  ثارو  ثرالا  مهس  رد  رما  دنچ 

، دنتسھ فیدر  کی  رد  تالاخ  لاوخا و  اب  تامع  مامعا و  لوا -

زا عنام  ومع  دـشاب  یئاد  رـسپ  کی  ومع و  کی  ياراد  دریمب و  یـسک  هاگره  الثم  دـنربیم . ثرا  یفوتم  زا  تیبرقا ، ةدـعاق  قبط  نانآ  ینعی 
. دشابیم یفوتمب  ومع  زا  رترود  یئاد  رسپ  اریز  ددرگیم ، یئاد  رسپ  ندرب  ثرا 

. دنرادیم مورحم  ثرا  زا  ار  یبأ  نادنواشیوخ  یفوتم  ینیوبا  نادنواشیوخ  مود -

تروص رد  دـنربیمن . ثرا  یبأ  لاوخا  ای  مامعا  دـشاب  هتـشاد  ینیوبأ  لاوخا  ای  مامعا  ّتیم  رگا  : » دـیوگیم م  ق . « 930  » ةداـم هک  تسا  نیا 
ثارو رد  زین  یبأ  نادنواشیوخ  رب  ینیوبأ  نادنواشیوخ  مدـقت  دـنربیم .» ار  اهنآ  ۀـصح  یبأ  لاوخا  ای  مامعا  ینیوبأ ، لاوخا  ای  مامعا  ندوبن 
ندوبن تروص  رد  دیربیمن ، ثرا  یبأ  ةوخا  دشاب  هتـشاد  ینیوبأ  ةوخا  ّتیم  رگا  : » دیوگیم م  ق . « 918  » ةدام تسا . هدش  تیاعر  مود  ۀقبط 

. دنربیم ار  اهنآ  ثرا  ۀصح  یبأ  ةوخا  ینیوبأ  هوخا 
« دننکیمن مورحم  ثرا  زا  ار  یما  ةوخا  مادکچیه  یبأ  ةوخا  ینیوبأ و  ةوخا 

، تسین ناسکی  یفوتم  یما  نادنواشیوخ  اب  یبأ ، ای  ینیوبأ  نادنواشیوخ  ثرالا  مھس  موس -

همع مهـس  ربارب  ود  ومع  مهـس  ینعی  دوشیم ، میـسقت  ثانا  ربارب  ود  روکذ  تبـسنب  یبأ  ای  ینیوبأ  نادنواشیوخ  ثرالا  مهـس  هک  وحن  نیدب 
یّما نادـنواشیوخ  ثرالا  مهـس  یلو  دـنربیم . ثانا  ربارب  ود  روکذ  هک  مود  ۀـقبط  رد  یبأ  اـی  ینیوبأ و  رهاوخ  ردارب و  بیـصن  دـننام  تسا 

زا يواستب  هک  یفوتم  یما  رهاوخ  ردارب و  ثرالا  مهـس  دـننام  دـشابیم  وا  یئاد  بیـصن  رادـقمب  یفوتم  ۀـلاخ  بیـصن  ینعی  تسا ، يواستم 
. دنتسه میهس  هکرت 

مامعا و هاگره  هک  وحن  نیدب  دوشیم ، تیاعر  زین  یّما  تامع  مامعا و  رد  یّما ، نادنواشیوخ  رد  ثانا  روکذ و  ثرالا  مهـس  يواست  ةدعاق 
زا  هدوب و  یکی  ردام  زا  یفوتم  ردپ  اب  طقف  ینعی   ) دنشاب یّما  همه  یفوتم  تامع 
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ود روکذ  دنشاب  یبأ  ای  ینیوبأ  یمامت  تامع  مامعا و  هاگره  یلو  دوشیم . میسقت  هیوسلاب  اهنآ  نیب  ثرالا  مهـس  زین  دنـشاب ) ادج  وا  اب  ردپ 

اهنآ نیب  هکرت  دنشاب  همع  رفن  دنچ  ای  ومع  رفن  دنچ  یفوتم  ثراو  هاگره  : » دیوگیم م  ق . « 931  » ةدام درب . دهاوخ  مهس  هکرت  زا  ثانا  ربارب 
هک یتروص  رد  دنـشاب  مه  اب  همع  ومع و  هاگره  دنـشاب  یّما  همه  ای  یبأ  همه  ای  ینیوبأ  اـهنآ  همه  هک  یتروص  رد  دوشیم  میـسقت  هیوسلاـب 
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«. دوب دهاوخ  ثانا  ربارب  ود  روکذ  ۀصح  دنشاب  یبأ  ای  ینیوبأ  همه  هک  یتروص  رد  دنیامنیم و  میسقت  هیوسلاب  ار  هکرت  دنشاب  یّما  همه 
. دوشیمن تیاعر  یبأ  اـی  ینیوبأ  تـالاخ  لاوخا و  رد  یبأ ، اـی  ینیوبأ  نادـنواشیوخ  رد  ثاـنا  روکذ و  ثرـالا  مهـس  يواـست  مدـع  هدـعاق 
م ق . « 933  » ةدام دوب . دـهاوخ  يواسم  نانآ  ثرالا  مهـس  دنـشاب ، یفوتم  ردام  اب  یبأ  ای  ینیوبأ  یمامت  هچ  رگا  تـالاخ  لاوخا و  نیارباـنب 

: دیوگیم
، دوشیم میسقت  هیوسلاب  اهنآ  نیب  هکرت  دنـشاب  مه  اب  هلاخ  رفن  دنچ  یئاد و  رفن  دنچ  ای  هلاخ  رفن  دنچ  ای  یئاد  رفن  دنچ  یفوتم  ثراو  هاگره  »

هلاـخ یئاد و  دروم  رد  هک  تسا  هدـش  لـقن  ءاـهقف  زا  رگید  یـضعب  خیـش و  زا  دنـشاب .» یما  همه  هاوخ  یبأ و  همه  هاوخ  ینیوبأ  همه  هاوخ 
ثرا ندوـبن  ناـسکی  ةدـعاق  تـسا . هدوـمنن  روـبزم  لوـق  زا  يوریپ  یندـم  نوناـق  دــشابیم . ثاـنا  ربارب  ود  روـکذ  بیــصن  یبأ  اـی  ینیوـبا 
ّتیم ثارو  رگا  : » دـیوگیم م  ق . « 920  » ةدام هکنانچ  تسا ، هدش  تیاعر  زین  مود  ۀقبط  رد  يردام ، نادـنواشیوخ  اب  يردـپ  نادـنواشیوخ 
رگا : » دیوگیم م  ق . « 921  » هدام و  دوب » دهاوخ  ثانا  ربارب  ود  روکذ  ۀصح  دنـشاب  یبأ  رهاوخ  ردارب و  دنچ  ای  ینیوبا  رهاوخ  ردارب و  دـنچ 

«. دوشیم میسقت  هیوسلاب  اهنآ  نیب  هکرت  دنشاب  یما  رهاوخ  ردارب و  دنچ  ای  یما  رهاوخ  دنچ  ای  یما  ردارب  دنچ  ثارو 
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تسا هکرت  سدس  دشاب  رفن  کیب  رصحنم  هاگرھ  هلاخ  یئاد و  ضرف  مراھچ -

لاوخا مامعا و  اریز  تسا ، همع  ومع و  ینعی  يردپ  نادنواشیوخب  ّقلعتم  یقب  ام  هکرت و  زا  ثلث  دنشاب  رتشیب ) ای  ود  ینعی   ) ددعتم هاگره  و 
. دنتسه مود  ۀقبط  رد  رهاوخ  ردارب و  مکح  رد  موس ، ۀقبط  رد 

ناـنیا اریز  دـشاب ، درفنم  هچ  رگا  هلاـخ ) یئاد و   ) تسا يرداـم  نادـنواشیوخب  ّقلعتم  هکرت  ثلث  هک  تسنآ  رب  هّیماـما  ياـهقف  روهـشم  لوق 
ای ینیوبأ  نادـنواشیوخ  تسا و  هکرت  ثلث  ردام  يارب  بجاح  دالوا و  ندوبن  رد  نآ  و  یفوتم ) ردام  ینعی   ) دـنربیم ار  دوخ  رهاوخ  بیـصن 

. تسا هکرت  ثلث  ود  دالوا  ندوبن  رد  هک  یفوتم ) ردپ  ینعی   ) دنربیم ار  دوخ  ردارب  بیصن  همع ) ومع و   ) یبأ

، ددرگیم نییعت  یفوتمب  یکیدزن  رابتعاب  هک  دنتسھ  یتاجرد  یاراد  زین  موس  ۀقبط  ثارو  مجنپ -

نیئاپ هچ  ره  هنوگنیمه  موس  هجرد  رد  اهنآ  ةون  مود ، هجرد  رد  اهنآ  دالوا  دنتـسه ، لوا  ۀجرد  رد  یفوتم  ۀـلاخ  یئاد و  همع و  ومع و  اًلثم 
زا کیچیه  هاگره  اًلثم  دـیامنیم . مورحم  ثرا  زا  ار  ّتیمب ) رترود   ) رّخؤم ۀـجرد  ّتیمب ) رتکیدزن   ) مدـقم ۀـجرد  تیبرقا  ةدـعاق  قبط  دور .

. دربیم ثرا  اهنآ  ةون  اهنآ ، يارب  میقتـسم  دـالوا  ندوبن  تروص  رد  دـنربیم و  ثرا  اـهنآ  دـالوا  دنـشابن  دوجوم  هلاـخ  یئاد و  همع و  ومع و 
لسن ره  بیـصن  دنربیم و  ثرا  اهنآ  ياجب  اهنآ  دالوا  لاوخا  هن  دشاب و  مامعا  هن  ّتیم  يارب  هاگره  : » دیوگیم م  ق . « 937  » ةدام هک  تسنیا 

اهنآ زا  ار  لاوخا  مامعا و  دالوا  ندوب  ماقم  مئاق  هکنآ  رب  هوالع  روبزم  ةدام  دوشیم .» لصتم  ّتیمب  وا  ۀطساوب  هک  دوب  دهاوخ  یسک  بیـصن 
مئاق رگید  ترابعب  دسریم . یفوتمب  وا  ۀطساوب  هک  ار  یـسک  بیـصن  تسا  دالوا  ندرب  ثرا  نآ  هدش و  رّکذتم  ار  يرگید  رما  دیامنیم ، نایب 

رفن  تفه  زا  ترابع  ّتیم  ثارو  هاگره  نیاربانب  ددرگیم . قحتسم  ثرا  زا  ار  سک  نآ  بیصن  سک  ره  ماقم 
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زا کی  ره  مهـس  دوشیم و  میـسقت  دنتایح  دیق  رد  هلاخ  همع و  هکنآ  دننام  هکرت  هلاخ ، دالوا  اهنآ  رفن  جنپ  همع و  دالوا  اهنآ  رفن  ود  دنـشاب 
، دـشاب هتـشاد  همع  رتخد  کی  رـسپ و  کی  اب  هلاخ  رتخد  ود  رـسپ و  هس  دریمب و  یـسک  هک  الاب  لاـثم  رد  دوشیم . هداد  اـهنآ  دـالواب  ود  نآ 
، دوشیم میسقت  همع  رتخد ، کی  رسپ و  کی  نیب  هّیقب  ددرگیم و  میـسقت  يواستب  وا  دالوا  جنپ  نیب  تسا  درفنم  ۀلاخ  مهـس  هک  هکرت  سدس 

ۀقبط ثارو  رد  یفوتم ، دالوا  رد  میاهدیمان  یماقم  مئاق  مانب  هک  روبزم  هدعاق  دوب . دـهاوخ  رتخد  بیـصن  ربارب  ود  رـسپ  بیـصن  هک  يروطب 
. تسا هدش  تیاعر  زین  مود  ۀقبط  ثارو  رد  هوخا ، دالوا  رد  یلوا و 

تسا هدش  هجاوم  ءانثتسا  اب  دمآ ، دھاوخ  نآ  حرش  هک  م  ق . « 936  » ۀدام روتسدب  ثراوت  رد  تّیبرقا  ۀدعاق  مشش -
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ثرا زا  دـشابیم  رتـکیدزن  هک  ار  يرگید  تسا  رترود  ّتیم  زا  هک  یـسک  هک  دـشابیم ، اـهنت  یبأ  يومع  رب  ینیوبأ  يومع  رـسپ  مدـقت  نآ  و 
. دیامنیم مورحم 

، دنشابن دوجوم  اھنآ  زا  مھ  یدالوا  دشاب و  هتشادن  هلاخ  یئاد و  همع و  ومع و  تّیم  هک  یتروص  رد  متفھ -

. دوشیم هداد  ناشدالواب  هکرت  نانآ  ندوبن  دوجوم  تروص  رد  دسریم . یفوتم  ردام  ردپ و  ۀلاخ  یئاد و  همع و  ومعب و  یفوتم  هکرت 
دوجوم تروص  رد  دسریم و  دشاب  ّتیم  دادـجا  ۀـلاخ  یئاد و  همع و  ومع و  هک  لبق  لسنب  دنتـسین ، دوجوم  اهنآ  دالوا  زا  کیچـیه  هاگره 
ةدـعاق زا  ناوتیم  یلو  تسا ، هدـشن  رکذـتم  یندـم  نوناـق  داوم  ار  رما  نیا  دوشیم . هداد  تیبرقا  ةدـعاق  قبط  ناـشدالواب  هکرت  اـهنآ  ندوـبن 

. دروآ تسدب  ار  نآ  روبزم  نوناق  داوم  حور  زا  طبنتسم  تیبرقا 
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موس ۀقبط  ۀثرو  ماهس  رد  مود  باب 

درفب رصحنم  ثراو  کی -

وا زا  ریغ  یثراو  اریز  دوب ، دهاوخ  وا  نآ  زا  هکرت  مامت  هبتر ، هجرد و  ره  زا  دـشاب  رفن  کیب  رـصحنم  موس  ۀـقبط  رد  ثراو  هک  یتروص  رد 
: دیوگیم م  ق . « 929  » ةدام هکتس  نیا  درادن . دوجو  روبزم  ۀقبط  رد 

«. دوشیم میـسقت  لیذ  داوم  قبط  رب  اهنآ  نیب  هکرت  دنـشاب  ددـعتم  رگا  دربیم و  ار  ثرا  مامت  دـشاب  اـهنت  رگا  موس  ۀـقبط  ثارو  زا  کـی  ره  »
ثیح زا  هچ  رگا  دـشاب ، اهنآ  دالوا  زا  یکی  ای  هلاخ  کی  ای  یئاد  کی  اـی  همع  کـی  اـی  ومع  کـیب  رـصحنم  ّتیم  ثراو  هچناـنچ  نیارباـنب 

. دوشیم هداد  واب  ثرا  یمامت  دشاب ، رود  ۀجرد 

ددعتم هثرو  ود -

هراشا

: دوشیم میسقت  دعبب  « 930  » داوم قبط  رب  اهنآ  نیب  هکرت  م  ق . « 929  » ةدام لیذ  روتسدب  دنشاب  ددعتم  هثرو  هک  یتروص  رد 

- مامعا لوا -

هراشا

. دوشیم زین  تامع  لماش  مامعا  ۀملک 
: دوشیم میسقت  لیذ  قیرطب  هکرت  دشاب ، همع  ومع و  دنچ  ای  همع  رفن  دنچ  ای  ومع  رفن  دنچ  ّتیم  ثارو  هک  یتروص  رد 

یما ای  یبأ  ای  ینیوبا  مامعا  - 1

مامعا  دنچ  رد  رصحنم  هثرو  هک  یتروص  رد 
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، سنج ثیح  زا  نانآ  ندوب  دـحتم  اب  اریز  دوشیم ، میـسقت  هیوسلاـب  اـهنآ  نیب  هکرت  م  ق . « 931  » ةدام روتـسدب  دنـشاب  یما  ای  یبأ  ای  ینیوبأ 
هیوسلاب اهنآ  نیب  هکرت  دنـشاب  همع  رفن  دنچ  ای  ومع  رفن  دـنچ  یفوتم  ثراو  هاگره  : » م ق . « 931  » ةدام درادن . يرگید  رب  يرترب  کیچـیه 
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. دنشاب یما  همه  ای  یبأ  همه  ای  ینیوبأ  اهنآ  همه  هک  یتروص  رد  دوشیم  میسقت 
یبأ ای  ینیوبأ  همه  هک  یتروص  رد  دـنیامنیم و  میـسقت  هیوسلاب  ار  هکرت  دنـشاب  یما  همه  هک  یتروص  رد  دنـشاب  مه  اب  همع  ومع و  هاـگره 

«. دوب دهاوخ  ثانا  ربارب  ود  روکذ  ۀصح  دنشاب ،

- یما یبأ و  ای  ینیوبأ  مامعا  - 2

هراشا

. دوشیم لمع  م  ق . « 932  » ةدام روتسدب  دنشاب  مه  اب  یما ، یبأ و  ای  ینیوبأ  مامعا  رد  رصحنم  یفوتم  ۀثرو  هک  یتروص  رد 
ّقلعت واب  هکرت  سدس  دشاب ، اهنت  رگا  یما  ۀـمع  ای  مع  دنـشاب ، مه  اب  یبأ  ای  ینیوبأ  مامعا  یما و  مامعا  هک  یتروص  رد  : » م ق . « 932  » ةدام

هک دسریم  یبأ  ای  ینیوبأ  مامعاب  هکرت  یقاب  دـننکیم و  میـسقت  هیوسلاب  دوخ  نیب  ام  ار  ثلث  نیا  و  هکرت ، ثلث  دنـشاب  ددـعتم  رگا  دریگیم و 
: تسا هدومن  ضرف  ار  تروص  ود  روبزم  ةدام  دربیم .» ثانا  ربارب  ود  روکذ  میسقت ، رد 

- یبأ ای  ینیوبأ  مامعا  یما و  همع  ای  ومع  کی  فلا -

یما ۀمع  ای  ومعب  هکرت  سدـس  دنـشاب ، مه  اب  یبأ  ای  ینیوبأ  مامعا  یما و  همع  کی  ای  ومع  کی  رد  رـصحنم  یفوتم  ۀـثرو  هک  یتروص  رد 
ثانا ربارب  ود  روکذب  هک  يوحنب  دنیامنیم ، میـسقت  دوخ  نیب  هک  دوب  دـهاوخ  یبأ  ای  ینیوبأ  مامعاب  ّقلعتم  یقاب  سدـس  جـنپ  دوشیم و  هداد 

. دوب دهاوخ  وا  نآ  زا  یقاب  مامت  دشاب  هتشاد  یبأ  ای  ینیوبأ  ۀمع  ای  ومع و  کی  ّتیم  هچنانچ  دسرب .

یبأ ای  ینیوبأ  مامعا  یما و  همع  ومع و  دنچ  ب -

یما ۀمع  ومع و  دنچب  هکرت  زا  ثلث  دنـشاب ، مه  اب  یبأ  ای  ینیوبأ  مامعا  اب  یما  همع  ومع و  دـنچ  رد  رـصحنم  یفوتم  ۀـثرو  هک  یتروص  رد 
میسقت  هیوسلاب  دوخ  نیب  هک  دوشیم  هداد 
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ثانا هصح  ربارب  ود  روکذ  هصح  هک  يروطب  دـنیامنیم ، میـسقت  دوخ  نیب  نانآ  دوشیم و  هداد  یبأ  ای  ینیوبأ  مامعاب  یقاـب  ثلث  ود  دـننک و 

. دوب دهاوخ  وا  نآ  زا  ثلث  ود  یمامت  دشاب  هتشاد  یبأ  ای  ینیوبأ  ۀمع  ای  ومع و  کی  طقف  ّتیم  هچنانچ  دشاب .

لاوخا مود -

هراشا

. ددرگیم هلاخ  یئاد و  لماش  لاوخا  ۀملک 

- یما ای  یبأ  ای  ینیوبأ  لاوخا  - 1

هراشا

میسقت هیوسلاب  اهنآ  نیب  هکرت  دنشاب  یما  ای  یبأ  ای  ینیوبأ  هلاخ  یئاد و  ای  هلاخ  دنچ  ای  یئاد  دنچ  رد  رـصحنم  یفوتم  ۀثرو  هک  یتروص  رد 
: دیوگیم م  ق . « 933  » ةدام هک  تسا  نیا  دوشیم .
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میـسقت هیوسلاب  اهنآ  نیب  هکرت  دنـشاب ، مه  اب  هلاخ  رفن  دـنچ  یئاد و  رفن  دـنچ  اـی  هلاـخ  رفن  دـنچ  اـی  یئاد  رفن  دـنچ  یفوتم  ثارو  هاـگره  »
: دراد تروص  ود  زین  نآ  و  دنشاب .» یما  همه  هاوخ  یبأ و  همه  هاوخ  ینیوبأ  همه  هاوخ  دوشیم ،

- هلاخ دنچ  ای  یئاد  دنچ  فلا -

نیا رد  دنیامنیم . تمسق  هیوسلاب  دوخ  نیب  ار  هکرت  یمامت  دنـشاب  هلاخ  رفن  دنچ  ای  یئاد  رفن  دنچ  رد  رـصحنم  یفوتم  ۀثرو  هک  یتروص  رد 
يرترب يارب  یبجوم  یفوتم  اب  باستنا  رد  يواست  اب  اریز  دنشاب ، یما  ای  یبأ  ای  ینیوبأ  ّتیم  ردام  اب  اهنآ  يدنواشیوخ  هک  دیامنیمن  قرف  رما 

. تسین يرگید  رب  یکی 

- یما ای  یبأ  ای  ینیوبا  لاوخا  ب -

رد رما  نیا  تشذگ  هکنانچ  دوشیم . میسقت  هیوسلاب  اهنآ  نیب  هکرت  زین  دنـشاب ، مه  اب  هلاخ  یئاد و  رد  رـصحنم  یفوتم  ۀثرو  هک  یتروص  رد 
يردام يدنواشیوخ  رد  یندم  نوناق  دـنیواسم و  یگمه  ردام  اب  تبـسن  رد  اریز  دنـشاب ، یما  ای  یبأ  ای  ینیوبأ  اهنآ  همه  هک  تسا  یتروص 

. تسا هدراذگن  ثانا  روکذ و  نیب  قرف 

- یما اب  یبأ  ای  ینیوبأ  لاوخا  - 2

هراشا

« 934  » ةدام قبط  دنشاب ، مه  اب  یما  ۀلاخ  یئاد و  اب  یبأ  ای  ینیوبأ  ۀلاخ  یئاد و  رد  رصحنم  یفوتم  ۀثرو  هک  یتروص  رد 
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دشاب یکی  رگا  یما  فرط  دنـشاب ، یما  ۀلاخ  یئاد و  اب  ینیوبأ  ای  یبأ  ۀلاخ  یئاد و  ّتیم  ثارو  رگا  : » م ق . « 934  » ةدام دوشیم  لمع  م  ق .
ای ینیوبأ  ياههلاخ  یئاد و  لام  یقب  ام  دننکیم و  میسقت  هیوسلاب  دوخ  نیب  دنربیم و  ار  نآ  ثلث  دنشاب  ددعتم  رگا  دربیم و  ار  هکرت  سدس 

«. دنیامنیم میسقت  هیوسلاب  دوخ  نیب  مه  اهنآ  هک  تسا  یبأ 
: تسا تروص  دنچ  ياراد  الاب  ةدام 

- یبأ ای  ینیوبأ  لاوخا  اب  یما  هلاخ  ای  یئاد  کی  فلا -

ای یئادب  سدس  کی  تروص  نیا  رد  دنشاب ، یبأ  ای  ینیوبأ  هلاخ  یئاد و  اب  یما  هلاخ  ای  یئاد  کی  رد  رصحنم  یفوتم  ۀثرو  هک  یتروص  رد 
دربیم و ار  سدس  جنپ  یمامت  دشاب  یکی  یبأ  ای  ینیوبأ  هلاخ  یئاد و  هچنانچ  دسریم . یبأ  ای  ینیوبأ  هلاخ  یئادب و  سدس  جـنپ  یما و  هلاخ 
روکذ و نیب  قرف  يردام  نادنواشیوخ  ثرالا  مهس  رد  نوناق  اریز  دنیامنیم ، میسقت  هیوسلاب  دوخ  نیب  ار  سدس  جنپ  دنـشاب  ددعتم  هچنانچ 

. تسا هدراذگن  ثانا 

- یبا ای  ینیوبا  لاوخا  اب  یما  لاوخا  دنچ  ب -

یئاد دنچب  ثلث  کی  تروص  نیا  رد  دشاب ، یبأ  ای  ینیوبأ  هلاخ  یئاد و  اب  یما  هلاخ  یئاد و  دنچ  رد  رـصحنم  یفوتم  ۀثرو  هک  یتروص  رد 
یکی هچنانچ  هک  تسا ، قلعتم  یبأ  اـی  ینیوبأ و  هلاـخ  یئادـب و  ثلث  ود  ددرگیم و  میـسقت  هیوسلاـب  اـهنآ  نیب  هک  دوشیم  هداد  یما  هلاـخ  و 
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. دنیامنیم میسقت  هیوسلاب  دوخ  نیب  دنشاب  ددعتم  هچنانچ  دوب و  دهاوخ  وا  نآ  زا  یمامت  دشاب 

لاوخا مامعا و  موس -

هراشا

ةدام روتسدب  دنـشاب ، هلاخ ) یئاد و   ) لاوخا رفن  دنچ  ای  کی  و  همع ) ومع و   ) مامعا رفن  دنچ  ای  کیب  رـصحنم  یفوتم  ۀثرو  هک  یتروص  رد 
لاوخاب و هکرت  ثلث  دشاب ، لاوخا  رفن  دنچ  ای  کی  اب  مامعا  رفن  دنچ  ای  کی  ّتیم  يارب  رگا  : » م ق . « 935  » ةدام دوشیم ، لمع  م  ق . « 935»

ثلث  ود 
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لاوخا ۀـصح  سدـس  دـشاب  یما  رفن  کی  لاوخا  نیب  رگا  نکیل  دـیآیم ، لمعب  هیوسلاب  لاوخا  نیب  ثلث  میـسقت  دریگیم . ّقلعت  ماـمعاب  نآ 
رد دوشیم و  هداد  اـهنآب  هکرت )  1 زا 3 / ثلث  ینعی   ) هصح نآ  ثلث  دنـشاب  یما  رفن  دـنچ  رگا  دـسریم و  واـب  هـکرت )  1 زا 3 / سدـس  ینعی  )

. دیآیم لمعب  هیوسلاب  اهنآ  نیب  میسقت  ریخا  تروص 
ثانا ۀصح  ربارب  ود  روکذ  ۀصح  هک  مامعأ  زا  هدام  روظنم  ، ) دوب دهاوخ  ثانا  هصح )  ) ربارب ود  روکذ  هصح  مامعا  نیب  ثلث  ود  میسقت  رد 

رفن کی  مامعا  نیب  رگا  نکیل  تسا ) هدرک  حیرـصت  م  ق . « 931  » ةدام مود  دنب  هکنانچ  دشابیم  یبأ  ای  ینیوبأ  مامعا  تسا ، هدـش  هداد  رارق 
زا  2 ثلث 3 / ینعی   ) هصح نآ  ثلث  دنـشاب  یما  رفن  دـنچ  رگا  دـسریم و  واـب  هکرت ) زا   2 سدس 3 / ینعی   ) مامعا ۀصح  سدـس  دـشاب ، یما 

یقاب مامعا  هصح  زا  هک  ثلث  ود  ای  سدس و  جـنپ  میـسقت  رد  دـننکیم . میـسقت  هیوسلاب  ار  ثلث  نآ  ریخأ  تروص  رد  دـسریم و  اهنآب  هکرت )
«. دوب دهاوخ  ثانا  ربارب  ود  روکذ  ۀصح  یبأ ، ای  ینیوبا  مامعا  نیب  دنامیم 

( همع ومع و  همع ، ای  ومع   ) مامعا و  هلاخ ) یئاد و  هلاخ ، ای  یئاد   ) لاوخاب رـصحنم  یفوتم  ۀـثرو  هک  یتروص  رد  دـیوگیم  الاب  ةدام  هکنانچ 
. دشاب یکی  هچ  رگا  تسا ، مامعا  نآ  زا  یقاب  ثلث  ود  دشاب و  اهنت  هچ  رگا  دوشیم ، هداد  لاوخاب  ثلث  دنشاب ،

: دیآیم لمعب  لیذ  قیرطب  مامعا  نیب  نآ  ثلث  ود  لاوخا و  نیب  هکرت  ثلث  میسقت  دنشاب  ددعتم  لاوخا  ای  مامعا  هک  یتروص  رد 

: دیآ شیپ  تسا  نکمم  ضرف  هس  لاوخا  نیب  هکرت  ثلث  میسقت  رد  فلا 

یمامت تسا  درفنم  هاگره  و  دـنیامنیم . میـسقت  هیوسلاب  دوخ  نیب  ار  ثلث  دنـشاب ، یما  ای  یبأ و  اـی  ینیوبأ  ماـمت  لاوخا  هک  یتروص  رد  - 1
. دوب دهاوخ  واب  ّقلعتم 
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جنپ دوشیم و  هداد  یما  ۀلاخ  ای  یئادب  روبزم  ثلث  زا  سدس  کی  دنشاب ، یبأ  ای  ینیوبأ  اهنآ  هّیقب  یما و  لاوخا  زا  یکی  هک  یتروص  رد  - 2

. دوب دهاوخ  وا  نآ  زا  یمامت  تسا  درفنم  هاگره  دننکیم و  میسقت  دوخ  نیب  هیوسلاب  دنددعتم  هاگره  هک  لاوخا  ۀیقبب  رگید  سدس 
هیوسلاـب دوخ  نیب  هک  دوشیم  هداد  یما  لاوخاـب  ثلث  کـی  دـشاب ، یبأ  اـی  ینیوبأ  اـهنآ  هّیقب  یما و  لاوخا  زا  رفن  دـنچ  هک  یتروص  رد  - 3

. دومن دنهاوخ  میسقت  هیوسلاب  زین  نانآ  هک  دوشیم  هداد  یبأ  ای  ینیوبأ  لاوخاب  هّیقب  ثلث  ود  دننکیم و  میسقت 

: دیآ شیپ  تسا  نکمم  ضرف  هس  مامعا  نیب  هکرت  ثلث  ود  میسقت  رد  ب -

هصح ربارب  ود  روکذ  هصح  هک  يروطب  دنیامنیم ، میـسقت  دوخ  نیب  ار  ثلث  ود  دنـشاب  یما  ای  یبأ  ای  ینیوبأ  مامت  مامعا  هک  یتروص  رد  - 1
. دوب دهاوخ  واب  ّقلعتم  ثلث  ود  یمامت  تسا  درفنم  هاگره  و  دشاب ، ثانا 
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سدـس جـنپ  دوشیم و  هداد  یما  همع  ای  ومعب  ثلث  ود  زا  سدـس  دـشاب ، یبأ  ای  ینیوبأ  اهنآ  هّیقب  یما و  ماـمعا  زا  یکی  هک  یتروص  رد  - 2
نآ زا  یمامت  تسا  درفنم  هچنانچ  دشاب و  ثانا  هصح  ربارب  ود  روکذ  هصح  هک  يروطب  دوشیم ، میـسقت  یبأ  ای  ینیوبأ  مامعا  نیب  نآ  رگید 

. دوب دهاوخ  وا 
نیب نآ  یقاـب  دوشیم و  هداد  یما  ماـمعاب  ثلث  ود  زا  ثلث  دنـشاب ، ینیوبأ  اـی  یبأ  اـهنآ  هّیقب  یما و  ماـمعا  زا  رفن  دـنچ  هک  یتروـص  رد  - 3

دهاوخ وا  نآ  زا  یقاب  تسا  رفن  کی  هاگره  دـشاب و  ثانا  ۀـصح  ربارب  ود  روکذ  ۀـصح  هک  يروطب  ددرگیم ، میـسقت  یبأ  ای  ینیوبأ  مامعا 
. دوب

لاوخا مامعا و  دالوا  هرصبت -

بیـصن لسن  ره  بیـصن  و  دـنربیم . ثرا  اهنآ  ياجب  اهنآ  دالوا  لاوخا  هن  دـشاب و  مامعا  هن  ّتیم  يارب  هاـگره  : » م ق . « 937  » ةدام روتسدب 
مهس  رد  هکنانچ  دوشیم .» لصتم  ّتیمب  وا  ۀطساوب  هک  دوب  دهاوخ  یسک 
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مورحم ثرا  زا  ار  رّخؤم  ۀجرد  مدـقم ، ۀـجرد  ره  هک  تسا  هتخانـش  یتاجرد  دالوا  يارب  ناریا  یندـم  نوناق  تشذـگ ، یلوا  ۀـقبط  ثرالا 

ره دالوا  هکلب  دنتـسین ، يواسم  رگیدکی  اب  ثرا  رد  هجرد  کی  دارفا  دربیم . ثرا  رخؤم  ۀجرد  مدقم  ۀـجرد  ندوبن  تروص  رد  دـیامنیم و 
یفوتم ۀلاخب  هک  یبیصن  دوشیم و  هداد  وا  دالواب  هدیسریم  یفوتم  يومعب  هک  یبیصن  ینعم  نیاب  دنـشابیم ، دوخ  ردام  ای  ردپ  ماقم  مئاق  سک 

اب هجاوم  م  ق . « 936  » ةدام حیرص  قبط  رترود ، هجردب  تبسن  یفوتمب  رتکیدزن  هجرد  مدقت  تیبرقا و  هدعاق  دراد . ّقلعت  وا  دالواب  هدیـسریم 
نیا رد  هک  دـشاب  اـهنت  یبأ  يومع  کـی  ینیوبأ و  يومع  رـسپ  کـیب  رـصحنم  یفوتم  ثارو  هک  تسیتروص  رد  نآ  تسا و  هدـش  ءانثتـسا 

«936  » ةدام تسا . رخؤم  هجرد  ثیح  زا  هچ  رگا  دیامنیم ، مورحم  نآ  زا  ار  یبأ  يومع  تسا و  مدقم  ثرا  رد  ینیوبأ  يومع  رسپ  تروص 
یبأ يومع  کی  اب  ینیوبأ  يومع  رـسپ  کیب  ثرا  راصحنا و  تروص  رد  رگم  دـنربیمن ، ثرا  اهنآ  دالوا  لاوخا  ای  ماـمعا  دوجو  اـب  : » م ق .

مامعا ای  دـشاب  هلاخ  ای  لاـخ  ینیوبأ  يومع  رـسپ  اـب  رگا  نکیل  دـنکیم ، مورحم  ثرا  زا  ار  ومع  ومع ، رـسپ  تروص  نیا  رد  طـقف  هک  اـهنت 
«. دربیمن ثرا  ومع  رسپ  اهنت ، یبأ  ول  دنشاب و  ددعتم 
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موس ۀقبط  ۀثرو  اب  نیجوز  موس  باب 

هکرت لـصا  زا  ار  دوخ  ضرف  دـشاب  هک  نیجوز  زا  کـی  ره  ثحبم  نیا  رد  هروبزم  داوـم  ماـمت  رد   » م ق . « 938  » ةدام لوا  تمسق  روتـسدب 
جوز تشذگ ، مود  لوا و  ثحبم  رد  هکنانچ  هجوز .»...  يارب  نآ  عبر  جوز و  يارب  هکرت  لصأ  فصن  زا  تسا  ترابع  ضرف  نیا  دربیم و 

عبر دریگ  رارق  موس  ۀـقبط  ۀـثرو  اب  هک  یتروص  رد  نآ  دـنربیم و  ار  دوخ  مهـس  هکرت  لصا  زا  هدـش و  هتخانـش  ضرف  ناـبحاص  زا  هجوز  و 
دربیم هکرت  لصا  زا  ار  دوخ  بیصن  مه  ردامب  برقتم  م ...« : ق . « 938  » ةدام لیذ  روتسدب  نینچمه  تسا . جوز  يارب  فصن  هجوز و  يارب 
دننام ار  يردام  نادـنواشیوخ  یندـم  نوناـق  دوشیم .» دراو  ردـپب  نیبرقتم  رب  دـشاب  مه  یـصقن  رگا  تسا و  ردـپب  برقتم  لاـم  هکرت  یقاـب 

نادنواشیوخب دنامیم  هچنآ  سپـس  دـنربب و  ار  دوخ  بیـصن  هجوز  ای  جوز  فیدر  رد  اًلبق  هک  تسا  هتـشاد  ررقم  هتخانـش و  ضرف  نابحاص 
مهس ردامب  نیبرقتم  ضرف و  نابحاص  ردپب ، نیبرقتم  ردامب و  برقتم  دنچ  ضرف و  نابحاص  عامتجا  تروص  رد  نیاربانب  دوش . هداد  يردپ 

یفوتم ثراو  هک  یتروص  رد  اًلثم  دـشاب . رتمک  مه  اهنآ  ۀـنیعم  مهـس  زا  هچ  رگا  دـنهدیم ، ردـپب  نیبرقتمب  دـنامب  هچ  ره  دـنربیم و  ار  دوخ 
هک هکرت  زا   1 جوز 2 / ثرالا  مهس  هکرت و   1 هلاخ 3 / یئاد و  ثرالا  مهـس  جوز ، هلاخ و  یئاد و  دنچ  هّمع و  ومع و  دنچب  دشاب  رـصحنم 
رب صقن  ینعی  دوشیم . هداد  دنـشابیم  يردپ  نادنواشیوخ  هک  همع  ومع و  دـنچب  تسا   1 هکرت 6 / هیقب  5 و  / 6 1 / 2 + 1 دوشیم 3 / عومجم 
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جوز نوچ  دندربیم و  ار  هکرت  هّیقب  ثلث  ود  يردپ  نادنواشیوخ  تشادـن  جوز  ّتیم  هچنانچ  اریز  تسا ، هدـمآ  دراو  يردـپ  نادـنواشیوخ 
. تسا هدیسر  سدس  کیب  ثلث  ود  زا  هتفای و  لیلقت  يردپ  نادنواشیوخ  مهس  هدش ، هکرت  رد  یفوتم  رگید  هثرو  کیرش 
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یثنخ ثرالا  مهس  رد  مراهچ  ثحبم 

هراشا

یثنخ ثرالا  مهس  مکح  « 939  » ةدام رد  (، 938 داوم 928 - رد   ) موس ۀقبط  ثارو  ثرالا  مهـس  نایب  زا  سپ  موس  ثحبم  رد  یندـم  نوناق 
یثارو ۀـلمج  زا  هدوب و  یثـنخ  ثراو  رگا  لـبق  ثحبم  ود  ثحبم و  نیا  رد  هروکذـم  دراوم  ماـمت  رد  : » م ق . « 939  » ةدام دـیامنیم . نایب  ار 

: دوشیم نیعم  لیذ  قیرطب  وا  ثرالا  مهس  دنربیم  ثانا  ربارب  ود  اهنآ  روکذ  هک  دشاب 
زا رتخد  کی  ثرالا  مهـس  دشاب  هتـشاد  هبلغ  تیثانا  مئالع  رگا  دوخ و  ۀقبط  زا  رـسپ  کی  ثرالا  مهـس  دـشاب ، بلاغ  ّتیلوجر  مئالع  رگا 

دهاوخ ار  دوخ  ۀـقبط  زا  رتخد  کی  رـسپ و  کی  ثرالا  مهـس  عومجم  فصن  دـشابن  بلاغ  مئالع  زا  کیچـیه  رگا  دربیم و  ار  دوخ  ۀـقبط 
ثارو ثرالا  مهـس  هک  تسا  یندـم  نوناق  زا  موس  مود و  لوا و  ثحبم  لـبق ) ثحبم  ود  ثحبم و  نیا   ) تراـبع زا  ـالاب  ةداـم  روظنم  درب .»

. دیامنیم نایب  ار  هناگهس  تاقبط 
. دشاب درم  نز و  تلآ  ياراد  هک  تسا  یسک  یثنخ 

: تسا مسق  ود  رب  یثنخ 

رهاظ یثنخ  لوا -

رد دراد ، هبلغ  وا  ّتیلوجر  مئالع  رب  وا  تیثونا  مئالع  سکعلاب  ای  و  دراد ، هبلغ  وا  ّتیثونا  مئالع  رب  وا  ّتیلوجر  مئالع  هک  تسیـسک  نآ  و 
. دوشیم هداد  واب  دوخ  هقبط  زا  سنج  نآ  ثرالا  مهس  دوش  هتخانش  هک  سنج  ود  زا  کی  ره  زا  یثنخ  تروص  نیا 

لکشم یثنخ  مود -

ار وا  ناوتیمن  تروص  نیا  رد  درادن ، هبلغ  يرگید  رب  تمالع  ود  نآ  زا  کیچیه  تسا و  نز  درم و  مئالع  ياراد  هک  دشابیم  یـسک  نآ  و 
اذـل تسناد ، ثاـنا  روکذ و  سنج  فیدر  رد  یموس  سنج  ار  وا  ناوتیمن  هک  یناـنچمه  دروآ ، رامـشب  سنج  ود  زا  کیچـیه  فـیدر  رد 

زا  یمین  وا  ثرالا  مهس 
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. دوب دهاوخ  نز  ثرالا  مهس  زا  یمین  درم و  ثرالا  مهس 
نز ای  ندوب  درم  صیخـشت  یـسرداد  هلحرم  رد  یئاضق  یگدیـسر  رظن  زا  دـناهدومن . نایب  فلتخم  هّیماما  ياهقف  ار  ندوب  نز  درم و  مئالع 

. دوشیم هدراذگاو  دنشاب  ناکشزپ  هک  ینف  ناسانشراک  ةدهعب  یثنخ  ندوب 
بیـصن هک  تسا  يدروم  رد  ثرا ، يارب  وا  ندوب  نز  اـی  درم  ثیح  زا  یثـنخ  تیعـضو  صیخـشت  تسا  رّکذـتم  م  ق . « 939  » ةدام هکنانچ 

الا و  تسا ، یبأ  ای  ینیوبأ  مامعا  یبأ ، ای  ینیوبأ  رهاوخ  ردارب و  یبأ ، دادـجا  دالوا ، دالوا  دالوا و  رد  هکناـنچ  تسا ، ثاـنا  ربارب  ود  روکذ 
رد رثؤم  تسا  سنج  مادک  زا  هک  یثنخ  تقیقح  صیخشت  تسا  ثانا  ثرا  اب  يواسم  روکذ  ثرا  هک  دشاب  یثارو  هتـسد  زا  یثنخ  هکنانچ 

. دشابیم لاوخا  یما و  دادجا  یما ، رهاوخ  ردارب و  رد  هکنانچ  دشابیمن ، وا  بیصن 
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رتخد 1 مهس  رسپ 2 و  مهس  دشاب ، لکشم  یثنخ  کی  رتخد و  کی  رسپ و  کی  ياراد  دریمب و  یـسک  هک  یتروص  رد  تشذگ  هچنآ  ربانب 
. ددرگیم نّیعم  کی  ره  بیصن  میسقت و  هب 9  هکرت  اذل  دوشیم ، هتفرگ  رظن  رد   1 ، 1 یثنخ 2 / مهس  و 
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مجنپ ثحبم 

نیجوز ثراوت  رد  لوا  باب 

هراشا

. دربیم ثرا  وا  زا  يرگید  دریمب  هک  نیجوز  زا  کی  ره  دیوگیم  یندم  نوناق  « 949  » و « 940  » و « 938  » و « 927  » و « 913  » داوم هکنانچ 
: زا تسا  ترابع  نیجوز  ثراوت  طئارش 

دشاب مئاد  نیجوز  نیب  حاکن  - 1

هراشا

«. دنربیم ثرا  رگیدکی  زا  دنشابن  ثرا  زا  عونمم  هدوب و  یمئاد  اهنآ  ّتیجوز  هک  نیجوز  : » دیوگیم م  ق . « 940  » ةدام
رگیدکی زا  هجوز  جوز و  زا  کیچیه  دشاب ، هعتم  حاکن  هکنانچ  نیاربانب  تسا . هداد  رارق  مئاد  حاکن  ار  نیجوز  ثراوت  طرـش  روبزم  ةدام 

مئاد حاکن  ار  نیجوز  ثراوت  طرـش  هک  تسا  هدومن  هّیماما  ياـهقف  زا  ياهتـسد  هدـیقع  زا  يوریپ  رما  نیا  رد  یندـم  نوناـق  دـنربیمن . ثرا 
. دننادیم

: دنشابیم لوق  راهچ  ياراد  هیماما  ياهقف  عطقنم  حاکن  رد  نیجوز  ثراوتب  عجار 

عاطقنا دقع  رد  نیجوز  لوا -

. دنربیم ثرا  رگیدکی  زا  مئاد  دقع  دننام 

، دنربیمن ثرا  رگیدکی  زا  نیجوز  ددرگ  دقعنم  قلطم  روطب  هاگرھ  عاطقنا  دقع  مود -

ثرا يرگید  زا  نیجوز  زا  کی  ره  تسا و  عابتالامزال  طرـش  دوشب ، رگیدـکی  زا  نیجوز  ثراوت  طرـش  عاطقنا  دـقع  نمـض  هچنانچ  یلو 
. دربیم
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، دنربیم ثرا  رگیدکی  زا  نیجوز  دوش  دقعنم  قلطم  روطب  هاگرھ  عاطقنا  دقع  موس -

. درب دنهاوخن  ثرا  رگیدکی  زا  نانآ  ددرگ  طرش  ثراوت  مدع  نآ  نمض  رد  هچنانچ  یلو 

، دوشن ای  دوشب  ثراوت  طرش  هاوخ  دنربیمن ، ثرا  رگیدکی  زا  عطقنم  حاکن  رد  نیجوز  مراھچ -

هراشا

مدع رب  مه  رابخا  هکنآ  رب  هوالع  تسا ، تنس  باتک و  فالخ  رب  مه  ثراوت  طرش  تسین و  دوجوم  عطقنم  حاکن  رد  ثراوت  رب  یلیلد  اریز 
. دشابیم هّیماما  ياهقف  دزن  روهشم  روبزم  لوق  دیامنیم . حیرصت  ثراوت 
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اریز تسا ، مئاد  حاکن  رد  رـصحنم  رگیدکی  زا  نیجوز  ثراوت  دوشیم ، هدیمهف  الاب  رد  روکذم  « 940  » ةدام زا  هکنانچ  یندم  نوناق  رظن  زا 
ثراوت مدـع  رب  لیلد  نایب ، ماقم  رد  توکـس  هدومنن و  ینایب  هعتم  ثراوتب  عجار  تسا و  نیجوز  ثراوت  مکح  ناـیب  ماـقم  رد  روبزم  ةداـم 

رگیدکی ثراو  ار  نانآ  ناوتیمن  زین  هعتم  دقع  نمض  رد  نیجوز  ثراوت  طرش  جرد  ۀلیسوب  هک  دسریم  رظنب  دشابیم . هعتم  حاکن  رد  نیجوز 
«837  » ةدام قبط  تهج  نیدـب  دوریم ، رامـشب  هرمآ  نیناوق  زا  تسا و  هدـش  رارقرب  یعامتجا  مظن  ظفح  رظن  زا  ثراوت  مکح  اریز  داد ، رارق 
اب رگم  تسین  ذـفان  هکرت  ثلث  رب  هدایزب  ّتیـصو  م  ق . « 843  » ةدام قبط  دیامن و  مورحم  ثرا  زا  ار  هثرو  زا  یـضعب  دناوتیمن  یـصوم  م  ق .

ینوناق ۀـثرو  ثرـالا  مهـسب  زواـجت  هکرت و  رد  ثراو  ریغ  ندومن  میهـس  عاـطقنا ، دـقع  رد  نیجوز  ثراوت  طرـش  نیارباـنب  ثارو ، هزاـجا 
ثراوت طرش  هاگره  هکنآ  رب  هوالع  تسا . لطاب  روبزم  طرش  م  ق . « 232  » ةدام قبط  دوشیم و  هتخانش  عورشمان  طرش  دارفا  زا  اذل  دشابیم ،
يدنواشیوخ  هنوگچیه  هک  ار  یصاخشا  همزال ، دوقع  نمض  رد  ثراوت  طرش  ۀلیسوب  ناوتیم  دشاب ، حیحص  عاطقنا  دقع  رد  نیجوز 
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رد : » دـیوگیم هک  م  ق . « 1077  » ةدام دافم  درادـن . تقفاوم  رما  نیا  اب  ءاهقف  زا  کیچـیه  هکنآ  لاح  داد و  رارق  ثراو  دـنرادن  رگیدـکی  اب 

ثراوت لیلد  دـناوتیمن  تسا .» هدـش  رّرقم  یتآ  لصف  رد  ثرا و  باب  رد  هک  تسا  نامه  وا  رهم  نز و  تثاروب  عجار  ماـکحا  عطقنم  حاـکن 
عطقنم حاکن  رد  نیجوز  ثراوتب  عجار  ثرا  باب  رد  اریز  دریگ ، رارق  نانآ  ثراوت  طرـش  تحـص  رب  لـیلد  اـی  عطقنم و  حاـکن  رد  نیجوز 

. تسا هدشن  ینایب 
يرگید زا  لبق  هک  نیجوز  زا  کی  ره  تسناد و  ّتیـصو  مکح  رد  ار  عطقنم  حاـکن  رد  ثراوت  طرـش  ناوتیم  هک  دـناهدومن  روصت  یـضعب 
ثراوت طرـش  رد  اریز  تسا ، یئاـضق  شور  زا  رود  رما  نیا  هک  دـسریم  رظنب  دوش . بوسحم  هل  یـصوم  تسا  تاـیح  دـیق  رد  هکنآ  دریمب 

دروم رد  ینئارق  رگم  دوشیمن ، عقاو  دصق  نودب  دقع  تسا و  هتـشادن  تسا  یـصوصخم  دقع  هک  ّتیـصو  دصق  نیفرط  زا  کیچـیه  روبزم 
. دناسرب ار  ّتیصوب  دصق  هک  دشاب  دوجوم  صوصخم 

- ءانثتسا

دربیمن »...  ثرا  وا  زا  نز  دریمب  لوخد  زا  لبق  ضرم  نامه  رد  دنک و  دقع  ار  ینز  ضرم  لاح  رد  يدرم  رگا  : » م ق . « 945  » ةدام روتسدب 
لبق هکنآ  ای  دشاب و  هدمآ  لمعب  لوخد  هاوخ  دربیم ، ثرا  وا  زا  يرگید  دـیامن  توف  حاکن  تدـم  رد  نیجوز  زا  یکی  هچنانچ  هدـعاق  قبط 

حاکن ار  ینز  يرامیب  تدم  رد  جوز  هاگره  هک  هتشاد  رّرقم  هّیماما ، ياهقف  زا  روهـشم  تعباتمب  یندم  نوناق  ًءانثتـسا  یلو  دریمب ، لوخد  زا 
زا یضعب  تسا . تیاور  دانتساب  هیماما  قوقح  رد  روبزم  ءانثتـسا  دربیمن . ثرا  وا  زا  نز  دیامن  توف  لوخد  زا  لبق  يرامیب  نآ  رثا  رد  دنک و 
زین ثرا  دشابیمن و  رهم  قحتسم  نز  تهج  نیدب  ددرگیم و  لطاب  حاکن  رامیب ، جوز  توف  رثا  رد  روبزم  دروم  رد  هک  دننآ  رب  هّیماما  ياهقف 

لطاب  روبزم  حاکن  هچنانچ  اریز  دسریمن ، رظنب  یقوقح  لوصا  اب  قباطم  نانیا  راهظا  دربیمن .
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حیرـصت ءاهقف  زا  يوریپب  الاب  ةدام  لیذ  رد  هک  یناـنچمه  دربب ، ثرا  نز  دـنک  یکیدزن  نز  اـب  درم  هاـگره  هک  ددرگیم  بجوم  هچ  دـشاب ،
: هدش

م ق . « 945  » ةداـم زا  هکناـنچ  نیارباـنب  دربـیم .» ثرا  وا  زا  نز  دریمب  ضرم  نآ  زا  نتفاـی  تحـص  زا  دـعب  اـی  لوخد  زا  دـعب  رگا  نکیل  »... 
، نز تثارو  روبزم  دروم  رد  ًءانثتـسا  یلو  تسا ، هدش  دـقعنم  حیحـص  دـنک  توف  نآ  رثا  رد  هک  يرامیب  رد  ضیرم  حاکن  دوشیم ، هدـیمهف 

. دبای افش  هدرک  حاکن  نآ  رد  هک  يرامیب  زا  ای  و  دشاب ، هدرک  یکیدزن  وا  اب  رهوش  هکنآب  تسا  طورشم 
الا تسا و  هدومن  حاـکن  نآ  رد  هک  دـشاب  يراـمیب  ناـمه  ببـسب  رهوش  توف  هک  تسنآ  دریمب ) ضرم  ناـمه  رد   ) ۀـملک زا  هداـم  روـظنم 

التبم هک  یـسک  اًـلثم  دربیم . ثرا  وا  زا  نز  دـنک  توف  رهوش  ریخا  يراـمیب  رثا  رد  ددرگ و  يراـمیب  نآ  ۀمیمـض  يرگید  يراـمیب  هچناـنچ 
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روبزم نز  ناوتیمن  دریمب ، ضرم  نآ  زا  هدومن و  هیرلا  تاذ  يراتسرپ  مدع  رثا  رد  دیامن و  مئاد  حاکن  ینز  اب  لاح  نآ  رد  دشابیم و  هبصحب 
. تشاد مورحم  دوخ  رهوش  ثرا  زا  ار 

اب اریز  درب ، دهاوخ  ثرا  وا  زا  رهوش  دریمب  لوخد  زا  لبق  روبزم  نز  دروآ و  رد  مئاد  حاکنب  ضرم  لاح  رد  ار  ینز  يدرم  هک  یتروص  رد 
نینچمه دـشابیم . مّلـسم  نز  زا  رهوش  ندرب  ثرا  روبزم ، دروـم  ءانثتـسا  مدـع  رگیدـکی و  زا  نیجوز  ثراوـتب  م  ق . « 940  » ةدام تحارص 
تحارـص اب  تشذـگ  هکنانچ  اریز  دربیم ، ثرا  وا  زا  رهوش  دریمب ، لوخد  زا  لبق  ضرم  نامه  رد  دـنک و  رهوش  ضرم  لاح  رد  نز  هاگره 

. دومن رگیدکیب  سایق  ار  ود  نآ  ناوتیمن  م  ق . « 945  » ةدام مکح  ندوب  یئانثتسا  رگیدکی و  زا  نیجوز  ثراوتب  م  ق . « 940  » ةدام

دوش عقاو  تیجوز  تدم  رد  توف  - 2

هراشا

هک  تسا  نیجوز  زا  کی  ره  دنربیم  ثرا  ببس  بجومب  هک  یصاخشا  هلمج  زا  : » م ق . « 864  » ةدام روتسدب 
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يرگید زا  نیجوز  زا  کی  ره  ات  دوش  عقاو  ّتیجوز  نامز  رد  توف  دیاب  دیامنیم ، حیرصت  هدام  هکنانچ  دشاب .» هدنز  يرگید  توف  نیح  رد 
یقرف رما  نیا  رد  هدام  قالطاب  رظن  دربیمن . ثرا  وا  زا  يرگید  دنک ، توف  قالط  ققحت  زا  سپ  نیجوز  زا  یکی  هچنانچ  نیاربانب  دربب . ثرا 

: تسا هدرک  دروخرب  ءانثتسا  ودب  الاب  ةدعاق  نآ . زا  دعب  ای  دشاب و  یکیدزن  زا  لبق  قالط  هک  دیامنیمن 

یعجر ۀدع  تدم  رد  توف  فلا -

وا زا  يرگید  دریمب  هدع  ءاضقنا  زا  لبق  هک  اهنآ  زا  کی  ره  دنک ، هقلطم  یعجر  قالطب  ار  دوخ  نز  رهوش  رگا  : » م ق . « 943  » ةدام روتسدب 
تـسنآ رما  نیا  تلع  دنربیمن .» ثرا  رگیدکی  زا  دشاب  نئاب  قالط  ای  هدوب و  هدع  ءاضقنا  زا  دـعب  اهنآ  زا  یکی  توف  رگا  نکیل  دربیم ، ثرا 

رد تسا  یعجر  قالط  ةدع  رد  هک  هجوز   ) یبسح ا . ق . « 8  » ةدام قش 2  حیرص  ربانب  دوشیمن  عطق  یعجر  قالط  هلیسوب  تیجوز  هطبار  هک 
زا لبق  ّتیعضو  دنک و  عوجر  هدع  تدم  رد  م  ق . « 1148  » ةدام روتـسدب  دناوتیم  جوز  یعجر  قالط  رد  تهج  نیدب  تسا ،) هجوز  مکح 

، دشابیم جوز  فرط  زا  عوجر  مدع  هدع و  ءاضقناب  فقوتم  یعجر  قالط  ۀلیسوب  حاکن  یعطق  لالحنا  رگید : ترابعب  دهد . هداعا  ار  قالط 
ةدع م . ق . « 1109  » ةدام رد  روکذم  ةدع  تدم  رد  هقفن  قاقحتـسا  لیبق  زا  دشابیم  اراد  زین  هدع  تدم  رد  ار  تیجوز  راثآ  زا  يرایـسب  اذـل 

. تسا هجوز  هیعجر  هقلطم  هک  دننآ  رب  هّیماما  ءاهقف  زا 
هاگره تسا  نینچمه  دربیمن و  ثرا  وا  زا  يرگید  دریمب  نیجوز  زا  یکی  هیعجر  هدـع  تدـم  ءاضقنا  زا  سپ  هاـگره  تشذـگ  هچنآ  رباـنب 

دوشیم و عطق  ّتیجوز  ۀطبار  قالط  نداد  اب  اریز  هسئای ، هلوخدم و  ریغ  قالط  دننام  دشاب  نئاب  قالط  هدع  تدـم  رد  نیجوز  زا  یکی  توف 
داجیا يارب  یعنام  هک  تسا  یتروص  رد  رما  نیا  . ) دنیامن داجیا  دیدج  دقع  ۀلیـسوب  ار  نآ  دـیاب  دـنهد  همادا  ار  ّتیجوز  دـنهاوخب  هچنانچ 

« 1145  » ةدام روتسدب  هک  تارابم  علخ و  قالط  رد  تسا  نینچمه  تسا .) يدع  قالط  موس و  قالط  رد  هکنانچ  دشابن  نآ 
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ار نآ  راثآ  دوب و  دـهاوخ  یعجر  ضوعب  نز  عوجر  زا  سپ  نیاربانب  دـشابیم . نئاـب  قـالط  ماـسقا  زا  هدرکن  ضوعب  عوجر  نز  ماداـم  م  ق .
. تشاد دهاوخ 

توم ضرم  تدم  رد  قالط  ب -

هراشا
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، دریمب ضرم  نامهب  قالط  خیرات  زا  لاس  کی  فرظ  رد  دهد و  قالط  ار  دوخ  نز  ضرم  لاح  رد  رهوش  رگا  : » م ق . « 944  » ةدام روتسدب 
رد رهوش  هک  تسنآ  روبزم  مکح  ۀفـسلف  دـشاب .» هدرکن  رهوش  نز  هکنیا  رب  طورـشم  دـشاب ، نئاـب  قـالط  هچ  رگا  دربـیم  ثرا  وا  زا  هجوز 
نز رب  فاحجا  رما  نیا  نوچ  دـسرب و  رگید  هثروب  هکرت  دـیامن و  مورحم  ثرا  زا  ار  وا  ات  دـهدیم  قالط  ار  دوخ  نز  هاـگ  گرم ، یکیدزن 

: تسا هداد  ثرا  ندرب  قح  دشاب  دوجوم  ریز  طئارش  هک  یتروص  رد  هقّلطم  نزب  هدرک و  يریگولج  جوز  ۀلیح  زا  نوناق  اذل  دشابیم ،

دریمب هداد  قالط  نآ  رد  ار  دوخ  نز  هک  يرامیب  زا  رهوش  هک  یتروص  رد  کی -

زا هقّلطم  نز  يرگید ، يرامیب  ای  دشاب  لوا  يرامیب  عون  زا  هاوخ  دریمب ، ددرگ و  رامیب  ًاددجم  دـبای و  يدوبهب  يرامیب  نآ  زا  هچنانچ  الا  و 
. درب دهاوخن  ثرا  وا 

دربیم ثرا  وا  زا  نز  دریمب  قالط  عوقو  خیرات  زا  لاس  کی  رد  رهوش  هک  یتروص  رد  ود -

، دریمب قالط  خـیرات  زا  لاس  کی  تدـم  رد  نز  هچنانچ  سکعلاب  درب . دـهاوخن  ثرا  وا  زا  نز  دریمب  رهوش  لاس  کی  زا  سپ  هاگره  الا  و 
قح ةدـعاق  قبط  تسا و  هداد  قالط  ار  نز  هک  هدومن  دوخ  ررـضب  مادـقا  رهوش  اریز  یعجر ، هدـع  تدـم  رد  رگم  دربیمن  ثرا  وا  زا  رهوش 

. دشابیم یئانثتسا  مکح  الاب  دروم  رد  هقلطم  نز  ندرب  ثراو  ددرگیم  لئاز  حاکن  یعطق  لالحنا  هلیسوب  نیجوز  ثراوت 

دشاب هدرکن  رایتخا  يرگید  رهوش  هدع ، ءاضقنا  زا  سپ  هقلطم  نز  هک  یتروص  رد  هس -

يرامیب نامه  زا  قالط  عوقو  خیرات  زا  لاس  کی  تدم  فرظ  رد  هچ  رگا  لوا  رهوش  دشاب ، هدرک  رایتخا  يرگید  رهوش  نز ، هچنانچ  الا  و 
. درب دهاوخن  ثرا  وا  زا  روبزم  نز  دریمب ،
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نیجوز ثرالا  مهس  رد  مود  باب 

هراشا

جوز ۀکرت  زا  هجوز  بیـصن  ربارب  ود  هجوز  ۀکرت  زا  جوز  بیـصن  يواستم  طئارـش  اب  دـشابیم و  توافتم  رگیدـکی  زا  نیجوز  ثرالا  مهس 
مهس : » م ق . « 941  » ةدام روتسدب  تسا . هدش  تیاعر  ثرا  دراوم  زا  يرایسب  رد  هک  دشابیم  نز  رب  درم  يرترب  روبزم  فالتخا  يانبم  تسا .

زا کی  ره  ثرالا  مهـس  تسا .» هدـش  رکذ  « 938  » و « 927  » و « 913  » داوم رد  هک  تسا  يروطب  رگیدـکی  ۀـکرت  زا  هجوز  جوز و  ثرـالا 
: دشابیم ریز  حرشب  تسا  رکذتم  الاب  داوم  هکنانچ  نیجوز 

یفوتم يارب  یبسن  يابرقا  ندوب  اب  نیجوز  ثرالا  مهس  لوا -

جوز ثرالا  مھس  - 1

روبزم جوز  زا  هجوز  دالوا  هاوخ   ) درب دـهاوخ  ار  وا  ۀـکرت  زا  عبر  جوز  دـشاب ، هتـشاد  دالوا  دالوا  اـی  دـالوا  دریمب و  هجوز  هک  یتروص  رد 
. درب دهاوخ  ار  هکرت  زا  فصن  جوز  دشاب ، هتشادن  دالوا  دالوا  ای  دالوا  هجوز  هچنانچ  يرگید ) درم  زا  ای  دشاب 

هجوز ثرالا  مھس  - 2
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روبزم هجوز  زا  جوز  دالوا  هاوخ   ) درب دـهاوخ  ار  وا  ۀـکرت  زا  نمث  ۀـجوز  دـشاب ، هتـشاد  دالوا  دالوا  ای  دالوا  دریمب و  جوز  هک  یتروص  رد 
. دربیم ار  هکرت  زا  عبر  هجوز  دشاب ، هتشادن  دالوا  دالوا  ای  دالوا  جوز  هچنانچ  يرگید ) نز  زا  ای  دشاب 

لصأ زا  ار  دوخ  ثرالا  مهس  ریز  داوم  روتـسدب  دوب و  دنهاوخ  کیرـش  هکرت  رد  دنـشاب  دوجوم  هک  هناگهس  تاقبط  زا  کی  ره  اب  نیجوز 
م  ق . « 913  » ةدام یلوا ، ۀقبط  ۀثرو  ثرالا  مهس  ثحبم  رد  دنربیم . هکرت 
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زا تسا  تراـبع  ضرف  نیا  دربیم و  ار  دوخ  ضرف  دـشاب  هدـنز  هک  نیجوز  زا  کـی  ره  ثحبم  نیا  رد  هروکذـم  روص  ماـمت  رد  : » دـیوگیم

نمث جوز و  يارب  هکرت  عبر  زا  و  دـشاب ، هتـشادن  دالوا  دالوا  ای  دـالوا  ّتیم  هک  یتروص  رد  هجوز  يارب  نآ  عبر  و  جوز ، يارب  هکرت  فصن 
میسقت ثارو  ریاس  نیب  ام  لبق  داوم  تارّرقم  قبط  رب  هکرت  یقب  ام  و  دشاب ، هتشاد  دالوا  دالوا  ای  دالوا  ّتیم  هک  یتروص  رد  هجوز  يارب  نآ 

کی ره  ثحبم  نیا  رد  هروبذم  دراوم  مامت  رد  : » دیوگیم لوا  دـنب  رد  م  ق . « 927  » ةدام مود ، ۀقبط  ۀثرو  ثرالا  مهـس  ثحبم  رد  دوشیم .»
هجوز يارب  نآ  عبر  جوز و  يارب  هکرت  لصا  فصن  زا  تسا  ترابع  ضرف  نیا  دربیم و  هکرت  لـصا  زا  ار  دوخ  ضرف  دـشاب  هک  نیجوز  زا 

...«.
: دیوگیم م  ق . « 938  » ةدام موس  ۀقبط  ۀثرو  ثرالا  مهس  ثحبم  رد 

زا تسا  تراـبع  ضرف  نیا  دربـیم و  هکرت  لـصا  زا  ار  دوـخ  ضرف  دـشاب  هک  نیجوز  زا  کـی  ره  ثحبم  نیا  رد  هروـبزم  دراوـم  ماـمت  رد  »
 ...«. هجوز يارب  نآ  عبر  جوز و  يارب  هکرت  لصا  فصن 

دشاب هدش  دلوتم  انز  زا  هچنانچ  الا  دشاب و  هدش  دلوتم  ههبـش  زا  ای  حاکن  زا  هک  تسا  يدالوا  الاب  دراوم  رد  یفوتم ، نتـشاد  دالوا  زا  روظنم 
تسا یفوتم  زا  وا  تثارو  رظن  زا  دالوا  ندوب  تروص  رد  نیجوز  زا  کی  ره  بیصن  نتفای  لیلقت  اریز  درادن ، دالوا  یفوتم  هک  تسنآ  دننام 

. دشابیم دوجوم  ریغ  دننام  ثیح  نیا  زا  دربیمن و  ثرا  دشاب  انز  زا  ّدلوتم  هاگره  و 

یفوتم يارب  یبسن  يابرقا  ندوبن  تروص  رد  نیجوز  ثرالا  مهس  مود -

هراشا

: درب دهاوخ  ثرا  لیذ  قیرطب  رگید  ةدنامزاب  دشاب ، هتشادن  یبسن  ثراو  دریمب و  نیجوز  زا  یکی  هک  یتروص  رد 

- جوز ثرالا  مھس  - 1

، دراذگن یقاب  دوخ  زا  یبسن  يابرقا  دریمب و  هجوز  هاگره 
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. دربیم درب  ار  رگید  فصن  ضرفب و  ار  هکرت  فصن  جوز  هک  دوشیم  هتفگ  یقوقح  حالطصاب  دسریم . جوزب  هکرت  یمامت 

هجوز ثرالا  مھس  - 2

هراشا

و دربیم ، ضرفب  تسا  وا  ۀـنیعم  بیـصن  هک  ار  هکرت  زا  عبر  طقف  هجوز  دراذـگن ، یقاب  دوخ  زا  یبسن  ياـبرقا  دریمب و  جوز  هک  یتروص  رد 
ای جوز  زا  ریغب  رگید  ثراو  چـیه  ندوبن  تروـص  رد  : » دـیوگیم م  ق : « 949  » ةدام دوشیم . هداد  تلود  هنیزخب  ثراو  الب  ۀـکرت  دـننام  هیقب 

ثراو و الب  صاخشا  لام  مکح  رد  رهوش  ۀکرت  ۀّیقب  و  ار ، دوخ  بیصن  طقف  نز  نکیل  دربیم ، ار  دوخ  تافوتم  نز  ۀکرت  مامت  رهوش  هجوز 
رما روبزم  ةدام  تسا .» مکاحب  عجار  یفوتم  ۀکرت  رما  ثراو  ندوبن  تروص  رد  : » دـیوگیم م  ق . « 866  » ةدام دوب . دهاوخ  « 866  » ةدام عبات 
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رد روکذم  « 335  » ةدام رد  یبسح  روما  نوناق  دناسریم . یفرصم  هچب  ار  نآ  مکاح  هک  تسا  هدرکن  نایب  یلو  هتسناد  مکاحب  عجار  ار  هکرت 
دهاوخ یمومع  تادیاع  ءزج  تروص  نیا  رد  دوشیم ، هداد  تلود  ۀـنازخب  هکرت  هک  درادـیم  رّرقم  ثراوالب  يافوتم  هکرت  رد  متـشه  لصف 

زا سپ  دوشیم و  هداد  واـب  هکرت  دوـش  موـلعم  یفوـتم  ثراو  لاـس ، هد  اـت  هکرت  ریرحت  خـیرات  زا  رگا  : » یبـسح روـما  ق . « 335  » ةداـم دوب .
هتفریذـپ دـشاب  هک  ناونع  رهب  یـسک  زا  هکرتب  تبـسن  یقح  ءاعدا  دوشیم و  میلـست  تلود  ۀـنازخب  هکرت  ةدـنامیقاب  هدربمان  تدـم  نتـشذگ 

«. تسین
عبر کی  دوشیم  هداد  واب  هکرت  یمامت  هجوز  رگم  دراذـگن  یقاب  دوخ  زا  یثراو  دریمب و  جوز  هچنانچ  هک  دـننآ  رب  هیماما  ءاـهقف  زا  یـضعب 

. در ناونعب  رگید  عبر  هس  ضرف و  ناونعب 

ددعتم تاجوز  ثرالا  مهس  هرصبت -

«. دوشیم میـسقت  هیوسلاب  نانآ  ۀـمه  نیب  دراد ، هجوزب  ّقلعت  هک  هکرت  نمث  ای  عبر  تاـجوز ، ددـعت  تروص  رد  : » م ق . « 942  » ةدام روتسدب 
الثم 
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نآ زا  نمث  دـشاب و  هتـشادن  دالوا  یفوتم  هک  یتروص  رد  هکرت  عبر  دـشاب ، هتـشاد  مئاد  نز  راهچ  توف  ناـمز  رد  دریمب و  يرهوش  هاـگره 

. ددرگیم میسقت  يواستم  روطب  اهنآ  نیب  دشاب ، هتشاد  دالوا  هاگره 
هتـشاد مئاد  نز  راهچ  درم  هک  دـیآیم  شیپ  يدروم  رد  نآ  دـنوش و  کیرـش  روبزم  نمث  ای  عبر  رد  نز  راـهچ  زا  شیب  تسا  نکمم  هاـگ 
هاگره الثم  دـنک . یکیدزن  دریگب و  رگید  نز  اهنآ  ياجب  و  دـهد ، قالط  دریمیم  نآ  زا  هک  يرامیب  رد  ار  اـهنآ  رفن  دـنچ  اـی  کـی  تسا و 

دـیامن و یکیدزن  وا  اب  دروآرد و  حاکنب  ار  يرگید  دـهد و  قالط  ار  یکی  دریمیم  نآ  زا  هک  يرامیب  رد  دـشاب و  هتـشاد  نز  راـهچ  یـسک 
هک یکی  دناهدوب ، وا  حاکن  رد  هک  نز  هس  زا  دنترابع  اهنآ  دنربیم و  ثرا  وا  زا  نز  جنپ  دریمب ، قالط  خـیرات  زا  لاس  کی  تدـم  رد  رهوش 

ةدام قبط  و  تسا ، هدـمآ  رد  ددـجم  حاکنب  هک  ینز  و  دربیم ، ثرا  دوخ  رهوش  زا  لاس  کی  اـت  م  ق . « 944  » ةدام قبط  هدـش و  هداد  قالط 
. درب دهاوخ  ثرا  م  ق . « 945»

رگا نکیل  دربیمن ، ثرا  وا  زا  نز  دریمب  لوخد  زا  لبق  ضرم  نامه  رد  دـنک و  دـقع  ار  ینز  ضرم  لاح  رد  يدرم  رگا  : » م ق . « 945  » ةدام
يرامیب لاح  رد  وا  هک  یئاهنز  یفوتم و  ياهنز  نیاربانب  دربیم .» ثرا  وا  زا  نز  دریمب ، ضرم  نآ  زا  نتفای  تحـص  زا  دـعب  ای  لوخد  زا  دـعب 

دنـشاب هک  رفن  دنچ  ره  دنکیم ، لوخد  اهنآ  اب  دروآیم و  رد  حاکنب  يرامیب  تدـم  رد  هک  یئاهنز  نینچمه  دـهدیم و  قالط  الاب  هدام  قبط 
. دنوشیم کیرش  نمث ) ای  عبر   ) ثرالا مهس  رد 
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دنربیم ثرا  نآ  زا  نیجوز  هک  یلاوما  رد  موس  باب 

هراشا

: لیذ لاوما  زا  هجوز  نکیل  دربیم ، ثرا  هجوز  لاومأ  مامت  زا  جوز  : » م ق . « 946  » ةدام
. دشاب هک  لیبق  ره  زا  هلوقنم  لاومأ  زا  - 1

«. راجشا هینبا و  زا  - 2
: دوشیم هداد  حرش  ریز  رد  هک  دیامنیم ، نایب  دربیم  ثرا  نآ  زا  نیجوز  زا  کی  ره  هک  ار  یلاومأ  الاب  ةدام 
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- دربیم ثرا  نآ  زا  جوز  هک  یلاوما  فلا -

زا فصن ) ای  عبر   ) هنیعم ثرالا  مهـس  رادـقمب  لوقنم  ریغ  ای  دـشاب  لوقنم  هاوخ  هجوز  لاومأ  یمامت  زا  جوز  دریمب ، هجوز  هک  یتروص  رد 
. دربیم هکرت 

- دربیم ثرا  نآ  زا  هجوز  هک  یلاوما  ب -

هراشا

ق. « 946  » ةدام موهفم  زا  هک  هکرت  لاومأ  ضعب  زا  ار  وا  تسا ، هداد  رارق  جوز  بیصن  فصن  ار  هجوز  بیـصن  هکنآ  رب  هوالع  یندم  نوناق 
. راجشا هینبا و  نیع  زا  دشابن و  ای  دشاب  نامتخاس  ریز  هاوخ  نیمز  زا : تسا  ترابع  نآ  هدومن و  مورحم  دوشیم ، طابنتسا  م 

: دربیم ثرا  لیذ  لاومأ  زا  هجوز  الاب  ةدام  قبط  نیاربانب 

- دشاب هک  لیبق  رھ  زا  هلوقنم  لاوما  - 1

نآ لحم  ای  دوخب ، هکنآ  نودـب  دـشاب  نکمم  رگید  لحمب  یلحم  زا  نآ  لقن  ینعی  دـنلوقنم ، ًاتاذ  هک  یلاوما  زا  تسا  ترابع  لوقنم  لاوما 
رد هک  یلاوما  تسا  نینچمه  دیدرگ . نایب  باتک  نیا  لوا  دـّلجم  رد  نآ  حرـش  هک  نآ  لاثما  هدرپ و  لبم ، شرف ، دـننام  دـیآ ، دراو  یبارخ 

لصاح  هک  یببس  رهب   ) بلط دننام  دشابیم ، لوقنم  مکح 
 307 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

عارتخا و قح  لوقنم ، لاوما  رب  هقیثو  قح  هعفش ، قح  رایخ ، قح  دشاب ) لوقنم  ریغ  هچ  رگا  لام  عیب  رد  نمث  هراجالا ، لام  دننام  دشاب  هدش 
دننام دـشاب ، لوقنم  ریغ  نآ  عوضوم  هک  ینید  دـسریم  رظنب  نآ . لاثما  يراجت و  ياهتکرـش  رد  ءاکرـش  قح  همجرت ، فیلأت و  قح  فشک ،

هتخانـش لوقنم  روبزم  دهعت  دنک . لقتنم  ثرومب  ار  نیعم  ۀیحان  رد  عقاو  یعورزم  ياهنیمز  زا  عبرم  رتم  رازه  هک  هدومن  دـهعت  یـسک  هکنآ 
. دربیم ار  دوخ  مهس  لوقنم  ریغ  لاوما  نیع  زا  نز  دهعت  ماجنا  زا  سپ  و  دوشیم .

- راجشا هینبا و  - 2

هراشا

نآ لاثما  نامیـس و  كاخ ، کهآ ، رجآ ، گنـس ، نهآ ، بوچ ، اب  نیمز  يور  رب  ناـسنا  لـمع  ۀلیـسوب  هک  تسا  يزیچ  نآ  هینبا  زا  روظنم 
هتفر راکب  نآ  لاثما  نفلت و  قرب و  بآ و  ياههلول  دننام  نیمز  رد  هچنآ  رگید . تاسیـسأت  اههناخراک و  تسا  نینچمه  تسا . هدش  هتخاس 
هینبا مکح  رد  دورن ، راکب  نآ  رد  ینامتخاس  حلاصم  هنوگچیه  هچ  رگا  هدش  رفح  نیمز  ریز  ضوح و  رابنا  بآ  دـننام  نیمز  رد  هکنآ  ای  و 

ای دـنیامنیم و  رفح  گنـس  رد  موس  اـی  مود  ۀـقبط  رد  اهرهـش  ضعب  رد  هک  یئاـهنیمز  ریز  اـی  بآ  هاـچ  اـی  تاونق  دـننام  ددرگیم  بوسحم 
. دننکیم نیمز  ریز  رد  ای  هوک  رد  نادنفسوگ  يارب  هک  یئاههغاز 

، دشاب هدش  هتشاک  یناسنا  لمع  ۀلیسوب  ای  هدش و  هدیئور  ًاعبط  هاوخ  دشابیم ، نیمز  يور  رد  هک  تسیئاههلـصأ  تخرد و  راجـشا  زا  روظنم 
ۀملک هچ  رگا  تسا ، راجـشا  مکح  رد  نآ  لاثما  هبنپ و  ناجمداب ، دننام  دیوریم  نیمز  رد  هک  یئاههتوب  تعارز و  تشک و  هک  دسریم  رظنب 

. دومن طابنتسا  ار  نآ  م  ق . « 946  » ةدام قش 2  كالم  تدحو  رظن  زا  ناوتیم  اریز  دوشیمن ، نآ  لماش  راجشا 
نیمز  زا  نز  تسا ، هدومن  يوریپ  نآ  زا  یندم  نوناق  هک  هّیماما  نییقوقح  رظن  زا  يوریپ  هب  تسا  مولعم  م  ق . « 946  » ةدام نایب  زا  هکنانچ 
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لاوما زا  اـهنآ  اریز  دربیمن ، ثرا  نآ ، تعفنم  زا  لوقنم و  ریغ  زا  عاـفتنا  قح  زا  نز  نینچمه  دـشاب . اـنب  راجـشا و  ریز  هچ  رگا  دربـیمن  ثرا 
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. دربب ثرا  اهنآ  تمیق  زا  هک  دیآیمن  رامشب  راجشا  هینبا و  زا  دربب و  ثرا  اهنآ  نیع  زا  نز  هک  دنشابیمن  لوقنم 
لوق دـنچ  دربیم . ثرا  هکرت  ۀـّیقب  نیع  زا  راجـشا و  هینبا و  تمیق  زا  دربیمن و  ثرا  نیمز  زا  نز  هک  تسا  نآ  رب  هّیماـما  ءاـهقف  روهـشم  رظن 

: ددرگیم نایب  اًلیذ  هک  تسا  دوجوم  هّیماما  قوقح  رد  زین  نز  ثراب  عجار  رگید 
. تسا ردان  روبزم  لوق  دوخ ، جوز  كرتام  مامت  زا  هجوز  ندرب  ثرا  - 1

. نیمز ریغ  زا  یمود  دربیم و  ثرا  جوز  ۀکرت  یمامت  زا  یلوا  هک  وحن  نیدب  دلو ، تاذ  ریغ  دلو و  تاذ  هجوز  نیب  قرف  - 2
. درب دهاوخ  ار  دوخ  بیصن  هکرت  ۀّیقب  زا  و  دربیمن ، ثرا  نکسم  هناخ و  زا  طقف  هجوز  - 3

. دوشیم هداد  هجوزب  نآ  تمیق  زا  هدش و  میوقت  نیمز  هکلب  دربیمن  ثرا  نیمز  نیع  زا  هجوز  هک  تسنآ  رب  یضترم  دیس  - 4
نکمم دوخ ، رهوش  توـف  زا  سپ  نز  هک  تسا  نآ  رگید  ۀـثرو  اـب  وا  ندادـن  رارق  کیرـش  نیمز و  ندرب  ثرا  زا  هجوز  ّتیمورحم  ۀفـسلف 

رهوش ةداوناخ  نیب  یتافالتخا  داجیا  رما  نیا  دهد و  هلخادم  قباس  رهوش  ةداوناخ  یناگدنز  رد  ار  یبنجا  درم  دنک و  رهوش  يرگیدـب  تسا 
، فالتخا داجیا  زا  لبق  نوناق  تهج  نیدـب  ددرگن ، عفر  نآ  زا  ینمـشد  مه  لوقنم  ریغ  شورف  ای  زارفا  اب  هک  دـیامنب  دـیدج  رهوش  قباـس و 
رد تسنیا : نآ  دـشاب و  هتـشاد  یقیمع  یخیراـت  أـشنم  رما  نیا  هک  دوشیم  هدز  سدـح  تسا . هدومن  کـیکفت  رگیدـکی  زا  ار  ناـنآ  قوقح 

هداوناخ  زا  رهوش  توف  زا  سپ  نز  دوب ، هدشن  لزلزتم  هداوناخ  تیزکرم  زونه  هک  هتشذگ  نارود 
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ًاـصوصخم لوقنم  ریغ  لاوما  رگید  فرط  زا  تسا . هتفریم  رامـشب  نآ  دارفا  زا  هتفاـییم و  تدوع  دوـخ  یلـصأ  هداوناـخب  هدـشیم و  جراـخ 
هدـشیمن هداد  نزب  نآ  زا  یبیـصن  تهج  نیدـب  هدوبیم ، هداوناخ  ای  سیئرب  ّقلعتم  هدومنیم و  نیمـضت  ار  هداوناخ  ءاـقب  دارفا ، دـننام  یـضارا 

ریغ هکرت و  یمامت  زا  ار  دلو  تاذ  بیـصن  دراذگیم و  قرف  دلو  تاذ  ریغ  هجوز  دلو و  تاذ  هجوز  ثرا  نیب  هک  یتایاور  ار  رما  نیا  تسا .
هداوناخ دارفا  زا  شدنزرف  هکنآ  رابتعاب  دلو  تاذ  نز  تیعقوم  دنچ  يراودا  اریز  دیامنیم ، دـییأت  دـهدیم  رارق  یـضارا  ریغ  زا  ار  دـلو  تاذ 

. ددرگ جراخ  هداوناخ  زا  هتسناوتیمن  هتشگیم و  بوسحم  رهوش  ةداوناخ  ءزج  تسا 

- دربیم ثرا  راجشا  هینبا و  تمیق  زا  هجوز 

هراشا

ةداوناخ زا  هشیمه  يارب  وا  سامت  طباور و  هکنآ  يارب  یلو  دربیم ، ار  دوخ  مهـس  هلوقنم  لاومأ  نیع  زا  نز  دش  هداد  رکذـت  الاب  رد  هکنانچ 
میوقت ۀقیرط  اهنآ و  نیع  زا  هن  دربیم ، ثرا  راجـشا  هینبا و  تمیق  زا  هجوز  : » هک هتـشاد  ررقم  م  ق . « 947  » ةدام ددرگ ، عطق  شقباس  رهوش 

: تسا تمسق  ود  ياراد  روبزم  ةدام  ددرگیم .» میوقت  ترجا  نودب  نیمز  رد  ءاقب  قاقحتسا  ضرف  اب  راجشا  هینبا و  هک  تسنآ 

دربیم ثرا  راجشا  هینبا و  تمیق  زا  هجوز  - 1

تمیق رادـقمب  جوز  توفب  درادـن و  یّقح  راجـشا  هینبا و  نیعب  تبـسن  هجوز  لوق ، نیاربانب  دـشابیم . هّیماما  ياهقف  دزن  روهـشم  روبزم  لوق 
دروم راجشا  هینبا و  عبر ) ای  نمث   ) زا هجوز  ثرالا  مهـس  نیع  ددرگیم و  راکبلط  هثرو  زا  راجـشا  هینبا و  زا  نمث ) ای  عبر   ) دوخ ثرالا  مهس 

زا دوخ  هقیثو  دروم  شورفب  رابجا  ار  هثرو  دناوتیم  وا  دـنهدن  هجوزب  ار  اهنآ  تمیق  یفوتم  ۀـثرو  هاگره  تهج  نیدـب  تسا ، وا  بلط  هقیثو 
هثرو  یصاصتخا  يداع و  ناراکبلط  دننام  هجوز  هک  دسریم  رظنب  دنک . ءافیتسا  ار  دوخ  بلط  نآ ، نمث  زا  دیامنب و  راجشا  هینبا و 
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بلط تیافک  شورف  نمث  هک  یتروص  رد  دیامنب . ار  دوخ  قح  ءافیتسا  هکرت  رگید  ياهتمـسق  شورف  زا  ای  اهنآ  یـصخش  لاوما  زا  دناوتیمن 
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لبق ةدام  دروم  رد  هاگره  : » دیوگیم م . ق . « 948  » ةدام هک  تسنیا  دنزادرپیم . هک  تسا  هثرو  ةدهعب  نآ  ۀیقب  دـیامنن  تباب  نیا  زا  ار  هجوز 
قح دناوتیم  نز   ) ترابع زا  هدام  روظنم  دیامن .» ءافیتسا  اهنآ  نیع  زا  ار  دوخ  قح  دناوتیم  نز  دنک ، عانتما  راجشا  هینبا و  تمیق  ءادا  زا  هثرو 

بیـصن نیع  دناوتب  وا  هکنآ  هن  دیامنب  دوخ  بیـصن  نیع  شورفب  رابجا  ار  هثرو  دـناوتب  نز  هک  تسنآ  دـیامن ) ءافیتسا  اهنآ  نیع  زا  ار  دوخ 
مهـس نیع  هک  دـیامن  روبجم  ار  هجوز  دـناوتیمن  ثراو  الاب  لوق  رباـنب  دـیامن . کـلمت  تسا  راـکبلط  تباـب  نیا  زا  هچنآ  لـباقم  رد  ار  دوخ 
دنناـم هجوز  هک  دـننآ  رب  ءاـهقف  زا  یـضعب  دـنک . هبلاـطم  ار  اـهنآ  نیع  دـناوتیمن  هجوز  هکناـنچمه  دربب ، راجـشا  هینبا و  زا  ار  دوخ  ثرـالا 

. دوب دهاوخ  هثرو  یصاصتخا  يداع و  ناراکبلط 
يداـع ياـهبلط  دـننام  هثرو  زا  نز  بلط  نیارباـنب  دـشابیمن ، نید  هقیثو  هینبا  راجـشا و  نمث  اـی  عـبر  نیع  تسا و  هثرو  ۀـمذ  رد  نـید  ینعی 

، تثارو رما  تلوهس  يارب  دربیم و  هینبا  راجـشا و  نیع  زا  ار  دوخ  بیـصن  هجوز  هک  دننآ  رب  هّیماما  ياهقف  زا  رگید  یـضعب  دوشیم . ءافیتسا 
زا دناوتیمن  هجوز  دنیامن  میلـست  هجوزب  ار  ثرالا  مهـس  نیع  هثرو  هاگره  نیاربانب  دـنزادرپب ، هجوزب  ار  نآ  تمیق  هثرو  هک  هدـیدرگ  ررقم 

دننام هجوز  مهـسب  تبـسن  هلماعم  دور ، شورف  راجـشا  هینبا و  وا  تقفاوم  نودب  هجوزب ، تمیق  ۀیدأت  زا  لبق  هچنانچ  دنک و  عانتما  نآ  لوبق 
. دراد هجوز  ةزاجاب  جایتحا  نآ  ذیفنت  تسا و  یلوضف 

راجشا هینبا و  میوقت  ۀقیرط  - 2

: دریگ رارق  رظن  دروم  دیاب  رما  ود  هلأسم  نیا  رد 
؟ دریگیم رارق  رظن  دروم  ینامز  هچ  تمیق  هکنآ  رگید  دوشیم ؟ میوقت  راجشا  هینبا و  هنوگچ  هکنآ  یکی 
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هینبا و ینعی  دوشیم ، میوقت  ترجا ، نودـب  نیمز  رد  ءاقب  قاقحتـسا  ضرف  اب  راجـشا  هینبا و  هک : دـیامنیم  حیرـصت  م  ق . « 947  » ةدام فلا -

هجوز مهـس  و  ددرگیم ، میوقت  دورب  نیب  زا  تخرد  دوش و  مدهنم  ات  دنامب  ًاناجم  نیمز  يور  رد  دناوتب  هک  يروطب  دوجوم  تلاحب  راجـشا 
. دوب دهاوخ  نآ  زا  نمث  ای  عبر و 

نیب قرف  و  درک ، میوقت  راجشا  انب و  اب  ار  نیمز  سپـس  دومن و  میوقت  راجـشا  انب و  نودب  یئاهنتب  ار  نیمز  ناوتیمن  روبزم  تمیق  نییعت  يارب 
شزرا زا  رتشیب  دـشابن ، نآ  رد  ریغ  راجـشا  انب و  هک  نیمز  شزرا  اریز  تسناد ، نیمز  يور  رد  ءاقب  ضرف  اب  راجـشا  اـنب و  تمیق  ار  ود  نآ 

. دنورب نیب  زا  ات  دنامیم  یقاب  نآ  رد  ًاناجم  ریغ  راجشا  انب و  هک  تسا  ینیمز 
ای یقرت  راجـشا  هینبا و  تمیق  هجوزب  نآ  ۀیدأت  نامز  رد  هچ  رگا  دوشیم ، هتفرگ  رظن  رد  توف  نامز  تمیق  راجـشا ، هینبا و  میوقت  يارب  ب -

تهج نیدـب  ددرگیم . تمیقب  لیدـبت  نیع  زا  وا  قـح  دوـشیم و  دوـخ  هیعبر  اـی  هینمث  قحتـسم  هجوز  ناـمز  نآ  رد  اریز  دـشاب ، هدرک  لزنت 
نامز نیب  تدم  يارب  هکرت  نیع  ةرمث  تعفنمب و  تبـسن  یقح  هنوگچیه  هجوز  دـنزادنا  ریخأت  یتدـم  هجوزب  تمیق  هیدأت  رد  هثرو  هاگره 
يارب دربیم و  راجـشا  هینبا و  نیع  زا  ار  دوخ  ثرالا  مهـس  هجوز  هک  رگید  رظن  رباـنب  یلو  درادـن ، دوخ  ثرـالا  مهـس  تمیق  هیدأـت  توف و 

تمیقب لیدـبت  نیع  روـبزم  ناـمز  رد  اریز  دوـش ، هتفرگ  رظن  رد  دـیاب  هیدأـت  ناـمز  تمیق  دوـشیم ، هداد  هجوزب  تمیق  تـثارو ، رما  لیهـست 
. تسا هجوزب  ّقلعتم  تمیق  ۀیدأت  جوز و  توف  نامز  نیب  ةرمث  تعفنم و  رظن  نیاربانب  ددرگیم ،
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ثراو الب  یفوتم  هکرت  رد  مشش  ثحبم 

نوناق « 335  » ةدام لیذ  زا  طبنتسم  ربانب  دشاب ، هتـشادن  م  ق . « 864  » و « 862  » ةدام رد  روکذم  یببـس  یبسن و  ثراو  یفوتم  هک  یتروص  رد 
یفوتم ثراو  لاـس  هد  اـت  هکرت  ریرحت  خـیرات  زا  رگا  : » یبسح روما  نوناـق  « 335  » ةداـم دوشیم . هداد  تلود  هنازخب  وا  ۀـکرت  یبـسح ، روما 
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هکرتب تبسن  یقح  ءاعدا  دوشیم و  میلست  تلود  هنازخب  هکرت  ةدنامیقاب  هدربمان  تدم  نتشذگ  زا  سپ  دوشیم و  هداد  واب  هکرت  دوش  مولعم 
مکاـحب عجار  یفوتم  هکرت  رما  ثراو  ندوـبن  تروـص  رد  : » دـیوگیم هک  م  ق . « 866  » ةدام تسین » هتفریذـپ  دـشاب  هک  ناونع  رهب  یـسک  زا 

نآ زا  ماـهبا  عفر  دـشابیم  نیبم  هک  یبسح  روما  ق . « 335  » ةدام ۀلیـسوب  تسا و  هدومنن  نیعم  ار  مکاح  ۀـفیظو  اریز  دـشابیم ، لمجم  تسا »
ریخأ ةدام  اب  م  ق . « 866  » ةدام هک  دوش  لاکـشا  هچنانچ  دسریم . یمومع  فراصمب  دهدیم و  تلود  هنازخب  هک  درادیم  رّرقم  تسا و  هدـش 

ۀلیـسوب دشابیم ، یبسح  روما  نوناق  رب  مدـقم  نآ  بیوصت  خـیرات  هک  م  ق . « 866  » ةدام داضت ، دوجو  ضرف  رب  دوشیم  هتفگ  دـنراد . داـضت 
هدـش تلود  هنازخ  ءزج  ثراو  ـالب  یفوتم  ۀـکرت  نیارباـنب  تسا . هدـش  خـسن  دـشابیم  رخؤم  نآ  بیوـصت  خـیرات  هک  یبـسح  روـما  نوناـق 

لوقنم يوعد  نامز  رورم  تدـم  روبزم  تدـم  هکنآ  اب  لاـس  هد  زا  سپ  یـسک  زا  قح  يوعد  نتفریذـپ  دـسریم . یمومع  هجدوب  فرـصمب 
تدم الا  دـشابیم و  تلود  تیفرطب  يوعد  تدـم  ندرک  هاتوک  يارب  دـشاب ، دوجوم  زین  لوقنم  ریغ  لاومأ  هکرت  رد  تسا  نکمم  دـشابیم و 

. تسا يداع  يواعد  نامز  رورم  تدم  تثارو ، ثرالا و  مهسب  تبسن  يوعد  نامز  رورم 
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تسا هدومن  تیاعر  ثرا  رد  یندم  نوناق  هک  يدعاوق  رد  متفه  ثحبم 

هراشا

: دروآ تسدب  ار  ریز  دعاوق  ناوتیم  ثراب ، ۀطوبرم  داومب  هجوت  اب  یلیلحت  رظن  زا 

یفوتمب تیبرقا  - 1

هراشا

ار هکرت  یفوتمب  رتکیدزن  نادنواشیوخ  ینعی  تسا ، هدراذگ  تیبرقا  ةدعاق  ساسا  رب  ار  ثراوت  دیامنیم  حیرـصت  م  ق . « 888  » ةدام هکنانچ 
ةدام رد  هک  تسیدنب  هقبط  هتفرگ  رارق  یندم  نوناق  رظن  دروم  هک  تیبرقا  ةدعاق  دنیامنیم . مورحم  ثرا  زا  ار  رترود  نادنواشیوخ  دنربیم و 

: دناهقبط هس  دنربیم  ثرا  بسن  بجومب  هک  یصاخشا  : » دیوگیم هدش و  رکذتم  م  ق . « 862»
. دالوا دالوا  دالوا و  ردام و  ردپ و  - 1

. اهنآ دالوا  رهاوخ و  ردارب و  دادجا و  - 2
«. اهنآ دالوا  تالاخ و  لاوخأ و  تامع و  مامعا و  - 3

. دشابیم یفوتم  رظن  دروم  ًاعون  هک  تسیاهقالع  ینابرهم و  تفوطع و  یفوتمب  تیبرقا  ةدعاق  كالم 

ءانثتسا

هراشا

نآ حرش  اًلیذ  هک  دروم  ود  رد  رگم  تسا ، هدش  تیاعر  ثراوت  دراوم  یمامت  رد  تیبرقا  ةدعاق  دیامنیم  حیرـصت  م  ق . « 888  » ةدام هکنانچ 
: ددرگیم نایب 

- یماقم مئاق  ناونعب  تثارو  فلا -

. دربب ار  وا  بیصن  دوش و  یفوتم  ثراو  دوخ  ردام  ای  ردپ  ياجب  یسک  هک  تسا  يدروم  رد  یماقم  مئاق  ناونعب  تثارو 
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دوجوم  ثرا  ۀناگهس  تاقبط  یمامت  رد  یماقم  مئاق  ناونعب  تثارو 
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: هکنانچ تسا .
هتشادن هطساوالب  دالوا  ّتیم  هاگره  : » دیوگیم م  ق . « 911  » ةدام دربیم . ثرا  یفوتم  زا  وا  ياجب  دالوا  ندوبن  رد  دالوا  دالوا  یلوا  ۀقبط  رد 

. دربیم ثرا  دشاب  هدنز  هک  نیوبا  زا  کی  ره  اب  بوسحم و  لوا  ۀقبط  ثراو  ءزج  قیرط  نیدب  هدوب و  دالوا  ماقم  مئاق  وا  دالوا  دالوا  دشاب 
دالوا نیاربانب  دسریم . ّتیمب  وا  طسوتب  هک  دربیم  ار  یسک  ۀصح  لسن  ره  ینعی  دیآیم ، لمعب  لسن  بسح  رب  دالوا  دالوا  نیب  ثرا  میـسقت 

. دنربیم رتخد  دالوا  ربارب  ود  رسپ 
ةون هس  ياراد  یلو  دشابن  هطساوالب  دالوا  ياراد  دریمب و  یسک  هچنانچ  نیاربانب  دربیم .» رتخد  ربارب  ود  رسپ  لسن  کی  دارفا  نیب  میسقت  رد 

تـسا یفوتم  رـسپ  مهـس  هک  ثلث  ود  یفوتم  ۀـکرت  زا  دـشاب  رـسپ ) کی  رتخد و  هس   ) يرتخد ةون  راهچ  و  رتخد ) ود  رـسپ و  کـی   ) يرـسپ
ياههونب تسا  یفوتم  رتخد  مهـس  هک  ثلث  کی  دنیامنیم و  میـسقت  رتخد  ربارب  ود  رـسپ  تبـسنب  دوخ  نیب  هک  دوشیم  هداد  يرـسپ  ياههونب 

. دننکیم میسقت  دوخ  نیب  يواستب  اهنآ  هک  دوشیم  هداد  يرتخد 
داوم رد  هروکذم  روص  مامت  رد  : » دـیوگیم م  ق . « 925  » ةدام دـنربیم . ثرا  یفوتم  زا  اهنآ  ندوبن  رد  رهاوخ  ردارب و  دـالوا  مود ، ۀـقبط  رد 
ثرا میـسقت  تروص  نیا  رد  دـنربیم ، ثرا  دادـجا  اب  هدـش و  اهنآ  ماقم  مئاـق  هوخا  دـالوا  رهاوخ ، هن  دـشاب و  ردارب  هن  ّتیم  يارب  رگا  قوف 
ةوخا دالوا  نیاربانب  دسریم . ّتیمب  وا  ۀطـساوب  هک  دربیم  ار  یـسک  ۀـصح  لسن  ره  ینعی  دـیآیم ، لمعب  لسن  بسح  رب  هوخا  دالواب  تبـسن 

. دنربیم ار  یما  ۀلالک  ۀصح  یما  ۀلالک  دالوا  اهنت و  یبأ  ای  ینیوبأ  ةوخا  ۀصح  یبأ  ای  ینیوبأ 
هیوّسلاب  دنشاب  یما  ۀلالک  زا  رگا  دربیم و  ثانا  ربارب  ود  روکذ  دنشاب  اهنت  یبأ  ای  ینیوبأ  ةوخا  دالوا  رگا  لسن  کی  دارفا  نیب  میسقت  رد 
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«. دننکیم میسقت 

مئاق دـنورب ، نیئاپ  هک  ردـق  ره  هوخا  دالوا  دـشابن  رهاوخ  اـی  ردارب  یفوتم  يارب  رگا  مود  ۀـقبط  ثارو  نیب  رد  : » دـیوگیم م  ق . « 890  » ةدام
دعبا یفوتمب  برقا  هوخا  دالوا  ای  دادجا  نیب  رد  نکیل  دنربیم ، ثرا  دشاب  هدنز  هک  یفوتم  دادجا  زا  کی  ره  اب  هدوب  دوخ  ردام  ای  ردپ  ماقم 

«. دشابیم يرجم  زین  موس  ۀقبط  ثارو  دروم  رد  هدام  نیا  دافم  دننکیم . مورحم  ثرا  زا  ار 
ق. « 937  » ةدام م و  ق . « 890  » ةدام لیذ  قبط  دنشابیم  هکرت  قحتسم  اهنآ  ندوبن  رد  تالاخ  تاّمع و  لاوخا و  مامعا و  دالوا  موس  ۀقبط  رد 

دهاوخ یسک  بیصن  یلسن  ره  بیـصن  دنربیم و  ثرا  اهنآ  ياجب  اهنآ  دالوا  لاوخا ، هن  دشاب و  مامعا  هن  ّتیم  يارب  هاگره  : » دیوگیم هک  م 
«. دوشیم لصتم  ّتیمب  وا  ۀطساوب  هک  دوب 

و دربیم ، ثرا  واب ، رتکیدزن  ثراو  دوجو  اب  یفوتمب  رترود  ثراو  دیامنیم  حیرصت  م  ق . « 888  » ةدام هکنانچ  یماقم  مئاق  ناونعب  تثارو  رد 
: هکنانچ دیامنیمن  مورحم  ثرا  زا  ار  رترود  ثراو  رتکیدزن  ثراو 

ردام ردپ و  فیدر  رد  دناهتفرگ  رارق  مود  ۀجرد  رد  هکنآ  اب  دنـشابیم  ّتیم  لصف  الب  دالوا  ماقم  مئاق  هک  ّتیم  دالوا  دالوا  یلوا ، ۀـقبط  رد 
ثرا زا  ار  اهنآ  دنتـسه  یفوتمب  دالوا  دالوا  زا  رتکیدزن  هک  ردام  ردپ و  دیاب  ّتیمب ، تیبرقا  ةدعاق  قبط  هکنآ  لاح  دنربیم و  ثرا  یفوتم  زا 

. دنیامن مورحم 
اب دنتـسه  یفوتم  ةدج  دج و  زا  رترود  هجرد  ثیح  زا  دنـشابیم و  یفوتم  رهاوخ  ردارب و  ماقم  مئاق  هک  رهاوخ  ردارب و  دالوا  مود ، ۀـقبط  رد 

مورحم ثرا  زا  ار  رهاوخ  ردارب و  دالوا  دنتـسه ، یفوتمب  رتکیدزن  هک  هدج  دج و  دیاب  تیبرقا  ةدعاق  قبط  هکنآ  لاح  و  دـنربیم ، ثرا  نانآ 
نینچمه  دننک .
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رهاوخ ردارب و  هکنآ  لاح  و  دنربیم ، ثرا  رهاوخ  ردارب و  فیدر  رد  هدـج  ّدـج و  ردام  ردـپ و  دـشاب ، هتـشادن  هدـج  دـج و  یفوتم  هاگره 
. دنیامن مورحم  ثرا  زا  ار  هدج  دج و  ردام  ردپ و  رهاوخ ، ردارب و  دیاب  یفوتمب  تیبرقا  ةدعاق  قبط  دنشابیم و  یفوتمب  رتکیدزن 

ةدام و  « 890  » ةدام لیذ  روتـسدب  دنتـسه ، دوخ  ردام  ای  ردـپ  ماقم  مئاق  ثرا  رد  دـالوا  هک  دـش  هتفگ  مود  ۀـقبط  رد  هچنآ  موس ، ۀـقبط  رد 
مئاق ناونعب  رترود  ثارو  هک  دش  هتفگ  مود  یلوا و  ۀقبط  ۀثرو  رد  هچنآ  یلو  ددرگیم ، يرجم  زین  موس  ۀـقبط  ثارو  دروم  رد  م  ق . « 937»

مامعا دنتسین و  هتـسد  ود  موس  هقبط  ثارو  اریز  دمآ  دهاوخن  شیپ  موس  ۀقبط  ۀثرو  رد  درب ، دنهاوخ  ثرا  ود  ره  رتکیدزن  ثارو  اب  یماقم 
. دوشیم تیاعر  تیبرقا  ةدعاق  دنرگیدکی و  فیدر  رد  یگمه  تالاخ  لاوخا و  تامع و  و 

رد رسپ  هدوب و  رتخد  کی  رـسپ و  کی  ياراد  یفوتم  هاگره  هکنانچ  دربیم ، ثرا  مدقم  ۀجرد  فیدر  رد  ماقم  مئاق  هسنارف  یندم  نوناق  رد 
یماقم مئاق  ناونعب  يرـسپ  ةون  دشاب ، تایح  دیق  رد  شرتخد  یلو  دشاب  هدراذگ  رـصحنم  دنزرف  کی  دوخ  زا  هدومن و  توف  شتایح  نامز 

. دربیم ار  دوخ  مهس  رتخد  دوخ و  ردپ  مهس 

یبأ یومع  رب  ینیوبا  یومع  رسپ  مدقت  ب -

دنربیمن ثرا  اهنآ  دالوا  لاوخا  ای  مامعا  دوجو  اب  : » دـیوگیم هک  تسا  م  ق . « 936  » ةدام دروم  ثراوت ، رد  تیبرقا  ةدعاق  زا  ءانثتـسا  نیمود 
ثرا زا  ار  ومع  ومع ، رـسپ  تروص  نیا  رد  طقف  هک  اـهنت  یبأ  يومع  کـی  اـب  ینیوبأ  يومع  رـسپ  کـیب  ثراو  راـصحنا  تروص  رد  رگم 

هکنانچ دربیمن » ثرا  ومع  رـسپ  اهنت ، یبأ  ول  دنـشاب و  ددعتم  مامعا  ای  دشاب  هلاخ  ای  لاخ  ینیوبأ  يومع  رـسپ  اب  رگا  نکیل  دـنکیم . مورحم 
يومع  رسپ  دشاب ، اهنت  یبأ  يومع  کی  اب  ینیوبأ  يومع  رسپ  کیب  رصحنم  یفوتم  ثراو  هک  یتروص  رد  دیامنیم  حیرصت  الاب  ةدام 
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. دیامنیم مورحم  ثرا  زا  دشابیم  یفوتمب  رتکیدزن  مدقم و  هجرد  ثیح  زا  هک  ار  دوخ  يومع  دوشیم و  هتخانش  ثراو  ینیوبأ 

- نز رب  درم  يرترب  - 2

هراشا

ود ار  رـسپ  مهـس  هکنانچ  تسا . هدومن  تیاعر  نز  رب  ار  درم  يرترب  یفوتم ، نادنواشیوخ  نیب  ثرالا  مهـس  میـسقت  رد  ناریا  یندـم  نوناق 
زین دنـشابیم  یببـس  يابرقا  هک  نیجوزب  تبـسن  هدومنن و  یبسن  يابرقاب  راصتقا  رمأ  نیا  رد  یندم  نوناق  تسا . هدرک  رّرقم  رتخد  مهـس  ربارب 

. تسا هداد  رارق  هجوز  بیصن  ربارب  ود  ار  جوز  بیصن  هتشادن و  رود  رظن  زا  ار  رما  نیا 
فیدر رد  ار  ثانا  یما  نادنواشیوخ  رد  یلو  هدومن  تیاعر  یبأ  ای  ینیوبأ  نادنواشیوخ  دروم  رد  ار  نز  رب  درم  يرترب  ةدعاق  یندم  نوناق 

. تسا هداد  رارق  روکذ 
: زا دنترابع  روبزم  دراوم 

( يردام رهاوخ  ای  ردارب   ) یما ۀلالک  رد  کی -

یما ردارب  دنچ  ثارو  رگا  : » دیوگیم م  ق . « 921  » ةدام دننکیم ، میسقت  هیوسلاب  دوخ  نیب  ار  هکرت  دنشاب  ددعتم  یما  ۀلالک  هک  یتروص  رد 
ینیوبأ و هوخا  هاگره  : » م ق ، « 922  » ةدام و  دوشیم » میسقت  هیوسلاب  اهنآ  نیب  هکرت  دنـشاب ، یما  رهاوخ  ردارب و  دنچ  ای  یما  رهاوخ  دنچ  ای 

: دوشیم لیذ  قیرطب  میسقت  دنشاب  مه  اب  یما  هوخا 
میـسقت قوف  رد  روکذـم  قیرطب  هک  تسا  یبأ  اـی  ینیوـبأ  ةوـخا  لاـم  هّیقب  دربـیم و  ار  هکرت  سدـس  دـشاب  یکی  یما  رهاوـخ  اـی  ردارب  رگا 

. دنیامنیم

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 936 

http://www.ghaemiyeh.com


هک تسا  یبأ  ای  ینیوبأ  ةوخا  لام  هّیقب  دـننکیم و  میـسقت  هیوسلاـب  دوخ  نیب  هتفرگ و  ّقلعت  اـهنآب  هکرت  ثلث  دـشاب  ددـعتم  یما  ۀـلالک  رگا 
«. دنیامنیم میسقت  قوف  رد  روکذم  تارّرقم  قباطم 

- یما تادج  دادجا و  رد  ود -

ار  هکرت  دنشاب  ددعتم  هچنانچ  یّما  تادج  دادجا و 
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: دیوگیم م  ق . « 923  » ةدام هکنانچ  دننکیم . میسقت  هیوسلاب  دوخ  نیب 
: دوشیم میسقت  لیذ  قیرطب  هکرت  دشاب ، تادج  ای  دادجا  هثرو  هاگره  »

. دریگیم قلعت  واب  هکرت  مامت  یما ، ای  یبا  زا  معا  دشاب  اهنت  هدج  ای  دج  رگا 
میسقت هیوسلاب  اهنآ  نیب  دنشاب  یما  همه  رگا  و  دربیم ، ثانا  ربارب  ود  روکذ  دنـشاب  یبأ  هک  یتروص  رد  دنـشاب  ددعتم  تادج  دادجا و  رگا 

. ددرگیم
نیب ثلث  نآ  یما ، دادجا  ددعت  تروص  رد  دسریم و  یما  ةدج  ای  دجب  هکرت  ثلث  دنـشاب  مه  اب  یما  ةدـج  ای  دـج  یبأ و  ةدـج  ای  دـج  رگا 
ثانا هصح  ربارب  ود  ثلث  ود  نآ  زا  روکذ  هصح  ددعت  تروص  رد  دسریم و  یبأ  ةدج  ای  دجب  رگید  ثلث  ود  دوشیم و  میـسقت  هیوسلاب  اهنآ 

«. دوب دهاوخ 

- تالاخ لاوخا و  رد  هس -

رفن دنچ  یفوتم  ثارو  هاگره  : » دـیوگیم م  ق . « 933  » ةدام دوشیم . میـسقت  هیوسلاب  اهنآ  نیب  هکرت  دنـشاب  ددـعتم  هچنانچ  تالاخ  لاوخا و 
همه هاوخ  ینیوبأ  همه  هاوخ  دوشیم ، میـسقت  هیوسلاب  اهنآ  نیب  هکرت  دنـشاب  مه  اب  هلاخ  رفن  دـنچ  یئاد و  رفن  دـنچ  ای  و  هلاخ ، دـنچ  ای  یئاد 

«. دنشاب یّما  همه  هاوخ  یبأ و 

- یما تامع  مامعا و  رد  راهچ -

م ق . « 931  » ةداـم دـنیامنیم . میـسقت  هیوسلاـب  دوخ  نیب  ار  هکرت  دنـشاب  یّما  همع  وـمع و  دـنچ  زا  تراـبع  یفوـتم  ثارو  هک  یتروـص  رد 
اهنآ ۀـمه  هک  یتروص  رد  دوشیم  میـسقت  هیوسلاب  اهنآ  نیب  هکرت  دنـشاب ، همع  رفن  دـنچ  اـی  ومع  رفن  دـنچ  یفوتم  ثراو  هاـگره  : » دـیوگیم

دنیامنیم و میسقت  هیوسلاب  ار  هکرت  دنشاب  یّما  همه  هک  یتروص  رد  دنشاب  مه  اب  همع  ومع و  هاگره  دنـشاب . یّما  همه  ای  یبأ  همه  ای  ینیوبأ 
«. دوب دهاوخ  ثانا  ربارب  ود  روکذ  هصح  یبأ  ای  ینیوبأ  همه  هک  یتروص  رد 

- يردپ نادنواشیوخ  رب  يردام  نادنواشیوخ  يرترب  - 3

روما  رد  ار  يردپ  نادنواشیوخ  اکرایرتاپ )  ) يردپ ۀقیرط  زا  يوریپب  یندم  نوناق  هکنآ  اب 
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زا ردام  دننام  ار  يردام  دج  هتـسناد و  يردپ  دج  ردپ و  نآ  زا  ار  تیالو  هکنانچ  تسا ، هتـشاد  مدقم  يردام  نادـنواشیوخ  رب  یگداوناخ 
رب ار  يردام  نادنواشیوخ  دراوم  ضعب  رد  تسا ، هداد  رارق  روکذ  مهس  زا  رتمک  ثرا  رد  ار  ثانا  مهس  نینچمه  تسا و  هدرک  مورحم  نآ 

ةدام تسا . هتـشاد  مورحم  ثرا  زا  ار  یبأ  ةوخا  یّما  ةوخا  ینیوبأ و  ةوخا  ندوب  اب  هکنانچ  تسا ، هداد  يرترب  ثرا  رد  يردپ  نادنواشیوخ 
اهنآ ۀصح  یبأ  هوخا  ینیوبأ  ةوخا  ندوبن  تروص  رد  دنربیمن ، ثرا  یبأ  ةوخا  دـشاب  هتـشاد  ینیوبا  ةوخا  ّتیم  رگا  : » دـیوگیم م  ق . « 918»
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. دنربیم ار 
يابرقا رد  دوشیم و  تفای  ینیوبأ  ياـبرقا  رد  هک  یتّیـصوصخ  دـننکیمن » مورحم  ثرا  زا  ار  یّما  ةوخا  مادـکچیه  یبأ  هوخا  ینیوبأ و  هوخا 

نیا دیؤم  دنربب . ثرا  دیاب  رگیدکی  فیدر  رد  ود  نآ  دوبن  رما  نیا  هکنانچ  الا  و  تسا ، يردام  يدـنواشیوخ  ۀـطبار  دـشابیمن  دوجوم  یبأ 
رد میهـس  ینامز  ار  یبأ  ۀلالک  نوناق  ددرگیم و  مورحم  ثرا  زا  یبأ  ۀلالک  یما ، یبأ و  ینیوبأ و  ۀلالک  عامتجا  تروص  رد  هک  تسنآ  رما 

ثرا یبأ  ۀلالک  یّما  یبأ و  ینیوبأ و  ۀلالک  عامتجا  تروص  رد  : » دیوگیم م  ق . « 926  » ةدام دشابن . دوجوم  ینیوبأ  ۀلالک  هک  دنادیم  ثرا 
ثرا یبأ  لاوخا  ای  مامعا  دشاب  هتـشاد  ینیوبأ  لاوخا  ای  مامعا  ّتیم  رگا  : » دـیوگیم هک  م . ق . « 930  » ةدام دروم  رد  تسا  نینچمه  دربیمن »

«. دنربیم ار  اهنآ  ۀصح  یبأ  لاوخا  ای  مامعا  ینیوبأ  لاوخا  ای  مامعا  ندوبن  تروص  رد  دنربیمن 
م ق - « 923  » ةدام رد  هکناـنچ  تسا  هداد  يرترب  ثرـالا  مهـس  رادـقم  رد  يرداـم  ياـبرقا  رب  ار  يردـپ  ياـبرقا  رگید  دراوم  رد  سکعلاـب 

: دیوگیم
ثلث نآ  یما ، دادجا  ددعت  تروص  رد  دسریم و  یما  ةدج  ای  دجب  هکرت  ثلث  دنـشاب ، مه  اب  یما  ةدـج  ای  دـج  یبأ و  ةدـج  ای  دـج  رگا  »... 

تروص  رد  دسریم و  یبأ  ةدج  ای  دجب  رگید  ثلث  ود  دوشیم و  میسقت  هیوسلاب  اهنآ  نیب 
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رگا : » دـیوگیم هک  م  ق . « 934  » ةداـم دروم  رد  تسا  نینچمه  و  دوب » دـهاوخ  ثاـنا  ۀـصح  ربارب  ود  ثلث ، ود  نآ  زا  روـکذ  ۀـصح  ددـعت ،
دنـشاب ددعتم  رگا  دربیم و  ار  هکرت  سدس  دشاب  یکی  رگا  یما  فرط  دنـشاب ، یما  ۀلاخ  یئاد و  ای  ینیوبأ  ای  یبأ  ۀـلاخ  یئاد و  ّتیم  ثارو 
هیوسلاب دوخ  نیب  مه  اهنآ  هک  تسا  یبأ  ای  ینیوبأ  ياههلاخ  و  یئاد ، لام  یقب  ام  دننکیم و  میـسقت  هیوسلاب  دوخ  نیب  دـنربیم و  ار  نآ  ثلث 

هکرت ثلث  دـشاب  لاوخا  رفن  دـنچ  ای  کی  ای  ماـمعا  رفن  دـنچ  اـی  کـی  ّتیم  يارب  رگا  : » دـیوگیم هک  م  ق . « 935  » ةدام و  دنیامنیم » میـسقت 
. دریگیم قلعت  مامعاب  نآ  ثلث  ود  لاوخاب و 

رفن دنچ  رگا  دسریم و  واب  لاوخا  ۀـصح  سدـس  دـشاب  یما  رفن  کی  لاوخا  نیب  رگا  نکیل  دـیآیم  لمعب  هیوسلاب  لاوخا  نیب  ثلث  میـسقت 
مامعا نیب  ثلث  ود  میـسقت  رد  دـیآیم . لـمعب  هیوسلاـب  اـهنآ  نیب  میـسقت  ریخا  تروص  رد  دوشیم و  هداد  اـهنآب  هصح  نآ  ثلث  دنـشاب  یما 
دنـشاب یما  رفن  دنچ  رگا  دسریم و  واب  مامعا  ۀصح  سدس  دشاب  یما  رفن  کی  مامعا  نیب  رگا  نکیل  دوب  دهاوخ  ثانا  ربارب  ود  روکذ  ۀصح 

. دننکیم میسقت  هیوسلاب  ار  ثلث  نآ  ریخا  تروص  رد  دسریم و  اهنآب  هصح  نآ  ثلث 
دوب » دهاوخ  ثانا  ربارب  ود  روکذ  ۀصح  یبأ  ای  ینیوبأ  مامعا  نیب  دنامیم ، یقاب  مامعا  ۀصح  زا  هک  ثلث  ود  ای  سدس و  جنپ  میسقت  رد 
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همتاخ

هراشا

. هکرت میسقت  رد  موس - هکرت . روما  هرادا  رد  مود - تثارو . راصحنا  قیدصت  رد  لوا - دشابیم : لصف  هس  رب  لمتشم  همتاخ 

تثارو راصحنا  قیدصت  رد  لوا - لصف 

تثارو راصحنا  تساوخردب  یگدیسر  رد  لوا  باب 
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هراشا

نآ بجوم  هاوخ  تسا ، نکمم  هراما  تداهـش و  یبتک - دنـس  رارقا - هناگراهچ : ۀـلدا  زا  کی  ره  ۀلیـسوب  هاگداد  رد  يدـنواشیوخ  تاـبثا 
تسا هکرت  فرصتم  هک  يرگید  زا  ار  دوخ  ثرالا  مهس  ۀبلاطم  یفوتم  زا  تیجوز  ای  تبونب  ناونعب  یسک  هاگره  الثم  ببس . ای  دشاب  بسن 

ای رگید و  یبتک  دنـس  ای  یفوتم  یبتک  رارقا  ای  ناهاوگ  یهاوگ  ۀلیـسوب  دناوتیم  ناهاوخ  دنک ، بیذکت  ای  دیدرت  ار  نآ  فرـصتم  و  دیامنب ،
رد هک  یمکح  دـیآیم و  لمعب  يرگید  ياوعد  نایرج  رد  ـالاب  وحنب  تثارو  تاـبثا  دـیامن . تباـث  هاـگداد  رد  ار  دوخ  تثارو  همانـسانش ،
رب یمسر  یهاوگ  هاگداد  زا  ًامیقتسم  ناوتیم  یلو  دوب . دهاوخ  رثؤم  يوعد  نیفرط  صاخ و  درومب  تبـسن  ددرگیم  رداص  روبزم  یـسرداد 

. دشابیم اراد  ار  ینوناق  رابتعا  دارفا  یمامتب  تبسن  دراوم و  یمامت  رد  روبزم  یهاوگ  دروآ . تسدب  ار  یفوتم  زا  تثارو  راصحنا 
بیوصت « 1309  » هام رهم  « 26  » رد هدام  « 14  » رد تثارو  راصحنا  قیدصت  نوناق  ۀلیـسوب  نآ  راثآ  تثارو و  راصحنا  یهاوگ  رودـص  قیرط 

یضعب  نوچ  دیدرگ و 
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تحت «( 374 «- » 360  ) » ةدام « 15  » رد « 1319  » هام ریت  « 2  » بوصم یبسح  روما  نوناق  رد  یلـصف  دـش ، دوهـشم  لمع  نایرج  رد  صقاون 
. دش هداد  صاصتخا  تثارو  راصحنا  قیدصت  رد  مهد  لصف 

رد تثارو  راصحنا  نوناق  رد  هطوبرم  داوم  تهج  نیدب  دیدرگن . خسن  ًاحیرص  رخؤم  نیناوق  ۀلیسوب  « 1309  » تثارو راصحنا  قیدصت  نوناق 
. تسا ینوناق  ةوق  ياراد  زین  داوم  نآ  دشاب  هتشادن  داضت  یبسح  روما  نوناق  اب  هک  يدروم  ره 

: دوشیم نایب  تمسق  دنچ  رد  تثارو  راصحنا  یهاوگ 

دنیامنب تثارو  راصحنا  یهاوگ  تساوخرد  دنناوتیم  هک  یناسک  لوا - تمسق 

هل و یـصوم  راکبلط ، هثرو ، دـننام  دـنکب ، تثارو  راـصحنا  تساوخرد  هاـگداد  زا  دـناوتیم  دـشابیم  عفنيذ  یفوتم  هکرت  رد  هک  یـسک  ره 
زا ار  یلوقنم  ریغ  لام  هک  یـسک  الثم  ددرگیم ، عفتنم  يرگید  زا  یـصخش  تثارو  تابثا  زا  میقتـسم  ریغ  هک  یـسک  تسا  نینچمه  یـصو .

. دیامنب ثروم  زا  ار  لقان  تثارو  راصحنا  تساوخرد  دناوتیم  تسا  هتفرگ  لاقتنا  ثراو 
دنهاوخب عفنيذ  صاخـشا  ریاـس  اـی  یفوتم ، ثارو  هک  یتروص  رد  : » دـیوگیم یبسح  روما  نوناـق  « 360  » ةداـم لوا  تمـسق  هک  تسا  نیا 
هاگتماقا هثرو و  یفوتم و  هدننکتساوخرد و  تاصخـشم  مان و  رب  لمتـشم  یبتک  ۀمان  تساوخرد  دننک ، لیـصحت  تثارو  راصحنا  قیدصت 

«. دیامنیم میلست  هاگدادب  هدومن  میظنت  ثراو  یفوتم و  نیب  تبسن  اهنآ و 
. دنشاب رفن  دنچ  ای  کی  تسا  نکمم  هدننکتساوخرد 

تثارو راصحنا  یهاوگ  تساوخرد  لوبق  يارب  رادتّیحالص  عجرم  مود - تمسق 

یمئاد تماقا  لحم  شخب  هاـگداد  تثارو ، راـصحنا  یهاوگ  رودـص  يارب  رادتیحالـص  عجرم  تثارو ، راـصحنا  نوناـق  « 2  » ةدام روتـسدب 
زا جراخ  رد  یفوتم  یمئاد  تماقا  لحم  هک  یتروص  رد  دـشابیم . دـهدیم  ماجنا  ار  شخب  هاـگداد  فیاـظو  هک  یئادـتبا  هاـگداد  اـی  یفوتم 

شخب هاـگداد  ةزوـح  رد  یفوـتم  هک  دـنکیمن  قرف  رما  نـیا  رد  دراد . ار  یهاوـگ  رودـص  ّتیحالـص  نارهط  شخب  هاـگداد  دـشاب  روـشک 
. دشاب هتشادن  ناریا  رد  یئاراد  الصا  ای  دشاب  هتشاد  یئاراد  هطوبرم ،
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تثارو راصحنا  یهاوگ  تساوخرد  موس - تمسق 
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تمــس اــهنآ و  هاــگتماقا  هـثرو و  هدــننکتساوخرد و  تاصخــشم  ماــن و  رب  لمتــشم  یبـتک و  تـثارو  راــصحنا  یهاوـگ  تساوـخرد 
ةداـم . ) دـیامن رکذ  دـیاب  ار  یفوتم  دوخ و  نیب  تبـسن  تسا ، یفوتم  ثراو  هدـننکتساوخرد  هک  یتروـص  رد  دـشابیم : هدـننکتساوخرد 

. دومن تساوخرد  ناوتیم  يداع  گرب  ۀلیسوب  هکلب  دشاب ، یصوصخم  گرب  رد  تساوخرد  تسین  مزال  یبسح ) روما  نوناق  « 360»
ةدام زا  طبنتـسم   ) دیامن دوخ  تساوخرد  تسویپ  هریغ  ناهاوگ و  ۀمان  یهاوگ  همانـسانش و  گرب  زا  ار  مزال  دانـسا  دیاب  هدـننکتساوخرد 

(. یبسح روما  نوناق  « 362»

هاگداد یگدیسر  مراهچ - تمسق 

هراشا

یـصوصخم فئاظو  کی  ره  رد  هک  ددرگیم  لیذ  روما  زا  یکی  اب  هجاوم  تثارو ، راصحنا  یهاوگ  تساوخرد  هدـنورپب  هعجارم  اب  هاگداد 
: تسا هدراذگ  وا  ةدهعب  نوناق  ار 

هدوبن لایر  رازه  هاجنپ  زا  شیب  یفوتم  یئاراد  هک  دیامن  زاربا  یلیلد  تثارو  راصحنا  هدننکتساوخرد  هک  یتروص  رد  لوا -

در زا  ار  دوخ  یگدیـسر  ۀجیتن  هدومن و  یگدیـسر  تثارو  راصحنا  ۀلداب  یهگآ  راشتنا  نودب  هاگداد  ددرگ ، تباث  رما  نیا  هاگداد  رظنب  و 
زا شیب  هکرت  ياهب  هک  یتروص  رد  : » نآب یقاحلا  هرـصبت  قش 3  یبـسح و  روما  ق . « 364  » ةدام قبط  هک  تسا  نیا  درادـیم . مالعا  لوبق  ای 

ياـههاوگ تاراـهظا  دانـسا و  هلداـب و  هاـگداد  دـمآ و  دـهاوخن  لـمعب  « 361  » ةداـم رد  روکذـم  یهگآ  راـشتنا  دــشابن  لاـیر  رازه  هاـجنپ 
ار تساوخرد  هاگداد  هاگره  ینعی  دیامنیم » در  ای  لوبق  لئالد ، ءاضتقا  بسحب  ار  قیدصت  تساوخرد  هدرک و  یگدیسر  هدننکتساوخرد 

یبسح روما  ق  « 366  » ةدام روتـسدب  دنکیم . در  ار  نآ  تفاین  یفاک  ار  نآ  ۀلدا  هچنانچ  دیامنیم و  رداص  تثارو  راصحنا  یهاوگ  تفریذـپ 
. تسا ماجرف  شهوژپ و  لباق  تساوخرد  در 

رداص یهگآ  دیاب  هدوبن  لایر  رازه  هاجنپ  زا  شیب  یفوتم  یئاراد  هک  دیامنن  تباث  هاگدادب  تثارو  راصحنا  ةدـننک  تساوخرد  هک  یتروص  رد  مود -
. ددرگ

روتسدب  اذل 
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راصحنا یهاوگ  نایعدتـسم  ای  یعدتـسم  جرخب  لحم  دـئارج  زا  یکی  ای  یمـسر  ۀـلجم  رد  یحرـش  هاگداد  یبسح  روما  نوناق  « 361  » ةدام
تبـسن ثارو و  ةدع  رکذ  اب  یـضاقتم  تساوخرد  زا  تسا  ترابع  روبزم  حرـش  دیامنیم . یهگآ  هعفدکی  یهام  یلاوتم  هعفد  هس  تثارو ،

روما نوناق  « 294  » ةدام روتسدب  یبسح .) روما  نوناق  « 361  » ةدام تثارو و  راصحنا  نوناق  ةدام 3   ) وا توف  لحم  خـیرات و  یفوتمب و  اهنآ 
: یبسح

دزن یفوتم  زا  ۀمانتیصو  سک  ره  هک  دنکیم  دیق  دوشیم ، تثارو  رصح  قیدصت  ای  هکرت  هیفـصت  ای  هرادا  يارب  هک  یهگآ  رد  شخب  هاگداد  »
( يرس یمسر و  ۀمانتیصو  زج   ) همانّتیصو ره  تدم  نیا  نتشذگ  زا  سپ  دتسرفب و  هدومن  یهگآ  هک  یهاگدادب  هام  تدم 3  رد  تسا  وا 
ای هثرو  ندوبن  مولعم  لیبق  زا  تاهج ، زا  یکیب  البق  هک  دـیآیم  لمعب  یتروص  رد  یهگآ  راشتنا  تسا .» طقاس  رابتعا  ۀـجرد  زا  دوش ، زاربا 

: دیوگیم هک  یبسح  روما  نوناق  « 365  » ةدام روتسدب  الا  دشاب و  هدشن  رشتنم  یهگآ  هکرت  هیفصت  يارب 
قیدـصت رودـص  دـشاب ، هدـش  یهگآ  هثرو  یفرعم  يارب  ـالبق  هریغ  هکرت و  هیفـصت  يارب  اـی  هثرو  ندوبن  موـلعم  ۀطـساوب  هک  یتروـص  رد  »
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تثارو راصحنا  قیدـصت  عفنيذ ، صاخـشا  ای  هثرو  زا  کـی  ره  تساوخرد  تروص  رد  هدوبن و  دـیدج  یهگآـب  جاـتحم  تثارو  راـصحنا 
یگدیسر يارب  هدنورپ  یهگآ ، نیلوا  رشن  خیرات  زا  هام  هس  تدم  ءاضقنا  زا  سپ  یبسح ، روما  ق  « 362  » ةدام روتسدب  دش ،» دهاوخ  رداص 

. درادیم مالعا  ار  هجیتن  هدومن و  یگدیسر  هدنورپب  هاگداد  دسریم . هاگداد  رظنب 

: ددرگیم هجاوم  ریز  روص  زا  یکیب  هدنورپب  هعجارم  اب  هاگداد  مود ) لوا و   ) الاب دروم  ود  زا  کی  ره  رد 

هراشا
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دشاب هدشن  ضارتعا  هک  یتروص  رد  لوا  شخب 

هراشا

هسلج و نییعت  نودب  دناوتیم  شخب  هاگداد  دـشاب  هدـشن  یـضارتعا  تثارو  راصحنا  یهاوگ  تساوخردـب  یـسک  فرط  زا  هک  یتروص  رد 
ثارو ةّدع  نییعت  تثارو و  رب  رعشم  یقیدصت  دید ، یفاک  ار  هلدا  هچنانچ  دریگب و  رظن  رد  ار  تادنتسم  هیلک  ناهاوگ ، یـضاقتم و  راضحا 

. دیامن رداص  دنربیم  هعاشا  وحنب  تاکورتم  زا  هک  یبیصن  یفوتمب و  اهنآ  تبسن  و 
راضحا ار  ناهاوگ  دـناوتیم  شخب  هاگداد  یبسح ، روما  نوناـق  « 363  » ةدام روتـسدب  تثارو  راصحنا  یهاوگ  تساوخردب  یگدیـسر  يارب 

تماقا لحم  هاگداد  ۀلیسوب  هاوگ  زا  قیقحت  دشاب ، نکاس  هاگداد  رقم  زا  جراخ  رد  هاوگ  هچنانچ  دیامن و  عامتـسا  ار  نانآ  یهاوگ  هدرک و 
. دمآ دهاوخ  لمعب  هاوگ  تماقا  لحم  هاگداد  نیرتکیدزن  ای  هاوگ 

عامتـسا يارب  هاگداد  دش . دـهاوخ  هداد  تسا  هدـش  وا  زا  تثارو  راصحنا  یهاوگ  تساوخرد  هک  یهاگداد  فرط  زا  روبزم  یئاضق  تباین 
راطخا نمـض  رد  دهد و  عالطا  تثارو  راصحنا  یهاوگ  نایعدتـسم  ای  یعدتـسمب  ار  نآ  تقو  دیامنب و  هسلج  نییعت  دیاب  ناهاوگ  یهاوگ 

. دیامن رضاح  هسلج  رد  ار  ناهاوگ  هک  دنک  دیق 
ار هدننکتساوخرد  هتـساوخ  هاگره  دـیوگیم ، یبسح  روما  نوناق  « 362  » ةدام هکنانچ  هدننکتساوخرد ، ۀـلداب  یگدیـسر  زا  سپ  سرداد 

ةدام روتـسدب  تثارو  راصحنا  یهاوگ  رد  دیامنیم . رداص  یفوتمب  اهنآ  تبـسن  ثارو و  ةدع  نییعت  تثارو و  رب  رعـشم  یهاوگ  دـید ، تباث 
نیعم دنربیم  هعاشا  وحنب  تاکورتم  زا  هک  یبیصن  نینچمه  دنراد و  دوخ  ثرومب  هثرو  ای  ثراو  هک  یتبـسن  دیاب  یبسح  روما  نوناق  « 372»

. دـیامنیم نیعم  هکرت  زا  نآ  لاثما  عبر و  ثلث و  فصن و  زا  ار  هثرو  زا  کـی  ره  بیـصن  تثارو  راـصحنا  یهاوگ  رد  هاـگداد  ینعی  دوش ،
: دیوگیم یبسح  روما  نوناق  « 373  » ةدام هک  تسا  نیا 

هچنآ رب  دـئاز  الاب  هدربمان  « 373  » ةدام دـیامنیم .» نّیعم  ار  هثرو  زا  کی  ره  ۀـصح  هاگداد  هثرو  تساوخردـب  تثارو  راصحنا  قیدـصت  رد  »
یبسح  روما  ق . « 372  » ةدام

 326 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
. درادن ینایب  تسا  رکذتم 

________________________________________

ه ق ناریا ، نارهت -  ۀیمالسا ، تاراشتنا  دلج ،  6 یماما ،)  ) یندم قوقح  نسح ، دیس  یماما ،
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تـساوخرد در  رب  يأر  دـنادن ، تثارو  راصحنا  یهاوگ  تساوخرد  تابثا  يارب  یفاک  ار  هلدا  دوخ  یگدیـسر  رد  هاـگداد  هک  یتروص  رد 
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. تسا ماجرف  شهوژپ و  لباق  یبسح  روما  نوناق  « 366  » ةدام حیرص  قبط  روبزم  يأر  داد . دهاوخ  یضاقتم 

رکذت

ناوتیمن درب ، دـهاوخ  ثرا  یفوـتم  زا  ندـش  دـّلوتم  هدـنز  تروـص  رد  هک  دـشاب  ینینج  ثروـم  توـف  ناـمز  رد  هچناـنچ  هک  دـسریم  رظنب 
ناوتب هک  ةدام  دنامب . فقوتم  دیاب  یگدیسر  دوش  تساوخرد  هچنانچ  دومن و  نینج  فیلکت  نییعت  ات  تثارو ، راصحنا  یهاوگ  تساوخرد 
ینوناق داوم  حور  زا  ناوتیم  نآ  راثآ  تثارو و  راصحنا  یهاوگب  هطوبرم  داومب  هجوت  اب  یلو  دوشیمن ، هدید  دروآ  تسدب  نآ  زا  ار  الاب  رما 

. دومن طابنتسا  ار  الاب  رما 
327 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

دشاب هدش  ضارتعا  هک  یتروص  رد  مود  شخب 

الثم دروآ . دراو  نایز  نانآ  قوقحب  میقتـسم  ریغ  ای  ًامیقتـسم  تثارو  راصحنا  یهاوگ  هک  دننک  ضارتعا  تثارو  راصحناب  دـنناوتیم  یناسک 
یفوتم هکنآ  دننام  تسا ، هدشن  هدرب  دـشابیم  یفوتم  ینوناق  هثرو  زا  یکی  هک  ضرتعم  مان  تثارو ، راصحنا  یهاوگ  تساوخرد  رد  هچنانچ 
اریـسک هدـننکتساوخرد  هکنآ  ای  تسا و  هدربن  دوخ  تساوخرد  رد  ار  هجوز  ماـن  یـضاقتم  دـشابیم و  همئاد  هجوز  دـنزرف و  دـنچ  ياراد 

هکنآ دــننام  دوـشیم ، هتــساک  ضرتـعم  بیــصن  زا  وا  تـثارو  تاـبثا  اـب  هـک  هدوـمن  یفرعم  دوـخ  یهاوـگ  تساوـخرد  رد  ثراو  ناوـنعب 
یفوتم نادـنزرف  تروص  نیا  رد  دـشابیمن ، یفوتم  دالوا  زا  هک  هدرب  مان  وا  دـنزرف  ناونعب  اریـسک  یفوتم  دالوا  رب  هوـالع  هدـننکتساوخرد 

زا دوشن ، یلام  ررـضتم  یلو  دربب  یتیثیح  نایز  یفوتمب  يرگید  باستنا  زا  یـسک  هچنانچ  دنیامنب . ضارتعا  یهاوگ  تساوخردـب  دـنناوتیم 
دالوا ندوب  اب  درادن ، یفوتم  اب  ینوناق  باستنا  هک  یـسک  هاگره  اًلثم  دوشیمن ، هتفریذـپ  وا  ضارتعا  هک  دوشیم  طابنتـسا  هطوبرم  داوم  رهاظ 
دنزرف تونب  هکنآ  دانتـساب  دنناوتیمن  دنتـسین  ثراو  هک  یفوتم  ناردارب  دیامنب ، تثارو  راصحنا  تساوخرد  یفوتم  زا  تونب  ناونعب  وا  يارب 

عقاو ضرتعم  دناوتیم  یـسک  دوشیم  طابنتـسا  هطوبرم  داوم  زا  هچنانچ  اریز  دـنیامنب ، ضارتعا  دـنزیم  همطل  اهنآ  یگداوناخ  تایثیحب  روبزم 
اب اریز  تفریذپ ، ار  روبزم  ضارتعا  یعـسوم  ریـسفت  کی  اب  ناوتب  هک  دـسریم  رظنب  دـنیبیم . یلام  نایز  ًامیقتـسم  تثارو  یهاوگ  زا  هک  دوش 

. دوب دهاوخ  لهس  الاب  دروم  رد  ضارتعا  نتفریذپ  مرج ، زا  هیشان  تاراسخب  عجار  يرفیک  داومب  هجوت 
. دیآ لمعب  لیکو  دننام  وا  يداد  رارق  هدنیامن  ای  مّیق و  یلو و  دننام  عفنيذ ، ینوناق  ةدنیامن  ۀلیسوب  تسا  نکمم  ضارتعا 

ضارتعا قح  نتـشادب  نوناق  دنیامن ، ضارتعا  تثارو  راصحنا  یهاوگ  تساوخردب  دـنناوتیم  هک  دـیدرگ  رکذ  الاب  رد  هک  یناسک  رب  هوالع 
: دیامنیم حیرصت  ریز  صاخشا  يارب 
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هدوـب و ثراو  ـالب  یفوـتم  هک  دـهد  صیخـشت  ناتـسداد  هک  يدراوـم  هـّیلک  رد  : » یبـسح روـما  نوناـق  « 367  » ةداـم لوا  تمـسق  قـبط  - 1

«. دیامن ضارتعا  تثارو  قیدصت  تساوخردب  دناوتیم  تسا ، ساسایب  قیدصت  رودص  يارب  صاخشا  تساوخرد 
یقیدصتب نینچمه  قیدصت و  تساوخردب  دنناوتیم  عفنيذ  صاخـشا  « 364  » ةدام دروم  رد  : » یبسح روما  نوناـق  « 369  » ةدام روتسدب  - 2

«. تسا ماجرف  شهوژپ و  لباق  صوصخ  نیا  رد  هاگداد  يأر  دنیامن و  ضارتعا  دوشیم  رداص  تثارو  عوضوم  رد  هک 
. دوش هداد  هاگدادب  تثارو  راصحنا  یهاوگ  رودص  زا  لبق  ضارتعا  هک  تسا  یتروص  رد  یهاوگ  تساوخردب  ضارتعا 

یگدیـسر ۀـسلج  یبسح  روما  نوناـق  « 362  » ةدام لـیذ  روتـسدب  هاـگداد  دـیآیم . لـمعب  يراـصتخا  قیرطب  ضارتعا  يوعدـب  یگدیـسر 
. دندرگ رضاح  ضارتعاب  یگدیسر  يارب  ات  درادیم  مالعا  دنتسه  يوعد  فرط  هک  یصاخشاب  ار  نآ  تقو  هدومن و  نیعم  ار  ضارتعاب 

هکرت زا  نانآ  بیـصن  رد  یناـصقن  هدـشن و  ضارتعا  یفوتمب  اـهنآ  باـستنا  ةوحن  اـی  تثاروب  هک  یـصاخشاب  تسین  مزـال  هک  دـسریم  رظنب 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 942 

http://www.ghaemiyeh.com


. ددرگ تقو  غالبا  دوشیمن  لصاح 
ةدام روتـسدب  نآ ، لوبق  رب  ینبم  ای  دـشاب و  ضارتعا  در  رب  ینبم  هاوخ  روبزم  يأر  دـیامنیم . رداص  ار  دوخ  يأر  یگدیـسر  زا  سپ  هاگداد 

: دوب دهاوخ  رما  ود  زا  یکی  هاگداد  یگدیسر  ۀجیتن  نیاربانب  تسا . ماجرف  شهوژپ و  لباق  یبسح  روما  نوناق  « 369»
رودص ات  یهاوگ  تساوخردب  یگدیسر  یبسح ، روما  نوناق  « 369  » ةدام زا  طبنتسم  ربانب  تسا ، ضارتعا  در  رب  هاگداد  يأر  هاگره  فلا -

. دنام دهاوخ  فقوتم  ضارتعا  درب  تبسن  یئاهن  يأر 
شهوژپ لباق  يأر  نآ  دنکیم و  رداص  ّتیهام  رد  يأر  رما  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  هاگداد  دـشاب ، ضارتعا  لوبق  رب  هاگداد  يأر  هاگره  ب -

. تسا ماجرف  و 
روتسدب  درکن ، بیقعت  ار  دوخ  ءاعدا  هام  ود  ضرتعم  يودب  یگدیسر  رد  هچنانچ 
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. ددرگیم تراسخ  ۀیدأتب  موکحم  ضرتعم  دوشیم و  طقاس  ضارتعا  قح  یهاوگ ، یعدتسم  تساوخردب  تثارو  راصحنا  نوناق  « 3  » ةدام

قباطم هک  تسا  یهاگداد  یبسح ، روما  رد  شهوژپ  لباق  تامیمصت  زا  یـشهوژپ  تیاکـش  عجرم  : » یبسح روما  نوناق  « 28  » ةدام روتسدب 
«. دراد يواعد  دروم  رد  میمصت  هدننکرداص  هاگداد  ماکحاب  یشهوژپ  یگدیسر  ّتیحالص  یندم  یسرداد  نیئآ 

راصحنا یهاوگ  تساوخردب  یسک  هکنآ  دننام  دشاب  شخب  هاگداد  ّتیحالـص  رد  ضارتعاب  یگدیـسر  هک  تسیتروص  رد  تشذگ  هچنآ 
یفوتم ینیوبأ  يومع  رـسپ  نم  هکنآ  لاـح  تسا و  هتـسناد  ثراو  ار  دوخ  یفوتم  یبأ  يوـمع  هک : بیرقت  نیدـب  دـیامن ، ضارتـعا  تثارو 

یگدیـسر هسلج  رد  دشابیمن . ثراو  هدننکتساوخرد  تسا و  یبأ  يومع  رب  مدـقم  ینیوبأ  يومع  رـسپ  م  ق . « 936  » ةدام قبط  مشاـبیم و 
شخب هاـگداد  درادـن ، لوبق  دوخ  رب  ار  یفوتم  يومع  رـسپ  مدـقت  یلو  تسا  فرتعم  ار  ضرتعم  دوخ و  باـستنا  ةوحن  مه  ضارتعا  فرط 

تـساوخرد رد  هک  دـیامنیم  ضارتـعا  ّتیجوز  يوعدـب  ینز  رگید - لاـثم  دـیامنیم . رداـص  یـضتقم  مکح  یگدیـسر و  روبزم  ضارتعاـب 
هاگداد دندرگیم . وا  ّتیجوز  رکنم  يوعد  فارطا  یگدیسر  ۀسلج  رد  تسا . هدشن  هدرب  یفوتم  ثارو  ءزج  وا  مان  تثارو  راصحنا  یهاوگ 

. دنکیم عاجرا  عرش  همکحمب  ار  رما  نیا  یگدیسر  عرش ، مکاحم  نوناق  قبط  تسا  حاکن  لصا  رد  فالتخا  نوچ  شخب 
زا يوریپب  ضارتعا  يوعدب  یگدیـسر  رد  شخب  هاگداد  عرـش ، همکحم  ۀلیـسوب  مکح  رودص  ّتیجوز و  يوعد  یگدیـسر  همتاخ  زا  سپ 

. دیامنیم رداص  يأر  عرش  همکحم  مکح 
، تسا شخب  هاگداد  ّتیحالـص  زا  جراخ  رما  نیاـب  یگدیـسر  نوچ  دـشاب ، بسن  ضارتعا  يوعد  رد  فـالتخا  دروم  هک  یتروص  رد  اـما 

. دروآ لمعب  یگدیسر  ات  دتسرفیم  ناتسرهش  هاگدادب  ار  یهاوگ  تساوخرد  ةدنورپ  ضارتعا و  ةدنورپ  روبزم  هاگداد 
بسن يوعد  تثارو  راصحنا  ياضاقتب  ضارتعا  نمض  رد  هاگره  هرصبت - : » دیوگیم یندم  یسرداد  نیئآ  نوناق  « 16  » ةدامب یقاحلا  ةرصبت 

ار  هدنورپ  ود  ره  شخب  هاگداد  دوشب ،
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اًلثم دومن » دـهاوخ  رداص  مکح  هدرک  یگدیـسر  بسن  يوعد  تثارو و  راصحنا  ياضاقتب  روبزم  هاـگداد  دتـسرفیم و  ناتـسرهش  هاگدادـب 
يوعد فرط  هچنانچ  یگدیـسر  هسلج  رد  دـیامنب ، تثارو  راـصحنا  یهاوگ  تساوخردـب  ضارتعا  یفوتم  زا  تونب  ناونعب  یـسک  هاـگره 
شخب هاگداد  تیحالـص  زا  جراخ  بسنب  یگدیـسر  اریز  ددرگیم ، لاسرا  یگدیـسر  يارب  ناتـسرهش  هاگدادب  هدنورپ  ددرگ ، تونب  رکنم 

. تسا
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تثارو راصحنا  یهاوگب  ضارتعا  مود  باب 
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هراشا

. دننک ضارتعا  نآب  دنناوتیم  دنوشیم  رّرـضتم  روبزم  یهاوگ  زا  هک  یناسک  دیدرگ ، رداص  هاگداد  زا  تثارو  راصحنا  یهاوگ  هکنآ  زا  سپ 
رد تثارو  راصحنا  قیدـصتب  دـنادب  ثراو  الب  ار  یفوتم  هک  یتروص  رد  دـناوتیم ...« : ناتـسداد  یبسح  روما  نوناـق  « 367  » ةدام لـیذ  قبط 

ماجرف شهوژپ و  هاـگداد  يأر  زا  دراد  قح  ناتـسداد  لاـح  ره  رد  دـنک و  ضارتعا  تسا  هدوبن  یهگآـب  قوبـسم  قیدـصت  هک  مه  يدروم 
یناسک دننینچمه  تسا و  هدمآ  لمعب  ضارتعا  اهنآ  باستنا  ةوحن  ای  یفوتمب و  اهنآ  باستناب  هک  دنـشابیم  یناسک  يوعد  فرط  دـهاوخب .»

. دیآیم دیدپ  یناصقن  ثرالا  مهس  زا  نانآ  بیصن  رد  ضارتعا  لوبق  ۀجیتن  رد  هک 
. تسا هدومن  رداص  ار  یهاوگ  هک  دوشیم  هداد  یهاگدادب  تثارو  راصحنا  یهاوگب  ضارتعا  تساوخداد 

ضرتـعمب و دـهدیم و  لیکـشت  یگدیـسر  ۀـسلج  هاـگداد  دوش ، هداد  شخب  هاگدادـب  تثارو  راـصحنا  یهاوگب  ضارتـعا  هک  یتروص  رد 
دهاوخ يأر  هدومن  یگدیسر  هاگداد  دشابن ، بسن  فالتخا  دروم  هچنانچ  دوشیم . غالبا  نآ  تقو  دنوشیم  رّرـضتم  ضارتعا  زا  هک  یناسک 

يارب ناتـسرهش  هاگدادب  ار  یهاوگ  ةدنورپ  ضارتعا و  ةدـنورپ  یندـم ، یـسرداد  نیئآ  نوناق  « 16  » هدام یقاحلا  ةرـصبت  روتـسدب  الا  داد و 
. دتسرفیم یگدیسر 

. تسا ماجرف  شهوژپ و  لباق  ددرگیم  رداص  یهاوگب  ضارتعا  ۀجیتن  رد  هک  ییأر 

- هرصبت

نانآ نایزب  هاگداد  يأر  ۀجیتن  دناهتـشادن و  هلخادم  یهاوگ ، تساوخرد  رب  ضارتعا  يوعد  رد  ای  یهاوگ و  تساوخرد  رد  هک  یـصاخشا 
دوخ يارب  یبسح  روما  رد  ار  اههاگداد  میمـصت  هک  یناـسک  : » دـیوگیم یبسح  روما  نوناـق  « 44  » ةدام دـننک  ضارتعا  نآب  دـنناوتیم  تسا ،

هاوخ  دنیامن ، ضارتعا  نآ  رب  دنناوتیم  دننادب  رضم 
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ماجرف شهوژپ و  لباق  دوشیم  رداص  ضارتعا  ۀجیتن  رد  هک  یمکح  و  دشاب . یـشهوژپ  هاگداد  زا  ای  هدش  رداص  تسخن  هاگداد  زا  میمـصت 
نآب ضارتعا  ةزاجا  یندم  یسرداد  نیئآ  ق . « 583  » و « 582  » ةدام هک  تسا  مکح  رب  ثلاث  صخـش  ضارتعا  دروم  رد  روبزم  ةداـم  تسا .»

. دوب دهاوخ  نآب  ۀطوبرم  تارّرقم  عبات  تسا و  هداد  ار 
نآب تبـسن  ار  دوخ  يأر  هاگداد  هتفرگ و  رارق  یگدیـسر  دروم  یلـصا ) ریغ   ) يراط ای  دشاب  یلـصا  هاوخ  مکح  رب  ثلاث  صخـش  ضارتعا 
لباق طقف  دشاب  یشهوژپ  هلحرم  زا  هچنانچ  تسا و  ماجرف  شهوژپ و  لباق  دوش  رداص  يودب  ۀلحرم  زا  هچنانچ  روبزم  يأر  دیامنیم . رداص 

. دوب دهاوخ  ماجرف 

تثارو راصحنا  یهاوگ  راثآ  موس  باب 

- نآ هدنهد  تئارب  هثروب و  یفوتم  لام  نید و  هیدأت  - 1

هراشا

هکرت و هدربمان  قیدصت  قباطم  دنناوتیم  دناهدرک  لیصحت  تثارو  راصحنا  قیدصت  هک  یـصاخشا  : » یبسح روما  نوناق  « 370  » ةدام روتسدب 
هکرت و دـیاب  یفوتم  لاوما  فرـصتم  ای  نویدـم  دـنیامن . هبلاطم  دنتـسه  یفوتم  لام  فرـصتم  ای  نویدـم  هک  یناسک  زا  ار  یفوتم  تاـبلاطم 
دش و دنهاوخ  بوسحم  يرب  تثارو  یعدم  ره  لباقم  رد  لام ، میلـست  ای  نید و  ۀیدأت  تروص  رد  دیامن و  میلـست  اهنآب  ار  یفوتم  تابلاطم 

«. دناهدومن تفایرد  ار  واب  ّقلعتم  لام  ای  لوصو و  ار  یفوتم  بلط  هک  تشاد  دهاوخ  یصاخشا  ای  صخشب  عوجر  قح  هدرب  مان  یعدم 
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: درادرب رد  ار  رما  ود  الاب  ةدام 

- یهاوگ رد  روکذم  هثروب  یفوتم  لام  نداد  نید و  ۀیدأت  فلا -

ناونعب تثارو  راصحنا  یهاوگ  رد  نانآ  مان  هک  تسا  یناسکب  نآ  میلست  ای  هیدأتب  مزلم  دشابیم ، یفوتم  لام  فرـصتم  ای  نویدم  هک  یـسک 
رد  رما  نیا  ماجنا  دشابیم . ثلث  رب  یصو  هل و  یصوم  ثراو و  هدام  رد  روکذم  عفنيذ  زا  روظنم  تسا . هدش  رکذ  هکرت  رد  عفنيذ 
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هک دشاب ، یفوتم  بلط  هبلاطم  دروم  ددعتم و  عفنيذ  صاخـشا  هاگره  تسا  نینچمه  تسا و  هداس  دشاب  درفب  رـصحنم  ثراو  هک  یتروص 

یتروص رد  اّما  دزادرپیم . تثارو  راصحنا  یهاوگ  رد  هنیعم  بیصن  ای  ثرالا  مهس  رادقمب  یـصو  هل و  یـصوم  هثرو ، زا  کیره  هب  نویدم 
اهنآ هک  اریسک  ای  هثرو  زا  یکیب  ار  لام  نانآ  یمامت  تقفاوم  اب  دیاب  فرصتم  دنشاب ، ددعتم  عفنيذ  صاخشا  نیعم و  لام  هبلاطم  دروم  هک 

ۀبلاطم يارب  عفنيذ  هک  یتروص  رد  تثارو ، راـصحنا  نوناـق  « 5  » ةدام لیذ  قبط  دیامن . ذخا  اهنآ  زا  دیـسر  دـنک و  میلـست  دـنیامنیم  نیعم 
لام و فرـصتم  اریز  دوب ، دهاوخ  هدراو  تاراسخ  لوئـسم  درک ، نآ  در  زا  فاکنتـسا  وا  دومن و  هعجارم  یفوتم  لام  فرـصتم  ای  نویدـمب 

تاراسخ لوئـسم  نآب  ۀطوبرم  داوم  بیبست و  ةدعاق  قبط  دناهدیدرگ و  يرگید  تراسخ  ببـس  ینوناق ، فیلکت  ماجنا  مدع  رثا  رد  نویدم 
. دنشابیم

تثارو ناونعب  صاخشا  فرط  زا  راداهب  قاروا  ای  لام  ای  نید  هچنانچ  : » دیوگیم یبسح  روما  نوناق  « 370  » ةدامب یقاحلا  ةرصبت  « 1  » تمسق
فرصتم فرط  زا  تثارو  راصحنا  قیدصت  نتساوخ  هدوبن ، لایر  رازه  غلبم 50  زا  دیاز  نآ  ياهب  هک  یتروص  رد  دریگ ، رارق  هبلاطم  دروم 

دشاب اهنآ  تثارو  راصحنا  تمس و  تبثم  هک  يداهـشتسا  دنناوتیم  نید  ای  لام  ناگدننک  هبلاطم  دروم  نیا  رد  درادن و  یترورـض  نویدم  ای 
میلست نانآب  تسا  هدش  عقاو  هبلاطم  دروم  هک  ار  هچنآ  دیاب  دنشابن  رکنم  ار  نید  ای  دنس  ای  لام  دوجو  رگا  نویدم  ای  فرصتم  دنهد و  هئارا 

«. دننک هیدأت  و 

- دناهدرک لمع  تثارو  راصحنا  قبط  هک  نیما  نویدم و  ندش  يرب  ب -

تلاکو وا  فرط  زا  هک  یـسک  ای  نئادب  ار  دوخ  نید  دیاب  نویدـم  دـیامنیم ، نایب  یندـم  ق . « 272  » و « 271  » ةدام هک  یقوقح  ةدـعاق  قبط 
همتاـخ يارب  یبسح  روما  ق . « 370  » ةدام یلو  دوش . یـضار  نئاد  هکنآ  رگم  تسین  حیحـص  هیدأت  الا  دوش و  هیدأت  وا  ماـقمئاقب  اـی  دراد و 
هتخانش یفوتم  ثرا  و  تثارو ، راصحنا  یهاوگ  رد  هک  یناسکب  ار  دوخ  نید  نویدم  هاگره  هتشاد  رّرقم  هثرو  نویدم و  ینادرگرـسب  نداد 

عوجر  قح  تثارو  یعدم  دوب و  دهاوخ  يرب  دوش  تفای  ًادعب  هک  تثارو  یعدم  ره  لباقم  رد  دزادرپب  دناهدش 
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. تسا هتشاد  تفایرد  ار  ثروم  بلط  هک  دنشابیم  اراد  ار  یناسکب 
یـسکب ای  وا و  ینوناق  ماقممئاق  ای  کلامب  ار  تناما  دروم  لام  دـیاب  نیما  تسا  رکذـتم  م  ق . « 624  » ةدام هک  یقوقح  ةدـعاق  قبط  نینچمه 

نیما و ینادرگرـسب  نداد  همتاخ  يارب  نید  ۀیدأت  دروم  دـننام  یبسح  روما  ق . « 370  » ةدام یلو  دراد . درتسم  دـشابیم  ذـخأ  رد  نوذأم  هک 
یفوتم زا  تثارو  یعدـم  دوش و  هداد  هدـش  هتخانـش  ثراو  تثارو ، راـصحنا  یهاوـگ  رد  هک  یناـسکب  یفوـتم  لاـم  هک  هتـشاد  رّرقم  هثرو 

. دیامن عوجر  دناهتفرگ  نیما  زا  ار  یفوتم  لام  نآ  هک  یناسکب  دنناوتیم 

كالما رتفد  رد  هثروب  یفوتم  کلم  لاقتنا  تبث  - 2

هراشا
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تبث اهنآ  ماـنب  تسا  هدـش  تبث  ثروم  ماـنب  هک  یلوقنم  ریغ  کـلم  دـنهاوخب  هثرو  هک  یتروص  رد  : » یبسح روما  ق . « 374  » ةدام روتسدب 
تبث دنیامن .» میلـست  تبث  هراداب  دشاب  ماهـس  نییعت  رب  لمتـشم  هک  ار  نآ  هدـش  یهاوگ  تشونور  ای  تثارو  راصحنا  قیدـصت  دـیاب  ددرگ ،

. تسا هدش  رکذتم  « 310  » كالما دانـسا و  تبث  نوناق  هک  تسا  یـصوصخم  تارّرقم  عبات  هدیـسر  تبثب  كالما  رتفد  رد  هک  یکلم  لاقتنا 
: تبث نوناق  « 22  » ةدام ددرگیم . جرد  اًلیذ  هک  دشابیم  كالما  دانسا و  تبث  نوناق  « 22  » ةدام دهدیم  رکذت  ار  لاقتنا  تبث  هک  ةدام 

کلم هک  ار  یـسک  ای  هدـش و  تبث  وا  مساب  کلم  هک  ار  یـسک  طقف  تلود  دیـسر ، تبثب  كالما  رتفد  رد  نوناـق  قباـطم  یکلم  هکنیمه  »
، دـشاب هدیـسر  واب  ًاثرا  یمـسر  کلام  زا  روبزم  کلم  هکنیا  ای  هدیـسر  تبثب  كالما  رتفد  رد  زین  لاـقتنا  نیا  هدـیدرگ و  لـقتنم  واـب  روبزم 

. تخانش دهاوخ  کلام 
اهنآ نیب  ثرـالا  مهـس  رد  زرحم و  اـهنآ  راـصحنا  تثارو و  هک  دوشیم  تبث  ثارو  مساـب  كـالما  رتفد  رد  یتقو  کـلم  مه  ثرا  دروم  رد 

. دشاب هدش  رداص  باب  نآ  رد  یئاهن  مکح  فالتخا ، تروص  رد  ای  هدوب و  قفاوت 

هرصبت

هک یئاوعد  زیمت ، فانیتسا و  ضارتعا و  تدـم  ءاضقنا  ۀطـساوب  ای  ینوناق و  لحارم  یط  ۀطـساوب  هک  تسا  یمکح  زا  ترابع  یئاهن  مکح 
عوضوم  نآ  رد  مکح 
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«. دوش بوسحم  هموتخم  يواعد  زا  هدش  رداص 

ثروم ۀـکرت  عومجم  زا  هثرو  زا  کـی  ره  ثرـالا  مهـس  هک  يدروم  رد  : » یبـسح روما  ق . « 370  » ةدام یقاحلا  هرـصبت  تمسق 2  روتسدب 
یمازلا یمـسر  دانـسا  رتفد  تبث و  ةراداب  نآ  ةدشیهاوگ  تشونور  ای  تثارو  راصحنا  قیدصت  دشابن ، لایر  رازه  غلبم 50  لداعم  زا  رتشیب 

کلم ات  دننک  میلست  دنشاب  هتشاد  قفاوت  مه  ثرالا  مهس  رد  دیامن و  زرحم  ار  اهنآ  راصحنا  تثارو و  هک  يداهشتسا  دنناوتیم  هثرو  هدوبن و 
«. دریگ رارق  هلماعم  دروم  ای  ددرگ ، تبث  اهنآ  مانب  تسا  هدش  تبث  ثروم  مانب  هک  لوقنم  ریغ 

تثارو راصحنا  نوناق  يرفیک  داوم  مراهچ  باب 

تثارو قیدصت  لیصحت  دوخ ، تثارو  مدعب  ملع  اب  قیدصت  یعدتسم  هک  دوش  مولعم  هاگره  : » تثارو راصحنا  نوناق  « 9  » ةدام روتسدب  - 1
يادا رب  هوـالع  بوسحم و  رادربهـالک  تسا ، هدرک  تقیقح  فـالخ  رب  قیدـصت  لیـصحت  دوخ ، زا  ریغ  یثراو  دوجوب  ملع  اـب  اـی  هدومن و 

«. دش دهاوخ  موکحم  تسا  ررقم  مرج  نیا  يارب  نوناق  بجومب  هک  یتازاجمب  تراسخ ،
، دـهد تداهـش  تقیقح  فالخ  رب  تثارو  قیدـصت  لیـصحت  عوضوم  رد  هک  يدـهاش  ره  : » تثارو راصحنا  نوناق  « 10  » ةدام روتـسدب  - 2

«. دش دهاوخ  موکحم  تسا  رّرقم  مرج  نیا  يارب  هک  یتازاجمب  بیقعت و  غورد  تداهش  يارب 
336 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

هجراخ روشک  زا  رداص  تثارو  راصحنا  یهاوگ  مجنپ  باب 

راصحنا ای  هجراخ ، عابتا  تثاروب  عجار  یفوتم  روشک  راد  تیحالـص  تاماقم  زا  رداص  قیدـصت  : » یبسح روما  نوناـق  « 356  » ةدام روتسدب 
لباق هجراـخ ، رد  هدـش  میظنت  دانـسا  راـبتعاب  هطوبرم  تاررقم  تیاـعر  رودـص و  ثیح  زا  ناریا ، هاـگداد  رد  نآ  راـبتعا  زارحا  زا  سپ  نآ 

«. دوب دهاوخ  رثا  بیترت 
یبسح روما  نوناق  « 356  » ةدام دیامنیم . نایب  یندم  نوناق  « 1296  » و « 1295  » داوم ار  هجراخ  رد  هدش  میظنت  دانسا  رابتعاب  هطوبرم  تارّرقم 
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، تسا هجراخ  عابتا  زا  زین  ثروم  هدش و  رداص  ناریا  روشک  زا  جراخ  رد  هک  دشابیم  نآ  راصحنا  هجراخ و  عابتا  تثارو  یهاوگ  دروم  رد 
یهاوگ هک  يدراوم  هّیلک  رد  نیاربانب  تسا . هدـش  رکذـتم  هدـیدرگ  نایب  م  ق . « 1296  » و « 1295  » داوم رد  هک  ار  یلک  ةدـعاق  زا  يدروـم 
یجراخ ثراو  ای  یناریا و  ای  دـشاب  یجراخ  یفوتم  هاوخ  ددرگ ، رداص  یجراخ  روشک  رادّتیحالـص  تاـماقم  زا  نآ  راـصحنا  اـی  تثارو 

. دوشیم راتفر  یندم  نوناق  ۀطوبرم  داوم  قبط  یناریا ، ای  دشاب 
قباطم دانـسا  نآ  هک  داد  دـنهاوخ  ار  يرابتعا  نامه  هجراخ  ياهروشک  رد  هدـش  میظنت  دانـساب  ناریا  مکاحم  : » یندـم نوناق  « 1295  » ةدام

: هکنیا رب  طورشم  دشابیم  اراد  هدش  میظنت  اجنآ  رد  هک  يروشک  نیناوق 
. دشاب هداتفین  رابتعا  زا  ینوناق  للع  زا  یتّلعب  هروبزم  دانسا  الوا -

. دشابن ناریا  هنسح  قالخا  ای  یمومع  مظنب  هطوبرم  نیناوق  اب  فلاخم  اهنآ  دافم  ًایناث -
. دسانشب ربتعم  زین  ار  ناریا  رد  هدش  میظنت  دانسا  دوهع ، ای  دوخ  نیناوق  بجومب  هدش  میظنت  اجنآ  رد  دانسا  هک  يروشک  ًاثلاث -

میظنت  اجنآ  رد  دنس  هک  يروشک  رد  ناریا  یلوسنق  ای  یسایس  ةدنیامن  ًاعبار -
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«. تسا هتفای  میظنت  لحم  نیناوق  قفاوم  دنس  هک  دشاب  هدرک  قیدصت  ناریا  رد  روبزم  روشک  یلوسنق  ای  یسایس و  ةدنیامن  ای  هدش 
یلوسنق ای  یـسایس  ةدـنیامن  طسوتب  دوخ  میظنت  لحم  نیناوق  اـب  لـبق  ةداـم  رد  روبزم  دانـسا  تقفاوم  هاـگره  : » یندـم نوناـق  « 1296  » ةدام

نارهط جراخ  رد  ای  هجراخ و  روما  ترازو  هک  تسنیا  رب  فقوتم  ناریا  مکاحم  رد  دنـس  ندش  لوبق  دشاب ، هدش  قیدـصت  ناریا  رد  هجراخ 
. ددرگیم نایب  مراهچ  دلج  رد  روبزم  ةدام  ود  حرش  دنشاب .» هدرک  قیدصت  ار  هجراخ  ةدنیامن  ءاضما  تایالو  تالایا و  ماکح 

«2  » ةدام دافم  اب  تافانم  روشک ، جراخ  رد  میقم  نایناریاب  تبـسن  یجراخ  روشک  ياههاگداد  زا  رداـص  تثارو  راـصحنا  یهاوگ  نتفریذـپ 
رد وا  یمئاد  تماقا  لحم  هک  یفوتم  تثارو  راصحنا  یهاوگ  رودـص  يارب  نارهت  شخب  هاگداد  ّتیحالـص  نییعت  رد  تثارو  راـصحنا  ق .

. تسا هدومنن  یجراخ  ياهروشک  ياههاگداد  زا  ّتیحالص  بلس  روبزم  ةدام  اریز  درادن ، هدوب  روشک  زا  جراخ 
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هکرتب عجار  روما  رد  مود  لصف 

هراشا

يافوتم ۀـکرتب  عجار  روما  دنـشابیم ، ثراو  ياراد  هک  ناریا  عابتا  ۀـکرتب  عجار  روما  ددرگیم : نایب  ثحبم  هس  رد  یفوتم  ۀـکرتب  عجار  روما 
. هجراخ عابتا  ۀکرتب  عجار  روما  ثراوالب و 

دنشابیم ثراو  ياراد  هک  ناریا  عابتا  ۀکرتب  عجار  روما  رد  لوا  ثحبم 

هراشا

قوقح نابحاصب  نآ  ندیناسر  هکرت و  ظفح  يارب  هک  یتامادـقا  زا  تسا  ترابع  هکرتب  عجار  روما  : » دـیوگیم یبسح  روما  ق . « 162  » ةدام
قوقح دوشیم و  لـقتنم  وا  ینوناـق  ۀـثروب  ًارهق  توف  رثا  رد  یفوتم  هکرت  هریغ .» هکرت و  ةرادا  هکرت و  ریرحت  موـم و  رهم و  لـیبق  زا  دوـشیم 
هتفرگ رارق  هفلتخم  صاخـشا  قوقح  عامتجا  زکرم  یفوتم  ۀـکرت  نیاربانب  دوشیم ، ءاـفیتسا  نآ  زا  دریگیم و  ّقلعت  هکرت  رب  یفوتم  ناراـکبلط 

تقفاوم مدـع  تروص  رد  دومن و  دـنهاوخ  هیفـصت  ار  نآ  دـنیامنب  نآ  ۀیفـصت  رد  قفاوت  هکرت  رد  قحیذ  صاخـشا  هک  یتروـص  رد  تسا .
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نایب لوا  لصف  رد  ار  رادّتیحالص  عجرم  یبسح  روما  نوناق  دوب . دهاوخ  شخب  هاگداد  اب  نآب  عجار  روما  هکرت ، ۀیفـصت  رد  قح  نابحاص 
. دیامنیم

هدوب هاگداد  نآ  ةزوح  رد  ناریا  رد  یفوتم  هاگتماقا  نیرخآ  هک  تسا  یـشخب  هاگداد  اب  هکرتب  عجار  روما  : » یبسح روما  نوناق  « 163  » ةدام
ناریا  رد  یفوتم  رگا  و 
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زا جراخ  رد  یفوتم  هچنانچ  نیاربانب  هدوب .» هاـگداد  نآ  ةزوح  رد  یفوتم  يانکـس  لـحم  نیرخآ  هک  تسا  یهاـگداد  اـب  هتـشادن  هاـگتماقا 

عجار روما  ناریا ، زا  جراخ  رد  ای  دشاب و  هدرک  توف  ناریا  رد  هاوخ  تسا ، هدومن  تنوکس  ناریا  رد  يدنچ  ًاتقوم  یلو  هتـشاد  تماقا  ناریا 
. تسا هتشاد  تنوکس  نآ  ةزوح  رد  یفوتم  هک  دیآیم  لمعب  یهاگداد  ۀلیسوب  وا  هکرتب 

لحم نیرخآ  هک  دـشابیم  حـلاص  یگدیـسر  يارب  یهاـگداد  تسا ، هتـشاد  تنوکـس  هزوح  نیدـنچ  رد  ناریا  رد  یفوـتم  هک  یتروـص  رد 
. تسا هدوب  نآ  ةزوح  رد  یفوتم  يانکس 

عقاو اجنآ  رد  هکرت  هک  تسا  حـلاص  یهاگداد  هتـشادن  ینکـس  لحم  ای  هاگتماقا  ناریا  رد  یفوتم  هاگره  : » یبسح روما  نوناـق  « 164  » ةدام
لاوما رگا  تشاد و  دهاوخ  ّتیحالـص  تسا  عقاو  نآ  ةزوح  رد  لوقنم  ریغ  لام  هک  یهاگداد  دشاب  فلتخم  ياهاج  رد  هکرت  رگا  هدـش و 

: الاب ةدام  حرش  هدرک .» مادقاب  عورش  اًلبق  هک  تسا  یهاگداد  اب  تیحالص  دشاب ، ددعتم  ياههزوح  رد  لوقنم  ریغ 
رد هک  یـسک  دـننام  تسا ، هدومنن  تنوکـس  زین  مه  نامز  چـیه  هتـشادن و  تماقا  ناریا  رد  یفوتم  هک  هدومن  ضرف  ار  يدروم  روبزم  ةداـم 

تروص هس  زا  یکیب  تسا  نکمم  روبزم  ضرف  دـشابیم . ناریا  رد  یلاوما  ياراد  یلو  تسا  هدرم  اجنامه  رد  هدـش و  دـّلوتم  هناـگیب  روشک 
: دشاب ریز 

. دوب دهاوخ  یفوتم  هکرت  روما  يارب  حلاص  روبزم  هزوح  هاگداد  تروص  نیا  رد  تسا . عقاو  هزوح  کی  رد  یفوتم  ۀکرت  یمامت  - 1
هزوح نآ  رد  لوقنم  ریغ  لاومأ  هک  تسا  حلاص  هکرت  روما  يارب  یهاگداد  تروص  نیا  رد  تسا . یفلتخم  ياههزوح  رد  یفوتم  ۀـکرت  - 2

. دشابیم
اههزوـح زا  کـی  ره  هاـگداد  تروـص  نیا  رد  دـشابیم . فـلتخم  ياـههزوح  رد  هک  تـسا  يددـعتم  لوـقنم  ریغ  لاوـما  ياراد  یفوـتم  - 3

نیا ددرگیم . بلـس  رگید  هاگداد  زا  روبزم  هکرت  رما  ّتیحالـص  دـیامن ، مادـقا  ءادـتبا  هک  کی  ره  دراد و  ار  هکرتب  هعجار  روما  ّتیحالص 
دنچ  ای  ود  هک  یتروص  رد  : » دیوگیم یبسح  روما  نوناق  « 6  » ةدام هکتس 
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«. دیامنیم یگدیسر  تسا  هدش  عوجر  نآب  ًاودب  هک  یهاگداد  دنشاب ، حلاص  یعوضومب  یگدیسر  يارب  هاگداد 

لاوماب رصحنم  ناریا  رد  وا  یئاراد  هتـشادن و  تنوکـس  تماقا و  ناریا  رد  الـصا  یفوتم  هک  هدومنن  ینیبشیپ  ار  يدروم  یبسح  روما  نوناق 
رب هدومن و  طابنتـسا  الاب  ةدام  كالم  تدحو  زا  ار  روبزم  دروم  ناوتیم  هک  دـسریم  رظنب  دـشابیم . فلتخم  ياههزوح  رد  هک  تسا  یلوقنم 

هکرتب هعجار  روماب  یگدیسر  تیحالـص  تسا ، دوجوم  نآ  رد  یفوتم  لوقنم  لاومأ  هک  فلتخم  ياههزوح  زا  کی  ره  هاگداد  هک  دوب  نآ 
رد دـحاو  رماب  یگدیـسر  اریز  ددرگیم ، بلـس  یگدیـسر  ّتیحالـص  رگید  ياـههاگداد  زا  دـنک  مادـقا  ناـنآ  زا  یکی  هچناـنچ  دراد و  ار 

. دشابیم یندم  یسرداد  نیئآ  لوصا  فالخ  رب  فلتخم  ياههاگداد 
حلاص قوف  داوم  قباطم  هک  یهاگداد  زا  ریغ  یهاگداد  ةزوح  رد  یفوتم  لاومأ  زا  یتمـسق  ای  مامت  هاگره  : » یبسح روما  نوناق  « 165  » ةدام

، هدروآ لـمعب  موم  رهم و  لـیبق  زا  ار  یفوتم  لاومأ  ظـفحب  عجار  تامادـقا  تسا  هاـگداد  نآ  هزوح  رد  لاوـمأ  هک  یهاـگداد  دـشاب ، تسا 
«. دتسرفیم تسا  حلاص  هکرت  روماب  یگدیسر  يارب  قوف  ةدام  ود  قباطم  هک  یهاگدادب  ار  دوخ  تایلمع  سلجم  تروص  تشونور 

، هکرت روماب  یگدیسر  يارب  حلاص  هاگداد  ةزوح  زا  ریغ  رگید  ياههزوح  ای  هزوح  رد  زین  یلاوما  یفوتم  هک  تسا  يدرومب  عجار  الاب  ةدام 
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مه رگید  ياههزوح  رد  دراد و  لوقنم  ریغ  لام  ای  هدومن و  تنوکـس  ای  هتـشاد و  تماقا  نارهط  هزوح  رد  یفوتم  هکنآ  دننام  دـشاب ، هتـشاد 
رد یفوتم  لاومأ  هک  رگید  ياههاگداد  دـشابیم و  هکرت  روما  هرادا  يارب  حـلاص  طـقف  نارهط  هزوح  هاـگداد  تروص  نیا  رد  دراد ، یلاومأ 

. دنتسرفیم نارهط  هاگداد  يارب  ار  دوخ  تایلمع  سلجمتروص  تشونور  دنیامنیم و  ار  هکرت  ظفحب  عجار  تامادقا  تسا  اجنآ 
مزال هکرت  ظفح  يارب  يروف  مادقا  هکرت ، لحم  رد  شخب  هاگداد  سرداد  روضح  زا  لبق  هک  یتروص  رد  : » یبسح روما  نوناق  « 170  » ةدام

روبزم  مادقا  دشاب ،
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رفن ود  روضح  اب  نابهد  طسوتب  دنشابن  ینابرهـش  نیرومأم  رگا  لحم و  يرتنالک  طسوتب  دشابن  ناتـسداد  هک  یئاج  رد  ناتـسداد و  طسوتب 
هدرک و عنم  هلخادم  زا  ار  نابهد  دنادب  یضتقم  هک  ناتسهد  ره  رد  دناوتیم  ناتسداد  نابهد  هلخادم  دروم  رد  دیآیم و  لمعب  یلحم  دمتعم 
ار بتارم  هدربمان  نیرومأم  دیامن ، رومأم  راک  نیا  ماجناب  ًاقفتم  ار  یّلحم  دمتعم  رفن  ود  ای  یتلود  نیرومأم  زا  یکی  ای  یمـسر  رتفد  بحاص 

«. دنتسرفیم شخب  هاگدادب  ار  نآ  هتشون و  سلجم  تروص  رد 
نابهد ینابرهـش و  نیرومأم  ای  ناتـسداد  زا  کیچـیه  هدوب و  طیرفت  ضرعم  رد  یفوتم  هکرت  هک  تسا  هدومنن  ینیبشیپ  ار  يدروم  نوناـق 
یلاوما دـنوش و  فلت  نیرفاسم  زا  یـضعب  لیبموتا  فداصت  رثا  رد  اـی  دریمب و  یتشک  رد  اـی  ناـبایب  رد  یـسک  هکنآ  دـننام  دـشابن ، دوجوم 

هک سک  ره  ریغ ، لاومأ  روما  هراداـب  هعجار  م . ق . « 306  » هدام زا  طبنتسم  الاب و  هدام  حورب  هجوت  اب  هک  دسریم  رظنب  دنـشاب . هتـشاد  هارمه 
یمزال ۀنیزه  دهد و  عالطا  حلاص  ماقمب  ار  هجیتن  تقو  عرـسا  رد  هدومن و  یفوتم  لاوما  ظفحب  مادقا  دناوتیم  دراد ، روضح  لاوما  لحم  رد 

. ددرگ هیدأت  هکرت  زا  دیاب  دیامنیم  لاوما  تظافح  يارب  هک 
هدربمان نیرومأم  دوشیم ، موم  رهم و  هکرت  لـبق  ةداـم  رد  روکذـم  نیرومأـم  فرط  زا  هک  يدروم  ره  رد  : » یبسح روما  نوناـق  « 171  » ةدام

هاگداد و  دنتـسرفیم » شخب  هاگدادـب  هدومن و  موم  رهم و  یفافل  اـی  تکاـپ  رد  تسا  هدروخ  موم  رهم و  نآ  يور  رب  هک  ار  یئاـهلفق  دـیلک 
. دهدب اهنآب  ار  نآ  دیسر  دیاب  شخب 

: ددرگیم نایب  تمسق  ود  رد  هکرت  روما  ةرادا 

هراشا

. هکرت يرادهاگن  لوا - تمسق 
. هکرت ۀیفصت  مود - تمسق 
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هکرت يرادهاگن  لوا  تمسق 

هراشا

. تسا نآ  يرادهاگن  دیآ  لمعب  دیاب  هکرت  روما  ةرادا  رد  هک  یمادقا  نیلوا 
: دریگیم ماجنا  لمع  ود  ۀلیسوب  هکرت  يرادهاگن 

. هکرت ریرحت  ندرک - موم  رهم و 
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هکرت موم  رهم و  لوا  ثحبم 
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هراشا

: تسا تمسق  هس  ياراد  روبزم  ثحبم 

. دنراد ار  هکرت  موم  رھم و  تساوخرد  تیحالص  هک  یصاخشا  لوا  باب 

عفنيذ صاخـشا  ای  صخـش  هکنیا  رگم  دنک  یگدیـسر  یئاوعدـب  دـناوتیمن  یهاگداد  چـیه  : » یندـم یـسرداد  نیئآ  نوناق  « 2  » ةداـم قبط 
هکرت موم  رهم و  تساوخرد  الاب  ةدام  زا  طبنتسم  یقوقح  لصا  ربانب  دنشاب .» هدومن  تساوخرد  نوناق  تارّرقم  قباطم  ار  يوعدب  یگدیسر 

صاخشا یبسح  روما  نوناق  « 167  » ةدام دنـشاب . هتـشاد  یگدنیامن  اهنآ  فرط  زا  ای  هکرت و  رد  عفنيذ  هک  دوشیم  هتفریذپ  یناسک  زا  طقف 
. دیامنیم نایب  ار  هکرت  رد  عفنيذ 

: دنیامنب ار  هکرت  موم  رهم و  تساوخرد  دنناوتیم  ریز  روکذم  صاخشا  : » یبسح روما  نوناق  « 167  » ةدام
میق یلو و  لیبق  زا  صاخ  ینعمب  ینوناق  ةدنیامن  زا  معا  ینوناق  ةدنیامن  زا  هدام  روظنم  اهنآ . ینوناق  ةدنیامن  ای  یفوتم  ۀـثرو  زا  کی  ره  - 1

. دشابیم لیکو  لیبق  زا  يدادرارق  هدنیامن  و 
هکرت یماـمت  تظاـفح  رد  ثراو  دـننام  هل  یـصوم  تروص  نیا  رد  اریز  دـشاب . هدـش  عاـشم  ءزجب  تیـصو  هک  یتروص  رد  هل  یـصوم  - 2

. دهاوخب دناوتب  ار  نآ  موم  رهم و  ات  تسین  عفتنم  هکرتب  تبسن  هل  یصوم  دشاب ، هکرت  زا  نیعم  نیع  هب  یصوم  هاگره  الا  دشابیم و  عفنيذ 
هدوبن و نهر  بلط  لـباقم  رد  هک  یتروص  رد  بلط  رادـقمب  دـشاب  یعطق  مکح  اـی  یمـسر  دنـسب  دنتـسم  وا  بلط  هک  یفوـتم  راـکبلط  - 3

بلط  نیمأت  يارب  مه  يرگید  بیترت 
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هچ رگا  دوشیمن ، هتفریذپ  دـشابن  یعطق  مکح  ای  یمـسر  دنـسب  دنتـسم  وا  بلط  هک  یـسک  زا  موم  رهم و  تساوخرد  نیاربانب  دـشاب . هدـشن 
جاـیتحا هدوبن و  زرحم  بلط  تروص  نیا  رد  اریز  ددرگیم ، هتفریذـپ  هاـگداد  رد  هک  دـشاب  ۀـمان  یهاوـگب  دنتـسم  اـی  يداـع  دنـسب  دنتـسم 

اب هلماعم  دروم  نهر و  دـننام  هقیثو  بلط  لباقم  رد  هاگره  تسا  نینچمه  تسا . یئاـضق  يرادا  رما  موم  رهم و  دراد و  یئاـضق  یگدیـسرب 
ّقلعتم هک  ینیعم  لاوما  تروص  ود  نیا  رد  اریز  دشاب ، هدش  تشادزاب  یلاوما  هب  یعدـم  نیمأت  رارق  رثا  رد  ای  و  دـشاب ، دوجوم  دادرتسا  قح 

تـساوخرد دنناوتب  ات  دنـشابیمن  عفنيذ  هکرت  زا  رگید  تمـسق  رد  تسا و  هدش  هتفرگ  رظن  رد  نانآ  قح  ءافیتسا  يارب  دشابیم  راکبلط  قح 
. دنیامن ار  نآ  موم  رهم و 

زا عاشم  مهسب  تبسن  تیاصو  هک  تسیتروص  رد  رما  نیا  هک  دسریم  رظنب  دشاب » هدش  نّیعم  تیاصو  ناونعب  یفوتم  فرط  زا  هک  یسک  - 4
ینیعم لامب  تبسن  تیاصو  هچنانچ  الا  دشابیم و  هکرت  یمامت  رد  عفنيذ  یصو  هک  تسا  هدش  هکرت  زا  نآ  لاثما  نوید و  هیدأتب  ای  هکرت و 

زا دعب  صخش  نالف  ار  نیعم  ۀناخ  هک  تسا  هدرک  ّتیصو  یفوتم  هاگره  اًلثم  درادن ، ار  هکرت  یمامت  موم  رهم و  تساوخرد  قح  دشاب  هدش 
. دهاوخب ار  هکرت  موم  رهم و  دناوتب  ات  دشابیمن  عفنيذ  هکرت  زا  رگید  ياهتمسق  رد  روبزم  یصو  دناسرب ، یصاخ  فراصمب  دشورفب و  وا 

: دیامنیم موم  رهمب و  مادقا  عالطا  زا  سپ  ریز  دراوم  رد  شخب  هاگداد  : » یبسح روما  نوناق  « 168  » ةدام روتسدب  هرصبت -
. دشابن وا  لاومأ  ظفح  يارب  یسک  هدش و  توف  نآ  لاثما  ای  هناخنامهم  ای  يراجیتسا  ۀناخ  رد  یسک  هک  يدروم  رد  - 1

لاثما هناخنامهم و  ریدم  ای  هناخ  کلام  ةدام  نیا  لوا  قش  دروم  رد  دشاب . تناما  یفوتم  دزن  یمومع  ای  یتلود  لاوما  زا  هک  یتروص  رد  - 2
«. دنهدب عالطا  شخب  هاگدادب  دنفّلکم  اهنآ 

مادقا دوخ  ًامیقتـسم  تفای  یهگآ  هکرت  دوجو  رب  هچنانچ  شخب  هاگداد  هک  هتـشاد  رّرقم  عفنيذ  تساوخرد  نودب  نوناق  الاب  دروم  ود  رد 
. دیامن موم  رهمب و 
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، دنهدن ربخ  شخب  هاگدادب  تسا  اهنآ  رایتخا  رد  هکرت  هک  نآ  لاثما  هناخنامهم و  ریدم  ای  هناخ  کلام  هچنانچ  الاب  ةدام  لوا  قش  دروم  رد 
، درادن یصاخ  ةدامب  جایتحا  روبزم  دروم  رد  ّتیلوئسم  دوشیم . لصاح  نآ  ریخأت  ای  عالطا و  مدع  زا  هک  دوب  دنهاوخ  یتراسخ  ره  لوئـسم 
زا روبزم  صخـش  ددرگ ، هجوتم  یـسکب  یتراسخ  نآ  ریخأت  ای  ماجنا و  مدـع  رثا  رد  هچناـنچ  دـشابیم  یفیلکت  رادهدـهع  هک  سک  ره  اریز 

(. یندم ّتیلوئسم  ق  « 1  » ةدام  ) دوب دهاوخ  نآ  ناربج  رادهدهع  بیبست  باب 
هدوب تناما  یفوتم  دزن  هک  یمومع  ای  یتلود  لاوماب  تبـسن  طقف  موم  رهم و  قوف  ةداـم  « 2  » قش دروم  رد  : » یبسح روما  نوناـق  « 169  » ةدام

رهم تساوخرد  هاگره  اریز  دنیامنب .» ار  لاومأ  هیقبب  تبسن  موم  رهم و  تساوخرد  رادّتیحالص  صاخشا  هکنیا  رگم  دیآیم ، لمعب  تسا 
تـساوخرد نودـب  هکرت  لاومأ  موم  رهم و  درادـن و  ار  نارگید  لاوما  رد  هلخادـم  قح  هاـگداد  دوـشن  عـفنيذ  صاخـشا  فرط  زا  موـم  و 

. دیآیمن لمعب  عفنيذ  صاخشا 
هکرت ریرحت  زا  دــعب  : » یبـسح روـما  ق . « 192  » ةداـم قبط  دـشاب ، هدـمآ  لـمعب  هکرت  ریرحت  مجنپ ، باـب  مراـهچ  لـصف  روتـسدب  هچناـنچ 
تـسا هدشن  ریرحت  هک  يرادقم  نآ  طقف  دوشب  موم  رهم و  تساوخرد  هکرت  ریرحت  ءانثا  رد  رگا  دوشیمن و  هتفریذـپ  موم  رهم و  تساوخرد 

زا هکرت  تظافح  دـشابیم و  موم  رهم و  زا  یفاک  دـمآ  دـهاوخ  نآ  حرـش  طوبرم  لـصف  رد  هکناـنچ  هکرت  ریرحت  اریز  ددرگیم » موم  رهم و 
. تسا هدمآ  لمعب  لیم  فیح و 
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هکرت موم  رھم و  زرط  مود  باب 

هراشا

«175  » ةداـم روتـسدب  نییعت و  موم  رهم و  ماـجنا  يارب  ار  یتقو  هاـگداد  هاگدادـب ، عفنيذ  فرط  زا  موم  رهم و  تساوخرد  ندیـسر  زا  سپ 
موم رهم و  ریخأت  بجوم  رما  نیا  دیابن  یلو  دـهدیم ، عالطا  دـنادب  عفنيذ  هک  یـصاخشاب  هاگداد  ار  موم  رهم و  تقو  : » یبسح روما  نوناق 

رد ریخأت  بجوم  دنتسه  هکرت  رد  عفنيذ  هک  یناسکب  موم  رهم و  تقو  نداد  عالطا  هچنانچ  هک  دوشیم  دافتـسم  روبزم  ةدام  لیذ  زا  دوش .»
دهاوخ موم  رهم و  ار  هکرت  نانآب  عالطا  نودـب  هاگداد  دوریم ، لاوما  نآ  رد  طیرفت  عییـضت و  لاـمتحا  رما  نیا  رثا  رد  ددرگیم و  نآ  مادـقا 

زا رود  يدایز  تفاسمب  ای  تسین و  مولعم  نانآ  تماقا  لحم  اـی  روشک  زا  جراـخ  رد  عفنيذ  صاخـشا  زا  ضعب  هاـگره  هکنآ  دـننام  دومن ،
. دریگ رارق  نیفرصتم  دربتسد  دروم  دوشیم  هداد  لامتحا  هک  تسا  یلوقنم  ۀکرت  اهنآ  زا  یتمسق  هکنآ  ای  دنربیم و  رسب  هاگداد 

دیاب سرداد  دـشاب ، هتـشادن  میق  ای  یـصو  ای  یلو  هک  دـشاب  يروجحم  هثرو  نیب  هک  یتروص  رد  : » یبسح روما  نوناق  « 172  » ةدام روتسدب 
، روجحم يارب  مّیق  نییعت  اـت  سرداد  راـظتنا  اریز  دـیامن » مادـقا  مّیق  نییعت  تهج  هک  دـهد  عـالطا  ناتـسدادب  ار  بتارم  موم  رهم و  زا  سپ 

تعیبط دشابیم و  عفنيذ  صاخشا  قح  تظافح  يارب  هکرت  موم  رهم و  رگید  فرط  زا  دوشب و  هکرت  طیرفت  عییضت و  بجوم  تسا  نکمم 
نیما نییعت  زا  لبق  سرداد  هک  نینج  ای  رثالا و  دوقفم  بئاغ  دروم  رد  تسا  نینچمه  درادن . عفنيذ  صاخـشا  یمامت  عالطاب  یجایتحا  نآ 

. دیامنیم موم  رهمب و  مادقا 
رگا دـشاب ، هتـشادن  هدـنیامن  دوخ  لاوما  ةرادا  يارب  هک  دـشاب  یبیاـغ  هثرو  نیب  هک  یتروص  رد  : » یبسح روما  نوناـق  « 173  » ةدام روتسدب 

. تسا مولعم  بیاغ  لحم 
تهج ءاضتقا  تروص  رد  هک  داد  دهاوخ  عالطا  ناتـسدادب  دشابن  مولعم  بیاغ  لحم  رگا  دـهدیم و  عالطا  واب  ار  هکرت  موم  رهم و  سرداد 

ربانب  دنک .» مادقا  وا  يارب  نیما  نییعت 
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موم رهم و  ریخأـت  بجوم  هکرت  رد  عفنيذ  صاخـشاب  نداد  عـالطا  هک  یتروـص  رد  دـناوتیم  سرداد  تشذـگ  لـبق  ةداـم  حرـش  رد  هچنآ 
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بیاغ اهنآ  نیب  هچنانچ  و  دـناسرب . نانآ  عالطاب  ار  دوخ  تاـّیلمع  ۀـجیتن  سپـس  دـیامنب و  موم  رهمب و  مادـقا  ناـنآب  عـالطا  نودـب  ددرگیم 
نییعت تساوخرد  هاگداد  زا  یبسح  روما  نوناق  « 130  » ةدام روتسدب  ناتسداد  دهدیم و  عالطا  ناتسدادب  ار  دوخ  مادقا  دشاب  يرثالا  دوقفم 

، دشاب هدشن  نیعم  نیما  وا  يارب  هاگره  هک  داد  دهاوخ  عالطا  ناتـسدادب  نینج  دروم  رد  نینچمه  الاب  ةدام  زا  طبنتـسم  ربانب  دـیامنیم . نیما 
. دنک نیعم  نیما 

دوریم و لـحمب  سرداد  اذـل  تسا ، لاومأ  نآ  ندـش  لـیم  فیح و  فلت و  زا  يرادـهاگن  تظاـفح و  يارب  یفوتم  لاومأ  موم  رهم و  نوچ 
: یبسح روما  نوناق  « 191  » ةدام قبط 

دیق نآ  رد  ار  بلطم  نیا  هدومن و  میظنت  یـسلجم  تروص  سرداد  دـشابن ، موم  رهم و  لباق  لاـم  اـی  هتـشادن  یلاـم  یفوتم  هک  یتروص  رد  »
رهمب مادقا  دیاب  هک  يدراوم  رد  هاگداد  سیئر  : » یبسح روما  نوناق  « 174  » ةدام روتسدب  دشاب ، موم  رهم و  لباق  یئاراد  هاگره  و  دیامنیم .»

روکذم تلع  ددرگ  مادقا  نیا  ریخأت  بجوم  یتّلع  رگا  دیامن و  موم  رهمب و  مادقا  لدبلا  یلع  دنمراک  ۀلیسوب  ای  دوخ  دیاب  ًاروف  دوش  موم  و 
، نآ هّیهت  يارب  ددرگ و  موم  رهم و  هدراذـگ و  لـحم  نآ  رد  لاوما  اـت  دـشابن  اـّیهم  یّلحم  هکنآ  دـننام  دـسیونیم .» سلجم  تروص  رد  ار 

. دوش ریخأت  بجوم  هیلقن  طئاسو  ندروآ  تسدب  ددرگ و  لقن  يرگید  لحمب  لاومأ  دیاب  هکنآ  ای  دتفا و  ریخأتب  موم  رهم و  دنچ  یتدم 

. دوریم لحمب  موم  رهم و  يارب  هک  یسک  فئاظو 

- موم رهم و  تایلمع  لوا -

هراشا

: زا دنترابع  اهنآ  و 

یظوفحم لحم  رد  لاومأ  - 1

لاوما هچنانچ  نیاربانب  ددرگیم . رهم  هاگداد  فرط  زا  هدـیدرگ و  لفق  نآ  برد  هدـش  هداهن  نآ  لاثما  نیمز و  ریز  قاطا ، قودنـص ، دـننام 
. دوشیم موم  رهم و  نآ  برد  دـشاب  ظوفحم  لحم  رد  هچنانچ  دوشیم و  هدراذـگ  ظوفحم  لـحم  رد  دـشاب  ظوفحم  لـحم  زا  جراـخ  روبزم 

. دوشیم دیق  سلجم  تروص  رد  رما  نیا  یناگیاب و  شخب  هاگداد  رد  هدش  موم  رهم و  نآ  يور  هک  یئاهلفق  دیلک  « 178  » ةدام روتسدب 
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هدش هتشادرب  نآ  زا  یلامجا  تروص  تسین ، نکمم  نآ  موم  رهم و  هک  یلاوماب  تبسن  . » دیوگیم یبسح  روما  نوناق  « 179  » ةدام - 2

يارب یئاج  مه  لحم  رد  نویماک و  روتکارت ، دننام  تسا  طایح  ای  غاب  رد  هک  یلاوما  الثم  دـنرامگیم .» نآ  رب  ینابهاگن  موزل  تروص  رد  و 
مزاول هکنآ  دننام  تسا ، نابهگنب  جاتحم  اهنآ  تظافح  هک  یتروص  رد  هدش و  هتشادرب  نآ  زا  یلامجا  تروص  تسین ، هدامآ  اهنآ  تظافح 

ار ینابهگن  دریگ  رارق  دربتسد  دروم  ای  ددرگ و  بارخ  دوشب  هدز  تسد  هاگره  تسا  نکمم  هک  دراد  کـیکفت  لـباق  ءازجا  کـچوک و 
. دنرامگیم تظافح  يارب 

ناـمه رد  هدربماـن  لاومأ  دـشاب  تناـما  یفوتم  دزن  یمومع  اـی  یتلود  لاوما  زا  هک  یتروص  رد  : » یبـسح روما  نوناـق  « 180  » ةداـم قبط  - 3
، دش دهاوخ  موم  رهم و  تسا  هدراذگ  یفوتم  هک  یّلحم 
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ار نآ  ناوتن  دـشابن و  قباـس  لـحم  رد  نآ  ءاـقبب  ناـنیمطا  یفوـتم  توـف  زا  سپ  هکنآ  دـننام  دـشاب .» لـحم  رییغت  يارب  یبـجوم  هکنیا  رگم 
دریگیم رظن  رد  سرداد  هک  ینانیمطا  دروم  لحم  رد  تروص  نیا  رد  نآ . لاثما  اههدنورپ و  دانـسا ، لیبق  زا  دومن  راذگاو  یـسک  ینابهگنب 

لاومأ دـیاب  هک  یحلاص  ماقمب  یبسح  روما  نوناق  « 188  » ةدام روتـسدب  موم  رهم و  عفر  زا  سپ  دش و  دهاوخ  موم  رهم و  هدـش و  هدراذـگ 
ای یتلود و  لاوما  هچنانچ  الا  هدوب و  تناما  یفوتم  دزن  هک  تسا  یمومع  ای  یتلود  لاوماـب  تبـسن  رما  نیا  دوشیم . هداد  دـشاب  وا  دزن  روبزم 

ناتـسدادب ار  نآ  موم  رهم و  زا  لـبق  تسا  فّلکم  سرداد  هک  دـسریم  رظنب  تسا ، هدـش  هدرب  تقرـسب  هک  دوش  تفاـی  یفوتم  دزن  یموـمع 
. دیامن موم  رهم و  هناگادج  یّلحم  رد  دشاب  هتشادن  یسرتسد  هچنانچ  دهد و  عالطا 

دراد ترورض  یفوتم  دالوا  لایع و  یناگدنز  يارب  هک  هریغ  تیبلا و  ثاثا  زا  رادقم  نآ  : » یبسح روما  نوناق  « 189  » ةدام روتسدب  - 4

«. ددرگیم فیصوت  سلجم  تروص  رد  روبزم  ءایشا  دوشیمن و  موم  رهم و  تسین ، موم  رهم و  لباق  هک  یئایشا  نینچمه  و 
موم رهم و  لباق  هک  یئایـشا  صیخـشت  نینچمه  تسا و  مزال  وا  دالوا  لایع و  یناگدنز  يارب  یفوتم  یئاراد  زا  رادـقم  هچ  هکنیا  صیخـشت 

. دوریم لحمب  رما  نیا  يارب  هک  تسا  یسرداد  اب  تسین 
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تسا بسانتیب  هنیزه  مزلتسم  اهنآ  يرادهاگن  هک  یئایشا  ای  یندش  عیاض  ءایشا  : » یبسح روما  ق . « 193  » ةدام روتسدب  - 5

رد دوشن و  موم  رهم و  تسا  نکمم  تسا  یعیسو  ناکم  لاغـشا  تمحز و  مزلتـسم  اهنآ  يرادهاگن  لقن و  لمح و  هک  یتمیق  مک  لاومأ  ای 
زا یکی  ای  يرتسگداد  قودنـص  رد  نآ  لوپ  هدـش و  هتخورف  دـشابن  هقفنلا  بجاو  صاخـشا  جایتحا  دروم  هدربماـن  ءایـشا  رگا  تروص  نیا 

. ددرگیم طبض  رما  ةدنورپ  رد  نآ  دیسر  و  دوشیم » عیدوت  ربتعم  ياهکناب 
الا دـننک و  یناگدـنز  دـیاب  دوخ  ثرـالا  مهـس  زا  دنـشابیم و  هکرت  رد  میهـس  هک  دنتـسه  یناـسک  هقفنلا  بجاو  صاخـشا  زا  هداـم  روظنم 

یثروم توف  اب  دناهدوب و  هقفنلا  بجاو  دارفا  زا  هک  ریقف  ةدج  دج و  دننام  دنشابیمن  هثرو  زا  دناهدوب و  یفوتم  هقفنلا  بجاو  هک  یـصاخشا 
. دنرادن ار  هکرت  زا  هدافتسا  قح  دوشیمن ، هتخانش  ثراو  تسا ، دالوا  ياراد  هک 

نویدـم یفوتم  هچنانچ  دوشیم و  لقتنم  هثروب  وا  یئاراد  یماـمت  ددرگیم و  طـقاس  یفوتم  زا  قاـفنا  فیلکت  توفب  هک  تسنآ  رما  نیا  تلع 
. دریگیم رارق  ناراکبلط  قح  ّقلعتم  هکرت  دشاب 

هدوبن هکرت  رد  لخاد  هک  یتاجتشون  ای  ءایشا  موم ، رهم و  نتشادرب  ای  موم  رهم و  عقوم  رد  : » یبسح روما  نوناق  « 188  » ةدام قبط  - 6

در دوشیم .» هتـشون  سلجم  تروص  رد  هدربمان  ءایـشا  تاصخـشم  در و  اهنآ  ناـبحاصب  دـشاب  ریغب  ّقلعتم  اـی  یفوتم  رهوش  اـی  نزب  ّقلعتم  و 
فالتخا هک  تسیتروص  رد  اهنآ ، نابحاصب  موم  رهم و  عفر  زا  سپ  سرداد  فرط  زا  ثلاث  صاخشا  ای  رهوش  ای  نزب  ّقلعتم  دانسا  ای  ءایـشا 

ءزج روبزم  لاومأ  الا  و  دشابن ، دنتسه  دوخب  دانـسا  ءایـشا و  نآ  ندوب  یـصاصتخا  یعدم  هک  یـصاخشا  اب  هکرت  رد  عفنيذ  صاخـشا  نیب 
هدوب و یفوتم  فرصت  رد  لاومأ  اریز  دنیامن ، هعجارم  حلاص  ياههاگدادب  يداع  قیرط  زا  دنناوتیم  قح ، نایعدم  دوشیم و  موم  رهم و  هکرت 

. دوش تباث  نآ  فالخ  هکنیا  رگم  تسا ، ّتیکلام  رب  لیلد  ّتیکلام  ناونعب  فرصت  م  ق . « 35  » ةدام زا  دافتسم  ربانب 

دقن هوجو  زا  تسا  يرورـض  مزـال و  وا  نوئـش  تیاـعر  اـب  یفوتم  نفد  نفک و  يارب  هک  ۀـنیزه  : » یبسح روما  ق . « 190  » ةدام روتـسدب  - 7
دوشیم هتشادرب 
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یتمـسق شورف  ای  دقن و  هجو  تشادرب  رد  دش .» دهاوخ  موم  رهم و  هّیقب  دسریم و  شورفب  هدش و  هتـشادرب  هکرت  زا  دشابن  دـقن  هجو  رگا  و 

سپ سرداد  هکلب  تسین ، مزال  هکرت  رد  عفنيذ  صاخـشا  یمامت  هزاجا  تسا ، مزال  یفوتم  زیهجت  نفد و  نفک و  ۀـنیزه  يارب  هک  هکرت  زا 
هک یلاوما  زا  دـشابن  دوجوم  دـقن  لوپ  هاـگره  درادیمرب و  نآ  زا  دـشاب  دوجوم  هکرت  رد  دـقن  لوـپ  هچناـنچ  موـم  رهم و  يارب  روـضح  زا 

. دناسریم شورفب  دریگیم  ماجنا  تلوهسب  نآ  شورف 
ۀیدأت زا  سپ  شورف  زا  يدازام  هچنانچ  دـسریم و  شورفب  وا  رظن  تحت  تسا و  سرداد  اب  شورف  يارب  نیعم  لام  باختنا  هک  دـسریم  رظنب 
. دوشیم عیدوت  ربتعم  ياهکناب  زا  یکی  ای  يرتسگداد  قودنص  رد  یبسح  روما  نوناق  « 193  » ةدام زا  دافتسم  ربانب  دنامب ، مزال  ياههنیزه 

تشاد دهاوخ  هکرت  موم  رهم و  يارب  یصوصخم  رهم  شخب  هاگداد  : » یبسح روما  نوناق  « 166  » ةدام روتسدب  - 8

«. دشاب ناتسرهش  هاگداد  سیئر  دزن  دیاب  نآ  ۀنومن  و 
ناتـسرهش هاگداد  سیئر  دزن  هنومن  ندوب  تسا . عقاو  نآ  ةزوح  رد  موم  رهم و  هدننکارجا  شخب  هاگداد  هک  تسیناتـسرهش  هاگداد  روظنم 

ناتسرهش هاگداد  رد  قیبطت  ساسا  دریگ ، رارق  یگدیسر  دروم  رما  نیا  دوش و  هتسکش  موم  رهم و  یـسک  فرط  زا  هاگره  هک  تسنآ  يارب 
. دشاب ظوفحم 

: یبسح روما  نوناق  « 181  » ةدام - 9

تاصخـشم سرداد  دـشاب ، هدـش  موم  رهم و  یفافل  رد  هک  دوش  ادـیپ  يرگید  ياهگرب  اـی  همانّتیـصو  هکرت ، موم  رهم و  نیح  رد  هاـگره  »
نیرضاح سرداد و  هتـشون ، سلجم  تروص  رد  ار  فافل  يور  ۀناشن  هدش و  هتـشون  نآ  يور  هک  یناونع  موم و  رهم و  یگنوگچ  قاروا و 

زا هکنانچ  دوشیم » هتـشون  ءاضما  زا  اهنآ  عانتما  دنیامن ، ءاضما  زا  عانتما  رگا  دنیامنیم و  ءاضما  دننک ، ءاضما  دـنناوتب  دنـشاب و  فورعم  رگا 
ربانب ددرگیم . ظفح  تیعـضو  نامهب  دیامن و  زاب  دشاب  هدـش  موم  رهم و  یفوتم  فرط  زا  هک  ۀـفافل  دـناوتیمن  سرداد  تسا  مولعم  الاب  ةدام 

رد  دناوتیمن  سرداد  دشاب ، هتسب  رد  یفیک  ای  قودنص و  رد  يرگید  لاوما  هاگره  الاب  ةدام  زا  طبنتسم 
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كال تسا ، نآ  ندوب  هتـسب  هفافل ، ندوب  موم  رهم و  زا  روظنم  دومن . دهاوخ  موم  رهم و  یظوفحم  لحم  رد  هتـسب  رد  هکلب  دیاشگب ، ار  نآ 
رد ۀبعج  ای  تکاپ  ندوشگ  رما ، نیا  دـشابیم و  دربتـسد  طیرفت و  يدـعت و  زا  يریگولج  يارب  هکرت  موم  رهم و  اریز  دـشاب ، هدـشن  ای  هدـش 

. دیامنیمن باجیا  ار  رما  تایئزج  رد  يواکجنک  ای  یفوتم و  فرط  زا  ۀتسب 
«. دوشیم هداتـسرف  تسا  حلاص  هکرت  روماب  یگدیـسر  يارب  هک  یهاگدادب  قوف  ةدام  رد  روکذم  فافل  : » یبسح روما  ق . « 182  » ةدام قبط 

هتسب یقاروا  نآ  رد  هک  یفافل  تسین ، هکرت  روماب  یگدیسر  يارب  حلاص  هک  دیآ  لمعب  یهاگداد  هلیسوب  موم  رهم و  لمع  هک  یتروص  رد 
. دوشیم هداتسرف  تسا  حلاص  یگدیسر  يارب  هک  یهاگدادب  تسا ) هتسب  نآ  رد  ًافرص  هاوخ  دشاب و  هدش  موم  رهم و  هاوخ   ) تسا هدش 
سرداد تسا ، یفوتم  ریغب  ّقلعتم  اهگرب  هک  دوش  مولعم  يرگید  مئالع  ای  فافل  يور  ناونع  زا  رگا  : » یبسح روما  ق . « 183  » ةدام روتسدب 

اهگرب نابحاص  رگا  دـسیونیم و  سلجم  تروص  رد  ار  نآ  تاصخـشم  و  دـیامنیم ، تفاـیرد  دیـسر  هدومن و  در  نآ  ناـبحاصب  ار  اـهگرب 
. دنیامن هبلاطم  اهنآ  نابحاص  ات  دیامنیم  نیمأت  ار  نآ  دنشابن ، رضاح 

يارب حـلاص  هک  یهاگدادـب  ینعی  دـش » دـهاوخ  راتفر  لبق  ةدام  قباطم  الا  دـشابن و  یـضراعم  هک  تسا  يراج  يدروم  رد  هدام  نیا  مکح 
. دوشیم هداتسرف  تسا  هکرت  روماب  یگدیسر 

یهاگدادب ار  نآ  هتشون  سلجم  تروص  رد  ار  نآ  فاصوا  سرداد  دشابن ، فافل  رد  همانّتیـصو  هاگره  : » یبسح روما  نوناق  « 184  » ةدام
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سرداد هکنآ  نودب  دشاب ، هتسب  رد  هفافل  رد  همانتیصو  هاگره  تشذگ  هکنانچ  و  دتـسرفیم .» تسا  حلاص  هکرت  روماب  یگدیـسر  يارب  هک 
. دتسرفیم یگدیسر  يارب  حلاص  هاگدادب  دیاشگب  ار  نآ  رد 

هک یتروص  رد  دنکیم و  زاب  ار  نآ  تسا  هدش  هداتـسرف  اجنآب  قوف  داوم  رد  روکذـم  فافل  هک  یهاگداد  : » یبسح روما  نوناق  « 185  » ةدام
ات دنامیم  ظوفحم  دنتسین  رضاح  رگا  دوشیم و  هداد  اهنآب  دنـشاب  رـضاح  نآ  نابحاص  رگا  الا  درادیم و  هاگن  تناما  دشاب  هکرت  ءزج  اهگرب 

اهگرب  تسیکب  ّقلعتم  اهگرب  هک  دشابن  مولعم  رگا  دنوش و  رضاح  نآ  نابحاص 
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هکرت و رد  عفنيذ  صاخـشا  نیب  یفـالتخا  هک  تسیتروص  رد  رما  نیا  تشذـگ  هکناـنچ  دوش » مولعم  نآ  بحاـص  اـت  دـنامیم  هاـگداد  رد 
رد دشابیم  دوخب  اهگرب  صاصتخا  یعدم  هک  یـسک  دـنامب و  اهگرب  دـیاب  الا  دـشابن و  دنتـسه  دوخب  اهگرب  صاصتخا  یعدـم  هک  یناسک 

. دیامنب يوعد  ۀماقا  هکرت  رد  عفنيذ  صاخشا  تیفرطب  حلاص  عجارم 
سرداد دوش ، هداد  همانّتیـصو  دوجوب  عـجار  یعـالطا  موـم  رهم و  تاـیلمع  نمـض  رد  سردادـب  رگا  : » یبـسح روـما  نوناـق  « 186  » ةدام

يارب حـلاص  هک  یهاگدادـب  ینعی  دـنکیم .» لـمع  « 183  » ةداـم رد  روکذـم  بیترتـب  دـشاب  دوجوم  همانّتیـصو  هچناـنچ  هدومن و  وجتـسج 
. دروآ لمعب  ار  مزال  تامادقا  ات  دتسرفیم  تسا  هکرت  روماب  یگدیسر 

، دشاب يروف  روما  رب  لمتشم  همانّتیـصو  نآ  هک  دسریم  سرداد  رظنب  يربتعم  ۀمانتیـصو  هک  يدراوم  رد  : » یبسح روما  نوناق  « 187  » ةدام
دراد ار  هکرت  موم  رهم و  تیحالـص  هک  تسا  یـسرداد  سرداد ، زا  هدام  روظنم  دوش .» هداد  ماجنا  روکذم  روما  هک  دهدیم  هزاجا  سرداد 
حلاص هاگدادب  لوحم  ات  دتفا  ریخأت  يروف  روما  ماجنا  رد  هچنانچ  اریز  دشابن ، هکرت  روماب  یگدیـسر  يارب  حـلاص  هاگداد  سرداد  هچ  رگا 

. ددرگیمن ماجنا  یصوم  روظنم  دوش ، هکرت  روماب  یگدیسر  يارب 

سلجم تروص  میظنت  مود -

: یبسح روما  نوناق  « 176  » ةدام روتسدب 
: دوشیم میظنت  ریز  روما  رب  لمتشم  یسلجم  تروص  موم  رهم و  عقوم  رد  »
. تسا هدش  موم  رهمب و  مادقا  هک  یتعاس  زور و  هام و  لاس و  خیرات  - 1

. تسا موم  رهم و  رشابم  هک  یسک  تاصخشم  مان و  - 2
. تسا هدش  موم  رهم و  بجوم  هک  یتّلع  - 3

نیا دشاب ، هدرک  موم  رهمب و  مادقا  دوخ  رظنب  سرداد  رگا  هدومن و  موم  رهم و  تساوخرد  هک  یـسک  تماقا  لحم  تاصخـشم و  مان و  - 4
. دسیونیم سلجمتروص  رد  ار  هتکن 

. دناهدوب رضاح  موم  رهم و  عقوم  رد  هک  عفنيذ  صاخشا  تاراهظا  تاصخشم و  مان و  - 5
هناخقودنص  قاطا ، لیبق  زا  هدش  موم  رهم و  اجنآ  رد  هکرت  هک  یئاج  نییعت  - 6
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. هجنگ و 

. تسا هدشن  موم  رهم و  هک  یئایشا  زا  یلامجا  فصو  - 7
. هدش هداد  يرییغت  نآ  لحم  رد  ای  تسا  هدش  موم  رهم و  دوخ  لحم  رد  لاوما  - 8

. عفنيذ صاخشا  یفرعم  بسح  رب  ای  هدرک  نیعم  اًلقتسم  سرداد  ار  نابهاگن  هکنیا  رکذ  اب  دشاب  هدش  نیعم  هک  یتروص  رد  نابهگن  - 9
رب رعشم  هدوب ، اهنآ  فرصت  رد  لاومأ  ای  هدرک و  یگدنز  اجکی  رد  یفوتم  اب  هک  یصاخشا  هّیلک  زا  مازتلا  دیق  اب  حیرص  یبتک و  راهظا  - 10
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ای هدرب  ار  یفوتم  لاومأ  میقتـسم  ریغ  ای  میقتـسم  روطب  يرگید  هک  دنتـسین  علطم  هدرکن و  یفخم  ای  جراـخ  ار  یفوتم  لاومأ  زا  يزیچ  هکنیا 
«. تسا هدرک  یفخم 

دسرب و عفنيذ  صاخشا  تسا و  موم  رهم و  رـشابم  هک  یـسک  ءاضماب  دیاب  قوف  روکذم  سلجم  تروص  : » یبسح روما  نوناق  « 177  » ةدام
«. دوشیم رکذ  سلجم  تروص  رد  بتارم  دننک  ءاضما  دنناوتن  ای  دنهاوخن  روبزم  صاخشا  هک  یتروص  رد 
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موم رھم و  نتشادرب  رد  موس  باب 

تـساوخرد ار  موم  رهم و  عفر  دـنناوتیم  دـنراد  ار  هکرت  موم  رهم و  تساوخرد  قح  هک  یناـسک  : » یبسح روما  نوناـق  « 194  » ةدام روتسدب 
تـساوخرد دنناوتیم  دـننک  موم  رهم و  تساوخرد  دناهتـسناوتیم  یبسح  روما  ق . « 167  » ةدام رد  هک  یناسک  زا  کـی  ره  نیارباـنب  دـنیامن »

. تسا هدمآ  لمعب  وا  تساوخرد  رثا  رد  موم  رهم و  هک  دشاب  یسک  زا  ریغ  هچ  رگا  دنیامنب ، ار  نآ  نتشادرب 
حلاص هکرت  روماـب  یگدیـسر  يارب  هک  دوشیم  یـشخب  هاـگداد  زا  موم  رهم و  نتـشادرب  تساوخرد  : » یبسح روما  نوناـق  « 195  » ةدام قبط 

رهم و عفرب  مادقا  روکذـم  هاگداد  روتـسدب  هکرت ، دوجو  لحم  شخب  هاگداد  دـشاب ، يرگید  شخب  هاگداد  ةزوح  رد  هکرت  هاگره  تسا و 
هاگره نیاربانب  دتـسرفیم .» تسا  هداد  ار  موم  رهم و  نتـشادرب  روتـسد  هک  یهاگدادب  ار  لمع  نیاب  طوبرم  سلجم  تروص  دیامنیم و  موم 

ةزوح رد  یفوتم  يانکـس  لحم  هک  يدروم  دـننام  دـشاب  هداد  ماجنا  ار  موم  رهم و  لـمع  هکرت  روماـب  یگدیـسر  يارب  حـلاص  ریغ  هاـگداد 
هکرت روماب  یگدیـسر  يارب  حـلاص  هاگداد  زا  نآ  عفر  تساوخرد  رگید ، هاـگداد  ةزوح  رد  وا  لوقنم  لاومأ  زا  یتمـسق  هدوب و  یهاـگداد 
لحم شخب  هاگدادب  ار  موم  رهم و  عفر  روتسد  هدننکتساوخرد ، تیحالص  صیخشت  تساوخرد و  لوصو  زا  سپ  روبزم  هاگداد  دوشیم .
يارب حلاص  هاگدادب  دیامنیم  میظنت  هک  یسلجم  تروص  هتشادرب و  ار  موم  رهم و  یئاضق  ةدنیامن  ناونعب  ریخأ  هاگداد  دهدیم ، هکرت  دوجو 

. دتسرفیم هکرت  روماب  یگدیسر 
مومعب نیعم و  ار  موم  رهم و  نتشادرب  تعاس  زور و  درادیمرب  ار  موم  رهم و  هک  یـشخب  هاگداد  : » یبسح روما  نوناق  « 196  » ةدام روتسدب 

تـسیتروص رد  رما  نیا  دیامنیم .» غالبا  دـشاب  شخب  هاگداد  نآ  ةزوح  رد  اهنآ  تماقا  لحم  فورعم و  هک  مهل  یـصوم  یـصو و  ثارو و 
تدم  تقو ، غالبا  هاگره  الا  دشابن و  مزال  ینالوط  تدم  تقو ، غالبا  يارب  هک 
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هاگداد ةزوح  زا  جراخ  اهنآ  زا  ضعب  ای  دشابن و  مولعم  هکرت  رد  عفنيذ  صاخشا  زا  یضعب  تماقا  لحم  هکنآ  دننام  دراد  مزال  ار  ینالوط 
هاگداد دوب و  دـهاوخن  مزال  نانیاب  غالبا  درادـیم  رّرقم  یبسح  روما  نوناق  « 197  » ةدام هکناـنچ  دـشاب ، درادیمرب  ار  موم  رهم و  هک  شخب 

ةدام دـیامنیم . توعد  موم  رهم و  عفر  يارب  ار  لحم  نیدـمتعم  زا  رفن  کـی  اـی  یمـسر  دانـسا  رتفد  يدـصتم  يراـتفگ ، هنوگره  عفر  يارب 
مزال اهنآب  تقو  غالبا  دـشاب  شخب  هاگداد  ةزوح  زا  جراـخ  اـهنآ  تماـقا  لـحم  هک  عفنيذ  صاخـشاب  تبـسن  : » یبسح روما  نوناـق  « 197»

نیعم و ار  لحم  نیدمتعم  زا  رفن  کی  ای  یمسر  رتفد  يدصتم  اهنآ  ياجب  هاگداد  دوشن ، هداد  عالطا  روکذم  صاخـشاب  تقو  رگا  تسین و 
«. دوش هتشادرب  موم  رهم و  وا  روضح  اب  هک  دنکیم  توعد  ار  وا 

موم رهم و  نتشادرب  زا  عنام  هدش ، هداد  عالطا  اهنآب  موم  رهم و  نتـشادرب  تقو  هک  یـصاخشا  روضح  مدع  : » یبسح روما  م  ق . « 198  » ةدام
. دناهدومنن دوخ  قح  زا  هدافتسا  دنوشن  رضاح  هچنانچ  نانآب  تقو  عالطا  اب  اریز  دوب .» دهاوخن 

نیما ای  لیکو  نییعت  زا  دـعب  موم  رهم و  عفر  دـشاب  روجحم  ای  بیاـغ  هثرو ، نیب  هک  یتروص  رد  : » یبسح روما  نوناـق  « 199  » ةدام روتسدب 
وا يارب  هک  نینج  دروم  رد  تسا  نینچمه  الاب ، ةدام  كالم  تدـحو  رظن  زا  دـمآ .» دـهاوخ  لـمعب  روجحم  يارب  میق  نییعت  بئاـغ و  يارب 

. دوشیم نیعم  نیما 
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لدبلا یلع  دـنمراکب  ای  دـهد  ماجنا  دوخ  ار  موم  رهم و  نتـشادرب  دـناوتیم  شخب  هاگداد  سرداد  : » یبسح روما  نوناق  « 200  » ةدام روتسدب 
«. دیامن عوجر 

: دوشیم میظنت  ریز  روما  رب  لمتشم  یسلجم  تروص  موم  رهم و  نتشادرب  عقوم  رد  : » یبسح روما  نوناق  « 201  » ةدام روتسدب 
. فورح مامت  اب  لاس  هام و  زور - تعاس - خیرات - - 1

. هدننکتساوخرد تاصخشم  مان و  - 2
. تسا هدرک  توعد  شخب  هاگداد  هک  یصاخشا  اهنآ و  ناگدنیامن  عفنيذ و  صاخشا  تاراهظا  روضح و  - 3

 356 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
. یگدروختسد زا  لماک  فیصوت  اب  هدروخ  تسد  ای  هدوب  بیعیب  حیحص و  موم  رهم و  - 4

. درادیمرب ار  موم  رهم و  هک  یسک  تمس  مان و  - 5
«. نیرضاح ریاس  درادیمرب و  ار  موم  رهم و  هک  یسک  ءاضما  - 6

رد روکذـم  بیترت  قباـطم  هدـش  موم  رهم و  هکرت  زا  هچنآ  زیر  تروص  موم  رهم و  نتـشادرب  عـقوم  رد  : » یبـسح روـما  نوناـق  « 202  » ةدام
رهم هک  هکرت  زا  یتمسق  نآ  هسلج  ره  رخآ  رد  دوشن  مامت  هسلج  کی  رد  هکرت  زیر  تروص  میظنت  رگا  دش و  دهاوخ  هتشادرب  هکرت  ریرحت 

«. دوشیم موم  رهم و  ًاددجم  هدش  هتشادرب  نآ  موم  و 
ار نآ  دادرتـسا  اـهنآ  ناـبحاص  دـشاب و  ریغب  ّقلعتم  یتاجتـشون  اـی  ءایـشا  هکرت  نمـض  رد  رگا  : » یبـسح روـما  نوناـق  « 203  » ةدام روتـسدب 
، دنشابن رضاح  تاجتشون  ءایشا و  نابحاص  هاگره  دوش و  در  دراد ، ار  تاجتـشون  ءایـشا و  نتفرگ  قح  هک  یـسکب  دیاب  دنیامن  تساوخرد 
ای ءایـشا  در  تشذگ  یبسح  روما  ق . « 188  » ةدام حرـش  رد  هکنانچ  دوش .» در  اهنآ  نابحاصب  ات  دوشیم  ظفح  هدربماـن  تاجتـشون  ءایـشا و 
نآ الا  دشابن و  روبزم  صاخشاب  نآ  ّقلعت  رد  فالتخا  هک  تسیتروص  رد  دنتـسه  دوخب  اهنآ  صاصتخا  یعدم  هک  یـصاخشاب  تاجتـشون 

. دوش نیعم  حلاص  هاگداد  ۀلیسوب  نآ  فیلکت  ات  هدش  ظفح  تاجتشون 
: دوشیم هتشادرب  هک  رتزیر  تروص  میظنت  نودب  موم  رهم و  ریز  دراوم  رد  : » یبسح روما  نوناق  « 204  » ةدام روتسدب 

روجحم هثرو ، نیب  دیامن و  هکرت  زیر  تروص  میظنت  نودب  ار  موم  رهم و  عفر  تساوخرد  موم  رهم و  هدننکتساوخرد  هک  یتروص  رد  - 1
. دشابن هکرت  ریرحت  ای  موم  رهم و  يارب  يرگید  ّتلع  بئاغ و  ای 

رهم و نتشادرب  اب  راکناتـسب  ای  دنیامن  دهعت  ار  وا  بلط  تخادرپ  هثرو  هدمآ و  لمعب  راکناتـسب  تساوخردب  موم  رهم و  هک  یتروص  رد  - 2
. دشابن هکرت  ریرحت  ای  موم  رهم و  يارب  يرگید  ّتلع  دهد و  تیاضر  هکرت  زیر  تروص  میظنت  نودب  موم 

 357 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
«. دوش عفترم  نآ  نایرج  رد  ای  موم  رهم و  نتشادرب  زا  لبق  موم  رهم و  ّتلع  رگا  - 3

، دشابن مولعم  یفوتم  ثارو  هک  یتروص  رد  نینچمه  دـشاب و  روجحم  ای  بئاغ  هثرو ، نیب  هاگره  : » یبسح روما  نوناق  « 205  » ةدام روتسدب 
صاخشا قح  تسا  نکمم  رتهب  دوشیم  هدید  اًلیذ  هکنانچ  هکرت  ریرحت  ۀلیسوب  اریز  دوش .» ریرحت  دیاب  هکرت  موم ، رهم و  نتـشادرب  عقوم  رد 

. ددرگ ظفح  هکرت  رد  عفنيذ 
358 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

هکرت ریرحت  رد  مود  ثحبم 

هراشا

«. تسا یفوتم  نوید  هکرت و  رادقم  نییعت  هکرت  ریرحت  زا  دوصقم  : » دیوگیم یبسح  روما  نوناق  « 206  » ةدام هکنانچ 
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روبزم هاـگداد  تسا . رکذـتم  یبـسح  روما  نوناـق  « 165  » ةداـم یلا  « 163  » داوم هک  دـیآیم  لـمعب  یـشخب  هاـگداد  زا  روبزم  تساوـخرد 
. تشذگ الاب  داوم  ریسفت  رد  نآ  حرش  هک  دراد  ار  هکرت  روماب  یگدیسر  ّتیحالص  هک  تسا  یهاگداد 

هکرت ریرحت  ناگدننک  تساوخرد  لوا  باب 

هتفریذـپ لاومأ  ةرادا  يارب  یـصو  اـهنآ و  ینوناـق  ةدـنیامن  اـی  هثرو  زا  هکرت  ریرحت  تساوخرد  : » یبـسح روما  نوناـق  « 207  » ةدام روتـسدب 
، كالم تدـحو  رظن  زا  دوشیمن . هتفریذـپ  هکرت  ریرحت  تساوخرد  دـیامنب  موم  رهم و  تساوخرد  دـناوتیم  هک  راکبلط  زا  نیاربانب  دوشیم .»
رد یفوتم  هکرتب  تبسن  اریز  دیامنب ، ار  هکرت  ریرحت  تساوخرد  دناوتیم  زین  دشاب  هکرت  زا  عاشم  ءزج  هب  یصوم  هک  یتروص  رد  هل  یـصوم 

. تسا هثرو  مکح 
هکرت هّیقبب  تبـسن  ددرگیم و  نآ  کلام  یـصوم  توفب  هل  یـصوم  دشابن  ثلث  زا  شیب  هاگره  دشاب  هدش  نیعم  نیعب  ّتیـصو  هچنانچ  یلو 

ار هکرت  ریرحت  دـناوتیم  زین  روبزم  هل  یـصوم  هک  دوش  هتفگ  هکنانچ  دـسریم  رظنب  دـیامنب . دـناوتب  ار  نآ  ریرحت  تساوخرد  ات  درادـن  یقح 
زا رتمک  نوید  ءادا  زا  سپ  دوش و  لیم  فیح و  هاگره  ّتیـصو  دروم  رب  دازام  اریز  تسا ، هدـش  وا  یلاـمتحا  ررـض  زا  يریگولج  دـهاوخب 

هب  یصوم  زا  دیآرد  ثلث  ود  رادقم 
 359 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

. تسا هل  یصوم  نایزب  رما  نیا  دیدرگ و  دهاوخ  رسک 
رد اهنآب ، هدربمان  تمـس  غالبا  نییعت و  خیرات  زا  زور  فرظ 10  رد  دـیاب  روجحم  مّیق  بیاغ و  نیما  : » یبسح روما  ق . « 208  » ةدام روتسدب 

یتالاکشا دوشیم و  ظفح  روجحم  بیاغ و  قح  رما  نیا  ۀلیـسوب  اریز  دنیامن » هکرت  ریرحت  تساوخرد  دشاب  هدشن  ریرحت  هکرت  هک  یتروص 
رد : » دـیوگیم یبسح  روما  نوناق  « 209  » ةدام دـیآیمن . شیپ  دـیدرگ  هجاوم  ناراـکبلط  اـب  تسا  نکمم  هکرت  ریرحت  مدـع  تروص  رد  هک 

هکرت ریرحت  تساوخرد  دوخ  باصتنا  ضحمب  دیاب  مّیق  دـشاب ، هدـشن  نیعم  مّیق  نییعت  زا  لبق  یئافوتم  هکرت  زا  روجحم  مهـس  هک  یتروص 
میق ای  یلو  ۀلیـسوب  هاگره  نیارباـنب  دـسرب .» روجحمب  یئاـفوتم  هکرت  زا  یمهـس  میق  نییعت  زا  سپ  هک  یتروص  رد  تسا  نینچمه  دـیامن و 

تـسا فظوم  مّیق  تسا  هدـشن  هکرت  ریرحت  هاگره  الا  دراد و  ار  نآ  ةرادا  هفیظو  دـعب ، مّیق  تسا  هدـش  نیعم  روجحم  مهـس  ـالبق  يرگید ،
. دنک هکرت  ریرحت  تساوخرد 

رد ریخأت  ای  دـنکن و  ار  نآ  تساوخرد  مّیق  هاگره  دـشابیم ، هکرت  ریرحت  تساوخرد  میق  هفیظو  هک  ددرگیم  مولعم  الاب  ةدام  ود  زا  هکناـنچ 
. تسا نآ  نماض  میق  ددرگ  روجحم  ای  بئاغ  هجوتم  تهج  نیا  زا  یتراسخ  دزادنا و  نآ 

360 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

هکرت ریرحت  زرط  مود  باب 

هراشا

رـشن خـیرات  زا  هام  هس  زا  شیب  هام و  کی  زا  رتمک  هک  ار  یتقو  هکرت  ریرحت  يارب  شخب  هاگداد  : » یبسح روما  نوناـق  « 210  » ةدام روتسدب 
نینویدم ناراکناتـسب و  اهنآ ، ینوناق  هدنیامن  ای  هثرو  هک  دهدیم  یهگآ  راشتنالاریثک  ياههمانزور  زا  یکی  رد  هدرک و  نیعم  دشابن  یهگآ 

. دنوش رضاح  هکرت  ریرحت  يارب  هاگداد  رد  نیعم  زور  تعاس و  رد  دنراد  یفوتم  هکرت  رب  یقح  هک  يرگید  ناسک  یفوتمب و 
يارب دنشاب  میقم  هاگداد  ةزوح  رد  نیعم و  رگا  هل  یـصوم  یـصو و  اهنآ و  ینوناق  ةدنیامن  ای  هثرو  زا  کی  ره  يارب  قوف  یهگآ  رب  هوالع 

لاـسرا هیراـضحا  دنـشاب  هتـشادن  تنوکـس  اـی  میقم  هاـگداد  ةزوح  رد  هچناـنچ  ـالا  و  دوشیم .» هداتـسرف  هیراـضحا  ررقم  تقو  رد  روـضح 
. دوب دهاوخ  یفاک  همانزور  ۀلیسوب  یهگآ  ددرگیمن و 
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تسین و مزال  قوف  ةدام  رد  روکذـم  یهگآ  دـشاب  لایر  رازه  کی  زا  رتمک  هکرت  نازیم  هاگره  : » دـیوگیم یبسح  روما  نوناـق  « 211  » ةدام
یهگآ اریز  دهدیم .» عالطا  دنشاب  میقم  هاگداد  هزوح  رد  مولعم و  هک  عفنيذ  صاخـشاب  هدرک و  نیعم  هکرت  ریرحت  يارب  ار  یتقو  هاگداد 

دننام دومن . یهگآ  ًاناجم  ناوتب  یقیرطب  هکنآ  رگم  دـشابیمن ، لایر  رازه  کـی  زا  رتمک  ۀـکرت  اـب  بساـنتم  هک  دراد  ياهنیزه  هماـنزور  رد 
. دنزادرپب ار  نآ  ۀنیزه  دنوش  رضاح  هثرو  زا  یضعب  هکنآ 

ضرف یهگآ و  زا  سپ  اریز  دوب .» دـهاوخن  هکرت  ریرحت  زا  عناـم  دـناهدش  راـضحا  هک  یـصاخشا  تبیغ  : » یبـسح روما  نوناـق  « 212  » ةدام
. ددرگ هکرت  ریرحت  ماجنا  زا  عنام  دناوتیمن  نانآ  روضح  مدع  هکرت ، ریرحت  خیرات  زا  عفنيذ  صاخشا  عالطا 

: دیآیم لمعب  لیذ  قیرطب  هکرت  ریرحت 

- هکرت زا  يرادربتروص  فلا -

: یبسح روما  نوناق  « 213  » ةدام روتسدب 
روما  رب  لمتشم  دیاب  تروص  نیا  دوشیم و  هتشادرب  هکرت  زا  یتروص  هکرت  ریرحت  يارب  »

 361 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
: دشاب ریز 

. نآ ءاهب  نییعت  اب  لوقنم  لاومأ  فیصوت  - 1
. تالآ الط  هرقن و  رایع  نزو و  فاصوا و  نییعت  - 2

. هنیدقن عون  غلبم و  - 3
. راداهب ياهگرب  عون  اهب و  - 4

. اهنآ تاّیصوصخ  رکذ  اب  دانسا  - 5
«. لوقنم ریغ  تابقر  مان  - 6

- یبایزرا ب -

لمعب دشاب  سرداد  دامتعا  دروم  ای  هثرو  یضارت  دروم  هک  یبایزرا  طسوتب  لوقنم  لاوما  یبایزرا  : » یبسح روما  نوناق  « 214  » ةدام روتسدب 
«. دیآیم

. دیامنیم باختنا  تسا  وا  دامتعا  دروم  هک  ار  یسک  سرداد  دنیامنن  بایزرا  نییعت  رد  قفاوت  هثرو  هچنانچ  نیاربانب 

تابلاطم نوید و  نییعت  ج -

: یبسح روما  نوناق  « 215  » ةدام روتسدب 
ملـسم هثرو  نینویدـم و  رارقا  ای  یفوتمب  طوبرم  ياهگرب  رتافد و  ای  یمـسر  دانـسا  یئاهن و  ماکحا  بجومب  هک  یفوتم  یهدـب  تابلاطم و  »

«. دوشیم هتشون  هکرت  تروص  رد  زین  تسا 
رکذ هکرت  ریرحت  تروص  رد  دنتـسین  نآب  فرتعم  نینویدم  هک  یتابلاطم  ای  دریگیم و  رارق  هثرو  بیذـکت  ای  دـیدرت  دروم  نوید  زا  هچنآ  و 

. دوشیم نیعم  هاگداد  ۀلیسوب  تابلاطم  نوید و  هنوگنیا  فیلکت  ددرگیمن .
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- هکرت ریرحت  سلجم  تروص  میظنت  د -

: دشاب ریز  روما  رب  لمتشم  هک  دوشیم  هتشادرب  یسلجم  تروص  هکرت  ریرحت  عقوم  رد  : » یبسح روما  نوناق  « 216  » ةدام روتسدب 
. هکرت ریرحت  يدصتم  تمس  مان و  - 1

. دناهدش رضاح  هک  یناسک  هدش و  راضحا  هک  یناسک  تاصخشم  مان و  - 2
. دریگیم تروص  اجنآ  رد  هکرت  ریرحت  هک  یلحم  - 3

. یفوتم ۀکرت  یهدب و  یئارادب و  عجار  صاخشا  تاراهظا  - 4
 362 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

«. دوشیم هداد  واب  لاوما  دانسا و  هک  یسک  تاصخشم  مان و  - 5
دوشیم رپ  عطاقتم  طخ  ود  اب  نآ  دیفس  ياهاج  دشاب  یناگرزاب  رتافد  هکرت  نمض  رد  رگا  : » یبسح روما  نوناق  « 217  » ةدام روتسدب  رکذت -

هدش هتشون  هک  یئاههحفص  نیب  رگا  دیامنیم و  ءاضما  ار  رتفد  تاحفـص  هکرت  ریرحت  يدصتم  دشاب  هدشن  پملپ  نوناق  قباطم  رتافد  رگا  و 
«. دوشیم هدیشک  عطاقتم  طخ  ود  اجنآ  دشاب  هدنام  دیفس  ياج 

. دوشن قاحلا  يزیچ  رتافد  رد  توف  زا  سپ  هک  تسنآ  يارب  رما  نیا 
رهم ار  يدانـسا  نآ  ۀلیـسوب  هک  دـشاب  هناـختراجت  رهم  اـی  یـصخش  رهم  ياراد  یفوتم  هاـگره  دوشیم  طابنتـسا  ـالاب  ةداـم  حور  زا  هکناـنچ 

تـسد رد  نآ  ندوـب  دازآ  اریز  دـنرادهگن ، ظوـفحم  یلحم  رد  دوـش و  موـم  رهم و  هتـسب و  ار  نآ  رد  هدراذـگ و  هبعج  رد  دـیاب  هدوـمنیم 
. دوشن هتسب  يراجت  رتافد  هک  دراد  ار  ینایز  نامه  صاخشا 
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نآ ریرحت  تدم  رد  هکرت  تیعضو  موس  باب 

يارب هک  یتافرـصت  رگم  تسا ، عونمم  هکرت  رد  فرـصت  دوشیم ، ریرحت  هکرت  هک  یتدـم  رد  : » یبسح روما  ق . « 218  » ةدام روتسدب  فلا -
«. تسا مزال  هکرت  ظفح  هرادا و 

زا ضعب  سرداد  رظنب  دشاب  هتـشادن  دقن  هجو  هچنانچ  دوشیم و  تخادرپ  یفوتم  دقن  هجو  زا  هکرت  ریرحت  هرادا و  يارب  مزال  ۀنیزه  نیاربانب 
ق. « 190  » ةدام زا  طبنتـسم  . ) ددرگیم تخادرپ  الاب  يرورـض  ياههنیزه  نآ  نمث  زا  دسریم و  شورفب  دـیامن  اضتقا  تحلـصم  هک  وا  لاومأ 

(. یبسح روما 
هچنانچ اریز  دـنامیم .» ّقلعم  هکرت  ریرحت  تدـم  رد  یفوتم  یهدـبب  عجار  یئارجا  تاـیلمع  : » یبسح روما  نوناـق  « 219  » ةدام روتـسدب  ب -
داجیا هکرت  ریرحت  روما  رد  یمظنیب  دریگب  رارق  شورف  هدـیازم و  تشادزاب و  دروم  یفوتم  لاوما  دـشاب و  هتـشاد  نایرج  یئارجا  تاـیلمع 
ناـیزب تسا  نکمم  ناراـکبلط ، زا  یـضعب  عفنب  هیئارجا  لـباقم  رد  یفوتم  لاوـمأ  زا  یـضعب  هدـیازم  تشادزاـب و  هکنآ  رب  هوـالع  دـیامنیم .

قح قـّلعتم  هکرت  یماـمت  نویدـم  توـفب  اریز  تـسا ، هـتفرگن  رارق  هـیئارجا  رودـص  دروـم  ناـنآ  بـلط  هـک  دوـش  ماـمت  رگید  ناراکناتـسب 
. دشاب هدیسرن  نآ  هیدأت  دعوم  زونه  ای  دشاب و  هتفرگ  رارق  هیئارجا  ای  مکح  دروم  هاوخ  دوشیم ، وا  ناراکناتسب 

زا يریگولج  يارب  بلط ، لـباقم  رد  یئارجا  تشادزاـب  نینچمه  ینیمأـت و  تشادزاـب  هک  تسنآ  دـشابیم  رکذـت  لـباق  دروـم  نیا  رد  هچنآ 
رد هک  دـیامن  داجیا  هدـش  تشادزاب  ناـنآ  عفنب  هک  یناراـکبلط  يارب  يزاـیتما  قح  هکنآ  هن  دـشابیم ، نویدـم  فرط  زا  لاـم  لـیم  فیح و 
اب هلماعم  دروم  نهر و  نانآ  بلط  لباقم  رد  هک  ةزاتمم  ناراکبلط  فیدر  رد  نانیا  نوید ، مامت  هیدأتب  نویدـم  یئاراد  ؤفاکت  مدـع  تروص 

. دنوش هتخانش  تسا  هتفرگ  رارق  دادرتسا  قح 
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رورم نایرج  مدع  دوشیمن .» يراج  هکرت  ریرحت  تدـم  رد  یفوتم  تابلاطمب  تبـسن  نامز  رورم  : » یبسح روما  ق . « 220  » ةدام روتسدب  ج -
: تسا وحن  ود  رب  یفوتم  تابلاطم  هب  تبسن  هکرت  ریرحت  تدم  رد  نامز 

ّقلعم نامز  رورم  هکرت  ریرحت  تدـم  رد  دـشاب ، هدـش  عورـش  نامز  رورم  هکرت  ریرحت  زا  لبق  ای  یفوتم  تایح  نامز  رد  هک  یتروص  رد  - 1
رورم زا  ةدافتـسا  يارب  قیلعت  زا  لبق  تدمب  قیلعت  تهج  لاوز  زا  دعب  تدم  یندـم  یـسرداد  نیئآ  نوناق  « 755  » ةدام قبط  دنام و  دـهاوخ 

. دوشیم هفاضا  نامز 
خیرات زا  ددرگیمن و  يراج  دوشیم  هکرت  ریرحت  هک  مادام  نامز  رورم  دوش ، عورـش  هکرت  ریرحت  تدم ، رد  نامز  رورم  هک  یتروص  رد  - 2

. دوشیم باستحا  تدم  هکرت  ریرحت  ءاضقنا 
یلو دوـشیم ، فـیقوت  هـکرت  ریرحت  تدـم  رد  یفوـتم  یهدــب  اـی  هکرتـب  هـعجار  يواـعد  : » یبـسح روـما  نوناـق  « 221  » ةداـم روتـسدب  د -

تیفرطب يوعد  یـسک  هک  یتروص  رد  دوشیم  مولعم  ـالاب  ةداـم  رهاـظ  زا  هکناـنچ  دوـش .» نیمأـت  هتـساوخ  تسنکمم  یعدـم  تساوخردـب 
ات دوشیم  فیقوت  روبزم  يوعد  هکرت  ریرحت  تساوخرد  زا  سپ  دـنک ، هماقا  یفوتم  زا  یهدـب  اـی  هکرت  نیعب  عجار  هثرو  اـی  هکرت  فرـصتم 

. دریذپ همتاخ  هکرت  ریرحت 
فیقوت هاگداد  تشاد ، مالعا  دـیامنیم  يوعدـب  یگدیـسر  هک  یهاگدادـب  ار  هکرت  ریرحتب  عورـش  هک  يوعد  نیفرط  زا  کـی  ره  نیارباـنب 

ق « 293  » ةدام روتـسدب  داتفا . دهاوخن  نایرجب  يوعد  دوشن ، مالعا  روبزم  هاگدادـب  هکرت  ریرحت  متخ  هک  مادام  و  درادـیم ، مالعا  ار  يوعد 
هتساوخ نیمأت  ةزاجا  نیاربانب  دیامن .» نیمأت  نوناق  قفاوم  ار  هتساوخ  دناوتیم  هاگداد  یـسرداد ، فیقوت  تروص  رد  : » یندم یـسرداد  نیئآ 

. تسین شیب  يرکذت  یبسح  روما  نوناق  « 221  » ةدام لیذ  رد 
هدراذگ ینیعم  صخـش  ةدهعب  هکرت  ةرادا  هک  دنیامن  قفاوت  هثرو  هچنانچ  دـمآ ، لمعب  دـیدرگ  نایب  هک  یمـسقب  هکرت  ریرحت  هکنآ  زا  سپ 

هک  یبسح  روما  نوناق  « 223  » ةدام زا  طبنتسم  ربانب  الا  و  دیامنیم ، راذگاو  روبزم  صخشب  ار  نآ  هاگداد  دوش ،
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قیرطب اـهنآ  فـالتخا  هک  دـنکیم  یعـس  هاـگداد  دـشاب ، هکرت  ةراداـب  عجار  هثرو  نیب  یتاـفالتخا  هکرت  ریرحت  عقوم  رد  هاـگره  : » دـیوگیم
«. دیامنیم نیعم  ًاتقوم  هکرت  ظفح  يارب  اهنآ  ریغ  ای  هثرو  زا  ار  یسک  هثرو  زا  یکی  تساوخردب  الا  دوش و  عفترم  تملاسم 

ۀمزال هچنآ  دـناوتیم  طـقف  روبزم  صخـش  دـنک . تظاـفح  ار  هکرت  اـت  دـیامنیم  نّیعم  دـشاب  داـمتعا  دروم  هک  ار  یـسک  دوخ  رظنب  هاـگداد 
. دروآ لمعب  تسا  هکرت  تظافح 

عالطا دـشابن  نیعم  اهنآ  هاگتماقا  اـی  هثرو  هاـگره  دوشیم و  هداد  عـالطا  هثروب  هکرت  ریرحت  همتاـخ  : » یبسح روما  ق . « 224  » ةدام روتسدب 
«. دش دهاوخ  همانزور  رد  یهگآ  ۀلیسوب  روبزم 

توف رثا  رد  زین  دشاب  لجؤم  هچ  رگا  دشاب  نویدم  ّتیم  هاگره  ددرگیم و  لقتنم  وا  ۀـثروب  ًارهق  توف  رثا  رد  ّتیم  ۀـکرت  تشذـگ ، هکنانچ 
. تفرگ دهاوخ  ّقلعت  هکرتب  وا 

هدومن عاشم  مهسب  یتیصو  یفوتم  هچنانچ  دریگیم . رارق  یفوتم  ناراکناتسب  بلط  ۀقیثو  هثرو و  کلم  یفوتم  هکرت  توف ، ۀجیتن  رد  نیاربانب 
. تسا یفوتم  ناراکناتسب  بلط  ۀقیثو  دشابیم  هل  یصوم  نآ  زا  هک  هکرت  زا  یمهس  زین  دشاب 
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هکرت هیفصت  مود  تمسق 

هراشا

یفوتم و ةدـهع  رب  قوقح  نوید و  نییعت  هکرت  ۀیفـصت  زا  دوصقم  : » دـیوگیم یبسح  روما  نوناق  « 260  » ةدام هکنانچ  یقوقح  حالطـصا  رد 
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«. تسا كرتام  زا  ّتیصو  دروم  ندرک  جراخ  اهنآ و  تخادرپ 
لوبق ار  هکرت  دـنناوتیم  یفوتم  هثرو  : » یبسح روما  نوناـق  « 240  » ةدام دـیامنیم . نایب  ار  هکرت  ۀیفـصت  قرط  یبسح  روما  نوناق  « 240  » ةدام
طونم ار  دوخ  در  ای  لوبق  دنناوتیم  زین  و  دوش ، هداد  ناراکناتسب  هب  هک  دننک  در  راذگاو و  ار  هکرت  ای  و  دنزادرپب ، ار  یفوتم  نوید  هک  هدرک 

هاـگداد زا  ار  هکرت  ۀیفـصت  اـی  دـنیامن و  در  اـی  لوبق  ریرحت  تروـص  قباـطم  ار  هکرت  نوـید و  هکرت  ریرحت  زا  سپ  دـنیامن و  هکرت  ریرحتب 
«. دنهاوخب

: دوب دهاوخ  نکمم  قیرط  راهچ  زا  یکیب  هکرت  ۀیفصت  تسا  یکاح  الاب  ةدام  هکنانچ 

هراشا

: هکرت لوبق  تروص  رد  هیفصت  - 1
. هکرت در  تروص  رد  هیفصت  - 2

. هکرت ریرحت  تروص  قباطم  هکرت  لوبق  تروص  رد  هیفصت  - 3
. هاگداد زا  نآ  تساوخرد  تروص  رد  هیفصت  - 4

. ددرگیم نایب  الیذ  هیفصت  ۀناگراهچ  قرط  زا  کی  ره  حرش 

هکرت لوبق  تروص  رد  هیفصت  - 1

هراشا

لوبق ۀلیـسوب  دنزادرپب »...  ار  یفوتم  نوید  هک  هدرک  لوبق  ار  هکرت  دنناوتیم  یفوتم  هثرو  : » یبسح روما  نوناق  « 240  » ةدام لوا  تمسق  قبط 
ار  یفوتم  تادهعت  نوید و  یمامت  هک  دنیامنیم  ینمض  دهعت  هثرو  دوشیم ، هدیمهف  الاب  ةدام  ترابع  زا  هکنانچ  هکرت 
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ار هکرت  هک  یثراو  دنادرگیمن . طقاس  هکرت  زا  ار  ناراکبلط  ینیع  قح  هثرو  فرط  زا  هکرت  لوبق  دنزادرپب . نآ  زا  هتفرگ  ّقلعت  وا  ۀـکرتب  هک 
ار دوخ  یلام  تیعـضو  هک  دنرادن  یمظنم  رتافد  صاخـشا  بلغا  اریز  دشابیم ، یفوتم  تادهعت  نوید و  رادقمب  لهاج  ًامومع  دیامنیم  لوبق 
، تسا نآ  رب  هکرت  یتدایز  اـی  یفوتم  تادـهعت  نویدـب و  هکرت  ؤفاـکت  روصتب  دراوم  نیا  رد  هکرت  لوبقب  هثرو  مادـقا  دـنیامن . تبث  نآ  رد 
ای دـنزادرپب  ار  نآ  دوخ  زا  دـنوش  راـچان  هثرو  تروـص  نیا  رد  دـشاب . هکرت  زا  شیب  یفوـتم  تادـهعت  نوـید و  تسا  نکمم  تهج  نیدـب 

ناـیز راـب  ریز  زا  ار  دوخ  تسا و  هدوب  هکرت  رب  دـئاز  یفوتم  نوید  هک  دـنیامن  تباـث  هاـگداد  رد  یبـسح  روما  نوناـق  « 248  » ةدام روتسدب 
قلطم روطب  ار  نوید  هکرت و  دنناوتیمن  بئاغ  نیما  روجحم و  میق  : » دـیوگیم یبسح  روما  نوناق  « 241  » ةدام هک  تسا  تهج  نیدب  دنناهرب .
تـسا نکمم  بئاـغ  نیما  میق و  ۀلیـسوب  قلطم  روطب  هکرت  لوـبق  اریز  دـنیامن .» لوـبق  ریرحت  تروـص  قباـطم  دـنناوتیم  یلو  دـنیامن ، لوـبق 

، هکرت ریرحت  تروص  قباطم  دناوتیم  طقف  مّیق  هک  تسا  نیا  دوش ، روصت  ةدئاف  هکنآ  نودب  دیامن ، داجیا  روجحم  بئاغ و  يارب  یتیلوئـسم 
. دیامن لوبق 

ای یمـسر  دنـس  بجومب  هک  تسنآ  حیرـص  لوبق  ینمـض . ای  دشاب  حیرـص  تسا  نکمم  هکرت  لوبق  : » یبسح روما  نوناق  « 242  » ةدام قبط 
: دشاب نوید  ءادا  هکرت و  لوبق  زا  فشاک  هک  دنیامن  هکرت  رد  یتایلمع  هک  تسنآ  ینمض  لوبق  دنهدب . عالطا  هاگدادب  ار  دوخ  لوبق  يداع 

ًاعون هچنآ  تسا و  يدارا  رما  لوبق ، اریز  دـیامن » هکرت  لوبق  زا  فشک  حوـضو  روـطب  هک  نآ  لاـثما  نهر و  هبه و  حلـص و  عـیب و  لـیبق  زا 
دـصق زا  فشاک  اهنآ  لاثمأ  شورف و  نهر و  هبه ، حلـص ، نیاربانب  ددرگ . تباث  نآ  فالخ  اـت  دریگیم  رارق  فشاـک  دـیامنب  نآ  زا  فشک 

هک يروما  سکعلاـب  دـیامنیمن . تافرـصت  هنوگ  نآـب  مادـقا  دـشاب  هتـشادن  ار  يدـصق  نینچ  هاـگره  اریز  تسا ، هکرت  روما  ۀیفـصتب  ثراو 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 962 

http://www.ghaemiyeh.com


زا يریگولج  يارب  تعارز  تشادرب  اـی  ظوفحم و  لـحم  رد  هیثاـثا  يروآعـمج  يرورـض و  تاریمعت  لـیبق  زا  تسا  هکرت  ظـفحب  طوـبرم 
«243  » ةدام هک  تسا  نیا  دریگ . رارق  هکرت  لوبق  دصق  زا  فشاک  ًاعون  دناوتیمن  دـیامنیم ، دوخ  کلم  رد  کلام  هک  طیرفت  لیم و  فیح و 

نوناق 
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نآ لوبق  زا  فشاک  هکرت  ةراداب  عجار  تامادقا  یلک  روطب  تابلاطم و  لوصو  دمآرد و  يروآعمج  هکرت و  ظفح  : » دـیوگیم یبسح  روما 
هک یتامادـقا  تروص  نیا  رد  دـیامنب ، هکرت  لوبق  رب  ثراو  ةدارا  زا  فـشک  هک  ددرگ  تسوـیپ  یجراـخ  نئارق  هکنآ  رگم  دوـب .» دـهاوخن 
رد هکرت  زا  يزیچ  رگا  : » دـیوگیم یبسح  روما  نوناـق  « 244  » ةدام هک  تسا  نیا  دوب . دـهاوخ  ینمـض  لوبق  دـشابیم  مزال  هکرت  ظفح  يارب 

لوبق لمع  نیا  و  دـشورفب ، ار  نآ  دـناوتیم  ثراو  تسین ، نآ  ياهب  اب  بسانتم  هک  دـشاب  ۀـنیزه  هب  جاتحم  نآ  ظـفح  اـی  هدوب  فلت  ضرعم 
هکرت زا  یتمـسق  شورف  رگید  يرورـض  ۀنیزه  تیم و  نفد  نفک و  ۀنیزه  يارب  هک  یتروص  رد  نینچمه  و  دوشیمن . بوسحم  هکرت  ینمض 
خیرات زا  هام  کی  فرظ  رد  هچناـنچ  هثرو  یبسح  روما  ق . « 250  » ةدام روتسدب  تسین .» بوسحم  هکرت  ینمـض  لوبق  لمع  نیا  دشاب  مزال 

. دشابیم لوبق  مکح  رد  درادن ، مالعا  هاگدادب  ار  دوخ  ّدر  ثروم  توف  رب  عالطا 
هاگره دنیوگب  هثرو  هکنآ  دننام  دوش ، عقاو  ّقلعم  دـناوتیمن  دـشاب و  زجنم  دـیاب  هکرت  لوبق  یبسح  روما  نوناق  « 249  » ةدام زا  طبنتسم  ربانب 

هثرو هکنآ  دننام  دـشاب  طورـشم  لوبق  دـناوتیمن  هک  ینانچمه  مینکیم ، لوبق  ار  هکرت  دـسرن  يراج  لاس  رد  یفوتم  تاهد  لوصحمب  تفآ 
تقفاوم ناراکبلط  هکنآ  رگم  دننکن ، هبلاطم  ار  دوخ  بلط  دنهدب و  تلهم  لاس  کی  ناراکبلط  هکنآ  طرـشب  میراد  لوبق  ار  هکرت  دـنیوگب 

یـسک ار  تیلوئـسم  دریگیم و  رارق  لـیم  فیح و  ضرعم  رد  ـالا  دوش و  موـلعم  نشور  روـطب  دـیاب  هکرت  تیعـضو  اریز  دـنیامن ، طرـش  اـب 
. دریگن ماجنا  طرش  ددرگن و  ققحم  هیلع  قلعم  تسا  نکمم  هچ  تسین ، رادهدهع 

در ای  لوبق  ار  هکرت  دـنناوتیم  وا  ياجب  ثراو  نآ  ۀـثرو  دـنک ، توف  هکرت  در  ای  لوبق  زا  لـبق  یثراو  رگا  : » یبسح روما  نوناـق  « 245  » ةدام
. دوب دنهاوخ  نآ  رد  دوخ  ثروم  ماقم  مئاق  اهنآ  ددرگیم و  لقتنم  وا  ۀثروب  روبزم  یفوتم  ثرالا  مهس  اریز  دنیامن .»

تسا  هدرک  لوبق  ار  هکرت  هک  یثراو  : » دیوگیم یبسح  روما  نوناق  « 247  » ةدام
 369 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

هدومنن نآ  رد  فرـصت  هک  مادام  هکرت  لوبق  دوشیم  هدیمهف  روبزم  ةدام  زا  هکنانچ  دیامن .» در  دناوتیم  هدرکن  هکرت  رد  فرـصت  هکیمادام 
دریگیم ماجنا  لوبق  بقاعتم  هک  تسا  یلامعا  الاب ، دروم  رد  فرصت  زا  هدام  روظنم  دیآیم . لمعب  هکرت  در  ۀلیسوب  نآ  تسا و  عوجر  لباق 

. دشابیم نآ  زا  فشاک  ًاعون  و 

هکرت لوبق  راثآ 

دنهاوخ دوخ  مهـس  تبـسنب  نوید  مامت  ءادا  لوئـسم  کی  ره  دـنیامن  لوبق  ار  هکرت  هثرو  هک  یتروص  رد  : » یبسح روما  نوناق  « 248  » ةدام
هدش و فلت  اهنآ  ریـصقت  نودب  هکرت  یفوتم  توف  زا  سپ  هک  دننک  تباث  ای  هدوب و  هکرت  رب  دیاز  یفوتم  نوید  دننک  تباث  هکنیا  رگم  دوب ،

«. دوب دنهاوخن  لوئسم  هکرت  زا  دئازب  تبسن  تروص  نیا  رد  هک  تسین  یفاک  نوید  تخادرپ  يارب  هکرت  ةدنامیقاب 
: تسا تمسق  هس  ياراد  الاب  ةدام 

یفوتم نید  اریز  دوب ، دـنهاوخ  دوخ  مهـس  تبـسنب  نوـید  ماـمت  ءادا  لوئـسم  کـی  ره  دـنیامن ، لوـبق  ار  هکرت  هثرو  هک  یتروـص  رد  لوا -
الثم دـسریم ، واب  هکرت  زا  هک  تسا  یثرالامهـس  تبـسنب  ثروم  نوید  هیدأتب  دـهعت  هثرو ، زا  کی  ره  لوبق  هتفرگ و  قلعت  وا  ۀـکرت  یمامتب 

زا سدـس  ای  ثلث  هک  ردام  دوب و  دـهاوخ  رادهدـهع  ار  هجوز  نوید  زا  فصن  ای  عبر  رادـقمب  تسا  فصن  ای  عبر  وا  ثرالا  مهـس  هک  جوز 
. دشابیم دوخ  دنزرف  نوید  زا  سدس  ای  ثلث  تخادرپ  لوئسم  دشابیم  قحتسم  ار  هکرت 
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نیا رد  دیامن . تباث  ار  رما  نیا  دـناوتیم  هدومن  لوبق  ار  هکرت  هک  یثراو  دـهدن ، ار  یفوتم  نوید  یمامت  فافک  هکرت  هک  یتروص  رد  مود -
رد هثرو  تیلوئسم  تسا و  هتفرگ  قلعت  هکرتب  ناراکناتـسب  قوقح  اریز  دنـشابیم ، لوئـسم  ناراکبلط  لباقم  رد  هکرت  رادقم  ات  هثرو  تروص 

هکرت شزرا  رادقمب  تیلوئسم  نآ  دناهتفرگ و  هدهعب  هکرت  روما  هیفـصت  لوبق  هجیتن  رد  هک  تسا  یتیلوئـسم  رثا  رد  ثروم  نوید  تخادرپ 
رازه هاجنپ  لوئسم  وا  لوبق ، اب  تسا  هدوب  هکرت  زا  فصن  جوز  ثرالا  مهس  تسا و  نویدم  لایر  رازه  دصکی  یفوتم  هچنانچ  الثم  دشابیم .

ناراکناتـسب تیفرطب  هاگداد  رد  ار  رما  نیا  جوز  دشاب و  لایر  رازه  هاجنپ  زا  رتمک  هکرت  زا  فصن  شزرا  هاگره  و  دـشابیم . نوید  زا  لایر 
شزرا  رادقمب  دنک ، تباث 
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. درادن ناراکناتسب  لباقم  رد  یتیلوئسم  نآ  زا  شیب  دهدیم و  ار  نوید  زا  فصن ، نآ 

ۀثرو فرط  زا  رما  نیا  تابثا  اب  دوش . فلت  طیرفت  يدعت و  نودب  وا  دزن  هثرو  لوبق  زا  سپ  هکرت  زا  یتمـسق  ای  مامت  هک  یتروص  رد  موس -
قح راـبتعاب  تسا  هکرت  کـلام  هـک  یثراو  اریز  دوـب ، دـنهاوخن  لوئـسم  ناراکناتـسب  لـباقم  رد  هدـنامیقاب  هـکرت  زا  هـچنآ  زا  شیب  روـبزم 

هکرت لوبق  و  دشابیمن ، لوئـسم  هدش  لصاح  وا  طیرفت  يدعت و  نودب  هک  صقن  فلتب و  تبـسن  نیما  دشابیم و  نیما  نآب  تبـسن  ناراکبلط 
ثروم نوید  قلطم  روطب  هکنآ  هن  ددرگیم ، لصاح  هکرت  زا  هک  تسا  يرادـقمب  ثروم  نوید  تخادرپ  نتفرگ  هدـهعب  هثرو ، فرط  زا  مه 

. دوب دنهاوخن  لوئـسم  نانآ  دوش  فلت  طیرفت  يدعت و  نودب  هثرو  دزن  هکرت  زا  یتمـسق  ای  مامت  هچنانچ  نیاربانب  دنـشاب . هدش  رادهدـهع  ار 
شزرا رادـقمب  دنـشابیم و  نماض  نانآ  دوش ، فلت  هثرو  طیرفت  ای  يدـعت  رثا  رد  لوبق  زا  سپ  هکرت  زا  یتمـسق  ای  مامت  هک  یتروص  رد  اما 

. دنتسه نوید  تخادرپ  لوئسم  هکرت 
زا رتمک  هک  دـننک  تباث  هکنآ  رگم  دنـشابیم ، یفوتم  نوید  یماـمت  ۀـیدأت  لوئـسم  دـنیامن  لوبق  ار  هکرت  هثرو  هاـگره  هک  دـش  هتفگ  هچنآ 
زا یضعب  هاگره  : » یبسح روما  نوناق  « 246  » ةدام روتـسدب  الا  دنیامن و  لوبق  قلطم  روطب  ار  هکرت  هثرو  یمامت  هک  تسیتروص  رد  تسنآ ،

البق هک  يدر  لوبق و  ینعی  دنیامن » در  ای  لوبق  دنناوتیم  مه  ریرحت  زا  دعب  دوش و  ریرحت  دیاب  هکرت  دیامن ، در  یـضعب  لوبق و  ار  هکرت  هثرو 
لوبق دیامن . لوبق  هدومن  در  هک  یـسک  دنک و  در  دناوتیم  هدومن  لوبق  هک  یـسک  نیاربانب  دشابیم ، رثاالب  نکی و  مل  نأک  تسا  هدمآ  لمعب 
ریرحت تروص  قباطم  راچان  لوبق ، تسا و  هدش  نیعم  نآ  شزرا  رادقم  هدمآ و  لمعب  هکرت  ریرحت  اریز  دـشابیمن ، قلطم  روطب  لوبق  روبزم 

. دوب دهاوخ  هکرت 

هکرت در  تروص  رد  هیفصت  - 2

«240  » ةدام زا  طبنتـسم   ) دشابیم یفوتم  نوید  ۀـیدأتب  دـهعت  نآ و  ندرک  هرادا  ینعی  هکرت ، روما  هیفـصت  زا  هثرو  عانتما  زا  ترابع  هکرت  در 
ًابتک  دیاب  دنکیم  در  ار  هکرت  هک  یثراو  : » یبسح روما  ق . « 249  » ةدام روتسدب  یبسح ) روما  ق .
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هچنانچ هثرو  دشاب .» طورـشم  ای  قلعم  دیابن  در  نیا  دش . دهاوخ  تبث  یـصوصخم  رتفد  رد  روبزم  عالطا  دـهدب ، عالطا  هاگدادـب  ًاهافـش  ای 

نآ ثروم  توف  رب  عالطا  زا  هام  کی  فرظ  رد  دـیاب  یبسح  روما  نوناق  « 250  » ةدام روتسدب  دندرگ  هکرت  روما  ۀیفصت  رادهدهع  دنهاوخن 
لوبق قلطم  روطب  ار  هکرت  هک  تسنآ  دننام  دنیامنن  مالعا  ار  نآ  روبزم  تدم  فرظ  رد  هثرو  هاگره  دنراد . مالعا  رادتیحالص  هاگدادب  ار 

ةدام تسا . هدومنیمن  ار  نآ  تیافک  هکرت  دنیامن  تباث  هکنآ  رگم  دنـشابیم  یفوتم  نوید  یمامت  تخادرپب  مزلم  تروص  نیا  رد  دـناهدومن .
هکرت در  هدربمان  تدم  رد  رگا  دیآ ، لمعب  ثروم  توفب  ثراو  عالطا  خیرات  زا  هام  کی  تدم  رد  دـیاب  هکرت  در  : » یبسح روما  ق  « 250»
قلعم دناوتیمن  هکرت  در  دیامنیم  حیرصت  یبسح  روما  « 249  » ةدام هکنانچ  دوب .» دهاوخ  « 248  » ةدام لومـشم  لوبق و  مکح  رد  دیاین  لمعب 
دـشاب طورـشم  دناوتیمن  هک  ینانچمه  مینکیم ، در  دیدرگ  تفآ  راچد  یفوتم  تاهد  لاسما  لوصحم  رگا  دنیوگب  هثرو  هکنآ  دـننام  دـشاب 
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. دنیامن در  ار  هکرت  زین  رگید  ۀثرو  هکنیا  رب  طورشم  میئامنیم  در  ار  هکرت  دنیوگب  هثرو  هکنآ  دننام 
یبسح روما  نوناق  « 251  » ةدام روتـسدب  دشاب ، هدـمآ  لمعب  یبسح  روما  نوناق  « 207  » ةداـم قبط  هکرت  ریرحت  تساوخرد  هک  یتروـص  رد 

ق. « 251  » ةدام دوشیم . عورـش  روبزم  ثراوب  هکرت  ریرحت  همتاخ  غـالبا  خـیرات  زا  یبسح  روما  ق . « 250  » ةدام رد  روکذم  هام  کی  تدـم 
رگا دوشیم .» عورـش  ثراوب  هکرت  ریرحت  همتاخ  غالبا  خیرات  زا  قوف  روکذم  تدم  دـشاب  هدـش  ریرحت  هکرت  هک  یتروص  رد  : » یبسح روما 

رد وا  هکنآ  دننام  دشاب  هتـشاد  یبسح ) روما  ق . « 251  » و « 250  » ةدام رد  ررقم   ) هنیعم تدم  رد  در  راهظا  مدـع  يارب  یهجوم  رذـع  ثراو 
، تسا هدوب  شوهیب  تخس و  رامیب  ای  هتـشادن و  ار  جراخ  اب  هبتاکم  هزاجا  هدوب و  سوبحم  هکنآ  ای  هتـشادن و  مالعا  ۀلیـسو  هک  هدوب  یلحم 
رب لیلد  زاربا  اب  دناوتیم  عفنيذ  نیاربانب  دیامن . دیدجت  ای  دـیدمت  ار  روبزم  تدـم  دـناوتیم  یبسح  روما  نوناق  « 253  » ةدام روتسدب  هاگداد 

یگدیسر  زا  سپ  هاگداد  دهاوخب . ار  نآ  دیدجت  ای  هام و  کی  تدم  دیدمت  تساوخرد  هاگداد  زا  رما  رما  نیا 
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. دیامنیم دیدجت  ای  دیدمت  ار  روبزم  تدم  ءاعدا ، توبث  و 
متـشه لصف  قباطم  تسا و  ثراوالب  يافوتم  ۀکرت  مکح  رد  یبسح  روما  نوناق  « 254  » ةدام روتـسدب  دنیامن  در  ار  هکرت  هثرو  مامت  هاگره 

ریدم ناتـسداد  تساوخردب  ینعی   ) دیآیم لمعب  هکرت  ۀیفـصت  یبسح ) روما  ق . « 336 - 327  » ةدام ثراوالب  يافوتم  ۀـکرت  رد   ) باـب نیا 
هکنانچ هکرت  در  اریز  دوب ، دهاوخ  هثرو  لام  دـنامب  يدـئاز  هچنانچ  ناراکناتـسب  بلط  هیدأت  زا  سپ  و  دوشیم ) نیعم  هاگداد  ۀلیـسوب  هکرت 

رد هیفـصت  ةرادا  رگا  یبسح  روما  ق . « 263  » ةدام لیذ  روتـسدب  تسا . هکرت  هیفـصت  در  هکلب  دشابیمن ، هکرت  تیکلام  زا  ضارعا  تشذـگ 
. دنیامنیم هعجارم  هدربمان  هراداب  ار  نآ  دشاب  دوجوم  لحم 

هکرت ریرحت  تروص  قباطم  هکرت  لوبق  تروص  رد  هیفصت  - 3

دودح ات  ار  ثروم  نوید  ۀیدأت  نینچمه  هکرت و  هرادا  ینعی  دنوش ، رادهدـهع  ار  هکرت  ۀیفـصت  هکرت ، ریرحت  تروص  قباطم  دـنناوتیم  هثرو 
: دیآ شیپ  تسا  نکمم  وحن  راهچب  نآ  دننک و  لوبق  هکرت  شزرا 

ریرحت تروص  قبط  ار  هکرت  هک  دـنهد  عالطا  رادتیحالـص  شخب  هاگدادـب  ثروم  توف  خـیرات  زا  هام  کی  فرظ  رد  دـنناوتیم  هثرو  - 1
ار ثروم  نوید  هک  دنـشابیم  مزلم  دشاب ) هدـشن  عورـش  زونه  هچ  رگا   ) هکرت ریرحت  ماجنا  زا  سپ  هثرو  تروص  نیا  رد  دـنراد . لوبق  هکرت 

هدش تشاددای  هکرت  ریرحت  تروص  رد  هک  دشابیمن  ینویدب  رـصحنم  یفوتم  نوید  تخادرپب  هثرو  دهعت  دنزادرپب . هکرت  شزرا  دودح  رد 
ریرحت تروص  دودـح  ات  نآ  تخادرپب  مزلم  ثراو  زین  ددرگ  تباث  یفوتم  زا  هکرت  ریرحت  تروص  میظنت  زا  سپ  یبلط  هاگره  هکلب  تسا ،

لوبق ار  نوید  هکرت و  هکرت ، ریرحت  تروص  قباـطم  طـقف  هثرو  هک  یتروص  رد  : » دـیوگیم یبـسح  روما  نوناـق  « 255  » ةدام دـشابیم . هکرت 
هک دنمزلم  هثرو  تروص  نیا  رد  دنهد ، عالطا  شخب  هاگدادـب  ار  بلطم  نیا  ثروم  توف  خـیرات  زا  هام  کی  تدـم  فرظ  رد  دـیاب  دـننک 

«. دشاب هدش  بلط  ياعدا  هکرت  ریرحت  تروص  میظنت  زا  دعب  دنچ  ره  دنزادرپب ، هکرت  تروص  دودح  رد  ار  یفوتم  نوید 
تسا  رثؤم  یتروص  رد  قوف  روکذم  عالطا  : » یبسح روما  نوناق  « 256  » ةدام قبط 
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ناراکناتـسب لباقم  رد  یتیلوئـسم  روبزم  ۀـثرو  دـیاین  لمعب  هکرت  ریرحت  هچنانچ  نیاربانب  دوش » ریرحت  ًادـعب  اـی  هدـش  ریرحت  هکرت  ـالبق  هک 

یتافرـصت هثرو  هک  یتروص  رد  تسا . هدماین  لمعب  نآ  دشابیم و  هکرت  ریرحت  تروص  قبط  یفوتم  نوید  ۀـیداتب  نانآ  دـهعت  اریز  دـنرادن ،
. دوشیم راتفر  یبسح  روما  ق  « 248  » ةدام قبط  دشاب  قلطم  روطب  هکرت  لوبق  زا  فشاک  هک  دنیامن  هکرت  رد 

زا یتمـسق   ) تشاد دنهاوخ  مالعا  هکرت  ریرحت  زا  سپ  ار  دوخ  در  ای  لوبق  هک  دنراد  مالعا  رادتیحالـص  شخب  هاگدادب  دـنناوتیم  هثرو  - 2
(. یبسح روما  نوناق  « 240  » ةدام
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شخب هاگدادـب  ار  دوخ  در  ای  لوبق  هکرت  ریرحت  ۀـمتاخ  خـیرات  زا  هاـم  کـی  فرظ  رد  دـنناوتیم  هثرو  هکرت  ریرحت  ماـجنا  زا  سپ  نیارباـنب 
. دنراد مالعا 

ای لوبق  هکرت  ریرحت  خیرات  زا  هام  کی  فرظ  رد  هکرت  ریرحت  زا  دعب  دنیامنن و  يراهظا  هنوگچـیه  ثروم  توف  زا  سپ  دـنناوتیم  هثرو  - 3
: یبسح روما  نوناق  « 257  » ةدام دنک . دایز  ار  تدم  نیا  ءاضتقا  بسحب  دناوتیم  شخب  هاگداد  دنیامن . راهظا  ار  دوخ  در 

هاگداد دنیامن و  راهظا  ار  دوخ  در  ای  لوبق  هکرت  ریرحت  ۀمتاخب  عالطا  خیرات  زا  هام  کی  فرظ  رد  دـنناوتیم  هثرو  زین  هکرت  ریرحت  زا  دـعب  »
«. دنک دایز  ار  تدم  نیا  اضتقا  بسحب  دناوتیم  شخب 

رد دـشاب  هدرکن  راهظا  ار  دوخ  در  اـی  لوبق  ررقم  تدـم  رد  هک  یثراو  هکرت  ریرحت  تروص  رد  : » یبسح روما  ق . « 259  » هدام روتسدب  - 4
«. تسا هدرک  لوبق  ار  نوید  هکرت  ریرحت  تروص  قباطم  هک  تسا  یسک  مکح 

لوبق ار  هکرت  هک  یثراو  دـنیامن ، در  یـضعب  هدرک و  لوبق  ار  هکرت  هثرو  زا  یـضعب  هک  یتروص  رد  : » یبسح روما  258 ق . ةدام »  » روتسدب
در ار  هکرت  هک  یثراو  دـهدیم و  ماـجنا  هریغ  تاـبلاطم و  لوصو  قوقح و  نوید و  ءادا  هکرت و  هرادا  يارب  ار  همزـال  تامادـقا  تسا  هدرک 

هکرت هک  یثراو  ثرالا  مهس  دنامب  هکرت  زا  يزیچ  هکرت  ۀیفصت  زا  سپ  رگا  نکیل  درادن ، وا  تایلمعب  یضارتعا  هنوگچیه  قح  تسا  هدرک 
هکرت ندرک  هرادا  يارب  هک  یتـمحز  يازا  رد  هدرک و  لوبق  ار  هکرت  هک  یثراو  تروـص  نیا  رد  دـش . دـهاوخ  هداد  واـب  تسا  هدرک  در  ار 

صیخشت  دوب . دهاوخ  دزمتسد  قحتسم  هدش  لمحتم  نیریاس  مهسب  تبسن 
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«. تسا هاگداد  اب  یضارت  مدع  تروص  رد  دزمتسد  نازیم 

هاگداد زا  نآ  تساوخرد  تروص  رد  هیفصت  - 4

هراشا

: دنیامنب ار  هکرت  هیفصت  تساوخرد  یبسح  روما  ق . « 165 - 163  » داوم رد  روکذم  شخب  هاگداد  زا  دنناوتیم  لیذ  صاخشا 

هثرو زا  کی  ره  یصو و  - 1

«. دنهاوخب ار  هکرت  ۀیفصت  ًابتک  هاگداد  زا  دنناوتیم  هثرو  زا  کی  ره  یصو و  : » یبسح روما  نوناق  « 261  » ةدام قبط 

- هل یصوم  - 2

عاشم مهـس  هچنانچ  هک  دسریم  رظنب  یلو  دشن ، هدید  دیامنب  ار  هکرت  ۀیفـصت  تساوخرد  هک  دـهد  هزاجا  دربب و  ار  هل  یـصوم  مان  هک  ةدام 
. تسا ثراو  دننام  یلیلحت  رظن  زا  روبزم  هل  یـصوم  تیعـضو  اریز  دهاوخب ، هاگداد  زا  ار  هکرت  هیفـصت  دناوتب  دشاب  هدـش  تیـصو  وا  يارب 

. دشاب هدش  تیصو  واب  هکرت  زا  نیعم  نیع  هک  یسک  فالخب 
اهنآ و  دنهاوخب » ار  هکرت  هیفـصت  دنناوتیمن  هثرو  ریاس  دنـشاب  هدرک  لوبق  ار  هکرت  هثرو  زا  یـضعب  هاگره  : » یبسح روما  نوناق  « 262  » ةدام

در ار  نآ  تسا  یکاـح  یبـسح  روما  نوناـق  « 246  » ةدام هکنانچ  ای  دـنیامن و  لوبق  هدرک  تقفاوم  دـناهدومن  لوبق  هک  یناـسک  اـب  دـنناوتیم 
و دـنیامن . در  ای  لوبق  ار  نآ  هکرت  ریرحت  تروص  قبط  دـنناوتیم  اهنآ  نآ  زا  سپ  دـمآ . دـهاوخ  لمعب  هکرت  ریرحت  تروص  نیا  رد  دـننک ،
قوقح و نوید و  ءادا  هکرت و  ةرادا  يارب  ار  همزال  تامادـقا  هدرک  لوبق  هک  یثراو  یبسح  روما  ق . « 258  » ةدام روتسدب  دنیامن  در  هچنانچ 

. دهدیم ماجنا  هریغ  تابلاطم و  لوصو 
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. تسا هدشن  هداد  هکرت  هیفصت  تساوخرد  ةزاجا  راکبلطب 
هیفـصت ریدم  تمـسب  ار  رفن  دـنچ  ای  کی  هتفه  کی  ات  یهتنم  هیفـصت ، تساوخرد  زا  سپ  شخب  هاگداد  : » یبسح روما  نوناق  « 263  » ةدام
هدربمان ةراداب  ار  نآ  دـشاب  دوجوم  لحم  رد  هیفـصت  ةرادا  رگا  دـنهدیم و  ماـجنا  ار  هیفـصت  روما  سرداد  رظن  تحت  اـهنآ  دـیامنیم و  نیعم 

«. دیامنیم هعجارم 
تراظن  هیفصت ، ةرادا  ای  سرداد  رظن  تحت  هیفصت  روما  نداد  ماجنا  زا  هدام  روظنم 
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. تسا هیفصت  ریدم  لامعأ  رب  سرداد  لماک 

ناگرزاب یفوتم  هک  تسیتروص  رد  دنکیم ، راتفر  ثحبم  نیا  تارّرقم  قبط  دوشیم و  نییعت  هاگداد  ۀلیسوب  هیفصت  ریدم  هک  دش  هتفگ  هچنآ 
روما ۀیفصت  تاررقم  عبات  دشاب  ناگرزاب  یفوتم  هک  یتروص  رد  یفوتم  هکرت  ۀیفـصت  : » یبسح روما  نوناق  « 274  » ةدام روتسدب  الا  دشابن و 

«. تسا فقوتم  ناگرزاب 
هکنانچ دوشیم .» راذگاو  یصوب  هیفصت  رما  دشاب ، هتـشاد  لاومأ  هرادا  يارب  یـصو  یفوتم  هک  یتروص  رد  : » یبسح روما  نوناق  « 264  » ةدام

روما ماجنا  ات  دوشیم  هدرپس  واب  هکرت  ۀیفـصت  روما  ةرادا  هدومن ، نیعم  یـصو  هیلع  یلوم  ای  دوخ  ثلث  ةرادا  يارب  یـصوم  هاـگره  تشذـگ 
نیا يارب  يرگید  الا  دشاب و  هتـشاد  ار  هکرت  روما  ةرادا  ّتیحالـص  روبزم  یـصو  هک  تسیتروص  رد  رما  نیا  دریگ . ماجنا  رتعیرـس  هطوبرم 

. ددرگیم باختنا  تمس 
، دشاب هدشن  ریرحت  هکرت  هک  یتروص  رد  دوشیم و  میلست  هیفصت  ریدمب  لاومأ  هیفـصت  ریدم  نییعت  زا  سپ  : » یبسح روما  نوناق  « 266  » ةدام

نیا دیآ ، لمعب  هکرت  ریرحت  دـیاب  راچان  ددرگ  هیفـصت  هاگداد  ۀلیـسوب  هکرت  هک  یتروص  رد  دوشیم .» ریرحت  باب  نیا  مراهچ  لصف  قباطم 
مراهچ لصف  قباطم  دشاب ، هدماین  لمعب  هکرت  ریرحت  هیفـصت  ریدـمب  هکرت  میلـست  زا  لبق  هاگره  هک  تسا  هدـش  رّکذـتم  الاب  ةدام  هک  تسا 

. دمآ دهاوخ  لمعب  هکرت  ریرحت  هیفصت ، ریدم  ۀلیسوب  باب  نیا 

هیفصت ریدم  فیلاکت 

ناراکناتـسب و هثروـب و  نییعت و  یگدیـسر  يارب  ار  یتـقو  هیفـصت  ریدـم  هـکرت  ریرحت  زا  دـعب  : » یبـسح روـما  نوناـق  « 270  » ةدام روتـسدب 
میلست زا  لبق  هکرت  ریرحت  هک  یتروص  رد  دنوش » رضاح  نیعم  تقو  رد  هک  دهدیم  عالطا  دناهدرک  یفرعم  ار  دوخ  هک  یعفنيذ  صاخـشا 

داد و دهاوخ  ماجنا  ار  هکرت  ریرحت  الا  دیامنیم و  نیعم  یگدیسر  يارب  ار  یتقو  میلست  زا  سپ  هیفصت  ریدم  هدمآ ، لمعب  هیفـصت  ریدمب  نآ 
یفوتم  ناراکناتسب  هثروب و  ار  نآ  هیراطخا  ۀلیسوب  دومن و  دهاوخ  تقو  نییعتب  تردابم  نآ  ۀمتاخ  زا  سپ 
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. دندرگ رضاح  نیعم  تقو  رد  ات  دهدیم  عالطا  هل  یصوم  یصو ، لیبق  زا  عفنيذ  صاخشا  و 

ار یقوقح  نوید و  هیلک  یگدیسر  زا  سپ  هدومن و  یگدیسرب  عورش  رّرقم  تقو  رد  هیفصت  ریدم  : » دیوگیم یبسح  روما  نوناق  « 271  » ةدام
یگدیـسر زا  دوب  دـهاوخ  ترابع  هیفـصت  ریدـم  یگدیـسر  دوشیم  هدـیمهف  الاب  ةدام  زا  هکنانچ  دـیامنیم .» هیدأـت  دریگیم  ّقلعت  هکرتب  هک 

هیدأـت تسناد  تباـث  ققحم و  هطوبرم  دانـسا  هظحـالم  اـب  هک  ار  هچنآ  سپـس  دریگیم ، ّقلعت  یفوتم  ۀـکرتب  هک  یتادـهعت  نوید و  رادـقمب 
يارب یئاضق  رادتیحالـص  عجارمب  دـنناوتیم  ناراکناتـسب  یبسح  روما  نوناق  « 273  » ةدام روتـسدب  دشابن  قیدـصت  دروم  هاگره  دـیامنیم و 
بلط هک  یسک  زین  دشاب و  هدشن  قیدصت  وا  بلط  هدومن و  یبلط  ياعدا  هک  یـسک   » یبسح روما  ق . « 273  » ةدام دنیامن  هعجارم  نآ  تابثا 

«. دیامن يوعد  هماقا  رادتیحالص  هاگداد  رد  دناوتیم  هدشن  روظنم  وا  ناحجر  قح  ای  نهر  قح  ای  هدش  رسک  وا 
یتامادقا دودح  زا  دیابن  یلو  دروآیم ، لمعب  تسا  مزال  هکرت  ةرادا  يارب  هک  یتامادـقا  هّیلک  هیفـصت  ریدـم  : » یبسح روما  ق . « 269  » ةدام
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. دوب دهاوخ  هدراو  تراسخ  لوئسم  دیامن  زواجت  هچنانچ  دوش .» جراخ  هدوب  مزال  وا  تیرومأم  ماجنا  يارب  ًاتداع  هک 
یبارخ و ضرعم  رد  هک  یلاوما  ندـش  عیاـض  بارخ و  زا  لوصو و  ار  یفوتم  تاـبلاطم  دـیاب  هیفـصت  ریدـم  : » یبـسح روما  ق . « 268  » ةدام
ار لوقنم  ریغ  لاوما  يرورـض  تاریمعت  هدومن و  تبظاوم  لاومأ  يرادهاگن  رد  دـناسرب - شورفب  ار  اهنآ  هدرک و  يریگولج  تسا  عییـضت 

يروآعمج ار  لوصحم  هکرت و  دـمآرد  دـنک - يریگولج  دـشاب  ریاد  هک  یتروص  رد  یفوتم  ۀـناختراجت  ای  هناخراک و  لیطعت  زا  دـیامنب -
تـسا مزال  یفوتم  یناگرزاب  یتعنـص و  هاگنب  ندنام  رئاد  يارب  هک  ار  هیلوا  داوم  دناسرب . شورفب  ای  دیامن و  رابنا  تایـضتقمب  رظن  هدومن و 

. دشاب هتشاد  دوجو  یعورزم  كالما  هکرت  ءزج  هچنانچ  يزرواشکب  هطوبرم  روما  تسا  نینچمه  و  دنک .» دیدجت  ای  لیصحت و 
هیفصت  ریدم  طسوتب  یفوتم  لاومأ  شورف  : » یبسح روما  نوناق  « 275  » ةدام
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هدیازم بیترت  دنـشاب - قفاوم  نآ  تمیق  رد  عفنيذ  صاخـشا  مامت  ای  تسا ، ینیعم  خرن  ياراد  هک  یلاوما  رگم  دشاب ، هدـیازم  قیرطب  دـیاب 

«. دوشیم نیعم  يرتسگداد  ترازو  هماننیئآ  رد 
یقاـب يزیچ  هکرت  زا  رگا  ّتیـصو  دروم  جارخا  نآ و  تخادرپ  یفوتم و  نوید  قوـقح و  نییعت  زا  سپ  : » یبـسح روـما  نوناـق  « 267  » ةدام

زا جراـخ  هثرو ، نیب  هکرت  میـسقت  نیارباـنب  دـنیامن . میـسقت  ثرا  تارّرقم  قبط  دوخ  نیب  هک  دوشیم .» هداد  هثروـب  هکرت  هدـنامیقاب  دـنامب ،
. تسا هکرت  ۀیفصت  دودح 

وا بلط  یفرعم  زا  سپ  اـی  هدرکن  یفرعم  ار  دوـخ  هـکرت  ریرحت  يارب  رّرقم  دـعوم  رد  هـک  يراکناتـسب  : » یبـسح روـما  نوناـق  « 272  » ةدام
. دیامن يوعد  ۀماقا  هثرو  رب  تسا  هدش  هداد  هثروب  هکرت  زا  هک  يرادقم  ات  رادّتیحالص  هاگداد  رد  دناوتیم  دشاب  هدشن  قیدصت 

هدـش هداد  اهنآب  هکرت  هک  رگید  ناراکناتـسب  رب  دـناوتیم  دـشابن  بلط  هیدأت  يارب  یفاک  تسا  هدیـسر  هچنآ  ای  هدیـسرن  هثروب  يزیچ  رگا  و 
. تسا هدوب  ناراکناتسب  یمامت  قح  ّقلعتم  یفوتم  هکرت  اریز  دیامن .» يوعد  ۀماقا  دوخ  یئامرغ  ۀصح  ذخأ  يارب 

اهنآ بلط  تبـسنب  ناراکناتـسب  ماـمت  نیب  اـم  هکرت  دـشابن  یفاـک  نوید  ماـمت  ءادا  يارب  هکرت  رگا  یبسح  روما  ق . « 226  » ةدام روتـسدب  و 
رب هک  دوش  مولعم  میـسقت  زا  دعب  ای  دوش و  میـسقت  وا  نوید  ءادا  زا  لبق  ّتیم  هکرت  هاگره   » یندم ق . « 606  » ةدام روتسدب  دوشیم و  میسقت 

دـشاب هدش  رـسعم  ثارو  زا  رفن  دنچ  ای  کی  رگا  و  دنک ، عوجر  وا  مهـس  تبـسن  هب  ثارو  زا  کی  رهب  دیاب  راکبلط  تسا ، هدوب  ینید  ّتیم 
«. دیامن عوجر  رگید  ثراوب  زین  نیرسعم  ای  رسعم  مهس  يارب  دناوتیم  راکبلط 

سرداد نیعم و  ار  هیفـصت  ریدـم  هک  تسا  یهاگدادـب  عجار  هیفـصت  ریدـم  تاـّیلمع  زا  تیاکـش  : » یبـسح روـما  ق . « 265  » ةدام روتـسدب 
رد  رما  نیا  دهد » رییغت  ار  هیفصت  ریدم  دناوتیم  زین  دهدیم و  هیفصت  ریدمب  مزال  روتسد  دروم ، ءاضتقا  بسحب 
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ۀلیسوب یبسح  روما  نوناق  « 263  » ةدام لیذ  روتسدب  هیفصت  ریدم  هاگره  الا  دشاب و  هدش  نیعم  هاگداد  ۀلیسوب  هیفـصت  ریدم  هک  تسیتروص 

. دهد رییغت  ار  هیفصت  ریدم  دناوتیم  وا  دوشیم و  روبزم  ةراداب  هیفصت  ریدم  تاّیلمع  زا  تیاکش  دشاب  هدش  نیعم  هیفصت  ةرادا 
379 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

ثراو الب  يافوتم  هکرتب  عجار  روما  رد  مود  ثحبم 

هرادا يارب  عفنيذ  صاخـشا  ای  ناتـسداد  تساوخردـب  دـشابن  مولعم  یفوتم  ثراو  هک  یتروص  رد  : » یبسح روما  نوناـق  « 327  » ةدام قبط 
یتروص رد  هل ، یصوم  تسا  نینچمه  دشابیم . ثلث  رب  یصو  یفوتم و  زا  ناراکناتسب  عفنيذ  صاخشا  زا  روظنم  دوشیم » نّیعم  ریدم  هکرت 

تساوخرد دناوتب  ات  دشابیمن  عفنيذ  هکرت  رد  هل  یصوم  تسا  هدش  نیعم  نیعب  ّتیـصو  هچنانچ  الا  و  دشاب ، هدش  عاشم  ءزجب  ّتیـصو  هک 
. دنک فرصت  دناوتیم  دوخ  هب  یصوم  رد  یکیلمت  دوقع  رد  هیلا  لقتنم  دننام  هکلب  دیامنب ، هکرت  ریدم  نییعت 
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مزال هکرت  ظفح  يارب  هک  یتامادـقا  دـیامن  تبقارم  تسا  فلکم  ناتـسداد  قوف  ةداـم  دروم  رد  : » یبسح روما  نوناـق  « 328  » ةدام روتسدب 
تسا و تلود  هنازخ  نآ  زا  هکرت  دـشاب ، هتـشادن  هثرو  یفوتم  هچنانچ  اریز  دـهاوخب » ار  هکرت  ریدـم  نییعت  هاـگداد  زا  دـیآ و  لـمعب  تسا 

ناتسداد ةدهعب  هکرت  تظافح  رد  تراظن  دراوم  نیا  رد  دشاب و  بئاغ  ای  روجحم  تسا  نکمم  تسین  مولعم  نونکا  دراد و  یثراو  هچنانچ 
. دیآیم لمعب  یبسح  روما  ق . « 165 - 163  » داوم رد  روکذم  شخب  هاگداد  زا  هکرت  ریدم  نییعت  تساوخرد  تسا .

نییعت دیامن .» نیعم  ار  هکرت  ریدـم  هتفه  کی  ات  یهتنم  دـیاب  هاگداد  تساوخرد ، لوصو  زا  سپ  : » یبسح روما  نوناق  « 329  » ةدام روتسدب 
يرگید دارفا  ناتـسداد  فرط  زا  هچ  رگا  دومن  دهاوخ  باصتنا  دنادب  رما  نیا  يارب  حلاص  هک  ار  هک  ره  تسا و  سرداد  ةدهعب  هکرت  ریدم 

يرادا هسلج  رد  تبون  زا  جراخ  رما  ةدنورپ  تسا . رما  نایرج  ءطب  زا  يریگولج  يارب  هتفه  کی  تدم  لجالا  برض  دنشاب . هدش  داهنشیپ 
. دوشیم هداد  رارق  رظن  دروم  هاگداد ،

یـصوب هکرت  ةرادا  دـشاب  هدرک  نیعم  یـصو  دوخ  ّتیـصو  يارجا  يارب  یفوتم  هک  یتروص  رد  : » دـیوگیم یبسح  روما  نوناق  « 330  » ةدام
هرادا  يراذگاو  دوشیم .» راذگاو 

 380 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
ةرادا رگید ، فرط  زا  هکرت  هرادا  يارب  نیما  نییعت  یفرط و  زا  یـصو  ندوب  اـب  اریز  دـشابیم ، هکرت  ةرادا  رد  تلوهـس  رظن  زا  یـصوب  هکرت 

. درک دهاوخ  تمحز  راچد  ار  هکرت 
یتهجب وا  ّتیحالـص  مدع  هچنانچ  الا  دنادب و  هکرت  ةرادا  يارب  حلاص  ار  روبزم  یـصو  هاگداد  هک  تسیتروص  رد  رما  نیا  هک  دسریم  رظنب 

. دومن دهاوخ  نیعم  هکرت  ةرادا  يارب  ار  يرگید  سرداد  دـشابن ، نیمأ  ای  دـشاب  ناوتان  هکنآ  دـننام  دـشاب ، زرحم  هاگداد  رظن  رد  تاهج  زا 
. دنوشیم باختنا  نیمأ  حالصلا و  رهاظ  نامدرم  زا  ءایصوأ  ًامومع  هک  تسنآ  رظن  زا  هدام  قالطا 

نیما هک  دش  دهاوخ  هتفگ  درامگب ، وا  ياجب  ار  يرگید  دنادن و  نیما  دناوتیمن  هاگداد  هتسناد  نیما  یفوتم  هک  ار  یسک  دوش  هتفگ  هچنانچ 
یثراو هچنانچ  تسا و  اـهنآب  ّقلعتم  ثراو  دوجو  ضرف  رب  هکرت  زا  ثلث  ود  دـشابیمن و  یعقاو  تناـما  تاـبثا  يارب  یفاـک  یـصوم  نتـسناد 

باختنا تسا  هکرت  ثلثب  تبسن  راچان  هک  دوخ  ّتیصو  يارجا  يارب  ار  یـصو  طقف  مه  یـصوم  تسا و  تلود  هنازخ  نآ  زا  دشاب  هتـشادن 
. دیامن باختنا  هکرت  ریدم  ناونعب  ار  يرگید  دناوتیمن  هاگداد  دشاب  هدرک  نّیعم  هکرت  هیفصت  يارب  ار  یصو  یصوم  هاگره  یلو  هدومن ،

«. دوشیم راذـگاو  مّیق  ای  یـصوب  هکرت  ةرادا  تسا ، هتـشاد  یـصو  هدوب و  روجحم  یفوتم  هاگره  : » یبسح روما  نوناـق  « 331  » ةدام روتسدب 
راذـگاو روجحم  میق  اـی  یـصوب  رما  نیا  یفوتم ، هکرت  روما  ةرادا  رد  تلوهـس  يارب  هک  دـشابیم  لـبق  ةداـم  دروم  دـننام  روبزم  ةداـم  دروم 

نییعت دـنادب  حالـص  هک  ار  سک  ره  هاگداد  دـشابن ، زرحم  هکرت  ةرادا  يارب  مّیق  یـصو و  یگتـسیاش  هاگداد  رظن  رد  هاـگره  ـالا  دوشیم و 
. دومن دهاوخ 

تـسا سرداد  داـمتعا  دروم  هک  یـسکب  هکرت  ةرادا  قوف  ةداـم  ود  رد  روکذـم  دراوم  ریغ  رد  : » دـیوگیم یبـسح  روـما  نوناـق  « 332  » ةدام
هچ رگا  تسا  يرابجا  میق  یـصوب و  الاب  ةدام  ود  رد  هکرت  ةرادا  يراذگاو  هک  دوشیم  دافتـسم  روبزم  هدام  رهاظ  زا  دش .» دـهاوخ  راذـگاو 
ود روظنم  هک  ددرگیم  مّلـسم  هکرت  ریدـم  نییعت  هب  هطوبرم  داوم  حورب  هجوت  اب  یلو  دـشاب ، هاگداد  سرداد  دـیدرت  دروم  اـهنآ  ّتیحـالص 

تسا  یتروص  رد  الاب  ةدام 
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. دشاب زرحم  هاگداد  دزن  هکرت  ةرادا  يارب  یفوتم  فرط  زا  هدش  نیعم  مّیق  یصو و  ّتیحالص  هک 
«275  » و « 274  » و « 273  » و « 271  » و « 270  » و « 269  » و « 268  » و « 266  » و « 265  » داوم تارّرقم  : » یبـسح روما  نوناـق  « 333  » ةدام قبط 

هیفصت ریدم  تاّیلمع  زا  تایاکشب  یگدیـسرب  عجار  روبزم  داوم  دوب .» دهاوخ  يراج  تسین  مولعم  وا  ثراو  هک  مه  یئافوتم  ۀکرتب  تبـسن 
تسا و مزال  هکرت  ةرادا  يارب  هک  دشابیم  وا  نوید  ۀیدأت  يارب  یفوتم  لاوما  شورف  یفوتم و  نوید  تابلاطمب و  یگدیـسر  هکرت و  ریرحت  و 
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. درادن هثرو  ندوب  مولعم  درومب  صاصتخا 
رد ار  ّتیـصو  دروم  هدرک ، ءادا  ار  یفوتم  یلام  تاـبجاو  نوید و  هکرت ، ریرحت  زا  سپ  هکرت  ریدـم  : » یبسح روما  نوناـق  « 334  » ةدام قبط 

ياههاگنب ای  تلود  فرصت  رد  هک  دقن  هجو  لوقنم و  ریغ  لوقنم و  لاومأ  زا  ار  هکرت  ةدنامیقاب  و  جراخ ، دشاب  هدش  ّتیـصو  هک  یتروص 
يرادـهاگن يرتسگداد  ترازو  هماننیئآ  رد  ررقم  بیترتب  هک  دـنکیم  میلـست  ناتـسدادب  تسا  یـصاخشا  اـی  هریغ  یفارـص و  یناـگرزاب و 

هک یتروص  ناتـسدادب  هکرت  میلـست  زا  سپ  تسا . هتفریذپ  همتاخ  دشابیم  هکرت  ریدم  ةدـهعب  هک  هکرت  هرادا  تایلمع  نارود  اریز  دـنیامن .»
. دوشیم هداد  هکرت  ریدمب  ناتسداد  فرط  زا  دشاب  یمیلست  لاومأ  زا  یکاح 

نتـشذگ زا  سپ  دوشیم و  هداد  واب  هکرت  دوش  مولعم  یفوتم  ثراو  لاس  هد  ات  هکرت  ریرحت  خـیرات  زا  رگا  : » یبسح روما  نوناـق  « 335  » ةدام
روظنم تسین .» هتفریذپ  دشاب  هک  ناونع  رهب  یسک  زا  هکرتب  تبسن  یقح  ءاعدا  دوشیم و  میلست  تلود  هنازخب  هکرت  هدنامیقاب  هدربمان  تدم 

معا دوشیمن ، هتفریذـپ  وا  زا  هکرتب  تبـسن  قح  ءاعدا  هک  یـسک  زا  روظنم  تسا و  هکرت  ریرحت  همتاـخ  خـیرات  هکرت  ریرحت  خـیرات  زا  هداـم 
لاس هد  تدم  و  راکبلط . ای  هل  یـصوم  دننام  دنادب ، هکرت  رد  عفنيذ  تاهج  زا  یتهجب  ار  دوخ  هک  یـسک  ره  ای  تثارو و  یعدم  زا  تسا ،

. لوقنم ریغ  ای  دشاب  لوقنم  يوعد  دروم  هاوخ  تسا ، یفوتم  ۀکرتب  تبسن  يواعد  نامز  رورم  تدم 
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هدربمان قح  دوشب و  یفوتم  رب  یّقح  ءاعدا  قوف ، روکذـم  تدـم  ءاضقنا  زا  لـبق  هک  یتروص  رد  : » یبسح روما  نوناـق  « 336  » ةدام روتسدب 
یمسر دنس  بجومب  قح  تابثا  زا  هدام  روظنم  دزادرپب »...  دیاب  هکرت  ریدم  دشاب  هدش  تباث  هاگداد  یعطق  مکح  ای  یمـسر  دنـس  بجومب 

دوش رداص  هاـگداد  زا  یعطق  مکح  هاـگره  تسا  نینچمه  تسا ، تباـث  یفوتم  رب  قح  هک  دوش  مّلـسم  هکرت  ریدـم  دزن  هک  تسیتروص  رد 
زا یمـسر  دنـس  دروم  رد  دـیاب  دراد  رما  نیا  رب  یلیلد  دـشابیم و  الاب  دروم  ود  رد  یفوتم  تینویدـم  مدـعب  دـقتعم  هکرت  ریدـم  هاگره  یلو 
زا هاگره  دهاوخب  یسرداد  ةداعا  دشاب و  هتشذگن  نآ  دعوم  هچنانچ  دهاوخب  ماجرف  یعطق  مکح  دروم  رد  دهاوخب و  ار  نآ  لاطبا  هاگداد 

ناتـسداد تقفاوم  اب  هکرت  ریدـم  دوش  زرحم  یفوتم  رتافد  ای  تاجتـشون  بجومب  یقح  هک  یتروص  رد  و  دـشاب ...«  یـسرداد  هداعا  دراوم 
هچنانچ الا  دـشاب و  مّلـسم  هکرت  ریدـم  دزن  یفوتم  تینویدـم  هک  تسیتروص  رد  رما  نیا  هدـش  حیرـصت  هکنانچ  دزادرپب »...  ار  نآ  دـناوتیم 

یفاک یئاهنتب  ناتسداد  قیدصت  دیامنب و  يوعد  ۀماقا  هعجارم و  هاگدادب  دناوتیم  دنادیم  راکبلط  ار  دوخ  هک  یـسک  دریگ  رارق  دیدرت  دروم 
زرحم تباث و  روکذم  بیترتب  ءاعدا  هچنانچ  تخادرپ و  دهاوخ  وا  دشاب  هدش  هداد  ناتـسدادب  هکرت  رگا  و  دوب ...« . دهاوخن  تخادرپ  يارب 

زا سپ  و  دیامن » يوعد  ۀماقا  وا  تیفرطب  دـشاب  هدـش  هداد  ناتـسدادب  هکرت  هک  یتروص  رد  هکرت و  ریدـم  تیفرطب  دـناوتیم  یعدـم  دوشن ،
. دنیامنب تخادرپ  یعطق  مکح  رودص 
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هجراخ عابتا  ۀکرتب  عجار  روما  رد  موس  ثحبم 

ۀکرت ةرادا  ریرحت و  موم و  رهم و  نتـشادرب  موم و  رهم و  دوـشیم  رکذ  لـصف  نیا  رد  هچنآ  زج  : » یبـسح روـما  نوناـق  « 337  » ةدام روتسدب 
ظفح يرادـهگن و  يارب  روما  نیا  اریز  تسا ،» رّرقم  ناریا  عابتا  ۀـکرت  يارب  نوناق  نیا  قباطم  هک  دوب  دـهاوخ  یقیرط  نامهب  هجراخ  عابتا 

. ددرگیم يراج  زین  هجراخ  عابتا  ۀکرت  دروم  رد  اذل  درادن  یفوتم  یناریا  ّتیعباتب  یصاصتخا  تسا و  هکرت 
سرداد دـشاب ، یلاـم  ياراد  ناریا  رد  دوش و  توف  هجراـخ  رد  اـی  ناریا  رد  هجراـخ  هعبت  هاـگره  : » یبـسح روـما  ق . « 338  » ةدام روتـسدب 

ظفحب و یفوتم  عوبتم  تلود  لوسنک  تساوخردـب  ای  عفنيذ  ره  تساوخردـب  تسا ، عقاو  اـجنآ  رد  یفوتم  لاـم  هک  یلحم  شخب  هاـگداد 
زا سپ  سرداد  مه  تساوخرد  نودب  دشاب  هتـشادن  ناریا  رد  ماقم  مئاق  ای  ثراو  یفوتم  هک  یتروص  رد  دیامنیم و  مادـقا  هکرت  رما  ۀیفـصت 
الا تسا و  هتشاد  ینکس  ای  تماقا  ناریا  رد  هک  دشابیم  هجراخ  هعبت  یفوتم  دروم  رد  الاب  ةدام  دیامنیم .» هکرت  هیفصت  ظفحب و  مادقا  عالطا 
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میلست وا  عوبتم  تلود  لوسنکب  ًاروف  واب  ّقلعتم  ءایـشا  یبسح  روما  ق . « 357  » ةدام روتسدب  رجات  ای  حایـس  دننام  دشاب ، یتقوم  رفاسم  هاگره 
. دوشیم

ریخا دروم  رد  توف  زا  عالطا  ضحمب  لوسنک و  ای  عفنيذ  تساوخرد  لوصو  زا  سپ  شخب  هاگداد  : » یبسح روما  نوناق  « 339  » ةدام قبط 
موم و رهم و  لیبق  زا  هینیمأت  تامادـقا  يارب  دـشابن  تعاس  « 48  » زا زواجتم  عالطا  ای  تساوخرد  لوصو  خـیرات  زا  هک  ار  یتقو  قوف ، ةداـم 

. دنناسرمهب روضح  نیمأتب  مادقا  عقوم  رد  هک  دهدیم  عالطا  عوبتم  تلود  لوسنکب  ًابتک  هدرک  نیعم  هریغ 
هفاضا هاگداد  موم  رهمب و  ار  دوخ  موم  رهم و  هدـش  رـضاح  لحم  رد  دـناوتیم  ًادـعب  یلو  دوب  دـهاوخن  مادـقا  زا  عنام  لوسنک  روضح  مدـع 

یفوتم  عوبتم  تلود  لوسنک  اریز  دیامن ،»
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. دشابیم تلود  نآ  عابتا  عفانم  ظفاح  دوخ  عوبتم  تلود  فرط  زا  یگدنیامن  تمسب 
ات هک  دـشاب  يروط  رما  هدـش و  علطم  تافو  زا  البق  یفوتم  عوبتم  تلود  لوسنک  هک  یتروص  رد  : » یبسح روما  نوناـق  « 340  » ةدام روتسدب 

هدروآ لمعب  نآ  ظفح  يارب  ار  یفوتم  تامادقا  ًاصخش  دناوتیم  دورب ، هکرت  زا  یتمـسق  ای  مامت  طیرفت  عییـضت و  میب  ناریا  نیرومأمب  عالطا 
«. دیامن ظفح  شخب  هاگداد  سرداد  هلخادم  ات  ار  یتقوم  ّتیعضو  و 

رد تلود  نآ  عابتا  عفانم  ظفاح  دوخ  تلود  فرط  زا  هناـگیب  لوسنک  هک  تسنآ  رظن  زا  یفوتم  عوبتم  تلود  لوسنکب  یتقوم  مادـقا  ةزاـجا 
. دشاب هدش  هداد  ناریا  روشک  يرادا  روما  رد  یجراخ  تلود  لوسنکب  هلخادم  قح  هکنآ  هن  دشابیم ، جراخ 

رد یهتنم  هلـصافالب و  دـیاب  دـنکیم ، تقو  نییعت  موم  و  رهم - يارب  شخب  هاـگداد  هک  یعقوم  رد  : » یبـسح روـما  نوناـق  « 341  » ةدام قبط 
«. دیامن یفرعم  نیعم و  هکرت  ةرادا  يارب  ار  رفن  کی  عالطا ، ای  تساوخرد  لوصو  خیرات  زا  هتفه  کی  فرظ 

صاخـشا هثرو و  عفانم  تحلـصم و  نتفرگ  رظن  رد  اـب  و  « 264  » ةدام تیاعر  اب  دـناوتیم  هاگداد  : » یبسح روما  نوناـق  « 342  » ةدام روتسدب 
دوشیم نیعم  هجراخ  عاـبتا  هکرت  ةرادا  يارب  هک  یـسک  دـنک .»...  نیعم  هکرت  ریدـم  تمـسب  دـنادب  داـمتعا  فرط  هک  ار  سک  ره  عفنيذ 
ناتسداد تراظن  اب  هکرت  ریدم  تامادقا  هیفـصت ...« : ریدم  ددرگیم  نیعم  ناریا  عابتا  هکرت  ةرادا  يارب  هک  یـسک  هدش و  هدیمان  هکرت  ریدم 

 ...«. دمآ دهاوخ  لمعب 
زا هچنانچ  تسا . هداد  رارق  ناتـسداد  تراظنب  ار  هکرت  ریدم  تامادـقا  هدـش و  يرتشیب  تیاعر  نوناق  فرط  زا  هجراخ  عابتا  هکرت  ةرادا  رد 

ناتسداد تقفاوم  هکرت  ریدم  یمادقا  ره  زا  لبق  دیاب  دراد و  هکرت  ریدم  لامعأ  رد  لماک  تراظن  قح  ناتسداد  ددرگیم ، دافتـسم  هدام  نایب 
. دوب دهاوخ  هدراو  تاراسخ  لوئسم  الا  دیامن و  بلج  ار 

ةراداـب هفیظو  نیا  دوشیمن و  نیعم  هکرت  ریدـم  تسا ، دوجوم  هیفـصت  ةرادا  هک  یطاـقن  رد  یبـسح ...« : روما  ق . « 342  » هدام لیذ  روتـسدب 
. دیدرگ لیکشت  هام 1318  ریت  بوصم 24  یگتسکشرو  روما  هیفصت  ةرادا  نوناق  هجیتن  رد  هیفصت  ةرادا  دوشیم .» عوجر  هیفصت 

يرایسب  هدش و  سیسأت  رگید  گرزب  ياهناتسرهش  یضعب  نارهت و  رد  هیفصت  هرادا  نونکا 
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. ددرگیم سیسأت  موزل  عقاوم  رد  دشابیم و  نآ  دقاف  اهناتسرهش  زا 
میلست دیامنیم .» میلست  واب  ریرحت و  ار  هکرت  ناتسداد  روضح  اب  شخب  هاگداد  هکرت  ریدم  نییعت  زا  سپ  : » یبسح روما  ق . « 344  » ةدام قبط 
روضح هیفـصت  ریدمب  ناریا  عابتا  هکرت  میلـست  دروم  رد  الا  دراد و  هجراخ  عابتا  ۀـکرتب  صاصتخا  هکرت ، ریدـمب  ناتـسداد  روضح  اب  هکرت 

رکذ اب  دـیامن  نآ  تفایرد  زا  تیاکح  هک  وا  فرط  زا  يدیـسر  هکرت  ریدـمب  هکرت  میلـست  زا  سپ  ـالاب  دروم  رد  دـشابیمن . مزـال  ناتـسداد 
. ددرگ یناگیاب  رما  يرادا  ةدنورپ  رد  هک  دوشیم  هداد  سردادب  زیر  تروص 

هداد عـالطا  هحورـشم  صاخـشا  ناتـسدادب و  ریرحت  لـحم  تعاـس و  زور و  هکرت  ریرحت  يارب  : » یبـسح روما  نوناـق  « 345  » ةدام روتـسدب 
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. دشاب هتشاد  هدنیامن  ای  هدوب  رضاح  ناریا  رد  هک  یتروص  رد  دشاب ، رگا  یفوتم  کیرش  - 4
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هکرت ریرحت  زا  عنام  هدش  هداتـسرف  اهنآ  يارب  قوف  ةدام  رد  جردنم  همان  مالعا  هک  یـصاخشا  تبیغ  : » یبسح روما  ق . « 346  » ةدام روتسدب 
يارب نآ  زا  یتشونور  دیق و  سلجمتروص  رد  دشابن  رضاح  هکرت  ریرحت  عقوم  رد  عوبتم  تلود  لوسنک  هک  یتروص  رد  یلو  دوب  دهاوخن 

«. دوشیم هداتسرف  لوسنک 
یبیرقت ياهب  نییعت  اب  تسا  عقاو  ناریا  رد  هک  لوقنم  ریغ  لاوما  زا  یتروص  دیاب  هکرت ، زیر  تروصب  : » یبسح روما  نوناق  « 347  » ةدام قبط 

«. دوش تسویپ  اهنآ 
دنهد نیمأت  هکرت  ياهب  ربارب  دنوش  رضاح  اهنآ  ینوناق  ماقم  مئاق  ای  یفوتم  یصو  ای  هثرو  هک  یتروص  رد  : » یبسح روما  نوناق  « 348  » ةدام

لاس  کی  تدم  رد  هاگره  هک 
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ددرگ تباث  اهنآ  بلط  دنشاب و  ناریا  میقم  ای  ناریا  ۀعبت  هک  دنوش  ادیپ  یناراکناتسب  « 343  » ةدام رد  روکذم  یهگآ  نیلوا  راشتنا  خیرات  زا 
یقرف دوشیم .» هداد  اهنآ  فرـصتب  تسا  هدـمآ  لمعب  هک  ینوناق  رگید  ياههنیزه  اهیهگآ و  ۀـنیزه  عضو  زا  سپ  هکرت  دـنیآرب ، هدـهع  زا 

یناراکبلط یمامت  تیاعر  رما  نیا  رد  نوناق  اریز  دنشاب ، هناگیب  عابتا  زا  ای  دنـشاب  اراد  ار  ناریا  تیعبات  ناریا  میقم  ناراکبلط  هک  دیامنیمن 
. دندرگیمن قوف  ةدام  لومشم  دنرادن  تنوکس  ناریا  رد  هک  یناراکبلط  تسا . هدومن  دنراد  تماقا  ناریا  رد  هک 

نداد اـی  لوقنم  ریغ  اـی  لوقنم و  لاوما  نداد  هقیثو  اـی  دـقن  هجو  عیدوت  ۀلیـسوب  تسا  نکمم  نیمأـت  : » یبسح روما  نوناـق  « 349  » ةدام قبط 
یهاگداد رظنب  طونم  نیمأت  در  ای  لوبق  دـهدب . نیمأت  یفوتم  لاوما  نامه  زا  هدـننکتساوخرد  تسا  نکمم  زین  دـیآ و  لمعب  ربتعم  نماض 

«. تسا هدومن  نییعت  ار  هکرت  ریدم  هک  تسا 
ناریا رد  میقم  لاصیتسا و  لاح  رد  هک  یفوتم  ۀثروب  دـناوتیم  شخب  هاگداد  ةزاجا  اب  هکرت  ریدـم  : » یبسح روما  نوناق  « 350  » ةدام روتسدب 

ار هکرت  نیما  ۀـفیظو  هیفـصت  هرادا  هک  يدروم  رد  دزادرپب . دـشاب  يرورـض  اهنآ  تشیعم  يارب  هک  یغلبم  كرت  ام  ۀیفـصت  عقوم  ات  دنتـسه 
فالخب تسا  یتلود  یمـسر  رومأم  نآ  يدـصتم  رادتیحالـص و  ماقم  هیفـصت  ةرادا  اریز  تسین .» مزال  شخب  هاگداد  ةزاجا  دـهدیم  ماجنا 

. دیامنیم هفیظو  ماجنا  هاگداد  رظن  تحت  دشابیمن و  یمسر  رومأم  هک  هیفصت  ریدم 
يواعدـب و یگدیـسر  يارب  ار  یتـقو  هکرت  ریدـم  « 343  » ةداـم رد  روکذـم  تدـم  ءاـضقنا  زا  سپ  : » یبسح روما  نوناـق  « 351  » ةداـم قبط 

تقو رد  دهدیم و  عالطا  دشاب  لحم  رد  رگا  یفوتم  عوبتم  تلود  لوسنک  اهنآ و  ینوناق  ماقم  مئاق  ای  یـصو  ای  هثروب  هدرک  نیعم  تابلاطم 
هیدات ناتسداد  هزاجا  اب  تسا  ققحم  تباث و  یفوتم  ۀمذ  رب  هک  ار  یتادهعت  نوید و  هیلک  یگدیسر  زا  سپ  هدومن و  یگدیسرب  عورش  ررقم 

ای لوسنکب  دنشابن  ناریا  رد  ای  دنشابن  الصا  هدربمان  صاخـشا  هک  یتروص  رد  اهنآ و  ینوناق  ماقم  مئاق  ای  یـصو  ای  هثروب  ار  هیقب  دیامنیم و 
نیاربانب  دیامنیم .» میلست  یفوتم  عوبتم  تلود  یسایس  ناگدنیامن  ریاس 
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تلود ۀنازخب  دنیامن و  لمع  روبزم  تلود  نیناوق  قبط  ات  دوشیم  هداد  اهنآ  عوبتم  تلود  لوسنکب  دنتـسه  ثراو  الب  هک  هجراخ  عابتا  ۀکرت 

. دوشیمن هداد  ناریا 
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ریدم ای  ناتـسداد  هکرت و  ریدم  فرط  زا  اهنآ  يوعد  هدوب و  هکرت  رب  یقح  یعدم  هک  یـصاخشا  : » یبسح روما  نوناق  « 352  » ةدام روتسدب 
«343  » هدام رد  ررقم  تدم  ءاضقنا  دنیامن . بیقعت  ای  هماقا  رادتیحالـص  هاگداد  رد  ار  دوخ  يوعد  دـنناوتیم  دـشاب ، هدـشن  قیدـصت  هیفـصت 

یبسح روما  نوناق  « 343  » ةدام رد  ررقم  تدم  دشابیمن .» دناهدرکن  هبلاطم  ار  دوخ  قح  تدم  فرظ  رد  هک  یصاخشا  قح  طوقـس  بجوم 
دنتسه لئاق  دوخ  يارب  هکرت  نایعا  رب  ای  یفوتم و  همذ  رب  یقح  هک  یصاخشاب  نآ  ۀلیـسوب  هک  دشابیم ، یهگآ  نیلوا  راشتنا  خیرات  زا  هام   6

هدش رضاح  ًادعب  دنناوتیم  دندرگن  رـضاح  الاب  رد  ررقم  تدم  رد  هک  یناسک  نیاربانب  دنیامن . هعجارم  هیفـصت  ریدمب  هک  دوشیم  هداد  عالطا 
. دنیامنب يوعد  ۀماقا  هحلاص  تاماقم  رد  تفرگن  رارق  قیدصت  دروم  هچنانچ  دنراد و  زاربا  ار  دوخ  كرادم  و 

ةدام رد  روکذم  صاخـشاب  لاوما  میلـست  دشاب ، هدش  رداص  نیمأت  رارق  یفوتم  هکرتب  تبـسن  رگا  : » یبسح روما  نوناق  « 353  » ةدام روتسدب 
اهنآ و ینوناق  ماقم  مئاق  ای  یـصو  ای  هثرو  دنامیم و  یقاب  دوخ  لاحب  هاگداد  رارق  ینعی  دـمآ .» دـهاوخ  لمعب  هاگداد  رارق  تیاعر  اب  « 351»

فرط زا  رداص  نیمأت  رارق  اریز  تسا ، هدـش  نیمأـت  ناـنآ  دزن  لاـم  هک  دوب  دـنهاوخ  یثلاـث  صخـش  دـننام  یفوتم  عوبتم  تلود  لوسنک  اـی 
. دیامنیم تسا  هدش  رداص  رارق  وا  عفنب  هک  یسک  يارب  نیمأت  دروم  لام  زا  بلط  ءافیتسا  قح  داجیا  هحلاص  تاماقم 

مالعا توف  زا  دـعب  ای  لبق  وا  یگتـسکشرو  هاگداد  مکح  بجومب  هدوب و  ناـگرزاب  یفوتم  هاـگره  : » یبسح روما  نوناـق  « 354  » ةدام قبط 
یگتـسکشرو روما  ۀیفـصت  نوناق  رد  نآ  حرـش  هک  تسا » فقوتم  ناگرزاب  روما  ۀیفـصتب  عجار  تاررقم  عبات  وا ، روما  ۀیفـصت  ةرادا  دوش ،

. تسا روکذم  « 1318  » هامریت بوصم 26 
«. تسا ناریا  هاگداد  ّتیحالص  زا  ناریا  رد  هجراخ  عابتا  هکرتب  عجار  يواعدب  یگدیسر  : » یبسح روما  نوناق  « 355  » ةدام روتسدب 

هکرت  ندرک  هرادا  يارب  هک  یئاههنیزه  زا  : » یبسح روما  ق . « 358  » ةدام روتسدب 
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. دراد لماک  تراظن  هجراخ  عابتا  ۀکرت  ۀیفصت  رد  ناتسداد  تشذگ  هکنانچ  اریز  دوش .» هداد  ناتسدادب  یلماک  تروص  دیاب  دوشیم 
لوسنکب طوبرم  هدش ، ررقم  هجراخ  یـسایس  ناگدنیامن  ای  اهلوسنک  يارب  لصف  نیا  بجومب  هک  یقوقح  : » یبسح روما  نوناق  « 359  » ةدام

«. دوشب هلباقتم  هلماعم  ناریا  یسایس  ناگدنیامن  ای  اهلوسنکب  تبسن  لود  نآ  كاخ  رد  هک  تسا  یتلود  یسایس  ةدنیامن  ای 
هاگره نیاربانب  دوشیم . تیاعر  ناریا  رد  هناگیب  عابتاب  طوبرم  لامعا  یمامتب  تبـسن  هک  دهدیم  رکذت  ار  لباقتم  لمع  یلک  ةدعاق  هدام  نیا 

رادتیحالص عجارم  دنهدیم ، هلخادم  ار  ناریا  لوسنک  دنیامنب  توف  وا  روشک  رد  هک  ناریا  عابتاب  تبسن  هک  دشاب  نآ  یجراخ  تلود  شور 
. دنهد هلخادم  هکرت  رما  رد  ار  یجراخ  تلود  لوسنک  دیاب  زین  ناریا 

تبـسن هناـگیب  تلود  لـمع  ًافرـص  یللملا  نیب  تکازن  رظن  زا  هکلب  تسین ، مزـال  هناـگیب  ناریا و  تلود  نیب  ـالاب  رماـب  عجار  دادرارق  دوجو 
یللملا نیب  تکازن  تیاعر  هک  دـسریم  رظنب  دـیامن . لباقتم  لمع  هدومن و  ار  تکازن  تیاعر  ناریا  تلود  هک  دـیامنیم  باجیا  ناریا ، عابتاب 

عابتاب تبـسن  ار  قوف  ةدام  دافم  دـیاب  یناریا  تاماقم  دـشاب ، هدومنن  دـمآ  شیپ  یعوضوم  هناگیب  روشک  رد  هاگره  هک  دـنکیم  باـجیا  زین 
. دیامنب ار  لباقتم  لمع  تیاعر  ًادعب  هناگیب  تلود  ات  دنراد  يرجم  هناگیب 
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هکرت میسقت  رد  موس  لصف 

زا ار  دوخ  مهـس  میـسقت  تساوخرد  هاگداد  زا  دنناوتیم  اهنآ  زا  کی  ره  هثرو  ددـعت  تروص  رد  : » دـیوگیم یبسح  روما  نوناق  « 300  » ةدام
رگم دهاوخب ، ار  كرتشم  لام  زارفا  نامز  ره  دناوتیم  ءاکرش  زا  کی  ره  دشابیمن و  یمازلا  تکرش  رب  ءاقب  اریز  دنهاوخب ،» هثرو  ریاس  مهس 

. دوریم شورفب  كرتشم  لام  تروص  نیا  رد  هک  دشابن  زارفا  لباق  هکنآ 
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هک یسک  نینج و  بئاغ و  نیما  دشاب و  روجحم  هک  یثراو  ره  میق  یصو و  یلو و  : » یبسح روما  نوناق  « 301  » ةدام روتسدب  هک  تسا  نیا 
زا عاشم  ءزجب  ّتیصو  هک  یتروص  رد  هب  یصومب  عجار  یصو  هل و  یـصوم  نینچمه  تسا و  هدش  لقتنم  واب  هثرو  زا  یـضعب  ثرالا  مهس 

«. دنراد ار  میسقت  تساوخرد  قح  دشاب  هدش  هکرت 
میـسقت تساوخرد  رد  قحیذ  هک  یناسک  تسین و  يراج  ناـمز  رورم  میـسقت  تساوخردـب  تبـسن  : » یبسح روما  نوناـق  « 302  » ةدام قبط 

لاحب لاس  تسیب  زا  شیب  لوقنم  ریغ  لاس و  هد  زا  شیب  لوقنم  لام  هاگره  نیاربانب  دنیامنب .» ار  تساوخرد  نیا  دنناوتیم  تقو  همه  دنتـسه 
. دنیامنب الک  ای  ءزج  ار  دوخ  مهس  زارفا  تساوخرد  دنناوتیم  ءاکرش  زا  کی  ره  دشاب  هعاشا 

میـسقت تساوخرد  هتـشادن و  لیکو  هک  دشاب  يرثالا  دوقفم  بئاغ  یفوتم ، ۀـثرو  زا  یکی  هاگره  : » یبسح روما  نوناق  « 303  » ةدام روتسدب 
ای ءاکرـش  یماـمت  ۀـلخادم  اـب  دـیاب  میـسقت  اریز  دـیآیم .» لـمعب  میـسقت  دـعب  دوشیم و  نیعم  نیما  بئاـغ  يارب  ًاودـب  دوشب ، یفوتم  لاوما 

ددرگیم و مولعم  هاگداد  فرط  زا  تسا  وا  ینوناق  ةدـنیامن  هک  نیما  البق  تسا  بئاـغ  هثرو  زا  یکی  نوچ  دـیآ و  لـمعب  ناـنآ  ناگدـنیامن 
بئاغ يارب  دـشاب  روجحم  ای  بئاغ  هثرو ، زا  یکی  هاگره  : » یبسح روما  نوناق  « 321  » ةدام قبط  هک  تسا  نیا  دوشیم . میـسقتب  مادقا  سپس 

ار هکرت  ناوتیم  هک  يدروم  رد  دـشاب ، نینج  هثرو  نیب  هک  یتروص  رد  دـیآیم .» لـمعب  میـسقت  نآ  زا  سپ  نیعم و  میق  اـی  نیما  روجحم  و 
دوشیم  نیعم  نیما  البق  دومن ، میسقت 
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عنام دوش  دلوتم  تثارو  لباق  رگا  هک  دشاب  لمح  ثروم  توم  نیح  رد  هاگره  : » دیوگیم م  ق . « 878  » ةدام ددرگیم . میسقتب  مادقا  سپس  و 

زا کیچـیه  ثرا  زا  عنام  لمح  رگا  دوش و  مولعم  وا  لاح  ات  دـیآیمن  لمعب  ثرا  میـسقت  ددرگیم ، رگید  ثارو  زا  یـضعب  ای  ماـمت  ثرا  زا 
رانک دشاب  هقبط  نامه  زا  رـسپ  ود  ۀصح  يواسم  هک  ياهصح  لمح  يارب  دیاب  دـننک ، میـسقت  ار  هکرت  دـنهاوخب  اهنآ  دـشابن و  ثارو  ریاس 

«. دوش مولعم  لمح  لاح  ات  تسا  یعارم  ثارو  زا  کی  ره  ۀصح  دنراذگ و 
شخب هاگداد  زا  دـشابن ، عازن  لحم  ّتیکلاـم  هک  یتروص  رد  یندـم  یـسرداد  نیئآ  نوناـق  « 13  » ةدام « 8  » قش روتـسدب  زارفا  تساوخرد 

. تسا ربتعم  ءاهب ، ثیح  زا  باصن  دشاب  عازن  لحم  ّتیکلام  هک  یتروص  رد  و  دیآیم ، لمعب 
هک تسا  یّلحم  شخب  هاگداد  دوشیم  میـسقت  نآ  رد  هکرت  هک  یـشخب  هاـگداد  دـیوگیم  یندـم  یـسرداد  نیئآ  نوناـق  « 32  » ةدام هکناـنچ 

تـسا هتـشاد  ناریا  رد  هک  وا  تنوکـس  لـحم  نیرخآ  دـشاب  هتـشادن  ناریا  رد  هاـگتماقا  هاـگره  تسا و  ناریا  رد  یفوـتم  هاـگتماقا  نیرخآ 
فرط زا  اـی  دـشاب  ثارو  نیب  اـم  يوعد  هک  یتروص  رد  یفوتم  ۀـکرتب  عـجار  يواـعد  : » یندـم یـسرداد  نیئآ  نوناـق  « 32  » ةدام دـشابیم .
مادام دشاب  یفوتم  يایاصوب  عجار  ای  نید و  هتـساوخ  هچ  رگا  دننادیم  هکرت  زا  یتمـسق  ای  مامت  رد  قحیذ  ار  دوخ  هک  دوش  هماقا  یـصاخشا 
یفوتم هاگتماقا  نیرخآ  رگا  تسا و  لحم  نآ  ناریا  رد  یفوتم  هاگتماقا  نیرخآ  هک  دوشیم  هماقا  یّلحم  هاـگداد  رد  هدـشن  میـسقت  هکرت  هک 

«. تسا هاگداد  نآ  ةزوح  رد  ناریا  رد  یفوتم  تنوکس  لحم  نیرخآ  هک  تسا  یهاگدادب  عجار  هدرب  مان  يواعد  دشابن  مولعم 
: دشاب ریز  روما  رب  لمتشم  یبتک و  دیاب  میسقت  تساوخرد  : » یبسح روما  نوناق  « 304  » ةدام

. یفوتم هدننکتساوخرد و  تاصخشم  مان و  - 1
«. کی ره  ماهس  دوش و  میسقت  اهنآ  نیب  هکرت  هک  يرگید  صاخشا  هثرو و  - 2

دناوتیم  میسقت  ةدننک  تساوخرد  : » دیوگیم یبسح  روما  نوناق  « 307  » ةدام
 391 ص : ج3 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

دوشیم هداد  رکذت  هدش و  هتـشون  هیراضحا  رد  بتارم  تروص  نیا  رد  دیامن . میلـست  هاگدادـب  هدومن و  هیهت  هکرت  میـسقت  يارب  یئاههنیمز 
هک تسا  میـسقت  رما  تلوهـس  يارب  هاگدادب  میـسقت  يارب  یئاههنیمز  میدقت  درادن .» یعنام  هاگداد  رتفد  رد  هدربمان  ياههنیمزب  هعجارم  هک 
. درادن يرثا  هنوگچیه  ءاکرش  تقفاوم  مدع  تروص  رد  روبزم  داهنشیپ  دننک . میسقت  ار  هکرت  دنناوتب  يرتشیب  تریصب  اب  ءاکرش  هاگداد و 
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صاخشا هدننکتساوخرد و  هدومن و  هسلج  نییعت  تساوخرد ، عوضومب  یگدیـسر  يارب  هاگداد  : » یبسح روما  نوناق  « 306  » ةدام قباطم 
«. دیامنیم راضحا  ار  عفنيذ 

هد زا  رتمک  یـسرداد  زور  هیراضحا و  غالبا  نیب  هلـصاف  هک  دوش  نیعم  يروط  دیاب  یگدیـسر  تقو  : » یبسح روما  نوناق  « 308  » ةدام قبط 
. ددرگ غالبا  يوعد  باحصاب  تقو  دناوتب  ات  دشابن » زور 

یـسرداد نیئآ  تارّرقم  دـننام  غالبا  بیترت  دوش ، غالبا  دـیاب  هاگداد  تامیمـصت  هک  يدراوم  رد  : » یبسح روما  نوناـق  « 24  » ةدام روتسدب 
«. تسا یندم 

رد غالبا  يارب  يرتلهـس  بیترت  دناوتیم  سرداد  دیآ  لمعب  دـیاب  هناگیب  روشک  رد  غالبا  هک  یتروص  رد  : » یبسح روما  ق . « 25  » ةدام قبط 
دهد » روتسد  هتفرگ و  رظن 

زرط ای  میـسقت  تامدقمب  عجار  يرارق  یـضارتب  هدش  رـضاح  هاگداد  رد  دـنناوتیم  عفنيذ  صاخـشا  : » یبسح روما  نوناق  « 309  » ةدام قبط 
میـسقت تامدقم  زا  روظنم  دـیامنیم .» میظنت  هدربمان  داد  رارقرب  لمتـشم  یـسلجمتروص  هاگداد  تروص  نیا  رد  دـنراذگب . لاومأ  میـسقت 

. دشابیم نآ  لاثما  بایزرا و  لوقنم و  ریغ  لاوماب  تبسن  رادربهشقن  سانشراک و  نییعت  زا  ترابع 
تیاضر هتـشادن و  تکرـش  قوف  روکذـم  دادرارق  میظنت  رد  عفنيذ  صاخـشا  زا  رفن  دـنچ  ای  کی  هاگره  : » یبسح روما  نوناق  « 310  » ةدام

فرظ رد  دناوتیم  هکنیا  رکذ  اب  دیامنیم  مالعا  واب  تسا  بئاغ  صخشب  طوبرم  هک  ار  یمیمصت  ۀجیتن  هاگداد  دنشاب ، هدومنن  راهظا  ار  دوخ 
مدع هک  یتروص  رد  دراد .» مالعا  ار  دوخ  تیاضر  مدع  ای  تیاضر  هدومن و  هعجارم  دادرارقب  هدش و  رضاح  هاگداد  رتفد  رد  ینیعم  تدم 

مالعا  ار  دوخ  تیاضر 
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. درک دهاوخ  نیعم  ار  نآ  زرط  میسقت و  تامدقم  دوخ  هاگداد  دومن ،
رـضاح رتفد  رد  هنیعم  تدـم  رد  بئاغ  صخـش  هاگره  هک  ددرگیم  دـیق  قوف  رد  روکذـم  راطخا  رد  : » یبسح روما  نوناق  « 311  » ةدام قبط 

«. دش دهاوخ  لح  هیضق  « 309  » ةدام رد  روکذم  رارق  قبط  رب  دنکن ، راهظا  ار  دوخ  تیاضر  مدع  تیاضر و  ای  ددرگن و 
. ددرگیم داد  رارقاب  وا  تقفاوم  زا  فشک  رظن  راهظا  يارب  وا  روضح  مدع  بئاغب و  الاب  راطخا  اب  اریز 

دیامن يدیدج  تقو  تساوخرد  دشاب و  هدشن  رضاح  یهجوم  رذع  رثا  رد  بئاغ  صخش  هاگره  : » دیوگیم یبسح  روما  نوناق  « 312  » ةدام
تـشادزاب ای  ترفاسم  رد  هکنانچ  دومن ،» دـهاوخ  نیعم  وا  يارب  يدـیدج  تقو  هاگداد  دراد ، مالعا  ار  دوخ  تیاضر  مدـع  تیاـضر و  اـت 

. ددرگ رضاح  روبزم  لحم  رد  هتسناوتیمن  هدوب و 
هک يوحن  رهب  دنشاب  دیشر  رضاح و  دنراد  تکرـش  هکرت  رد  هک  یـصاخشا  هثرو و  مامت  هک  یتروص  رد  : » یبسح روما  نوناق  « 313  » ةدام

اهنآ ناگدنیامن  طسوتب  هکرت  میـسقت  دشاب  بئاغ  ای  روجحم  اهنآ  نیب  ام  رگا  نکیل  دنیامن ، میـسقت  دوخ  نیب  ام  ار  هکرت  دنناوتیم  دنهاوخب 
هاگداد رد  دوشن . زین  وا  قحب  یلامتحا  زواجت  ات  دـشابیم  روجحم  قح  ظفح  رد  طایتحا  تیاعر  رظن  زا  رما  نیا  دـیآیم .» لمعب  هاـگداد  رد 

. تسین یمازلا  عارقتسا  دنیامنب و  میسقت  رد  قفاوت  رگید  ءاکرش  اب  نیروجحم  ناگدنیامن  تسا  نکمم 
هدربمان لاوما  دنیامنن  میسقت  تساوخرد  دروم  لوقنم  ریغ  لاوما  ياهب  رد  یضارت  هثرو  هک  یتروص  رد  : » یبسح روما  ق . « 314  » ةدام قبط 

ناوتن یتاهجب  هکرت  ریرحت  عقوم  رد  یباـیزرا  هب  هک  ددرگیم  یباـیزرا  یتروص  رد  لوقنم  لاوما  دوش و  یباـیزرا  سانـشراک  طـسوتب  دـیاب 
سانشراک و باختنا  بیترت  دشاب ...« . هدومن  لزنت  ای  یقرت و  هکرت  لاومأ  زا  یضعب  شزرا  میسقت ، نامز  رد  هکنآ  دننام  داد »...  رثا  بیترت 

«. دوشیم تیاعر  میسقت  رد  تسا  رّرقم  یسرداد  نیئآ  رد  هک  سانشراکب  عجار  تارّرقم 
رگا دوش و  نیعم  ۀصح  لاوما  عون  ره  زا  هثرو  زا  کی  ره  يارب  هک  دـیآیم  لمعب  يروط  میـسقت  : » یبسح روما  نوناق  « 316  » ةدام روتسدب 

لباق  نایز  نودب  لاومأ  زا  یضعب 
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رگا هدومن و  روظنم  نارگید  مهس  رد  لاومأ  ریاس  زا  نآ  ياهب  ربارب  دادرارق و  هثرو  زا  یـضعب  مهـس  رد  ار  نآ  تسا  نکمم  دشابن  تمـسق 
لام ره  میسقت  لماش  درادن و  هکرت  میسقتب  صاصتخا  روبزم  ةدعاق  دوشیم .» لیدعت  نآ  ۀمیمضب  دشاب  لاوماب  لوپ  ۀمیمضب  جاتحم  لیدعت 

. تشذگ تکرش  لصف  رد  مود  دّلجم  رد  نآ  حرش  دشابیم و  یعاشم 
هتخورف تسا  نکمم  دـشابن ، لیدـعت  میـسقت و  لباق  لوقنم  ریغ  ای  لوقنم  زا  معا  یلاـم  هک  یتروص  رد  : » یبسح روما  ق . « 317  » ةدام قبط 

تـساوخرد هدیازم  قیرطب  ار  نآ  شورف  هثرو  زا  یکی  هکنآ  رگم  دـیآیم  لمعب  يداع  بیترتب  لاومأ  شورف  دوش . میـسقت  نآ  ياهب  هدـش 
. دوشیمن شورف  زا  عنام  هثرو  زا  یکی  ندوب  روجحم  ددرگیم و  ارجا  الاب  ةدام  زین  روجحمب  تبسن  دنک .»

رارق اهنآ  دوخ  مهس  رد  ار  نید  تسا  نکمم  دنشاب ، یفوتم  نویدم  هثرو  زا  یـضعب  هک  یتروص  رد  : » یبسح روما  ق . « 318  » ةدام روتسدب 
. ددرگ رسک  وا  مهس  زا  رادقم  نامهب  دوش و  هدراذگ  نویدم  ثراو  مهس  رد  یفوتم  نید  ینعی  داد .»

نیعم هعرقب  اهنآ  ماهـس  دنیامنن ، یـضارت  هصح  نییعتب  هثرو  ماهـس ، لیدعت  زا  سپ  هک  یتروص  رد  : » یبسح روما  ق . « 319  » ةدام روتسدب 
. تسین فرطیب  ةدنهد  صیصختب  لسوت  زج  یهار  چیه  یثراوب ، ماهس  زا  یمهس  ره  نداد  صاصتخا  رد  اریز  دوشیم »

هدـش نیعم  هعرق  يارب  هک  ياهسلج  دـیاب  ددرگیم ، ماـجنا  هعرق  قـیرط  زا  میـسقت  هک  يدروـم  رد  : » یبـسح روـما  نوناـق  « 320  » ةداـم قبط 
مادقا رـضاح  صاخـشا  تساوخردب  شخب  هاگداد  دنوشن ، رـضاح  هدربمان  صاخـشا  زا  یـضعب  رگا  دوش و  هداد  عالطا  عفنيذ  صاخـشاب 

«. دیامنیم ماهس  نییعت  هعرقب و 
ره مهس  هکرت و  رادقم  نآ  رد  هدومن و  میظنت  یسلجمتروص  هاگداد  میسقت ، ندش  مامت  زا  سپ  : » یبسح روما  نوناق  « 322  » ةدام روتسدب 

«. دیامنیم حیرصت  هدش  روظنم  ّتیصو  ءارجا  نوید و  ۀیدأت  يارب  هچنآ  ثارو و  زا  کی 
دسرب و هاگداد  سرداد  ءاضما  ماهـس و  نابحاص  رهم  ای  ءاضماب  دـیاب  قوف  روکذـم  سلجم  تروص  : » یبسح روما  نوناق  « 323  » ةدام قبط 

ماهس  نابحاص  زا  یضعب  هاگره 
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هناخرتفد رد  سلجم  تروص  نیا  دوشیم و  دیق  سلجم  تروص  رد  اهنآ  ندرکن  ءاضما  تهج  دننک ، ءاضما  دنهاوخن  ای  دنناوتن و  ای  دنـشابن 
«. دنام دهاوخ  یقاب  هاگداد 

هدومن هیهت  ماهس  نابحاص  ةدعب  همانمیسقت  قوف ، ةدام  ود  رد  روکذم  سلجمتروص  قبط  رب  هاگداد  : » یبسح روما  نوناق  « 324  » ةدام قبط 
. دیامنیم میلست  غالبا و  اهنآب  و 

«. تسا ماجرف  شهوژپ و  ضارتعا و  لباق  نیناوق  دودح  رد  غالبا  خیرات  زا  هدش و  هتخانش  مکح  هاگداد  میمصت  نیا 
دهاوخب هک  یفرـصت  ره  دوب و  دـهاوخ  دوخ  مهـس  لقتـسم  کـلام  میـسقت ، زا  سپ  هثرو  زا  کـی  ره  : » یبـسح روما  ق . « 325  » ةداـم قبط 

«. درادن یقح  نارگید  ۀصحب  دیامنیم و 
میسقتب عجار  تاررقم  زین  تسا و  يراج  هکرت  میسقت  دروم  رد  میـسقتب  عجار  یندم  نوناق  تارّرقم  : » یبسح روما  نوناق  « 326  » ةدام قبط 

(. یندم نوناق  « 605 - 589  » ةدام زا  «. ) دوب دهاوخ  يراج  لاوما  ریاس  میسقت  دروم  رد  تسا  روکذم  نوناق  نیا  رد  هک 
نایاپ 

________________________________________

ه ق ناریا ، نارهت -  ۀیمالسا ، تاراشتنا  دلج ،  6 یماما ،)  ) یندم قوقح  نسح ، دیس  یماما ،

مراهچ دلج 
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هراشا

ِمیِحَّرلا ِن�مْحَّرلا  ّللا 
�

ِه ِمِْسب 
دلج منک . عورـش  ار  مراـهچ  دـلج  مهد و  همادا  نآ  هیقب  نتـشونب  هک  مدـش  نآ  رب  دیـسر ، عبطب  هک  یندـم  قوقح  موس  دـلج  نیعتـسن  هب  و 

بسانم دریگیم  رارق  قوقح  هدکشناد  لوا  سالک  نایوجـشناد  ةدافتـسا  دروم  نوچ  دراد ، رب  رد  ار  هیـصخش  لاوحا  زا  یتمـسق  هک  مراهچ 
ضعب تهج  نیدـب  دریگ  رارق  قوقح  نایوجـشناد  يامنهار  دـناوتب  ات  دـشاب  قوقح  زا  یتاـیلک  لـماش  هک  مسیونب  نآ  رب  ياهمدـقم  مدـید 

. مدش رکذتم  زین  همدقم  نیا  رد  هدیدرگ  نایب  لبق  تادلجم  رد  هکنآ  اب  دوب  روبزم  ۀمدقم  اب  بسانم  هک  یئاهتمسق 
ار دوخ  ششوک  هجرد  یهتنم  متـشادن و  رود  رظن  زا  مدوب ، هدومن  يوریپ  رگید  تادلجم  رد  هک  ار  یلیلحت  شور  مراهچ  دلج  نتـشون  رد 

. مهد حرش  ار  ناریا  یندم  نوناق  هیرظن  میامن و  لیلحت  ار  لئاسم  هداس  ینابزب  ات  مدرب  راکب 
یماما  نسح  دیس 

 2 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
نیعتسن هب  میحّرلا و  نمحرلا  هّللا  مسب 

قوقح ملع  تایلک  رد  همدقم -

فیرعت

: تسا ینعم  ود  ياراد  قوقح 
هکنانچ دـیامن ، كرت  ار  نآ  ای  ماجنا و  ار  یلمع  دـناوتب  هک  هتخانـش  درف  يارب  نوناـق  هک  تسا  يراـیتخا  نآ  تسا و  قح  عمج  قوقح  - 1
. دراد هقباس  یمالسا  قوقح  رد  ینعم  نیا  رد  قح  لامعتسا  نآ . لاثما  تیکلام و  قح  ندرک ، فرصت  قح  نتسشن ، قح  دوشیم : هتفگ 

. دنامنیم زین  يدرف  قوقح  ار  روبزم  قوقح 
زین هملک ) عیـسو  ینعمب   ) نیناوـق اـهنآ  اـب  هک  دـیامنیم  تموـکح  دارفا  نیب  یعاـمتجا  طـباور  رد  هک  دوـشیم  هـتفگ  يدـعاوقب  قوـقح  - 2

قوقح اـهنآ  اـب  دـیامنیم  يدرف  قوقح  زا  تیاـکح  روبزم  دـعاوق  هکنآ  راـبتعاب  تسا و  يزاـجم  ینعم  نیا  رد  قوقح  لامعتـسا  دـنیوگیم .
. نآ لاثما  یندم و  قوقح  ناریا ، قوقح  مالسا ، قوقح  همیدق ، للم  قوقح  دوشیم : هتفگ  هکنانچ  دنیوگ .

: ود نآ  زا  کی  ره  حرش  کنیا  دنیوگیم . زین  یتاذ  قوقح  الاب  ینعمب  قوقحب  دوشیم . لامعتسا  عمج  هغیصب  هشیمه  ینعم  نیا  رد  قوقح 
3 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

يدرف قوقح  رد  لوا - لصف 

هراشا

. ددرگیم نایب  تمسق  هس  رد  روبزم  لصف 

یلیلحت رظن  زا  قح  رد  لوا - تمسق 

هراشا
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كرت ار  نآ  ای  ماجنا و  ار  یلمع  دـناوتیم  هک  هتخانـش  درف  يارب  نوناق  هک  تسا  يرایتخا  زا  ترابع  يدرف  قح  دـش  هتفگ  ـالاب  رد  هکناـنچ 
ءایشا دننام  قح  دوریم . رامـشب  یـساسا  نکر  قح ، لامعا  رد  لمع  يدازآ  دنتـسه . دازآ  الماک  قح  لامعا  مدع  لامعا و  رد  دارفا  دیامن و 

تیامح نآ  زا  هتخانـش و  ار  نآ  هعماج  مظن  ظـفح  رظن  زا  همکاـح  هوق  هک  دـشابیم  يراـبتعا  يرما  هکلب  تسین ، دوجوم  جراـخ  رد  يداـم 
نآ زا  درامـشن و  مرتحم  ار  نآ  همکاح  ةوق  هاگره  هک  دنرادن  هجوت  دنـسانشیم و  یعامتجا  رابتعا  زا  ریغ  یتقیقح  قح ، يارب  دارفا  دیامنیم .

. دوب دهاوخ  دارفا  مارتحا  دروم  هک  دوشیم  رگهولج  یقالخا  هدعاق  کی  تروصب  دهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  یقوقح  دوجو  دیامنن  تیامح 
هکنآ يارب  همکاح  ةوق  ددرگیم . جراخ  زین  یقـالخا  ةدـعاق  تروص  زا  دـنراذگن  نآـب  مارتحا  دوخ  یعاـمتجا  طـباور  رد  مه  دارفا  هاـگره 

. تسا قح  دسانشب  قح  نوناق  ار  هچره  دوشیم : هتفگ  هک  تسا  نیا  دیامن . یفرعم  ار  نآ  نوناق  تروصب  دیاب  دنادب  قح  ار  يرما 
تازاجم بکترم  هتـسناد و  مرج  رگید  روشک  رد  ددرگیم و  تیامح  نآ  زا  هدش و  هتخانـش  قح  يروشک  رد  يرما  هک  تسا  تهج  نیدـب 

يرما ینامز  رد  هکنانچمه  تسا . یـصاخ  رفیک  ياراد  مرج و  اپورا  رد  دوشیم و  تیامح  نآ  زا  ناریا  رد  هک  تاجوز  ددعت  دننام  دوشیم ،
هدشیم تیامح  نآ  زا  ینامز  هک  یگدرب )  ) صاخـشا رب  تیکلام  دننام  ددرگیم ، بوسحم  مرج  رگید  نامز  رد  هدوب و  مارتحا  دروم  قح و 

. دسریم رفیکب  مرجم و  دشورفب  ای  دنک و  کلمت  ار  یناسنا  هک  یسک  دنسانشیمن و  نیناوق  ار  یقح  نینچ  نونکا  و 
4 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

قح ماسقا  رد  لوا - باب 

یلام شزرا  رابتعاب  قح  میسقت  - 1

هراشا

. ددرگیم نایب  الیذ  هک  تسا  یماسقا  ياراد  هفلتخم  تارابتعاب  قح 

. یلام ریغ  قح  یلام ، قح  تسا : عون  ود  رب  قح  - 1

- یلام قح  لوا -

هناخ هب  تبـسن  تیکلام  قح  دننام  دشاب ، لوپب  میوقت  لباق  هک  دیامن  یتعفنم  داجیا  هدنراد  يارب  ًامیقتـسم  نآ  يارجا  هک  تسنآ  یلام  قح 
اًلثم ددرگیم ، میوقت  لوپب  هک  تسا  يزیچ  ای  دشابیم و  لوپ  ءادا  زا  سپ  هک  بلط  قح  ای  دراد و  یلوپ  شزرا  نآ  ةدنراد  يارب  ًامیقتـسم  هک 
لباق یلام  قح  دشابیم . لوپب  میوقت  لباق  میلـست  زا  سپ  روبزم  ياهنهآ  دهدب ، يرگیدـب  ینامتخاس  نهآ  نت  جـنپ  تسا  دـهعتم  هک  یـسک 

دـنک و ضارعا  نآ  زا  ای  دـیامن و  راذـگاو  ریغب  بابـسا  زا  یببـسب  ار  دوخ  تیکلام  قح  دـناوتیم  کلام  ـالثم  تسا ، ریغب  لاـقتنا  طاقـسا و 
. دنک ءاربا  نآ  زا  ار  نویدم  ای  دیامن و  راذگاو  ریغب  دناوتیم  راکناتسب  هک  يرگید  زا  بلط  تسا  نینچمه 

- یلام ریغ  قح  مود -

لاثما تیجوز و  قح  تونب ، قح  دـننام  دـیامنن ، داجیا  دـشاب  لوپب  میوقت  لـباق  ًامیقتـسم  هک  یتعفنم  نآ ، يارجا  هک  تسنآ  یلاـم  ریغ  قح 
. نآ

قح ار  نآ  رما  نیا  یلو  دـشاب ، لوپب  میوقت  لباق  هک  دـنیامن  یقح  داجیا  تسا  نکمم  میقتـسم  ریغ  هک  دنتـسه  یلام  ریغ  قوقح  زا  یـضعب 
ریغ قوقح  تسا . لوپب  میوقت  لباق  نآ  هک  دیامنیم  نیجوز  يارب  ثراوت  هجوز ، يارب  هقفن  قح  داجیا  هک  تیجوز  دننام  دـنادرگیمن ، یلام 
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قالط حاکن و  خسف  ۀلیـسوب  هک  تیجوز  دننام  تسا  لاوز  لباق  یـصوصخم  ببـسب  نانآ  زا  یـضعب  دـشابیمن و  ریغب  يراذـگاو  لباق  یلام 
دوخ زا  ار  روبزم  تبـسن  دنناوتیمن  ردام  ردپ و  هجوچیه  هب  هک  تونب  دـننام  تسا ، لاوز  لباق  ریغ  یمئاد و  رگید  یـضعب  ددرگیم و  لحنم 

. دنتسه طاقسا  لباق  ریغ  یضعب  طاقسا و  لباق  یلام  ریغ  قوقح  زا  یضعب  هکنانچمه  دنیامن . بلس 

. ینید قح  ینیع ، قح  تسا : مسق  ود  رب  یلام  قح 

- ینیع قح  فلا -

هراشا

قح  دننام  دراد ، یجراخ  نیعب  تبسن  صخش  هک  تسا  یقح  نآ  و 
 5 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

روبزم و راـبتعاب  هک  تسا  تیکلاـم  ینیع  قح  ماـسقا  نیرتلماـک  نآ . لاـثما  ریجحت و  قـح  عاـفتنا ، قـح  تعفنم ، اـی  نیعب  تبـسن  تیکلاـم 
فالخ رب  مراد ، تیکلام  قح  هناخ  رب  نم  دـنیوگیمن  نم و  ۀـناخ  دـنیوگیم : هکنانچ  دـشابیم ، دـحتم  لام  اب  فرع  رد  نآ  ندوب  يراصحنا 

، قافترا قح  ياراد  نالف  دـنیوگیم  هکنانچ  دـشابیمن ، دـحتم  لام  اب  فرع  رد  نآ  ندوبن  يراصحنا  لماک و  رابتعاب  هک  رگید  ینیع  قوقح 
. دشابیم نآ  لاثما  ریجحت و  قح  عافتنا ،

یعبت ینیع  قح  هرصبت -

رصحنم ناریا  یندم  نوناق  رد  نآ  دراد و  دوخ  ینید  قح  يارجا  نیمأت  يارب  یجراخ  نیعب  تبسن  صخـش  هک  تسا  یقح  یعبت  ینیع  قح 
هقیثوب وا  دزن  ار  ینیعم  لام  هیلا  لقتنم  نهترم و  زا  یغلبم  ضارقتـسا  لباقم  رد  لقان  نهار و  اریز  دـشابیم ، دادرتسا  قح  اـب  هلماـعم  نهرب و 

دوخ بلط  روبزم  لام  شورف  تمیق  زا  دناوتب  هیلا  لقتنم  نهترم و  تخادرپن  ار  دوخ  نید  ررقم  دعوم  رد  لقان  ای  نهار  هاگره  هک  دراذگیم 
. دراد مان  هقیثو  قح  یمالسا  قوقح  رد  تسا و  هدش  سابتقا  برغ  قوقح  زا  یعبت  ینیع  قح  حالطصا  دیامن . ءافیتسا  ار 

- ینید قح  ب -

هراشا

دننام دهد ، ماجنا  ار  نآ  تسا  فلکم  نویدم  دهاوخب و  وا  زا  ار  نآ  ءافیا  دـناوتیم  دراد و  يرگیدـب  تبـسن  صخـش  هک  تسا  یقح  نآ  و 
نآ ررقم  دعوم  رـس  رد  دناوتیم  راکبلط  دزادرپب . واب  هدنیآ  هام  نیدرورف  لوا  رد  هک  دراد  بلط  لایر  رازه  دصکی  يرگید  زا  یـسک  هکنآ 

. دهدب دوخ  راکناتسب  هب  ار  لایر  رازه  دصکی  تسا  فلکم  نویدم  دهاوخب و  نویدم  زا  ار 

- بیقعت مدقت و  قح 

ار نآ  دادرتسا  دـبایب  ار  نآ  سک  ره  دزن  دـناوتیم  قح  بحاص  هک  دـشابیم  ینید  قوقح  رب  نآ  مدـقت  یعبت ) اـی  یلـصا   ) ینیع قح  راـثآ  زا 
رگا هکنآ  فالخب  دیامنیم . دادرتسا  ار  لام  نآ  کلام  دوش  تسکشرو  تسا  وا  دزن  يرگید  لام  نیع  هک  یـسک  هاگره  نیاربانب  دهاوخب .

. دوشیم میسقت  ناراکناتسب  بلط  تبسنب  نویدم  یئاراد  دوش ، هتسکشرو  وا  دشاب و  راکبلط  لایر  رازه  دصکی  يرگید  زا  یسک 

تعسو ةریاد  رابتعاب  قح  میسقت  - 2
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هراشا

. یبسن قح  قلطم  قح  تسا : مسق  ود  رب  نآ  تعسو  ةرئاد  رابتعاب  قح 

- قلطم قح  لوا -

یمامت  لباقم  رد  هک  تسا  یقح  تسا  مولعم  نآ  مان  زا  هکنانچ  قلطم  قح 
 6 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

. دنراذگ مارتحا  روبزم  قحب  هک  دیامنیم  دارفا  یمامت  يارب  فیلکت  داجیا  ینعی  دشابیم ، دارفا 
زواجت نآـب  هدومن و  ار  نآ  تیاـعر  دـنفلکم  دارفا  یماـمت  هک  تسا  یقح  تیکلاـم  قح  دنتـسه ، لـیبق  نیا  زا  ینیع  قوقح  ماـسقا  یماـمت 

. دننکن

یبسن قح  مود -

صاخـشا يارب  فیلکت  داجیا  طقف  ینعی  تسا ، رفن  دـنچ  ای  کی  لـباقم  رد  هک  تسا  یقح  دوشیم  هدـیمهف  نآ  ماـن  زا  هکناـنچ  یبسن  قح 
، تسا لیبق  نیا  زا  ینید  قوقح  ماسقا  مامت  دنهد . ماجنا  ار  دوخ  فیلاکت  هدراذگ و  روبزم  قحب  مارتحا  دـیاب  نانآ  هک  دـیامنیم . يدودـعم 

دوخ دهعت  ماجنا  دناوتیم  وا  زا  تسا و  راکهدب  لباقم  رد  طقف  راکبلط  قح  تسا  راکهدب  يرگیدـب  لایر  رازه  دـصکی  یـسک  هاگره  الثم 
. دوشیمن داجیا  رگید  دارفا  يارب  یفیلکت  هنوگچیه  دهاوخب و  ار 

شیادیپ نامز  رابتعاب  قح  میسقت  - 3

هراشا

. قلعم قح  زجنم و  قح  تسا : مسق  ود  رب  نآ  شیادیپ  نامز  رابتعاب  قح 

- زجنم قح  لوا -

هاگره الثم  دـشاب ، هتـشادن  يرگید  رما  مدـع  ای  دوجوب  یگتـسب  ددرگ و  دوجوم  هلـصافالب  ببـس ، شیادـیپ  زا  سپ  هک  تسنآ  زّجنم  قح 
کی دـیآیم و  رد  رادـیرخ  تیکلمب  هلـصافالب  لوبق  باجیا و  زا  سپ  روبزم  ۀـناخ  دـشورفب  لایر  نویلم  کی  غلبمب  ار  دوخ  هناـخ  یـسک 

تسا زجنم  نمث  عیبمب و  تبسن  يرتشم  عیاب و  قح  الاب  دروم  رد  يرتشم  تیکلمب  لایر  نویلیم 

قلعم قح  مود -

غاب یـصخش  هاگره  الثم  دشاب . هتـشاد  يرگید  رما  مدع  ای  دوجوب  یگتـسب  ددرگن و  دوجوم  ببـس ، شیادیپ  زا  سپ  هک  تسنآ  ّقلعم  قح 
قح نیاربانب  یصوم . توف  زا  سپ  رگم  ددرگیمن ، نآ  کلام  هل  یصوم  دنک  لوبق  ار  نآ  مه  هل  یصوم  دیامن و  تیـصو  يرگیدب  ار  دوخ 

. تسا یصوم  توف  رب  قلعم  تیصو  دروم  غابب  تبسن  هل  یصوم 
ار نآ  شیادیپ  ینعی  درک ، داجیا  قلعم  روطب  ناوتیم  دومن  داجیا  ًازجنم  ناوتیم  هک  ار  یقح  ره  تشذگ  تادـهعت  تمـسق  رد  لوا  دـلج  رد 

م) هدام 699 ق .  ) تسا نامض  رد  هکنانچ  دشاب  هدومن  عنم  ًاحیرص  نوناق  هکنآ  رگم  دومن ، يرگید  رماب  فوقوم 
تسا و یلـصا  یکی  هک  دشابیم  دهعت  ود  زا  بکرم  هک  تسیدقع  طورـشم  دقع  دومن . هابتـشا  قلعم  دقع  اب  دیابن  ار  طورـشم  دقع  رکذت -
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، هدش هداد  رارق  نآ  رد  طرش  تروصب  هک  يرگید 
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قبط نیعم  یـضارا  رد  ۀناخ  وا  يارب  يرتشم  هکنآ  طرـشب  دشورفب . لایر  نویلیم  کی  غلبمب  ار  دوخ  غاب  یـسک  هاگره  الثم  دشابیم ، یعرف 
دهعتم مه  يرتشم  ددرگیم و  لصاح  هلصافالب  عیاب  يارب  غاب  تیکلم  تسا و  طورشم  روبزم  عیب  دزاسب ، لاس  کی  تدم  رد  یمیسرت  ۀشقن 

قلعم روطب  هناخ  هچنانچ  و  تشذگ ) دقع  نمض  طورـش  رد  لوا  دلج  رد  نآ  حرـش   ) دنزاسب عیاب  يارب  هناخ  یمیـسرت  ۀشقن  قبط  هک  تسا 
. روبزم رما  شیادیپ  زا  سپ  رگم  تشگیمن ، دوجوم  يرتشم  يارب  هناخ  تیکلم  تفریم  شورفب  رما  ماجنا  رب 

تدم رابتعاب  قح  میسقت  - 4

هراشا

. مئاد تقوم و  تسا : مسق  ود  رب  ءاقب  تدم  رابتعاب  قح 

- تقوم قح  لوا -

قح ای  تسا و  هراجا  تدم  ءاضقنا  نامز  ات  هک  هرجأتـسم  نیع  عفانمب  تبـسن  رجأتـسم  قح  دننام  دشاب ، تدـم  ياراد  هک  تسا  یقح  نآ  و 
. دریذپیم نایاپ  تدم  ءاضقناب  هک  عطقنم  حاکن  رد  تیجوز  قح  تسا  نینچمه  یبقر و  يرمع و  رد  عافتنا  قحب  تبسن  عفتنم 

مئاد قح  مود -

هکلب دریذپیمن  همتاخ  کلام  توف  ای  شورف  دروم  رد  تسا و  مئاد  روبزم  قح  تیکلام . قح  دننام  دشاب  هتشادن  تدم  هک  تسنآ  مئاد  قح 
. دسریم کلام  هثرو  يرتشمب و  تیکلام  نامه 

ءارجا نامز  رابتعاب  قح  میسقت  - 5

هراشا

لجؤم لاح و  تسا : مسق  ود  رب  ءارجا  نامز  رابتعاب  قح 

- لاح قح  لوا -

عیاب دشورفب  يرگیدـب  لایر  نویلم  کیب  ار  هناخ  هک  یـسک  الثم  دومن ، لامعا  ار  نآ  هلـصافالب  ناوتب  شیادـیپ  زا  سپ  هک  تسیقح  نآ  و 
دروم رد  نمثب  تبـسن  يرتشم  قح  دراد . تفایرد  ار  نآ  دـهاوخب و  يرتشم  زا  ار  لایر  نویلیم  کـی  دـناوتیم  هلـصافالب  عیب  داـقعنا  زا  سپ 

. دراد ار  نآ  هبلاطم  قح  تهج  نیدب  تسا و  لاح  الاب  لاثم 

- لجؤم قح  مود -

ینهاریپ شورف  يزارخ  هزاغم  زا  هاـم  مهدزناـپ  رد  هک  یمدختـسم  ـالثم  درک ، لاـمعا  ار  نآ  ناوتب  ینیعم  تدـم  زا  سپ  هک  تسیقح  نآ  و 
زا لاـیر  تسیود  هلـصافالب  نهاریپ  دـیرخ  زا  سپ  عیاـب  دزادرپب ، ار  نآ  دـعب  هاـم  لوا  رد  هک  دـهدیم  رارق  درخیم و  لاـیر  تسیودـب  هیـسن 

رد  رگم  دهاوخب  ار  نآ  دناوتیمن  یلو  دیامنیم  ادیپ  ینید  قح  ینعی  دوشیم ، راکبلط  يرتشم 
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( تدم ینعی  لجا   ) تسا لجؤم  دوخ  بلطب  تبسن  شورف  يزارخ  قح  دعب . هام  لوا 

لاوز تیلباق  رابتعاب  قح  میسقت  - 6

هراشا

لزلزتم قح  تباث ، قح  تسا ، مسق  ود  رب  لاوز  تیلباق  رابتعاب  قح 

- تباث قح  لوا -

ینعی تسا ، تباـث  هناـخب  تبـسن  يرتشم  قح  دـشورفیم  يرگیدـب  ار  هناـخ  هک  یـسک  ـالثم  درک ، لـئاز  ار  نآ  ناوتیمن  هک  تسیقح  نآ  و 
دنک خسف  ار  نآ  عیاب  دناوتیمن 

- لزلزتم قح  مود -

طرـش دشورفیم و  لایر  نویلم  کیب  يرگیدب  ار  دوخ  غاب  هک  یـسک  الثم  دومن  لئاز  ار  نآ  ینیعم  تدـم  رد  ناوتیم  هک  تسا  یقح  نآ  و 
یلو ددرگیم  غاب  کلام  يرتشم  دـقع  ۀلیـسوب  دـیامن ، خـسف  ار  عیب  دـناوتب  تخادرپ  هام  شـش  فرظ  رد  ار  روبزم  غلبم  هاـگره  هک  دـنکیم 

هناخب تبـسن  ار  دوخ  تیکلم  دـناوتیم  دزادرپب  ار  لایر  نویلیم  کی  عیاب  هک  ناـمز  ره  ینعی  تسا ، لزلزتم  هاـم  شـش  فرظ  رد  وا  تیکلم 
. دروآ تسدب 

قح ناکرا  رد  مود - باب 

هراشا

هطبار اـهنآ  نیب  هک  دـشاب  فرط  ود  دـیاب  ددرگ  دوجوم  جراـخ  رد  هکنآ  يارب  یلو  دوشیم  روصت  نهذ  رد  هک  تسا  یطیـسب  موـهفم  قـح 
، دیامنب تیامح  نآ  زا  يدام  ةوق  دوش و  رابتعا  یقوقح 

: دشابیم نکر  راهچ  ياراد  قح  نیاربانب 

هراشا

زا کی  ره  زا  یلاـثم  رما  ندـش  نشور  يارب  ءازج  نآ 4 - عوضوم  قح و  هدـنراد  نیب  هطبار  قح 3 - دروم  اـی  عوضوم  قح 2 - ةدنراد  - 1
: ددرگیم نایب  الیذ  ینید  قح  ینیع و  قح 

. ددرگیم رکذتم  تسا  ینیع  قح  نیرتلماک  هک  ار  تیکلام  قح  ینیع  قح  لاثم  يارب  لوا -

هراشا

: زا دنترابع  تیکلام  قح  هناگراهچ  ناکرا 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 982 

http://www.ghaemiyeh.com


- قح ةدنراد  ای  کلام  - 1

. دراد تیکلام  قح  جراخ  ءیشب  تبسن  هک  تسا  یسک  وا  و 
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- قح عوضوم  ای  کلم  - 2

. دراد تیکلام  قح  نآب  تبسن  قح  ةدنراد  هک  تسا  یلام  نآ  و 

- یقوقح ۀطبار  - 3

تیکلم عوضوم  رابتعاب  و  تیکلام ، ةدـنراد  رابتعاب  هک  نآ  عوضوم  قح و  ةدـنراد  نیب  تسا  يروصت  تیعـضو  زا  تراـبع  یقوقح  ۀـطبار 
. تسا هتخانش  مرتحم  ضرف و  ار  نآ  ننقم  هک  دشابیم  قح  یساسا  نکر  تسا و  يرابتعا  رما  یقوقح ، ۀطبار  دوشیم . هدیمان 

قح ینیع ، قح  ةدـنراد  رما  نیا  رثا  رد  اذـل  دـنراذگب ، مارتحا  نآب  هک  دـنفلکم  دارفا  یمامت  ینعی  تسا ، دارفا  یماـمت  لـباقم  رد  ینیع  قح 
ترابع قح  نیفرط  ینیع  قح  رد  دیامن . رواب  ار  نآ  هک  دهاوخب  دناوتیم  دـبایب  ار  نآ  هک  سک  ره  دزن  دراد و  ار  دوخ  لامب  تبـسن  بیقعت 

. دنشابیم رگید  فرط  زا  هعماج  دارفا  یمامت  فرط و  کی  زا  قح  ةدنراد  زا 

ءازج - 4

. دیامنیم قح  هدنراد  زا  هیرجم  ةوق  هک  تسیتیامح  زا  ترابع  نآ  و 
دروم لام  دراد و  اور  يدعت  دنک و  قحب  زواجت  دـناوتن  يرگید  ات  نآ  زا  يرادـهاگن  ظفح و  یکی  تسا : عون  ود  رب  ینیع  قح  زا  تیامح 

فرصت زا  ار  نآ  ای  هدومن  زواجت  روبزم  قحب  يرگید ، هک  یتروص  رد  زواجت  عفرب  رابجا  رگید  و  دیامن . جراخ  شکلام  فرصت  زا  ار  قح 
تاماقم دیامن . هعجارم  هحلاص  تاماقمب  دناوتیم  کلام  دنک ، بصغ  ار  يرگید  کلم  یـسک  هاگره  الثم  دـشاب . هدرک  جراخ  نآ  ةدـنراد 

. تفرگ دهاوخ  وا  زا  ار  نآ  تمیق  ای  لثم  دشاب  هدش  فلت  هچنانچ  دهدیم و  کلامب  هتفرگ و  بصاغ  زا  ار  لام  نآ  روبزم 

میریگیم رظن  رد  يرگید  زا  ار  صخش  بلط  ینید  قح  لاثم  يارب  مود -

هراشا

: زا دنترابع  اهنآ  تسا و  دوجوم  هناگراهچ  ناکرا  یمامت  زین  روبزم  دروم  رد 

- قح ةدنراد  ای  هل  دهعتم  - 1

. دوشیم هتفگ  راکناتسب  ای  نئاد  راکبلط ، واب  هک  دراد  ار  یلام  میلست  هبلاطم  قح  يرگید  زا  هک  تسا  یسک  وا  و 

- قح عوضوم  ای  دهعت  دروم  - 2

لاـیر رازه  کـی  لاـیر ، رازه  کـی  بلط  رد  دوـش  ضرف  دـهاوخب  وا  زا  دـناوتیم  هک  دراد  بلط  يرگید  زا  هل  دـهعتم  هک  تـسیزیچ  نآ  و 
. تسا قح  عوضوم 

راکهدب  دوشیم و  هدیمان  دهعت  دروم  ای  نید  راکهدب  رابتعاب  و  بلط ، راکبلط  رابتعاب  روبزم  دروم 
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رد هک  قرف  نیا  اب  دراد  دوجو  ینید  قح  ینیع و  قح  زا  کی  ره  رد  فیلکت  تشذـگ  هکنانچ  دـیامن . هیداـت  راـکبلطب  ار  نآ  تسا  فلکم 
قح رد  هچنآ  سکعلاب  دنشابیم  نآ  كرت  ای  یلمع و  ماجنا  ای  يزیچ و  ندادب  مزلم  هک  دنتـسه  رفن  دنچ  ای  کیب  دودحم  فلکم  ینید  قح 

. دنروصحم ریغ  اهنآ  دنتسه و  روبزم  قح  زا  مارتحاب  فلکم  هعماج  دارفا  یمامت  هک  تسا  ینیع 
لامعا ار  دوخ  قح  نآب ، تبـسن  دناوتب  قح  ةدنراد  دشاب و  قح  دروم  هک  تسین  دوجوم  جراخ  رد  یلام  دـهعت ، ماجنا  زا  لبق  ینید  قح  رد 

رد دـهعت  دروم  هک  تفگ  ناوتیم  یحطـس  رظن  کی  اب  هچ  رگا  دـشابیم ، دـهعت  ءافیاب  مزلم  هک  تسا  دوجوم  دـهعتم  صخـش  طـقف  دـنک و 
وا صخـش  راکبلط  نویدم ، هیحان  زا  دهعت  ءافیا  مدع  تروص  رد  همیدق  للم  ضعب  قوقح  رد  تهج  نیدب  تسا و  دوجوم  نویدم  صخش 

. تسا هدناسریم  شورفب  رازاب  رس  رب  هتسبیم  شندرگب  هک  ینامسیر  ۀلیسوب  هتفرگیم و  ار 

- یقوقح ۀطبار  ای  دهعت  - 3

نآ تسا و  هدرمـش  مرتحم  راـبتعا و  ار  نآ  نوناـق  هک  يروصت  تسا  يرما  فلکم )  ) وا فرط  قح و  هدـنراد  نیب  یقوقح  ۀـطبار  اـی  دـهعت 
نآ ءاـفیاب  مزلم  وا  دـهاوخب و  نویدـم  زا  ار  دـهعت  ءاـفیا  دـناوتیم  قح  هدـنراد  روبزم  هطبار  رثا  رد  دوریم . رامـشب  ینید  قـح  یـساسا  نکر 

. دشابیم

ءازج - 4

راکهدـب هاگره  هک  دـیآیم ، لمعب  وحن  نیاب  ینید  قح  رد  نآ  دـیامنیم و  قح  ةدـنراد  زا  هیرجم  ةوق  هک  تسا  یتیاـمح  زا  تراـبع  نآ  و 
نویدم نآ  زارحا  یگدیسر و  زا  سپ  روبزم  ماقم  رادتیحالص ، تاماقمب  هل  دهعتم  هعجارم  اب  دنک  عانتما  دیامنن و  ءافیا  ار  دهعت  دوخ  لیمب 

. دیامنیم دهعت  ءافیاب  روبجم  ار 
ینید قح  ینیع و  قـح  نیب  یقرف  رما  نیا  رد  دـباییمن . شیادـیپ  قـح  دـشابن ، دوـجوم  هک  ـالاب  رد  روکذـم  هناـگراهچ  ناـکرا  زا  کـی  ره 
ةرمز رد  دشابیم  ءازج  دـقاف  هک  ار  یمومع  للملا  نیب  قوقح  تهج  نیدـب  تسین . یلام  ریغ  یلام و  قح  نیب  یقرف  هک  ینانچمه  دـشابیمن ،

دـشاب یللملا  نیب  نیناوق  ءارجا  رادهدهع  ات  تسین  دوجوم  دنک  تموکح  اهنآ  رب  دشاب و  للم  قوف  ام  هک  ةوق  اریز  دننادیم ، یقالخا  دـعاوق 
دراوم رد  دـننک و  تیاـعر  زین  نارگید  اـت  دـیامنب  تیاـعر  نآ  زا  دوخ  هبونب  کـی  ره  هدـش  بجوم  هک  تسا  لـلم  یمومع  عفاـنم  طـقف  و 

لود  دیامنیم  تیاکح  هتشذگ  خیرات  هکنانچ  مه  يددعتم 
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. دناهدرک یچیپرس  نآ  زا  يوق 

فیلکت هرصبت -

تـسا رما  نآ  روخ  رد  هک  یئازجب  دـیامن  راـتفر  نآ  فـالخ  رب  هاـگره  دـشابیم و  نآ  ماـجناب  مزلم  درف  هک  تسا  يرما  زا  تراـبع  فیلکت 
. ددرگیم راچد 

ره لباقم  رد  نیارباـنب  ددرگیم . دوجوم  نارگید  اـی  يرگید  يارب  یفیلکت  راـچان  دسانـشب ، یـسک  يارب  ار  یقح  نوناـق  هک  يدروم  ره  رد 
هک تسا  نیا  ددرگ . تیاعر  دیاب  تلادع  ملاع  رد  نآ  نزاوت  هک  دنتـسه  وزارت  هفک  ود  دـننام  فیلکت  قح و  تسا . دوجوم  یفیلکت  یقح 

دناوتیمن یقح  هنوگچیه  درادن ، يرگید  نکاس  چیه  هک  دشاب  هتـشاد  تنوکـس  مانمگ  ةریزج  رد  اهنت  یـسک  دوش  ضرف  هاگره  دنیوگیم :
. دوشیمن هتخانش  وا  کلم  دیامنیم ، هدافتسا  نآ  زا  ددرگیم و  تفای  اجنآ  رد  هک  یلاوما  و  ددرگ . اراد 
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هناخ کلام  هناخ  تیکلم  دروم  رد  الثم  دشابیم . قح  ياراد  هک  دوب  دهاوخ  یسک  زا  ریغ  راچان  هدش  هدراذگ  وا  ةدهعب  فیلکت  هک  یـسک 
زا هک  یـسک  دنیامنب . زواجت  وا  قحب  دـنناوتیمن  دنتـسه و  قح  نآ  مارتحاب  فلکم  رگید  دارفا  دـشابیم و  هناخب  تبـسن  تیکلام  قح  ياراد 
زا هکنانچ  دیامن . ادا  ار  دوخ  نید  تسا  فلکم  راک  بلط  لباقم  رد  نویدـم  دـهاوخب و  وا  زا  ار  دوخ  بلط  دـناوتیم  تسا  راکبلط  يرگید 

ینیع قوقح  دننام  تسا  دارفا  مامتب  تبسن  عیسو و  هاگ  فیلکت  هریاد  ددرگیم ، مولعم  بلط  رد  ینید  قح  اب  تیکلام  رد  ینیع  قح  هسیاقم 
. ینید قوقح  دننام  دشابیم  ینیعم  دارفا  رفن  دنچ  ای  کیب  تبسن  فالخ  رب  رگید  هاگ  و 

- فیلکت ماسقا 

هراشا

. یفنم تبثم و  تسا  مسق  ود  رب  فیلکت 

- تبثم فیلکت  فلا -

. عیب رد  عیبم  میلست  براقا ، ۀقفن  نداد  دننام  دروآ ، ياجب  ار  نآ  فلکم  دیاب  هک  تسا  یلمع  نآ  و 

- یفنم فیلکت  ب -

. تسا تناما  وا  دزن  هک  یلامب  تبسن  فرصتم  ندرکن  طیرفت  يدعت و  دننام  دیامن  كرت  دیاب  ار  نآ  فلکم  هک  تسا  یلمع  نآ  و 

- فیلکت ناکرا 

هراشا

: دشابیم ریز  هناگراهچ  ناکرا  ياراد  ددرگ  دوجوم  جراخ  رد  هکنآ  يارب  یلو  تسا  یطیسب  موهفم  قح  دننام  فیلکت 
12 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

- فلکم - 1

. تسا ینیعم  رما  كرت  ای  ماجناب  مزلم  هک  تسا  یسک  نآ  و 

- فیلکت دروم  - 2

. دیامن كرت  ای  دروآ و  ياجب  ار  نآ  فلکم  صخش  دیاب  هک  تسا  يرما  نآ  و 

- یقوقح ۀطبار  - 3

فیلکت دروم  فلکم و  نیب  تسا  يرابتعا  يروصت و  ۀطبار  نآ  و 

- ءازج - 4

هیرجم ةوق  فرط  زا  ددرگ ، قح  ةدنراد  هجوتم  یتراسخ  فیلکت  تیاعر  مدع  رثا  رد  هچنانچ  دـشابیم و  فیلکت  ءارجاب  فلکم  مازلا  نآ  و 
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دوشیم نآ  ناربجب  مزلم  فلکم 

يدرف قوقح  شیادیپ  بابسا  رد  مود - تمسق 

هراشا

تیامح تسا . يدام  ةوق  ۀلیـسوب  قح  تیامح  زا  ترابع  نآ  و  دشابیم ، ءازج  يدرف  قح  ةدـنهد  لیکـشت  ناکرا  زا  یکی  تشذـگ  هکنانچ 
درامـشب و مرتـحم  يداـم  ةوق  ار  هچره  دـنیوگیم : هک  تسا  نیا  تسا . هتخانـش  وا  يارب  هک  دـشابیم  یمارتـحا  راـبتعاب  قـح ، زا  يداـم  ةوـق 

نینچمه دنیامنب و  ار  نآ  مارتحا  تیاعر  نانآ  ات  دراد  مالعا  هعماج  دارفاب  دیاب  دـنادیم  قح  ار  هچنآ  يدام  ةوق  دـشابیم . قح  دـنک  تیامح 
. تسا حیبق  القع  نآ  دوب و  دهاوخ  نایب  نودب  باقع  فلخت ، ماقم  رد  نداد  رفیک  الا  دننادب و  ار  نآ  دارفا  ات  دنک  نایب  ار  نآ  بابسا 

تسا مسق  جنپ  رب  دشابیم  قح  شیادیپ  بابسا  زا  هک  يروما 

هراشا

نوناق - 5 مرج - هبش  - 4 مرج - - 3 دقع - هبش  - 2 دقع - - 1

Le contrat دقع - - 1

دروم دـنیامن و  کیلمت  ار  یلام  ای  دـننک و  يرما  رب  دـهعت  رگید  رفن  دـنچ  ای  کی  لباقم  رد  رفن  دـنچ  ای  کی  هکنآ  زا  تسا  ترابع  دـقع 
. دریگ رارق  اهنآ  لوبق 

، عیب دننام : دـنک  کیلمت  يرگیدـب  ار  یلام  ای  دزاس و  دـهعتم  يرگید  لباقم  رد  ار  دوخ  نوناق ، دودـح  رد  هدارا  ۀلیـسوب  دـناوتیم  سک  ره 
. نآ لاثما  هیراع و  هراجا ،

Le quasi contrat دقع - هبش  - 2

کی يارب  قح  شیادـیپ  بجوم  دوش  داـجیا  يدـقع  هکنآ  نودـب  هدومنن و  عنم  ار  نآ  نوناـق  هک  تسا  يدارا  لـمع  زا  تراـبع  دـقع  هبش 
. نآ لاثما  يرگید و  ررضب  ندش  اراد  ءافیتسا ، دننام  ددرگیم ، نیفرط  ای  فرط 

Le delit مرج - - 3

دصق  لعاف  هک  یفنم ، ای  دشاب  تبثم  زاجم  ریغ  تسا  یلمع  مرج 
 13 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

: یندم مرج  يرفیک و  مرج  تسا : مسق  ود  رب  مرج  دراد . ار  نآ  باکترا 
روبزم لمع  رثا  رد  هک  یتروص  رد  تسا . هداد  رارق  يرفیک  بکترم  يارب  هدومن و  عنم  ار  نآ  باکترا  نوناق  هک  تسا  یلمع  يرفیک  مرج 

ار یـشاقن  تسد  ًادمع  یـسک  هاگره  الثم  دیامنب . ناربج  ار  روبزم  نایز  تسا  مزلم  هدش  نآ  بجوم  هک  یـسک  دـیآ ، دراو  یـسکب  ینایز 
. دزادرپب ار  شاقن  نایز  دیاب  دسریم  صوصخم  رفیکب  هکنآ  رب  هوالع  دشابن ، دوخ  شاعم  بسک  یشاقنب و  رداق  رگید  هک  دنکشب 
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. هدراو نایز  ناربج  دقع ، داسف  لیبق  زا  دشابیم  یندم  نآ  ءازج  تسا و  هدادن  رارق  يرفیک  نآ  يارب  نوناق  هک  تسنآ  یندم  مرج 

Le quasi delit مرج - هبش   4

يارب نوناق  دوش . يرگید  نایز  بجوم  نآ  ۀلیـسوب  دـشاب و  هتـشادن  ار  نآ  باکترا  دـصق  لـعاف  هک  یفنم  اـی  تبثم  تسا  یلمع  مرج  هبش 
يرگیدـب نایز  هجوت  بجوم  میقتـسم  ریغ  اـی  ًامیقتـسم  یـسک  هک  بیبست  فـالتا و  دراوم  دـننام  تسا  هتـشادن  ررقم  يرفیک  نآ  بکترم 

نآ دزورفیب و  شتآ  فراـعتم  ریغ  روطب  دوخ  لزنم  رد  یـسک  هاـگره  ـالثم  تسنآ . ناربـجب  مزلم  روبزم  صخـش  تروـص  نیا  رد  ددرگ ،
. دوشیم ناتخرد  کلام  تراسخ  ناربجب  مزلم  روبزم  صخش  دنوش . کشخ  اهنآ  دنازوسب و  ار  رواجم  ۀناخ  ناتخرد  ياهگرب  شتآ 

La loi نوناق - - 5

ماجناب مزلم  دوش  بکترم  ار  یلمع  ای  دـیامنب و  دوخ  اـی  نارگید  يارب  قح  داـجیا  هدارا  هکنآ  نودـب  ار  صخـش  ياهنیعم  دراوم  رد  نوناـق 
دـنوش و زیچیب  ردام  ای  ردـپ  هاگره  الثم  ثراو . براقا ، ۀـقفن  دـننام  دروآیم  رد  وا  تیکلمب  ار  یلام  اـی  دـنادرگیم و  يرگید  عفنب  يرما 

ثراو دریمب ، یسک  هاگره  نینچمه  دهدب و  ار  اهنآ  ۀقفن  دیاب  تسا  لومتم  هک  يرسپ  دنیامن ، قازترا  نآ  ۀلیسوب  هک  دنشاب  هتشادن  يراک 
. ددرگیم وا  ۀکرت  کلام  دنک  هدارا  هکنآ  نودب 

. دشابیم یئاضق  لامعا  یئاضق و  عیاقو  هب  میسقت  دومن ، يدرف  قوقح  شیادیپ  بابسا  زا  ناوتیم  هک  یمیسقت  نیرتهداس  هک  دسریم  رظنب 

La faite juridique- یئاضق عیاقو  - 1

ببس  دیامنب ، روما  نآ  هلیسوب  قح  داجیا  ةدارا  یسک  هکنآ  نودب  ددرگیم و  دوجوم  جراخ  رد  هک  تسا  یقیقح  روما  زا  ترابع  نآ  و 
 14 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

. دشابیم قح  داجیا  بجوم  يدهع  ریغ  ای  دشاب  يدهع  هاوخ  روبزم  عیاقو  دوشیم . نآ  شیادیپ 
. تافو دلوت ، بیبست ، فالتا  دننام 

L acte juridique یئاضق لامعا  - 3

هراشا

ضارعا و ءاربا ، عیب ، قالط ، حاکن ، نیاربانب  دـشابیم . قح  طاقـسا  لام و  لاقتنا  لیبق  زا  یقوقح  ياهتیعـضو  داـجیاب  هدارا  زا  تراـبع  نآ  و 
تسا هتخانش  هدارا  يارب  ار  رثا  نآ  نوناق  هکلب  تسین  یناسنا  ةدارا  یکیزیف  رثا  یقوقح  تیعضو  دنوریم . رامشب  یئاضق  لامعا  زا  نآ  لاثما 

زا بلط  طاقسا  هدارا  هحابم و  لاوما  کلمت  هدارا  دننام  دنکیم ، تیامح  نآ  زا  هتـسناد و  ربتعم  دنک  هدارا  لعاف  ار  هچنآ  هنیعم  دراوم  رد  و 
. تسا یئاضق  لامعا  دوشیم  يدرف  قح  داجیا  نآ  هلیسوب  رتشیب  هک  یبابسا  زا  يرگید 

- رایتخا

يدازآ ياراد  ینعی  تسا  راتخم  دوخ  لامعا  رد  ۀـعیبط  ناسنا  هک  ددرگ  رکذـتم  تسا  مزـال  دوش  ناـیب  یئاـضق  لـمع  حرـش  هکنآ  زا  لـبق 
. دنک كرت  ای  دهد و  ماجنا  ار  نآ  دوخ  لیمب  دناوتیم  تسوا  تردق  رد  هک  یلمع  ره  دشابیم و  لماک 
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رارق رب  ار  یعامتجا  مظن  هلیسو  نیدب  ات  هدرک  دودحم  ار  دارفا  لمع  يدازآ  هدومن و  نیعم  دارفا  يارب  یفیلاکت  روبزم  يدازآ  رابتعاب  نوناق 
ینعی دوبیم  روبجم  دوخ  لامعا  رد  ناسنا  هک  یتروص  رد  دـنادیم . شتازاجم  بجوتـسم  دـننک  زواجت  دوخ  فیاظو  زا  هک  یناسک  دزاس و 

تلادع لقع و  قطنم  فالخ  رب  فلخت  دروم  رد  شتازاجم  نینچمه  وا و  فیلکت  درکیمن ، كرت  ای  دادیمن و  ماجنا  دوخ  رایتخاب  ار  لامعا 
. دوبیم

لماوع ریثأت  یلو  دریگیم ، رارق  دوخ  یتیبرت  طیحم  هدـیدع  لماوع  ریثأت  تحت  دـباییم و  شرورپ  یعامتجا  طیحم  نماد  رد  هچ  رگا  ناسنا 
راـیتخا لاـح  زا  ار  وا  ینعی  دـیامنب ، رگید  ضعب  كرت  لاـمعا و  ضعب  ماـجناب  روبجم  ار  وا  هک  دروآـیمن  دوجوب  وا  رد  ار  یتیعـضو  روبزم 

دـشابیم و وا  غامد  دولوم  هک  تسا  هدارا  ياراد  دوشیمن و  بلـس  وا  زا  رایتخا  دـبای  شرورپ  یطیحم  ره  رد  ناسنا  نیاربانب  دـنادرگ . جراخ 
هتفگ هک  تسا  نیا  دـیامنیم . داجیا  ای  كرت و  ار  نآ  نایز  دوس و  شجنـس  زا  سپ  ددرگ  نآ  ماـجناب  لـئام  دـنک و  روصت  هک  ار  یلمع  ره 

. تسین روبجم  دشابیم و  راتخم  دوخ  لامعا  رد  ناسنا  دوشیم :
لباقم  رد  میراد  فوطعم  رگیدکی  اب  دارفا  یقوقح  طباورب  ار  دوخ  هجوت  هک  یتروص  رد 

 15 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
ار یلاوما  ای  دنیامنیم و  يروماب  دهع  رگدکی  لباقم  رد  دارفا  زا  يرایسب  ةدع  ةزور  ره  الثم  مینیبیم ، ار  يرامـشیب  يداصتقا  ياهتیلاعف  دوخ 

طقاس دـنراد  نارگید  رب  هک  ار  یقوقح  دارفا  ضعب  ای  دـندرگیم و  نآ  کلام  اهنآ  دـننکیم و  راذـگاو  رگیدـکیب  لاـم  لـباقم  رد  اـی  ًاـناجم 
ار نآ  اهنآ  دنیامنیم و  تیصو  يرگیدب  توف  زا  سپ  يارب  ار  یلاوما  دننکیم ، ارجا  ار  نآ  دنیامنیم و  میظنت  یعونتم  ياهدادرارق  ای  دننکیم 

روما دـنناوتب  دارفا  هک  تسنآ  يارب  لاـمعا  هنوگنیا  دـننکیم . لـحنم  ار  نآ  سپـس  دـنیامنیم و  جاودزا  هداوناـخ  لیکـشت  يارب  دـنریذپیم و 
. دنتسه یئاضق  لامعا  اهنیا  دننادرگ ، مظنم  دننادیم  تحلصم  هک  هنوگنآ  ار  دوخ  يداصتقا  یعامتجا و 

دافتـسم روبزم  فیرعت  زا  هکنانچ  تسا . قح  طاقـسا  ای  داجیا  روظنمب  نآ  یقوقح ، صوصخم  رماب  ةدارا  زا  ترابع  یئاضق  لمع  نیارباـنب 
: تسا تیصوصخ  ود  ياراد  یئاضق  لمع  رد  هدارا  دوشیم ،

. تسا قح  طاقسا  ای  داجیا  یئاضق ، لامعا  رد  هدارا  عوضوم  - 1
. تسا هتخانش  دشابیم  هدننکهدارا  روظنم  هک  ار  يراثآ  روبزم  ةدارا  يارب  نوناق  - 2

. دیامن داجیا  ار  نآ  دوخ  هدارا  ۀلیسوب  دشاب  هتشاد  هک  یقوقح  روظنم  ره  دناوتیم  هدننکهدارا  نیاربانب 
دلوم هدارا  دوشیم و  یشان  صوصخم  هدارا  زا  نیعم  رثا  ینعی  دیدرگ ، دهاوخن  دوجوب  نآب  صتخم  رثا  دوشن  دوجوم  هدارا  هک  یتروص  رد 

، دنتـسه یقوقح  راثآ  ياراد  هک  دارفا  رگید  لامعا  ینعی  یئاضق  هعقاو  یئاضق و  لـمع  نیب  یـساسا  قرف  دـناوتیم  رما  نیا  تسنآ . قلاـخ  و 
يارب نایز  ناربجب  قح  داـجیا  ةدارا  یئاـضق ، هعقاو  داـجیا  رد  هکنآ  اـب  لـعاف  دوش . هتخانـش  نآ  لاـثما  مئارج و  بیبست و  فـالتا و  دـننام 

. دنادیم ققحم  نوناق  ار  روبزم  قح  درادن ، يرگید 

هدارا

هراشا

ماجنا ار  يروما  دناوتیم  ناسنا  نآ  ۀلیـسوب  هک  دشابیم  یغامد  لمع  یبصع و  کیرحت  عون  کی  زا  ترابع  دمآ  دهاوخ  نآ  حرـش  هکنانچ 
. دریگیم ماجنا  هدارا  ۀلیسوب  هک  يروما  دهد .

: تسا عون  ود  رب 
. نآ لاثما  نابز و  اپ ، تسد ، تکرح  دننام : يدام  روما  - 1

. نآ لاثما  يزیچ و  ای  یسک  زا  ندرک  رظن  فرص  دننام : يروصت  يونعم و  روما  - 2
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هدارا يدازآ 

دناوتیم یعقوم  دوخ  يدازآ  زا  ناسنا  دـهد . ماجنا  ار  یلمع  ره  دـشابیم  رداق  تسا و  قلطم  يدازآ  ياراد  هدـش و  قلخ  دازآ  ایند  رد  ناسنا 
نامتخاس اریز  تسا ، یلمع  ریغ  وا  يارب  رما  نیا  یلو  درب ، رـسب  رگید  دارفا  زا  رود  اهنت  ینعی  دازآ ، یطیحم  رد  هک  دـیامن  لـماک  هدافتـسا 

. دشابیم یعامتجا  ۀعیبط  ناسنا  هک  دوشیم  هتفگ  تهج  نیدب  دروآرب . یئاهنتب  ار  دوخ  تاجایتحا  دـناوتیمن  هک  تسا  يروط  ناسنا  یمـسج 
دوش راتـساوخ  وا  یهاوخدوخ  سح  هک  ار  یلمع  ره  ددرگ و  دنمهرهب  دودحم  ریغ  روطب  دوخ  يدازآ  زا  دناوتیمن  یعامتجا  ناسنا  نیاربانب 

ره دناهتفگ : هک  تسا  نیا  دیامنیم  ادیپ  كاکطـصا  نانآ  يدازآ  اب  هدش و  وربور  نارگید  عفانم  اب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  اریز  دـهد ، ماجنا 
نارگید قوقحب  هک  ار  یلمع  ره  دـنکن و  زواـجت  نارگید  يدازآـب  هک  ددرگ  دـنمهرهب  دوخ  يدازآ  زا  دـناوتیم  ردـق  نآ  هعماـج  رد  يدرف 

. ددرگ دودحم  يواستم  رادقمب  دارفا  يدازآ  دیاب  دنامب  رادیاپ  یعامتجا  مظن  هکنآ  يارب  دروآ . ياجب  دناوتیم  درواین  دراو  همطل 
عنم دـنکیم  ادـیپ  نارگید  يدازآب  سامت  هک  ار  يرما  ره  دـنکیم و  نیعم  تسا  یعامتجا  مظن  رادهدـهع  هک  نوناـق  ار  دارفا  يدازآ  دودـح 

ینوناق مکح  دروم  هک  يرما  ره  ماجنا  رد  دنناوتیم  دارفا  دـنکیم  رما  تسا  مزال  هعماج  مظن  ظفح  يارب  هچنآ  ماجناب  هک  ینانچمه  دـیامنیم 
عنم نوناق  فرط  زا  هچ  ره   ) دنیوگیم هک  تسا  نیا  دننک . يراددوخ  ای  دنروآ و  ياجب  ار  نآ  دنوش و  دنمهرهب  دوخ  يدازآ  زا  دریگن  رارق 

زا رما  نیا  الاب  رد  روکذم  تامدقمب  هجوت  اب  یلو  تسا  هتفرگن  رارق  ینوناق  داوم  زا  کیچـیه  دروم  روبزم  لصا  تسا ) زاجم  دـشاب  هدـشن 
. دنکیم يوریپ  نآ  زا  عامتجا  قطنم  دوریم و  رامشب  یلقع  دعاوق 

مظن ظفح  رظن  زا  نوناق  هکلب  دـنوشیمن ، تازاجم  دـنهد  ماجنا  هدومنن  عنم  نوناق  هک  ار  یلمع  ره  دـهدیم  هزاجا  دارفاب  طقف  هن  روبزم  لصا 
. دننک زواجت  نآب  دوخ  يدازآ  زا  هدافتسا  اب  نارگید  دراذگیمن  دنکیم و  تیامح  نآ  زا  درگنیم و  نآب  مارتحاب  یعامتجا 

. دنمان يدرف  ياهیدازآ  دنیامن . یناگدنز  هعماج  رد  دنناوتیمن  اهنآ  نتشاد  نودب  دارفا  هک  یئاهيدازآ 
17 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

يدرف ياهیدازآ  ماسقا 

هراشا

: زا دنترابع  يدرف  ياهیدازآ 

صاخ ینعمب  يدرف  ياهیدازآ  - 1

ممتم مهدراـهچ  مهد و  لـصا  دـهاوخب . هک  یلحم  ره  رد  ندـنام  صخـش و  ندرک  دـمآ  تفر و  هـنادازآ  زا  تـسا  تراـبع  يدرف  يدازآ 
: دیامنیم نایب  ار  نآ  زا  یتمسق  یساسا  ینوناق 

رگم دومن  ریگتسد  ناوتیمن  ًاروف  ار  سکچیه  هدمع  تاریـصقت  تایانج و  هحنج و  باکترا  عقاوم  زا  ریغ  : » یـساسا نوناق  ممتم  مهد  لصا 
واب تعاس  راهچ  تسیب و  فرظ  رد  یهتنم  ای  ًاروف  رصقم  هانگ  دیاب  زین  تروص  نآ  رد  نوناق و  قبط  رب  هیلدع  همکحم  سیئر  یبتک  مکحب 

«. دوش راعشا  مالعا و 
ینیعم لحم  رد  تماقاب  روبجم  ای  یلحم  رد  تماقا  زا  عنم  ای  دلب  یفن  ناوتیمن  ار  نایناریا  زا  کیچیه  : » یساسا نوناق  ممتم  مهدراهچ  لصا 

«. دنکیم حیرصت  نوناق  هک  يدراوم  رد  رگم  دومن 
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يدرف تیکلامب  مارتحا  - 2

زین نآ  یعرش و  زوجم  اب  رگم  درک ، نوریب  ناوتیمن  کلم  بحاص  فرـصت  زا  ار  یکلم  چیه  : » دیوگیم یـساسا  نوناق  ممتم  مهدزناپ  لصا 
تازاجم و ناونعب  مدرم  لاوما  كالما و  طبـض  : » دـیوگیم یـساسا  نوناق  ممتم  مهدزناش  لصا  تسا » هلداـع  تمیق  هیدأـت  نییعت و  زا  سپ 

«. نوناق مکحب  رگم  تسا ، عونمم  تسایس 
عونمم دشاب  هک  ناونع  رهب  ناشیا  هفرصتم  لاوما  كالما و  زا  نیفرصتم  نیکلام و  طلست  بلس  : » دیوگیم یساسا  نوناق  ممتم  مهدفه  لصا 

«. نوناق مکحب  رگم  تسا ،

- لزانمب مارتحا  - 3

رگم دش ، لخاد  ناوتیمن  ًارهق  ینکسم  چیه  رد  تسا . ناما  ظفح و  رد  سک  ره  هناخ  لزنم و  : » دیوگیم یساسا  نوناق  ممتم  مهدزیـس  لصا 
«. هدومن ررقم  نوناق  هک  یبیترت  مکحب و 

تعنص راک ، تراجت ، يدازآ  - 4

: زا دنترابع  اهنآ  نیرتمهم  هک  دشابیم  یحور  تیعضوب  طوبرم  هک  يدرف  ياهیدازآ  زا  يرگید  ةدع  و 
. هدیقع يدازآ  - 1
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. بهذم يدازآ  - 2
. عامتجا يدازآ  - 3

. ملق يدازآ  - 4
. تکرش يدازآ  - 5

. تیبرت میلعت و  يدازآ  - 6
«. دشاب عونمم  ًاعرش  هچنآ  رگم  تسا  دازآ  عیانص  فراعم و  ملع و  میلعت  لیصحت و   » دیوگیم یساسا  نوناق  ممتم  مهدجیه  لصا 

یعامتجا درف  تایح  ۀمزال  يدرف  ياهیدازآ  تسا . هدش  تیامح  دییأت و  دحتم  للم  روشنم  رشب و  قوقح  هیمالعا  ۀلیـسوب  يدرف  ياهیدازآ 
يدرف چیه  تهج  نیدب  ددرگیمن . رادروخرب  یعامتجا  عفانم  زا  دیآیمن و  رامشب  هعماج  ةدنز  دارفا  زا  صخش  اهنآ ، نتشاد  نودب  دشابیم و 

تـسنیا دیامنب . زواجت  نآب  دناوتیمن  يرگید  هک  ینانچمه  دنک ، رظنفرـص  يدرف  ياهیدازآ  زا  ینعی  دیامن ، تیرح  بلـس  دوخ  زا  دناوتیمن 
دشاب هنسح  قالخا  ای  نیناوق و  فلاخم  هک  يدودح  رد  ای  دنک و  تیرح  بلس  دوخ  زا  دناوتیمن  سکچیه  : » دیوگیم م  ق . « 960  » هدام هک 
هکلب تسا ، هدومن  عنم  نوناق  ار  تیرح  بلـس  طقف  هن  ددرگیم  مولعم  الاب  هدام  زا  هکناـنچ  دـیامن .» رظن  فرـص  دوخ  تیرح  زا  هدافتـسا  زا 

زا دناوتیمن  دشاب  هنـسح  قالخا  ای  يروشک و  هعوضوم  نیناوق  فلاخم  هک  يدودح  رد  دنک ، بلـس  دوخ  زا  ار  تیرح  یـسک  هکنآ  نودب 
. دیامن رظنفرص  دوخ  تیرح  زا  هدافتسا 

. دوشیمن تفای  هسنارف  یندم  نوناق  هعومجم  رد  ناریا  یندم  نوناق  « 960  » ةدام دننام  ةدام ،
: دیوگیم هک  دشاب  هدش  سابتقا  سیوس  یندم  نوناق  « 27  » ةدام مود  دنب  زا  نآ  نومضم  دسریم  رظنب 

. دنک بلس  دوخ  زا  ار  یندم  قوقح  ءارجا  ای  عتمت  قح  زا  یتمسق  یتح  دناوتیمن  سکچیه  »
عونمم دشاب  قالخا  ای  نیناوق  فالخ  رب  هک  يدودح  رد  نآ  لامعتـسا  زا  ار  دوخ  هن  دیامن و  راذـگاو  ار  دوخ  يدازآ  دـناوتیمن  سکچـیه 
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«. دنادرگ
ياهیدازآب زواجت  ات  دزاسیم  ناشن  رطاخ  نآ  دودـح  دارفا و  قوقحب  ار  اهتموکح  دوشیم و  یـساسا  قوقح  رد  يدرف  ياـهیدازآ  زا  وگتفگ 

ياهیدازآ  زا  یندم  قوقح  رد  دنیامنن . يدرف 
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ینانچمه دنیامنب ، دوخ  زا  تیرح  بلس  دنناوتیمن  نانیا  هک  دوشیم  وگتفگ  رگید  کی  هب  تبسن  دوخب و  تبسن  دارفا  فیلاکت  رظن  زا  يدرف 
. دنیامن زواجت  رگیدکی  ياهیدازآ  دودحب  دنناوتیمن  هک 

اهیدازآ يدرف و  قوقح  هعماـج ، رد  رگید  تراـبعب  تسا ، هدـش  رارقرب  دارفا  عـفنب  هک  تسا  یفیلاـکت  اـب  هارمه  يدرف  قوـقح  هعماـج ، رد 
. تسا هدومن  لباقتم  فیلکت  قح و  داجیا  دارفا  یمامتب  تبسن 
. دناهدرک ادیپ  رگیدکیب  یگتسب  یهانتیال  ياههکبش  دننام  و 

etnolovaL هدارا -

هراشا

: تسا مسق  ود  رب  نآ  تسا و  يرما  نتساوخ  زا  ترابع  هدارا 
. هیئاشنا ةدارا  ۀیقیقح ، ةدارا 

هیقیقح ةدارا  لوا - مسق 

هراشا

دیآیم دوجوب  یبصع  تاکیرحت  هتشر  کی  ۀلیسوب  هک  تسا  یغامد  تیلاعف  عون  کی  زا  ترابع   emitni etnolov aL هیقیقح هدارا 
ققحم دقع  : » م ق . « 191  » هدام تسا . هدومن  ریبعت  ءاشنا  دصقب  ار  نآ  مالـسا  نییقوقح  زا  يوریپب  ناریا  یندم  نوناق  دـهاوخیم . ار  يرما  و 

«. دنک دصق  رب  تلالد  هک  يزیچب  ندوب  نورقم  طرشب  ءاشنا  دصقب  دوشیم 

هدارا تیمکاح 

تـسا هدومنن  عنم  ار  وا  نوناق  هک  یئاضق  لمع  عون  ره  دـشابیم  رداق  هک  تسا  هدـش  هداد  یئورین  هداراب  قوقح  ملاع  رد  تشذـگ  هکناـنچ 
بجوم هک  دـننزیم  یتایلمعب  تسد  هاگ  هدارا  ۀلیـسوب  دارفا  نآ  طقـسم  رگید  هاـگ  دـشابیم و  قح  دـلوم  هاـگ  یئاـضق  لـمع  دروآ . دوجوب 

هک دنیبیم  ار  یفدـص  درذـگیم و  هچایرد  رانک  زا  هک  یـسک  الثم  نآ . لاثما  ءاربا و  تاحابم ، تزایح  دـننام  ددرگیمن  يرگید  قحب  زواجت 
هدرکن عنم  احیرـص  نوناق  هک  دـیامنب  ةدارا  ره  درف  دراوم  هنوگنیا  رد  درادـیم . رب  کلمت  دـصقب  ار  نآ  تسا ، هتخادـنا  رانکب  ار  نآ  جاوما 

. دوب دهاوخ  ربتعم  قوقح  ملاع  رد  تسا 
ءایحا تاحابم ، تزایح  زا  دنترابع  تاعاقیا  ةدمع  دـنیوگ . عاقیا  ار  نآ  دریگ  رارق  قح  طقـسم  ای  دـلوم  یئاهنتب ، دـناوتب  هچنانچ  درف  ةدارا 

. هاگنآ لاثما  هعتم و  رد  تدم  لذب  عوجر ، خسف ، قالط ، ضارعا ، ءاربا ، تاوم ،
ةدارا دناوتیمن  تروص  نیا  رد  دوشیم . يرگید  قحب  زواجت  میقتسم  ریغ  ای  میقتسم  هک  دنیامنیم  یتایلمعب  تردابم  هدارا  ۀلیسوب  دارفا  رگید 

هک  یسک  رگم  دریگ ، رارق  رثؤم  روبزم 
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. دریگیم ماجنا  یئاضق  لمع  هدارا ، ود  قفاوت  اب  دراوم  هنوگنیا  رد  دیامنب . رما  نآ  اب  تقفاوم  زین  تسا  هدش  زواجت  وا  قحب 

قفاوت نآ  ققحت  طرـش  هک  هراجا  عیب ، دننام ، دـنمان  دادرارق  ای  دـقع  ار  نآ  دریگ  رارق  قح  طقـسم  ای  دـلوم  هدارا  ود  قفاوت  هک  یتروص  رد 
ۀلیـسوب نیلماعتم  هک  رگید  لامعا  تاراشا و  ظافلا و  : » دیوگیم م  ق . « 194  » هدام هک  تسا  نیا  دشابیم . ررـضتم ) عفتنم و   ) فرط ود  هدارا 

هتـشاد ار  وا  ءاشنا  دصق  رگید  فرط  هک  دنک  لوبق  ار  يدـقع  نامه  نیفرط  دـحا  هک  يوحنب  دـشاب  قفاوم  دـیاب  دـنیامنیم  هلماعم  ءاشنا  نآ 
. دنمان  le consentement هسنارفب ار  هدارا  ود  قفاوت  دوب » دهاوخ  لطاب  هلماعم  الا  تسا و 

دروم رد  الثم  دـیامنیم . داجیا  ار  يرما  دـیآیم و  دوجوب  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  تسا  یغامد  لامعا  هلـسلس  کی  هدارا  یلیلحت ، رظن  زا 
: دوشیم روصت  نهذ  رد  يرگید  زا  سپ  یکی  بیترتب  رما  دنچ  دتفایم ، نابایخ  ياهلگ  رد  ام  تسد  زا  هک  یلایر  کی  زا  ضارعا 

. تسا هداتفا  اهلگ  رد  هک  لایر  کی  روصت  لوا -
. نآ زا  ندرک  رظنفرص  روصت  نیمز و  زا  لایر  کی  نتشادرب  روصت  مود -

. هیضق نیفرط  زا  کی  ره  راضم  عفانم و  روصت  موس -
فرط زا  میئامنب و  هدافتـسا  نآ  زا  میناوتیم  میراد  رب  هداتفا  هک  یلایر  کی  هچنانچ  مینارذـگیم  نهذ  رد  فرط  کی  زا  الاب : لاـثم  رد  ـالثم 

یلگ نامتسد  رما  نیا  هجیتن  رد  میرادرب ، نابایخ  ياهلگ  يوت  زا  ار  لایر  کی  هدش و  مخ  مدرم  لباقم  رد  هنوگچ  هک  مینکیم  روصت  رگید 
؟ میاهدومن ادیپ  ار  نآ  دنیامن  روصت  تسا  نکمم  ایآ  دننکیم ، روصت  هچ  دننیبیم  هک  یناسک  دوشیم ،

لایر و کی  زا  ندرک  رظن  فرـصب  دـیدش  قایتشا  لیامت و  رگیدـکی و  اب  هیـضق  فرط  ود  زا  کـی  ره  راـضم  عفاـنم و  شجنـس  مراـهچ -
. اجنآ زا  نتشذگ 

. میئامن رظن  فرص  لایر  کی  زا  هک  میئامنیم  دصق  هلحرم ، راهچ  نتشذگ  زا  سپ  ینعی  لایر ، کی  زا  ندومن  رظن  فرص  دصق  مجنپ -
. دنیوگیم ءاشنا  دصق  ای  هدارا  ار  لایر  کی  زا  ندومن  رظن  فرص 
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ندـش راوس  ای  ریقفب  لایر  کـی  نداد  رد  ـالثم  دـیآیم  دوجوب  يدارا  لاـمعا  یماـمت  رد  يرگید  زا  سپ  یکی  ـالاب  رد  روکذـم  تامدـقم 
یغامد باصعا  تاکیرحت  هتـشر  کی  هک  روبزم  ةدارا  دش  دهاوخ  ادیپ  تامدقم  نآ  نآ ، لاثما  هدکـشنادب و  لزنم  زا  نتفر  يارب  یـسکات 
یقوقح حالطـصا  رد  هک  تسا  رابتعا  نیاب  ددرگیمن . هاـگآ  نآ  رب  یـسک  دـننک  هدارا  زا  ریغ  دـشابیم ، ینطاـب  یحور و  يرما  ینعی  تسا ،

. دوشیم هدیمان  هیقیقح  هدارا 
زا کی  ره  شیاـمن  زا  سپ  هک  ددرگیم  هدـهاشم  میئاـمن ، هیبشت  یئامنیـس  هدرپب  ار  هدـننکهدارا  نهذ  هحفـص  هاـگره  تشذـگ  هچنآ  رباـنب 

، هدومن رظنفرص  نآ  زا  هدننکهدارا  هک  تسا  سکعنم  هداتفا  نیمز  يورب  هک  یلایر  کی  تروص  هدرپ  نیرخآ  رد  الاب ، هناگراهچ  تامدقم 
دـشابیم و ءاـشنا  دـصق  تسا ، لاـیر  کـی  زا  تیکلاـم  ۀـطبار  عطق  هک  یغاـمد  لـمع  نیا  تسا . هدرک  عطق  ار  دوـخ  تیکلاـم  ۀـطبار  ینعی 

. تسا نیمز  يور  ةداتفا  لایر  کی  هک  دراد  یعوضوم 
روصت نهذ  هحفـص  رد  ار  تیکلم  ۀطبار  عطق  لایر و  کی  تروص  ینعی  دیامن ، هدارا  دـناوتن  هک  دـشاب  یلاح  رد  صخـش  هک  یتروص  رد 

دنناوتیمن دندومخ و  لاح  رد  وا  یغامد  باصعا  هک  تسم  شوهیب ، دننام  تسا ، هدیدرگن  ماجنا  یئاضق  لمع  هدشن و  دوجوم  هدارا  دـنک ،
دوش بلس  وا  زا  هدارا  رب  تردق  هک  دسرن  ۀجردب  یلکلا  تابورشم  ندیشون  رثا  رد  یـسک  هاگره  دننک . هدارا  دنهد و  ماجنا  ار  مزال  لاعفا 

رد ای  یـشوهیب  ای  یتسم  لاح  رد  یـسک  رگا  : » دـیوگیم م  ق . « 195  » ةدام هک  تسا  نیا  دزاس . عقاو  یئاـضق  لـمع  دـناوتیم  تسین و  تسم 
هک تسا  يدراوم  رد  نآ  دز و  ناوتیم  هدارا  نتشادن  يارب  نشور  یلاثم  تسا .» لطاب  دصق  نادقف  ۀطـساوب  هلماعم  نآ  دیامن  هلماعم  باوخ 

دمهفیمن ار  نآ  یناعم  هک  هدش  نآ  رد  يزادرپترابع  نادـنچ  هکنآ  ای  تسیچ و  نآ  نومـضم  دـنادیمن  هدـناوخن و  هک  ار  يدنـس  یـسک 
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. ددرگ دوجوم  هدارا  ات  هدشن  سکعنم  هدننکءاضما  نهذ  ۀحفص  رد  نآ  تاجردنم  میهافم  تروص  نیا  رد  دنک . اضما 

تیاضر

نآ داجیاب  تیاضر  هدننکهدارا  هک  دیامن  یقوقح  ریثأت  دناوتیم  ینامز  یلو  دـهدیم  لیکـشت  ار  یئاضق  لمع  يدنبناوختـسا  هچ  رگا  هدارا 
تیاضر  موهفم  دشاب  هتشاد 

 22 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
زا یکی  هک  ددرگ  رکذتم  یلیلحت  رظن  زا  هک  منادـیمن  تبـسانمیب  یلو  درادـن ، يریـسفت  هنوگچـیه  هب  جایتحا  تسا و  مولعم  سک  ره  دزن 

هدارا تفای  دوخ  عفنب  ار  نآ  هچناـنچ  دـیآیم و  لـمعب  هدـننکهدارا ، فرط  زا  هک  تسا  يرما  ررـض  عفن و  شجنـس  هدارا  داـجیا  تامدـقم 
. دشاب دازآ  ررض  عفن و  شجنس  رد  دیاب  هدننکهدارا  دیامنیمن . هدارا  دباین  دوخ  عفنب  هاگره  الا  دنکیم و 

داجیا رد  یحور  راشف  تحت  ینعی  دشاب  لدتعم  لاح  رد  هک  دجنسب  دصق  داجیا  رد  ار  دوخ  ررض  عفن و  هنادازآ  دناوتیم  ینامز  هدننکهدارا 
، دوب دـهاوخن  اراد  ار  ینوناق  رثا  هدارا  نآ  دـیامن ، ار  يرما  داجیا  هدارا  هک  دوش  راچان  هارکا  راشف و  رثا  رد  هاگره  ـالا  دریگن و  رارق  دـصق 

هعماج رد  دارفا  يارب  هک  تسا  هدارا  يدازآ  رظن  زا  دهدیم  رارق  یئاضق  لامعا  دلوم  ار  نآ  دراذگیم و  دارفا  هداراب  نوناق  هک  یمارتحا  اریز 
. دننادرگ مظنم  ار  دوخ  يداصتقا  یعامتجا و  روما  دنناوتب  هلیسو  نادب  ات  هتخانش ،

هارکا

هراشا

دشاب و هتفرگن  رارق  هارکا  ریثأت  تحت  هک  دوب  دهاوخ  رثؤم  یتقو  هدارا  نیاربانب  تسا . هدننکهدارا  تیاضر  هدارا ، ریثأت  يارب  یـساسا  طرش 
. تسین هدارا  دوفن  بجوم  م  ق . « 199  » هدام زا  دافتسم  ربانب  یئاضر  نینچ  الا 

. دیامن یلمع  ماجناب  راداو  ار  وا  ات  صخش  رب  تسا  يونعم  ای  يدام  راشف  زا  ترابع  هارکا 
يارب لاح  نآ  رد  روبزم  صخـش  دیامنیم . بلـس  هدارا  عوضوم  ررـض  عفن و  شجنـس  رد  ار  وا  يدازآ  هدننکهدارا ، هب  تبـسن  هارکا  لامعا 

نآ طقـسم  ای  قح  دلوم  هدوبن و  رثؤم  وحن  نیدب  هدارا  داجیا  دـیامنیم . هدارا  ددرگیم و  میلـست  دـناهرب  ار  دوخ  هارکا  میخو  جـیاتن  زا  هکنآ 
دشابیمن

: تسا مزال  طرش  هس  هارکا  ققحت  يارب 

دشاب يروعش  اب  صخش  ره  رد  رثؤم  هک  دوش  ادیپ  یلامعا  ۀلیسوب  هارکا  - 1

اب صاخشا  رد  هک  یلمع  اریز  هلبا ، دننام  داشبن  یغامد  باصعا  فعضب  التبم  هک  تسا  یسک  روعش  اب  صخش  زا  روظنم  م ) هدام 202 ق . )
زا تسا  یغامد  باصعا  فعض  ياراد  هک  یسک  یئاضق  لمع  ددرگیمن و  هارکا  بجوم  یلومعم  يداع  صخـش  رد  دیامنیمن ، ریثأت  روعش 

دیامنیم  قرف  دناهدش  تیبرت  نآ  رد  هک  یطیحم  راکفا  یقرت  ۀجرد  رابتعاب  صاخشا  روعش  ۀجرد  دشابیم . لطاب  تیلها  مدع  رظن 
23 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

دیامنب ریثأت  هتفرگ  رارق  دیدهت  دروم  هک  یصخش  رد  هارکا  - 2

رداق دوخ  ای  دهد ، ماجنا  هدومن  دیدهت  نآ  هلیـسوب  هک  ار  یلمع  دناوتیمن  هدننکدیدهت  هک  دنادب  دوشیم  دـیدهت  هک  یـسک  هاگره  نیاربانب 
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نیدب یندم ) نوناق  « 205  » هدام  ) دوشیمن هتخانش  هرکم  دزاسن ، عقاو  ار  هلماعم  دیامن و  وا  لمع  زا  يریگولج  تقـشم  نودب  هکنیا  رب  تسا 
هک دیامن  تباث  دناوتیم  هلماعم  تحص  تابثا  يارب  وا  فرط  ددرگ ، هارکا  دانتـساب  هلماعم  ذوفن  مدع  یعدم  نیلماعتم  زا  یکی  هاگره  تهج 

يرایسب تایبرجت  یحور و  توق  اب  لماعم  یلو  دوشیم  عقاو  رثؤم  يروعش  اب  صخـش  ره  رد  امومع  تسا و  هدوب  زیمآدیدهت  هچ  رگا  لمع 
نآب تبسن  لماک  تیاضر  هکلب  هدشن ، ماجنا  هارکا  رثا  رد  هلماعم  هدرکن و  وا  رد  يریثأت  هنوگچیه  دراد ، بوشآرپ  جنـشتم و  طیحم  زا  هک 

ندوب نز  ای  درم  تیـصخش و  قالخا و  نس و  زیمآهارکا  لامعا  دروم  رد  دـیوگیم ....« : م  ق . « 202  » هدام لیذ  هک  تسا  نیا  تسا . هتـشاد 
هاگره تسا  نینچمه  دهد . صیخـشت  هدننکهدارا  رد  ار  زیمآهارکا  لمع  ریثأت  ۀـجرد  دـناوتب  سرداد  ات  دوش » هتفرگ  رظن  رد  دـیاب  صخش 
دیدهت يارب  یسک  هچنانچ  نیاربانب  م ) ق . « 202  » هدام زا  یتمسق  فلاخم  موهفم   ) تسا لمحت  لباق  اتداع  هک  دشاب  یلامعا  ۀلیسوب  دیدهت 

: دیوگب دیامنب  دوخ  هناخ  شورفب  راداو  ار  وا  ات  هیاسمه 
لمع مهدیمن ، تلزنم  رابنا  بآ  ضوحب و  بآ  ای  مزیریم ، تقاطا  ماب  رب  ار  دوخ  ماب  تشپ  ياهفرب  یمامت  یـشورفن  نمب  ار  تاهناخ  هاگره 

. دنک هیهت  بآ  يرگید  قیرط  زا  دبورب و  ار  اهفرب  نآ  دناوتیم  هیاسمه  اریز  ددرگیمن ، بوسحم  دیدهت  روبزم 

دشاب ینوناق  ریغ  رما  ۀلیسوب  دیاب  دیدهت  - 3

. دوشیمن هتخانش  هرکم  روبزم  صخش  دوش ، هلماعم  ماجناب  راداو  هداد  هزاجا  نوناق  هک  یلامعا  ۀلیسوب  یسک  هاگره  نیاربانب 
تـشادزاب ار  تلاوما  ای  تدوخ  میامنیم و  رداص  هیئارجا  يزادرپن  ارم  دنـس  هجو  هاـگره  دـیوگب : دوخ  راکهدـب  هب  راـکبلط  هچناـنچ  ـالثم 

یـسک هاگره  تسا  نینچمه  دشابیم . حیحـص  روبزم  نهر  راذگب ، نم  نهر  رد  ار  تاهناخ  یهدب  ار  نآ  یناوتیمن  العف  رگا  درک و  مهاوخ 
مرج مالعا  ارـسدادب  الا  دراپـسب و  هقورـسم  لاوما  تمیق  غلبمب  همذ  دنـس  هک  دـهاوخب  هدرب  نیب  زا  هدـیدزد و  ار  شلاوما  هک  دوخ  رکون  زا 

دنس  رکون  تخادنا و  دنهاوخ  نادنزب  ار  وا  نآ  رثا  رد  دومن و  دهاوخ 
 24 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

. دهدب دوخ  بابراب  همذ 
دوشیم بلس  وا  زا  ررض  عفن و  صیخشت  رد  لداعت  واب  تبـسن  هارکا  لامعا  رثا  رد  هک  تسنآ  هرکم  هدارا  ذوفن  مدع  بجوم  یلیلحت  رظن  زا 

هاوخ ددرگیم ، ققحم  هارکا  دوشب  هدـننکهدارا  زا  رایتخا  بلـس  هک  یلمع  ره  ۀلیـسوب  نیاربانب  تسا . هدادـن  ماجنا  یئاـضق  لـمع  راـیتخاب  و 
لاوما تراغ  ای  تقرـسب و  دیدهت  هچنانچ  دشاب  وا  لامب  تبـسن  ای  ددرگ ، حرج  برـض و  لتقب و  دیدهت  وا  هچنانچ  دـشاب ، وا  ناجب  تبـسن 

ءاـضمایب ياهذـغاک  یپاـچ و  قاروا  ۀلیـسوب  اـی  رباـعم و  ياـهراوید  رد  هک  دوش  دـیدهت  هچناـنچ  دـشاب ، وا  يوربآ  هب  تبـسن  اـی  و  دوش ،
. دومن دنهاوخ  رشتنم  هداد و  واب  یئاهتبسن 

تبسن ار  وا  هدوب و  يروعش  اب  صخـش  ره  رد  رثؤم  هک  دوشیم  لصاح  یلامعاب  هارکا  : » هک دیوگیم  یندم  نوناق  « 202  » هدام هک  تسا  نیا 
دنک »...  دیدهت  دوخ  يوربآ  ای  لام  ای  ناجب 

وا دالوا  ءابآ و  هجوز و  جوز و  لیبق  زا  دـننک ، هدارا  کیدزن  ماوقا  زا  یکی  يوربآ  ای  لام  اـی  ناـجب  تبـسن  دـیدهت  هاـگره  تسا  نینچمه 
نیا دوریم . رامـشب  هارکا  دـنک  بلـس  وا  زا  ار  رایتخا  دـیامن و  ریثأت  هدـننکهدارا  هیحور  رد  هک  یلمع  عون  ره  تشذـگ  هچنانچ  اریز  دـشاب ،

دالوا ءابآ و  هجوز و  جوز و  لیبق  زا  وا  کیدزن  ماوقا  يوربآ  ای  ناج  ای  سفن  رد  هلماعم  فرط  دـیدهت  : » دـیوگیم م  ق . « 204  » هدام هکتس 
اب یلو  تسا  هدـش  هتـشون  وربآ ) ای  ناج  ای  سفن   ) ترابع دـیدرگ  هظحالم  هک  یندـم  نوناق  یپاچ  خـسن  ماـمت  رد  تسا »...  هارکا  بجوم 

رما نیا  زین  مه  هطوبرم  داوم  دشاب و  وربآ ) لام و  ناج ، « ) 203  » هدام دننام  دیاب  تسا و  هابتشا  ترابع  هک  دسریم  رظنب  الاب  لالدتساب  هجوت 
زا یکی  لام  رد  ار  هدننکهدارا  دیدهت  هتـساوخ و  کمک  م  ق . « 202  » هدام كالم  تدحو  زا  دیاب  راچان  یئاضق  رظن  زا  دیامنیم . دـییأت  ار 

. تسناد هارکا  زین  کیدزن  ماوقا 
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نیدـب تسناد ، ناسکی  رما  نیا  رد  ار  دارفا  همه  ناوتیمن  دـیامنیم و  قرف  هداوناخ  ناـشیوخب و  ۀـقالع  رد  دارفا  یحور  یقـالخا و  تیعـضو 
یقـالخا و تیعـضوب  هجوت  اـب  دروـم  ره  رد  ار  هارکا  ندوـب  رثؤـم  يارب  یکیدزن  هجرد  صیخـشت  ق م  « 204  » ةداـم لـیذ  هک  تسا  تهج 

. دیامنیم ذاختا  میمصت  نآ  قبط  سرداد  هک  تسا  هدومن  فرع  رظنب  هتسب  یحور ،
عقاو وا  زا  ریغ  يرگید  صخـش  ۀلیـسوب  هاگره  هکلب  دیآ  لمعب  دوشیم  عفتنم  هدارا  ۀجیتن  زا  امیقتـسم  هک  یـسک  هلیـسوب  تسین  مزال  هارکا 

تلع  اریز  دشابیم ، هدارا  ذوفن  مدع  بجوم  زین  ددرگ 
 25 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

شجنس يدازآ  رایتخا و  هدش و  لامعا  واب  تبـسن  دیدهت  هک  تسیـسک  یحور  تیعـضو  لداعت  مدع  هارکا ، دروم  رد  هدارا  نتـشگ  لولعم 
هچ رگا  ثلاث ، صخش  ای  دشاب  هلماعم  فرط  هدننکدیدهت  هک  دیامنیمن  یقرف  هلماعم  دروم  رد  نیاربانب  تسا . هداد  تسد  زا  ار  ررـض  عفن و 

. دوشن عفتنم  مه  هلماعم  ماجنا  زا 
یتاعطق هک  ياهیرق  يادخدک  هاگره  الثم  دوب . دهاوخن  هارکا  بجوم  ددرگ ، لامعا  امیقتـسم  دیدهت  هکنآ  نودب  هدننکهدارا  ساره  میب و 

دنک و هعجارم  هدماین  لمعب  يدیدهت  هنوگچیه  واب  تبـسن  هک  يرگید  زرواشکب  تسا و  هدیرخ  ءاذیا  دیدهتب و  ار  نازرواشک  ياهنیمز  زا 
ناوتیمن ار  روبزم  ۀلماعم  دشورفب ، ادخدک  هب  ار  دوخ  نیمز  دریگ ، رارق  ادـخدک  رازآ  تیذا و  دروم  تسا  نکمم  يزور  هکنآ  سرت  زا  وا ،
يدیدهت سک  نآ  فرط  زا  هکنآ  نودب  یـسک  زا  فوخ  درجم  : » دیوگیم م  ق . « 208  » هدام هک  تسا  نیا  تسناد . ذـفان  ریغ  هارکا  ناونعب 

«. دوشیمن بوسحم  هارکا  دشاب  هدش 
ۀلماعم هدشن و  بوسحم  هرکم  دیامن  هلماعم  ماجناب  مادقا  رارطضا  ۀجیتن  رد  هک  یسک  نیاربانب  دوشیمن ، هلماعم  ذوفن  مدع  بجوم  رارطـضا 
هراجا ربارب  دنچب  ار  یلزنم  يراچان  زا  ای  دشورفب و  تمیق  عبرب  ار  دوخ  ۀـناخ  لوپب ، جایتحا  رثا  رد  یـسک  هاگره  الثم  دـشابیم ، حیحـص  وا 

رارطـضا ۀجیتن  رد  یـسک  رگا  : » دیوگیم م  ق . « 206  » هداـم هک  تسا  نیا  تسناد . ذـفان  ریغ  هارکا  ناونعب  ناوتیمن  ار  تـالماعم  نآ  دـیامن ،
«. دوب دهاوخ  ربتعم  يرارطضا  ۀلماعم  هدشن و  بوسحم  هرکم  دنک ، هلماعمب  مادقا 

تیعضو رثا  رد  هدننکهلماعم  رارطضا  رد  و  دیآیم . لمعب  صخش  ۀلیـسوب  جراخ  زا  دیدهت  هارکا  رد  هک  تسنآ  رارطـضا  هارکا و  نیب  قرف 
نآ ماجناب  راداو  ار  لماعم  ات  دشاب  هدومن  داجیا  لماعتم  ار  روبزم  تیعضو  هچ  رگا  دوشیم ، هلماعم  ماجناب  راچان  دوخ  یعامتجا  ای  يداصتقا 

ناشیرپ و ناتـسب  بحاص  نآ  رثا  رد  درواین ، هویم  نآ  ناتخرد  دهدن و  یتیعر  ناتـسب  هب  بآ  هیرق  يادخدک  هاگره  هچنانچ  دیامن ، هلماعم 
. دوب دهاوخ  حیحص  روبزم  ۀلماعم  دنراذگب ، ار  دوخ  یگدنز  ات  دشورفب  روبزم  يادخدکب  ار  دوخ  ناتسب  هدش و  هدنامرد 

 26 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
زا کلم  لاقتنا  رب  هیئارجا  هاگره  هکنانچ  دوشیمن ، بوسحم  هارکا  ینوناق ، هحلاص  تاماقم  ۀلیـسوب  یئاضق  لمع  داـجیاب  هدـننکهدارا  مازلا 

ذفان حیحص و  دهدیم  روبزم  صخـش  هک  یلاقتنا  ددرگ ، يرگیدب  یلام  لاقتناب  رجنم  تبث  یئارجا  تایلمع  نایرج  ای  دوش و  رداص  هاگداد 
بوسحم هارکا  ینوناـق  ۀـحلاص  تاـماقم  مکحب  هلماـعم  ءاـشناب  صخـش  ندـش  مزلم  : » دـیوگیم م  ق . « 207  » هداـم هک  تسا  نـیا  دـشابیم .

«. دوشیمن
ق. « 209  » هدام  ) دیامن ذیفنت  ار  نآ  ءاضما  ۀلیسوب  هارکا  عفر  زا  سپ  دناوتیم  هرکم  تسا و  ذفان  ریغ  دوشیم  عقاو  هارکا  رثا  رد  هک  ياهلماعم 

هرکم ۀلماعم  رد  دوشیم و  ققحم  اهنآ  ياضر  نیفرط و  دصق  ۀلیـسوب  دقع  اریز  دوب ، دـهاوخ  دـقع  نامز  زا  هلماعم  ریثأت  تروص  نیا  رد  م )
نکمم هکلب  دشاب ، دقع  اب  نراقم  اضر  هک  درادن  یموزل  تسا . هدش  دوجوم  ادعب  هک  درادن  ار  لدـتعم  ياضر  یلو  دـشابیم ، دوجوم  دـصق 

هک تسنآ  دـننام  دریگ  رارق  ءاـشنا  دـصق  زا  رخؤم  اـضر  هک  یتروص  رد  تسا . یلوضف  ۀـلماعم  رد  هچناـنچ  دریگ ، رارق  نآ  زا  رخؤم  تسا 
هتفای شیادـیپ  البق  هک  رما  نآ  عوقو  اب  ار  دوخ  تقفاوم  دـهدیم  تسا  هتـشذگ  هک  يرما  رب  تیاضر  هک  یـسک  هچ  هدوب ، دـصق  اـب  نراـقم 

هلماعم ءاضما  تسین  مزال  دیآیم . لمعب  دیامن  اضر  رب  تلالد  هک  یلعف  ظفل و  رهب  ءاضما  دشاب . حیرص  دیاب  هلماعم  ياضما  درادیم . مالعا 
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يرثا الا  دشاب و  هدومنن  در  ار  هلماعم  هرکم  هک  تسا  ذیفنت  بجوم  یتقو  هارکا  عفر  زا  سپ  هلماعم  ياضما  دـشاب . يروف  هارکا  عفر  زا  سپ 
. دوب دهاوخ  رثا  الب  هدش  مودعم  هک  يدقعب  ءاضر  دوشیم و  لیاز  دقع  راثآ  در ، زا  سپ  اریز  تشاد ، دهاوخن 

رد هکنانچ  دشابیم ، ثروم  ماقم  مئاق  ثراو  اریز  دیامن  ءاضما  ار  نآ  دناوتیم  ثراو  دـیامن  توق  هرکم  هلماعمب ، ءاضما  ای  در  زا  لبق  هاگره 
دننام هرکم  هلماعم  یلیلحت  رظن  زا  اریز  یندـم ) نوناـق  « 253  » هدام  ) دنک در  ای  دـهد  هزاجا  ار  هلماعم  دـناوتیم  ثراو  یلوضف  ۀـلماعم  دروم 

ثراوب ثروم  توف  رثا  رد  دـقع  دروم  لاـم  اریز  دـیامن ، توف  کـلام  هک  تسا  یکیلمت  دـقع  دروم  رد  رما  نیا  دـشابیم . یلوـضف  ۀـلماعم 
هدومن دوخ  ررـضب  دهعت  هارکا  روطب  یـسک  هک  يدـهع  دـقع  دروم  رد  یلو  دـهد ، هزاجا  ار  دـقع  دـناوتیم  تسا  کلام  وا  دوشیم و  لقتنم 

دنک  توف  هچنانچ  تسا 
 27 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

تسا و ثروم  یلام  قوقح  لاوما و  دریگیم  رارق  هکرت  هچنآ  اریز  دـیامنب ، ءاضما  ار  نآ  دـناوتب  ثراو  اـت  دوشیمن  لـقتنم  وا  ثراوب  يزیچ 
. دوشیم لطاب  يدهع  دقع  هرکم ، توفب  اذل  ددرگیمن  بوسحم  یلام  قح  لام و  ذفان ، ریغ  دقع 

هاگره الا  دنک و  بلـس  هرکم  زا  ار  یقیقح ) ةدارا   ) ءاشنا دصق  رب  تردـق  هک  دـشابن  ۀـجردب  هارکا  هک  تسا  یتروص  رد  دـش  هتفگ  هچنآ 
هکنانچ دوب ، دهاوخ  لطاب  تسم  شوهیب و  باوخ و  ۀلماعم  دننام  وا  ۀلماعم  دیامنب ، ءاشنا  دصق  دناوتن  هرکم  هک  دشاب  دیدش  نادـنچ  هارکا 

هجوت نودـب  ار  مراد ) لوبق   ) ظفل هجنکـش  ریز  رد  روبزم  صخـش  دراد و  مالعا  هلماعمب  تبـسن  ار  دوخ  لوبق  ات  دـنهد ، هجنکـش  ار  یـسک 
یقیقح ةدارا  ءاشنا و  دصق  هک  ار  نآ  لولدم  داجیا  دـصق  هتـشاد و  ار  ظفل  يادا  دـصق  طقف  هدـنیوگ  لاثم  نیا  رد  دـیامن . ادا  نآ  لولدـمب 

. تسا كوپ  زغم و  نودب  یتسوپ  دننام  تقیقح  رد  روبزم  ترابع  درادن ، تسا 
ار نآ  هارکا  عفر  زا  سپ  هزاجا  ۀلیسوب  ناوتیم  ددرگیم و  نآ  ذوفن  مدع  بجوم  دقع ، نیفرط  زا  یکی  رد  هارکا  هک  تشذگ  الاب  رد  رکذت -

ذیفنت هزاجا  ۀلیـسوب  ناوتیم  هارکا  عفر  زا  سپ  ددرگ  عقاو  هارکا  رثا  رد  هک  یعاقیا  ایآ  هک  تسنیا  نآ  دیآیم و  شیپ  یـشسرپ  دومن . ذیفنت 
. دشابیمن دوجوم  عاقیا  دقع و  نیب  رما  نیا  رد  یقرف  یلیلحت  رظن  زا  یلو  دنتسین ، قفاوم  رما  نیا  اب  نییقوقح  زا  يرایسب  هچ  رگا  دومن ؟

نیح رد  ار  لادـتعا  تیعـضو  هدـننکهلماعم  هاگره  هکنیا  دـیدرگ و  نایب  هدارا  ریثأت  رد  اضر  ضقن  زا  هک  یلقع  لـیلحتب  هجوت  اـب  هرـصبت -
رثا رد  هک  یسک  الثم  دشابیمن ، ذفان  تیاضر  نتـشادن  رثا  رد  هلماعم  نآ  دجنـسب ، ار  دوخ  ررـض  عفن و  دناوتن  هک  يروطب  دشاب  دقاف  هلماعم 

داومب دایتعا  رثا  رد  هکنآ  ای  دریگب و  رارق  يدـیدش  تینابـصع  مشخ و  تلاح  رد  ای  دـشابن و  نایز  دوس و  صیخـشت  تردـق  ياراد  یتسم 
لدـتعم ياضر  ياراد  نوچ  دـهد ، ماجنا  یئاضق  لمع  يدـمآشیپ  زا  ساره  سرت و  رثا  رد  اـی  دـشاب و  یلاـباال  دوخ  تاروما  رد  هردـخم 

. دشابیمن ذفان  هرکم  یئاضق  لمع  دننام  روبزم  یئاضق  لمع  هک  دسریم  رظنب  تسین 

دشابیم هدارا  ریثأت  طرش  ررضتم  ای  عفتنم  تیاضر 

ریثأت  طرش  هک  یتیاضر 
 28 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

الثم ددرگیم ، ررضتم  ای  عفتنم  ًامیقتسم  نآ  زا  ینعی  دیامنیم ، يزاب  یئاضق  لمع  رد  ار  یساسا  شقن  هک  تسا  یسک  تیاضر  دشابیم  هدارا 
تیاضر دشورفب ، ار  وا  باتک  تسا  دمحم  سردمه  تسود و  هک  رفعج  هاگره  الا  تسا و  مزال  دمحم  تیاضر  دمحم ، باتک  شورف  رد 

. دهاوخیم ار  دمحم  تیاضر  هکلب  دنادرگ  رثؤم  ار  وا  ةدارا  دناوتیمن  رفعج 
هلماعم داقعناب  یـضار  هچ  رگا  لوضف ،)  ) هدننکهلماعم دشورفیم  يرگیدب  ار  دوخ  ردارب  ۀـناخ  یـسک  هک  یلوضف  ۀـلماعم  رد  هک  تسا  نیا 

. ددرگیمن لصاح  هناخ  لاقتنا  کلام  تیاضر  نودب  دشاب 
هک  ) دوـشیم روـصت  نهذ  هنحـص  رد  هک  تسا ، جراـخ  ملاـع  رد  هچنآ  - 2 یقیقح . هدارا  - 1 تسا : دوـجوم  رما  هس  یئاـضق  لـمع  ره  رد 
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. ددرگیم مالعا  یقیقح  ةدارا  نآ  هلیسوب و  هک  یئاشنا  ةدارا  - 3 تسا .) ءاشنا  دصق  عوضوم 

جراخ اب  یقیقح  ةدارا  عوضوم  ندوب  دحتم 

طباور دـنهاوخب  هک  هنوگنآ  هدومن  هدافتـسا  دوخ  يدازآ  زا  دـنناوتیم  دارفا  تسا  اهنآ  ةدارا  دارفا  یعامتجا  طباور  رادـم  تشذـگ  هکنانچ 
الا دـشاب و  یکی  دـحتم و  جراخ  اب  نآ  عوضوم  هک  دـیامن  ریثأت  دـناوتیم  ینامز  روبزم  ةدارا  دـنزاس . رارقرب  ار  دوخ  يداصتقا  یعاـمتجا و 

. تسا رتکیدزن  مهفب  رتناسآ و  لاثم  ۀلیسوب  رما  نیا  حیضوت  تشاد . دهاوخن  يرثا 
نیمزب هتـشاد  بیج  رد  هک  یلایر  کی  هدومن  روصت  هک  یـسک  تسا - هداتفا  نیمز  ياهلگ  رد  هک  لاـیر  کـی  زا  ضارعا  دروم  رد  لاـثم -

. تسا هدرک  رظنفرـص  نآ  زا  هدومن و  سکعنم  نهذ  رد  اـهلگ  يور  رد  ار  دوخ  بیج  لاـیر  کـی  تروص  دـیامن . ضارعا  نآ  زا  هداـتفا و 
هدومن و روصت  هچنآ  اریز  تسا ، هدشن  ققحم  ضارعا  تسا ، هدوب  الط  يولهپ  کی  هداتفا  شتسد  زا  هچنآ  هک  ددرگ  مولعم  سپس  هچنانچ 

. دشابیمن یکی  دحتم و  تسا  الط  يولهپ  هک  هدوب  جراخ  رد  هچنآ  اب  تسا و  لایر  کی  هدرک  ضارعا  نآ  زا  هتفرگ و  رارق  هدارا  عوضوم 
ءاربا ار  وا  تسا  نویدم  واب  لایر  رازه  کی  دمحم  هک  هدومن  روصت  هک  یسک  هچنانچ  لایر - رازه  کی  زا  نویدم  ءاربا  دروم  رد   2 لاثم -

دیامنب و  لایر  رازه  کی  نید  روصت  ینعی  دنک ،
 29 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

لاحب نید  هدشن و  لصاح  ءاربا  تسا ، هدوب  راکهدب  واب  رالد  رازه  کی  روبزم  صخش  هک  دوش  مولعم  سپس  دنادرگ و  طقاس  ار  دوخ  قح 
یکی دـحتم و  رالد ) رازه  کی   ) هدوب جراخ  رد  هچنآ  اـب  تسا و  لاـیر  رازه  کـی  هتفرگ  رارق  هدارا  عوضوم  هچنآ  اریز  تسا ، یقاـب  دوخ 

. دشابیمن
دوجوم هدارا  ود  قفاوت  ۀلیـسوب  یئاضق  لمع  هک  يدروم  رد  ددرگیم و  ققحم  رـصحنم  هدارا  ۀلیـسوب  هک  تسا  عاقیاب  طوبرم  الاب  لاـثم  ود 

. تسا مزال  جراخ  اب  هدارا  ود  زا  کی  ره  عوضوم  داحتا  زین  دوشیم 
يراگتـساوخب هک  دهاوخب  وا  زا  دهدب و  ار  رتخد  یناشن  دوخ  ردامب  دیایب  لزنمب  نوچ  دـنیبب و  نابایخ  رد  ار  يرتخد  یـسک  هاگره  لاثم -

نیعم دقع  يارب  تقو  رتخد ، تقفاوم  مالعا  یتامدقم و  تارکاذم  زا  سپ  دوریم و  يرگید  صخش  هناخب  یضوع  ردام  دورب ، روبزم  رتخد 
يرتخد دوشیم  مولعم  حاکن  داقعنا  زا  سپ  دروآیم . رد  دوخ  حاکنب  ار  رتخد  هدـید ، هک  تسا  يرتخد  نامه  هکنآ  روصتب  رـسپ  دـنیامنیم .

رتخد روصت  هدوب  رـسپ  روصت  عوضوم  هچنآ  اریز  دوب ، دهاوخن  حیحـص  روبزم  حاکن  تسین ، هدید  وا  هک  يرتخد  نآ  تسا  هدـش  دـقع  هک 
. تسا هدشن  لصاح  داحتا  دشابیم و  يرگید  رتخد  هتفرگ  رارق  حاکن  فرط  جراخ  رد  هچنآ  تسا و  هدید  هک  دشابیم  نیعم 

نیدـب تسا . هدومن  ادـیپ  فالتخا  جراخ  اب  یقیقح  هدارا  عوضوم  تسا  هدـمآ  شیپ  هک  یهابتـشا  رثا  رد  ـالاب  هناـگهس  ياـهلاثم  دراوم  رد 
يارب دنادرگیم  لولعم  ار  نآ  اپورا  نییقوقح  حالطـصاب  دوشیم و  هدارا  ریثأت  مدع  بجوم  هک  تسناد  يروما  زا  یکی  دیاب  ار  هابتـشا  تهج 
: ددرگیم نایب  الیذ  هک  تسا  رظن  فالتخا  برغ  مالسا و  قوقح  نیب  هدارا  رد  هابتشا  ریثأت  رد  هک : ددرگیم  رکذتم  رما  نیا  ندش  نشور 

برغ قوقح  رد  هدارا  رد  هابتشا  ریثأت 

هراشا

نبغ هارکا - سیلدت - هابتشا - دشابیم : لولعم  ریز  دراوم  رد  عاقیا ، دقع و  دلوم  ةدارا  هک  تسنآ  رب  یمور  قوقح  زا  تعباتمب  اپورا  قوقح 
: روبزم روما  زا  کی  ره  حرش  دراوم . ضعب  رد 

هابتشا لوا -
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هراشا

هدارا  رد  هابتشا  ریثأت  ۀجرد  دشابن . تقیقح  اب  قباطم  هک  تسا  يرماب  داقتعا  هابتشا 
 30 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

: تسا مسق  هس  رب  نآ  تسا و  توافتم  نآ  عوضوم  رابتعاب 

- ددرگیم دقع  نالطب  بجوم  هابتشا  هک  يدراوم  - 1

هراشا

ةدارا رگید ، فرط  روـظنم  رد  هابتـشا  رثا  رد  دـقع  نـیفرط  زا  کـی  ره  روـبزم  دروـم  رد  دـشابیم ، نـیفرط  هدارا  قـفاوت  مدـع  دروـم  رد  نآ 
دقع هک  دوش  هتفگ  هاگره  اریز  دـیامنیم ، يریگولج  هدارا  ریثأت  زا  روبزم  هابتـشا  تسا . هتـشادن  قفاوت  رگید  ةدارا  اـب  هک  هدومن  صوصخم 

ترابعب دهد ، ماجنا  تسا  هتخاس  عقاو  هابتـشا  ۀجیتن  رد  هک  ار  یئاضق  لمع  هتـساوخیمن  هدننکهدارا  هک  دوشیم  هداد  خساپ  ددرگیم ، ققحم 
لـصاح ریز  دروم  ود  رد  هدارا  ود  قفاوت  مدـع  دادـیمن . ماـجنا  ار  یئاـضق  لـمع  نآ  دوـب ، هاـگآ  رما  تقیقح  رب  هدـننکهدارا  هاـگره  رگید 

: ددرگیم

- هلماعم عونب  تبسن  هابتشا  فلا -

ضرق ناونعب  يرگیدـب  ار  یلام  یـسک  هکنآ  دـننام  دـنک ، هدارا  ار  یـصوصخم  دـقع  عون  کی  نیفرط  زا  کـی  ره  هک  تسیتروص  رد  نآ 
قفاوت دقع  یساسا  طیارـش  زا  یکی  اریز  ددرگیمن ، ققحم  هبه  ضرف و  زا  کیچیه  تروص  نیا  رد  دریذپیم . هبه  ناونعب  يرگید  دهدیم و 

. تسا هدشن  لصاح  نآ  دشابیم و  نیفرط  ةدارا 

- هلماعم درومب  تبسن  هابتشا  ب -

ناکدـب یـسک  هکنآ  دـننام  دـشاب ، رگید  فرط  هدارا  عوـضوم  زا  ریغ  دـقع ، نیفرط  زا  کـی  ره  هدارا  عوـضوم  هک  تسا  یتروـص  رد  نآ 
هاجنپ دیوگب : تسا  هتـساوخ  ار  لفق  وا  هک  دـنک  روصت  شورف  يزارخ  ًاهابتـشا  دـیامن ، تمیق  ار  شارتدوخ  غیت  هعجارم و  یـشورفيزارخ 

رادـیرخ هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  ریغ  هدومن  ار  نآ  لاقتنا  دـصق  شورف  يزارخ  هچنآ  دوش  مولعم  هلماعم  زا  سپ  دریگ . ماجنا  هلماعم  لایر و 
هک هدارا  قفاوت  اریز  تسا ، هدـشن  عقاو  لـفق ) غیت و   ) دروم ود  زا  کیچـیه  هب  تبـسن  عـیب  ضرف  نیا  رد  تسا . هدرک  ار  نآ  کـلمت  دـصق 
اریز درواین ، رامشب  هدارا  رد  هابتـشا  دراوم  زا  ار  الاب  رد  روکذم  دروم  ود  هک  تسنآ  بسانم  تسا . هدوبن  لصاح  دشابیم  دقع  داقعنا  طرش 

ۀعومجم رد  تهج  نیدـب  تسا و  هدـشن  لصاح  هلماعم  نیفرط  هدارا  نیب  قفاوت  هکلب  هدومنن ، یهابتـشا  دوخ  هدارا  رد  نیفرط  زا  کی  چـیه 
. تسا هدشن  یتبحص  رما  ود  نیا  زا  هابتشا  نمض  رد  هسنارف  یندم  نوناق 

- دشابیم لاطبا  لباق  دقع  هابتشا  رثا  رد  هک  يدراوم  رد  - 2

هراشا

هک  تسیدروم  رد  نآ  و 
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وا هاگره  هک  يروطب  تسا ، هدومن  یـساسا  هابتـشا  دوخ  هدارا  رد  اهنآ  ود  ره  ای  نیفرط  زا  یکی  یلو  هدـش  لـصاح  نیفرط  هدارا  نیب  قفاوت 
زا يریگولج  هدومن و  هابتشا  هک  یسک  تیامح  يارب  هتسناد و  رثؤم  ار  هابتـشا  نیا  نوناق  تخاسیمن . عقاو  ار  دقع  تسنادیم  ار  رما  تقیقح 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 998 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا ریز  دروم  ود  رد  نآ  و  دیامنب . لحنم  لاطبا و  ار  دقع  هک  هداد  هزاجا  واب ، نایز  هجوت 

هلماعم عوضوم  تیھامب  تبسن  هابتشا  فلا -

رد  Objective یجراخ )  ) رظن زا  یکی  دومن : ریسفت  ناوتیم  هنوگ  ود  ار  عوضوم ) تیهام   ) ۀملک هسنارف .) م  ق . « 1115  » هدام لوا  قش  )
عوـن زا  ار  نآ  لیکـشت و  ار  یجراـخ  ءیـش  دوـجو  هک  یفاـصوا  ءازجا و  یماـمت  زا  دوـب  دـهاوخ  تراـبع  عوـضوم  تیهاـم  تروـص  نـیا 

. دهدیم رارق  صوصخم 
دوجو ءیـش  رد  دـناوتیم  هیلوا  رظنب  هک  یفاـصوا  رد  دوش  وجتـسج  هکنآ  ياـجب  تروـص  نیا  رد   Subjective یحور )  ) رظن زا  رگید 

عوضومب تبـسن  وا  هک  تسناد  تفرگ و  رظن  رد  ار  هدومن ) هابتـشا  هک  یـسک   ) لعاف هدارا  دیاب  دشاب ، ءیـش  نآ  تیهامب  طوبرم  هتـشاد و 
هتفرگ رارق  هدارا  رد  لعاف  یساسا  رظن  دروم  هک  دنتسه  یفاصوا  هدارا ، عوضوم  يوهام  فاصوا  نیاربانب  تسا . هدومنیم  روصت  هچ  هلماعم 

. تفرگیمن روبزم  یئاضق  لمع  ماجناب  میمصت  تسنادیم ، ار  اهنآ  نادقف  هچنانچ  هک  تسا 
Pothier

تسا هرقن  هکنآ  روصتب  نادعمش  ود  دشابیم ، هرقن  نادعمش  تفج  کی  دیرخ  ناهاوخ  هک  یـسک  هاگره  هک  تسنآ  رب  يوسنارف  نادقوقح 
. دنشاب هدش  هداد  هرقن  بآ  سم و  ود  نآ  هکنآ  لاح  درخب و 

، تسا يروهشم  تیـصخش  نآ  زا  ای  دنتـسه و  یمیدق  اهنآ  هک  هدومنیم  روصت  رادیرخ  هک  يدروم  فالخ  رب  تسا . لاطبا  لباق  روبزم  عیب 
ار نآ  لاـطبا  دـناوتیمن  رادـیرخ  تروـص  نیا  رد  هک  تسین ، روهـشم  تیـصخش  نآ  زا  اـی  تسا و  دـیدج  تخاـس  هک  ددرگ  فـشک  دـعب 

. دشابیمن يوهام  روبزم  هابتشا  اریز  دهاوخب ،
دوقع رد  هابتـشا  دننام  دیآیم و  شیپ  زین  تاعاقیا  رد  هابتـشا  هنوگنیا  دناهدش ، لیامتم  نادب  هدومن و  هجوت  ریخا  عیـسو  ریـسفتب  اههاگداد 

. دیامنب ار  نآ  لاطبا  تساوخرد  رد  دناوتیم  لعاف  ینعی  دشابیم ،

- فرط صخش  رد  هابتشا  ب -

هراشا

فرط هک  یـسک  تیـصخش  هکنآ  رگم  ددرگیمن ، هلماعم  نالطب  بجوم  دقع  فرط  صخـش  رد  هابتـشا  هسنارف .) م  هدام 1115 ق . قش 2  )
هلماعم  فرط  وا  اب  هک  یسک  تسنادیم  لماعم  هاگره  هک  ینعم  نیدب  دشاب . دقع  داجیا  رد  هدمع  تلع  تسا  دقع 
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داقعنا رد  یساسا  تلع  فرط  تیصخش  هکنآ  صیخشت  تخاسیمن . دقعنم  ار  دقع  تسا ، هدومنیم  روصت  هک  تسین  یـسک  نآ  هتفرگ  رارق 

. دـنادب ار  لماعم  دـصق  جراخ  رد  دوجوم  نئارق  هلدا و  هلماعم و  عون  رابتعاب  هک  دـشابیم  سرداد  اب  تسا  هدـش  نآ  رد  هابتـشا  هدوب و  دـقع 
هیلا لقتنم  تیصخش  هشیمه  نآ  لاثما  یتاباحم و  حلص  هبه ، رد  الثم  دریگیم . رظن  رد  ار  هلماعم  عون  البق  رما  نیاب  یگدیـسر  يارب  سرداد 

، صاخ فقو  یکیلمت ، تیـصو  دننام  دشابیم . ناسحا  يراکوکین و  نآ  زا  روظنم  هک  يدوقع  رد  تسا  نینچمه  دشابیم ، دقع  هدمع  تلع 
فیاظو ماجنا  ای  يراکوکین و  لام ، ةدنهد  لاقتنا  روظنم  دوقع  هنوگ  نیا  رد  اریز  اهنآ ، لاثما  نامـض و  دوس ، نودـب  ضرق  هیراع ، هعیدو ،

رد هچنآ  فالخ  رب  درادـن ، یـضواعم  يراجت و  ۀـبنج  دـشابیم و  لیکوب  نانیمطا  داـمتعا و  رب  ینتبم  تلاـکو  هک  یناـنچمه  تسا ، یتسود 
رظن دروم  هلماعم  فرط  تیـصخش  تسا  يرگید  ۀـیحان  زا  یلام  ندروآ  تسدـب  نیلماعتم  زا  کـی  ره  رد  تلع  هک  دـشابیم  ضوعم  دوقع 

دـشورفیم و واب  ار  نآ  تسا و  هاگـشناد  داتـسا  وا  هکنآ  روصتب  هدرک  هضرع  شورف  يارب  یـسکب  ار  یباتک  شورفباتک  الثم  دریگیمن ، رارق 
ندروآ تسدب  باتک  شورف  رد  یساسا  روظنم  نوچ  دشابیم . هاگشناد  يرتفد  وضع  رادیرخ  دوشیم  مولعم  دعب  درادیم  تفایرد  ار  شتمیق 
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. تسا رثا  الب  شورفباتک  هابتشا  هتشادن و  عیب  رد  يریثأت  رادیرخ  ندوب  هاگشناد  داتسا  دشابیم ، نآ  تمیق 
هک يروطب  دراد ، نآ  داقعنا  رد  ار  یـساسا  تیمها  فرط ، رابتعا  ترهـش و  ینف و  یملع و  تاـعالطا  هک  دنتـسه  ضوعم  دوقع  زا  یـضعب 

يروهشم شاقن  صخش  نالف  هکنآ  روصتب  یـسک  هاگره  تسا  لیبق  نآ  زا  ددرگیم ، دقع  لاطبا  بجوم  فرط  تیـصخشب  تبـسن ، هابتـشا 
مان رد  روهشم  شاقن  اب  روبزم  صخش  ددرگ  مولعم  دعب  دشکب ، وا  يارب  یئولبات  هک  دیامنب  دقعنم  يدادرارق  وا  اب  هدینش  ار  وا  مان  هک  تسا 

. دراد تهابش 

ددرگیم هلماعم  لاطبا  بجوم  هک  فرط  صخش  رد  هابتشا 

هک دوشب  دقع  فرط  صخش  تافص  زا  یتفص  رد  هابتشا  تسا  نکمم  دوشب ، دقع  فرط  یکیزیف  دوجو  رد  هابتشا  تسا  نکمم  هکنانچمه 
ًامومع و  دریگیم ، رارق  رظن  دروم  تیـصو  هبه و  رد  رما  نیا  بلغا ، تسا . هدـیدرگ  هدارا  قـقحت  بجوـم  هتفرگ و  رارق  یـساسا  رظن  دروـم 

. دوشیم نآ  لاطبا  بجوم 
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ةدام ریـسفت  دوب . دـهاوخ  لاطبا  بجوم  دـشاب  فرط  صخـش  رد  هابتـشا  حاکن ، رد  هاگره  هک  تسنآ  رب  هسنارف  یندـم  نوناـق  « 180  » ةدام
. تسا هدومن  داجیا  یملع  تایرظن  رد  يدیدش  فالتخا  روبزم 

دیاب تسین و  حاکن  لاطبا  يارب  یفاک  فرط ، صخش  تافص  زا  یتفص  رد  هابتشا  هک  تسنآ  رب  ینونک  نانادقوقح  رثکا  رظن  یئاضق و  رظن 
. دشاب فرط  یندم  ای  یکیزیف  صخش  رد  هابتشا 

. ددرگیم حاکن  لاطبا  بجوم  دشاب  وا  هیصخش  لاوحا  هدنهد  لیکشت  ءازجا  رد  هابتشا  ای  فرط  صخش  رد  هابتشا  هچنانچ  رگید  ترابعب 

دیامنیمن هدارا  رد  ریثأت  هک  یهابتشا  - 3

هراشا

هدام زا  رما  نیا  درادن . یئاضق  لمع  رد  يریثأت  دشاب ، نآ  دروم  یتاذ  ریغ  تفص  رد  ای  یئاضق و  لمع  تهج  رد  هچنانچ  هدننکهدارا  هابتشا 
. دوشیم طابنتسا  تسا  رکذتم  ار  هابتشا  ریثأت  دراوم  هک  هسنارف  یندم  نوناق  « 1110»

هکلب دشابیمن ، هدارا  عوضوم  لصاب  طوبرم  امیقتـسم  روبزم  تاهابتـشا  هک  تسنآ  هدارا  رد  الاب  رد  روکذم  هابتـشا  عون  ود  ریثأت  مدع  تلع 
. تسا هتفرگن  رارق  یئاضق  لمع  رد  هدننکهدارا  یلصا  فده  هک  تسا  یعرف  يوناث و  روماب  هجوتم 

تھج رد  هابتشا  لاثم 

هدوب شرگید  سابل  يوت  رد  سیون  دوخ  ملق  دوشیم  مولعم  دعب  هدش و  مگ  وا  سیوندوخ  ملق  هکنآ  روصتب  درخیم  یسیوندوخ  ملق  دمحم 
هدادـن و يور  دـشاب  ءاشنا  دـصق  عوضوم  هک  یهابتـشا  نآ  رد  تسا و  روبزم  ملق  سیون ، دوخ  ملق  دـیرخ  رد  دـمحم  ةدارا  عوضوم  تسا .

. تسا هلماعم  زا  جراخ  نآ  دشابیم و  ملق  ندش  مگ  هک  تسا  دیرخ  تهج  رد  وا  هابتشا 

- تفص رد  هابتشا  لاثم 

، تسا یمانمگ  صخش  نآ  ةدنـسیون  دوشیم  مولعم  دعب  تسا و  فورعم  دنمـشناد  نالف  نآ  ةدنـسیون  هکنآ  روصتب  درخیم  ار  یباتک  رفعج 
. تسا هدوب  نیعم  باتک  رادیرخ ، یلصا  فده  عیب ، ماجنا  رد  اریز  دشابیم ، حیحص  روبزم  ۀلماعم 

. دوشیم يراج  زین  تیصو  هبه و  دننام  ضوعم ، ریغ  دوقع  رد  یتاذ  ریغ  تفص  تهج و  رد  هابتشا  ریثأت  مدع  ةدعاق 

مکحب لھج  رثا  رد  هابتشا  هرصبت -
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مکحب لھج  رثا  رد  هابتشا  هرصبت -

، دشاب عوضومب  لهج  رثا  رد  تسا  نکمم  هک  ینانچمه  دیامنیم  لولعم  ار  هدارا  هک  یهابتشا 
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رد مکحب  لهج  رثا  رد  هک  یـسک  نیا  رب  انب  تسا . ناسکی  هدارا  رد  ود  نآ  زا  کی  ره  ریثأت  اریز  دـشاب ، مکحب  لـهج  رثا  رد  تسا  نکمم 
ۀجیتن رد  هابتـشا  زا  وگتفگ  نوچ  ددرگیم . هابتـشا  راچد  عوضومب  لهج  رثا  رد  هک  تسا  یـسک  دننام  دهد  ماجنا  ار  ۀـلماعم  دـتفا و  هابتـشا 
ینوناق مکحب  لهاج  صخـش  هاگ  یقوقح ، تیلاعف  ملاع  رد  هک  دوش  رکذـتم  تسا  یـضتقم  دـمآ ، نایمب  عوضومب  لـهج  مکحب و  لـهج 

دروم رما  نالف  هکنآ  روصتب  تسا  نکمم  دنرادن و  روشک  نیناوقب  یفاک  تاعالطا  هک  داوسیب  نیشنزرم  نامدرم  زا  يرایـسب  دننام  تسا ،
دوخ یـصو  ار  يرگید  دیامنب و  تیـصو  يروماب  یگلاس  نس 15  رد  یـسک  هکنآ  دـننام  دـنیامن . فلخت  نآ  زا  هتفرگن  رارق  ینوناق  مکح 

یفوتم یئاراد  رد  روبزم  صخش  فرـصت  دنک ، لمع  یـصوم  يایاصوب  تسا  دیـشر  غلاب و  هلاس  هکنآ 15  روصتب  روبزم  یـصو  دهد . رارق 
. دشابیم دشر  ینوناق  تاررقمب  وا  لهج  رثا  رد 

مکح عوضومب  لهاج  صخـش  رگید  هاگ  دشاب  هدیمهفن  تسه  هک  هنوگنآ  ار  نآ  ینعم  یلو  هدید  ار  ینوناق  یـسک  هاگره  تسا  نینچمه 
یلو تسا ، لطاب  وا  تالماعم  دشابیم و  عونمم  دوخ  یلام  قوقح  لاوما و  رد  تافرـصت  زا  نونجم  هک  دـنادیم  دیـشمج  هکنآ  دـننام  تسا ،

عوضوم دیـشمج  تروص  نیا  رد  درخب . وا  زا  یلاق  تسا  هدش  مالعا  روجحم  هاگداد  فرط  زا  نونجم و  صخـش  نالف  دنادب  هکنآ  نودـب 
. تسا هتسنادیمن  دشابیم  هدنشورف  ندوب  نونجم  هک  ار  مکح 

سیلدت مود -

هابتشاب ار  يرگید  هکنآ  يارب  دروآ  ياجب  یسک  هک  تسا  یلمع  عون  ره  سیلدت  دیوگیم : يوسنارف  روهشم  نادقوقح   Pothier هکنانچ
يارب یلاـمعا  هک  تسیدروم  رد  نآ  دـشابیم و  دـقع  لـالحنا  تاـبجوم  زا  یکی  سیلدـت  هک  تسنآ  رب  هسنارف  م  ق . « 1116  » ةدام دزادنا .

نیا رد  تخاسیمن . عقاو  ار  دـقع  نآ  نودـب  هک  دـیامن  تردابم  دـقع  داـقعناب  روبزم  صخـش  نآ  رثا  رد  دریگ و  ماـجنا  يرگید  ندز  لوگ 
Le dol یـساسا سیلدـت  ار  سیلدـت  هنوگنیا  دـهدیم . هولج  يرگید  تروصب  ار  نآ  دـیامنیم و  ریثأت  هدارا  عوضوم  رد  سیلدـت  تروص 

هدارا رد  ریثأت  دـنیوگ و   Le dol ineident سیلدت ار  نآ  دشاب ، هدـشن  دـقع  ماجنا  بجوم  سیلدـت  هچنانچ  دـنیوگ و   prineipal

دنک  لحنم  ار  دقع  هک  دهدیم  هزاجا  دیامنیم و  ریثأت  دقع  رد  یتروص  رد  سیلدت  دیامنیمن .
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لوگ سیلدت  رثا  رد  هک  یـسک  دشاب ، هداد  ماجنا  ار  سیلدت  تایلمع  ثلاث  صخـش  هچنانچ  الا  دـشاب و  هدـش  نآ  بکترم  دـقع  فرط  هک 
. دهاوخب وا  زا  ار  دوخ  تراسخ  دناوتیم  طقف  دیامن و  لحنم  ار  دقع  دناوتیمن  هدروخ 

. درادن يرثا  سیلدت  تاعاقیا  رد  الا  دشاب و  دقع  لمع  نآ  هک  تسا  یتروص  رد  سیلدت  ۀلیسوب  یئاضق  لمع  لالحنا 

هارکا موس -

. دهد ماجنا  ار  یلمع  ات  دوشیم  لامعا  صخشب  تبسن  هک  يرابجا  زا  تسا  ترابع  هارکا 
، دیامن بلـس  اًلماک  ار  وا  ةدارا  هک  دنادرگ  فیعـض  نادنچ  ار  صخـش  دـناوتیم  يدام  رابجا  دـشاب . یقالخا  ای  يدام و  تسا  نکمم  رابجا 
تسین و هدارا  هنوگچیه  ياراد  هدننکءاضما  دنیامن ، همان  ءاضماب  روبجم  دنربب و  ذغاک  يور  رب  دنریگب و  روزب  ار  یسک  تسد  هاگره  الثم 

دوب دهاوخ  يدروم  رد  دنادرگیم و  لولعم  ار  صخـش  هدارا  هک  يرابجا  نیاربانب  دشاب . هدش  لعج  هک  دنامیم  یئاضما  دـننام  روبزم  ءاضما 
ياجب دیدهت  رثا  رد  هک  یلمع  دیامن . صالخ  نآ  زا  ار  دوخ  دـناوتن  هک  دریگ  رارق  دـیدهت  ریثأت  تحت  صخـش  دـشاب و  یقالخا  رابجا  هک 
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زا یکی  هیحاـن  زا  هارکا  هک  دـیامنیمن  قرف  رما  نیا  رد  دـشابیم . لوـلعم  دـیدهت  رثا  رد  هدارا  نآ  هـک  دریگیم  ماـجنا  ةدارا  هلیـسوب  دروآیم 
واب تسا  هدـش  هرکم  هجوتم  هارکا  رثا  رد  هک  ینایز  ناربج  يارب  نوناق  ثلاث . صخـش  هیحاـن  زا  اـی  دـشاب  يرگیدـب  تبـسن  هلماـعم  نیفرط 

. دیامن لحنم  ار  هلماعم  نآ  دناوتب  هک  هداد  هزاجا 

نبغ مراهچ -

هراشا

مولعم ـالاب  فیرعت  زا  هکناـنچ  ددرگیم . لـصاح  رگیدـکی  اـب  هلماـعم  دروـم  رد  شزرا  لداـعت  مدـع  رثا  رد  هک  تسیناـیز  زا  تراـبع  نبغ 
رگیدکی اب  ود  نآ  شزرا  لداعت  رابتعاب  دراد و  دروم  ود  ضوعم  هلماعم  اریز  دوش ، تفای  ضوعم  تالماعم  رد  دناوتیم  طقف  نبغ  ددرگیم ،

ای هدروخ و  هلماعم  دروم  یعقاو  تمیقب  تبـسن  نوبغم  هک  یلوگ  رثا  رد  هلماعم  رد  نبغ  نآ  لاثما  هراـجا و  عیب ، دـننام  دوشیم  عقاو  هلماـعم 
. ددرگیم دوجوم  هتشاد  هک  مربم  جایتحا  يرارطضا و  تیعضو  رثا  رد  هکنآ 

رما نیا  دوجو  اب  دومنیمن . هلماعم  نینچب  مادقا  رارطضا ، ای  یقیقح و  تمیق  رد  هابتـشا  نودب  نوبغم  اریز  دنادرگیم ، لولعم  ار  هدارا  رما  نیا 
هلماعم  لالحنا  بجوم  نبغ  هک  تسنآ  رب  هسنارف  یندم  نوناق 
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: تسا هجاوم  ءانثتسا  ود  اب  روبزم  هدعاق  ددرگیمن .

- تالماعم زا  ضعب  - 1

هدام كرتشم  لام  میـسقت   ) دـنترابع اهنآ  و  دـیامن ، خـسف  ار  هلماعم  دـناوتب  نوبغم  هک  تسا  هداد  هزاجا  نوناق  یئاضق  لامعا  زا  یـضعب  رد 
زا شیب  هک  دوش  فشک  ًادعب  یتیصو  هچنانچ  هکرت  لوبق  هسنارف ) م  ق . « 1674  » هدام لوقنم  ریغ  لاوما  يرایتخا  عیب  ( ) هسنارف م  ق . « 887»

(. هسنارف م . ق . « 783  » ةدام دشاب  هکرت  فصن 

ریغص تالماعم  - 2

. دهاوخب هاگداد  زا  ار  نآ  لالحنا  دناوتیم  ددرگ  نوبغم  نآ  رد  دیامنب و  ۀلماعم  ریغص  هک  یتروص  رد 

مالسا قوقح  رد  هدارا  رد  هابتشا  ریثأت 

هراشا

قوقح نیب  الاب  روما  رد  دنبایرد و  دنناوتب  یناسآب  نایوجـشناد  هکنآ  يارب  نبغ - هارکا و  سیلدـت ، هابتـشا ، دراوم  رد  مالـسا  نییقوقح  رظن 
ددرگیم رکذ  مالسا  قوقح  رد  دیدرگ  نایب  هسنارف  قوقح  رد  اهنآ  هک  یبیترت  نامهب  دنیامنب  هسیاقم  هسنارف  مالسا و 

هابتشا لوا -

- ددرگیم دقع  نالطب  بجوم  هابتشا  هک  يدراوم  - 1

هراشا

رد قفاوت  تاهج  زا  یتهجب  هاگره  دـنادیم و  مزال  دـقع  داـقعنا  رد  ار  نیفرط  هدارا  قفاوت  برغ ، قوقح  دـننام  دروم  نیا  رد  مالـسا  قوقح 
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: تسا ریز  دروم  ود  رد  نآ  دوشیمن و  ققحم  دقع  ددرگن ، لصاح  نیفرط  هدارا 

- هلماعم عون  رد  دقع  نیفرط  هابتشا  فلا -

رد نیفرط  ةدارا  قفاوت  مدع  رابتعاب  روبزم  دقع  دریذپب . ار  نآ  هبه  دصقب  يرگید  ضرق و  دـصقب  دـهدب  يرگیدـب  یلوپ  یکی  هکنآ  دـننام 
. تسا لطاب  عون 

- هلماعم دروم  رد  دقع  نیفرط  هابتشا  ب -

مدع رابتعاب  روبزم  دقع  ار  لفق  شورف  دصق  رگید  دشاب و  هتـشاد  ار  شارتدوخ  دیرخ  دصق  یکی  ددرگ و  عقاو  رفن  ود  نیب  هلماعم  هکنانچ 
. تسا لطاب  هلماعم ، دروم  رد  نیفرط  هدارا  قفاوت 

- دشابیم لاطبا  لباق  دقع  هابتشا  رثا  رد  برغ  قوقح  رد  هک  يدراوم  - 2

هراشا

هدـید الیذ  هکنانچ  روبزم  هابتـشا  يارب  مالـسا  قوقح  دـشاب . هلماعم  فرط  تیـصخش  ای  عوضومب و  عجار  هابتـشا  هک  تسیدروم  رد  نآ  و 
فالخ  رب  تسا ، هتخانشن  يریثأت  هنوگچیه  دوشیم 

 37 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
لحنم ار  دقع  دناوتیم  هدومن  هابتـشا  هک  یـسک  رما  نیا  رثا  رد  دـنادیم و  هدارا  ندـینادرگ  لولعم  بجوم  ار  روبزم  هابتـشا  هک  برغ  قوقح 

( فرط تیصخشب  عجار  هابتشا  هدارا و  عوضومب  عجار  هابتشا   ) هابتشا ود  زا  کی  ره  حرش  کنیا  دیامن .

- هلماعم عوضوم  تیھامب  تبسن  هابتشا  فلا -

تسا و حیحـص  دقع  دیامن ، قیبطت  جراخ  اب  هدارا  عوضوم  یئاضق  لمع  رد  هاگره  مالـسا  نییقوقح  رظنب  تشذگ  هدارا  حرـش  رد  هکنانچ 
برغ قوقح  رد  روبزم  دروم  رد  هک  ار  یلاثم  رما  حیضوت  يارب  تشاد . دهاوخن  ریثأت  دشاب  عوضوم  تیهامب  تبسن  هچ  رگا  نآ  رد  هابتـشا 

: میهدیم رارق  هعلاطم  دروم  زین  اجنیا  رد  دیدرگ ، نایب 
هرقن بآ  هدوب و  سم  هکنآ  لاح  تسا و  هرقن  هکنآ  روصتب  درخیم  نادعمش  ود  تسا ، هرقن  نادعمش  تفج  کی  دیرخ  ناهاوخ  هک  یسک 

رادیرخ ةدارا  عوضوم  تسا و  دوجوم  نادعمش  ود  جراخ  رد  اریز  دشابیمن ، لاطبا  لالحنا و  لباق  تسا و  حیحـص  روبزم  عیب  دنـشاب ، هداد 
يرما ود ، نآ  ندوب  هرقنب  رادیرخ  روصت  تسا و  نادعمـش  ود  نامه  هدوب  رادیرخ  دـصق  دروم  هچنآ  اذـل  تسا ، هدوب  نادعمـش  ود  نآ  زین 

دناوتیمن دشابیمن ، نآ  زا  هاگآ  رگید  فرط  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هک  روبزم  هابتـشا  هکنآ  رب  هوالع  وا ، دـصق  عوضوم  تاذ  زا  جراخ  تسا 
. دنادرگ لالحنا  لباق  ار  دقع  دریگ و  رارق  رثؤم 

جراخ رد  دوجوم  نادعمش  ود  سفن  یئاضق  لمع  رد  هدارا  عوضوم  مالـسا  نییقوقح  رظنب  هک  تسنآ  الاب  دروم  رد  هابتـشا  ریثأت  مدع  تلع 
. تشاد دهاوخن  هدارا  رد  ریثأت  هابتشا  بیرقت  نیدب  دشاب . هتفرگ  رارق  عوضوم  نآ  ندوب  هرقن  هک  يوحنب  هرقن  نادعمش  ود  هن  تسا 

ار دقع  طرش  زا  فلخت  ناونعب  دناوتیم  ررضتم  دوش ، عقاو  نآ  رب  ینبم  دقع  ای  ددرگ  طرش  ندوب  هرقن  نادعمـش ، دیرخ  رد  هک  یتروص  رد 
. تسا هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  هک  تسا  هابتشا  دراوم  زا  جراخ  روبزم  ضرف  دیامن . لحنم  خسف  ۀلیسوب 

- فرط صخش  رد  هابتشا  ب -

دقع دـیامن ، قیبطت  جراخ  عوضوم  اـب  هدارا  عوضوم  هاـگره  مالـسا  قوقح  رد  دـیدرگ ، مولعم  هدارا  حرـش  رد  هتـشذگ  راـتفگ  زا  هکناـنچ 
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دشابیم و  حیحص 
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: ددرگیم رکذ  یلاثم  حیضوت  يارب  دومن . لحنم  هابتشا  رثا  رد  ار  نآ  ناوتیمن 
بیرقت نیدب  دشابیمن ، وا  رسپ  بهتم  هک  ددرگیم  مولعم  سپس  دیامنیم و  هبه  تسوا  رـسپ  هدومنیم  روصت  هک  دمحمب  ار  دوخ  یئاراد  ینز 

دنچ ینادازون  هک  دنربیم  يرگید  قاطاب  يرادهاگن  يارب  ار  دازون  دـیامنیم  لمح  عضو  نوچ  دوریم و  هاگـشیازب  لمح  عضو  يارب  نز  هک 
يرگید دازون  دریمیم و  دازون  ای  دننکیم و  ضوع  ار  وا  ناراتسرپ  ای  دوشیم و  هابتشا  يرگید  دازون  اب  روبزم  دازون  تسا . هدشیم  يرادهاگن 

دز مه  رب  ار  هبه  فرط  صخش  رد  هابتـشا  رابتعاب  ناوتیمن  دشابیم و  حیحـص  روبزم  هبه  مالـسا  نییقوقح  رظن  زا  دنهدیم . نزب  دنزرف  مانب  ار 
وا رـسپ  هدومنیم  روصت  هک  دمحمب  ار  دوخ  یئاراد  ثلث  یـسک  هاگره  تسا  نینچمه  دشابیم . دقع  هدـمع  تلع  فرط  تیـصخش  هچ  رگا 

سپ الاب  ضرف  دننام  هکلب  دشابیمن ، یصوم  رسپ  هل ) یصوم   ) دمحم هک  دندرگ  هاگآ  وا  هثرو  یصوم  توف  زا  سپ  دیامن و  تیـصو  تسا 
. دناهدرک یفرعم  شردامب  وا  ياجب  ار  يرگید  دازون  هدوب و  هدرم  ای  هدش  ضوع  دازون  لمح ، عضو  زا 

هک تسا  هل  یصوم  صخـش  بهتم و  صخـش  یـصوم ، بهاو و  ةدارا  عوضوم  هک  تسنآ  دز  مه  رب  ار  تیـصو  هبه و  ناوتیمن  هکنآ  تلع 
بهتم و تونب  دیامنیم . قیبطت  جراخ  اب  تسا  هدارا  عوضوم  هچنآ  دناهدرک و  لوبق  مه  اهنآ  هدش و  تیصو  هبه و  اهنآب  دنتسه و  جراخ  رد 
، دندومنیمن ار  تیصو  هبه و  نآ  دندوب  هاگآ  رما  تقیقح  رب  یصوم  بهاو و  هاگره  تسا و  تیصو  هبه و  هدمع  تلع  هچ  رگا  هل  یـصوم 

. تسا لالحنا  لباق  ریغ  دقع  دیامنیمن و  هدارا  رد  يریثأت  روبزم  هابتشا  نیاربانب  تسا . هتفرگن  رارق  هدارا  عوضوم  فصو  نیا  یلو 

- دیامنیمن هدارا  رد  ریثأت  هابتشا  هک  يدراوم  رد  - 3

هراشا

تشذگ برغ  قوقح  رد  هکنانچ  نآ ، دروم  یتاذ  ریغ  تفص  رد  هابتـشا  نینچمه  یئاضق و  لمع  تهج  رد  هابتـشا  مالـسا  نییقوقح  رظن  زا 
. دنادرگیمن لالحنا  لباق  ار  دقع  دیامنیمن و  هدارا  رد  يریثأت  هنوگچیه 

- هجیتن

هلماـعم فرط  تیـصخش  عوضومب و  عجار  هابتـشا  ریثأـت  رد  برغ ، نییقوقح  مالـسا و  نییقوقح  نیب  هک  دـیدرگ  موـلعم  تشذـگ  هچنآ  زا 
. ددرگیم لولعم  روبزم  هابتشا  رثا  رد  هدارا  هک  دننآ  رب  برغ  نییقوقح  دننادیمن و  رثؤم  ار  هابتشا  مالسا  نییقوقح  تسا . رظن  فالتخا 
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. دهاوخب ار  نآ  لاطبا  هدومن و  لحنم  ار  نآ  دناوتیم  تسا  هتخاس  عقاو  یئاضق  لمع  هابتشا  ۀجیتن  رد  هک  یسک  و 

سیلدت مود -

سیلدـت هک  ددرگیم  مولعم  دـننادیم ، هلماعم  تحـص  يارب  یفاک  جراخ  اب  ار  هدارا  عوضوم  قاـبطنا  مالـسا  نییقوقح  هک  تشذـگ  هچنآ  زا 
رثا رد  روبزم  ۀلماعم  رد  هک  یـسک  یلو  دشابیم ، حیحـص  هدـش  دـقعنم  سیلدـت  رثا  رد  هک  يدـقع  دـیامنیمن و  هدارا  رد  يریثأت  هنوگچـیه 

ال  ) درادیم مالعا  ار  نآ  يوبن  ثیدح  هک  روبزم  یلقع  هدعاق  قبط  دیامن . خسف  ررـض  ةدعاق ال  قبط  ار  هلماعم  دـناوتیم  هدـید  نایز  سیلدـت 
رثا رد  ار  یئاضق  لمع  هدروخ و  لوگ  هک  یسک  اذل  دزاس ، عفترم  ار  نایز  نآ  دیاب  دروآ  دراو  يرگیدب  ینایز  سک  ره  رارض ) ررض و ال 

. دنک ناربج  ار  دوخ  نایز  هلیسو  نیدب  ات  دیامن  لحنم  ار  نآ  دناوتیم  تسا  هداد  ماجنا  نآ 

هارکا موس -
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رثا رد  هاگره  هک  ددرگیم  مولعم  دشابیم ، تیاضر ، طرشب  ءاشنا  دصق  زا  تسا  ترابع  هدارا  هک  تشذگ  هدارا  حرـش  فیرعت و  رد  هکنانچ 
هدش ماجنا  صقان  یئاضق  لمع  هدوبن و  لماک  وا  هدارا  ددرگ ، بلـس  وا  زا  لماک  تیاضر  دوش و  جراخ  لادتعا  لاح  زا  هدننکدصق  دیدهت 

زا هارکا  مالـسا  قوقح  رد  دینادرگ . حیحـص  ار  یئاضق  لمع  دومن و  صقن  عفر  نآ  زا  ناوتیم  رخؤم  تیاضر  ۀلیـسوب  دشابیم و  ذفان  ریغ  و 
. دنادرگیم لولعم  ار  هدارا  هک  تسا  يروما 

نبغ مراهچ -

مالـسا قوقح  رد  ددرگیم . دوجوم  ضوعم  دوقع  رد  نآ  تسا و  رگیدکی  اب  نیـضوع  شزرا  لداعت  مدع  زا  ترابع  نبغ  تشذـگ  هکنانچ 
هجوتم هک  ینایز  رثا  رد  یلو  ددرگیم ، عقاو  ًاحیحـص  دقع  دیامنیمن و  هدارا  رد  يریثأت  هنوگچیه  رگیدکی ، اب  نیـضوع  شزرا  لداعت  مدـع 

. دهاوخب ار  شزرا  توافت  دناوتیمن  دیامنب و  ار  دوخ  نایز  ناربج  دقع  لالحنا  اب  دناوتیم  ررضتم  ررض ، ةدعاق ال  قبط  رب  تسا  هدش  نوبغم 

ناریا یندم  قوقح  رد  هدارا  رد  هابتشا  ریثأت 

هراشا

( هیماما  ) يرفعج قوقح  تاررقم  لوصا و  ناریا  نیننقم  دش  دهاوخ  نایب  ًادعب  هک  یتاهجب 
 40 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

اب هاگ  دراوم  ضعب  رد  یلو  دـناهدومن ، میظنت  ار  یندـم  نوناـق  هعومجم  داوم  ءاـهقف  روهـشم  ءارآ  زا  يوریپب  هداد و  رارق  دوخ  قشمرـس  ار 
یندـم نوناق  داوم  یتارییغت ، اب  هک  تادـهعت  تمـسق  رد  اصوصخم  دـناهدش  لیامتم  برغ  قوقح  لوصاب  هجوت ، نودـب  رگید  هاگ  هجوت و 

. دناهدومن همجرت  ار  هسنارف 
رد يرتسگداد  ءالکو  ناسرداد و  دننام  دنراد ، راک  رس و  قوقح  اب  المع  هک  یبرجت  نییقوقح  نینچمه  یندم و  قوقح  حرش  ناگدنسیون 
اب ار  یندـم  نوناق  داوم  یماـمت  دـنراد  یعـس  تسا ، هدومنیم  یئاـمرفمکح  ناریا  روشک  رد  يداـمتم  ناـیلاس  هک  يرفعج  قوقحب  سنا  رثا 

. دنوش لسوتم  دیعب  لیوأت  ای  عیسو  ریسفتب  رما  نیا  رد  هچ  رگا  دنیامن . قبطنم  مالسا  قوقح  تاررقم 
ضعب رد  هدومن و  يوریپ  شور  نیا  زا  دلج  نیا  رد  نینچمه  یندـم و  قوقح  موس  مود و  لوا و  دـلج  هس  نتـشون  رد  باتک  نیا  ةدـنراگن 

. تسا هدش  فرحنم  شور  نآ  زا  هدرک و  هدافتسا  دوخ  یئاضق  قوذ  زا  مه  دراوم 
: تسا دروم  هس  رد  هدارا  ندش  لولعم  رد  برغ  مالسا و  قوقح  نیب  فالتخا  تشذگ  هکنانچ 

الیذ ناریا  یندم  قوقح  رظن  زا  نانآ  زا  کی  ره  تیعضو  نبغ  سیلدت 3 - فرط 2 - تیصخش  رد  هابتشا  و  عوضوم ، تیهام  رد  هابتشا  - 1
ددرگیم نایب 

فرط صخش  رد  هابتشا  هلماعم و  عوضوم  تیهام  رد  هابتشا  لوا -

هراشا

هک یـسک  دـنادرگیم و  لولعم  ار  هدارا  فرط ، تیـصخش  رد  هابتـشا  نینچمه  هلماـعم و  عوضوم  تیهاـم  رد  هابتـشا  برغ  نییقوقح  رظن  زا 
حیحـص ار  هلماعم  نینچ  دننادیمن و  هلماعم  رد  رثؤم  ار  ود  نآ  مالـسا  نییقوقح  دیامن و  لاطبا  ار  هلماعم  دناوتیم  تسا  هدش  هابتـشا  بکترم 

رظن  زا  اما  دنرامشیم .
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: یندم نوناق 

- هلماعم عوضوم  تیهامب  تبسن  هابتشا  فلا -

نآ ۀجیتن  رد  هک  يدقع  دـیامنیم و  نایب  ار  هلماعم  عوضوم  تیهامب  تبـسن  هابتـشاب  عجار  مکح  « 200  » و « 199  » هدام ود  رد  یندـم  نوناق 
ق. « 200  » هدام تسین » هلماعم  ذوفن  بجوم  هارکا  ای  هابتشا  ۀجیتن  رد  لصاح  ياضر  : » م ق . « 199  » ةدام دنادیم . ذفان  ریغ  ًاحیرص  هدش  عقاو 

نوناق ددرگیم  مولعم  الاب  هدام  ود  دافم  زا  هکنانچ  دشاب :» هلماعم  عوضوم  دوخب  طوبرم  هک  تسا  هلماعم  ذوفن  مدع  بجوم  یتقو  هابتشا  : » م
ربانب هسنارف ) یندم  نوناق  « 1110  » ةدام لوا  دنب  و  « 1109  » هدام  ) تسا هدومن  تعباتم  هسنارف  یندم  نوناق  زا  تمـسق  نیا  رد  ناریا  یندـم 

هلماعم عوضوم  تیهامب  تبسن  هابتشا  هاگره  م ) ق . « 200  » هدام رد  هلماعم  عوضوم  دوخب  طوبرم   ) ترابع ًاصوصخم  روبزم  ةدام  ود  رهاـظ 
یندم نوناق  نیحراش  یلو  دیامن ، ذیفنت  ار  نآ  دناوتیم  هدومن  هلماعم  ًاهابتـشا  هک  یـسک  دشابیم و  ذفان  ریغ  دقع  تسا و  لولعم  هدارا  دشاب 
مدعب تسا ، هدومن  سابتقا  یمالـسا  قوقح  زا  ار  دوخ  تاررقم  یندم  نوناق  هکنآب  هجوت  اب  دنتـشاد  مالـسا  قوقحب  هک  یـسناب  رظن  نونکات 
ریسفت ار  الاب  هدام  ود  دناهدش ، راچان  تهج  نیدب  دناهدوبن . دقتعم  دشاب  هدش  دقعنم  عوضوم  دوخب  تبسن  هابتشا  ۀجیتن  رد  هک  يدقع  ذوفن 

هک دیامنن  قیبطت  جراخ  اب  یقیقح  ةدارا  عوضوم  هابتـشا ، ۀجیتن  رد  هک  تسا  يدروم  رد  هدام  ود  نآ  دنیوگب  دنیامن و  دیعب  لیوأت  عیـسو و 
رودـص رثا  رد  هدوب و  نویدـم  لایر  رازه  دـصکی  نیـسح  ترـسپ  هک  دـهدیم  ربخ  يرگیدـب  یـسک  الثم  تسلطاب ، هلماعم  تروص  نیا  رد 

دیامنیم و تنامض  راکبلط  دزن  دوخ ) رـسپ   ) نیـسح زا  دسیونیم و  ۀمان  تنامـض  اروف  ردپ  تسا ، هدش  تشادزاب  وا  هیلع  رب  یئارجا  گرب 
يرگید صخـش  تسین و  وا  رـسپ  هدش  تشادزاب  هک  نویدم  نیـسح  هک  دوشیم  مولعم  ًادعب  دیامنیم و  اهر  ار  وا  دـنکیم و  تقفاوم  راکبلط 

ندوبن ذفان  ۀملک  تهج  نیدب  و  تسا ، هدرک  تنامـض  هدوبن  نویدم  هک  دوخ  رـسپ  زا  ردپ  اریز  تسا ، لطاب  نامـض  الاب  دروم  رد  دشابیم ،
. دناهدرک ریبعت  لطابب  ار  هدام  رد  روکذم 

- فرط صخش  رد  هابتشا  ب -

تسا  یندم  نوناق  رد  رما  نیا  هب  عجار  هک  ياهدام 
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تیـصخش هک  يدراوم  رد  رگم  دروآیمن ، دراو  یللخ  هلماـعم  تحـصب  فرط  صخـش  رد  هابتـشا  : » م ق . « 201  » هدام دـشابیم . « 201  » هدام
نوناق « 1110  » هدام مود  دنب   ) هسنارف یندم  نوناق  زا  لبق ، تمـسق  دننام  تمـسق  نیا  رد  یندم  نوناق  دشاب » هدوب  دـقع  ةدـمع  تلع  فرط 

. تسا هدومن  تعباتم  هسنارف ) یندم 
یللخ هلماعمب  دوش  هابتـشا  نآ  رد  دشاب و  دـقع  هدـمع  تلع  فرط  تیـصخش  هاگره  ددرگیم  مولعم  م . ق . « 201  » ةدام موهفم  زا  هکناـنچ 
هکنآ للخ و  ۀـملکب  هجوت  اب  تسا . ذـفان  ریغ  ای  لطاب  هلماـعم  روبزم  لـلخ  رثا  رد  اـیآ  هک  تسا  هدـشن  ناـیب  نآ  مکح  یلو  دـیآیم ، دراو 

، دسریم رظنب  یقوقح  قطنم  زا  رود  هلماعم ، عوضوم  تیهامب  تبسن  هابتشا  مکح  نیب  هلماعم و  فرط  صخش  رد  هابتـشا  مکح  نیب  کیکفت 
تسا ذفان  ریغ  ددرگ ، دقعنم  هتفرگ  رارق  دقع  هدمع  تلع  وا  تیصخش  هک  فرط  صخـش  رد  هابتـشا  رثا  رد  هک  يدقع  هک  دوب  نآ  رب  دیاب 

. دیامن ذیفنت  ًادعب  ار  نآ  دناوتیم  هتخاس  عقاو  ار  دقع  هابتشا  رثا  رد  هک  یسک  و 
هدومن و ریسفت  ار  الاب  هدام  تسا  هیماما  قوقح  زا  یسابتقا  یندم  نوناق  هکنآ  هتشاد و  مالسا  قوقحب  هک  یسناب  رظن  یندم  قوقح  نیحراش 

لطاب ار  نآ  تهج  نیدب  دیامنن و  قیبطت  جراخ  اب  یقیقح  هدارا  فرط ، صخش  رد  هابتشا  رثا  رد  هک  تسیدروم  رد  هدام  هک  دناهدش  نآ  رب 
تسپ رومأم  دراد ، لاسرا  تسپ  ۀلیسوب  دیامنب و  میظنت  تسا  دهـشم  رد  هک  يروهـشم  لیکو  مانب  ۀمانتلاکو  یـسک  هکنآ  دننام  دناهتـسناد ،
مادقا تلاکو  رما  ماجناب  لوبق و  ار  تلاکو  ًاهابتـشا  روبزم  صخـش  دـهدب و  تسا  مان  نامه  ياراد  هک  يرگید  صخـشب  ار  نآ  دهـشم  رد 
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. دشابیم لطاب  دقع  تسین ، لکوم  هدارا  عوضوم  اب  قبطنم  تسا  جراخ  رد  هچنآ  نوچ  تروص  نیا  رد  دنک .
ۀجیتن هدرک و  دیعب  ریسفت  ار  م . ق . « 201  » و « 200  » و « 199  » داوم دناهدومن ، حرش  نونکات  ار  یندم  قوقح  هک  یناسک  تشذگ  هچنآ  ربانب 

. دناهتسنادن هدارا  رد  رثؤم  مالسا  قوقح  تعباتمب  ار  فرط  صخش  رد  هابتشا  هلماعم و  عوضوم  تیهامب  تبسن  هابتشا 
الاب هدام  ود  رهاظ  زا  دیاب  تسا ، هدش  فرحنم  مالـسا  قوقح  تعباتم  زا  دراوم  ضعب  رد  هک  یندـم  نوناق  شورب  هجوت  اب  هک  دـسریم  رظنب 

هاگره  هلماعم  فرط  صخش  رد  هابتشا  نینچمه  عوضوم و  دوخب  طوبرم  هابتشا  هک  دوب  نآ  رب  برغ  قوقح  تعباتمب  تشادن و  رب  تسد 
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ذفان ریغ  هدش  دقعنم  روبزم  هابتشا  رثا  رد  هک  يدقع  دنادرگیم و  لولعم  ار  هدارا  تسا و  رثؤم  هدارا  رد  دشاب  دقع  هدمع  تلع  وا  تیصخش 
هدرک مالـسا  قوقح  زا  تعباتم  هدومنیم و  دیعب  ریـسفت  ار  الاب  هناگهس  داوم  یندم  قوقح  رگید  نیحراش  دننام  نونکات  زین  هدـنراگن  تسا .

. تسا

سیلدت مود -

هدومن سیلدـت  عیاب  رگا  : » م ق . « 439  » هدام دوش » هلماعم  فرط  بیرف  بجوم  هک  یتاـیلمع  زا  تسا  تراـبع  سیلدـت  : » م ق . « 438  » ةدام
هدام ًاحیرص  هکنانچ  يرتشم » سیلدت  تروص  رد  یصخش  نمثب  تبسن  عیاب  تسا  نینچمه  تشاد و  دهاوخ  ار  عیب  خسف  قح  يرتشم  دشاب 
هدش عقاو  ًاحیحـص  دقع  هک  تسا  یتروص  رد  رگید  تارایخ  دـننام  نآ  دـشابیم و  خـسف  دراوم  زا  سیلدـت  دـیامنیم  حیرـصت  م  ق . « 439»

. دشاب
مالـسا قوقح  زا  اًلماک  روبزم  دروم  رد  یندـم  نوناق  نیاربانب  دوشیم . هداد  ررـضتمب  ررـض  ةدـعاق ال  دانتـساب  تاراـیخ  دروم  رد  خـسف  قح 

. تسا هدومن  تعباتم 

نبغ موس -

دروم رد  وا  دنک » خسف  ار  هلماعم  دناوتیم  نبغب  ملع  زا  دعب  دشاب  هتـشاد  شحاف  نبغ  هلماعم  رد  هک  نیلماعتم  زا  کی  ره  : » م ق . « 416  » هدام
نوناق نیاربانب  دـیامن . لحنم  ار  دـقع  دـناوتیم  وا  تسا ، هدـش  ررـضتم  هجوتم  هلماعم  ۀـجیتن  رد  هک  ینایز  رثا  رد  سیلدـت  دروم  دـننام  نبغ 

. تسا هدرک  تعباتم  مالسا  قوقح  زا  زین  روبزم  دروم  رد  یندم 

هیئاشنا ةدارا  مود - مسق 

هراشا

نآ رب  يرگید  هدننکهدارا  زا  ریغ  دـشابیم و  ینطاب  یحور و  رما  تشذـگ  هکنانچ  هیقیقح  ةدارا  . la volonte declare ۀیئاشنا . ةدارا 
جراخ رد  ار  هیقیقح  هدارا  هک  يرما  دروآ . تسدب  ار  نآ  ناوتب  هراشا  تباتک ، ظافلا ، دننام  یجراخ  رما  ۀلیسوب  هکنآ  رگم  ددرگیمن  هاگآ 

. دنیوگ هیئاشنا  ةدارا  دناسریم  جراخ  ملاعب  دیامنیم و  سکعنم 
الثم دـنامهفیم ، يرگیدـب  ار  دوخ  ینطاب  ةدارا  ظافلا  هلیـسوب  ًاـعون  هدـننکهدارا  تسا ، مهاـفت  میهفت و  يارب  تلآ  نیرتهداـس  نوچ  ظاـفلا 

وا هیقیقح  هدارا  هک  تسا  هدنیوگ  هیئاشنا  ةدارا  روایب  بآ  ترابع  روایب ، بآ  دنیوگیم  دوخ  رکونب  دهاوخیم  بآ  تسا و  هنـشت  هک  یـسک 
ار 
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دیوگب واب  تسا  نکمم  دـنکیم ، يرب  نید  لایر  رازه  دـصکی  زا  ار  دوخ  نویدـم  هک  یـسک  الثم  تسا ، وحن  نیمهب  زین  یئاضق  لاـمعا  رد 
. یتسه يرب  يراد  هک  ینید  زا  وت  هک :

مزال زین  هیئاشنا  ةدارا  تسا ، دـلوم  روتوم  هک  هیقیقح  ةدارا  رب  هوالع  یئاـضق ، لـمع  شیادـیپ  يارب  هک  تسنآ  دـیآیم  شیپ  هک  یـشسرپ 
؟ تسین نآب  یئاضق  لمع  ریثأت  رد  یجایتحا  ای  دشابیم ،

ناـیب اًـلیذ  هک  یتاـهجب  هک  دـسریم  رظنب  دریگ . رارق  هعلاـطم  دروـم  یلیلحت  رظن  زا  یئاـشنا  ةدارا  ریثأـت  هک  دـیامنیم  باـجیا  رما  نیا  خـساپ 
. دراذگ قرف  عاقیا  دقع و  نیب  دیاب  ددرگیم 

- دقع رد  یئاشنا  هدارا  شقن  فلا -

هکنآ يارب  دریذپیم . ار  نآ  يرگید  دـیامنیم و  هدارا  ار  يرما  یکی  هک  ددرگیم  لصاح  رفن  ود  ةدارا  قفاوت  ۀلیـسوب  دـقع  تشذـگ  هکنانچ 
نآ لمع ) و  هراشا ، نتشون ، نتفگ ،  ) يدام روما  زا  یکی  ۀلیسوب  ار  دوخ  ةدارا  دیاب  دریذپب ، ار  نآ  ات  ددرگ  هاگآ  يرگید  ةدارا  زا  کی  ره 

م ق . « 191  » هدام هک  تسا  نیا  ددرگ . علطم  دوخ  فرط  هدارا  زا  دناوتب  تسا  نکمم  ریغ  ًاعون  يرگید  يارب  نآ  نودب  الا  دراد و  مالعا  ار 
: دیوگیم

، دقع شیادیپ  رد  هیقیقح  ةدارا  ریثأت  طرش  نیاربانب  دنک .» دصق  رب  تلالد  هک  يزیچب  ندوب  نورقم  طرشب  ءاشنا  دصقب  دوشیم  ققحم  دقع  »
. دـیامنیم هدـننکهدارا  تایونم  زا  تیاکح  لامک ، روطب  هک  تسا  ظـفل  ًاـمومع  نآ  دـیامن و  روبزم  ةدارا  رب  تلـالد  هک  تسا  یجراـخ  رما 

نایب ار  هدننکهدارا  تایونم  دناوتیم  ظفل  فیدر  رد  دیامنیمن ، سکعنم  دراد ، هارمه  ظفل  ًامومع  هک  ار  هیلاقم  هیلاح و  نئارق  هچ  رگا  هتشون 
دـشاب و اضر  دـصق و  نیبم  هک  هراشا  دـشابن  نکمم  ظفلت  اهنآ  زا  یکی  ای  نیفرط  يارب  هک  يدراوم  رد  : » م ق . « 192  » هدام روتسدب  دیامن .

«. دوب دهاوخ  یفاک 
رگم ددرگ  لصاح  ضابقا  ضبق و  لثم  دـشاب  اضر  دـصق و  نیبم  هک  یلمع  ۀلیـسوب  تسا  نکمم  هلماعم  ءاشنا  : » م ق . « 193  » هدام روتسدب 

هیقیقح ةدارا  هکنآ  رگم  ددرگیمن  ققحم  دـقع  یقوقح  یلیلحت و  رظن  زا  تشذـگ  هچنآ  رباـنب  دـشاب » هدرک  ءانثتـسا  نوناـق  هک  يدراوم  رد 
ددرگ  مالعا  هیئاشنا  ةدارا  ۀلیسوب  نیفرط 

45 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

- عاقیا رد  یئاشنا  هدارا  شقن  ب -

، ددرگیمن ررضتم  روبزم  لمع  زا  سکچیه  هک  دیامنیم  طاقسا  ای  داجیا  ار  یقح  هک  تسا  رفن  کی  ةدارا  زا  ترابع  تشذگ  هکنانچ  عاقیا 
مه نوناق  ددرگیمن و  ررـضتم  نآ  زا  یـسک  هک  تسنآ  ضرف  اریز  درادن ، يرگید  تقفاومب  جایتحا  یعاقیا  هدارا  یلیلحت  رظن  زا  نیا  رب  انب 

. تسا هتسنادن  مزال  عاقیا  رد  ار  يرگید  تقفاوم 
رب ار  يرگید  عالطا  نوناق  اریز  دوب ، دهاوخ  یفنم  نآ  خساپ  دشابیمن ؟ نآ  طرـش  زین  يرگید  عالطا  ایآ  هک  دـیآیم  شیپ  یـشسرپ  نونکا 

. تسا هتسنادن  عفنیذب  نداد  عالطاب  مزلم  ار  هدننکعاقیا  تاعاقیا  زا  کیچیه  رد  هدرمشن و  مزال  عاقیا 
دننام دنادب ، مزال  ار  نآ  هنیعم  دراوم  رد  نوناق  هکنآ  رگم  تسین  رما  مالعا  ینعی  یئاشنا  ةداراب  جایتحا  تاعاقیا  رد  یلیلحت  رظن  زا  نیاربانب 

عقاو دنونـشب  ار  قالط  هک  لداع  درم  رفن  ود  لـقاال  روضح  رد  قـالط و  هغیـصب  دـیاب  قـالط  : » دـیوگیم م  ق . « 1134  » هدام رد  هک  قـالط 
«. ددرگ

هدارا ریثأت  یساسا  طئارش 
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هراشا

يدنبناوختسا هدارا  رگید : ترابعب  دوش . نآ  تسویپ  يرگید  طئارش  هکنآ  رگم  دشاب  یئاضق  لمع  دلوم  دریگ و  رارق  رثؤم  دناوتیمن  هدارا 
. دشاب زئاح  ار  تحص  یمومع  طیارش  دیاب  ددرگ  ققحم  یئاضق ، لمع  هکنآ  يارب  دهدیم و  لیکشت  ار  یئاضق  لمع 

يارب یساسا  طیارـش  دعبب  م  ق . « 190  » ةدام طقف  تسا ، هدومنن  رکذ  عاقیا  ای  دقع  رد  ار  هدارا  ریثأت  یـساسا  طیارـش  ةدام  رد  یندـم  نوناق 
عاقیا نینچمه  اهدادرارق و  ای  فقو و  حاکن ، لثم  دنـشابیمن  هلماعم  هک  يدوقع  دننام  رگید  یئاضق  لامعا  دـیامنیم . نایب  ار  هلماعم  تحص 

. تسناد روبزم  داوم  تاررقم  لومشم  كالم  تدحو  رظن  زا  دیاب  ار 
. تسا یساسا  لیذ  طیارش  هلماعم  ره  تحص  يارب  : » م ق . « 190  » ةدام

. اهنآ ياضر  نیفرط و  دصق  (- 1
. نیفرط تیلها  (- 2

. دشاب هلماعم  دروم  هک  نیعم  عوضوم  (- 3
 46 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

«. هلماعم تهج  تیعورشم  (- 4

- اهنآ ياضر  نیفرط و  دصق  - 1

. دیدرگ نایب  نآ  حرش  هک  تسا  نیفرط  هدارا  نامه  اهنآ  ياضر  نیفرط و  دصق 

- هلماعم نیفرط  تیلها  - 2

هراشا

. دشابیم یئاضق  لمع  ماجنا  يارب  صخـش  تیلباق  زا  ترابع  تیلها  دمآ ، دهاوخ  تیـصخش  لصف  رد  ًادعب  تشذگ و  لوا  دلج  رد  هکنانچ 
. ءافیتسا تیلها  عتمت ، تیلها  تسا : مسق  ود  رب  تیلها 

- عتمت تیلها  فلا -

م ق . « 956  » هداـم روتـسدب  دـشابیم . تیـصخش  اـب  هارمه  نآ  تسا و  فیلکت  قح و  ندـش  اراد  يارب  درف  تیلباـق  زا  تراـبع  عتمت  تیلها 
یندـم قوقح  زا  لمح  : » م ق . « 957  » هدام دوشیم » مامت  وا  گرم  اب  عورـش و  ناـسنا  ندـش  دـلوتم  هدـنزاب  قوقح  ندوب  اراد  يارب  تیلها  »

« دوش دلوتم  هدنز  هکنیا  رب  طورشم  ددرگیم ، عتمتم 

- ءافیتسا تیلها  ب -

هک دـیامنیم  ادـیپ  تیلها  یئاضق  لمع  ماجنا  يارب  ینامز  صخـش  دـشابیم . فیلکت  قح و  لامعا  ءارجا و  يارب  درف  تیلباق  ءاـفیتسا  تیلها 
ریغ ای  میقتـسم  یئاضق  لمع  ماجنا  هکنآ  رگم  دشاب ، زیمم  لقاع و  هک  تسا  یتروص  رد  نآ  دیامنب و  ءاشنا  دصق  ینعی  دـنک ، هدارا  دـناوتب 

، دشاب دیـشر  لقاع و  غلاب ، دیاب  م  ق . « 212  » هدام روتـسدب  تروص  نیا  رد  هک  دوش  وا  یلام  قوقح  لاوما و  رد  فرـصت  بجوم  میقتـسم 
م: ق . « 1207  » هدام روتسدب  اریز 
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: دنتسه عونمم  دوخ  یلام  قوقح  لاوما و  رد  فرصت  زا  روجحم و  لیذ  صاخشا  »
. راغص - 1

. دیشر ریغ  صاخشا  - 2
«. نیناجم - 3

سک ره  : » م ق . « 1209  » هدام دشابن » یئالقع  دوخ  یلام  قوقح  لاوما و  رد  وا  تافرصت  هک  تسا  یـسک  دیـشر  ریغ  : » م ق . « 1208  » هدام
دیشر  ریغ  مکح  رد  دشابن  مامت  لاس  هدجیه  ياراد  هک 

 47 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
«. دوشیم جراخ  تمومیق  تحت  زا  دوش  تباث  همکحم  رد  یسک  دشر  مامت ، لاس  هدزناپ  زا  دعب  هک  یتروص  رد  کلذ  عم  تسا 

- دشاب هلماعم  دروم  هک  نیعم  عوضوم  - 3

ار غاب  ای  هناخ  نیا  دیوگب : یـسک  هکنآ  دننام  دشابن ، دیدرت  دروم  ینعی  دـشاب  نیعم  دـیامنیم  هدارا  هک  یـسک  دزن  دـیاب  یئاضق  لمع  دروم 
لایر نویلیم  کیب  متخورف 

- هلماعم تهج  تیعورشم  - 4

هلماعم الا  دشاب و  عورشم  دیاب  دشاب  هدش  حیرصت  رگا  یلو  دوش  حیرصت  نآ  تهج  هک  تسین  مزال  هلماعم  رد  : » م ق . « 217  » هدام روتسدب 
شتآ ار  سک  نالف  هناخ  ات  مهاوخیم  نیزنب  رتیل  دیوگب 20  نیزنب و  شورف  هزاغمب  دورب  نیزنب  دیرخ  يارب  یـسک  هاگره  اًلثم  تسا » لطاب 

مه ار  نالف  هناخ  درخب و  نیزنب  تهج ، نایب  نودب  دورب و  هاگره  و  دـنزن ، مه  شتآ  دوش و  نامیـشپ  هچ  رگا  تسا  لطاب  هلماعم  نیا  منزب ،
( دوش هعلاطم  لوا  دلج  رد  هلماعم  تحص  يارب  یساسا  طیارش  یلیصفت  حرش  . ) تسا حیحص  هلماعم  نآ  دنزب  شتآ 

دوقع ماسقا 

هراشا

. هنیعم ریغ  دوقع  هنیعم ، دوقع  دنمسق : ود  رب  هررقم  ماکحا  راثآ و  رابتعاب  دوقع 

- هنیعم دوقع  فلا -

کی دوخ  ۀعومجم  رد  نوناق  ار  اهنآ  و  ددرگیم . دقعنم  یصاخ  طئارش  تحت  هنیعم  تاعوضومب  عجار  هک  دنتسه  یئاهدادرارق  هنیعم  دوقع 
اهنآ لاثما  حاکن و  هعرازم ، هیراع ، هعیدو ، هراجا ، هضواعم ، عیب ، دننام : تسا ، هدرک  نایب  ار  نآ  طئارش  عوضوم و  هدرب و  مان  کیب 

هنیعم ریغ  دوقع  ب -

عوضوم رهب  عجار  هک  دنتسه  دازآ  نیفرط  دنشابیمن و  صاخ  طئارش  رد  هنیعم  تاعوضومب  عجار  هک  دنتـسه  یئاهدادرارق  هنیعم  ریغ  دوقع 
زین صاخ ) ینعمب   ) دادرارق ار  هنیعم  ریغ  دوقع  دنیامن ، دقعنم  یئاهدادرارق  دـیامن  باجیا  اهنآ  یعامتجا  یناگدـنز  هک  یطیارـش  ره  تحت 

حیرـص فلاخم  هک  یتروص  رد  دناهدومن  دقعنم  ار  نآ  هک  یناسکب  تبـسن  یـصوصخ  ياهدادرارق  : » دـیوگیم م  ق . « 10  » هدام دنیوگیم ،
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فالخ رب  هک  ار  یـصوصخ  ياـهدادرارق  اـی  یجراـخ و  نیناوق  دـناوتیمن  همکحم  : » دـیوگیم م  ق . « 975  » هدام تسا .» ذـفان  دـشابن . نوناق 
ارجا عقومب  دوشیم  بوسحم  یمومع  مظن  اب  فلاخم  رگید  تلعب  ای  هعماج  تاساسحا  ندرک  رادهحیرج  ۀطـساوب  ای  هدوب و  هنـسح  قـالخا 

ءارجا  هچ  رگا  دراذگ 
 48 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

«. دشاب زاجم  الوصا  روبزم  نیناوق 

هنیعم ریغ  دوقع  طیارش 

هراشا

: دشاب ریز  طیارش  ياراد  دیاب  دوش  عقاو  حیحص  دادرارق  ای  هنیعم  ریغ  دوقع  هکنآ  يارب 
. دشاب هلماعم  تحص  یساسا  طئارش  ياراد  - 1

. دشابن نوناق  حیرص  فلاخم  - 2
. دشابن هنسح  قالخا  فالخ  رب  - 3
. دشابن یمومع  مظن  اب  فلاخم  - 4

دشاب هلماعم  تحص  يارب  یساسا  طیارش  ياراد  دیاب  دادرارق  - 1

ره دوریم و  رامـشب  يرما  نیناوق  زا  تسا و  یعامتجا  مظن  ظـفح  رظن  زا  م  ق . « 190  » هدام رد  روکذم  هلماعم  تحص  يارب  یـساسا  طئارش 
. دوب دهاوخ  لطاب  الا  دشاب و  روبزم  طئارش  ياراد  دیاب  يدادرارق 

- دشابن نوناق  حیرص  فلاخم  دیاب  دادرارق  - 2

دیاب داد  رارق  هک  ینوناق  زا  روظنم  دـشابن  نوناق  حیرـص  فالخ  رب  دـیاب  م  ق . « 10  » ةدام روتـسدب  ددرگ  عقاو  حیحـص  هکنآ  يارب  دادرارق 
دادرارق دنشابیم . نآ  ءارجاب  فلکم  دارفا  هدش و  عضو  یعامتجا  مظن  ظفح  رظن  زا  هرمآ  نیناوق  اریز  تسا  هرمآ  نیناوق  دشابن ، نآ  فلاخم 

. دوشیمن دادرارق  نالطب  بجوم  يریسفت  نیناوق  فالخ  رب 
تاررقم فالخ  رب  دنناوتیم  نیفرط  دوشیم . لمع  نآ  قبط  دادرارق ، رد  توکس  دروم  رد  هک  دنتـسه  یتاررقم  یـضیوعت  يریـسفت و  نیناوق 

. دنهد رارق  دنهاوخب  هک  هنوگره  روبزم 

- دشابن هنسح  قالخا  اب  فلاخم  دیاب  دادرارق  - 3

، تفگ ناوتیم  هچنآ  تسا . راوشد  بلغا  جراخ  تاعوضوم  اب  نآ  قیبطت  یلو  دشابیم ، ناسآ  نهذ  رد  هچ  رگا  هنـسح  قالخا  موهفم  روصت 
هک دسرن  هجردب  هچ  رگا  دننک  حیبقت  ار  نآ  فالخ  رب  راتفر  دـننادب و  مزال  ار  نآ  تیاعر  ۀـعماج  دارفا  هک  دـشابیم  يروما  هنـسح  قالخا 

. ددرگ یمومع  راکفا  عماج و  تاساسحا  جییهت  بجوم 
رامشب هنـسح  قالخا  فالخ  رب  یناکم  ای  ینامز  رد  يرما  تسا  نکمم  هک  ینعم  نیدب  تسا  توافتم  ناکم  نامز و  رابتعاب  هنـسح  قالخا 

نإ شورف و  غیلبت  يارب  یـسک  هاگره  نیاربانب  دشابن . نآ  فالخ  رب  ای  هنـسح و  قالخا  قفاوم  رگید  ناکم  ای  نامز و  رد  رما  نامه  دورب و 
دنیشنب  دراد  رارق  نویماک  رب  هک  یناو  رد  تعاس  ود  يزور  هک  ددنبب  دادرارق  یئابیز  نز  اب  كرحتم ) ياهمامح  )
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دنیشنب  دراد  رارق  نویماک  رب  هک  یناو  رد  تعاس  ود  يزور  هک  ددنبب  دادرارق  یئابیز  نز  اب  كرحتم ) ياهمامح  )
 49 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

هتخانش هنسح  قالخا  فالخ  رب  ناریا  رد  روبزم  دادرارق  دننادرگب . یمومع  رباعم  اهنابایخ و  رد  ار  نویماک  نآ  و  دزیرب ، دوخ  نت  رب  بآ  و 
ۀـشیش تشپ  انـش ) سابل   ) ویام اب  تعاس  دـنچ  يزور  هک  دـنک  ریجا  یـسک  ار  یئابیز  نز  هاگره  تسا  نینچمه  دـشابیم و  لـطاب  دوشیم و 

مادک بوسحم و  هنسح  قالخا  زا  رما  مادک  هکنآ  صیخشت  كالم  دیامنب . یگدنفاب  هناخراک  نالف  لوصحم  ویام  زا  غیلبت  دتسیاب و  ةزاغم 
هنـسح قالخا  فالخ  رب  هک  يرما  هاگره  تسا . هدرکن  نییعت  ار  روما  نآ  نوناق  دشابیم و  فرع  رظنب  تسا  هنـسح  قالخا  فالخ  رب  کی 

رب رما  مادک  هکنآ  صیخشت  یئاضق  یگدیسر  رد  تسا . نوناق  فالخ  رب  نآب ، تبـسن  دادرارق  دریگب ، رارق  ینوناق  عنم  دروم  دوریم  رامـشب 
. دیامنب نییعت  ار  نآ  یقالخا  شزرا  یعامتجا  تاداع  طیحم و  قالخاب  هجوت  اب  هک  دشابیم  سرداد  اب  تسا  هنسح  قالخا  فالخ 

- دشابن یمومع  مظن  اب  فلاخم  دیاب  دادرارق  - 4

نتـسناد جراخ و  تاعوضوم  اب  نآ  قیبطت  یلو  دشابیم  ناسآ  هداس و  هنـسح  قالخا  ۀـملک  موهفم  دـننام  یمومع  مظن  ۀـملک  موهفم  روصت 
نآ باکترا  هک  دنشابیم  یمومع  مظن  فالخ  رب  يروما  هک  تسنآ  تفگ  یمومع  مظن  فیرعت  رد  ناوتیم  هچنآ  تسا . لکشم  شقیداصم 

ددرگیم  مظن  لالخا  بجوم  دیامنیم و  یعامتجا  جنشت  ناجیه و  داجیا 
، دـشاب هنیعم  دوقع  زا  جراخ  هک  تخاس  دـقعنم  یئاهدادرارق  دومن و  هدافتـسا  ناوتیم  هنیعم  ریغ  دوقع  رد  طـقف  هن  هدارا  يدازآ  زا  رکذـت -

. درک جرد  نآ  رد  ار  یطیارش  دومن و  هفاضا  ار  يروما  داد و  یتارییغت  زین  هنیعم  دوقع  رد  روبزم  ةدعاق  کمکب  ناوتیم  هکلب 

داسف تحص و  رابتعاب  دقع  ماسقا 

- حیحص دقع  - 1

. تسا هتخانش  ار  یصوصخم  راثآ  یئاضق  لامعا  زا  کی  ره  يارب  نوناق 
لمع رگید  ترابعب  ددرگ . دوجوم  هتـشاد  ررقم  نوناق  هک  هنوگنآ  لامک  روطب  یئاضق  لـمع  هک  ددرگیم  دوجوم  یتروص  رد  روبزم  راـثآ 

ای دوشن  دوجوم  الصا  هاگره  الا  دشاب و  اراد  ار  تحص  طئارش  ناکرا و  یمامت  هک  دوب  دهاوخ  هصوصخم  راثآ  ياراد  یتروص  رد  یئاضق 
. ددرگ راثآ  نآ  ياراد  دناوتیمن  ددرگ  دوجوم  صقان 

. تسا هدومن  حیرصت  م  ق . « 190  » هدام ار  هلماعم  تحص  يارب  یساسا  طئارش 
: تسا یساسا  لیذ  طیارش  هلماعم  ره  تحص  يارب  : » م ق . « 190  » ةدام

 50 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
. اهنآ ياضر  نیفرط و  دصق  - 1

. دشاب هلماعم  دروم  هک  نیعم  عوضوم  نیفرط 3 - تیلها  - 2
«. هلماعم تهج  تیعورشم  - 4

ياضرب هکنیا  رگم  تسا ، عابتالا  مزال  اهنآ  ماقم  مئاق  نیلماعتم و  نیب  دـشاب  هدـش  عقاو  نوناـق  قبط  رب  هک  يدوقع  : » م ق . « 219  » هدام قبط 
« دوش خسف  ینوناق  تلعب  ای  هلاقا  نیفرط 

- حیحص ریغ  دقع  - 2

هراشا
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: تسا مسق  ود  رب  حیحص  ریغ  دقع  دشابیمن ، ررقم  یقوقح  راثآ  ياراد  هک  تسیدقع  نآ  و 

- ذفان ریغ  دقع  فلا -

هراشا

هلیسوب روبزم  دقع  تسا . اضر  دقاف  حالطـصاب  دشابیم و  اراد  ار  تحـص  يارب  یـساسا  طئارـش  یمامت  اضر ، زا  ریغ  هک  تسا  يدقع  نآ  و 
حیحـص دوش  ذـیفنت  هکنانچ  روبزم  دـقع  دوشیم  هتفگ  هک  تسا  نیا  ددرگیم . دوخب  صوصخم  راثآ  ياراد  هدـش و  لـیمکت  رخؤم  ياـضر 

: تسا ریز  دراوم  رد  نآ  دوب و  دهاوخ  لطاب  دوش  در  هچنانچ  ددرگیم و 

- یلوضف دقع  کی 

ول تسین و  ذـفان  تلاکو  ای  تیالو  ناونعب  زج  ریغ  لامب  هلماعم  : » م ق . « 247  » هدام دوش . عقاو  تمس  يذ  ریغ  ۀلیـسوب  هک  تسیدقع  نآ  و 
هلماعم تروص  نیا  رد  دومن  هزاجا  ار  نآ  هلماعم  عوقو  زا  سپ  وا  ماقم  مئاـق  اـی  کـلام  رگا  یلو  دـشاب  یـضار  ًاـنطاب  لاـم  بحاـص  هکنیا 

. دشابیمن صوصخم ، رثا  ياراد  تسا  تمس  يذ  تیاضر  دقاف  هدارا  نوچ  یلوضف  دقع  رد  دوشیم .» ذفان  حیحص و 
هزاجا تروصب  تیاضر  مالعا  زا  سپ  روبزم  دقع  تسا . هدش  لصاح  تمسيذ  تیاضر  نودب  ءاشنا  دصق  یلوضف  دقع  رد  رگید  ترابعب 

. ددرگیم حیحص  دشابیم  تمس  ياراد  هک  یسک  فرط  زا 
. وا لیکو  ای  دشاب ، کلام  روبزم  صخش  هاوخ 

- دشابیم هابتشا  رب  ینتبم  هک  يدقع  ود -

دوخب طوبرم  هابتـشا  رب  ینتبم  هک  يدـقع  م  ق . « 201  » هداـم زا  طبنتـسم  م و  ق . « 200  » هدام حیرـص  قبط  هسنارف  یندـم  نوناق  زا  تعباتمب 
هچنانچ دیامن و  ذیفنت  ار  نآ  دـناوتیم  هدومن  هابتـشا  هک  یـسک  تسا و  ذـفان  ریغ  دـشاب  هلماعم  فرط  صخـش  رد  هابتـشا  ای  هلماعم  عوضوم 

. ددرگیم لطاب  دقع  نآ  درک ، در  هدومنن و  ذیفنت 
51 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

- هرکم دقع  هس -

هدوب هرکم  هک  یـسک  تسا و  ذفان  ریغ  ای  صقان  لدتعم  ياضر  نادـقف  رابتعاب  دـشاب  هدـش  عقاو  هارکا  رثا  رد  هک  يدـقع  تشذـگ  هکنانچ 
دنرادن و يرثا  هنوگچیه  هلطاب  دوقع  دننام  دندرگن . ذیفنت  هک  مادام  ذـفان  ریغ  دوقع  دـعبب .) م  ق . « 199  » هدام  ) دیامن ذیفنت  ار  نآ  دـناوتیم 

. دیامنب نآ  ندوب  رثا  البب  عافد  ذفان  ریغ  دوقع  لباقم  رد  دناوتیم  عفنيذ  تهج  نیدب 
. ددرگیم لصاح  دشاب  تمسيذ  تیاضر  زا  فشاک  هک  ةراشا  ای  لعف  ظفل و  رهب  نآ  دیآیم و  لمعب  تیاضر  مالعا  ۀلیسوب  دقع  ذیفنت 

- لطاب دقع  ب -

دناهتشادن دصق  نیفرط  زا  یکی  هک  يدقع  لیبق  زا  دشاب ، دقاف  ار  هلماعم  تحـص  يارب  یـساسا  ناکرا  زا  یکی  هک  تسا  يدقع  لطاب  دقع 
. شوهدم باوخ و  تسم ، دقع  دننام 

. دنیوگیم زین  دساف  دقع  ار  لطاب  دقع  زیمم . ریغ  ریغص  ۀلماعم  دننام  دشاب  هتشادن  ار  هلماعم  يارب  تیلها  نیفرط  زا  یکی  هکنآ  ای 
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«365  » هدام تسا . هدشن  عقاو  يدقع  هک  تسنآ  دننام  درادن و  یقوقح  رثا  هنوگچیه  یندـم  نوناق  « 365  » هدام زا  طبنتسم  ربانب  لطاب  دقع 
. دیامن در  شکلامب  ار  نآ  دیاب  هتشاد  تفایرد  لطاب  دقع  رثا  رد  ار  یلام  هک  یسک  نیاربانب  درادن » کلمت  رد  يرثا  دساف  عیب  : » م ق .
صقان ای  فلت  رگا  دیامن و  در  شبحاصب  ار  نآ  دیاب  دنک  ضبق  ار  یلام  دساف  عیبب  یسک  هاگره  : » دیوگیم م  ق . « 366  » هدام هک  تسا  نیا 

« دوب دهاوخ  نآ  عفانم  نیع و  نماض  دوش 

- خسف لباق  دقع  - 3

هراشا

. دنز مه  رب  ار  نآ  دناوتب  اهنآ  ود  ره  ای  نیفرط  زا  یکی  هک  تسا  یحیحص  دقع  زا  ترابع  خسف  لباق  دقع 
تسا مسق  ود  رب  خسف  لباق  دقع 

زیاج دقع  فلا -

هعیدو و تلاکو ، دننام  دنز  مه  رب  ار  نآ  دهاوخب  نامز  ره  دناوتیم  نیفرط  زا  کی  ره  دشابیم و  لالحنا  لباق  ًاتعیبط  هک  تسا  يدقع  نآ  و 
. هیراع

خسف لباق  مزال  دقع  ب -

دشابیم يرایخ  دقع  رد  هکنانچ  تسا ، دوجوم  نآ  رد  خسف  قح  تاهج  زا  یتهجب  یلو  دشابیمن  لالحنا  لباق  ًاتعیبط  هک  تسا  يدقع  نآ  و 
. تسا هدش  رارق  رب  ثلاث  صخش  ای  اهنآ  ود  ره  ای  نیفرط  زا  یکی  يارب  نآ  رد  خسف  طرش  نیفرط ، قفاوت  رثا  رد  هک 

. دنز مه  رب  ار  دقع  دناوتب  ررضتم  سیلدت ، ای  نبغ  ای  بیع  رثا  رد  هدراو  نایز  ناربج  يارب  هکنآ  ای 
 52 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

رد هکنانچ  دینادرگ  حیحـص  ار  نآ  هزاجا  ۀلیـسوب  هدومن و  لیمکت  ار  نآ  ناوتب  هک  تسا  یـصقان  دقع  ذفان ، ریغ  دقع  تشذـگ  هچنآ  ربانب 
رارق رب  وا  عفنب  رایخ  قح  هک  یـسک  یلو  هدیدرگ  دقعنم  ًاحیحـص  هک  تسا  يدقع  خـسف  لباق  دـقع  تسا . هابتـشا  یلوضف و  هارکا و  دروم 

، تسا ذفان  ریغ  هابتـشا ) یلوضف و  هارکا و  دروم  رد   ) اضر مدع  رثا  رد  هک  يدقع  تهج  نیدـب  دـنز ، مهرب  دوخ  عفنب  ار  نآ  دـناوتیم  هدـش 
هک مادام  دوش و  ررض  داجیا  بجوم  دناوتیم  حیحص  دقع  اریز  دز ، مهرب  ار  نآ  خسف  قح  دانتساب  ناوتیمن  دومن و  لوبق  ای  در  ار  نآ  ناوتیم 

دیدرگ ذیفنت  تفرگ و  رارق  لوبق  دروم  ذفان  ریغ  هلماعم  هاگره  دیایب . دوجوب  خسف  قح  ات  ددرگیمن  یـسک  هجوتم  يررـض  هدشن  مامت  دقع 
هاگره اذـل  دـنک . دانتـسا  نآ  در  ذوفن و  مدـعب  کـلام  هک  تسا  یفاـک  دـقع  ندز  مه  رب  يارب  هرکم  اـی  یلوضف  دـقع  رد  دوشیم . حـیحص 
حیحـص ۀلماعمب  تبـسن  اریز  تسا ، هدومن  ذـیفنت  ًانمـض  ار  هلماعم  نآ  دـیامنب  مالعا  نبغ  ای  بیع  رثا  رد  ار  يدـقع  نینچ  خـسف  تمـسيذ 
ۀلماعم ذوفن  مدـع  يوعد  دومن ، خـسف  ار  نآ  ناوتیمن  تاـهج  زا  یتهجب  هک  دوش  مولعم  هاـگره  تهج  نیدـب  درک ، لـالحنا  يوعد  ناوتیم 

. دوشیمن هتفریذپ  رگید 
لطاب ار  نآ  رخأتم  در  هلیـسوب  ای  دومن و  حیحـص  رخأتم  ياضر  ۀلیـسوب  ار  نآ  ناوتیم  تسا و  صقان  ذـفان  ریغ  دـقع  دـش  هتفگ  هچنآ  رباـنب 
. تسا هداد  اهنآ  زا  یکی  ای  نیلماعتمب  ار  نآ  لالحنا  قح  یصاخ  تهجب  نوناق  دشابیم و  ذفان  حیحص و  خسف  لباق  دقع  یلو  دینادرگ ،

هسنارف یندم  قوقح  رد  حیحص  ریغ  دقع  هرصبت -
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هراشا

la nulite یبسن نـالطب  يرگید  و   ( lanulite absolue( nule یتاذ نالطب  یکی  هتـسناد : مسق  ود  ار  نالطب  هسنارف  یندـم  نوناق 
 ( relaitve( annulable

- یتاذ نالطب  فلا -

ای یمومع  مزال  طیارـش  زا  یکی  یلو  دـشاب . اراد  ار  هلماعم  تحـص  يارب  یـساسا  طیارـش  یمامت  هک  تسا  یتروص  رد  دـقع  یتاذ  نالطب 
ره ددرگیمن . حیحص  رخؤم  ذیفنت  ۀلیـسوب  روبزم  دقع  دشاب ، هنـسح  قالخا  یمومع و  مظن  فالخ  رب  دقع  هکنآ  دننام  دقاف ، ار  یـصوصخ 

یکاح  يدنس  شلباقم  رد  هچنانچ  دراد و  مالعا  ار  نآ  نالطب  دناوتیم ، یعفن  يذ 
 53 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

. دنک دانتسا  نآ  نالطبب  دناوتیم  ددرگ  زاربا  هلماعم  نینچ  ققحت  زا 

- یبسن نالطب  ب -

زا یکی  تعفنم  ظـفح  يارب  هک  یطئارـش  هلماـعم ، تحـص  يارب  یـساسا  طئارـش  ندوب  عمج  اـب  هک  تسا  یتروص  دـقع  رد  یبسن  نـالطب 
ار نآ  لاطبا  دـناوتیم  هک  تسا  هداد  ار  هلماعم  لالحنا  ةزاجا  واب  روبزم  صخـش  تیامح  يارب  نوناق  دـشاب . هدـشن  تیاـعر  تسا  نیلماـعتم 

الب دوخ  يدوخب  دقع  یبسن ، نالطب  دروم  رد  تسا .  elbalunna لاطبا لباق  يدقع  نینچ  دوشیم  هتفگ  هک  تسا  تهج  نیدب  دهاوخب .
: تسا دروم  ود  رد  نآ  ددرگ و  لاطبا  هاگداد  هلیسوب  دیاب  هکلب  دشابیمن  رثا 

عوضوم و تیهامب  تبـسن  هابتـشا  رثا  رد  هک  يدـقع  هرکم و  دـقع  رد  نآ  حرـش   ) دـشاب لولعم  هارکا  اـی  هابتـشا  رثا  رد  هدارا  هاـگره  لوا -
( تشذگ دشاب  دقع  هدمع  تلع  وا  تیصخش  هاگره  فرط  صخش 

لاطبا لباق  روبزم  ۀلماعم  دزاس ، دقعنم  ار  نآ  زیمم ) ریغـص  دـننام   ) تسین هلماعم  يارب  تیلها  ياراد  هک  یـسک  هاگره  تیروجحم - مود -
حیحـص رخؤم  ذیفنت  ۀلیـسوب  لاطبا  لباق  دقع  دهاوخب . هاگداد  زا  ار  نآ  لاطبا  دناوتیم  تسا  وا  ةدـهعب  روجحم  تیامح  هک  یـسک  تسا و 

. ددرگیم

tnatsixenni etca, l دوجوم - ریغ  دقع  ج -

دقعنم تسم  ای  نونجم  هلیسوب  هک  يدقع  دننام  دشاب ، دقاف  ار  هلماعم  تحص  يارب  یساسا  طئارش  زا  یکی  دقع  هک  تسا  يدروم  رد  نآ  و 
هاگداد زا  دـیامنب و  ار  نآ  نالطب  يوعد  دـناوتیم  عفن  يذ  ره  یتاذ  نـالطب  دروم  دـننام  تروص  نیا  رد  تسا ، هدارا  دـقاف  هک  دـشاب  هدـش 
نالطب دناوتیم  عفنيذ  دیامنب ، هلماعم  نینچ  زا  تیاکح  هک  ددرگ  زاربا  عفنيذ  هیلع  رب  هاگداد  رد  يدنـس  هچنانچ  و  دهاوخب . ار  نآ  مالعا 

. تسا ضارتعا  لباق  عفنيذ  ره  ۀلیسوب  نانآ  ود  ره  اریز  دنرادن ، یقرف  دوجوم  ریغ  دقع  لطاب و  دقع  لمع  رظن  زا  دیامن . دانتسا  ار  نآ 

هحیحص دوقع  ماسقا 

هراشا

م: ق . « 184  » هدام دشابیم . توافتم  دیوگیم  م  ق . « 184  » هدام هکنانچ  ددرگیم  دوجوم  نیفرط  نیب  حیحـص  دقع  رثا  رد  هک  یقوقح  ۀطبار 
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: دنوشیم مسقنم  لیذ  ماسقاب  تالماعم  دوقع و  »
________________________________________

ه ق ناریا ، نارهت -  ۀیمالسا ، تاراشتنا  دلج ،  6 یماما ،)  ) یندم قوقح  نسح ، دیس  یماما ،

54 ص : ج4 ، یماما ؛)  ) یندم قوقح 
 54 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

ره حرـش  تسنآ ) قلعتم  قح و  عوضوم  نیب  هطبار  ةوحن  رابتعاب  روبزم  میـسقت  یقوقح  لیلحت  رظن  زا  « ) قلعم زجنم و  يرایخ ، زئاج ، مزـال ،
: دوقع ماسقا  زا  کی 

زئاج دقع  مزال و  دقع  - 1

هراشا

. زئاج دقع  مزال و  دقع  دوشیم : میسقت  هتسد  ودب  نآ  لالحنا  تیلباق  مدع  تیلباق و  رابتعاب  دقع 

- مزال دقع  فلا -

تعیبط هنیعم » دراوم  رد  رگم  دنـشاب  هتـشادن  ار  نآ  خسف  قح  هلماعم  نیفرط  زا  کیچیه  هک  تسنآ  مزال  دقع  : » دیوگیم م  ق . « 185  » هدام
دنز مه  رب  ار  نآ  رگید  فرط  ياضر  نودب  دـناوتیمن  دـقع  نیفرط  زا  کیچـیه  هک  تسا  يروط  دوشیم  ادـیپ  مزال  دـقع  رثا  رد  هک  ۀـطبار 

هنیعم دراوم  رد  رگم  دنشابیم ، مزلم  هدش  حیرصت  دقع  رد  هک  يزیچ  نآ  ماجناب  نانآ  نیاربانب  اهنآ . لاثما  فقو و  عیب ، هراجا ، حاکن ، دننام 
هک دشاب  هدش  هداد  ثلاث  صخـش  ای  اهنآ  ود  ره  ای  نیفرط  زا  یکیب  خـسف  قح  تارایخ  زا  یکی  رثا  رد  هک  تسا  يدروم  رد  نآ  و  ینوناق ،

خسافت و رد  دقع  نیفرط  هک  یتروص  رد  تسا  نینچمه  دیامن . خسف  ار  هلماعم  دناوتیم  هدش  هداد  واب  روبزم  قح  هک  یسک  تروص  نیا  رد 
داجیا یقوقح  ۀـطبار  دـنناوتیم  هدارا  تیمکاح  ۀلیـسوب  رفن  ود  هک  ینانچمه  دـنیوگ . هلاقا  ار  نآ  هک  دـنیامن  لصاح  قفاوت  نآ  ندز  مه  رب 
نکمم يدوقع  رد  هلاقا  نیاربانب  دوب . دـهاوخن  يرگید  قوقحب  زواجت  بجوم  رما  نیا  اریز  دـننز ، مه  رب  ار  نآ  یـضارتب  دـنناوتیم  دـنیامن ،

تسا یعامتجا  ۀبنج  ياراد  هک  فقو  حاکن و  یلو  نآ . لاثما  هراجا و  عیب ، دننام  دشاب  هدش  دقعنم  نیفرط  عفن  يارب  ًافرـص  هک  دوب  دهاوخ 
. تخاس لحنم  ار  یقوقح  ۀطبار  دز و  مه  رب  نیفرط  یضارت  ۀلیسوب  ناوتیمن 

هدش عقاو  نوناق  قبط  رب  هک  يدوقع  : » دـیوگیم م  ق . « 219  » هدام دیامن . حیرـصت  ار  نآ  فالخ  نوناق  هکنآ  رگم  دنتـسه  مزال  دوقع  ۀیلک 
رد ار  روبزم  هدـعاق  دوش » خـسف  ینوناق  تلعب  ای  هلاقا و  نیفرط  ياضرب  هکنیا  رگم  تسا ، عابتالا  مزال  اهنآ  ماقم  مئاق  نیلماعتم و  نیب  دـشاب 

. دنیوگ موزل  ةدعاق  حالطصا 
55 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

زئاج دقع  ب -

هراشا

رثا رد  هک  ياهطبار  دنک » خسف  ار  نآ  دهاوخب  یتقو  ره  دناوتب  نیفرط  زا  کی  ره  هک  تسنآ  زئاج  دقع  : » دیوگیم یندـم  نوناق  « 186  » هدام
رب ار  نآ  ینوناق  تلع  چیه  نودب  دـهاوخب  نامز  ره  دـهدیم  هزاجا  اهنآ  زا  کیره  هب  هک  تسا  يروط  دوشیم  داجیا  نیفرط  نیب  زئاج  دـقع 
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م ق . « 187  » هدام هکنانچمه  هکلب  دـشابیمن . زئاج  ای  مزال و  نیفرطب  تبـسن  هشیمه  دـقع  تسا . لالحنا  لـباق  ۀـعیبط  زئاـج  دـقع  دـنز . مه 
یندم نوناق  « 787  » هدام قبط  نهر  دقع  دننام  زئاج .» رگید  فرطب  تبـسن  دـشاب و  مزال  فرط  کیب  تبـسن  تسا  نکمم  دـقع  : » دـیوگیم

یقاب هقیثو  نودب  شبلط  دـنز و  مهرب  ار  نآ  دـهاوخب  تقو  ره  دـناوتیم  نهترم  نیاربانب  تسا » مزال  نهارب  تبـسن  زئاج و  نهترمب  تبـسن  »
دقع دراد . درتسم  ار  نهر  دوش ، يرب  نآ  زا  ینوناق  ءاحنا  زا  يوحنب  اـی  دـیامن و  ادا  ار  دوخ  نید  هکنیا  زا  لـبق  دـناوتیمن  نهار  یلو  دـنامب 

. دوشیمن لحنم  نیفرط  زا  یکی  هفس  ای  نونج و  توفب و  هزئاج  دوقع  دننام  نهر 
دانسا و تبث  نوناق  یحالـصا  « 34  » ةداـم هک  تسا  دادرم 1320  زا  لبق  ات  دـش  هتفگ  نهترم  فرط  زا  نهر  دـقع  ندوب  زئاـجب  عجار  هچنآ 

نودـب دـنناوتیمن  نهترم  نهار و  زا  کیچـیه  تسا و  هدـش  هتخانـش  همزال  دوقع  زا  نهر  دـقع  روبزم  ةدام  قبط  دـیدرگ . بیوصت  كالما 
. دننز مه  رب  ار  دقع  رگیدکی  تیاضر 

يرایخ دقع  هرصبت -

زا یعون  يرایخ  دقع  دشاب » خـسف  رایتخا  یثلاث  يارب  ای  اهنآ  زا  یکی  ای  نیفرط  يارب  هک  تسنآ  يرایخ  دـقع  : » دـیوگیم م  ق . « 188  » هدام
کی يارب  هاگره  مزال  دقع  رد  دنز . مه  رب  ار  نآ  دناوتب  هک  دوشیم  هداد  قح  هل  طورشمب  خسف  طرـش  يرارقرب  ۀلیـسوب  هک  تسمزال  دقع 
لباق نیفرطب  تبـسن  دوش  رارقرب  خـسف  قح  نیفرط  يارب  هاـگره  و  ددرگیم ، لـالحنا  لـباق  فرط  کـی  زا  دوش ، هدراذـگ  خـسف  قح  فرط 

. دنیامن دیق  نیفرط  ای  فرط  کی  يارب  هام  شش  رس  رد  خسف  طرش  نآ  رد  هک  هراجا  ای  عیب و  دقع  دننام  دوشیم ، لالحنا 

- قلعم دقع  زجنم و  دقع  - 2

هراشا

: تسا مسق  ود  رب  راثآ  شیادیپ  نامز  رابتعاب  دقع 
قلعم دقع  زجنم و  دقع 

زجنم دقع  فلا -

نآ  ریثأت  هک  تسنآ  زجنم  دقع  : » دیوگیم م  ق . « 189  » هدام
 56 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

تـسدب يارب  دقع  نیفرط  هک  تسا  یـصوصخم  رثا  ياراد  يدقع  ره  دوب » دهاوخ  قلعم  الا  دـشابن و  يرگید  رماب  فوقوم  ءاشنا  بسح  رب 
نمث تیکلم  يرتشم و  يارب  عیبم  تیکلم  عیب  دقع  ياضتقم  الثم  دنیوگ . دقع  ءاضتقم  ار  نآ  هک  دـنیامنیم  مادـقا  دـقع  داقعناب  نآ  ندروآ 
نودب دقع  هک  یتروص  رد  تسا . کلام  يارب  هراجالا  لام  تیکلام  رجأتسم و  يارب  عفانم  تیکلام  هراجا  دقع  ياضتقم  تسا و  عیاب  يارب 

رد دشورفب و  يرگیدب  ار  دوخ  باتک  یسک  رگا  الثم  دوشیم ، لصاح  دقع  زا  سپ  هلـصاف  الب  نآ  ياضتقم  ددرگ ، دقعنم  يدیق  هنوگچیه 
دشابیم و لاقتنا  همات  تلع  دقع  تروص  نیا  رد  دوشیم . باتک  کلام  يرتشم  هلـصافالب  دقع  ندـش  مامت  زا  سپ  دـیامنن ، يدـیق  عیب  دـقع 

. دنیوگ زجنم  ار  يدقع  نینچ  تسین . يرگید  رما  رب  فقوتم  دقع  ياضتقم  شیادیپ 

- قلعم دقع  ب -

ءاـشنا بسح  رب  نآ  ریثأـت  هک  تسنآ  قلعم  دـقع  دوـشیم ، موـلعم  دـیامنیم  فـیرعت  ار  زجنم  دـقع  هک  م  ق . « 189  » هدام موهفم  زا  هکناـنچ 
. دشاب يرگید  رماب  فوقوم 
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. دشاب يرگید  رماب  فوقوم 
نیفرط یلو  دیآیم ، دوجوب  دقع  داقعنا  زا  سپ  هلـصافالب  هک  تسا  یـصوصخم  رثا  ياراد  يدـقع  ره  تشذـگ  زجنم  دـقع  رد  هچنآ  ربانب 

یلو دشخبب  شرسپ  هب  ار  دوخ  ۀناخ  دهاوخیم  يردپ  الثم  دنیامنب . يرگید  رما  دوجو  رب  طونم  ار  نآ  شیادیپ  قیلعت ، ۀلیسوب  دنناوتیم  دقع 
هناخ شناد ، لیصحتب  وا  قیوشت  يارب  دهاوخیم  هکلب  دوش ، نآ  کلام  رسپ  هلصافالب  دشاب و  يدیق  چیه  نودب  شـشخب  نیا  هک  دهاوخیمن 

وت لام  ماهناخ  دیوگیم : هک  وحن  نیدب  دیامنیم ، هبه  واب  قیلعت  روطب  ار  دوخ  هناخ  اذل  دیآ ، رد  رسپ  تیکلمب  سناسیل  ملپید  نتفرگ  زا  سپ 
ردپ دوشیم و  دقعنم  هبه  دقع  نایب  نیا  اب  دیامنیم . لوبق  رسپ  یتفرگ و  سناسیل  ملپید  يدرک و  مامت  ار  هدکـشناد  يراج  لاس  رخآ  هاگره 

، ددرگ هناخ  کلام  رـسپ  و  دوش ، لصاح  دقع  داقعنا  زا  سپ  هلـصافالب  لاقتنا  هک  قلطم  روطب  هن  یلو  تسا  هداد  لاقتنا  دوخ  رـسپب  ار  هناخ 
دوش در  تاناحتما  رد  لاس  رخآ  رد  هاگره  الا  دوشیم و  واب  لـقتنم  هناـخ  دریگب  سناـسیل  ملپید  رـسپ  يراـج  لاـس  رخآ  رد  هاـگره  هکلب 

تسا يرگید  رما  رب  فوقوم  قلعم و  دقع  رثا  هدش  هتفگ  هک  تسنیا  ددرگیمن . هناخ  کلام 

- ضوعم ریغ  دقع  ضوعم و  دقع  - 3

هراشا

. ضوعم ریغ  دقع  ضوعم و  دقع  دوشیم : مسق  ود  رب  دروم  رابتعاب  دقع 
57 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

- ضوعم دقع  فلا -

هراشا

یلام ضوع  رد  دـهدیم  ار  یلام  ای  دـیامنیم و  يرما  ماجناب  دـهعت  رگید  فرط  لباقم  رد  نیفرط  زا  یکی  هک  تسا  يدـقع  زا  ترابع  نآ  و 
. دنکیم وا  عفنب  رگید  فرط  هک  يدهعت  لباقم  رد  ای  دریگیم و  رگید  فرط  زا  هک 

. تسا رگید  فرط  ۀیحان  زا  دهعت  ماجنا  ای  لام و  نتفرگ  فرط ، کی  هیحان  زا  دهعت  ماجنا  ای  لام و  نداد  تلع  ضوعم ، دقع  رد 
کی ره  دشابیم و  نمثم  نمث و  ياراد  هک  عیب  دننام  دوشیم ، هدیمان  ضوعم  يرگید  ضوع و  یکی  هک  تسا  دروم  ود  ياراد  ضوعم  دـقع 
لباقم رد  هک  ضوع  هکلب  دشابن  ضوعم  ضوع و  نیب  لداعت  ضوعم  دقع  رد  نیلماعتم  روظنم  هاگره  تسا . هتفرگ  رارق  يرگید  لباقم  رد 

ود رب  دوخ  ۀبونب  ضوعم  دقع  نتفرگ ) ناسآ  ینعی  دشابیم  یباح  ردصم  ةاباحم   ) دنیوگ یتاباحم  دقع  ار  نآ  دـشاب  زیچان  دوشیم  هداد  رارق 
: تسین یمالسا  نییقوقح  حلطصم  اهنآ  مان  هک  تسا  مسق 

Le contrat commutatif صاخ ) ینعمب   ) ضوعم دقع  لوا -

هچنآ ضوع  رد  دیامنیم  کیلمت  ار  یلام  ای  دنکیم و  يرماب  دهعت  رگید  فرط  لباقم  رد  نیفرط  زا  کی  ره  هک  تسا  یـضوعم  دـقع  نآ  و 
ضوع رد  دهدب  يرتشمب  ار  عیبم  دنکیم  دـهعت  عیاب  یلک  عیب  رد  الثم  نآ . لاثما  هراجا و  عیب ، دـننام  دـنکیم ، دـهعت  ای  کیلمت و  واب  فرط 

. دهدیم واب  يرتشم  هک  ینمث 

Le contrat aleatoire- یقافتا دقع  مود -

رد وا  تراهم  تخبب و  یگتـسب  نآب ، نیفرط  زا  یکی  ندیـسر  هک  تسا  يزیچ  زا  تراـبع  نآ  رد  ضوع  هک  دـشابیم  یـضوعم  دـقع  نآ  و 
يزیچ رما  نایاپ  زا  سپ  دنادیمن  نانکیزاب  زا  کی  ره  رامق  رد  اریز  رامق  يدنبورگ و  دننام  دراد ، عوقولا  ققحم  ریغ  رما  دـمآ  شیپ  ۀـجیتن 
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یضوع تسا  هداد  هچنآ  ای  دروآ  دهاوخ  تسدب  يزیچ  دهدیم  هچنآ  دنادیمن  يدنبورک  رد  و  دروآیم ، تسدب  يزیچ  هکنآ  ای  دهدب  دیاب 
. درادن

رامق و : » دـیوگیم م  ق . « 654  » هدام دنـشابیم . لطاب  تسا  یعاـمتجا  مظن  لـخم  يراـجت و  شور  زا  جراـخ  هکنآ  راـبتعاب  دوقع  هنوگ  نیا 
عومسم  نآب  هعجار  يواعد  لطاب و  يدنبورگ 

 58 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
«. تسا يراج  دشاب  هدش  دیلوت  عورشمان  تالماعم  زا  هک  یتادهعت  هیلک  دروم  رد  مکح  نیمه  دوب . دهاوخن 

م ق . « 655  » هدام رد  الثم  دهدیم . هزاجا  ار  یئاضق  لامعا  هنوگ  نیا  ءانثتـسا  نوناق  دیامنیم ، باجیا  یعامتجا  حـلاصم  هک  هنیعم  دراوم  رد 
اهنآ دروم  رد  لبق  ةدام  دافم  زئاج و  يدنبورگ  يزاب ، ریشمش  يزادناریت و  رد  نینچمه  يراوس و  تاناویح  ندیناود  رد  : » هک هتـشاد  ررقم 

ءاضتقا ار  نآ  ءارجا  یعامتجا  حلاصم  هچنانچ  هک  نآ  لاثما  هیریخ و  روما  يارب  یئامزآتخب  دـننام  دنتـسه  يرگید  روما  دوشیمن » تیاعر 
. دوش هداد  هزاجا  یصوصخم  نوناق  ۀلیسوب  دیاب  دیامنب ،

- ضوعم ریغ  دقع  ب -

لوبق مه  رگید  فرط  دـیامنیم و  وا  لباقم  رد  يدـهعت  اـی  دـهدیم و  يرگیدـب  ار  یلاـم  نیفرط  زا  یکی  هک  تسا  يدـقع  زا  تراـبع  نآ  و 
فرط زا  طقف  هبه  رد  لام  لاقتنا  دیامنیم . لوبق  ار  نآ  يرگید  دـشخبیم و  يرگیدـب  ار  دوخ  لام  یکی  هک  تسا  هبه  رد  هکنانچ  دـنکیم ،
بهاو تبحم  هقالع و  هک  دشابیم  بهتم  ندینادرگ  اراد  هبه ، رد  لاقتنا  تلع  دشاب ، هداد  لباقم  رد  ضوع  بهتم  هکنآ  نودب  تسا  بهاو 

. تسا هدش  بجوم  واب 
رد ضوعم  دقع  تروصب  ار  نآ  روبزم ، دقع  نمض  طرش  ندومن  جرد  اب  ناوتیم  و  تسین ، شیب  دروم  کی  ياراد  ًاتعیبط  ضوعم  ریغ  دقع 

تروصب هچ  رگا  روبزم  دقع  دـهدب . ردـپب  ار  دوخ  لیبموتا  رـسپ  هک  دـنک  طرـش  وا  اب  دـهدیم ، رـسپب  هک  ار  دوخ  هناخ  ردـپ  هکنانچ  دروآ 
ضوع و  ) دروم ود  نتـشاد  اریز  دریگیمن ، دوخب  ار  ضوعم  دـقع  یتاذ  راثآ  یقاـب و  دوخ  ۀـیلوا  تلاـحب  یلیلحت  رظن  زا  یلو  تسا  ضوعم 
هک  ) ود نآ  زا  یکی  تسا ، هدش  نآ  نمـض  طرـش  هک  یـضوعم  ریغ  دقع  رد  تسا و  روبزم  دـقع  یـساسا  نکر  ضوعم  دـقع  رد  ضوعم )

. دراد یعرف  ۀبنج  تسا ) طرش  دروم  هک   ) رگید دروم  دشابیم و  یساسا  نکر  تسا ) دقع  دروم 

يدهع دقع  یکیلمت و  دقع  - 4

هراشا

. يدهع دقع  یکیلمت ، دقع  تسا : مسق  ود  رب  دوش  داجیا  يدهعت  ای  ددرگ و  کیلمت  یلام  هکنآ  رابتعاب  دقع 

- یکیلمت دقع  فلا -

تیکلم  لاقتنا  نآ  ۀلیسوب  هک  تسا  يدقع  زا  ترابع  نآ  و 
 59 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

تـسا هیلا  لقتنم  هک  رگید  فرط  تیکلم  رد  ددرگیم و  جراخ  دشابیم  لقان  هک  فرط  کی  تیکلم  زا  هلماعم  دروم  ینعی  ددرگیم ، لصاح 
، هناخ رب  هدنـشورف  ینیع  قح  ددرگیم و  کـیلمت  يرتشمب  عیاـب  زا  هناـخ  عیب ، دـقع  داـقعناب  هک  تسا  هناـخ  عیب  رد  هکناـنچ  دوشیم ، لـخاد 

. هبه دننام  دشاب  ضوعم  ریغ  تسا  نکمم  یجراخ و  نیع  عیب  دننام  دشاب  ضوعم  تسا  نکمم  یکیلمت  دقع  دسریم . رادیرخب 
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- يدهع دقع  ب -

لباقم رد  نیفرط  زا  کی  ره  يارب  ای  رگید  فرط  لباقم  رد  فرط  کی  يارب  دـهعت  ینید و  قح  داـجیا  هک  تسا  يدـقع  زا  تراـبع  نآ  و 
هام دادرم  لوا  رد  لوصحم  ندیـسر  زا  سپ  هک  دشورفب  يرگیدـب  مدـنگ  نت  دـصکی  ملـس  عیبب  یـسک  هاگره  الثم  دـیامنیم . رگید  فرط 

تـسا نینچمه  دهدب . واب  ررقم  دعوم  رد  ار  نآ  هک  تسا  دـهعتم  هدـش و  نویدـم  يرتشمب  مدـنگ  نت  دـصکی  عیاب  دـقع ، رثا  رد  دزادرپب ،
واب هنیعم  طاسقا  رد  ار  نآ  راک  بحاص  هک  دـیامنب  لایر  رازه  دـصکی  لباقم  رد  یناـمتخاس  لـمع  ماـجناب  دـهعت  يراـک  هعطاـقم  هاـگره 

. دزادرپب
لیکـشت ار  یمهم  لصف  یئاـپورا  قوقح  یمور و  قوقح  رد  دـنمان   L, obligation هسنارف قوقح  رد  ار  نآ  هک  دـهعت  ای  يدـهع  دـقع 

. تسا هتفرگ  رارق  يرایسب  یملع  تاقیقحت  دروم  دهدیم و 
«183  » هدام  ) تسا هدش  هداد  صاصتخا  یلک  روطب  تادهعت  دوقعب و  یلقتـسم  باب  هسنارف  یندم  نوناق  زا  يوریپ  هب  ناریا  یندم  نوناق  رد 

( دعبب م  ق .
. تسا هدرب  مان  يدهع  یکیلمت و  زا  تیصو  رد  « 826  » و « 825  » هدام رد  یندم ، نوناق 

طورشم دقع  قلطم و  دقع  - 5

هراشا

طورشم دقع  قلطم و  دقع  تسا : مسق  ود  رب  طرش  دیق و  ندومن  هفاضا  رابتعاب  دقع 

- قلطم دقع  فلا -

نودب یغلبمب  ار  دوخ  هناخ  یسک  الثم  دیمان . هداس  دقع  ناوتیم  ار  نآ  دشاب و  هدشن  نآ  رد  دیق  طرـش و  هنوگ  چیه  هک  تسا  يدقع  نآ  و 
. دیامنیم ضرق  يرگید  زا  یسک  یغلبم  ای  دشورفیم ، يرگیدب  يدیق  طرش و  چیه 

- طورشم دقع  ب -

دهع ینعمب  ۀغل  طرش  دشاب . هدش  جرد  نآ  رد  يدیق  ای  و  تفص ) طرش  لعف  طرـش  هجیتن ، طرـش   ) طورـش زا  یکی  هک  تسا  يدقع  نآ  و 
یقوقح  حالطصا  رد  نآ  تسا و 

 60 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
. دریگیم رارق  یلصا  دقع  نمض  هک  تسا  یعرف  دهعت 

بلغا هجیتن ، طرش  لعف و  طرش  زا  کی  ره  دروم  یلو  دشابیم ، دحتم  جراخ  رد  یلـصا  دهعت  دروم  اب  تفـص  طرـش  رد  یعرف  دهعت  دروم 
تسا هدش  یلصا  دقع  عبات  هتفرگ  رارق  طرش  تروصب  يرگید  دقع  نمض  هکنآ  رثا  رد  دشابیم و  جراخ  رد  یلقتسم  دوجو  ياراد 

یتافیرشت ریغ  دقع  یتافیرشت و  دقع  - 6

هراشا

یتافیرشت ریغ  دقع  یتافیرشت و  دقع  تسا : مسق  ود  رب  يروص  طیارش  رابتعاب  دقع 
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- یتافیرشت دقع  فلا -

هدیدرگ و رکذ  م  ق . « 190  » هدام رد  هک  هلماعم  تحـص  يارب  یـساسا  طیارـش  یمامت  عامتجا  رب  هوالع  هک ، تسا  يدقع  زا  ترابع  نآ  و 
. دوش ینوناق  راثآ  ياراد  دناوتب  ات  دراد  مزال  ار  یصوصخم  يروص  تافیرشت  دشاب ، هنیعم  دوقع  زا  هچنانچ  هصتخم  طئارش 

ةدع روضح  دراوم  ضعب  رد  و  تشگیم ، دقعنم  صوصخم  تارابع  ظافلا و  ءادا  ۀلیـسوب  هدوب و  لوادـتم  همیدـق  للم  رد  یتافیرـشت  دوقع 
. تسا یمور  قوقح  رد  هکنانچ  هدوبیم  مزال  زین  بوچ  وزارت و  دننام  يرگید  تاودا  تالآ و  ناهاوگ و 

ریغ لاوماب  عجار  تالماعم  تبث  موزل  درادن . دوجو  دوش  هتخانـش  لطاب  تافیرـشت  ماجنا  نودب  هک  یتافیرـشت  دوقع  ناریا  یندم  نوناق  رد 
حیحـص هلماعم  تبث  نودـب  هکنآ  هن  تسا ، هحلاص  تاماقم  رد  نآ  تابثا  يارب  همان  تکرـش  همانحلـص و  همانهبه ، تبث  نینچمه  لوقنم و 
تارادا زا  کی  چیه  رد  دسرن  تبث  هب  الاب  دراوم  رد  هک  يدانسا  : » درادیم ررقم  كالما 310  دانسا و  تبث  نوناق  « 48  » هدام دوشن . هتخانش 
میقتـسم ریغ  تسا ، هدیـسرن  تبثب  هروبزم  دراوم  رد  هک  يدانـسا  نتفریذپن  دوش  هتفگ  هکنآ  رگم  دش .» دـهاوخن  هتفریذـپ  مکاحم  یتلود و 

. دشابیم ناسکی  لطاب  اب  رثا  ثیح  زا  اریز  تسا ، لطاب  مکح  رد  درادن  ینوناق  رثا  هک  يدقع  دیامنیم و  رثا  الب  ار  هلماعم 
لداع درم  رفن  ود  لقاال  روضح  رد  قالط و  هغیـصب  دیاب  یندم ، نوناق  « 1134  » هدام روتسدب  هک  دشابیم  یتافیرـشت  قالط  طقف  تاعاقیا  زا 

قالط  تبث  ددرگ . عقاو  دنونشب  ار  قالط  هک 
 61 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

. ددرگیم يرفیک  ءازج  بجوم  ود  نآ  تبث  مدع  درادن و  نآ  تحص  رد  ریثأت  هک  تسا  یتافیرشت  زا  حاکن  تبث  دننام  یمسر  رتفد  رد 

- یتافیرشت ریغ  دقع  ب -

جایتحا و  دوشیم ، هتخانـش  حیحـص  دـیامن  دـصق  رب  تلالد  هک  دـشاب  يزیچ  هب  نورقم  نآ ، رد  ءاشنا  دـصق  هاـگره  هک  تسا  يدـقع  نآ  و 
. نآ لاثما  تلاکو و  هعیدو ، هیراع ، لوقنم ، هراجا  عیب و  دننام  درادن ، يرگید  یجراخ  تافیرشت  ای  صوصخم و  تارابع  ظافلاب و 

یعامتجا دقع  يراجت و  دقع  - 7

هراشا

روبزم میـسقتب  تسا  یـصوصخم  ماکحا  ياراد  کی  ره  هکنآ  رظن  زا  یلو  تسین ، دوجوم  برغ  قوقح  مالـسا و  قوقح  رد  روبزم  میـسقت 
. دیدرگ تردابم 

- يراجت دقع  فلا -

. نآ لاثما  هراجا و  هبه ، عیب ، دننام  ددرگیم ، دقعنم  یلام  رظن  زا  ًافرص  هک  تسا  يدقع  نآ  و 
. دوریم رامشب  يراجت  دوقع  مکح  رد  دوشیم  دقعنم  نانیمطا  رظن  زا  ای  هعیدو و  هیراع ، دننام  تدعاسم  ناسحا و  رظن  زا  هک  يدوقع 

. دوب دهاوخ  نکمم  نیفرط  یضارت  تروص  رد  نآ  لالحنا  ینعی  دومن ، هلاقا  ناوتیم  ار  يراجت  دوقع 

- یعامتجا دقع  ب -

هک فقو  دـننام  تسا ، هدراذـگن  دازآ  نآ  لالحنا  رد  ار  نیفرط  نوناق  تهج  نیدـب  دـشابیم و  یعامتجا  ۀـبنج  ياراد  هک  تسیدـقع  نآ  و 
ۀلیـسوب طقف  نآ  لالحنا  هک  حاکن  ای  دنیامن و  هلاقا  ار  نآ  دنناوتیمن  نیفرط  هکنانچمه  دنزب ، مهرب  ار  نآ  دناوتیمن  فقاو  نآ  ققحت  زا  سپ 
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. دوب دهاوخ  نکمم  قالط  ای  هصاخ و  دراوم  رد  خسف 

تسنآ ققحت  طرش  ضبق  هک  يدقع  ددرگیم و  ققحم  ضبق  نودب  هک  يدقع  - 8

- ددرگیم ققحم  ضبق  نودب  هک  يدقع  فلا -

فرط زا  باجیا  زا  سپ  عیب  رد  اًلثم  نآ . لاثما  هراجا و  عیب ، دننام  دوشیم ، دـقعنم  لوبق  باجیا و  ینعی  نیفرط ، قفاوت  ۀلیـسوب  ًامومع  دوقع 
نمث  تیکلم  لقتنم و  يرتشمب  عیبم  تیکلم  يرتشم  فرط  زا  لوبق  عیاب و 

 62 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
مزتلم تسا  هداد  لاقتنا  ار  یلام  هک  یـسک  دوقع  هنوگنیا  رد  درادن . عیابب  نمث  يرتشمب و  عیبم  نداد  ضبقب  جایتحا  دوشیم و  راذگاو  عیابب 

. دوب دهاوخ  نآ  میلستب 

تسنآ ققحت  طرش  ضبق  هک  يدقع  ب -

صتخم رثا  دوشن  هداد  ضبق  هچنانچ  و  ددرگیم ، ققحم  فرطب  دروم  نداد  ضبق  نیفرط و  ةدارا  قفاوت  ۀلیـسوب  هک  دنتـسه  يدوقع  اـهنآ  و 
نهر م  ق . « 364  » هدام فرص  عیب  م  ق . « 59  » هدام فقو  م  ق . « 47  » هدام عافتنا  قح  زا  دنترابع : روبزم  دوقع  ددرگیمن . دوجوم  دـقع  نآب 
یلو دوشیم  ققحم  لوبق  باجیا و  ۀلیـسوب  دقع  هک  دـننآ  رب  روبزم  دوقع  رد  نییقوقح  زا  یـضعب  م . ق .  » 798  » هداـم هبه  م  ق . « 772  » هدام

. ددرگیم مزال  ضبق  ۀلیسوب  دوش و  هداد  ضبقب  هکنآ  ات  تسا  زئاج 
63 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

قح لاوز  تابجوم  موس - تمسق 

هراشا

زا کی  ره  رد  لاوز  قیرط  ینوناق . ۀنیعم  بابسا  زا  یکیب  رگم  ددرگیمن ، لئاز  دیدرگ  دوجوم  بابـسا  زا  یببـس  ۀلیـسوب  هکنآ  زا  سپ  قح 
. دریگیم رارق  وگتفگ  دروم  هناگادج  کی  ره  اذل  تسا ، فلتخم  قوقح  ماسقا 

- یلام ریغ  قوقح  - 1

، تیجوز توبا ، قح  دـننام  دـشابیمن ، لوپب  میوقت  لباق  نآ  ةدـنراد  يارب  ًامیقتـسم  هک  دنتـسه  یقوقح  یلام  ریغ  قوقح  تشذـگ  هکناـنچ 
. نآ لاثما  تیاصو و  تیلوت ،

. دوشیمن لئاز  زین  دوخ  يدوخب  دیامن و  طاقسا  دناوتیمن  نآ  هدنراد  ار  روبزم  قوقح 
ضعب و  نآ ، لاثما  توبا و  تونب ، دـننام  ددرگیم  لئاز  نآ  ةدـنراد  توف  اب  طقف  تسا و  دوجوم  تایحلا  مادام  یلام  ریغ  قوقح  زا  یـضعب 

دوشیم لیاز  قالط  خسف و  دننام  تسا  ررقم  نآ  لالحنا  يارب  هک  یصاخ  ببسب  تیجوز  لیبق  زا  رگید 

- یلام قوقح  - 2
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هراشا

ۀلیـسوب دیامن و  طاقـسا  دناوتیم  نآ  ةدنراد  ار  یلام  قح  دشابیم . لوپب  میوقت  لباق  ًامیقتـسم  هک  تسا  یقح  تشذـگ  هکنانچ  یلام  قوقح 
دوشیم لقتنم  يرگیدب  توف  ای  یئاضق و  لمع 

- یلام قوقح  ماسقا 

هراشا

. ینید قح  ینیع و  قح  تسا : مسق  ود  رب  یلام  قح 

- ینیع قح  فلا -

هراشا

. دراد یجراخ  نیعب  تبسن  صخش  هک  تسا  یقح  ینیع  قح 
: ددرگیم لئاز  لیذ  دراوم  رد  ینیع  قح 

- ضارعا کی -

، تیربک یطوق  کلام  هکنآ  دننام  تسا . یجراخ  ءیش  زا  قح  طوقـس  دصق  زا  ترابع  ضارعا  ددرگیم . طقاس  ضارعا  هلیـسوب  ینیع  قح 
زا سپ  روبزم  لام  دـنک . رظنفرـص  نآ  زا  باترپ و  نابایخب  دـهاوخیمن ، هک  ار  دوخ  یلاـخ  تیربک  یطوق  نآ  ياـهبوچ  لامعتـسا  زا  سپ 

رد  ضارعا 
 64 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

. دیامن کلمت  ار  نآ  دناوتیم  سکره  دیآیم و  رامشب  کلام  الب  لاوما  فیدر 
. دماجنا لوطب  دنچ  ره  ددرگیمن  لئاز  قح  هدنراد  هدافتسا  مدع  رثا  رد  ینیع  قح 

- لاقتنا ود -

رد ددرگیم . لقتنم  هثروب  رگید  یلام  قوقح  دـننام  توف  رثا  رد  دوش و  ریغب  دـناوتیم  هضواعم  عیب و  دـننام  یئاضق  لـمع  هلیـسوب  ینیع  قح 
. تسا ثروم  لقان و  قح  نامه  ۀمادا  هکلب  دشابیمن  يدیدج  قح  ثراو ، هیلا و  لقتنم  قح  تروص  نیا 

- ینید قح  ب -

هراشا

. دراد يرگیدب  تبسن  یسک  هک  تسا  یقح  ینید  قح 
: ددرگیم لئاز  لیذ  دراوم  رد  ینید  قح 

- ءافیا کی -
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دهدب و راکبلطب  ار  نآ  تسا  نویدم  لایر  رازه  کی  هک  یـسک  هکنآ  دـننام  ددرگیم ، طقاس  نآ  ماجنا  ءادا و  ینعی  ءافیا  رثا  رد  ینید  قح 
. دنک انب  ار  نآ  هدومن  یئانب  نتخاسب  دهعت  هک  یسک  ای 

- ءاربا ود -

نآ زا  دـشاب و  هتـشاد  بلط  لاـیر  رازه  کـی  يرگید  زا  یـسک  هکناـنچ  ددرگیم ، طـقاس  نآ ، هدـنراد  ندومن  رظنفرـص  ۀلیـسوب  ینید  قح 
. دنک رظنفرص 

يوعد ینیعم ، تدم  نتـشذگ  اب  نامز  رورمب  طوبرم  تاررقم  قبط  یلو  ددرگیمن ، طقاس  ینید  قح  هبلاطم ، مدع  یتدم و  نتـشذگ  رثا  رد 
. دوشیمن هتفریذپ  هاگداد ، رد  نامز  رورمب  فرط  داریا  اب  قح  هدنراد 

م ق . « 264  » داوم  ) دشابیم ءافیا  دننام  روبزم  دراوم  ددرگیم  طقاس  ینید  قح  زین  همذلا ، یف  ام  تیکلام  دهعت ، لیدبت  رتاهت ، هلاقا ، دروم  رد 
( دعب هب 
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قوقح رد  مود - لصف 

لوا باب 

قوقح فیرعت  - 1

هراشا

دنناوتیم هک  هدـش  هتخانـش  هعماج  رد  دارفا  يارب  هک  تسا  يرایتخا  نآ  قح و  عمج  یکی  تسا : ینعم  ود  ياراد  قوقح  تشذـگ  هکناـنچ 
دعاوق عومجم  زا  دشابیم  ترابع  رگید  ینعم  رد  قوقح  دیدرگ . نایب  نآ  حرـش  هک  دنیامن ، كرت  ار  نآ  دـنناوتیم  دـنهد و  ماجنا  ار  یلمع 

تراجت و قوقح  هسنارف ، قوقح  دوشیم : هتفگ  هکنانچ  تسا ، هدیدرگ  عضو  هعماج  تیعـضو  يدوبهب  دارفا و  طباور  مظن  يارب  هک  یمازلا 
روبزم دـعاوقب  درادـن . هقباس  مالـسا  قوقح  رد  دـشابیم و  اـپورا  قوقح  زا  يوریپ  ناریا  قوقح  رد  روبزم  حالطـصا  لامعتـسا  قوقح . ملع 
یبرع نابز  رد  ینانوی  زا  دـشابیم و  هدـعاق  ینعمب  یناـنوی و  الـصا  تسیاهملک  نوناـق  تسا و  نوناـق  عمج  نیناوق  دوشیم . هتفگ  زین  نیناوق 

رد یقوقح ، دعاوق  رد  نیناوق  ۀـملک  لامعتـسا  تسا . هدـش  لخاد  یبرع  نابز  زا  یـسراف  نابز  رد  سپـس  هدـیدرگ و  برعم  هدـش و  لخاد 
. دشابیمن لومعم  اپورا  مالسا و  قوقح 

دنارذگب و ار  دوخ  راگزور  یئاهنتب  دناوتیمن  دنک و  یناگدنز  عامتجا  رد  دیامنیم  باجیا  وا  ینامسج  نامتخاس  هک  تسا  يدوجوم  ناسنا 
تسا جاتحم  دوخ  ردام  ردپ و  تدعاسمب  دراد  هک  یمـسج  یناوتان  اب  دراذگیم  هک  دوجو  هصرعب  اپ  ناسنا  اریز  دنامب ، رانک  رب  نارگید  زا 

مئاد ۀـلدابم  اب  رگم  دـیامن ، لیمکت  ار  دوخ  یحور  یمـسج و  ومن  ددرگ و  لئان  دوخ  لایماب  یئاـهنتب  دـناوتیمن  دـسریم  دـشر  نسب  نوچ  و 
. تسین شیب  ياهیضرف  دیامن ، یناگدنز  نارگید  زا  يوزنم  دناوتب  هک  یناسنا  دوخ . ناسنجمه  زا  رگید  دارفا  تیلاعف 

كرتشم ناویح  ناسنا و  رما  نیا  رد  دـنکیم . راداو  دوخ  زا  ررـض  عفد  تعفنم و  بلجب  ار  وا  هک  دـشابیم  یهاوخ  دوخ  سح  ياراد  ناـسنا 
شـشوک دناوتب  هک  یئاجنآ  ات  دیامنیم و  ادیپ  كاکطـصا  هار  نیا  رد  رگید  دارفا  تیلاعف  اب  تعفنم  بلج  يارب  يدرف  ره  تیلاعف  دنـشابیم .

رب  ات  دنکیم 
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ار اهنآ  شور  هدومن و  دودـحم  ار  دارفا  يدازآ  هک  دـیامنیم  باجیا  ار  یتاررقم  دوجو  هعماـج  رد  مظن  يرارقرب  ددرگ . بلاـغ  رگید  دارفا 

دارفا رب  هک  ةوق  دوجو  نودب  تالیکشت ، تاررقم و  دوجو  دیامن . عفر  ار  اهنآ  تاجایتحا  هک  دهاوخیم  ار  یتالیکشت  نینچمه  دنک و  نیعم 
یمظنم تیعمج  ره  نیاربانب  تسا . ریثأتیب  دیامن  لیمحت  دارفا  رب  ار  تاررقم  نآ  دـنک و  تیامح  ار  تالیکـشت  نآ  دـشاب و  هتـشاد  قوفت 

مظن يارب  هک  یمازلا  دعاوق  زا  تسا  ترابع  قوقح  تفگ  ناوتیم  هک  تسنیا  دـنکیم . یئامرفمکح  نآ  رب  یتاررقم  راچان  ددرگ ، تفای  هک 
یقوقح دـعاوق  ددرگیم ، مولعم  الاب  رد  روکذـم  فیرعت  زا  هکنانچ  تسا . هدـیدرگ  عضو  نآ ، تیعـضو  يدوبهب  هعماج و  دارفا  نیب  طباور 

: دشابیم لیذ  صاوخ  ياراد 
. دشابیم نانآ  یعامتجا  تیعضو  يدوبهب  رگیدکی و  اب  دارفا  طباور  رد  مظن  يرارقرب  هک  نیناوق  عضو  زا  یئاغ  تلع  - 1

. ددرگیم عضو  هدش  هتخانش  رما  نیا  يارب  دارفا  فرط  زا  هک  یماقم  ای  درف  هلیسوب  روبزم  دعاوق  - 2
. دننک یچیپرس  نآ  تعاطا  زا  دنناوتن  دارفا  ات  دوشیم ، تیامح  ةوق  ۀلیسوب  روبزم  دعاوق  ءارجا  - 3

قالخا بهذم و  قوقح ، نیب  قرف 

یعامتجا طباور  یمامت  دیامنیم . نآ  زا  تعاطاب  راداو  ار  دارفا  ددرگیم و  عضو  ینیناوق  همکاح  هوق  فرط  زا  یعامتجا  مظن  يرارقرب  يارب 
دنباپ ار  دوخ  دارفا  هک  تسا  هدیدرگ  مظنم  یبهذم  یقالخا و  دـعاوق  ۀلیـسوب  اهنآ  زا  يرایـسب  هکلب  دریگیمن ، رارق  نوناق  مکح  دروم  دارفا 

تروصب ار  نآ  الا  ددرگیمن و  یعامتجا  مظن  لالخا  بجوم  هننقم  ةوق  رظن  رد  دعاوق  هنوگنیا  تیاعر  مدع  دـننادیم . دـعاوق  نآ  زا  تعاطا 
. دیامنیم عضو  نوناق 

ار دوخ  اـهنآ  تسا و  هتفرگ  رارق  مارتـحا  دروم  دارفا  ۀلیـسوب  يرـشب  یناگدـنز  زا  ینارود  لوط  رد  هک  تسا  يدـعاوق  زا  تراـبع  قـالخا 
دب کین و  يانبم  رب  یقالخا  دـعاوق  ددرگیم . راکفا  کیرحت  ینادـجو و  یتحاران  بجوم  نآ  زا  فلخت  دـننادیم و  نآ  زا  تعاطاب  روبجم 

هدراذگ 
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. تسا هدمآ  رد  یمومع  نادجو  تروصب  یمومع  قالخا  دروم  رد  هک  دشابیم ، یناسنا  نادجو  طقف  نآ  صخشم  هدش و 
دوخ دروم  رد  ار  اهنآ  زا  کی  ره  دنتـسه  مزلم  دارفا  دـنرادن و  رگیدـکی  اـب  یقرف  قوقح  قـالخا و  دارفا ، طـباور  رد  مظن  يرارقرب  رظن  زا 

هک یـسک  تیامح  يارب  همکاح  ةوق  یقوقح  دـعاوق  زا  فلخت  دروم  رد  هک  تسنآ  دـنراد  رگیدـکی  اب  ود  نآ  هک  یقرف  دـنیامنب . تیاـعر 
تتامـش و دروم  فلختم  طـقف  تسین و  دوجوم  يداـم  تیاـمح  یقـالخا  دـعاوق  زا  فلخت  دروم  رد  دـیامنیم و  ماـیق  هدـش  عییـضت  شقح 

. دریگ رارق  نارگید  شنزرس 
هکنآ رب  هوالع  یبهذم  دعاوق  تسا . هدش  عضو  رـشب  تداعـس  يارب  تعیبط  ءارو  ام  ةوق  ۀلیـسوب  هک  تسیدعاوق  زا  ترابع  یبهذم  دـعاوق 

تسا  هداد  رارق  دوخ  یلصا  فده  ار  يدبا  تداعس  لماکت و  دشابیم ، دارفا  نیب  طباور  رد  مظن  يرارقرب  يارب  یقوقح  دعاوق  دننام 
يارب لقع  نآ  یلو  دـهد ، صیخـشت  ار  دوخ  نایز  دوس و  دـناوتیم  دراد و  يرترب  تاناویح  رب  لقع  هلیـسوب  ناـسنا  هچ  رگا  بهذـم  رظن  زا 
دارفا رد  یهاوخ  دوخ  سح  ندوب  اب  دـناوتیمن  تسین و  یعامتجا  تداعـسب  وا  ندـیناسر  يارب  یفاک  دور و  راکب  دـناوتیم  يدرف  یناگدـنز 

نآ ارچ  نوچیب و  دیاب  هعماج  دارفا  هک  تسا  هدش  هداتسرف  ناربمغیپ  ۀلیسوب  رشب  قلاخ  فرط  زا  ینیناوق  اذل  دزاس  رارقرب  ار  یعامتجا  مظن 
زا یبهذم  تاروتـسد  زا  فلخت  دروم  رد  رفیک  دندرگیم . راچد  یبهذـم  هنیعم  ياهرفیکب  یچیپرـس  تروص  رد  دـنراذگ و  ارجا  عقومب  ار 

تیامح یبهذم  همکاح  هوق  ۀلیسوب  هک  تسا  يویند  رگید  فرط  زا  ددرگیم و  نآ  راچد  گرم  زا  سپ  فلختم  هک  دشابیم  يورخا  یفرط 
. دوشیم
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دننام یبهذم  تاروتـسد  دوبیم و  نییناحور  تسدـب  یبهذـم  ياهتموکح  تشاد و  تسد  رد  المع  ار  تموکح  بهذـم  يدامتم ، راودا  رد 
. دشیم تیامح  يدام  ةوق  هلیسوب  یقوقح  دعاوق 

اب نیفلختم  یبهذـم  طـیحم  رد  دـمآ . رد  یقـالخا  دـعاوق  تروصب  روـبزم  تاروتـسد  دنتـشگ ، يرپـس  یبهذـم  ياـهتموکح  هکنآ  زا  سپ 
. دنیامنیم يوریپ  تاروتسد  نآ  زا  يورخا  تازاجم  میب  زا  مه  نینمؤم  دندرگیم و  هجاوم  نینمؤم  تتامش  شنزرس و 
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ینادجو و یبهذم ، تاروتـسد  رد  يدام و  قوقح  دعاوق  رد  هک  دشابیم  رفیک  رد  یبهذم  و  یقوقح ، دعاوق  نیب  قرف  دـش  هتفگ  هچنآ  ربانب 

. تسا يورخا 

قوقح شیادیپ  - 2

هک دیامنیم  تیامح  نآ  زا  ینامز  يدام  ةوق  دوش . تیامح  نآ  زا  يدام  هوق  ۀلیـسوب  هکنآ  رگم  ددرگیمن ، دوجوم  قوقح  تشذگ  هکنانچ 
، حالطـصا رد  ار  نآ  تهج  نیدـب  دـیآیم ، لمعب  نوناق  تروصب  نآ  عضو  هلیـسوب  يدام  ةوق  فرط  زا  قوقح  راـبتعا  دـنادب . ربتعم  ار  نآ 

. تسا هدش  عضو  همکاح  ةوق  فرط  زا  هک  ینیناوق  ینعی  دنمان ، هعوضوم  نیناوق 
ۀلیـسوب روبزم  ةدیقع  تسا . هدروآ  دوجوب  ار  نآ  نییقوقح  ياهزغم  دـشابیم و  یناسنا  لقع  قولخم  قوقح  هک  دـشیم  روصت  ینامز  تدـم 

L, eeole de droit ماـنب . یئاـهبتکم  فـلتخم  ياـهروشک  رد  دـیدرگ و  تیاـمح  يدـالیم  مهدـجیه  مهدــفه و  نرق  ناـنادقوقح 
naturel et de droit des gens

واب رـشب  لقع  هک  دندش  نآ  رب  دندومن و  دییأت  زین  ار  هیرظن  نیا  مهدجیه  نرق  هفـسالف  دش . داجیا  رـشب ) قوقح  یعیبط و  یقوقح  بتکم  )
قبطنم نآ  اب  ار  دوخ  دوجوم  تیعـضو  دریگ و  رارق  دارفا  قشمرـس  هک  دروآ  دوجوب  یـصقنیب  تباث و  لآهدیا و  قوقح  ات  دـهدیم ، هزاجا 

. درادن ددرگ  ارجا  دیاب  نآ  رد  قوقح  هک  یعامتجا  طیحمب  یهجوت  چیه  بتکم  نیا  دنیامن .
سویترگ ددرگیم . هدومن  رشتنم  يدالیم  لاس 1625  رد  ار  دوخ  باتک  هک   Grotius سویترگ هیرظن  زا  ار  دوخ  همشچرس  روبزم  بتکم 
یعامتجا تسیز  تعیبط  اب  قفاوم  دـنکیم  لقعت  هعماج  مظن  يارب  هک  يدـعاوق  یمامت  تسا و  لقاع  یعامتجا و  هعیبط  ناسنا  هک  تسنآ  رب 

لباقم رد  ار  دوخ  تادـهعت  دـنیامنن ، نآب  زواجت  دـنراذگب و  مارتحا  رگیدـکی  یئارادـب  دارفا  هک  دـنکیم  مکح  يرـشب  لقع  دـشابیم . دارفا 
دنیب هب  دیاب  مرجم  هک  يرفیک  رـشب  لقع  نینچمه  و  دـنک ، ناربج  دروآیم  دراو  يرگیدـب  یـسک  ینایز  هاگره  و  دـنهد ، ماجنا  رگیدـکی 

رصاعم یـسیلگنا  فوسلیف   Hobbes دـهدیم . لیکـشت  ار  یعیبـط  قوـقح  يدنبناوختـسا  دـعاوق  هنوـگ  نیا  نآ . لاـثما  درادـیم و  ررقم 
دوخ عونمهب  تبـسن  تهج  نیدـب  تسا و  هنایـشحو  یهاوخ  دوخ  ةزیرغ  ياراد  یعیبـط  لاـح  رد  ناـسنا  هک  تسنآ  رب  سکعلاـب  سوتیرگ 

هک  تسا  هدنرد  گرگ  يوخ  ياراد 
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یمظنم شور  تحت  دـیامن و  لیدـعت  ار  دوخ  رادرک  راتفر و  هک  تسا  هدرک  راداو  ار  وا  لقع  یلو  دـندرگیم ، رگیدـکی  اب  گـنج  بجوم 
بتکم دجوم  سبه  سویترگ و  ناوریپ  دسرب . دوخ  تداعسب  دناوتیم  یعامتجا  شمارآ  ۀلیـسوب  هک  تسا  هجوتم  يدرف  ره  اریز  دهد ، رارق 

. دندش رشب  قوقح  یعیبط و 
هک ینیناوق  دوشیمن و  یئامنهار  دوخ  یغامد  ياوق  ۀلیسوب  ناسنا  هک  دنک  تباث  هدومن  ششوک  نیناوقلا ، حور  باتک  همدقم  رد  ویکستنوم 

ار ناسنا  هک  یفلتخم  ياهتیعضو  عومجم  ۀلیـسوب  یقوقح  دعاوق  رگید  ترابعب  تسا . هدش  نیقلت  واب  ءایـشا  تعیبط  ۀلیـسوب  دنیامنیم  عضو 
اهنآ و تالیامت  بهذم ، نآ ، رد  نینکاس  یناگدنز  ةوحن  نآ ، تعسو  تیعقوم و  كاخ و  تیعـضو  یعیبط ، طیحم  لیبق  زا   ) هدومن هطاحا 
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. تسا هتفای  شیادیپ  تاداع )
شـشوک روبزم  بتکم  دـیدرگ ، نشور  حیرـشت و  نآ  ناوریپ  ناـملآ و  یخیراـت  بتکم  ۀلیـسوب  مهدزون  نرق  يادـتبا  رد  ویکـستنم  هیرظن 
تازرابم رـصع ، ره  هیحور  يداصتقا ، تاـجایتحا  یعاـمتجا ، طـباور  ۀلیـسوب  دـشابیم و  خـیرات  لوصحم  قوقح  دـنایامنب  اـت  درک  یناوارف 

. تسین يرشب  تارکفت  لوصحم  قوقح  تسا و  هدمآ  دوجوب  هفلتخم  عفانم  زا  عافد  يارب  تاقبط 
رد قوقح  هک  مینیبیم  میهد  رارق  هجوت  دروم  هداد  يور  نآ  رد  هک  یتـالوحت  مینزب و  قرو  یحطـس  رظنب  هک  ار  یتـلم  ره  قوـقح  خـیرات 

ۀظحل روطت  ریـس و  نیا  دـنکیم . رییغت  هشیمه  نآ  لاثما  طخ و  نابز ، لیبق  زا  یعامتجا  رگید  رهاظم  هک  هنوگناـمه  تسا  مئاد  روطت  ریس و 
، دش نآ  رب  هک  يدح  ات  دومیپ  ار  قارغا  هار  جیردتب  یخیرات  بتکم  دـیامنیم . لابند  ار  وا  تسا  دوجوم  رـشب  هک  مادام  ددرگیمن و  فقوتم 

. درادن هلخادم  نآ  رد  يرشب  هدارا  دوشیم و  نیوکت  رگیدکی  اب  دارفا  طباور  رد  دوخب  دوخ  قوقح 
طیحم لماوع  ریثأت  تحت  هک  نییقوقح  غامد  لوصحم  ار  قوقح  هک  دمآ  دوجوب  يرگید  بتکم  الاب ، بتکم  ود  دیاقع  كاکطـصا  رثا  رد 

یعـس و نییقوقح  هار  نیا  زا  يداـصتقا . تیعـضو  بهذـم و  قـالخا ، تاداـع ، زا : دـنترابع  لـماوع  نآ  دـنادیم . هتفاـی  شرورپ  یعاـمتجا 
. دنهد قوس  یقرت  يدوبهب و  ار  هعماج  دوخ  لقع  لامعا  ۀلیسوب  ات  دناهدومن  ششوک 
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همکاح ةوق  - 3

هراشا

هکنانچ دیامنیم ، قرف  هعماج  یـسایس  تیعـضوب  تبـسن  روبزم  ةوق  دننکیم . تموکح  هعماج  رب  هک  تسا  يدارفا  ای  درف  تسدب  همکاح  هوق 
رد تموـکح و  سیئر  يدرف  ياـهتموکح  رد  دنتــسه ، نییناـحور  یبهذـم  ياـهتموکح  رد  دــشابیم ، هلیبـق  سیئر  لـئابق  ياـهتموکح  رد 

يوگتفگ تسا و  یـساسا  قوقح  روخ  رد  رما  نیا  رد  لصفم  ثحب  دـنراد . یگدـنیامن  تلم  فرط  زا  هک  همکاح  تئیه  یلم  ياـهتموکح 
. تسا ناریا  رد  همکاح  ةوق  دسریم  رظنب  مزال  شرکذت  هچنآ  دیامنیم . رود  عوضوم  زا  ار  ام  نآ ، رد 

: یساسا نوناق  ممتم  مشش  تسیب و  لصا  روتسدب  تسا و  هطورشم  ناریا  رد  تموکح 
ار اوق  کیکفت  لصا  ناریا  یـساسا  نوناق  دـیامنیم » نیعم  یـساسا  نوناق  ار  يوق  نآ  لامعتـسا  هقیرط  تسا ، تلم  زا  یـشان  تکلمم  ياوق  »

: دوشیم هیزجت  هبعش  هسب  تکلمم  ياوق  : » دیوگیم یساسا  نوناق  ممتم  متفه  تسیب و  لصا  رد  هتفریذپ و 
یلم و ياروش  سلجم  یهاشنهاش و  ترضح  العا  زا  دوشیم  یشان  هوق  نیا  نیناوق و  بیذهت  عضوب و  تسا  صوصخم  هک  هننقم  هوق  لوا -
هیعرـش و نیزاوم  اـب  تفلاـخم  مدـعب  تسا  فوقوم  نآ  رارقتـسا  یلو  دراد  ار  نوناـق  ءاـشنا  قح  أـشنم ، هس  نیا  زا  کـی  ره  انـس و  سلجم 

ياروش سلجم  تاصتخم  زا  تکلمم  جرخ  لخدـب و  هعجار  نیناوق  بیوصت  عضو و  نکل  ینویامه ، هحـصب  حیـشوت  نیـسلجم و  بیوصت 
. تسا یلم 

. تسا یلم  ياروش  سلجم  هصتخم  فیاظو  زا  نیناوق  ریسفت  حرش و 
هیلدـع مکاحمب  تایعرـش و  رد  هیعرـش  مکاحمب  تسا  صوصخم  هوق  نیا  و  قوقح ، زیمت  زا  تسا  ترابع  هک  هیمکح  هیئاضق و  ةوق  مود -

. تایفرع رد 
ینویامه ترـضح  العا  یمان  مانب  تلود  نیرومأم  ءارزو و  طسوتب  ماکحا  و  نیناوق ، ینعی  تسا ، هاـشداپ  صوصخم  هک  هیئارجا  ةوق  میس -

دنکیم » نیعم  نوناق  هک  یبیترتب  دوشیم  ءارجا 
« دوب دهاوخ  لصفنم  زاتمم و  رگیدکی  زا  هشیمه  هروبزم  هثالث  ياوق  : » یساسا نوناق  ممتم  متشه  تسیب و  لصا 
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: تسا مسق  ود  رب  هننقم  هوق 

هراشا

71 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

- هداعلا قوف  هننقم  ةوق  لوا -

يادـتبا زا  ناریا  رد  دـیامنیم . عضو  ار  روشک  نامزاسب  طوبرم  یـساسا  نیناوق  هک  تسا  ناسـسؤم  سلجم  زا  ترابع  هداـعلا  قوف  هننقم  هوق 
. تسا هدش  لیکشت  ناسسؤم  سلجم  هبترم  راهچ  نونکات  تیطورشم 

. دومن عضو  ار  یساسا  نوناق  هک  يرمق  هدعقيذ 1324  رد  - 1
. دش بیوصت  یساسا  نوناق  ممتم  هک  يرمق  نابعش 1325  رد 25  - 2

. تفای رییغت  تنطلسب  عجار  یساسا  نوناق  لصا 36 و 37 و 38  هک  یسمش  رذآ 1304  رد 21  - 3
نیعم دعب  يارب  ار  ناسـسؤم  سلجم  لیکـشت  زرط  یقاحلا  لصا  رد  دش و  هداد  رییغت  لصا  دـنچ  هک  یـسمش  تشهبیدرا 1328  رد 18  - 4

. ددرگیم رکذتم  الیذ  هک  دومن 
کی ره  انـس  سلجم  یلم و  ياروش  سلجم  هک  یعقوم  ره  رد  : » یـسمش تشهبیدرا 1328  بوصم 18  یـساسا  نوناق  ممتم  یقاحلا  لصا 

ود تیرثکاب  ار  نآ  ممتم  ای  یساسا  نوناق  زا  نیعم  لصا  دنچ  ای  کی  رد  رظن  دیدجت  موزل  تلود  داهنشیپب  رظن  هاوخ  اًلقتسم  هاوخ  هناگادج 
يارب ینویامه  نامرف  دـنیامرف ، دـییأت  ار  نیـسلجم  رظن  زین  یهاـشنهاش  نویاـمه  ترـضح  ـالعا  دـنیامن و  بیوصت  دوخ  ءاـضعا  هیلک  ثلث 

. دوشیم رداص  نآ  ءاضعا  تاباختنا  ناسسؤم و  سلجم  لیکشت 
. انـس سلجم  یلم و  ياروش  سلجم  ءاضعا  ینوناق  ةدـع  عومجم  اـب  دـشاب  يواـسم  هک  ياهدـع  زا  دوب  دـهاوخ  تراـبع  ناسـسؤم  سلجم 

دهاوخ دودحم  روبزم  سلجم  تارایتخا  دمآ . دهاوخ  لمعب  دیسر  دهاوخ  نیـسلجم  بیوصتب  هک  ینوناق  قبط  ناسـسؤم  سلجم  تاباختنا 
. تسا هدوب  یهاشنهاش  نویامه  ترـضح  ـالعا  دـییأت  نیـسلجم و  يأر  دروم  هک  یـصوصخب  لوصا  اـی  لـصا  ناـمه  رد  رظن  دـیدجتب  دوب 
ربتعم و یهاشنهاش  نویاـمه  ترـضح  ـالعا  تقفاوم  زا  سپ  ذاـختا و  ءاـضعا  ۀـیلک  ءارآ  ثلث  ود  تیرثکاـب  ناسـسؤم  سلجم  تامیمـصت 

. دوب دهاوخ  يرجم 
ۀقح ۀقیرط  هک  روشک  یمـسر  بهذم  مالـسا و  سدـقم  نیدـب  طوبرم  هک  نآ  ممتم  یـساسا و  نوناق  لوصا  زا  کیچـیه  لماش  لصا  نیا 

طوبرم  ای  و  نآ ، ماکحا  دشابیم و  هیرشعینثا  يرفعج 
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. تسا رییغت  لباق  ریغ  دبالا  یلا  روبزم  لوصا  ددرگیمن و  تسا  ناریا  ۀطورشم  تنطلسب 
لصا یساسا و  نوناق  تشه  لصا  رد  نینچمه  متفه و  لصاب  طوبرم  ریسفت  یساسا و  نوناق  تفه  شـش و  جنپ و  راهچ و  لوصا  دروم  رد 

سلجم یلم و  ياروش  سلجم  راب  کی  تسا  هدـش  عضو  لوصا  نیا  زا  یـضعبب  تبـسن  هک  ینیناوق  هقباسب و  هجوت  اب  نآ  ممتم  هن  لـهچ و 
دومن دنهاوخ  رظن  دیدجت  روبزم  لوصا  رد  سلجم  نتفای  تیمسر  زا  سپ  هلصافالب  دش ، دنهاوخ  دقعنم  لصا  نیا  بیوصت  زا  سپ  هک  انس 

ۀیلک ءارآ  ثلث  ود  تیرثکاـب  ار  مزـال  تاحالـصا  هداد و  لیکـشت  انـس  سلجم  سیئر  تساـیر  تحت  يدـحاو  سلجم  روـظنم  نیا  يارب  و 
هدش حشوم  هناکولم  هحصب  دیدرگ  دییأت  یهاشنهاش  نویامه  ترضح  العا  فرط  زا  هکنآ  زا  سپ  ات  دروآ  دهاوخ  لمعب  نیـسلجم  ءاضعا 

« دوب دهاوخ  يرجم  ربتعم و 
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- يداع هننقم  ةوق  مود -

هراشا

ره دـشابیم و  انـس  سلجم  یلم و  ياروش  سلجم  ینویامه ، ترـضح  العا  زا  یـشان  هننقم  ةوق  یـساسا ، نوناق  ممتم  لصا 27  حیرـص  قبط 
هلیـسوب تسا  نکمم  نوناق  تسا . ینویامه  ۀحـصب  حیـشوت  نیـسلجم و  بیوصتب  فوقوم  نآ  رارقتـسا  یلو  دراد  ار  نوناق  ءاشنا  قح  کی 

هک دریگ  رارق  هرکاذم  دروم  هیهت و  نیـسلجم  زا  یکی  هلیـسوب  نوناق  تسا  نکمم  دـنیوگ . هحیال  ار  نآ  هک  دوش  داهنـشیپ  سلجمب  تلود 
. دـسرب ینویامه  ترـضح  ـالعا  حیـشوتب  دـیاب  سلجم  ود  ره  بیوصت  زا  سپ  نوناـق  ـالاب  تروص  ود  زا  کـی  ره  رد  دـنمان . حرط  ار  نآ 

تاررقم دـیاب  نیناوق  ریـسفت  عضو و  رد  يداع  هننقم  هوق  دـشابیم . ینویامه  ترـضح  العا  هلیـسوب  نوناق  ءارجا  روتـسد  زا  ترابع  حیـشوت 
. دیامنن زواجت  تسا  هداد  واب  روبزم  نوناق  هک  یتارایتخا  دودح  زا  دهد و  رارق  دوخ  نیعلا  بصن  ار  یساسا  نوناق 

- یعیبط قوقح 

نیا ینوناق  رد  هچنانچ  دیامنیم . تموکح  نانآ  رب  هک  دشاب  هتشاد  يدارفا  عبط  اب  تمیالم  دیاب  ددرگیم  عضو  هننقم  هوق  ۀلیسوب  هک  ینیناوق 
دـننادیم و قح  فالخ  رب  ار  نآ  دـنیاشگیم و  داقتنا  نابز  مدرم  دوب و  دـهاوخ  دـقاف  ار  یمومع  راکفا  مارتحا  دـشاب  هدـشن  نیمأـت  روظنم ،
زا ریغ  رشب  هک  دهدیم  ناشن  رما  نیا  دننک . یلاخ  هناش  نآ  ءارجا  زا  هک  دنیامنیم  یعس  تسا و  هدشن  نآ  عضو  رد  تلادع  تیاعر  دنیوگیم 

نیناوق 
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تلادع ار  نآ  نانوی  نییقوقح  دجنسیم . وزارت  نآ  اب  ار  هعوضوم  نیناوق  دنادیم و  قح  ار  نآ  هک  تسا  دقتعم  يرگید  رما  دوجوب  هعوضوم 
. دندرمشیم مزال  ناسرداد  رب  نینچمه  نیننقم و  رب  ار  نآ  تیاعر  دنتسنادیم  لقع  و 

رد تسا . هدوبن  مور  رهـشب  صتخم  هتـشاد و  تیمومع  رـشب  دارفا  یماـمتب  تبـسن  هک  دـندوب  یعیبط  قوقح  دوجوب  دـقتعم  یمور  نییقوقح 
. دنمان یعیبط  قوقح  ار  نآ  هک  دنشابیم  هعوضوم  قوقح  زا  ریغ  یقوقح  دوجوب  دقتعم  نییقوقح  زین  ینونک  رصع 

. دراد يرترب  هعوضوم  قوقح  رب  تقو  همه  رد  روبزم  قح  هک  دننآ  رب  قالخا  ملع  ياملع 
قح و رب  ینتبم  هک  دشابیم  دوجوم  یعیبط  قوقح  هک  دننک  تباث  دنتـشاد  یعـس  نانادقوقح  يدالیم  مهدزون  نرق  زا  ياهدـمع  تمـسق  رد 

. دشابیم مدقم  هعوضوم  قوقح  رب  تسا و  تلادع 
تیدودـحم بجوم  هتفرگ و  رارق  یـسایس  يداـصتقا و  ياـهیدازآ  همـشچرس  هک  تسا  يدرف  قوقح  عوـمجم  ناـنیا  رظنب  یعیبـط  قوـقح 

. تسا هدش  هعوضوم  نیناوق  عضو  رد  وا  يدازآ  تلود و  ياهتیلاعف 
نآ هک  يدح  ات  هتفرگ  سنا  يدامتم  نورق  رد  تاداع  قالخا و  بهاذـم ، تاروتـسدب  هعماج  دارفا  ياهزغم  هک  تسنآ  دـسریم  رظنب  هچنآ 

ار نآ  دشاب  هتشاد  نآ  اب  تقفاوم  هعوضوم  نیناوق  هاگره  دنجنسیم و  نآ  اب  ار  هعوضوم  نیناوق  و  دناهدومن ، ضرف  رییغت  لباق  ریغ  قح و  ار 
راوشد اهنآ  رب  شلمحت  هجیتن ، رد  دنرامـشیم و  هناملاظ  ار  نآ  دـننک  هدـهاشم  نآ  فالخ  رب  هچنانچ  دـننادیم و  تلادـع  اـب  قباـطم  قح و 
لمحت زا  سپ  تسا  نکمم  هک  یناـنچمه  دوـش ، جراـخ  عاـمتجا  هـنودرگ  زا  رورمب  اـی  دـیامن و  بـالقنا  داـجیا  تـسا  نـکمم  ددرگیم و 

هعماج رب  دـیامن و  عضو  ار  ینیناوق  هتـسب  مشچ  دـناوتیمن  هننقم  هوق  نیاربانب  دـنیامن . تداع  نآب  لاس  نیدـنچ  نتـشذگ  رایـسب و  تاقتـشم 
، تاداع زا : دنترابع  لماوع  نآ  دهد . رارق  رظن  دروم  تسا  هدش  نیوکت  هفلتخم  لماوع  زا  هک  ار  هعماج  تیعـضو  دـیاب  هکلب  دـنک ، لیمحت 
هک دـناهدراذگ  هعماج  دارفا  سرتسد  رد  ار  يدـعاوق  لماوع  نیا  زا  کی  ره  یعامتجا ، تیعـضو  يداـصتقا و  تیعـضو  قـالخا ، بهذـم ،

. دیامنیم هرادا  ار  یعامتجا  یناگدنز  شدرگ 
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: زا دنترابع  تسا  مزال  نوناق  عضو  رد  اهنآ  تیاعر  هننقم  هوق  رب  هک  يروما 

- یموق تاداع  فلا -

زا ار  دوخ  دناوتیمن  هک  دراد  هجوت  نآب  نادنچ  هاگ  دوشیم و  تحاران  دنک  كرت  ار  نآ  هچنانچ  هتفرگ ، سنا  رارکت  رثا  رد  يروماب  درف  ره 
نآ رد  ار  دوخ  تداعـس  هک  دناهدش  سونأم  نآب  نادنچ  هاگ  دنرگنیم و  نآب  مارتحا  رظنب  هک  دـناهتفرگ  سنا  يروماب  زین  ماوقا  درادزاب . نا 

همیدق و بهاذم  هاگ  تاداع  نیا  همشچرس  دنشابیم . دنمهقالع  شتسرپ  دحب  روما  ضعب  رد  دنرامشیم و  سدقم  ار  نآ  دننکیم و  وجتـسج 
دراوم زا  يرایـسب  رد  یموق  تاداع  فالخ  رب  راتفر  دنرادیم . مرتحم  ار  نآ  ادبمب  هجوت  نودـب  ماوقا  هک  تسا  تالیخت  ماهوا و  رگید  هاگ 
عـضو نوچ  نیاربانب  دـیآیم . رد  ونازب  ياهوق  ره  نآ  لباقم  رد  هک  دوب  دـهاوخ  قیمع  نادـنچ  هاگ  هک  دـیامنیم  یعامتجا  تاجنـشت  داجیا 
عـضو یموق  تاداع  زا  یکی  فالخ  رب  ینیناوق  هننقم  ةوق  نامز  چـیه  دـشابیم ، هعماج  عضو  يدوبهب  یعامتجا و  مظن  يرارقرب  يارب  نیناوق 
روظنم زین  هعماج  تیعـضو  دوبهب  نوچ  دشاب . هعماج  نایزب  لاملاب  تداع  نآ  هچ  رگا  ددرگ ، جنـشت  بارطـضا و  بجوم  ات  دومن  دـهاوخن 

ۀلیـسوب ات  دیـشوک  دیاب  هراومه  دراوم  هنوگنیا  رد  اذـل  دوش ، يریگولج  تسا  هعماج  نایزب  هک  يروما  دـیاب  تسا و  نیناوق  عضو  زا  رگید 
فالخ رب  ینوناق  عضوب  سپـس  درک و  هدامآ  موسر  تاداع و  نآ  زا  يریگولج  يارب  ار  هنیمز  هفلتخم  قرط  زا  تاـغیلبت  یملع و  تاـمیلعت 

. دشاب هتشاد  ینالوط  تدمب  جایتحا  رما  نیا  هچ  رگا  دومن ، تردابم  یموق  تاداع 

یبهذم تاروتسد  ب -

، نادـجو نامیا و  حور  نامرف  تحت  دارفا  اریز  تسا ، اراد  یعامتجا  طباور  مظن  رد  ار  یمهم  ماقم  تاداع ، فیدر  رد  یبهذـم  تاروتـسد 
يارب دوخ  دننام  يرشب  ۀلیـسوب  هک  دنرامـشیم  یقوقح  نیناوق  زا  رترب  ملاع و  قلاخ  زا  رداص  ار  نآ  دننادیم و  یبهذم  نیناوق  عیطم  ار  دوخ 

هک یسایس  ياهتموکح  تسا و  هدشیم  هرادا  یبهذم  نیناوق  ۀلیسوب  يرشب  تاعامتجا  يدامتم  راودا  رد  تسا ، هدیدرگ  عضو  رشب  تداعس 
نادنچ مان  رییغت  زا  مه  هعماج  دارفا  دنتفریذپ و  دوخ  یفرع  نیناوق  مانب  ار  یبهذم  نیناوق  راچان  دـندش  یبهذـم  ياهتموکح  نیـشناج  ًادـعب 

. دندیسارهن
ياج  یبهذم  نیناوق  هدش ، فیعض  جیردتب  اهنآ  رد  نامیا  حور  هک  ینونک  للم  ضعب  رد 
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ماجنا هناگادج  ار  دوخ  یبهذم  فیلاکت  دنـشابیم  بهذمب  دـنمهقالع  اهنآ  نایم  هک  یناسک  تسا و  هدومن  راذـگاو  یفرع  نیناوقب  ار  دوخ 

. دنهدیم
یفرعم یفرع  نیناوق  تروصب  ار  یبهذم  نیناوق  هننقم  ةوق  دننادیم ، دوخ  راعـش  ار  یبهذم  لوصا  تیاعر  هک  یللم  تسنآ  هجوت  لباق  ۀـتکن 

ماهبا ای  توکس و  لیبق  زا  یصوصخم  ياههلیح  ندرب  راکب  ۀلیـسوب  هک  دیامنیم  یعـس  مه  ًانمـض  دشاب و  مضه  لباق  نانآ  يارب  ات  دیامنیم 
دراوم هنوگنیا  اب  دیامنیم . لصاح  قیفوت  مه  دراوم  ضعب  رد  دـنک و  یچیپرـس  یبهذـم  نیناوق  ضعب  تموکح  زا  ینوناق ، داوم  ترابع  رد 
نیناوق زا  يرایسب  هک  تسنآ  دشابیم  مزال  نآب  هجوت  هک  رگید  ۀتکن  دش . دیهاوخ  هجاوم  شیب  مک و  ناریا  یندم  قوقح  یلیصفت  ثحب  رد 
یبهذم حور  رظن  زا  ار  نآ  طقف  هن  دارفا  هک  هدمآ  رد  یلم  تاداع  تروصب  هتـشاد ، یئامرفمکح  هعماج  رد  هک  نامز  لوط  رثا  رد  یبهذـم 

. تسا هدمآرد  یموق  تاداع  دننام  دناهتفرگ و  وخ  نآب  هکلب  دنیامنیم ، تیاعر 
ناگدننک هیهت  هک  ینعم  نیدب  تسا ، هدش  هدراذگ  يرفعج  بهذم  قوقح  هیاپ  رب  هیـصخش  لاوحا  تمـسق  ًاصوصخم  ناریا  یندـم  نیناوق 

ةوق ۀلیسوب  هدروآ و  رد  ینوناق  داوم  تروصب  ار  اهقف  روهـشم  يواتف  هداد و  رارق  قشم  رـس  ار  يرفعج  بهذم  تاررقم  یندم  نوناق  هحیال 
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ار يرفعج  بهذم  تیاعر  نیناوق  عضو  رد  یـساسا  نوناق  ممتم  مود  لصا  هک  تسنآ  روبزم  شور  بجوم  تسا . هدـیدرگ  بیوصت  هننقم 
هجرف و هّللا  لجع  رصع  ماما  ترـضح  دییأت  هجوتب و  هک  یلم  ياروش  سدقم  سلجم  : » یـساسا نوناق  ممتم  مود  لصا  تسا . هتـسناد  مزال 

هدش سیـسأت  ناریا  تلم  ۀماع  مهلاثما و  هّللا  رثک  هیمالـسا  ججح  تبقارم  هناطلـس و  هّللا  دلخ  مالـسا  هاشنهاش  ترـضح  العا  تمحرم  لذب 
هّللا یلص  مانالا  ریخ  ترـضح  هعوضوم  نیناوق  مالـسا و  ۀسدقم  دعاوق  اب  یتفلاخم  نآ  ۀینوناق  داوم  راصعا  زا  يرـصع  چیه  رد  دیاب  تسا ،
هّللا مادا  مالعا  ياملع  ةدهع  رب  هیمالـسا  دـعاوق  اب  هعوضوم  نیناوق  تفلاخم  صیخـشت  هک  تسا  نیعم  دـشاب و  هتـشادن  ملـس  هلآ و  هیلع و 

ياهقف نیدهتجم و  زا  دشابن  رفن  جنپ  زا  رتمک  هک  یتئیه  راصعا  زا  يرـصع  ره  رد  تسا  ررقم  ًامـسر  اذـهل  تسه  هدوب و  مهدوجو  تاکرب 
املع زا  رفن  تسیب  یماسا  هعیش  دیلقت  عجرم  مالـسا  ججح  مالعا و  ياملع  هک  قیرط  نیاب  دنـشاب  مه  نامز  تایـضتقم  زا  علطم  هک  نینیدتم 

سلجمب  یفرعم  دنشاب  هروکذم  تافص  ياراد  هک 
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تمسب هدومن  نییعت  هعرق  مکحب  ای  قافتاب  یلم  ياروش  سلجم  ياضعا  رـصع ، ياضتقمب  رتشیب  ای  ار  اهنآ  زا  رفن  جنپ  دنیامنب ، یلم  ياروش 
اب تفلاخم  هک  هنونعم  داوم  نآ  زا  کی  ره  هدومن  یسر  روغ  هرکاذم و  تقدب  دوشیم  ناونع  نیـسلجم  رد  هک  يداوم  ات  دنـسانشب  تیوضع 

عبتم عاطم و  باب  نیا  رد  ءاملع  تئیه  نیا  يأر  دـنکن و  ادـیپ  تینوناـق  ناونع  هک  دـنیامن  در  حرط و  دـشاب  هتـشاد  مالـسا  هسدـقم  دـعاوق 
لـصا رد  ررقم  یبهذم  ءاملع  تئیه  دوب .» دهاوخن  ریذپرییغت  هجرف  هّللا  لجع  رـصع  ۀجح  ترـضح  روهظ  نامز  ات  هدام  نیا  و  دوب . دهاوخ 

رما نیا  تلع  تـسا . هدـشن  باـختنا  هـینینقت  راودا  زا  کیچـیه  رد  یبهذـم ، تاررقم  اـب  نیناوـق  تقباـطم  صیخـشت  تراـظن و  يارب  ـالاب 
. دیامنیمن ار  نآ  رکذ  باجیا  رصتخم  نیا  دشابیم و  دوجوم  نآ  ءارجا  رد  هک  تسا  یلمع  تالاکشا 

- یقالخا دعاوق  ج -

، دناهدرک یفرعم  یعامتجا  مظن  یـساسا  لماع  ار  حور  ۀیکزت  هدومن و  دارفا  یحور  تیبرت  فورـصم  ار  دوخ  مه  هک  نانوی  دـنه و  هفـسلف 
نونکا هک  یفـسلف  دـعاوق  نآ  دـنروآ . تسدـب  ار  یعامتجا  تداعـس  دـنناوتب  نآ  ءارجا  ۀلیـسوب  ات  دـنزومایب  دارفاـب  ار  يدـعاوق  دنتـسناوت 

دوخ زا  تسا  هتـسناوت  شیب  مک و  دنکیم و  يزاب  عامتجا  شمارآ  رد  یمهم  شقن  تسا ، هعماج  دارفا  لمع  دروم  یقالخا  نیناوق  تروصب 
ار يدـحاو  فدـه  هعوضوم  نیناوق  اب  مدـقمه  یقالخا  دـعاوق  نیاربانب  دـیامن . فیعـضت  ار  سح  نآ  دـهاکب و  عاـمتجا  رد  دارفا  یهاوخ 

. دیامنیم بیقعت 
نادنچ ار  دوخ  تالخادم  دودح  هتـساوخن  هننقم  ةوق  اریز  تسا ، هدماین  رد  هعوضوم  نیناوق  بلاقب  هک  دنتـسه  یقالخا  دـعاوق  زا  يرایـسب 
قافنا تسا  لیبق  نآ  زا  دراد ، ررقم  يدام  ءازج  نآ  زا  نیفلختم  يارب  دـنادب و  ارجـالا  مزـال  ار  یقـالخا  دـعاوق  یماـمت  هک  دـهدب  هعـسوت 

نآب یهجوت  هعوضوم  نیناوق  تسا و  هدش  هدرمـش  بجاو  یبهذم  نیناوق  یقالخا و  دـعاوق  هلیـسوب  هک  افعـض  زا  يریگتسد  تاناویحب و 
نیناوق دـننام  دوشیم ، هتخانـش  یلاع  یقالخا  نیناوق  فالخ  رب  هک  دوشیم  تفاـی  يدـعاوق  ضعب  هعوضوم  نیناوق  رد  سکعلاـب  دـناهدرکن .

نیا هجیتن  رد  هدومنن و  يوعدب  یگدیـسر  دشاب  نآ  لومـشم  يوعد  هچنانچ  نامز  رورمب  هدـناوخ  داریا  اب  هاگداد  هک  نامز  رورمب  طوبرم 
. ددرگیم عییضت  ناهاوخ  قح  رما ،
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هک یناـنچمه  تسا ، هدـش  تیاـعر  يرایـسب  دراوم  رد  هتفرگ و  رارق  هعوـضوم  نیناوـق  رد  لـصا  هک  دوـشیم  تفاـی  یقـالخا  دـعاوق  ضعب 

رارـضا مدع  نارگید ، قوقحب  زواجت ، مدع  تسا : لیبق  نآ  زا  دشابیم ، یبهذم  نیناوق  ساسا  هیاپ و  هک  دنتـسه  یقالخا  دـعاوق  زا  يرایـسب 
. نآ لاثما  دوشیم و  هک  يدهعت  ءافیا  ریغب ،

يداصتقا تیعضو  د -
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رد ار  عیزوت  دـیلوت و  هک  يدارفا  ةدارا  لـیمب و  دـعاوق  نیا  زا  یـضعب  ددرگیم . عیزوت  دارفا  نیب  دـیلوت و  هعماـج  رد  يدـعاوق  قـبط  تورث 
روشک يداصتقا  تیعضو  هک  نامز  ره  تسا . هدش  ررقم  هننقم  ةوق  ۀلیسوب  مه  رگید  یضعب  دوشیم و  لمع  رما  تلوهـس  يارب  دنراد  تسد 
تروص نیا  رد  ددرگیم . ادـیوه  دـیدج  تیعـضو  اب  هدومنیم  هرادا  ار  قباس  تیعـضو  هک  هعوضوم  نیناوق  نیب  يراگزاسان  دـیامنیم ، رییغت 

تسا دوجوم  يداصتقا  تیعضو  روخ  رد  هک  یگنهآ  مه  ات  دوش ، هداد  رییغت  ای  ریـسفت و  تسا  نکمم  هک  یئاجنآ  ات  زین  نیناوق  تسا  مزال 
. دیآ شیپ  روشک  يداصتقا  تیعضو  رد  ینارحب  هچنانچ  ددرگیم ، دوهشم  یبوخب  رما  نیا  دیآ . تسدب 

دوش راچان  هننقم  ةوق  هک  يروطب  دـنادرگ  جنـشتم  ار  یـسایس  تیعـضو  دـهد و  يور  روشک  نآ  یعاـمتجا  تیعـضو  رد  یقیمع  ناـفوط  و 
نارحب زا  دـهد و  رارق  تلود  تراـظن  تحت  ار  عیزوت  دـیلوت و  يدـیدج  نیناوق  عضو  هلیـسوب  هدومن و  یئوجهراـچ  رتماـمت  هچ  ره  ۀـلجعب 
نیناوق رد  رثؤم  لماوع  نیرتمهم  زا  یکی  ینونک  تاعامتجا  رد  يداصتقا  تیعـضو  دیامنب . ظفح  ار  هعماج  مظن  دـناوتب  ات  دـنک  يریگولج 

لماع لباقم  رد  دنک ، یچیپرـس  يوحنب  یقالخا  ای  یبهذـم  دـعاوق  تاداع ، تیاعر  زا  دـناوتب  مه  رگا  هننقم  ةوق  دوریم و  رامـشب  هعوضوم 
دناوتیمن شلباقم  رد  ةوق  چـیه  هک  تسا  يوق  لماع  اهنت  نآ  اریز  دـنادیم ، مزـال  دوخ  رب  ار  نآ  تیاـعر  هدروآ  دورف  میظعت  رـس  يداـصتقا 

. دنز مه  رب  ار  هعماج  مظن  ساسا  نآ  لالتخا  تسا  نکمم  دنک و  یگداتسیا 

نوناق راشتنا  - 4

هراشا

همتاخ يراذگنوناق  هلحرم  عقوم  نیا  رد  ددرگیم . حشوم  هناکولم  هحصب  دیـسر  یلم  ياروش  انـس و  سلجم  بیوصتب  هکنآ  زا  سپ  نوناق 
هنیعم تدم  دوش و  رـشتنم  یمـسر  همانزور  رد  هکنآ  ات  دنتـسین ، نآ  زا  تعاطاب  مزلم  دارفا  ینعی  دشابیمن ، ءارجالا  مزال  یلو  دیامنیم ، ادیپ 

هچ  تسناد ، لوئسم  دشاب  هتشاد  ینوناق  زا  یهگآ  هکنآ  نودب  ار  یسک  ناوتیمن  اریز  درذگب ،
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نآ زا  يوریپ  ات  دـندرگ  هاگآ  نیناوق  دافم  زا  دارفا  هکنآ  يارب  نیاربانب  دـشابیم . حـیبق  القع  نایب  الب  باقع  تسا و  نایب  الب  باقع  رما  نیا 
راشتنا زا  هدام  روظنم  دوش .» رشتنم  هناکولم  هحصب  حیشوت  خیرات  زا  زور  هس  فرظ  رد  دیاب  نیناوق  : » یندم نوناق  « 1  » هدام روتسدب  دنیامنب 

. دشابیم نیناوق  عضو  زا  دارفا  ندومن  هاگآ 
م: ق . « 3  » هدام روتـسدب  هکلب  دـیامنیمن . ارجالا  مزال - ار  نآ  ویدار  زا  نتفگ  ای  راویدـب  قاصلا  نالعا و  لـیبق  زا  هلیـسو  رهب  نیناوق  راـشتنا 

هکنآ ای  دوشیم و  پاچ  تلود  فرط  زا  هک  تسا  ۀمانزور  یمـسر  همانزور  زا  روظنم  دیآ .» لمعب  یمـسر  همانزور  رد  دـیاب  نیناوق  راشتنا  »
تلود دشاب و  یلم  همانزور  ای  دوش  هداد  روشک  ۀجدوب  زا  نآ  ۀنیزه  هاوخ  دیامنب ، یفرعم  نیناوق  ةدننک  جرد  ۀمانزور  ناونعب  ار  نآ  تلود 
دـشاب دایز  ردق  نآ  نآ  ژاریت  دیاب  دشابیم  رادهدهع  ار  نیناوق  راشتنا  هک  ياهمانزور  هک  دسریم  رظنب  دـهدب . واب  راشتنا  يارب  ار  دوخ  نیناوق 

. دنبای یهگآ  هجردنم  نیناوق  دافم  زا  دنناوتب  نآ  نینکاس  دسرب و  ناریا  طاقن  یمامتب  هک 

- نیناوق ندوب  ارجالا  مزال  نامز 

ره يارب  زور  کی  هفاـضاب  روبزم  تدـم  ءاـضقنا  زا  دـعب  تاـیالو  رد  راـشتنا و  زا  سپ  زور  هد  نارهط  رد  نیناوق  : » م ق . « 2  » هدام روتسدب 
«. دشاب هدرک  ررقم  ارجا  عقوم  يارب  یصاخ  بیترت  نوناق  دوخ  هکنیا  رگم  تسا ، ءارجالا  مزال  نارهط  ات  تفاسم  خسرف  شش 

دارفا مامت  ات  تسا  یفاک  دـش ، هتفرگ  رظن  رد  یمـسر  همانزور  رد  راشتنا  زا  سپ  نیناوق  ندوب  ارجـالا  مزـال  يارب  ـالاب  هداـم  رد  هک  یتدـم 
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رظن زا  دنتـسه  تایالو  رد  هک  نارهت  زا  جراخ  دارفا  يارب  زور  کی  خسرف  شـش  ره  تدم  نییعت  دـندرگ . هاگآ  نیناوق  نآ  دافم  زا  روشک 
ترفاسم طاقن  نآب  غالا  رطاق و  بسا و  زا  تاـناویح  ۀلیـسوب  بلغا  هک  تسا  هداـتفا  رود  ياهناتـسرهش  تابـصق و  ءارق و  نینکاـس  تیاـعر 

. دندرگ هاگآ  نیناوق  دافم  زا  زین  نانآ  ات  دنیامنیم ،
: دوش هداد  رکذت  دیاب  نیناوق  ندوب  ءارجالا  مزال  نامزب  عجار  رما  ود 

ارجا رترید  رگید  ضعب  رد  رتدوز و  روشک  ياهتمـسق  زا  ضعب  رد  هکلب  دوشیمن ، ارجا  زور  کی  رد  ناریا  روشک  یماـمت  رد  نوناـق  فلا -
خیرات  دهاوخب  هاگره  سرداد  اذل  ددرگیم ،
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رد زور  کی  خـسرف ، شـش  ره  يارب  هدومن و  باستحا  ار  تیالو  نآ  زکرم  ات  نارهط  زا  تفاسم  دـیاب  دـنادب  یلحم  ره  رد  ار  نوناق  ءارجا 

. دریگب رظن 
تفاسم باستحا  هدام  رد  اریز  تسا ، روبزم  تیالو  زکرم  عبات  تایالو  زا  کی  ره  رد  عقاو  ءارق  تابـصق و  رد  نیناوق  ءارجا  خیرات  نیاربانب 

تسا  هدش  هتفرگ  رظن  رد  ار  تایالو  اب  نارهت  زا 
هک دـسریم  رظنب  تسا . هدـشن  رکذـتم  دنتـسه  روشک  زا  جراخ  رد  هک  ینایناریا  هب  تبـسن  ار  نیناوق  ندوب  ءارجالا  مزال  خـیرات  نوناق ، ب -

باستحا زور  کی  خـسرف  شـش  ره  يارب  تفرگ و  رظن  رد  نارهط  ات  ار  روشک  زا  جراخ  لـحم  تفاـسم  كـالم  تدـحو  ۀلیـسوب  ناوتیمن 
. تشاد روظنم  ناریا  يدح  رس  هطقن  نیرترودب  تبسن  ار  نوناق  ءارجا  تدم  دراد  اضتقا  تلادع  هکلب  دومن ،

ای رتدوز  نوناق  ءارجا  خیرات  یحلاصمب  رظن  هچنانچ  الا  دشاب و  هدشن  نیعم  نآ  يارجا  خیرات  نوناق  رد  هک  تسیتروص  رد  دش  هتفگ  هچنآ 
. دوب دهاوخ  ءارجالا  مزال  نوناق  نآ ، هدش  نییعت  خیرات  زا  ددرگ  نییعت  الاب  ةدام  رد  روکذم  خیرات  زا  رترید 

مکح رد  دـشاب  هدـش  دـقعنم  لود  ریاس  ناریا و  تلود  نیب  یـساسا  نوناـق  قبط  رب  هک  يدوهع  تاررقم  : » یندـم نوناـق  « 9  » هدام هرصبت -
هک یمارتحا  ندوب و  ارجالا  مزـال  رظن  زا  یکی  دـشابیم : نوناـق  مکح  رد  رظن  ود  زا  اـهدادرارق  تادـهاعم و  هک  دـسریم  رظنب  تسا » نوناـق 

رگم دوش ، باستحا  دـیاب  م  ق ، « 2  » هدام قبط  هک  نآ  ءارجا  خیرات  رگید  دـنیامنب و  ار  نآ  دافم  تیاعر  دـنراذگب و  نآب  دـیاب  دارفا  یمامت 
. دشاب هدش  رکذ  نآ  رد  ءارجا  خیرات  هکنآ 

نوناق ریسفت  - 5

هراشا

ریـسفت نوناق  نآ  دیاب  ماهبا  عفر  روظنم و  ندروآ  تسدب  يارب  اذل  تسین ، مولعم  نآ  دودح  ای  موهفم و  دنـشابیم و  مهبم  نیناوق  زا  یـضعب 
. ددرگ

هک تسا  يدروم  رد  نآ  دـنادب و  مزـال  نوناـق  ار  نآ  زا  تعباـتم  هکنآ  رگم  تسین ، یقوـقح  شزرا  ياراد  دوـشیم  نوناـق  زا  هک  يریـسفت 
: تسا هتسد  ود  رب  دوشیم  یمسر  تاماقم  ۀلیسوب  هک  يریسفت  دیآ . لمعب  یمسر  تاماقم  ۀلیسوب  ریسفت 

- ینوناق ریسفت  فلا -

اًلبق  هک  ینوناق  زا  هننقم  ةوق  ۀلیسوب  هک  تسا  يریسفت  نآ  و 
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. دیآ لمعب  هدیسر  بیوصتب 
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روظنم و دـشابیم و  هدـش  ریـسفت  نوناق  نیبم  دراد و  یحیـضوت  ۀـبنج  تقیقح  رد  ددرگیم ، بیوصت  رگید  نوناق  ریـسفت  ناونعب  هک  ینوناق 
خیرات نامه  نآ  ءارجا  خیرات  ینعی  تسا  دوخ  لبق  امب  تبـسن  يریـسفت  نیناوق  تارثا  رگید  ترابعب  دیامنیم . نییعت  ار  روبزم  نوناق  دودح 

. دشابیم هدش  ریسفت  نوناق  ءارجا 
نوناق عضو  اًلقتسم  دنک ، ماهبا  عفر  قباس  نوناق  زا  يدیدج  نوناق  ۀلیـسوب  هکنآ  ياجب  هننقم  هوق  ًاعون  و  تسا ، ردان  لمع  رد  نوناق  ریـسفت 

. درذگیم ریسفت  دئاوف  زا  دیامنیم و  خسن  ار  قباس  نوناق  ًانمض  ای  ًاحیرص  هدرک و 
رد انس  سلجم  هکنآ  نودب  دیآیم ، لمعب  یلم  ياروش  سلجم  ۀلیسوب  يداع  نیناوق  ریسفت  یساسا ، نوناق  ممتم  « 27  » لصا قبط  ناریا  رد 

. دنک ۀلخادم  نآ 
. دبای یم  راشتنا  یندم  نوناق  « 3  » دام قبط  یمسر  همانزور  رد  حیشوت و  هناکولم  هحصب  يداع  نیناوق  دننام  يریسفت  نوناق 

دیامنب و ریسفت  ار  يداع  نیناوق  دناوتیم  طقف  یلم  ياروش  سلجم  دوشیم ، طابنتسا  یـساسا  نوناق  ممتم  « 27  » لصا لوا  تمسق  زا  هکنانچ 
يارب ار  یعجرم  هک  دوشیمن  تفای  ناریا  یـساسا  نوناـق  رد  مه  يرگید  هداـم  تسا و  هدـشن  هداد  واـب  یقح  نینچ  یـساسا  نوناـقب  تبـسن 

سلجم دنک  ریسفت  ار  یـساسا  نوناق  دناوتیم  هک  یعجرم  اهنت  دوب ، نآ  رب  دیاب  یلک  لصا  قبط  نیاربانب  دنادب . حلاص  یـساسا  نوناق  ریـسفت 
الاب لصا  ینعم  رد  هک  دوب  یهابتشا  رثا  رد  هدرک  ریسفت  یـساسا  نوناق  داوم  ضعب  زا  یلم  ياروش  سلجم  نونکات  هچنآ  تسا و  ناسـسؤم 

. تسا هداد  يور 

- یئاضق ریسفت  ب -

، نوناق زا  یئاضق  ریسفت  شزرا  دیآیم . لمعب  يواعد  رد  يأر  رودص  ماقم  رد  اههاگداد  هلیـسوب  ینوناق  داوم  زا  هک  تسا  يریـسفت  نآ  و 
رد طقف  نوناق  زا  یـشهوژپ  نیتسخن و  هاگداد  یئاضق  ریـسفت  شزرا  الثم  تسا . هدـش  رداص  يار  نآ  ةرابرد  هک  تسیئاوعدـب  تبـسن  طقف 

هداد اوعد  درومب  تبسن  هک  ییأر  رد  دوخ  ریسفت  ۀلیـسوب  هاگداد  ینعی  تسا ، هدرک  رداص  يأر  نآب  تبـسن  هک  دشابیم  ياهحورطم  ۀیـضق 
روبزم  يأر  هدومن و  اطعا  اهب  موکحم  ۀیضق  ةوق  نآب  تسا 
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ۀلیـسوب يأر  هچناـنچ  یلو  دـیامنیم ، رداـص  هک  ییأر  دروم  رد  روشک  ناوید  بعـش  ریـسفت  شزرا  تسا  نینچمه  تسا  ربـتعم  نیفرط  نیب 

فرط زا  يوعدب  یگدیـسر  هک  یهاگداد  یندم ، یـسرداد  نیئآ  نوناق  « 576  » هدام لـیذ  روتـسدب  دوش  هداد  روشک  ناوید  یمومع  عمجم 
دروم نیا  رد  رگید  دراوم  فالخ  رب  دـیامن و  تیعبت  یمومع  عمجم  رظن  زا  روبزم  يوعد  رد  تسا  فلکم  هدـش  عاجرا  نآـب  روشک  ناوید 

. تشاد دهاوخن  ار  ریسفت  يدازآ 
يروآعمج و یئاههعومجم  رد  یصاصتخا ) یماجرف و  یـشهوژپ ، نیتسخن ،  ) اههاگداد یئاضق  ریـسافت  ینونک  ياهروشک  زا  يرایـسب  رد 
رد ددرگیم . رـشتنم  تسا  هدش  رداص  لاس  نآ  رد  هک  اههاگداد  ءارآ  زا  یتادلجم  جیردتب  هلاس  ره  هدـش و  هدراذـگ  مومع  سر  تسد  رد 

روما رد  ار  تفرـشیپ  نیا  هک  یئاهروشک  رد  یلو  تسا ، ناسآ  رایـسب  داوم  ریـسفت  ةراب  رد  اههاگداد  ءارآ  زا  یهاـگآ  اـهروشک  هنوگ  نیا 
راوشد و داوم ، ریـسفت  ةراـب  رد  اـههاگداد  ءارآ  رب  عـالطا  دـنیامنیمن ، يروآعمج  تسا  هتـسیاش  هک  هنوگنآ  ار  ءارآ  دـناهدومنن و  یئاـضق 

تـسد ددرگیم ، نوناق  ریـسفت  رد  تابث  بجوم  ًامومع  هچنآ  اریز  دنرادن ، نوناق  ریـسفت  رد  یتباث  شور  زین  دوخ  ناسرداد  تسا و  لکـشم 
دوخ رظنب  راـچان  دـشابن ، يأر  رودـص  عقوم  رد  سرداد  سرتسد  رد  اـهنآ  قباـس  ءارآ  هاـگره  ـالا  تسا و  اـههاگداد  ءارآـب  نتـشاد  یـسر 

دنکیم يوریپ  نآ  زا  دهدیم و  رارق  ۀعلاطم  دروم  ار  نانادقوقح  هیرظن  مه  یهاگ  دیامنیم و  نوناق  زا  يریسفت 

- یصخش ریسفت  رکذت -
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هاگ دننکیم و  نایب  دوخ  تافلؤم  رد  هک  دـشابیم  نیناوق  زا  قوقح  ملع  نادنمـشناد  ریـسفت  الاب ، رد  روکذـم  یمـسر  ریـسفت  ود  لباقم  رد 
ار اههاگداد  یئاضق  ریـسافت  رگید  هاگ  دـنوشیم و  هجاوم  نآ  اـب  رتمک  لـمع  رد  اـههاگداد  هک  دـنیامنیم  لـح  روصت و  ار  یقوقح  ضورف 

. دنمانیم یصخش  ریسفت  ار  روبزم  ریسفت  دننکیم . دز  شوگ  ار  ناسرداد  تاهابتشا  هداد و  رارق  داقتنا  دروم 
، دریگ رارق  يأر  رودـص  ماـقم  رد  ناـسرداد  يارب  شزرارپ  ياـمنهار  دـناوتیم  یلو  درادـن ، یمــسر  شزرا  هنوگچــیه  یــصخش  ریــسفت 

. دنک هننقم  ةوقب  ینایاش  کمک  نیناوق  عضو  حالصا و  رییغت و  ماقم  رد  دناوتیم  هکنانچمه 
82 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

نوناقب لهج  هرصبت -

هراشا

یـضقنم یندم  نوناق  م . ق . « 2  » هدام رد  ررقم  تدـم  تفای و  راشتنا  یمـسر  ۀـمانزور  رد  م . ق . « 3  » و « 1  » داوم قبط  نوناـق  هکنآ  زا  سپ 
رد هچ  رگا  ددرگ ، لماش  هدش  عضو  اهنآ  يارب  هک  يدارفا  یمامتب  تبـسن  نوناق  هک  تسنآ  رما  نیا  ۀـمزال  ددرگیم . ءارجالا  مزال  دـیدرگ 

. دنشاب نوناق  دوجوب  لهاج  مه  ةدع  تقیقح 
رکذ ینوناـق  داوم  زا  کیچـیه  رد  هچ  رگا  دـنیوگیم   Nul n, est cense ignorer la loi ۀـسنارف نابز  رد  هک  ینوناق  ةراـما  نیا 

یمور نانادـقوقح  تسا و  هتفرگ  رارق  ناـنادقوقح  ۀـمه  تقفاوـم  دروـم  هک  دوریم  رامـشب  یقوـقح  یهیدـب  لـصا  کـی  یلو  هدـیدرگن ،
لئاسو نتفرگ  رظن  رد  اـب  هک  تسا  هدـیقع  نیا  رب  ینتبم  روبزم  ینوناـق  ةراـما  ) Nemo censetur ignorare legem  ( دنیوگیم

هتفریذـپ وا  زا  لهج  يوعد  دـشابیم و  رـصقم  هتفاین  یهگآ  نآ  زا  هک  سک  ره  دارفا ، عالطا  يارب  یفاک  تدـم  نوناق و  راـشتنا  يارب  مزـال 
. دنکیمن تیلوئسم  عفر  مکحب ، لهج  دنیوگیم ، هک  یئاجنآ  ات  دش ، دهاوخن 

. ددرگیم رکذتم  اًلیذ  هک  تسا  رما  دنچ  دوشیم ، قالطا  روطب  روبزم  ةراما  نتفریذپ  رد  دیدرت  بجوم  هک  یلاکشا 
ءارق رد  ًاصوصخم  دریگ  رارق  دناوتیمن  همه  سرتسد  رد  دوشیمن و  رشتنم  یفاک  رادقمب  دوشیم  جرد  نآ  رد  نیناوق  هک  یمـسر  ۀمانزور  - 1

. زکرم زا  ةداتفا  رود  تابصق  و 
دوشیم رـشتنم  یمـسر  همانزور  رد  طقف  هک  نیناوق  دافم  زا  دنناوتیمن  دنتـسه  داوسیب  نآ  مدرم  دون  يدـص  زا  شیب  ًابیرقت  هک  ناریا  رد  - 2

ندـناوخ تردـق  ینعی  داوس  نتـشاد  هک  دراد  يرتشیب  یمومع  گـنهرف  تاـعالطاب و  جاـیتحا  نیناوق  مهف  هکنآ  رب  هوـالع  دـندرک ، هاـگآ 
روکذم م  ق . « 2  » هدام رد  هکنانچ  نوناق  راشتنا  قیرط  ناریا و  مدرم  تیعـضوب  هجوت  اب  نیاربانب  دـشابیمن . یفاک  یئاهنتب  یمـسر  ۀـمانزور 
لوئـسم تسا  هدوبن  رـصقم  نوناق  نتـسناد  رد  هکنآ  تابثا  اب  دوش و  هتفریذـپ  هاـگداد  رد  نوناـقب  لـهج  يوعد  هک  دوب  نآ  رب  دـیاب  تسا .

هک دـیامنیم  اضتقا  یمومع  مظن  ینعی  تسین ، نانآ  ملع  رب  عرف  نوناق  لباقم  رد  دارفا  تیلوئـسم  هک  دوش  هتفگ  هکنآ  رگم  ددرگن ، هتخاـنش 
روطب ناوتب  یندـم  رظن  زا  منکیمن  نامگ  دنـشاب و  عالطایب  نآ  دافم  ای  دوجو و  زا  هچ  رگا  دـنوش ، هتخانـش  لوئـسم  نوناق  لـباقم  رد  درفا 

. دومن يوریپ  هدیقع  نیا  زا  قلطم 
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M. L. Bridel لدیرب ل  م . هک ، دـیامنیم  تیاکح  مود ص 52  پاچ  لوا  دلج  سیوس  یندـم  نوناق  حرـش  رد   Rossel لسر روسفرپ 
. دنیامن شسرپ  رتفد  نآ  زا  دنهاوخب  ار  یعوضوم  ره  دنناوتب  دارفا  ات  دوش  سیسأت  یناجم  یئاضق  تاعالطا  رتفد  هک  هدومن  داهنشیپ 

و دـشاب ، نآب  لهاج  دـیابن  سکچـیه  دـیدرگ  رـشتنم  هکنآ  زا  سپ  نوناق  هک  تسنآ  رب  ینونک  یئاضق  یقوقح و  تایرظن  دـیوگیم : لـسر 
لیلد ره  ینوناق  ةراما  ًالوصا  دوش و  ءارجا  دارفا ، لایما  ءوس  لاـمها و  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  نوناـق ، هک  دـیامنیم  باـجیا  یعاـمتجا  عفاـنم 

: دروم هس  رد  رگم  دیامنیم ، در  ار  یفالخ 
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. دسرب دارفا  ضعب  عالطاب  نوناق  هک  ددرگ  عنام  دشاب و  هدش  هطبار  عطق  بجوم  هیرهق  ةوق  هاگره  - 1
«23  » هدام رد  هکنانچ  دـناهدومن ، یلمع  تین  نسح  ای  هابتـشا  رثا  رد  هک  دـشاب  یناسک  زا  کمک  ای  تیامح و  نوناـق ، عوضوم  هاـگره  - 2

. دراذگیمن یمکح  هابتشا  یعوضوم و  هابتشا  نیب  قرف  هک  تسا  دعب  هب  سیوس  تادهعت  نوناق 
داهنـشیپ اب  دـنراد . تنوکـس  روشک  رد  هک  دـشاب  يدارفا  لماش  ینوناق  ةراما  هاگره  دنتـسه ، روشک  زا  جراخ  رد  هک  یناـسکب  تبـسن  - 3

رد ار  نوناقب  لهج  دـهد  هزاجا  هیئاضق  ةوقب  هک  دوشب  نوناق  رد  ةدام  داهنـشیپ  تسا  رتهب  یناجم  یئاـضق  تاـعالطا  رتفد  سیـسأتب  لدـیرب 
اههاگداد هاگره  هک  دراد  دیما  یلو  دنتسین  قفاوم  رما  نیا  اب  نیننقم  يارب  دنهد . رارق  هجوت  دروم  تسا  وفع  لباق  زراب و  لهج  هک  يدروم 

دنراذگن  هیعوضوم  ۀهبش  هیمکح و  ۀهبش  نیب  قرف  تسا  هداد  يور  یساسا  هابتشا  هک  دنبایب  يرماب  یگدیسر  رد 
هیـضرف نیا  هک  تسا  نآ  رب  هدرک و  هئطخت  ًادیدش  ار  الاب  رد  روکذـم  ینوناق  ةراماب  لمع  دوخ ، باتک  رد   M. A. Manger رژنام آ  م .

اب هسیاقم  لباق  هک  هتفرگ  رارق  رظن  دروم  یقرتم  للم  رد  يراذـگنوناق  رـصع  کی  رد  و  تسین ، يرگید  زیچ  تیربرب  نارود  يایاقب  زا  ریغ 
یفاک هداد  نآ  ءارجا  زا  لبق  یندـم  نوناق  دـلج  کی  دوخ  روشک  عابتا  زا  کی  رهب  هکنآب  سیئوس  تلود  لـمع  دـشابیمن . هتـشذگ  نارود 

. دوش یلمع  هنافاصنایب  هنهک و  ۀیضرف  هک  تسین 
دنک  كرت  ار  يرما  هاگره  هک  دراد  نآ  میب  تسا و  هرهبیب  شناد  ملع و  زا  هک  یسک  طقف  هن 
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هنوگچـیه ياراد  هاـگداد  رـضحم  رد  وا  اریز  ددرگ ، موکحم  تلادـع  فـالخ  رب  هک  درادـن  ناـنیمطا  هکلب  دـهدیم ، تسد  زا  ار  دوخ  قح 

رظن زا  يرفیک  قوقح  رد  هدش ، هتفگ  نوناقب  لهج  دروم  رد  یندـم  قوقح  رد  هچنآ  فالخ  رب  تسین . دـیامنب  عافد  دوخ  زا  هک  ياهحلـسا 
هک يدراوم  رد  ءانثتـسا  رگم  دوشیمن ، هتفریذپ  یـسک  زا  لهج  تابثا  لیلد  دننادیمن و  تیلوئـسم  عفر  بجوم  ار  نوناقب  لهج  یمومع  مظن 

. دشاب هتسناد  تیمرجم  طرش  ار  ملع  نوناق 
لامها حماست و  ینعی  دشاب ، لهاج  صخش  ریصقت  رثا  رد  یندم  نوناقب  لهج  هچنانچ  هک  دوب  نآ  رب  دیاب  یلقع  لیلحت  رظن  زا  دسریم  رظنب 
هاگره یلو  دنیوگیم . رـصقم  لهاج  ار  وا  هک  دشابیم  لوئـسم  نوناق  لباقم  رد  روبزم  لهاج  تسا ، هدومن  ینوناق  مکح  ندروآ  تسدب  رد 

. دنیوگ رصاق  لهاج  ار  وا  هک  دوب  دهاوخن  لوئسم  دشاب ، هدومنن  لامها  نوناق  مکح  ندروآ  تسدب  رد  لهاج 
ماکحا رد  تسنادن و  لوئسم  یفیلکت  ماکحا  رد  ار  رـصقم  لهاج  دراذگ و  قرف  ینوناق  ماکحا  ماسقا  نیب  دیاب  دروم ، رابتعاب  دسریم ، رظنب 

. تخانش لوئسم  یعضو 

. یفیلکت ماکحا  یعضو ، ماکحا  دنمسق : ود  رب  دروم  رابتعاب  ماکحا  یندم  قوقح  رد 

- یفیلکت مکح  - 1

يارب یفنم  ای  تبثم  فیلکت  داجیا  ۀـجیتن  هک  دـشابیم  نآ  كرت  ای  رما  ماجناب  مازلا  زا  ترابع  تسا  مولعم  نآ  مان  زا  هکنانچ  یفیلکت  مکح 
یئاناوت دودح  رد  هک  دنتـسه  فلکم  نیوبا  : » دیوگیم هک  م  ق . « 1178  » هدام رد  روکذم  مکح  دننام  تبثم ، یفیلکت  مکح  دـیامنیم . دارفا 

«. دنراذگب لمهم  ار  اهنآ  دیابن  دننک و  مادقا  یضتقم  بسح  رب  شیوخ  لافطا  تیبرتب  دوخ 
فرصت زا  عونمم  مکاح  فرط  زا  هک  ار  یلام  دناوتیمن  نویدم  : » دیوگیم هک  م  ق . « 276  » هدام رد  روبزم  مکح  دننام  یفنم ، یفیلکت  مکح 

«. دیامن هیدأت  دهعب  ءافو  ماقم  رد  تسا  هدش  نآ  رد 
م ق . « 1111  » هدام رد  روکذم  هزاجا  دـننام  دناهدرمـش ، یفیلکت  ماکحا  ماسقا  زا  زین  ار  يرما  كرت  ماجنا و  رد  هزاجا  نییقوقح  زا  یـضعب 
نیعم و ار  هقفن  نازیم  همکحم  تروص  نیا  رد  دنک ، عوجر  همکحمب  هقفن  نداد  زا  رهوش  فاکنتـسا  تروص  رد  دناوتیم  نز  : » دیوگیم هک 
«. دهد قالط  ار  دوخ  نز  دهاوخب  هک  تقو  ره  دناوتیم  درم  : » دـیوگیم هک  م  ق . « 1133  » هدام و  درک » دهاوخ  موکحم  نآ  ندادب  ار  رهوش 
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«. تسا عوجر  قح  هدع  تدم  رد  رهوش  يارب  یعجر  قالط  رد  : » دیوگیم هک  م  ق . « 1148  » ةدام و 
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هدافتـسا ینوناـق  ةزاـجا  زا  دـنناوتیم  بهاو  جوز و  و  تسا ، مکح  هبه  رد  بهاو  عوجر  هزاـجا  نینچمه  یعجر و  قـالط  رد  عوجر  هزاـجا 
. دنراذگب دوخ  لاحب  دننکن و  هدافتسا  هکنآ  ای  دنیامنب و  عوجر  نآ  زا  هدومن 

- یعضو مکح  - 2

هراشا

تیعنام و تیطرش ، تیببس ، دننام  دیامنیم ، ریثأت  يرگید  ءیـش  رد  ءاحنا  زا  يوحنب  هک  ءیـش  رد  يرابتعا  تیعـضو  زا  تسا  ترابع  نآ  و 
. نآ لاثما  تیلع و 

- تیببس فلا -

ءایـشا تزایح  رد  تزایح ، يرابتعا  تیعـضو  دـننام  دـیامنیم ، ریثأت  يرگید  ءیـش  داـجیا  رد  هک  ءیـش  رد  تسا  يراـبتعا  تیعـضو  نآ  و 
م. ق . « 140  » هدام تسا . هتخانش  روبزم  لمع  يارب  نوناق  هک  تسا  یتیببس  رابتعاب  هحابم ، ءایشا  کلمت  رد  تزایح  ریثات  هحابم .

: دوشیم لصاح  کلمت  : » دیوگیم
. هحابم ءایشا  تزایح  تاوم و  یضارا  ءایحاب  - 1

. تادهعت دوقع و  ۀلیسوب  - 2
. هعفشب ذخا  ۀلیسوب  - 3

«. ثراب - 4

- تیطرش ب -

دلوتم هدنز  رد  هک  یتیعـضو  دننام  دنکیم ، ریثأت  يرگید  ءیـش  داجیا  رد  ببـس  نآ ، دوجو  اب  هک  ءیـش  رد  تسا  يرابتعا  تیعـضو  نآ  و 
: دیوگیم م  ق . « 875  » هدام ددرگیم . یفوتم  زا  ندرب  ثرا  ببس  تبارق  هک  تسا  هدش  رابتعا  ثروم  توف  نیح  رد  لفط  ندش 

هدوب و دقعنم  توملا  نیح  وا  ۀفطن  هک  دربیم  ثرا  یتروص  رد  دـشاب  یلمح  رگا  تسا و  ثروم  توف  نیح  رد  ندوب  هدـنز  تثارو  طرـش  »
«. دریمب دلوت  زا  سپ  ًاروف  هچ  رگا  دوش  دلوتم  مه  هدنز 

- تیعنام ج -

يریگولج هک  هدش  رابتعا  ثروم  لتق  رد  هک  یتیعضو  دننام  دیامنیم ، يریگولج  ببس  ریثأت  زا  هک  ءیش  رد  تسا  يرابتعا  تیعـضو  نآ  و 
 ...« تسا ثرا  عناوم  زا  لتق  : » دیوگیم م  ق . « 880  » ةدام دیامنیم . تسا  لتاق  هک  یثراو  ندرب  ثرا  زا 

- تیلع د -

یئازجا زا  بکرم  ای  طیسب و  تسا  نکمم  تلع  دیآیم . دوجوب  يرگید  ءیش  نآ ، شیادیپ  اب  هک  ءیش  رد  تسا  يرابتعا  تیعـضو  نآ  و 
دصق  دننام  طیسب  تلع  دشاب .
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طرشب ءاشنا  دصقب  دوشیم  ققحم  دقع  : » دیوگیم م  ق . « 191  » هدام هکنانچ  ددرگیم . ینید  قح  طاقسا  تلع  هک  یقیقح ) ةدارا   ) ءاربا ءاشنا 

«. دنک دصق  رب  تلالد  هک  يزیچب  ندوب  نورقم 
«798  » هدام هکنانچ  ددرگیم . بوهوم  لام  کـیلمت  تلع  هک  هبه  دروم  نداد  ضبق  و  یقیقح ) ةدارا   ) هبه ءاـشنا  دـصق  دـننام  بکرم  تلع 

 ...« بهتم ضبق  لوبق و  اب  رگم  دوشیمن  عقاو  هبه  : » دیوگیم م  ق .

- تحص ه -

تیم ۀمذ  ءاربا  رد  دوجوم  تیعـضو  دننام  ددرگیم ، یقوقح  صوصخم  راثآ  ياراد  رابتعا  نآب  هک  یئیـش  رد  تسا  يرابتعا  تیعـضو  نآ  و 
«. تسا حیحص  نید  زا  تیم  ۀمذ  ءاربا  : » دیوگیم ق . « 291  » هدام ددرگیم . وا  نید  طوقس  بجوم  هک 

- داسف - 

هیدأت رد  دوجوم  تیعضو  دننام  ددرگ ، اراد  ار  یقوقح  صوصخم  راثآ  دناوتیمن  روبزم  رابتعاب  هک  ءیش  رد  تسا  يرابتعا  تیعـضو  نآ  و 
ربتعم وا  هجو  ود  هیدات  دشاب  هتـشادن  ضبق  تیلها  هل  دهعتم  رگا  : » دیوگیم هک  م  ق . « 274  » هدام رد  روکذم  درادن ، تیلها  هک  یسکب  نید 
صاخ سنج  ناونعب  هک  نیعم  ءیـش  هلماعم  رد  دوجوم  تیعـضو  دشابیم . نآ  ندوب  دساف  زا  یکاح  نید  هیدات  ندوبن  ربتعم  دوب .» دـهاوخن 
سنج نآ  زا  عقاو  رد  دوـش و  هتخورف  یـصاخ  سنج  ناوـنعب  نیعم  زیچ  هاـگره  : » دـیوگیم هک  م  ق . « 353  » هدام رد  روکذم  هدـش  هتخورف 

«. دراد خسف  قح  يرتشم  یقب  امب  تبسن  تسا و  لطاب  ضعب  نآب  تبسن  دشاب  سنج  ریغ  زا  نآ  زا  یضعب  رگا  تسا و  لطاب  عیب  دشابن 

- ذوفن مدع  ز -

یلوضف و دقع  دننام  ددرگیم ، یقوقح  صوصخم  راثآ  ياراد  تیاضر  ندش  تسویپ  اب  هک  یئاضق  لمع  رد  تسا  يرابتعا  تیعضو  نآ  و 
هرکم دقع  دشاب و  نیفرط  ياضرب  نورقم  دیاب  عیب  دقع  : » دیوگیم م  ق . « 346  » هدام هکنانچ  دوشیم ، ذیفنت  کلام  ياضر  ۀلیسوب  هک  هرکم 

یلوضف تـالماعم  رد  هک  يروطب  کـلام ، ةزاـجا  زا  دـعب  رگم  تسین  ذـفان  یلوـضف  عـیب  : » دـیوگیم هک  م  ق . « 342  » هداـم و  تسین .» ذـفان 
«. تسا روکذم 

، قوقح ملاع  رد  ذوفن ) مدع  داسف و  تحص ، تیلع ، تیببس ، تیعنام ، تیطرش ،  » الاب روما  راثآ 
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و دنیامنب ، يریگولج  اهنآ  راثآ  زا  دنناوتیمن  دارفا  هدومن و  رابتعا  ار  اهنآ  ریثأت  یعامتجا  مظن  ظفح  رظن  زا  راذـگنوناق  ینعی  تسا ، يرابتعا 
. دنتسین لاقتنا  لقن و  طاقسا و  لباق  اهنآ  تهج  نیدب 

یلو دـشاب ، رثاالب  شلمع  دـیامنب  عوجر  هاگره  هک  دـنک  بلـس  دوخ  زا  ار  هدـع  رد  عوجر  قح  دـناوتیمن  یعجر  قالط  رد  رهوش  هکنانچ 
رهوش نینچمه  و  دزادرپب ، مازتلا  هجو  ناونعب  یغلبم  دـیامنب  هدافتـسا  هچناـنچ  دـنکن و  هدافتـسا  دوخ  عوجر  قح  زا  هک  دوش  مزلم  دـناوتیم 

. دوش روبزم  قح  ياراد  يرگید  دهدب و  يرگیدب  دوخ  لاوما  دننام  ار  عوجر  قح  هک  ینعم  نیاب  دیامنب  راذگاو  يرگیدب  ار  نآ  دـناوتیمن 
نآ لیکوت  رد  یلاکـشا  هدـنراگن  رظنب  دـشابیم و  ءاهقف  فالتخا  دروم  نآ  تحـص  هک  تسین  عوجر  رد  تلاکو  ریغب ، عوجر  قح  ضیوفت 

. تسین
ای روبزم و  دروم  لماش  یقوقح ، ةدعاق  نالف  هکنآب  دشاب  لهاج  دهد و  ماجنا  یئاضق  لمع  هک  یسک  تشذگ ، مکحب  لهج  رد  هچنآ  ربانب 
رد یمکح  ههبش  نیاربانب  تسا . هتخاس  لولعم  ار  هدارا  روبزم  هابتشا  تسا و  هدش  یمکح  هابتشا  بکترم  ددرگیم ، نآ  راثآ  جیاتن و  لماش 
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ار هابتشا  نآ  دیاب  دریگب  رارق  رظن  دروم  هداد  يور  هابتشا  نآ  رد  هک  یئاضق  لمع  رابتعا  شزرا و  هاگره  دشابیم و  یعوضوم  ههبش  فیدر 
. تسناد رثؤم 

- یناگمه لهج  رکذت -

رد تسا  نکمم  رما  نیا  دـنیامن . ارجا  ار  نآ  دـیاب  هک  دنـشاب  ینوناقب  لهاج  دارفا  یماـمت  تاـهج  زا  یتهجب  تسا  نکمم  دراوم  ضعب  رد 
اًلثم دـشاب . هدـش  راذـگاو  تلود  هدـهعب  هیحان  ره  رد  نوناق  ءارجا  ای  ددرگ ، عضو  زکرم  زا  رود  ۀـقطنم  يارب  نوناق  هک  دـیآ  شیپ  يدروم 
تبث دـیامنب و  سیـسأت  یمـسر  دانـسا  رتفد  دـناوتیم  دـنادب  مزـال  يرتـسگداد  ترازو  هاـگره  كـالما ، دانـسا و  تبث  ق . « 47  » هداـم قبط 

تارادا اههاگداد و  زا  کیچـیه  رد  خـیرات  نآ  زا  تبث ، نوناـق  « 48  » هدام روتـسدب  دیامن و  يرابجا  ار  همانتکرـش  همانهبه و  همانحـلص ،
ۀقطنم رد  تـبث ، ق . « 47  » هدام روتـسدب  يرتسگداد  ترازو  هاگره  نیاربانب  دوشیمن . هتفریذـپ  ددرگ  تبث  الاب  هدام  قبط  دـیاب  هک  يدانـسا 

لهج هک  دسریم  رظنب  دندرگن ، هاگآ  رما  نیا  زا  هقطنم  نآ  لها  دنک و  مالعا  همانزور  رد  دنادرگ و  يرابجا  ار  الاب  دانـسا  تبث  یتسد  رود 
دروم  دیاب  روبزم 
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. دنیامنیم رما  نیاب  یهجوت  رتمک  ناسرداد  هچ  رگا  دریگ  رارق  سرداد  هجوت 

قوقح ماسقا  مود - باب 

هراشا

: دوشیم مسقنم  لیذ  ماسقاب  عوضوم  رابتعاب  یقوقح  دعاوق 
نیب اـی  یجراـخ  یلم ، اـی  یلخاد  دومن : میـسقت  یئادـتبا  تمـسق  ودـب  ار  نآ  تسا  نکمم  روشک ، کـی  رب  نوناـق  تموکح  دودـح  رظن  زا 

. یللملا

یلم ای  یلخاد  قوقح  لوا -

هراشا

. دنکیم تموکح  روشک  کی  رد  هک  تسا  يدعاوق  زا  ترابع  یلم  ای  یلخاد  قوقح 
یصوصخب و قوقح  میسقت  نآ  تسا و  هدوب  یساسا  میسقت  کی  ياراد  ینامز  رید  زا  یلم  ای  یلخاد  قوقح  یلم - ای  یلخاد  قوقح  ماسقا 

. دشابیم یمومع 

- یصوصخ قوقح  - 1

هراشا

. دنکیم تموکح  نانآ  عفن  رظن  زا  رگیدکی  اب  دارفا  طباور  رد  هک  تسا  يدعاوق  زا  ترابع  نآ  و 
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تلود یمومع  تامدـخ  اـهتیلاعف و  روشک و  تالیکـشتب  عجار  هک  تسا  يدـعاوق  دـمآ  دـهاوخ  ًادـعب  نآ  حرـش  هکناـنچ  یمومع  قوقح 
. دشابیم

رد یصوصخ  یمومع و  قوقح  نیب  ضراعت  دروم  رد  تهج  نیدب  دشابیم و  مدقم  دارفا  عفانم  رب  یعامتجا  عفانم  هعماج  مظن  ظفح  رظن  زا 
. تسا هدش  هداد  يرترب  یصوصخ  قوقح  رب  یمومع  قوقح  يراذگنوناق ، ۀلحرم 

قوقح رد  تهج  نیدـب  تفرگ و  رارق  یملع  تاـعلاطم  دروم  هدـمآ  دوجوب  یمومع  قوقح  زا  لـبق  یـصوصخ  قوـقح  یخیراـت  راودا  رد 
. تسا هتفرگ  رارق  یمومع  قوقح  يانبم  هک  هدش  هتشابنا  یقیمع  تاقیقحت  یصوصخ 

دعاوق نآ  قبط  رب  یصوصخ  قوقح  ماسقا  یمامت  هدش و  انب  نآ  رب  قوقح  ملع  هک  دوشیم  هدهاشم  يدعاوق  لوصا و  یصوصخ  قوقح  رد 
. تسا هدیدرگ  میظنت 

 89 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
: زا تسا  ترابع  یصوصخ  قوقح  ماسقا 

- یندم قوقح  فلا -

. دشابیم  Jus civile ۀملک ۀمجرت  دریگیم و  یمور  قوقح  زا  ار  دوخ  ۀمشچرس  هدش  هتفرگ  اپورا  قوقح  زا  هک  روبزم  حالطصا 
لماش هک  هدوب   Jus gentium رـشب قوقح  نآ  لباقم  رد  هدشیم و  هتفگ  تیریوک ) قوقح   ) اهیمور قوقحب  نایمور  دزن  یندم  قوقح 

یـصوصخ قوـقح  ینعمب  هداد و  رییغت  ار  دوـخ  ینعم  یندـم  قوـقح  حالطــصا  جـیردتب  تـسا . هدـشیم  یمور  ریغ  یمور و  دارفا  یماـمت 
. دیدرگ لوادتم  ینونک  ینعم  رد  هتفر  هتفر  هدش و  لامعتسا 

قوقح نیاربانب  دنکیم . تموکح  رگیدکی  اب  دارفا  يداع  طباور  رد  هک  یقوقح  دعاوق  زا  تسا  ترابع  ینونک  حالطـصا  رد  یندـم  قوقح 
. دیامنیم وگتفگ  نآ  لاثما  ثرا و  اهدادرارق ، یئاراد ، هداوناخ ، روما  رد  یندم 

- یندم یسرداد  نیئآ  قوقح  ب -

هراشا

تهج نیدب  دـیامنیم . نایب  هاگداد  لباقم  رد  نآ  زا  عافد  ای  یندـم و  قوقح  ندروآ  تسدـب  يارب  ار  دارفا  شور  هک  تسا  يدـعاوق  نآ  و 
دوخ قوقح  زا  تیامح  دناوتیمن  قح  بحاص  نآ  نودب  اریز  تسا ، یندم  نوناق  لمکم  تمسق  یندم  یسرداد  نیئآ  قوقح  تفگ  ناوتیم 

. دهاوخب همکاح  هوق  زا  ار 
اهتعنـص ای  اههفرح و  نابحاص  زا  یتاجتـسد  نیب  یـصوصخم  طباور  دـنراد . رگیدـکی  اب  دارفا  هک  یمومع  طباور  رب  هوالع  تاـعامتجا  رد 

: تسا لیبق  نآ  زا  تسا ، هدش  عضو  اهنآ  زا  کی  ره  يارب  یصوصخم  نیناوق  هک  تسا  دوجوم 

- تراجت قوقح  کی -

. نآ لاثما  هتفس و  تارب ، کچ ، اهتکرش ، دننام  دیامنیم ، نایب  ار  يراجت  روماب  طوبرم  تاررقم  راجت و  نیب  طباور  روبزم  قوقح 

- يزرواشک قوقح  ود -

. دشابیم نازرواشک  نیکلام و  نیب  طباور  یضارا و  زا  ةدافتسا  يزرواشک و  يدوبهب  هعسوتب و  طوبرم  روبزم  قوقح 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 1040 

http://www.ghaemiyeh.com


- یتعنص قوقح  هس -

. دیامنیم نایب  ار  عیانص  نارگتعنصب و  طوبرم  روما  روبزم  قوقح 

- راک قوقح  راهچ -

. دیامنیم نایب  ار  امرفراک  رگراک و  نیب  طباور  روبزم  قوقح 
 90 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

. دوشیم هدوزفا  اهنآ  ةدع  رب  ندمت  تفرشیپ  اب  تسا و  دوجوم  زین  يرگید  یصوصخ  نیناوق 

- یمومع قوقح  - 2

هراشا

یمومع قوقح  رگید  تراـبعب  دـنکیم . نیعم  ار  دارفا  تلود و  نیب  طـباور  تلود و  ناـمزاس  هک  تسا  ینیناوق  زا  تراـبع  یمومع  قوـقح 
. دیامنیم هرادا  یمومع  عفن  رظن  زا  ار  دارفا  هک  تسا  يدعاوق 

: زا تسا  ترابع  یمومع  قوقح  ماسقا 

- یساسا قوقح  فلا -

ناگدنیامن ۀلیـسوب  روبزم  قوقح  دیامنیم . نیعم  ار  کی  ره  تارایتخا  دودح  تکلمم و  ياوق  یـساسا و  نامزاس  هک  تسا  يدـعاوق  نآ  و 
. ددرگیم عضو  دنهدیم  لیکشت  ناسسؤم  سلجم  مانب  ار  یصوصخم  سلجم  دوشیم و  باختنا  تلم  فرط  زا  هک  هداعلا  قوف 

- يرادا قوقح  ب -

هراشا

. دشابیم روشک  دارفا  اهنآ و  نیب  طباور  نادنمراک و  مادختسا  تارادا و  اههناخ و  ترازو  ياهنامزاسب  عجار  هک  تسا  يدعاوق  نآ  و 
نیب طباور  رد  نآ  دـعاوق  دراد و  دارفا  اب  هک  يدایز  سامت  رظن  زا  یلو  دـشابیم ، یمومع  قوقح  تاررقم  ءزج  هک  دنتـسه  نیناوق  زا  ضعب 

. يرفیک قوقح  دننام  دراد ، یصوصخ  قوقحب  یگتسب  ددرگیم  تیاعر  دارفا 

يرفیک قوقح 

. دـنکیم نیعم  تسا  اهنآ  روخ  رد  هک  یتازاجم  دـیامنیم و  نایب  ار  یمومع  تاـماظتنا  فلاـخم  لاـمعا  هک  تسا  يدـعاوق  يرفیک  قوقح 
. ددرگیم بوسحم  نآ  تاقلعتم  زا  زین  يرفیک  یسرداد  نیئآ 

یجراخ ای  یللملا  نیب  قوقح  مود -

هراشا
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: ددرگیم میسقت  تمسق  ود  رب  دوخ  ۀبونب  زین  نآ  دیامنیم و  نایب  ار  هفلتخم  للم  نیب  طباور  هک  تسا  يدعاوق  زا  ترابع  یللملا  نیب  قوقح 
. یصوصخ یمومع ،

- یمومع للملا  نیب  قوقح  فلا -

نیب رد  یمومع  للملا  نیب  قوقح  دـنکیم . نیعم  گنج  حلـص و  نامز  رد  ار  هفلتخم  لـلم  نیب  طـباور  هک  تسا  يدـعاوق  زا  تراـبع  نآ  و 
. دراد یقالخا  دعاوقب  تهابش  رتشیب  تسا و  مورحم  یئازج  تمسق  زا  قوقح  ماسقا 

91 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

- یصوصخ للملا  نیب  قوقح  ب -

. دیامنیم نیعم  اهروشک  نآ  تلود  ای  رگید  ياهروشک  دارفا  اب  ار  روشک  دارفا  نیب  طباور  هک  تسا  يدعاوق  نآ  و 

نیناوق یقوقح  راثآ  موس - باب 

هراشا

تهج نیدب  دیامنیم ، یناگدنز  ناکم  نامز و  رد  هک  يدام  تادوجوم  دـننام  تسا  يدوجوم  تشذـگ  هکنانچ  هعوضوم  قوقح  ای  نیناوق 
: دوشیم هداد  حرش  ثحبم  ود  رد  نیناوق  یقوقح  راثآ 

نامز رد  نوناق  تموکح  دودح  - 1

هراشا

تایح نارود  دریمیم . دـیامنیم  یناگدـنز  یتدـم  هکنآ  زا  سپ  دوشیم و  دـلوتم  هک  تسا  تاـیح  ياراد  تاـتابن  تاـناویح و  دـننام  قوقح 
خیرات ات  دوشیم و  عورـش  تسا  نآ  دـلوت  نامز  هک  نوناق  ندوب  ءارجالا  مزال  خـیرات  زا  دوشیم ، هدـیمان  نوناـق  تموکح  نارود  هک  نوناـق 

. ددرگیم دوبان  نآ  ۀلیسوب  دراد و  همادا  خسان  نوناق  ندش  ارجالا  مزال 
: دشابیم لیذ  لحارم  ياراد  نوناق 

- نوناق عضو  فلا -

بیوصت دـشابیم . نوناق  یقوقح  شیادـیپ  هلحرم  نیلوا  نآ  تسا و  هننقم  ةوق  فرط  زا  حرط  اـی  داهنـشیپ  بیوصت  زا  تراـبع  نوناـق  عضو 
زا سپ  و  دوش ، رداص  نآ  ءارجا  روتـسد  هدیـسر و  ینویامه  حیـشوتب  دـیاب  هکلب  دوب ، دـهاوخن  ددرگ  ارجالا  مزال  هکنآ  يارب  یفاک  نوناق 
مزال خـیرات  تاهج  زا  یتهجب  تسا  نکمم  هاگ  ددرگیم . ارجالا  مزال  م  ق . « 2  » هدام رد  هنیعم  تدم  نتشذگ  یمـسر و  ۀمانزور  رد  راشتنا 

. دوش هدراذگ  هیرجم  ةوق  ةدهعب  هکنآ  ای  نییعت و  نوناق  دوخ  رد  نوناق  نتشگ  ارجالا 

- نوناق خسن  ب -
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هراشا

بیوصت ًادعب  هک  يرگید  نوناق  ۀلیـسوب  تسا  ینوناق  مکح  عفر  یقوقح  حالطـصا  رد  دشابیم و  لاطبا  هلازا و  ینعمب  برع  تغل  رد  خـسن 
حیـشوتب دیاب  دیآیم و  لمعب  هننقم  ةوق  ۀلیـسوب  نآ  بیوصت  دننام  نوناق  خسن  دنیوگ . خسان  ار  قحال  خوسنم و  ار  قباس  نوناق  دشاب . هدش 

خـسن اریز  دوب ، دهاوخ  ارجالا  مزال  م . ق . « 2  » هدام رد  هنیعم  تدم  نتشذگ  زا  سپ  ددرگ و  رـشتنم  یمـسر  همانزور  رد  دسرب و  ینویامه 
نوناق  دیآیم و  لمعب  نوناق  ۀلیسوب 

 92 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
همتاخ خوسنم  نوناق  یناگدنز  نارود  خـسان ، نوناق  يارجا  خـیرات  رد  ددرگیمن . ارجا  لباق  درذـگن  هنیعم  تدـم  دوشن و  رـشتنم  هک  مادام 

. دنیامنیم ادیپ 
ضعب ای  روشک  یمامت  جرخ  لخدـب و  طوبرم  هک  نآ  ممتم  هجدوب و  نیناوق  دـننام  دنـشابیم ، نیعم  رماـب  عجار  هک  دنتـسه  نیناوق  زا  ضعب 

هک تسا  ینیعم  تدم  نآ  تموکح  نارود  ینعی  دشابیم ، تقوم  نیناوق  زا  ضعب  و  تسا ، رتمک  ای  لاس  کی  تدم  يارب  تلود  تالیکشت 
ود زا  کی  ره  رد  ددرگیم . رکذ  نوناق  دوخ  رد  دروم  ره  رد  نآ  تدـم  هک  یماظن  تموکح  نوناق  دـننام  تسا ، هدـش  رکذ  نوناق  دوخ  رد 

هنیعم تدـم  ءاضقنا  ای  رما و  ماجنا  زا  سپ  دوخ  يدوخب  شتموکح  دـنکیمن و  زواجت  هنیعم  دودـح  زا  نوناق  تموکح  نارود  الاب  تروص 
. دوشیم يرپس  ددرگ  خسن  هکنآ  نودب 

همادا ار  دوخ  تموکح  دوشن  خسن  هک  مادام  دنشابیم و  یمئاد  نیناوق  هنوگنیا  ددرگیم ، عضو  تدم  نودب  یلک و  روما  يارب  ًامومع  نیناوق 
. دهدیم

: ینمض حیرص و  تسا : مسق  ود  رب  خسن 

- حیرص خسن  کی -

دوشیم هدید  نیناوق  زا  يرایـسب  هدام  نیرخآ  رد  هکنانچ  دشاب . هدش  خسن  قباس  نوناق  ًاحیرـص  رخؤم  نوناق  رد  هک  تسا  يدروم  رد  نآ  و 
. ددرگیم خسن  نوناق  نالف  تسا ، هدش  حیرصت  هک 

- ینمض خسن  ود -

ناوتن دشاب و  هتـشاد  داضت  قباس  مکح  اب  هک  دیامن  نایب  ار  یمکح  مدـقم  نوناق  عوضومب  تبـسن  رخؤم  نوناق  هک  تسا  يدروم  رد  نآ  و 
. دومن لمع  نامز  کی  رد  نوناق  ود  رهب 

: دوشیم لمع  لیذ  قیرطب  دشاب ، صاخ  يرگید  ماع و  یکی  دنراد  ضراعت  رگیدکی  اب  هک  نوناق  ود  هک  یتروص  رد 
نوناق دنراد  ضراعت  رگیدکی  اب  هک  يدودح  ات  صاخ  نوناق  دـشاب ، ماع  نوناق  رب  رخؤم  صاخ  نوناق  بیوصت  خـیرات  هک  یتروص  رد  - 1

«211  » و « 210  » هدام اًلثم  ددرگیم . دودـحم  صاخ  نوناق  ۀلیـسوب  ماع  ةرئاد  ینعی  دـنامیم . یقاب  دوخ  مکحب  نآ  هیقب  هدومن و  خـسن  ار  ماع 
یتروص  رد  نآ  دنشاب و  هتشاد  تیلها  دیاب  نیلماعتم  هک  تسنآ  رب  بوصم 1307 )  ) یندم نوناق 
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ریغ زیمم و  ریغص  هک  هتشاد  ررقم  بوصم 1314 )  ) یندم نوناق  مود  دلج  رد  « 1214  » و « 1212  » ةدام دنشاب . دیشر  لقاع و  غلاب ، هک  تسا 

ینعی تیلها  هک  دوشیم  هتفگ  ضراعت  عفر  يارب  دنراد . ضراعت  رگیدکی  اب  داوم  هتسد  ود  دنیامنب . ضوع  الب  کلمت  لوبق  دنناوتیم  دیـشر 
ریغ زیمم و  ریغـص  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  ضوعالب  کلمت  هک  یتروص  رد  رگم  تسا ، مزال  نیلماعتم  يارب  دـشر  لقع و  غولب ، نتـشاد 
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. دنیامن لوبق  ار  نآ  دنناوتیم  دیشر 
ود زا  یکی  تسا  نکمم  ماع  نوناق  عضو  رد  دشاب ، صاخ  نوناق  بیوصت  خیرات  رب  رخؤم  ماع ، نوناق  بیوصت  خـیرات  هک  یتروص  رد  - 2

: تسا هتشاد  ننقم  ار  لیذ  رظن 
صاخ نوناقب  هجوت  اب  ننقم  هک  تسنآ  ضرف  اریز  تسا ، هتخاس  فرطرب  ار  نآ  تموکح  هدومن و  خـسن  ار  صاخ  نوناق  ماع  نوناق  فلا -

ار رما  نیا  ماع ، نوناق  لیذ  رد  دیاب  القع  دـنامب . یقاب  صاخ  نوناق  تموکح  هک  تشاد  رظن  رد  هاگره  هدومن و  عضو  ار  ماع  نوناق  قباس ،
. دیامن نایب 

. دشابیم صاخ  دروم  ریغ  رد  ماع  تموکح  هکلب  تسا ، هدومنن  خسن  ار  صاخ  نوناق  ماع  نوناق  ب -
نآ مکح  عوضوم و  ثیح  زا  صاـخ ، ماـع و  نوناـق  ود  داـفم  رد  تقد  زا  ناوتیم  ـالاب ، رما  ود  زا  یکیب  ننقم  روظنم  ندروآ  تسدـب  يارب 

. ددرگیم مولعم  ننقم  رظن  ًاعون  هلیسو  نیدب  تساوخ و  کمک 
قبط هک  دشابیم  يروما  رد  دیدج  نوناق  ریثأت  نتـسناد  نآ  دوش و  لح  دـیاب  يرگید  لاکـشا  دـیدرگ ، مولعم  نوناق  تموکح  نارود  نوچ 
عجار یئاوعد  هاگره  الثم  تسا . هدـشن  ماـجنا  زونه  ددرگیم و  بترتم  نآ  رب  هک  يروما  اـی  هدـش و  ماـجنا  تسا  خوسنم  هک  قباـس  نوناـق 
نوناق نآب ، تبـسن  ایآ  هک  دوش  دـیدرت  دراد  اج  تسا ، هدـش  میظنت  قباس  نوناق  تموکح  ناـمز  رد  هک  دـشاب  حرطم  هاـگداد  رد  یتیـصوب 
ةدعاق رما  نیا  لح  يارب  تسا ، دوجوم  مکح  رودص  نامز  رد  هک  ینوناق  ای  یصوم ، توف  نامز  نوناق  ای  دوش ، تیاعر  دیاب  تیـصو  نامز 

. دوش هداد  رارق  قشمرس  دیاب  لبق  ام  رد  نوناق  ریثأت  مدع 

- لبق ام  رد  نوناق  ریثأت  مدع  ةدعاق 

ةدعاق  یقوقح  حالطصا  رد  هک  روبزم  ةدعاق 
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. دیامنیم نیعم  نامز  رد  ار  نیناوق  یئامرف  مکح  دودح  دوشیم ، هدیمان  زین  قبس  امب  فطع  مدع 
رثا دوخ  لبق  امب  تبـسن  نوناق  تسا و  هیتآب  تبـسن  نوناق  رثا  : » م ق . « 4  » هدام تسا . هدرک  نایب  « 4  » هدام رد  ار  روبزم  ةدعاق  یندـم  نوناق 

تـسا يروماب  رظان  ینوناق  ره  هدعاق ، نیاربانب  دشاب .» هدش  ذاختا  عوضوم  نیاب  تبـسن  یـصاخ  تاررقم  نوناق  دوخ  رد  هکنیا  رگم  درادن ،
. تشاد دهاوخن  ریثأت  تسا  هدش  ماجنا  قباس  نوناق  قبط  هک  يروماب  تبسن  ددرگیم و  دوجوم  نوناق  نآ  ءارجا  خیرات  زا  سپ  هک 

تسد دیدج ، نوناق  عضو  ۀلیسوب  هتشذگ  یئاضق  لامعا  راثآ  ءاغلا  میب  زا  دارفا  هک  تسنآ  زا  يریگولج  يارب  قبـس  امب  فطع  مدع  ةدعاق 
. دیآ شیپ  دوکر  يداصتقا  یعامتجا و  ياهتیلاعف  رد  نآ ، ۀجیتن  رد  دنشکب و  دوخ  ياهراک  زا 

هک تسا  جراخ  دراوم  اب  نوناق  قیبطت  رد  ناسرداد  ياـمنهار  ینعی  تسا ، یئاـضق  روبزم  ةدـعاق  دـیامنیم  حیرـصت  م  ق . « 4  » هدام هکنانچ 
هزاجا و  دیامن ، دودحم  ار  هننقم  ةوق  رایتخا  هک  تسا  هتفرن  رامشب  یساسا  دعاوق  زا  دنشاب و  هتـشاد  رظن  رد  نامز  رد  ار  نوناق  ءارجا  دودح 

هک ینیناوق  عضو  قح  دوخ  يارب  الاب ، ةدام  لیذ  رد  ۀحارـص  ننقم  هکلب  دهد ، تیارـس  لبق  امب  ار  نآ  راثآ  هک  دـیامن  عضو  ینیناوق  دـهدن 
. دنکیم دزشوگ  دیامن  لبق  امب  تیارس 

یمامت دـیامنیم و  عورـش  ندـش  ارجالا  مزال  زا  سپ  ار  دوخ  یئامرفمکح  هچ  رگا  دـیدج  نوناق  هک  تسنآ  تشاد  هجوت  دـیاب  هک  ياهتکن 
ار روبزم  قوقح  دـیامن ، تموکح  دـناهدروآ  تسدـب  قباس  نوناـق  قبط  دارفا  هک  یقوقح  رد  دـناوتیمن  یلو  دریگیم ، راـیتخا  تحت  ار  روما 

. دنمان هبستکم  قوقح 

هبستکم قوقح 
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نوناق تموکح  نامز  رد  دارفا  يارب  هک  تسا  یقوقح  دشابیم  مولعم  نآ  مان  زا  هکنانچ  دنیوگ ، زین  هتباث  قوقح  ار  نآ  هک  هبـستکم  قوقح 
. تسا هدش  داجیا  قباس 

دوجوم ًادـعب  تسا  نکمم  هدـشن و  دوجوم  زونه  هک  هلمتحم  قوقح  سکعلاب  ددرگیمن . لـئاز  قح  دـجوم  نوناـق  خـسن  اـب  قوقح  هنوگنیا 
نیلماعتم هدـش  رب  عجار  نوناق  زا  لبق  الثم  دوب . دـهاوخ  دـیدج  نوناـق  تاررقم  عباـت  هک  دـشاب ، هتفاـی  شیادـیپ  نآ  ببـس  هچ  رگا  ددرگ .

رویرهش  بوصم 13 
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هک یناسک  و  تسا ، هدـشیم  لمع  یمالـسا  نیناوق  قبط  دوبن و  دوجوم  دـیامن  نیعم  ار  نیلماعتم  تیلها  هک  یبوصم  نوناـق  ناریا  رد   1313
نیلماعتم دـشرب  عجار  نوناق  سپـس  دـنیامنب . هلماعم  دنتـسناوتیم  دـندوب  هدیـسر  رتخد ) رد  لاس  رـسپ و 9  رد  لاـس   15  ) یعرـش غولب  نسب 

. دندیدرگ بوسحم  دیشر  ریغ  هدیسرن  مامت  لاس  هدجیه  نسب  هک  یناسک  تشذگ و 
مامت لاس  هدـجیه  زا  رتمک  هک  یناسک  ۀلیـسوب  مالـسا  نوناق  تاررقم  قبط  ـالبق  هک  یتـالماعم  رد  دـناوتیمن  نیلماـعتم  دـشرب  عجار  نوناـق 

تالماعم یقوقح  تیعـضو  دـناوتیمن  روبزم  نوناق  قبـس ، اـمب  فطع  مدـع  هدـعاق  قبط  اریز  دروآ ، دراو  یللخ  تسا  هدـش  عقاو  دناهتـشاد 
. دهد رییغت  ار  هتشذگ 

نوناق نامز  رد  هک  روبزم  صاخشا  یلو  دوریم ، رامشب  نانآ  هبـستکم  قوقح  زا  دناهدش  اراد  قباس  تالماعم  هلیـسوب  صاخـشا  هک  یقوقح 
قوقح لاوما و  رد  دنناوتیمن  رگید  دـندرگیم و  دیـشر  ریغ  روبزم  نوناق  بیوصت  زا  سپ  دـنرادن ، مامت  لاس  هدـجیه  نیلماعتم  دـشرب  عجار 

. دشابیمن صاخشا  نآ  ۀتباث  قوقح  زا  دشر  اریز  دنتسناوتیم ، نآ  زا  لبق  هچ  رگا  دنیامن ، فرصت  دوخ  یلام 
يداصتقا رازاب  دوکر  زا  يریگولج  یعامتجا و  مظن  ظفح  رظن  زا  دارفا  هتباث  قوقح  تیاعر  لبق و  ام  رد  نوناق  ریثأت  مدع  تشذـگ  هکنانچ 

نوناق ءارجا  ۀـجیتن  رد  دارفا  ضعب  هک  هبـستکم  قوقح  تیاعر  دوش ، هجوتم  هننقم  ةوق  يدراوم  رد  هاگره  نیاربانب  تسا . دارفا  ياهتیلاعف  و 
هتـشذگ نامزب  تبـسن  روبزم  نوناق  ریثأتب  حیرـصت  دـیدج  نوناق  رد  دوب ، دـهاوخ  یمومع  مظن  يرارقرب  زا  عنام  دـناهدروآ ، تسدـب  قباـس 

. دیامنیم یغلم  تسا  هبستکم  قوقح  زا  هدمآ و  دوجوب  قباس  نوناق  ۀلیسوب  هک  یقوقح  دومن و  دهاوخ 

ناکم رد  نوناق  تموکح  دودح  - 2

هراشا

یلحم تموکح  ار  نآ  هک  دـیامنیم  تموکح  نآ  رد  نوناـق  هک  يروشک  دریگیم : رارق  هجوت  دروم  رظن  ود  زا  ناـکم  رد  نوناـق  تموـکح 
. دناهتفگ نوناق  یصخش  تموکح  ار  نآ  هک  دنکیم  تموکح  اهنآب  تبسن  نوناق  هک  یصاخشا  دنمانیم و  نوناق 

La territorialite du droit نوناق یلحم  تموکح  فلا -

یتموکح  تردق  عبات  نوناق  تموکح  اریز  دیامنیم ، تموکح  تسا  هدش  عضو  نآ  يارب  هک  يروشک  رد  نوناق 
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هک یلاوما  صاخشا و  یمامتب  تبسن  نوناق  نیاربانب  دریذپیم . همتاخ  روشک  یـسایس  تادحرـسب  نآ  تسا و  هدرک  عضو  ار  نآ  هک  دشابیم 
. تسا لمع  دروم  نونکا  روبزم  ةدعاق  ددرگیم . ارجا  دنتسه  دوجوم  روشک  رد 

La personnalite du droit نوناق یصخش  تموکح  ب -
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هراشا

رگا تسا ، دوخ  یلم  نیناوق  عبات  درف  ره  روبزم  ةدعاق  ربانب  دشابیم . تیعمج  کیب  درف  باستنا  تیعبات و  رب  ینتبم  نوناق  یصخش  تموکح 
هارمه دارفا  اب  هراومه  نیناوق  هک  تسنآ  رب  دنادیم  دارفا  تعیبطب  هتسب  ار  نیناوق  هک  هدعاق  نیا  دشاب . هتشاد  تماقا  روشک  زا  جراخ  رد  هچ 

. ددرگیمن کفنم  نانآ  زا  تسا و 
. دراد هقباس  نمرژ  مر ، مالسا ، همیدق  للم  قوقح  رد  روبزم  هدیقع 

یناگدنز هناگیب  ياهروشک  رد  هک  یناسک  دروم  رد  نوناق ) یـصخش  تموکح  نوناق و  یلحم  تموکح   ) الاب رد  روکذم  ةدعاق  ود  ءارجا 
نوناق عبات  رگید  فرط  زا  تسنآ و  رد  هک  دـشاب  يروشک  نوناق  عباـت  یفرط  زا  دـیاب  روبزم  صخـش  اریز  دـیامنیم ، ادـیپ  ضراـعت  دـنکیم 

زا کی  ره  تموکح  ةرئاد  اذـل  دریگ ، رارق  یـصخش  یلحم و  نوناق  ود  عبات  نامز  کی  رد  دـناوتیمن  درف  کی  و  دـشاب ، دوخ  عوبتم  روشک 
. تسا هدیدرگ  دودحم  دوشیم  هدید  الیذ  هک  یتاهجب  هدعاق  ود 

، تسا هدش  قیفلت  یفلتخم  بسانتب  هدیدرگن و  ارجا  قلطم  روطب  نامز  چیه  نوناق ، ندوب  یصخش  نینچمه  نوناق و  ندوب  یلحم  ةدعاق 

. دناهدراذگ قرف  رگیدکی  اب  ار  نیناوق  زا  هتسد  ود  یطسو  نورق  نییقوقح 

Ies status persoanelds ینیع نیناوق  کی -

. ددرگیم ارجا  اهنآب  تبسن  نوناق  یلحم  تموکح  هدعاق  دنکیم و  یئامرفمکح  لاوما  رب  هک 

les status personnels یصخش - نیناوق  ود -

. دوشیم ارجا  نآب  تبسن  نوناق  یصخش  تموکح  ةدعاق  تسا و  دارفا  ياهتیعضوب  طوبرم  هک 
ای ندوب و  ینیع  قیداصم  زا  طیسب و  عوضوم  هک  يدراوم  رد  الاب . رد  روکذم  یـصخش ) ینیع و  نیناوق  نیب  قرف   ) status  ( هیرظن ءارجا 

رگیدکی زا  ار  اهتیعضو  دیاب  تسا ، یصخش  ینیع و  زا  بکرم  يرما  هک  يدراوم  رد  یلو  دشابیم ، ناسآ  یسب  تسا  نیناوق  ندوب  یصخش 
ار  کی  ره  دومن و  کیکفت 
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رارق هاـگداد  یگدیـسر  دروم  روشک  رد  ددرگ و  میظنت  يروشک  زا  جراـخ  رد  يدنـس  هاـگره  ـالثم  تسناد . دوخب  طوـبرم  تاررقم  عباـت 
روشک نوناق  قبط  هلماعم  نیفرط  تیلها  دشاب و  دنس  میظنت  لحم  تاررقم  قبط  دنـس  تروص  هک  دوب  دهاوخ  ربتعم  ینامز  دنـس  نآ  دریگ ،

. نانآ عوبتم 
نیب قوقح  عوضوم  هک  دوش  رگیدـکی  اب  نیناوق  نآ  كاکطـصا  بجوم  تسا  نکمم  درف  کیب  تبـسن  هفلتخم  ياهروشک  نیناوق  تیاعر 

. دریگیم رارق  یصوصخ  للملا 

. دناهدرک قیفلت  نیناوق  ندوب  یلحم  ندوب و  یصخش  هدعاق  ود  نیب  دنتسه و  قفاوم   status هیرظن اب  دوشیم  هدید  الیذ  هکنانچ  ناریا  نیننقم 

نیناوق ندوب  یلحم  فلا -

هراشا

، دـباییم نایاپ  روشک  تادحرـس  هب  روبزم  ةوق  و  تسا ، یئارجا  ةوق  ياراد  هدـیدرگ  عضو  نآ  يارب  هک  يروشک  كاخ  یمامت  رد  نیناوق 
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يارب دشابیم . روشک  یـسایس  دودحب  دودـحم  نآ  دـیامنیم و  تیامح  نآ  زا  هک  تسا  یتلود  تیمکاح  قحب  طونم  نوناق  یئارجا  ةوق  اریز 
: دریگیم رارق  تقد  دروم  هناگادج  نیناوق  ماسقا  زا  کی  ره  رما ، نیا  ندش  نشور 

تیمکاح قحب  عجار  نیناوق  کی -

ضراوعب و عجار  نیناوق  تسا  نینچمه  یموـمع و  تاـماظتنا  یـسیلپ و  يرفیک ، نیناوـق  زا : تسا  تراـبع  تیمکاـح  قـحب  عـجار  نیناوـق 
تلود هک  ددرگ  ارجا  يروشک  كاخ  رد  دـناوتیم  طقف  تسا ، تلود  تیمکاح  قح  لامعاب  عجار  هک  روبزم  نیناوق  اهنآ ، لاثما  اـهتایلام و 

رما نیا  دوب و  دـهاوخ  هناـگیب  ياـهتلود  تیمکاـح  قحب  زواـجت  روـشک  تادحرـس  تشپ  رد  نآ  ءارجا  تسا و  تیمکاـح  قـح  ياراد  نآ 
. دراد اهروشک  نآ  لالقتسا  قح  اب  تافانم 

صاخشاب عجار  نیناوق  ود -

هراشا

تماقا ناریا  رد  ناـنآ  هاوخ   ) دنـشاب هناـگیب  لود  عاـبتا  زا  هچ  رگا  دنتـسه ، ناریا  كاـخ  رد  هک  تسا  یـصاخشا  هیلک  لـماش  ناریا  نیناوق 
(. دنرذگب ناریا  كاخ  زا  تیزنارت  ناونعب  ای  دنشاب و  حایس  هکنآ  ای  تنوکس و  ای  هتشاد 

هجراخ  هلخاد و  عابتا  زا  معا  ناریا  ۀنکس  ۀیلک  : » درادیم ررقم  « 5  » هدام قبط  یندم  نوناق 
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زا ضعب  هدـیدرگ  حیرـصت  الاب  هدام  لـیذ  رد  هکناـنچ  دـشاب .» هدرک  ءانثتـسا  نوناـق  هک  يدراوم  رد  رگم  دوب ، دـنهاوخ  ناریا  نیناوق  عیطم 
عابتا لیذ  دراوم  رد  زج  : » دـیوگیم م  ق . « 961  » هدام هک  تسا  نیا  ددرگیمن . ناریا  رد  هناگیب  عابتا  لـماش  تاـهج  زا  یتهجب  ناریا  نیناوق 

: دوب دنهاوخ  عتمتم  یندم  قوقح  زا  زین  هجراخ 
. تسا هدرک  بلس  هجراخ  عابتا  زا  ًاتحارص  ار  نآ  ای  هدومن و  ناریا  عابتاب  رصحنم  ًاتحارص  ار  نآ  نوناق  هک  یقوقح  دروم  رد  - 1

. هدرکن لوبق  ار  نآ  هجراخ  هعبت  عوبتم  تلود  نوناق  هک  یصخش  لاوحاب  طوبرم  قوقح  دروم  رد  - 2
«. دشاب هدش  داجیا  یناریا  هعماج  رظن  هطقن  زا  ًافرص  هک  هصوصخم  قوقح  دروم  رد  - 3

ءانثتسا نوناق  هک  يدراوم  رد  رگم  دنـشابیم  رادروخرب  یندم  قوقح  زا  دنتـسه  ناریا  نکاس  هک  یناگناگیب  نیناوق ، ندوب  یلحم  قبط  يراب 
: زا دنترابع  اهنآ  و  دشاب . هدرک 

. تسا هدومن  ناریا  عابتاب  رصحنم  ۀحارص  نوناق  هک  یقوقح  - 1
رادـقم زا  شیب  هک  لوقنم  ریغ  یعورزم و  كالما  کلمت  مدـع  دـننام  تسا ، هدرک  بلـس  هجراخ  عابتا  زا  ۀحارـص  نوناـق  هک  یقوقح  - 2

رد یخیرات  قباوس  هک  دشابیم  ناگناگیب  یـسایس  ذوفن  زا  يریگولج  يارب  رما  نیا  دادرم 1310 ) بوصم 16  نوناق  زا  دافتسم   ) دشاب نیعم 
جیردتب هدروآ و  رد  هرمعتسم  تروصب  ار  نآ  روشک ، زا  هیحان  کی  رد  يرایسب  كالما  يرادیرخ  اب  هک  دراد  هجراخ  ياهروشک  یـضعب 
لاغتـشا مدـع  تسا  نینچمه  تسا . دوجوم  زین  رگید  ياـهروشک  زا  يرایـسب  رد  تیدودـحم  هنوـگ  نیا  دـناهدومن . هیزجت  ار  تمـسق  نآ 

یتلود عابتا  يارب  يراکیب  داجیا  راکب ، لاغتـشا  رثا  رد  ناگناگیب  هک  تسنآ  رظن  زا  تیدودحم  نیا  هفرح . تعنـص و  تراجت ، عاونا  ضعبب 
اپورا و ياهروشک  یمامت  رد  ًاـبیرقت  روبزم  تیدودـحم  دـنزاسیم . لزلزتم  ار  يداـصتقا  تیعـضو  دـنراد و  تنوکـس  نآ  رد  هک  دـنیامنیم 

. تسا دوجوم  ناهج  رگید  ياهروشک  زا  يرایسب 
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ددـعت  ) مود حاـکن  دـننام  تسا ، هدرکن  لوبق  ار  نآ  هجراـخ  هعبت  عوبتم  تلود  نوناـق  هک  یـصخش  لاوحاـب  طوبرم  قوـقح  دروـم  رد  - 3
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رد یلم  تاداـع  یمومع و  مظن  هنـسح و  قـالخا  فـالخ  رب  ًاـعون  نیناوق  هنوگنیا  اریز  دوخ ، نز  قـالط  رد  رهوش  ندوب  دازآ  و  تاـجوز )
. دیامنیم ار  نآ  تیاعر  یعامتجا  لوصا  رظن  زا  ناریا  تلود  دوریم و  رامشب  هجراخ  ياهروشک 

لاوحاب طوبرم  نوناق  یللملا  نیب  تکازن  ای  هناگیب و  تلود  ناریا و  تلود  نیب  هماندـهع  دادرارق و  قبط   ) هک تسیدروم  رد  روبزم  ءانثتـسا 
(. ددرگن ارجا  اهنآب  تبسن  هجراخ  هعبت  عوبتم  تلود  هیصخش 

كاخ رد  میقم  هجراخ  عاـبتا   » م ق . « 7  » هدام روتسدب  دنتـسه  ناریا  رد  هک  نآ  عابتاب  تبـسن  هناگیب  تلود  هیـصخش  لاوحا  نیناوق  تیاعر 
نیناوـق و عـیطم  تادـهاعم  دودـح  رد  هیثرا  قوـقح  ثیح  زا  نینچمه  دوـخ و  تیلها  هیـصخش و  لاوحاـب  هطوـبرم  لـئاسم  ثـیح  زا  ناریا 

«. دوب دنهاوخ  دوخ  عوبتم  تلود  تاررقم 
: دریگ رارق  هجوت  دروم  دیاب  رما  ود  روبزم  هدام  رد  الاب  ةدام  حرش 

. دنتسه دوخ  عوبتم  تلود  نیناوق  عبات  هیصخش  لاوحاب  طوبرم  نیناوق  رد  دنتسه ، ناریا  رد  هک  هناگیب  روشک  عابتا  کی -
دوخ نیناوق  عباـت  هیثرا  قوقح  هیـصخش و  لاوحاـب  طوبرم  نیناوـق  رد  ار  هناـگیب  عاـبتا  تادـهاعم ، دودـح  رد  ناریا  ۀـحلاص  تاـماقم  ود -

. دننادیم
status هیرظن زا  ناریا  قوقح  دنتـسه . دوخ  عوبتم  تلود  نیناوق  عباـت  هیـصخش  لاوحاـب  طوبرم  لـئاسم  رد  هناـگیب  روشک  عاـبتا  کـی -
، دیامنیم تیاعر  هیـصخش  لاوحا  رد  ار  نانآ  عوبتم  تلود  نیناوق  دنتـسه ، ناریا  رد  هک  هناگیب  روشک  عابتاب  تبـسن  و  تسا . هدومن  يوریپ 

. دنادیم ءارجالا  مزال  هناگیب  ياهروشک  رد  دوجوم  نایناریا  یمامتب  تبسن  ار  دوخ  هیصخش  لاوحاب  عجار  نیناوق  الباقتم  هک  ینانچمه 
هدیدرگ  عضو  درف  تیصخش  رابتعاب  هک  دنتسه  ینیناوق  هیصخش  لاوحاب  طوبرم  نیناوق 
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سیـسأت اریز  ثراوتب . طوبرم  دعاوق  تسا  نینچمه  نآ و  لاثما  حاکن و  قالط ، تیلهاب ، عجار  نیناوق  دننام  دنـشابیم ، دارفا  نآ  عوضوم  و 

ماـجنا میـسقت  لـمع  هک  تسا  يروشک  نوناـق  تاررقم  قبط  هکرت  میـسقت  هچ  رگا  تسا  ثروم  ثراو و  نیب  يدـنواشیوخ  راـبتعاب  روبزم 
. تسا هدش  رارقرب  یصو  تیصخش  رابتعاب  هک  تسا  یسیسأت  ثرا  دننام  زین  تیصو  دریگیم 

لام نآ  عوضوم  هدـش و  عضو  لام  تعیبط  رابتعاب  روبزم  نیناوق  دنتـسه . لاوماب  طوبرم  نیناوق  هیـصخش ، لاوحاب  طوبرم  نیناوق  لباقم  رد 
. تسا هتفرگ  رارق  ینوناق  مکح  دروم  ًامیقتسم  لام  روبزم  نیناوق  عضو  رد  هک  نآ  لاثما  تالاقتنا و  فرصت ، تیکلام ، دننام  تسا 

نایب ًالیذ  کی  رھ  حرش  هک  هیثرا  قوقحب  طوبرم  لئاسم  و  صاخ ) ینعمب   ) هیصخش لاوحاب  طوبرم  لئاسم  دنمسق : ود  رب  هیصخش  لاوحاب  طوبرم  لئاسم  تشذگ  هچنآ  ربانب 
. ددرگیم

هیصخش لاوحاب  طوبرم  لئاسم  - 1

، تیلها تیالو ، تناضح ، قالط ، و  حاکن ، دننام  دشابیم  درف  صخشب  طوبرم  هک  تسا  یلئاسم  زا  ترابع  هیـصخش  لاوحاب  طوبرم  لئاسم 
نیب حاـکن  رد  نیارباـنب  دریگ . رارق  رظن  دروـم  یعبت  ناوـنعب  تـسا  نـکمم  نیناوـق  هنوـگنیا  دروـم  رد  لاـم  نآ ، لاـثما  یگدـناوخدنزرف و 

هزاجا اهنآ  نیناوق  هک  يدروم  رد  قالط  هک  ینانچمه  دوشیم . تیاعر  نانآ  عوبتم  تلود  نیناوق  رد  ررقم  حاکن  عناوم  طئارش و  ناگناگیب ،
یگدیـسر رما  نآب  دیاب  يرتسگداد  ياههاگداد  دنادب  مزال  رما  نیا  رد  ار  هاگداد  یگدیـسر  نانآ  نیناوق  هاگره  دـیآیم و  لمعب  دـهدیم 

تیالو تناضح و  قح  ینامز  ناگناگیب  دنک . رداص  قالط  مکح  دهدیم  هزاجا  نانآ  عوبتم  تلود  نیناوق  هک  يدراوم  نامه  رد  دـنیامنب و 
هکنانچ ناگناگیب  تیلها  تسا  نینچمه  دـشاب . هتخانـش  اـهنآ  يارب  ار  روبزم  قح  ناـگناگیب ، عوبتم  تلود  نوناـق  هک  دوب  دـنهاوخ  اراد  ار 

رگا کلذ  عم  دوب ، دـهاوخ  وا  عوبتم  تلود  نوناـق  بسح  رب  ندرک  هلماـعم  يارب  سک  ره  تیلها  صیخـشت  : » دـیوگیم م . ق . « 962  » هدام
یقوقح  لمع  ناریا  رد  هجراخ  هعبت  رفن  کی 
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نآ تسا ، هتشاد  یـصقان  تیلها  ای  هدوبن و  تیلها  دجاو  لمع  نآ  ماجنا  يارب  دوخ  عوبتم  تلود  نوناق  قباطم  هک  یتروص  رد  دهد ، ماجنا 
زین ناریا  نوناق  قباطم  وا  یجراخ  تیعبات  زا  رظن  عطق  هک  یتروص  رد  دـش ، دـهاوخ  بوسحم  تیلها  دـجاو  لمع  نآ  ماـجنا  يارب  صخش 

. داد صیخشت  تیلها  ياراد  لمع  نآ  ماجنا  يارب  ار  وا  ناوتب 
عقاو لوقنم  ریغ  لاوما  لاقتنا  لقنب و  طوبرم  ای  هدوب و  یثرا  قوقح  ای  یگداوناخ و  قوقحب  طوبرم  هک  یقوقح  لامعاب  تبـسن  ریخا  مکح 

تیلها ياراد  مامت  یگلاـس  رد 15  دوخ  عوبتم  تلود  نوناق  قبط  هک  هجراخ  هعبت  نیاربانب  دوب .» دـهاوخن  لـماش  دـشابیم  ناریا  جراـخ  رد 
نوناق دنادیم . مامت  لاس  ار 18  هلماعم  يارب  تیلها  نس  ناریا  یندم  نوناق  هچ  رگا  دیامن ، هلماعم  ناریا  رد  روبزم  نس  رد  دـناوتیم  ددرگیم ،
تلود نوناق  هچ  رگا  دهدیم ، یئاضق  لمع  ماجنا  هزاجا  دنتسه  تیلها  ياراد  ناریا  نوناق  قبط  هک  یناگناگیب  هب  ءانثتسا  الاب  ةدام  رد  یندم 

ار یگلاس  سیوس 21  یندم  نوناق  « 14  » هدام هک  تسا ، سیوس  تلود  هعبت  هک  یـسک  هاگره  الثم  دسانـشن . تیلها  ياراد  ار  اهنآ  عوبتم ،
، دنادیم دیـشر  ار  هلاس  ناریا 18  یندم  نوناق  نوچ  دـیامنب ، دوخ  نارهط  هناخب  تبـسن  ۀـلماعم  یگلاس  رد 19  ناریا  رد  دنادیم ، دـشر  نس 

. دنادب لطاب  ار  نآ  سیوس  تلود  هچ  رگا  دوشیم ، هتخانش  حیحص  ناریا  نوناق  رظن  رد  وا  ۀلماعم 
یثرا قوقح  ای  یگداوناخ و  قوقحب  طوبرم  هک  یقوقح  لاـمعاب  تبـسن  ریخا  مکح  دـیامنیم ...«  حیرـصت  م  ق . « 962  » ةدام لیذ  هکنانچ 

ناگناگیب یقوقح  لامعا  رد  نیاربانب  دوب .» دـهاوخن  لماش  دـشابیم  ناریا  جراخ  رد  عقاو  لوقنم  ریغ  لاوما  لاقتنا  لقنب و  طوبرم  اـی  هدوب و 
: دوشب نانآ  عوبتم  تلود  نوناق  تیلها  تیاعر  دیاب  ریز  هناگهس  روماب  تبسن 

. یگداوناخ قوقحب  طوبرم  یقوقح  لامعا  - 1
. یثرا قوقحب  طوبرم  یقوقح  لامعا  - 2
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. ناریا جراخ  رد  عقاو  لوقنم  ریغ  لاوماب  طوبرم  یقوقح  لامعا  - 3

- هیثرا قوقحب  طوبرم  لئاسم  - 2

هراشا

تیـصو دـناوتیم  یفوتم  هک  يرادـقم  ثرـالا و  مهـس  رادـقم  ثراو و  نییعت  ثیح  زا  ثراوتب  طوبرم  روـما  زا  تسا  تراـبع  هیثرا  قوـقح 
نیناوق ثیح  زا  طقف  تسا  عقاو  ناریا  رد  هک  هجراـخ  عاـبتا  لوقنم  ریغ  اـی  لوقنم  هکرت  : » دـیوگیم م  ق . « 967  » ةدام هک  تسا  نیا  دـیامن .
تیـصو بجومب  تسا  هتـسناوتیم  یفوتم  هک  یتمـسق  صیخـشت  اهنآ و  ثرالا  مهـس  رادقم  ثراو و  نییعتب  هطوبرم  نیناوق  لیبق  زا  هیلـصا ،

عباـت هکرت ، میـسقت  قیرط  ثرا ، رب  تاـیلام  دـننام  رگید ، تاـهج  زا  یلو  دوب .» دـهاوخ  یفوتم  عوـبتم  تلود  نوناـق  عباـت  دـیامن ، کـیلمت 
ره زا  دـننکیم  ای  هدرک  کـلمت  دوهع  قبط  رب  ناریا  رد  هجراـخ  عاـبتا  هک  لوقنم  ریغ  لاوما  : » م ق . « 8  » هدام دـشابیم . ناریا  نوناق  تاررقم 

«. دوب دهاوخ  ناریا  نیناوق  عبات  تهج 
تیاعر نآ  عابتاب  تبـسن  ار  هناگیب  تلود  هیثرا  قوقح  هیـصخش و  لاوحاب  طوبرم  نیناوق  تادهاعم ، دودح  رد  ناریا  هحلاص  تاماقم  ود -

. دیامنیم
عوبتم تلود  هیثرا  قوقح  هیـصخش و  لاوحا  نیناوق  عبات  یتروص  رد  ناریا  رد  هناگیب  ياهروشک  عابتا  یندـم ، نوناق  « 7  » هدام حیرص  قبط 
هدـشن دـقعنم  يدادرارق  نینچ  هاـگره  دـشاب . هتـشذگ  عوضوم  نیا  رد  ياهدـهاعم  اـهنآ  عوبتم  تلود  ناریا و  تلود  نیب  هک  دنتـسه  دوخ 
هدرکن لوبق  ار  نآ  هجراخ  ۀعبت  عوبتم  تلود  نوناق  هک  يدروم  رد  رگم  دوب ، دـنهاوخ  ناریا  یندـم  نیناوق  عبات  هناگیب  تلود  عابتا  دـشاب ،
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نز نداد  قالط  رد  رهوش  يدازآ  تاجوز ،) ددـعت   ) مود حاکن  دـننام  ددرگیم ، تیاعر  اهنآ  عوبتم  تلود  نوناق  تروص  نیا  رد  هک  تسا 
م) ق . « 961  » هدام قش 1  . ) نآ لاثما  دوخ و 

هن روبزم  یقالخا  ةدعاق  دشابیم . رگیدکیب  تبـسن  دارفا  مارتحا  تیاعر  تسا ، رادهدهع  ار  یعامتجا  مظن  ظفح  هک  یقالخا  دعاوق  زا  یکی 
ات دنیامنیم ، تاعارم  ار  نآ  زین  رگیدکی  اب  للم  لیابق و  نینچمه  تابـصق و  ءارق و  رد  یتح  اههداوناخ  هکلب  دوشیم ، تیاعر  دارفا  نیب  طقف 

اهنآ  نیب 
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یللملا نیب  تکازن  ار  رما  نیا  یللملا  نیب  طباور  رد  دـنک . تاعزانم  تافالتخا و  زا  يریگولج  ددرگ و  داـجیا  مهاـفت  نسح  هلیـسو  نیدـب 
روبزم تلود  نیناوق  دـشابن ، دوجوم  هناـگیب  تلود  ناریا و  تلود  نیب  يدادرارق  هاـگره  هک  دـیامنیم  باـجیا  یللملا  نیب  تکازن  دـنمانیم .

. دوش تیاعر  تلود  نآ  عابتا  هیثرا  قوقح  هیصخش و  لاوحاب  تبسن 
هدـماین شیپ  نامز  نآ  ات  هقباس  هکنآ  ای  هدـش و  ماجنا  روبزم  لمع  زین  هناگیب  روشک  رد  ناریا  عاـبتاب  تبـسن  هک  تسا  یتروص  رد  رما  نیا 

یقاب یللملا  نیب  تکازن  تیاعر  يارب  يدروم  تسا ، هدـش  ارجا  روشک  نآ  نیناوق  ناریا  عابتاب  تبـسن  هناگیب  روشک  رد  هاگره  الا  دـشاب و 
نیب ةدهاعم  هک  یتروص  رد  یندـم ، نوناق  « 7  » ةدام حیرـص  ربانب  تسا . هدومن  قالخا  فالخ  لمعب  تردابم  هناـگیب  تلود  اریز  دـنامیمن ،

ياههاگداد دشاب ، هدش  دـقعنم  رگیدـکی  عابتا  تیـصو  هیثرا و  قوقح  هیـصخش و  لاوحا  تیاعر  عوضوم  رد  هناگیب  تلود  ناریا و  تلود 
. دنهد يأر  هناگیب  عابتاب  تبسن  ناریا  یندم  نوناق  قبط  يوعد ، نیفرط  قفاوت  اب  یتح  دناوتیمن  ناریا 

دروآ و لـمعب  مزـال  تاـقیقحت  هدـهاعم  دوجوب  عجار  تسا  فـلکم  هناـگیب ، تلود  زا  يوـعد ، نیفرط  تیعباـت  رب  عـالطا  زا  سپ  هاـگداد 
، دوش تیاعر  اهنآ  عوبتم  تلود  نیناوق  يوعد  نیفرطب  تبـسن  هک  دـیامن  باجیا  یللملا  نیب  تکازن  ای  دـشاب و  دوجوم  يدادرارق  هچناـنچ 

يوسنارف اهنآ  هک  ینیجوز  زا  یکی  هاـگره  نیارباـنب  دـیامن . ءارجا  ار  نآ  اـت  دـبای  یهاـگآ  اـهنآ  نیناوق  هب  هک  تسا  فلکم  دوخ  هاـگداد 
رداص يأر  نآ  قبط  هسنارف ، نیناوقب  هعجارم  اب  هک  تسا  فلکم  هاگداد  دنک ، قالط  تساوخرد  دیامن و  هعجارم  ناریا  هاگدادب  دنـشابیم .

. دیامن
ای دنراد و  تنوکس  ناریا  رد  هک  یناسکب  تبـسن  تسا و  هداد  رارق  ناریا  میقم  هجراخ  عابتا  ار  دوخ  مکح  عوضوم  م  ق . « 7  » هدام رکذت -

. تسا تکاس  دنیامنیم  روبع  ناریا  كاخ  زا 
دنتسه  ناریا  كاخ  رد  هک  هجراخ  عابتا  هیلکب  تبسن  ار  الاب  هدام  مکح  ناوتیم  كالم  تدحو  رظن  زا 
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. تفرگ رظن  رد  ار  نآ  يوغل  ینعم  هدومن و  ریسفت  ار  میقم  هملک  ناوتیم  هکنانچمه  داد . تیارس 

. دنشابیم فلتخم  ياهروشک  هعبت  هک  یناگناگیب  هیثرا  قوقح  هیصخش و  لاوحا  نیناوق  تیاعر 

هراشا

رد دـشابیم . مزـال  دـنناریا  رد  هک  یناـگناگیب  هیثرا  قوـقح  هیـصخش و  لاوـحا  نیناوـق  تیاـعر  م ، ق . « 7  » ةدام روتـسدب  تشذـگ  هکنانچ 
ای يوسنارف  نیجوز  قالط  ای  حاکن  دروم  دـننام  ددرگیم ، تیاعر  نانآ  روشک  نوناـق  دنـشاب ، روشک  کـی  عباـت  هیـضق  نیفرط  هک  یتروص 
هک دنـشاب ، یناگناگیب  هیـضق  نیفرط  هک  یتروص  رد  اما  دنـشاب . یـسور  اـی  یئاـیلاتیا  ثروم  ثارو و  هک  ثرا  دروم  و  یـسیلگنا ، نیجوز 

ردـپ زا  یناملآ  رـسپ  کـی  تثارو  دروم  اـی  یناـملآ  نز  يوسنارف و  رهوش  قـالط  اـی  حاـکن  دروم  دـننام  دنتـسه ، فلتخم  تیعباـت  ياراد 
: دوشیم لمع  لیذ  قیرطب  نآ ، لاثما  یئاکیرمآ و 
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- نیجوز نیب  طباور  رد  - 1

دهاوخ رهوش  عوبتم  تلود  نیناوق  عبات  اهنآ  نیب  یلام  یصخش و  طباور  دنـشابن  تلود  کی  هعبت  نیجوز  رگا  : » دیوگیم م  ق . « 963  » هدام
قالط و حاکن و  خـسف  ینکـس ، قح  هقفن ، هداوناخ ، تسایر  دـننام  تیجوز  زا  یـشان  قوقح  نیجوز  نیب  یـصخش  طباور  زا  روظنم  « ) دوب

لاثما و  هقفن ، هیزیهج ، رهم ، دننام  تسا  هدش  داجیا  حاکن  رثا  رد  هک  تسا  یلام  طباور  نیجوز ، نیب  یلام  طباور  زا  روظنم  تسنآ و  لاثما 
. نآ

ود نآ  زا  یکی  نیناوق  دـیاب  دوب و  دـهاوخن  نکمم  دروم  کـیب  تبـسن  نیناوق  نآ  تیاـعر  دـشاب  فلتخم  روشک  ود  نیناوـق  هچناـنچ  اریز 
عوبتم روشک  تلود  نیناوق  دشابیم ، رادهدهع  ار  هداوناخب  طوبرم  روما  هرادا  تسا و  هداوناخ  سیئر  رهوش  نوچ  دومن و  تاعارم  ار  روشک 

. تسا هداد  يرترب  نز  رب  ار  درم  دراوم  زا  يرایسب  رد  هک  تسا  يردپ  هقیرط  يایاقب  زا  روبزم  هدعاق  دوشیم . ارجا  وا 

دالوا نیوبا و  نیب  طباور  رد  - 2

عبات  دالوا  نیوبا و  نیب  طباور  : » م ق . « 964  » هدام
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نوناق عبات  وا  ردام  لفط و  نیب  طباور  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  ملـسم  ردامب  طقف  لفط  تبـسن  هکنیا  رگم  تسا ، ردـپ  عوبتم  تلود  نوناق 
«. دوب دهاوخ  ردام  عوبتم  تلود 

: تسا تمسق  ود  ياراد  روبزم  ةدام  تسنآ . لاثما  ثراوت و  قافنا ، قح  تیالو ، تیبرت ، يرادهاگن و  دالوا  نیوبا و  نیب  طباور  زا  روظنم 
تلود نیناوق  عبات  اهنآ  دـالوا  نیوبا و  نیب  طـباور  دنـشاب ، فلتخم  تیعباـت  ياراد  مولعم و  ود  ره  لـفط  رداـم  ردـپ و  هک  یتروص  رد  - 1

. تسا ردپ  عوبتم 
. ددرگیم تیاعر  لفطب  تبسن  ردام  عوبتم  تلود  نیناوق  دشاب ، ملسم  ردامب  وا  باستنا  دشابن و  مولعم  لفط  ردپ  هک  یتروص  رد  - 2

- میق بصن  تیالو و  رد  - 3

تیالو و تاررقم  عضو  اریز  دوب .» دهاوخ  هیلع  یلوم  عوبتم  تلود  نیناوق  قبط  رب  میق  بصن  ینوناق و  تیالو  . » دیوگیم م  ق . « 965  » هدام
تمـس نتخانـش  ینوناـق ، تیـالو  زا  روظنم  دـشابیم . اراد  ار  یـساسا  شقن  هیلع  یلوم  تسا و  هیلع  یلوم  یئاراد  تظاـفح  يارب  تموـمیق 
تسا یناسک  باصتنا  میق  بصن  زا  روظنم  دراد و  هیلع  یلوم  لاوما  ةراداب  تبسن  یلو  هک  یقوقح  دنراد و  ار  تیالو  ناونع  هک  تسیناسک 
هرادا میق  یگداوناخ و  ياروش  روبزم  نوناق  تاررقم  قبط  دـشاب ، يوسنارف  ریغـص  هچنانچ  ـالثم  دوش ، باـختنا  دـیاب  تمومیق  تمـسب  هک 
ناریا رد  ناگناگیب  ات  دیآیمن  رامشب  هیصخش  لاوحا  زا  هاگداد  ۀلیسوب  رما  نایرج  میق و  بصن  قیرط  اما  دوب . دنهاوخ  راد  هدهع  ار  وا  روما 

. دیآیم لمعب  ناریا  نوناق  قبط  هکلب  دنشاب  نآ  عبات 

لاوماب عجار  نیناوق  هس -

هراشا

: دـیوگیم م  ق . « 966  » هداـم دنتـسه . دوجوم  نآ  رد  لاوما  نآ  هک  هتـسناد  يروشک  عباـت  ار  لوقنم  ریغ  لوـقنم و  لاوـما  هیلک  ناریا  نوناـق 
، دنشابیم عقاو  اجنآ  رد  ءایشا  نآ  هک  دوب  دهاوخ  یتکلمم  نوناق  عبات  لوقنم  ریغ  ای  لوقنم  ءایشا  رب  قوقح  ریاس  تیکلام و  فرصت و  »
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لحم نوناق  قباطم  صاخـشا  تسا  نکمم  هک  یقوقحب  دـناوتیمن  رگید  تکلممب  یتکلمم  زا  لوقنم  ءیـش  ندـش  لـقن  لـمح و  کـلذ  عم 
: تسا تمسق  ود  ياراد  روبزم  هدام  دروآ .» دراو  یللخ  دنشاب  هدرک  لیصحت  نآب  تبسن  ءیش  یلوا  عوقو 

. دشابیم عقاو  اجنآ  رد  ءایشا  نآ  هک  دوب  دھاوخ  یتکلمم  نوناق  عبات  لوقنم ، ریغ  ای  لوقنم  ءایشا  رب  قوقح  ریاس  تیکلام و  فرصت و  لوا - تمسق 

هراشا

: دشابیم حیضوتب  جاتحم  هک  تسا  هملک  هس  روبزم  تمسق  رد 

فرصت - 1

انب و لیبق  زا  يدام  تافرصت  دننام  دیامنیم ، لامعا  دوخ  کلم  رد  دراد  هک  یتیکلام  قح  رابتعاب  کلام  هک  تسا  یلامعا  فرصت  زا  روظنم 
لاقتنا لقن و  زا  يروص ) یـساسا و  طیارـش  رابتعاب   ) یئاضق لامعا  تافرـصت و  دودـح  تسا  نینچمه  نآ و  لاثما  هاچ و  رفح  اـنب و  ریمعت 

هدام روتسدب  دیامن  تیـصو  دناوتیم  ناگناگیب  زا  یکی  هک  ار  يرادقم  نیاربانب  نآ . لاثما  هبه و  حلـص ، هراجا ، عیب ، لیبق : زا  دوقع  ۀلیـسوب 
. دوب دهاوخ  هناگیب  نآ  عوبتم  تلود  نیناوق  عبات  م : ق ، « 967»

- تیکلام - 2

لام رد  ار  یفرـصت  هنوگره  دـهدیم  هزاجا  واب  تسا و  دوجوم  یجراخ  نیع  صخـش و  نیب  هک  دـشابیم  یقوقح  ۀـطبار  زا  ترابع  تیکلام 
دوجوم لاوماب  تبسن  نآ  تائامن  رواجمب و  تبـسن  رواجم  قوقح  رارق و  اضف و  رابتعاب  هجراخ  عابتا  تیکلام  دودح  نیاربانب  دیامنب . دوخ 

. دشابیم ناریا  نیناوق  عبات  ناریا ، رد 

- قوقح ریاس  - 3

تلع نآ . لاثما  هقیثو و  قافترا ، عافتنا ، قح  دننام  دشاب ، اراد  ءیش  رب  یسک  تسا  نکمم  هک  دشابیم  ینیع  قوقح  قوقح ، ریاس  زا  روظنم 
عقاو روشک  نآ  رد  ءایـشا  نآ  هک  تسا  يروشک  عبات  لوقنم ، ریغ  ای  دـشاب  لوقنم  هاوخ  ءایـشا ، رب  قوقح  ریاس  تیکلام و  فرـصت و  هکنآ 

روشک نیناوق  عباـت  هچناـنچ  روشک  رد  نآ  دوجو  راـبتعاب  مه  لوقنم  لاوما  تسا و  روـشک  زا  ءزج  لوـقنم  ریغ  لاوـما  هک  تسنآ  دـشابیم ،
لاوما  رد  تیکلام  لاوز  شیادیپ و  قیرط  نیاربانب  دهاکیم . تسا  دوجوم  نآ  رد  هک  يروشک  یلخاد  لالقتسا  زا  دشاب  هناگیب 
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، تسا دوجوم  نآ  رد  لام  هک  دشابیم  يروشک  عبات  ینیع  قوقح  بحاص  کلام و  فرـصت  دودـح  نینچمه  نآب و  هطوبرم  قوقح  ریاس  و 

هیثرا قوقح  ءزج  هک  تیصو  ثرا  دننام  تسا  هیثرا  قوقح  هیصخش و  لاوحا  نیناوقب  طوبرم  هچنآ  رگم  دشاب  یجراخ  نآ  کلام  هچ  رگا 
. دشابیم

ریاس تیکلام و  فرـصت و  ثیح  زا  ار  هناـگیب  روشک  رد  دوجوم  لاوما  ناریا  یندـم  نوناـق  دوشیم ، هدـیمهف  ـالاب  هداـم  قـالطا  زا  هکناـنچ 
. دشاب یناریا  نآ  کلام  هچ  رگا  هتسناد ، روشک  نآ  نیناوق  عبات  قوقح 

لیصحت نآب  تبسن  لام  یلوا  عوقو  لحم  نوناق  قباطم  صاخشا  تسا  نکمم  هک  یقوقحب  دناوتیمن  رگید  تکلممب  یتکلمم  زا  لوقنم  لام  ندرک  لقن  لمح و  مود - تمـسق 
، دروآ دراو  یللخ  دنشاب  هدرک 

یناملآ رفن  کیب  قلعتم  هسنارف و  رد  هک  یلوقنم  لامب  تبسن  یشیرطا  صخش  هاگره  الثم  دوریم . رامشب  هتباث  قوقح  زا  روبزم  قوقح  اریز 
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لاحب روبزم  ۀقیثو  قح  دروایب ، ناریا  روشکب  تاهج  زا  یتهجب  ار  لام  نآ  کلام ، دشاب و  هدومن  ادیپ  هقیثو  قح  یلحم  تاررقم  قبط  تسا 
. دنام دهاوخ  یقاب  دوخ 

دندوب لئاق  دوخ  يارب  یئایازم  ناریا  رد  ناگناگیب  ددرگ ، عضو  رد 1307  هدحاو  ةدام  ةزاجاب  لوا  دلج  یندم  نوناق  هکنآ  زا  لبق  رکذـت -
نآ « 8  » هدام رد  دش و  عضو  لوا  دلج  یندـم  نوناق  هکنآ  ات  دنتـسنادیمن  ناریا  نیناوق  عبات  ار  دوخ  لاوما  دنتـسناوتیم  هک  یئاجنآ  ات  اًلمع  و 

ناریا نیناوق  عباـت  تهج  ره  زا  دـننکیم  اـی  هدرک  کـلمت  دوهع  قبط  رب  ناریا  رد  هجراـخ  عاـبتا  هک  لوـقنم  ریغ  لاوـما  : » هک دـیدرگ  ررقم 
نیب لوصا  قبط  هکنآب  هجوت  اـب  یلو  تسا  هتـسناد  ناریا  نیناوق  عباـت  ار  لوقنم  ریغ  لاوما  تهج ، ره  زا  هچ  رگا  روبزم  ةداـم  دوب .» دـهاوخ 

: دننام هدیدرگ  عضو  کلام  تیصخش  رابتعاب  هچنآ  یلحم و  نیناوق  عبات  تسا  هدش  عضو  لام  ندوب  لوقنم  ریغ  رابتعاب  هک  ینیناوق  یللملا 
ریغب هطوبرم  تاهج  طقف  تهج ) ره  زا   ) ۀـملک زا  هدام  روظنم  هک  دوب  نآ  رب  دـیاب  دـشابیم ، کلام  عوبتم  تلود  نیناوق  عبات  تیـصو  ثرا ،

«8  » هدام « 967  » هدام ۀلیـسوب  دیدرگ  بیوصت  رد 1313  یندـم  نوناـق  مود  دـلج  هکنآ  زا  سپ  رگید . تاـهج  هن  تسا  لاـم  ندوب  لوقنم 
ریغ  ای  لوقنم  هکرت  : » م ق . « 967  » ةدام دیدرگ ، نآ  زا  لامجا  عفر  دش و  هداد  حیضوت 
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اهنآ و ثرالا  مهس  رادقم  ثارو و  نییعتب  هطوبرم  نیناوق  لیبق  زا  هیلـصا  نیناوق  ثیح  زا  طقف  تسا  عقاو  ناریا  رد  هک  هجراخ  عابتا  لوقنم 

« دوب دهاوخ  یفوتم  عوبتم  تلود  نوناق  عبات  دیامن  کیلمت  تیصو  بجومب  تسا  هتسناوتیم  یفوتم  هک  یتمسق  صیخشت 

دوقع زا  یشان  تادهعتب  عجار  نیناوق  راهچ -

عبات ًانمـض  ای  ًاحیرـص  ار  نآ  نیدقاعتم  هکنیا  رگم  تسا ، دقع  عوقو  لحم  نوناق  عبات  دوقع  زا  یـشان  تادهعت  : » م ق . « 968  » ةدام روتسدب 
یناملآ رفن  کی  نید  زا  تنامض  یسیوس  رفن  کی  لباقم  رد  يوسنارف  رفن  کی  ناریا  رد  هاگره  نیاربانب  دنشاب .» هداد  رارق  يرگید  نوناق 

، دوشیم يرب  م  ق . « 698  » هدام قبط  یلصا  نویدم  همذ  ددرگیم و  لقتنم  نماض  همذب  نویدم  ۀمذ  زا  نید  م  ق . « 684  » ةدام روتسدب  دیامنب ،
. دشابیم ینماضت  نامض  سیوس  ای  هسنارف  نوناق  قبط  هک  دننک  حیرصت  دقع  رد  هکنآ  رگم 

دانسا لکشب  عجار  نیناوق  جنپ -

«. دشاب دانتسا  لباق  عافد  ای  يوعد  ماقم  رد  هک  هتشون  ره  زا  تسا  ترابع  دنس  : » دیامنیم فیرعت  م  ق . « 1284  » هدام هکنانچ 
عبات اهنآ  زا  کی  ره  یئاضق و  دانسا  كالما ، دانسا و  تبث  هرادا  دانـسا  يرادا ، دانـسا  تسا  یفلتخم  ماسقا  ياراد  ناریا  رد  یمـسر  دانـسا 

دانـسا دـشابیم  دراد  ار  نآ  میظنت  تیحالـص  هک  یماـقم  دوـشیم و  هتـشون  نآ  رد  هچنآ  تاـئاضما و  تبث و  ثیح  زا  یـصوصخم  تاررقم 
. دشابیم تسا  بوسنم  واب  دنس  هک  یسک  فرط  زا  تشگنا ) رهم ،  ) تمالع ای  ءاضما  ياراد  هک  تسیاهتشون  يداع 

نیب قوقح  رد  هک  تسا  یلـصا  روبزم  ةدعاق  دشابیم .» دوخ  میظنت  لحم  نوناق  عبات  میظنت  زرط  ثیح  زا  دانـسا  : » م ق . « 969  » هدام روتسدب 
یجراخ روشک  رد  يدنـس  هاگره  نیاربانب  ). locus regit actum :. ( دیوگیم یمور  لثم  دـناهتفریذپ ، ار  نآ  یگمه  ملـسم و  یللملا 

هک دـهدیم  نآب  ار  يرابتعا  ناـمه  دریذـپیم و  ار  نآ  ناریا  یتلود  تاـماقم  دـشاب ، هدـش  میظنت  لکـش  ثیح  زا  روشک  نآ  تاررقم  قباـطم 
. دهدیم ار  رابتعا  نآ  هدش  میظنت  اجنآ  رد  دنس  هک  یجراخ  روشک 
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نآ هک  داد  دنهاوخ  ار  يرابتعا  نامه  هجراخ  ياهروشک  رد  هدش  میظنت  دانـساب  ناریا  مکاحم  : » دیوگیم م  ق . « 1295  » ةدام هک  تسا  نیا 

: هکنیا رب  طورشم  دشابیم  اراد  هدش  میظنت  اجنآ  رد  هک  يروشک  نیناوق  قباطم  دانسا 
. دشاب هداتفین  رابتعا  زا  ینوناق  للع  زا  یتلعب  هروبزم  دانسا  الوا -
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. دشابن ناریا  هنسح  قالخا  ای  یمومع  مظنب  هطوبرم  نیناوق  اب  فلاخم  اهنآ  دافم  ایناث -
. دسانشب ربتعم  زین  ار  ناریا  رد  هدش  میظنت  دانسا  دوهع  ای  دوخ  نیناوق  بجومب  هدش  میظنت  اجنآ  رد  دانسا  هک  يروشک  اثلاث -

ناریا رد  روبزم  روشک  یلوسنق  ای  یـسایس و  هدنیامن  ای  هدش  میظنت  اجنآ  رد  دنـس  هک  يروشک  رد  ناریا  یلوسنق  ای  یـسایس  هدنیامن  اعبار -
روشک رد  یمیظنت  دانـسا  هک  دننادب  ناریا  تلود  تاماقم  هکنآ  يارب  تسا .» هتفای  میظنت  لحم  نیناوق  قفاوم  دنـس  هک  دشاب  هدرک  قیدـصت 
روبزم یهاوگ  ددرگ و  یهاوگ  ًاحیرـص  رما  نیا  روبزم  تلود  ةدـنیامن  ۀلیـسوب  دـیاب  تسا  هدـش  میظنت  روشک  نآ  تاررقم  قباطم  هجراـخ 
میظنت لحم  نیناوق  اب  لبق  ةدام  رد  روبزم  دانـسا  تقفاوم  هاگره  : » دیوگیم م  ق . « 1296  » ةدام دوش . قیدصت  ناریا  هحلاص  تاماقم  ۀلیـسوب 

هک تسا  نیا  رب  فقوتم  ناریا  مکاحم  رد  دنـس  ندش  لوبق  دشاب ، هدش  قیدصت  ناریا  رد  هجراخ  یلوسنق  ای  یـسایس  ةدـنیامن  طسوتب  دوخ 
یمیظنت دانسا  شریذپ  دنشاب .» هدرک  قیدصت  ار  هجراخ  هدنیامن  ءاضما  تایالو  تالایا و  ماکح  نارهت  جراخ  رد  ای  هجراخ و  روما  ترازو 

ناریا رد  عقاو  لوقنم  ریغ  لاوماب  عجار  تـالماعم  دوقع و  نآ  عوضوم  هک  تسیتروص  رد  ناریا  رادتیحالـص  تاـماقم  ۀلیـسوب  هجراـخ  رد 
یمیظنت یمـسر  دنـس  هلیـسوب  دیاب  لوقنم  ریغ  لاوماب  عجار  دوقع  تالماعم و  اریز  تشاد ، دهاوخن  ار  ینوناق  رابتعا  دانـسا  نآ  الا  دشابن و 

: لیذ دراوم  رد  رگم  تسا  يرایتخا  دانسا  تبث  : » تبث نوناق  « 46  » هدام دشاب . یمسر  دانسا  رتفد  رد 
. دشاب هدش  تبث  كالما  رتفد  رد  البق  هک  یکالما  عفانم  ای  نیعب  عجار  تالماعم  دوقع و  هیلک  - 1

تسا » هدش  تبث  كالما  رتفد  رد  البق  هک  یقوقحب  عجار  تالماعم  هیلک  - 2
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دانـسا رتافد  رد  صوصخم  تاررقم  قباطم  روبزم  دانـسا  تبث  ددرگ . تبث  دـیاب  لوقنم  ریغ  لاوماـب  عجار  تـالماعم  دوقع و  هیلک  نیارباـنب 
ای يداع  دنـس  ۀلیـسوب  تالماعم  دوقع و  هنوگنیا  هچنانچ  الا  دوب و  دهاوخن  نکمم  روشک  زا  جراخ  رد  نآ  میظنت  دـیآیم و  لمعب  یمـسر 

: تبث نوناق  « 48  » ةدام دوشیمن . هتفریذپ  تبث  ق . « 48  » ةدام روتسدب  دشاب  هجراخ  رد  یمیظنت  یمسر  دنس 
«. دش دهاوخن  هتفریذپ  مکاحم  تارادا و  زا  کیچیه  رد  هدیسرن  تبثب  دسرب و  تبثب  دیاب  قوف  داوم  قباطم  هک  يدنس  »

یسرداد نیئآب  عجار  نیناوق  شش -

هماقا اجنآ  رد  هک  دوب  دهاوخ  یلحم  نوناق  عبات  تامکاحم  لوصاب  هعجار  نیناوق  مکاحم و  تیحالص  ثیح  زا  يواعد  : » م ق . « 971  » هدام
. تسا تمسق  ود  ياراد  روبزم  هدام  دوب .» دهاوخن  یناریا  همکحم  تیحالص  عفار  یبنجا  ۀمکحم  رد  يوعد  نامه  ندوب  حرطم  دوشیم ،
اریز دوشیم . هماقا  اجنآ  رد  يوعد  هک  دـشابیم  یلحم  نوناق  عبات  یـسرداد  نیئآب  هعجار  نیناوق  نینچمه  تیحالـص و  ثیح  زا  يواـعد  - 1

. داد هلخادم  نآ  رد  ار  رگید  روشک  نیناوق  ناوتیمن  دشابیم و  روشک  روما  ةراداب  طوبرم  نیناوق  نیا  عجرم 
. دوب دهاوخن  ناریا  ياههاگداد  رد  يوعد  نامه  ۀماقا  زا  عنام  هناگیب  روشک  هاگداد  رد  یئاوعد  ندوب  حرطم  - 2

دوهع فلاخم  هک  دوشیم  هدراذـگ  ارجا  عقومب  يدـح  ات  نوناق  نیا  « 974  » ات « 962  » داوم و  « 7  » ةداـم تاررقم  : » م ق . « 974  » ةدام رکذت -
«. دشابن هصوصخم  نیناوق  اب  فلاخم  ای  هدرک و  ءاضما  ار  نآ  ناریا  تلود  هک  یللملا  نیب 

نیناوق ندوب  یصخش  ب -

دارفا زا  دنکیم و  یهارمه  ار  اهنآ  اج  همه  رد  هک  تسا  دارفا  تیلم  يداژن و  یگتـسب  رابتعاب  نیناوق  ندوب  یـصخش  هیرظن  تشذگ  هکنانچ 
هک تسا  نیا  دنـشاب . روشک  زا  جراخ  رد  هچ  رگا  دنتـسه ، دوخ  یلم  نیناوق  عبات  نایناریا ، هیلک  هیرظن ، نیارباـنب  دـشابیمن . كاـکفنا  لـباق 
ول ناریا و  عابتا  هیلک  دروم  رد  ثراو  صاخـشا  تیلها  قالط و  حاکن و  لیبق  زا  هیـصخش  لاوحاب  هطوبرم  نیناوق  : » دـیوگیم م  ق . « 6  » هدام

نیاربانب  دوب .» دهاوخ  يرجم  دنشاب  هجراخ  رد  میقم  هکنیا 
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سیوس روشک  رد  یگلاس  هدزیـس  زا  سپ  نس  طرـش  زا  تیفاعم  ءاطعا  اب  اـی  یگلاـس و  هدزناـپ  زا  سپ  دـناوتیم  ناریا  ۀـعبت  رتخد  رفن  کـی 

. دشابیم حیحص  ناریا  نوناق  رظن  زا  وا  حاکن  و  دنک ، رهوش 
لاوحا رد  ناریا  نوناـق  دـننام  زین  یجراـخ  ياـهروشک  نیناوق  تسا . هداد  رارق  جاودزا  نس  ار  ماـمت  لاـس  هدـجیه  سیوس  نوناـق  هچ  رگا 

. دیامنیم ار  اهنآ  عوبتم  تلود  نوناق  تیاعر  ناگناگیب ، هیثرا  قوقح  هیصخش و 
رد هک  یناگناگیب  يارب  هیثرا  قوقح  هیصخش و  لاوحا  رد  ار  نیناوق  ندوب  یصخش  م  ق . « 7  » هدام قبط  ناریا  یندم  نوناق  تشذگ  هکنانچ 

كاخ رد  میقم  هجراخ  عاـبتا  : » م ق . « 7  » هدام تسا . هتسناد  دوخ  عوبتم  تلود  نوناق  عبات  تادهاعم  قبط  ار  نانآ  هتخانـش و  دنتـسه  ناریا 
نیناوـق و عـیطم  تادـهاعم  دودـح  رد  هیثرا  قوـقح  ثیح  زا  نینچمه  دوـخ و  تیلها  هیـصخش و  لاوحاـب  هطوـبرم  لـئاسم  ثـیح  زا  ناریا 

«. دوب دنهاوخ  دوخ  عوبتم  تلود  تاررقم 
رفن کی  رگا  کـلذ  عم  دوب ، دـهاوخ  وا  عوبتم  تلود  نوناـق  بسح  رب  ندرک  هلماـعم  يارب  سک  ره  تیلها  صیخـشت  : » م ق . « 962  » هدام

هدوبن و تیلها  دجاو  لمع  نآ  ماجنا  يارب  دوخ  عوبتم  تلود  نوناق  قباطم  هک  یتروص  رد  دهد  ماجنا  یقوقح  لمع  ناریا  رد  هجراخ  هعبت 
تیعبات زا  رظن  عطق  هک  یتروص  رد  دش  دـهاوخ  بوسحم  تیلها  دـجاو  لمع  نآ  ماجنا  يارب  صخـش  نآ  تسا ، هتـشاد  یـصقان  تیلها  ای 

. داد صیخشت  تیلها  ياراد  لمع  نآ  ماجنا  يارب  ار  وا  ناوتب  زین  ناریا  نوناق  قباطم  وا  یجراخ 
عقاو لوقنم  ریغ  لاوما  لاقتنا  لقنب و  طوبرم  ای  هدوب و  یثرا  قوقح  ای  یگداوناخ و  قوقحب  طوبرم  هک  یقوقح  لامعاب  تبـسن  ریخا  مکح 

دوب » دهاوخن  لماش  دشابیم  ناریا  جراخ  رد 
نوناقب ددرگ  تیاعر  قوف  داوم  قبط  رب  ای  نوناق و  نیا  لوا  دـلج  « 7  » ةدام قباطم  دیاب  هک  ۀـجراخ  نوناق  رگا  : » م ق . « 973  » هدام هرصبت -

«. دشاب هدش  ناریا  نوناقب  هلاحا  هکنیا  رگم  تسین  هلاحا  نیا  تیاعرب  فلکم  همکحم  دشاب  هداد  هلاحا  يرگید 
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یللملا نیب  دوهع  فلاخم  هک  دوشیم  هدراذگ  ارجا  عقومب  يدـح  ات  نوناق  نیا  « 974  » ات داوم 962  و  « 7  » هدام تاررقم  : » م ق . « 974  » هدام
ای یجراخ و  نیناوق  دـناوتیمن  همکحم  : » م ق . « 975  » هدام دـشابن » هصوصخم  نیناوق  اب  فلاخم  اـی  هدرک و  ءاـضما  ار  نآ  ناریا  تلود  هک 

مظن اب  فلاخم  رگید  تلعب  ای  هعماج  تاساسحا  ندرک  هحیرج  ۀطـساوب  ای  هدوب و  هنـسح  قالخا  فالخ  رب  هک  ار  یـصوصخ  ياهدادرارق 
«. دشاب زاجم  الوصا  روبزم  نیناوق  ءارجا  هچ  رگا  دراذگ  ارجا  عقومب  دوشیم  بوسحم  یمومع 

يوسنارف هدازرهاوخ  هلاخ و  ای  هداز و  رهاوخ  ومع و  نیب  یحاکن  روهمج  سیئر  ةزاجا  اب  هسنارف  یندـم  نوناق  تاررقم  قبط  هچناـنچ  ـالثم 
رامـشب ام  روشک  رد  هنـسح  قالخا  فالخ  رب  یجاودزا  نینچ  اریز  دنهد ، رثا  بیترت  ار  نآ  دـنناوتیمن  ناریا  ياههاگداد  دـشاب ، هدـش  عقاو 

. دوریم

حاکن دقع  ءارجا  رد  هجراخ  لود  نیرومأم  فئاظو  هرصبت -

هک دـنیامن  تردابم  حاکن  دـقع  يارجاب  دـنناوتیم  یتقو  ناریا  رد  هجراخ  لود  یلوسنق  ای  یـسایس  نیرومأم  : » دـیوگیم ق . « 970  » هدام - 1
رتافد رد  دیاب  حاکن  لاح  ره  رد  دشاب ، هداد  اهنآب  ار  هزاجا  نیا  زین  روبزم  تلود  نیناوق  هدوب و  اهنآ  عوبتم  تلود  ۀـعبت  ود  ره  دـقع  نیفرط 
يارب بوصم 1310  جاودزا  نوناق  « 1  » هدام قبط  قالط  جاودزا و  یمـسر  رتفد  رد  قالط  جاودزا و  تبث  عوقو و  دوش .» تبث  لاوحا  لجس 

نیرومأمب ار  حاکن  دـقع  ءارجا  هزاجا  ءانثتـسا  الاب  هدام  دیـسر . دـنهاوخ  صوصخم  رفیکب  نیفرط  دـقاع و  ـالا  تسا و  یمازلا  دارفا  یماـمت 
ود ره  هکنآ  ای  ناریا  تلود  هعبت  اهنآ  زا  یکی  هاگره  الا  دنـشاب و  اهنآ  تلود  هعبت  ود  ره  نیجوز  هک  یتروص  رد  هداد  یلوسنق  یـسایس و 
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قالطب عجار  ددرگ . تبث  عقاو و  جاودزا  رتافد  رد  نانآ  حاـکن  جاودزا ، نوناـق  قبط  دـیاب  دـشاب  يروشک  هعبت  کـی  ره  یلو  هجراـخ  هعبت 
دسریم  رظنب  تسین ، دوجوم  ةدام  هناگیب  عابتا 
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هجراخ لود  یلوسنق  ای  یسایس و  نیرومأم  ۀلیسوب  تسا  نکمم  حاکن  دننام  قالط  هک  دوب  نآ  رب  دیاب  الاب  ةدام  كالم  زا  طبنتسم  ربانب  هک 

. ددرگ تبث  لاوحا  لجس  رتافد  رد  دوش و  ماجنا 
هدهاعم دادرارق و  دوجوب  طونم  اهنآ  عوبتم  لود  یلوسنق  ای  یـسایس  نیرومأم  ۀلیـسوب  ار  هناگیب  عابتا  حاکن  دقع  يارجا  هزاجا  ناریا  نوناق 
تاماقم ۀلیسوب  ناگناگیب  دقع  يارجا  ناریا  روشک  رد  هاگره  نیاربانب  تسا . هدادن  رارق  لباقتم  لمع  ای  هناگیب و  تلود  ناریا و  تلود  نیب 

یقوقح رثا  بیترت  نآب  درادزاب و  حاکن  دـقع  يارجا  زا  ار  تلود  نآ  نیرومأم  دـناوتیمن  ناریا  تلود  دـیآ ، لمعب  اهنآ  یلوسنق  ای  یـسایس 
. دهدن

دنتسه نوناق  مکح  رد  هک  یتاررقم  همتاخ -

. دـنیامنن یهاتوک  دوخ  ياهکمک  زا  تاداع  قالخا و  رما  نیا  رد  هچ  رگا  تسین ، یفاک  روشک  یعامتجا  مظن  ظـفح  يارب  یئاـهنتب  نیناوق 
جراخ نانآ  تردق  زا  نآ  لح  هک  دنروخیم  رب  لمع  رد  یتالکشمب  دراوم  زا  يرایسب  رد  دنتسه  نیناوق  ءارجا  راد  هدهع  هک  مه  ینیرومأم 

مظن يرارقرب  يارب  نیاربانب  دروآ . دـهاوخ  دوجوب  يرادا  یمظنیب  هک  ددرگیم  داجیا  یفلتخم  ياهـشور  دنـشاب  مه  رداق  هچناـنچ  تسا و 
تاررقم دـیامنب . لامعا  ار  دوخ  یئامرفمکح  مظنم و  ار  روشک  روما  دـناوتب  تلود  نآ  ۀلیـسوب  هک  تسا  مزال  يرگید  تاررقم  یعاـمتجا 

: زا دنترابع  روبزم 
تلود ناریا و  تلود  زا  کی  ره  طـباور  اـی  هناـگیب  لود  ناریا و  تلود  نیب  طـباور  ینعی   ) یللملا نیب  طـباور  میظنت  يارب  اـهدادرارق - - 1
نیفرط زا  کی  ره  رب  نآ  تیاعر  هک  ددرگیم  دـقعنم  هناگیب  لود  ناریا و  تلود  نیب  یئاهدادرارق  تادـهاعم و  رگیدـکی ) عاـبتا  اـب  هناـگیب 

: دیوگیم م  ق . « 9  » ةدام هک  تسا  نیا  دشابیم . مزال  اهنآ  عابتا  نیدهاعتم و 
«. تسا نوناق  مکح  رد  دشاب  هدش  دقعنم  لود  ریاس  ناریا و  تلود  نیب  یساسا  نوناق  قبط  رب  هک  يدوهع  تاررقم  »

. دباییم راشتنا  م . ق . « 3  » ةدام قبط  یمسر  ۀمانزور  رد  دندرگیم و  حیشوت  بیوصت و  نیسلجم  ۀلیسوب  نوناق  دننام  تادهاعم  اهدادرارق و 
رگید  تاماقم  زا  یکی  ای  تلود  ۀلیسوب  ینوناق  روتسد  قبط  هک  یتاررقم  اههماننیئآ و  - 2
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یتاررقم هماـننیئآ و  نیناوق ، نآ  يارجا  يارب  هک  دوشیم  هداد  هزاـجا  رگید  یمـسر  تاـماقم  تلودـب و  نیناوـق  ضعب  رد  ددرگیم - میظنت 

حیـشوتب و جایتحا  دنتـسه و  نوناق  مکح  رد  دوشیم  میظنت  نوناق  روتـسدب  هک  تاررقم  اههماننیئآ و  هنوگنیا  دـنراذگ . ارجا  عقومب  هیهت و 
. دشابیمن اهنآب  يراذگنوناق  قح  ضیوفت  هحلاص  تاماقم  ای  تلودب  تاررقم  اههماننیئآ و  میظنت  هزاجا  درادن . راشتنا 

- دـیامنیم رداص  نیناوق  يارجا  يارب  هحلاص  تاماقم  تارادا و  اـی  تلود  هک  یئاـههمان  شخب  تاررقم و  هماـننیئآ و  هماـن و  بیوصت  - 3
زین تاررقم  هنوگ  نیا  رودـص  هزاجا  ًانمـض  نیناوق  يارجاب  تلود  ندومن  رومأم  اریز  درادـن ، نوناق  ةزاجاب  جایتحا  روما  هنوگ  نیا  رودـص 

. ددرگیم تالاکشا  اب  هجاوم  نیناوق  ءارجا  تاررقم ، هنوگنیا  نودب  هچ  دشابیم ، واب 
. تسا ءارجالا  مزال  نوناق  دودح  رد  دنتسه  نیناوق  يارجا  رومأم  هک  یناسکب  تبسن  تاروتسد  هنوگنیا 

یلیلحت رظن  زا  قوقح  مراهچ - باب 
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هراشا

. تسا هدش  رارقرب  نانآ  تیعضو  دوبهب  یعامتجا و  طباور  مظن  يارب  هک  تسا  يدعاوق  عومجم  زا  ترابع  قوقح  تشذگ  هکنانچ 

یقوقح ةدعاق 

هراشا

ددرگیم راـب  عوضوم  رب  هک  یمکح  تسا و  یلک  هیـضق  عوـضوم  مکح . عوـضوم و  زا  بکرم  تسا  ياهیـضق  زا  تراـبع  یقوـقح  هدـعاق 
. دشاب یفنم  ای  تبثم و  تسا  نکمم 

- تبثم لاثم 

هدرک ءانثتـسا  نوناق  هک  يدراوم  رد  رگم  دراد ، ار  عافتنا  فرـصت و  هنوگ  همه  قح  دوخ  کلمی  امب  تبـسن  یکلاـم  ره  : » م ق . « 30  » ةدام
. تسا هیضق  مکح  دراد ) ار  عافتنا  فرصت و  هنوگ  همه  قح   ) دشابیم و یلک  هک  تسا  کلام ) ره   ) الاب هیضق  رد  عوضوم  دشاب »

- یفنم لاثم 

نوریب  ناوتیمن  نآ  بحاص  فرصت  زا  ار  یلام  چیه  : » م ق . « 31  » هدام
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مکح درک ) نوریب  نآ  بحاص  فرـصت  زا  ناوتیمن   ) دشابیم و یلک  هک  تسا  یلام ) چیه   ) الاب ۀیـضق  رد  عوضوم  نوناق » مکحب  رگم  درک ،
دعاوق زا  ياهدع  و  الاب ، رد  روکذم  ةدعاق  ود  دننام  دوشیم ، هدید  نوناق  هعومجم  رد  هدام  تروصب  یقوقح  دعاوق  زا  يرایسب  تسا . هیضق 

نآ ناوتیم  دنـشابیم و  دعاوق  نآ  رب  ینتبم  هک  تسا  هدش  هداد  رکذت  داوم  تروصب  یلئاسم  یلو  هدیدرگن  نایب  نوناق  ۀـعومجم  رد  یقوقح 
رد دنک ) ناربج  ار  نآ  دیاب  الا  دروآ و  دراو  دیابن  يررـض  يرگیدب  سکچیه   ) ررـض ةدـعاق ال  الثم  دروآ . تسدـب  داوم  نآ  زا  ار  دـعاوق 

. دومن طابنتسا  ار  نآ  م  ق . « 331 « » 328 « » 132 « » 100  » داوم دننام  یفلتخم  داوم  زا  ناوتیم  یلو  تسا  هدشن  حیرصت  داوم  زا  کیچیه 
. دـهدیم لیکـشت  ار  قوقح  ملع  يدنبناوختـسا  تسا و  هتفرگ  رارق  یعاـمتجا  یملع و  قیمع  تاـعلاطم  ساـسا  هیاـپ و  رب  یقوـقح  دـعاوق 

نیناوق ۀـعومجم  رد  دـننزیم . رود  روبزم  دـعاوق  روحم  رب  هدـش  يروآعمج  نیناوق  ۀـعومجم  رد  داوم  تروصب  هک  یقوقح  لئاسم  یماـمت 
، یعامتجا تاهج : زا  یتهجب  هک  دنتسه  یتائانثتـسا  لئاسم  هنوگنیا  دیامنیمن . قیبطت  یقوقح  دعاوق  زا  کیچیه  اب  هک  دوشیم  تفای  یلئاسم 

. تسا هدیدرگ  عضو  یقالخا  يداصتقا و  یخیرات ،
. دروخیم مشچب  هیثرا  قوقح  هیصخش و  لاوحاب  طوبرم  تاررقم  رد  اهنآ  زا  يرایسب 

________________________________________

ه ق ناریا ، نارهت -  ۀیمالسا ، تاراشتنا  دلج ،  6 یماما ،)  ) یندم قوقح  نسح ، دیس  یماما ،
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یقوقح هلأسم 

ره تسا . یلک  دوخ  ۀـبونب  زین  روبزم  عوضوم  دراد ، رب  رد  ار  یـصاخ  عوـضوم  مکح  هک  تسا  یقوـقح  هیـضق  زا  تراـبع  یقوـقح  هلأـسم 
. دشابیم یقوقح  لئاسم  زا  يرایسب  لماش  یقوقح  ةدعاق 

نآ مکح  تسا و  دساف ) عیب   ) نآ عوضوم  هک  تسا  یقوقح  هلأسم  درادن .» کلمت  رد  يرثا  دساف  عیب  : » دیوگیم هک  م  ق . « 365  » ةدام الثم 
رد هدعاق  نیا  تسا . درادن ) یقوقح  رثا  دساف  یئاضق  لمع   ) یقوقح ةدعاق  لئاسم  زا  یکی  روبزم  ۀلئـسم  دشابیم . کلمت ) رد  نتـشادن  رثا  )

. الاب رد  روکذم  « 365  » ةدام هلمج  نم  ددرگیم . طابنتسا  هدیدع  داوم  زا  یلو  دوشیمن ، هدید  ینوناق  داوم  زا  کیچیه 
هک  م  ق . « 1109  » ةدام دننام  ددرگ  نایب  هدام  کی  رد  هلأسم  دنچ  ای  کی  تسا  نکمم 
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زا هدـع  رگا  نکیل  دـشاب ، هدـش  عقاو  زوشن  لاح  رد  قالط  هکنیا  رگم  تسا ، رهوش  هدـهع  رب  هدـع  نامز  رد  هیعجر  هقلطم  هقفن  : » دـیوگیم

لمح عضو  نامز  ات  تروص  نیا  رد  هک  دوخ  رهوش  زا  لمح  تروص  رد  رگم  درادن ، هقفن  قح  نز  دشاب ، نئاب  قالط  ای  حاکن  خسف  تهج 
: زا دنترابع  لئاسم  نآ  تشاد .» دهاوخ  هقفن  قح 

: تسا رهوش  ةدهعب  هیعجر  ۀقلطم  ۀقفن  - 1
. درادن ار  هدع  نامز  هقفن  قح  هقلطم  دشاب ، هدش  عقاو  نز  زوشن  لاح  رد  یعجر  قالط  هک  یتروص  رد  - 2

. درادن هقفن  قح  نز  نئاب  قالط  ةدع  حاکن و  خسف  ةدع  رد  - 3
. دراد هقفن  قح  نز  لمح  نامز  ات  دوش  هداد  نئاب  قالط  هلماح  نز  ای  ددرگ و  خسف  هلماح  نز  حاکن  هک  یتروص  رد  - 4

هک م  ق . « 1059  » هدام الثم  ءازج ، هطبار و  مکح ، عوضوم ، تسا : نکر  راهچ  ياراد  یقوقح  لـئاسم  دـعاوق و  زا  کـی  ره  یلیلحت  رظن  زا 
و ملسم ) ریغ  اب  هملـسم  حاکن   ) نآ عوضوم  هک  دیامنیم  نایب  ار  یقوقح  لئاسم  زا  یکی  تسین » زئاج  ملـسم  ریغ  اب  هملـسم  حاکن  : » دیوگیم

ءازج تسا . هتفرگ  رارق  نوناق  رابتعا  دروم  هک  دشابیم  يروصت  يونعم و  رما  عوضوم  مکح و  نیب  ۀـطبار  دـشابیم . تسین ) زئاج   ) نآ مکح 
ءازج دوشیم . طابنتسا  هتفرگ  رارق  ناونع  نآ  تحت  روبزم  ةدام  هک  یلصف  ناونع  نایب و  ةوحن  زا  هک  تسا  یحاکن  نینچ  داسف  نالطب و  نآ 

دراد و رارق  يرگید  ةدام  رد  نآ  ءازج  ياهدام و  رد  مکح  هاگ  یلو  تسا ، هدش  رکذ  دـیامنیم  نایب  ار  هلأسم  ای  ةدـعاق  هک  ياهدام  رد  ًاعون 
. دومن طابنتسا  ار  نآ  دیاب  هدشن و  حیرصت  ءازج  مه  دراوم  ضعب  رد 

يداشرا و روتـسد  ًافرـص  هدام  نآ  دومن ، طابنتـسا  رگید  داوم  زا  ار  نآ  ءازج  ناوتن  زین  دـشاب و  هتـشادن  ءازج  ینوناق  ةداـم  هک  یتروص  رد 
هدوب و دوخ  نیوبا  عیطم  دیاب  لفط  دـیوگیم ...« : هک  م  ق . « 1177  » ةدام لیذ  دننام  تسین ، شیب  يرکذـت  یقوقح  رظن  زا  تسا و  یقالخا 

هدش هدرمـش  مزال  یگداوناخ  ۀطبار  رد  هک  دشابیم  یتاداع  تیاعر  ردپب  دالوا  مارتحا  اریز  دنک .» مارتحا  اهنآب  دیاب  دـشاب  هک  ینـس  ره  رد 
. درادن یئازج  هنوگچیه  نآ  زا  فلخت  و  تسا .
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ءازج

هراشا

مدـع شنکاو  ءازج  رگید  ترابعب  تسا . هدـش  ررقم  یقوقح  ةدـعاق  زا  فلخت  دروم  رد  نوناـق  فرط  زا  هک  تسا  ۀـجیتن  زا  تراـبع  ءازج 
فلختم رب  یمومع  ياوق  ۀلیسوب  یچیپرـس  دراوم  رد  هک  تسا  هدش  رارق  رب  نوناق  زا  فلختم  نایزب  دشابیم و  دارفا  فرط  زا  نوناق  تیاعر 
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. ددرگیم لیمحت 
ءازجب جایتحا  دـندومنیم  نآ  زا  تعاطا  اهنآ  هچنانچ  تسا و ال  نیناوق  نآ  زا  تعاطاب  دارفا  مازلا  نیناوق ، رد  ءازج  نداد  رارق  زا  یئاغ  تلع 

دنیامنب ار  نیناوق  تیاعر  نآ  میب  زا  دارفا  هک  دشاب  يروط  دیاب  ءازج  نیاربانب  دشیمن . ادیپ 

- ءازج ماسقا 

هراشا

: قوقح زا  یمسق  ره  تسا . توافتم  قوقح  ۀفلتخم  ماسقا  رابتعاب  ءازج 
. ددرگیم نایب  راصتخا  روطب  هک  تسا  نآ  اب  بسانتم  ءازج  ياراد  يرادا ، يرفیک ، یندم ،

- یندم ءازج 

هراشا

. تسا هدش  ررقم  یندم  نیناوق  زا  فلخت  دروم  رد  هک  تسا  یشنکاو 
: دشابیم عون  ود  رب  یندم  ءازج 

- رابجا فلا -

دننام دشابیم  یندم  ءازج  میقتسم  ۀقیرط  نآ  ددرگیم و  نآ  ماجناب  رابجا  یمومع  ياوق  ۀلیسوب  دهدیمن  ماجنا  ار  دوخ  فیلکت  هک  یـصخش 
. هیلع موکحم  ۀلیسوب  نآ  ءارجا  مدع  تروص  رد  هاگداد  مکح  ءارجاب  رابجا 

- هیلوا تیعضو  نداد  تدوع  ب -

یقوقح تیعـضو  رد  هک  ار  یلزلزت  دراد  یعـس  نوناق  دوش ، يرگید  قحب  زواجت  بجوم  هک  دـهد  ماـجنا  ار  یلمع  یـسک  هک  یتروص  رد 
. نآ لاثما  يرگید و  ناویح  نتشک  ریغ ، راوید  بیرخت  دروم  دننام  دهد ، تدوع  دوخ  هیلوا  تلاحب  تسا  نکمم  هک  یئاجنآ  ات  هدش  داجیا 

. ددرگ ناربج  تسا  هدش  لزلزتم  هک  يداصتقا  تیعضو  دیاب  تراسخ  هیدأت  ۀلیسوب  تخاس  رارق  رب  ار  هیلوا  تلاح  ناوتن  هچنانچ 
تدوع هیلوا  تلاحب  دـقع  خـسف  دروم  رد  ددرگیمن و  راب  نآ  رب  یقوقح  رثا  نالطب  دروم  رد  اریز  خـسف ، نالطب ، دراوم : تسا  لـیبق  نیا  زا 

. دوشیم هداد 

- يرادا يرفیک و  دراوم  رد  ءازج 

مظن ندز  مه  رب  هک  دـشاب  نآ  ۀـجیتن  رد  رما  نیا  هاوـخ  ددرگیم ، ارجا  فـلختم  مرجمب و  تبـسن  نوناـق  ۀلیـسوب  هـک  تـسا  یتـبثم  شنکاو 
دیدش  نادنچ  یعامتجا 
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مرجم رفیک  هرخالاب  ای  تسین و  ریذـپناربج  الـصا  نایز  هکنآ  ای  دـشابیمن  یعامتجا  مظن  يرارقرب  يارب  یفاک  یلام  ناـیز  ناربج  هک  تسا 

. دشابیم فلخت  ددجم  دمآ  شیپ  رارکت و  زا  يریگولج  يارب 
. تسا يرفیک  ءازج  فیدر  رد  نآ  لاثما  فلختم و  ةدننار  زا  یگدننار  ةزاجا  نتفرگ  ای  تایلام و  هیدأت  رد  ریخأت  دراوم  رد  مئارج  ذخا 
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نیناوق ماسقا  مجنپ - باب 

- عوضوم رابتعاب  نیناوق  میسقت  لوا -

هراشا

. دوشیم هداد  رکذت  الیذ  اهنآ  زا  یضعب  هک  تسا  يدایز  تامیسقت  ياراد  عوضوم  رابتعاب  نیناوق 

عارتخا فینصت و  ای  فیلأت  قحب  عجار  نیناوق  تادهعتب ، عجار  نیناوق  لاوماب ، عجار  نیناوق  هیصخش ، لاوحاب  عجار  نیناوقب  نیناوق ، میسقت  - 1

، حاکن لیبق : زا  دیامنیم ، نیعم  ار  دارفا  نیب  طباور  هداوناخ و  لیکشتب  طوبرم  روما  هک  تسا  ینیناوق  هیـصخش ، لاوحاب  عجار  نیناوق  فلا -
. نآ لاثما  تمومیق و  تیالو ، قالط ،

قوقح لاوز  تیکلم و  لاوز  بابـسا  نینچمه  ینیع و  قوقح  نآ و  دودـح  کلمت و  بابـسا  هک  تسا  ینیناوق  لاوماـب ، عجار  نیناوق  ب -
. دیامنیم نایب  ار  ینیع 

. دنکیم نایب  ار  نآ  طوقس  دهعت و  شیادیپ  بابسا  هک  تسا  ینیناوق  تادهعتب ، عجار  نیناوق  ج -
. ددرگیم رکذتم  ار  نآ  لاوز  قوقح و  نآ  شیادیپ  بابسا  هک  تسا  ینیناوق  نآ ، لاثما  عارتخا و  فینصت و  فیلأت و  قحب  عجار  نیناوق  د -

یلکش نیناوق  يوهام و  نیناوقب  نیناوق  میسقت  - 2

هک م . ق . « 190  » ةدام دـننام  ددرگیم ، رکذـتم  ار  یئاضق  لاـمعا  زا  یکی  ققحت  یـساسا  طیارـش  هک  تسا  ینیناوق  يوهاـم ، نیناوق  فلا -
. درامشیم ار  هلماعم  تحص  يارب  یساسا  طیارش 
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: دـیوگیم هک  م  ق . « 1134  » ةدام دـننام  دـیامنیم ، نایب  جراخ  رد  ار  یئاضق  لـمع  شیادـیپ  طیارـش  هک  تسا  ینیناوق  یلکـش ، نیناوق  ب -

هیلک تبث  هک  تبث  نوناـق  « 46  » ةدام ددرگ .» عقاو  دنونـشب  ار  قالط  هک  لداع  درم  رفن  ود  لقاال  روضح  رد  قـالط و  ۀغیـصب  دـیاب  قـالط  »
همانهبه و همانحلـص ، تبث  هک  تبث  نوناق  « 47  » ةدام درامـشیم . مزال  یمـسر  دانـسا  رتفد  رد  ار  لوقنم  ریغ  لاوماب  عجار  دوقع  تالماعم و 

. دنادیم مزال  یمسر  دانسا  رتفد  رد  ار  همان  تکرش 

مکح رابتعاب  نیناوق  میسقت  مود -

: دناهتسد هس  رب  مکح  عون  رابتعاب  نیناوق 

- يرما نیناوق  - 1

، دننک یچیپرـس  نآ  زا  دنناوتیمن  دـنیامن و  راتفر  نآ  قبط  دـیاب  دارفا  تسا و  هدـش  رارق  رب  یعامتجا  مظن  رظن  زا  هک  دنتـسه  ینیناوق  اهنآ  و 
رارق رب  تاهج  زا  یتهجب  ینیعم  دارفا  يارب  یفیلاکت  روبزم  نیناوق  نآ . لاـثما  ءاـبرقا و  رب  قاـفنا  ریغـص و  رب  تیـالوب  عجار  تاررقم  دـننام 

زا دریگ . رارق  دارفا  ةدارا  يدازآ  تحت  دراذگیمن  روما  نآ  یعامتجا  ۀبنج  اریز  دنیامن ، طاقـسا  ار  نآ  دنناوتیمن  قح  ناگدنراد  هک  هتـشاد 
. نآ لاثما  نالطب و  تیلع ، تیببس ، تیعنام ، تیطرش  تسا  لیبق  نآ 
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- يرایتخا نیناوق  - 2

نآ لاثما  تیصو و  تالماعمب ، طوبرم  نیناوق  دننام  دناهدراذگ ، دازآ  یلمع  ماجنا  مدع  ماجناب و  تبسن  ار  دارفا  هک  دنتسه  ینیناوق  اهنآ  و 
يدرف يدازآ  راـبتعاب  دارفا  عفنب  هک  تسا  یقوقح  نیناوق ، هنوگنیا  عوضوم  دـنیامن . كرت  اـی  هداد  ماـجنا  ار  نآ  هنادازآ  دـنناوتیم  دارفا  هک 

. تشاد دهاوخ  يدرف  يدازآ  اب  تافانم  نآ  زا  یهن  ای  ماجناب و  رابجا  تسا و  هدش  هتخانش 

- ییهن نیناوق  - 3

دشاب یندم  روما  زا  نوناق  عوضوم  هچنانچ  تسا و  عونمم  هنسح  قالخا  ای  یعامتجا و  مظن  رظن  زا  نآ  باکترا  هک  دنتـسه  ینیناوق  اهنآ  و 
ق. « 959  » ةدام یندم  لاثم  تسا . ررقم  نآ  بکترم  يارب  ینیعم  تازاجم  دـشاب  يرفیک  روما  زا  هچنانچ  درادـن و  ینوناق  رثا  لطاب و  لمع 

ءارجا  قح  ای  عتمت و  قح  یلک  روطب  دناوتیمن  سکچیه  : » دیوگیم هک  م 
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يدودح رد  ای  دنک و  تیرح  بلس  دوخ  زا  دناوتیمن  سکچیه  : » م ق . « 690  » ةدام دنک .» بلس  دوخ  زا  ار  یندم  قوقح  زا  یتمسق  ای  مامت 
دوخ زا  يرگید  لباقم  رد  هک  یـسک  نیاربانب  دیامن .»...  رظنفرـص  دوخ  تیرح  زا  هدافتـسا  زا  دشاب  هنـسح  قالخا  ای  نیناوق و  فلاخم  هک 

قوقح ياههتـشر  یمامت  رد  روبزم  تامیـسقت  تسا ، رثا  الب  لطاب و  روبزم  دقع  دنک  تیرح  بلـس  ای  دیامنب و  یلک  روطب  عتمت  قح  بلس 
. دوشیم تفای 

. يریسفت يرما - دنمسق : ود  رب  رگید  رظن  زا  مکح  رابتعاب  نیناوق 

- يرما نیناوق  - 1

رب یعامتجا  مظن  ظفح  رظن  زا  نیناوق  اریز  دنـشابیم ، نآ  تیاعرب  مزلم  رگیدکی  اب  دوخ  طباور  رد  دارفا  هک  دنتـسه  يدـعاوق  يرما  ینیناوق 
يارب یـساسا  طیارـش  دننام  دشاب ، لمع  ماجناب  رما  تبثم و  هیـضق  مکح  هاوخ  دـنیوگ ، يرما  ار  نیناوق  نآ  تهج  نیدـب  تسا ، هدـش  رارق 

داوم رد  روکذم  حاکن  عناوم  دننام  دشاب  لمع  ماجنا  زا  یهن  ینعی  یفنم  هیـضق  مکح  ای  و  م . ق . « 190  » ةدام رد  روکذم  تالماعم  تحص 
تمـسق و  دنتـسه ، يرما  نیناوق  زا  یتمـسق  یـصوصخ  قوقح  رد  یلو  دنـشابیم . لـیبق  نیا  زا  یمومع  قوقح  نیناوق  دـعبب . م . ق . « 1045»

. دنمان يریسفت  هک  تسا  هتفرگ  رارق  هدارا  تیمکاح  عبات  دارفا و  هداراب  هتسب  يرگید 

- يریسفت نیناوق  - 2

. تسا هدش  عضو  دناهدومنن  هدافتسا  دوخ  هدارا  يدازآ  زا  هک  يروما  رد  دارفا  یئامنهار  يارب  هک  دنتسه  يدعاوق  يریسفت  نیناوق 
هدومن دودحم  دـنز ، مه  رب  ار  یعامتجا  مظن  ای  دروآ و  دراو  همطل  نارگید  يدازآب  هک  یئاجنآ  ات  ار  دارفا  يدازآ  نوناق  تشذـگ  هکنانچ 

دنهاوخب هک  هنوگ  ره  دنتـسه و  لـماک  يدازآ  ياراد  دارفا  روما  هیقب  رد  دـیامنیم . عنم  يرگید  روـما  زا  مازلا و  يروـما  ماـجناب  ار  اـهنآ  و 
ياراد الماک  دارفا  روبزم  ةداـم  روتـسدب  م . ق . « 10  » ةدام رد  روکذـم  دادرارق  يدازآ  تسا  لـیبق  نآ  زا  دـنیامن ، هدافتـسا  نآ  زا  دـنناوتیم 
فـالخ رب  هک  یتروص  رد  روـبزم  دادرارق  دـنیامن . دـقعنم  دـشابن  نوناـق  حیرـص  فـالخ  رب  هک  ار  يداد  رارق  ره  هک  دنتـسه  هدارا  يدازآ 
یمومع طیارـش  دـیاب  یعامتجا  مظن  ظفح  رظن  زا  اهدادرارق  هنوگنیا  رد  تسا . روآمازلا  اهنآب  تبـسن  دـشابن  یمومع  مظن  هنـسح و  قالخا 

. دوش تاعارم  هدش  نایب  دعبب  م  ق . « 190  » ةدام رد  هک  هلماعم  تحص  يارب 
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توکسم ار  نآ  یعرف  روما  دنیامنیم و  ار  هلماعم  تحص  يارب  یساسا  طیارش  تیاعر  دادرارق ، داقعنا  رد  نیلماعتم  هک  دتفایم  قافتا  رایسب 

قبط هک  تسا  هدـش  عضو  یتاررقم  دـیآ  شیپ  نیفرط  نیب  روما  نیا  رد  تسا  نکمم  هک  یفالتخا  زا  يریگولج  يارب  نوناق  رد  دـنراذگیم .
هلماعم نیفرط  هچنانچ  نآ ، میلست  ۀنیزه  ۀیدأت  لوئـسم  نییعت  نینچمه  هلماعم و  دروم  میلـست  لحم  نامز و  نییعت  دننام  دنیامنیم ، راتفر  نآ 

. درادن رب  رد  ار  یمومع  ۀبنج  تسا و  دادرارق  نیفرط  عفانمب  طوبرم  هک  دشابیم  يدراوم  رد  طقف  روما  نیا  دنیامنن . نیعم  ار  نآ  دادرارق  رد 
رد دوخ  تداعس  تفرـشیپ و  هار  رد  رگیدکی  يراکمه  اب  هک  ار  دارفا  نیب  طباور  هک  تسا  يدعاوق  قوقح  ملع  عوضوم  تشذگ ، هکنانچ 

یقوقح دـعاوق  ءارجا  رگیدـکی ، اب  دارفا  طباور  مکارت  يداصتقا و  یعامتجا ، روما  یگدـیچیپ  رثا  رد  دـنادرگیم . میظنت  دنـشوکیم ، هعماج 
ادیپ ینیـصصختم  رما  نیا  هجیتن  رد  تسا و  هتفرگ  رارق  وگتفگ  هعلاطم و  دروم  تهج  نیدب  دراد و  یـصاخ  ياهتقد  رظن و  لامعاب  جایتحا 

قوقح یـساسا ، قوقح  ، ) یمومع قوقح  لیبق  زا  یفلتخم  ياههتـشرب  یتارابتعاب  یقوقح  دـعاوق  دناهتـشون  يددـعتم  ياـهباتک  دـناهدش و 
. ددرگیم میسقت  نآ ) لاثما  يراجت و  قوقح  يرفیک ، قوقح  یندم ، قوقح   ) یصوصخ قوقح  يرادا )

کی ره  تـسا و  هـتفرگ  رارق  هعلاـطم  دروـم  ۀـفلتخم  تاـهجب  نآ ، ياههتـشر  زا  کـی  ره  هـک  هدوـمن  ادـیپ  هعــسوت  نادـنچ  قوـقح  مـلع 
هدش هتـشون  یندم  قوقح  رد  باتک  نیا  نوچ  دشاب و  هتـشاد  هطاحا  اهنآ  ۀمه  رب  رفن  کی  دناوتیمن  هک  هدومن  ادیپ  هناگادـج  ینیـصصختم 

. میهدیم رارق  لاثم  دروم  مشش  باب  رد  ار  یندم  قوقح  هفلتخم  تاهج  تهج  نیدب 

قوقح هفلتخم  تاهج  مشش - باب 

هراشا

، یخیرات زا : دنترابع  اهنآ  نیرتمهم  تسا . هتفرگ  رارق  نییقوقح  ۀـعلاطم  دروم  یفلتخم  تاهج  زا  قوقح  رگید  ماسقا  دـننام  یندـم  قوقح 
يارب  یئاضق . یفسلف ، یقیبطت ، یقوقح ،
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: دریگیم رارق  هعلاطم  دروم  لاثم  روطب  یندم  قوقح  لئاسم  زا  یکی  فلتخم ، تاهج  نیب  قرف  ندش  نشور 

: لیذ داوم  رد  روکذم  جوز ، توف  قالط و  دروم  رد  هجوز  يارب  هدع  نتشادهاگن  موزل  هلأسم 
نیا رد  هک  دـنیبن  یگنانز  تداع  نس ، ياضتقا  اب  نز  هکنیا  رگم  تسا ، رهط  هس  حاـکن  خـسف  قـالط و  هدـع  : » یندـم نوناـق  « 1151  » ةدام

«. تسا هام  هس  وا  هدع  تروص 
«. تسا لمح  عضو  ات  هلماح  نز  دروم  رد  نآ  ءاضقنا  تدم و  لذب  حاکن و  خسف  هدع  قالط و  هدع  : » یندم نوناق  « 1153  » هدام

رد هک  دـشاب  هلماح  نز  هکنآ  رگم  تسا ، زور  هد  هام و  راهچ  لاـح  ره  رد  عطقنم  رد  هچ  مئاد و  رد  هچ  تاـفو  هدـع  : » م ق ، « 1154  » هدام
رتشیب زور  هد  هدام و  راهچ  زا  لمح  عضو  جوز و  توف  نیب  ۀلـصاف  هکنیا  رب  طورـشم  تسا ، لمح  عضو  عقوم  ات  تاـفو  ةدـع  تروص  نیا 

«. دوب دهاوخ  زور  هد  هدام و  راهچ  نامه  تدم  الا  دشاب و 
، حاکن خـسف  ةدـع  هن  دراد و  قالط  ةدـع  هن  هسئاـی  نز  نینچمه  هدـشن و  عقاو  یکیدزن  دوخ  رهوش  وا و  نیب  هک  ینز  : » م ق ، « 1155  » هدام

«. دوش تیاعر  دیاب  دروم  ود  ره  رد  تافو  هدع  یلو 
: الاب رد  روکذم  داوم  رد  هفلتخم  تاهج  زا  راصتخا  روطب  ثحب  کنیا 

- یخیرات تهج  - 1
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. دوشیم وگتفگ  تسا  هدش  عقاو  رثؤم  نآ  شیادیپ  رد  هک  یلماوع  هعوضوم و  قوقح  لماکت  ریس  شیادیپ و  أشنم  زا  قوقح  ملع  خیرات  رد 
يرییغت هنوگچیه  نودب  هیماما )  ) يرفعج قوقح  زا  ار  دوخ  همـشچرس  الاب  داوم  رد  روکذـم  دـعاوق  هک  دوش  هتفگ  دـیاب  یخیرات  تهج  زا 

وحن نیدب  هکنآ  ای  هدومن  سیـسأت  ار  نآ  مالـسا  تسا ، هدوب  تیعـضو  هچب  هدع  مالـسا  زا  لبق  هک  دومن  قیقحت  دیاب  سپـس  تسا و  هتفرگ 
.؟ تسا هدوب  تروص  هچب  هرود  نآ  زا  لبق  تسا  نینچ  هاگره  تسا و  هدرک  ءاضما  ار  نآ  مالسا  هدوب و  دوجوم 

مخوچـیپرپ ياـههار  زا  هدز و  قرو  بقعب  ار  خـیرات  ینعی  دومن ، یئارقهق  یخیراـت  ریـس  ناوتیمن  روبزم  دروم  دـننام  دراوم  زا  يرایـسب  رد 
تاعالطا  اریز  دیسر ، نآ  أشنمب  ات  هتشذگ 
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. دش کیدزن  تقیقحب  دـیامنب  یئارای  سدـح  هک  یئاجنآ  ات  تساوخ و  يرای  عامتجا  ملع  زا  ناوتیم  یلو  تسین ، تسد  رد  یفاک  یخیرات 

هداوناخ زا  هاگره  هدوب و  هداوناخ  سیئرب  قلعتم  دوخ و  هداوناخ  ءزج  ینز  ره  همیدـق  راودا  رد  هک  دز  سدـح  ناوتیم  عاـمتجا  ملع  رظن  زا 
مود رهوش  هلـصافالب  یئاهر  زا  سپ  هتـسناوتیم  نز  هک  تسا  دوهـشم  یمور  قوقح  رد  نآ  راثآ  هکنانچ  تسا ، هتـشادن  هدع  هدشیم  جارخا 

رد تسا و  هدرکیمن  رهوش  یتدم  هدومنیم  يرادازع  هدشیم و  هودنا  نزح و  راچد  نز  هکنآ  رثا  رد  جوز ، تافو  دروم  رد  یلو  دنک ، رایتخا 
ناوتیم لالدتسا  نیدب  تسا . یقاب  بارعا  زا  يرایسب  رد  فرع  تروصب  رما  نیا  زونه  هکنانچ  هدنامیم  هویب  ار  رمع  یمامت  مه  للم  یـضعب 

ار روـبزم  تدــم  هداـم  ود  تسوـگا  نوناـق  رد  یمور  قوـقح  رد  هکناـنچ  تفاـی ، شیادــیپ  يرادازع  يارب  تاـفو  هدــع  هـک  دز  سدــح 
. تسا هدوب  هام  قالط 12  تافو و  هدع  يروطارپما  هرود  رد  دنمان ، نتسیرگ  تدم  ) tempus lugendi(

دوخ تاجتـشون  رد  هک  هدوبن  ناسیونخـیرات  لوـمعم  اریز  دراد ، رب  رد  ار  يرایـسب  تالاکـشا  لـلم  زا  کـی  ره  قوـقح  رد  یخیراـت  ثحب 
حرـش رد  ناوتیم  تردنب  دندومنیم و  ءافتکا  مهم  عیاقو  رکذب  هکلب  دنوش ، روآدای  دنـسیونیم  ار  نآ  خـیرات  هک  ار  یتلم  یقوقح  تیعـضو 

تاعوضوم دنتـشادن و  قوقح  خیراتب  هجوت  دوخ  یملع  تاقیقحت  رد  نیـشیپ  نانادقوقح  اریز  دومن ، دروخرب  یقوقح  تاکنب  روبزم  عیاقو 
زا یکی  قوقح  خیرات  هک  تسا  لوادتم  نونکا  هچنآ  فالخ  رب  دندومنیم ، ثحب  لیلحت و  یقوقح  یفسلف و  یعامتجا و  رظن  زا  ار  یقوقح 

ار دوخ  یقوقح  یملع  تاقیقحت  نانادقوقح  زا  ۀتسد  تسا و  هتفرگ  رارق  اهروشک  قوقح  ياههدکشناد  زا  يرایسب  رد  سیردت  ياههتـشر 
. دناهداد رارق  قوقح  خیرات  رب 

دنک نایب  ار  همهم  تالوحت  تارییغت و  نرق  هدزیـس  دودـح  رد  دـناوتیم  تسا و  شزرا  ياراد  نونکا  یخیراـت  رظن  زا  هک  یتلم  قوقح  اـهنت 
. تسا یمور  قوقح 

- یقوقح تهج  - 2

. دشابیم راوتسا  نآ  رب  هعوضوم  نیناوق  هک  يدعاوق  لوصا و  رد  قیقحت  زا  تسا  ترابع  یقوقح  تهج  زا  هعلاطم 
هعوضوم  نیناوق  هک  ار  یتلم  قوقح  دیاب  راچان  يروشک ، ره  هعوضوم  نیناوق  مهف  يارب 
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. تشگ هاـگآ  هتفرگ  رارق  هعوضوم  نیناوق  هیاـپ  هک  یلوصا  دـعاوق و  زا  ناوـتیم  روـبزم  قوـقح  رد  اریز  تسناد ، دریگیم  همـشچرس  نآ  زا 

يوریپ هسنارف  قوقح  زا  هک  تادهعت  تمسق  رد  دادرارق و  هعلاطم  دروم  ار  هیماما )  ) يرفعج هقف  دیاب  ناریا  یندم  نوناق  مهف  يارب  نیاربانب 
. دومن یسررب  تسا  هسنارف  یندم  قوقح  ردام  هک  ار  یمور  قوقح  هسنارف و  یندم  قوقح  هدش ،

رد ار  دوخ  طیحم  یعامتجا  لماوع  هعلاطم  نیا  رد  نیننقم  تسا ، يراذـگنوناق  ماقم  رد  یقوقح ، تهج  زا  قوقح  ۀـعلاطم  میقتـسم  ةدـئاف 
. دنرادیمن رود  رظن  زا  ار  نانآ  نیب  ضراعت  هدیدع و  لماوع  دراوت  ریثأت و  ۀجرد  دنریگیم و  رظن 
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- یقیبطت تهج  - 3

هباـشتم و دراوم  نییعت  اـهنآ و  نیب  شجنـس  فلتخم و  ياـهروشک  ۀـعوضوم  نیناوق  رد  قیقحت  هعلاـطم و  زا  تسا  تراـبع  یقیبطت  قوقح 
یقیبطت رظن  زا  هدوب  لاثم  دروم  هک  ار  هجوز  ةدع  الثم  دیامنب ، نیمأت  ار  یعامتجا  عفانم  دناوتیم  رتشیب  هک  ینوناق  نتـسناد  روظنمب  توافتم ،

: میجنسیم هسنارف  نوناق  اب 
. دیامنب رگید  رهوش  حاکن ، لالحنا  خیرات  زا  زور  دصیس  زا  سپ  هک  دهدیم  هزاجا  هویب  نزب  هسنارف  یندم  نوناق  « 296  » هدام و  « 228  » هدام

هدـع تروص  نیا  رد  هک  دـیامن  لمح  عضو  نز  رهوش ، توف  زا  سپ  هکنآ  رگم  دـشابیم ، زور  دصیـس  تسا  هدرم  وا  رهوش  هک  ینز  ةدـع 
(. ربماسد 1922 مهن  نوناق  و  « 296  » و « 228  » هدام زا  دافتسم  . ) دوشیم یضقنم 

. تسا زور  دصیس  زین  دشاب  هدش  لصاح  نادبا  ۀقرفت  نودب  هک  یتروص  رد  قالط  ةدع 
نتـشذگ زا  سپ  ینعی   ) دوش لصاح  نادـبا  هقرفت  زا  سپ  قالط  هک  یتروص  رد  یلو  ربماسد 1922 ) مهن  نوناق  و  « 296  » ةدام زا  دافتسم  )

(. هسنارف یندم  نوناق  « 297  » و « 310  » هدام  ) دیامنب مود  رهوش  دناوتیم  نز  هلصافالب  نادبا ) هقرفت  تدم  لاس  هس 
یبجوم نیاربانب  دشابیمن . هلماح  هک  دوشیم  مولعم  درذگب ، وا  زا  رهط  هس  دنیبب و  یگنانز  تداع  نز  هک  یتروص  رد  ناریا  یندم  نوناق  رد 

دـشاب نتـسبآ  هقلطم  نز  هاگره  هام  هس  نتـشذگ  اب  دنیبن  یگنانز  تداع  هک  یتروص  رد  درادن و  رهط  هس  زا  شیب  هدع  نتـشاد  هاگن  يارب 
مولعم 
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هنوگنآ تشاد ، دهاوخن  زور  دصیـس  ات  هدع  يرادهاگن  يارب  یبجوم  دشابن  هلماح  هاگره  و  درادهاگن ، هدع  لمح  عضو  ات  دـیاب  دوشیم و 

زا هک  دـشاب  هسئای  نز  ای  هدـشن و  لـصاح  یکیدزن  رهوش  نز و  نیب  هک  یتروص  رد  نینچمه  تسا . هدومن  ررقم  هسنارف  یندـم  نوناـق  هک 
. تسین دوجوم  هدع  يرادهاگن  يارب  یبجوم  تسین ، نکمم  شندش  هلماح  یعیبط  رظن 

نوناق رد  یلو  دوشیم . لصاح  روظنم  الاب  رد  روکذم  قیرطب  دـشابیم و  بسن  طالتخا  مدـع  رظن  زا  طقف  هدـع  نتـشادهاگن  ناریا  نوناق  رد 
مارتحا بسن ، طالتخا  زا  يریگولج  رب  هوالع  تسا ، هدش  هتفرگ  رظن  رد  زور ) دصیـس   ) لمح تدم  رثکا  دح  هدع  يارب  هک  هسنارف  یندـم 

. دوشیم تیاعر  زین  قباس  حاکن 
زور هد  هام و  راهچ  ناریا  یندم  نوناق  رد  هک  تافو  ةدع  اما  دـسریم . تباث  رظنب  ناریا  یندـم  نوناق  يرترب  الاب ، نوناق  ود  هفـسلفب  هجوت  اب 

رد دشاب  نتـسبآ  یفوتم  ۀجوز  هک  یتروص  رد  دشابیم و  یفاک  یفوتم  جوز  مارتحا  يارب  ناریا  یعامتجا  تاداع  رظن  زا  تسا ، هدـش  نییعت 
زا شیب  هدـع  نتـشادهاگن  يارب  یبجوم  دـشابن  هلماح  هک  یتروص  رد  درادـیم و  هاگن  هدـع  لمح  عضو  اـت  دوشیم و  مولعم  زین  تدـم  نیا 

. دوب دهاوخ  نز  رب  یلیمحت  تدم ، نآ  زا  شیب  لمحت  تسین و  دوجوم  روبزم  تدم 

- یفسلف تهج  - 4

ادـیپ نآ و  یعاـمتجا  ناـیز  دوس و  شجنـس  هعوضوم و  نیناوق  عضو  تلع  رد  قیقحت  زا  تسا  تراـبع  یفـسلف ، تهج  زا  قوـقح  هعلاـطم 
. دیامنب نیمأت  ار  دارفا  یعامتجا  عفانم  دناوتب  رتشیب  هک  يرتهب  حرط  ندرک 

- یئاضق تهج  - 5
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هراشا

يروشک ۀـعوضوم  نیناوق  هک  یلوصا  دـعاوق و  نتـسناد  ینوناق و  داوم  یناعم  ندـیمهف  زا  تسا  تراـبع  یئاـضق  تهج  زا  قوقح  هعلاـطم 
ۀتـشر نآ  دروآ و  تسدـب  دـیآیم  شیپ  یعامتجا  طباور  رد  هک  یقوقح  لئاسم  مکح  هلیـسو  نیدـب  ناوتب  هکنآ  ات  دـشابیم ، نآ  رب  ینتبم 

. دنربیم راکب  یئاضق  یگدیسر  رد  هک  دشابیم  ناسرداد  يرتسگداد و  يالکو  یصصخت 
. یئاضق تهج  زا  یقوقح و  تهج  زا  دریگیم : رارق  یسررب  دروم  ناریا  یندم  نوناق  رظن  ۀطقن  ود  زا  باتک  نیا  رد 
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تسا مزال  یئاضق  یقوقح و  یسررب  رد  نآ  نتسناد  هک  يروما 

- نابز روتسدب  یئانشآ  یسراف و  نابز  - 1

دمهفب ار  داوم  یناعم  دهاوخیم  هک  یـسک  تهج  نیدب  تسا و  هدـش  هتـشون  یبدا  دـعاوق  تیاعر  اب  یـسراف  نابزب  یندـم  نوناق  ۀـعومجم 
. دشاب هتشاد  روبزم  نابز  روتسدب  یئانشآ  دنادب و  ار  یسراف  نابز  دیاب  راچان 

- یقوقح نابز  - 2

ینعم اب  نانآ  زا  یضعب  دوشیم . لامعتسا  یـصوصخم  یناعم  رد  هک  تسا  دوخب  صتخم  تاحالطـصا  ياراد  رگید  مولع  دننام  قوقح  ملع 
ملکت نآب  نونکا  هک  یسراف  نابز  تسا . هدش  لامعتسا  ینعم  نآ  رد  یصاخ  رابتعاب  تسا و  بسانتیب  رگید  یـضعب  دراد و  بسانت  يوغل 
رایسب تسا  سرتسد  رد  هک  یسراف  نابز  یقوقح  تاحالطـصا  دشابیمن و  هناگیب  نابز  یقوقح  تاحالطـصا  ندرب  راکب  زا  زاینیب  میئامنیم 

. دشابیم زیچان 
مالسا قوقح  دعاوق  یندم  قوقح  دیدرگ  نایب  هک  یتاهجب  هدش و  لوادتم  برع  نابز  تاغل  لامعتسا  ناریا ، روشک  رد  مالسا  ذوفن  رثا  رد 
قوقح زا  هک  یئاهتمـسق  رد  دوشیم و  لامعتـسا  یمالـسا  یقوقح  تاحالطـصا  ناریا  یندـم  قوـقح  ملع  رد  اذـل  تسا ، هدوـمن  ساـبتقا  ار 

یفدارتم ۀملک  دوخ  رظنب  هدنسیون  ره  تسا  هدشن  لومعم  نآ  يارب  یسراف  ای  یبرع  نابزب  یتاحالطـصا  نونکات  نوچ  هدش  سابتقا  یئاپورا 
. دنکیم لامعتسا  ار  یجراخ  هملک  نامه  رگید  هاگ  دیامنیم و  لامعتسا  دباییم و  یبرع  ای  یسراف  رد 

رود هدش  لومعم  نآ  يارب  هک  يدروم  ریغ  رد  اهنآ  لامعتسا  دوریم و  رامشب  نف  ملع و  نآ  يابفلا  ینف ، ای  ملع  ره  صوصخم  تاحالطصا 
. تسا لقع  قطنم  زا  رود  لوادتم  حالطصا  ياجب  يدیدج  حالطصا  لامعتسا  ای  عضو و  هکنانچمه  تسا ، یملع  شور  زا 

- یندم قوقح  خیرات  - 3

نونکا هک  نآ  شزرا  هب  نینچمه  یقوقح و  دعاوق  ناوتیمن  اریز  دوریم ، رامشب  نآ  لئاسم  لح  يارب  امنهار  نیرتگرزب  یندم  قوقح  خیرات 
زیچ هچ  هدوب و  یتیعضو  هچب  دیآ  رد  ینونک  تروصب  هکنآ  زا  لبق  یندم  قوقح  هک  دیدرگ  هاگآ  هکنآ  رگم  درب ، یپ  تسا  مارتحا  دروم 

. تسا هدش  نآ  شیادیپ  ببس 
دوخ  يدوجو  ریس  رد  دیامنیم و  یناگدنز  هدش و  دلوتم  هدنز  تادوجوم  دننام  قوقح 
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رد یـسررب  يارب  تسا . هدنیآ  نتـسبآ  هتـشذگ و  زا  ولمم  ینونک  قوقح  دناهتفگ : نییقوقح  زا  یـضعب  هک  یئاجنآ  ات  دهدیم ، لکـش  رییغت 

نیودت یبرع  نابزب  امومع  مالـسا  قوقح  بتک  تسناد . دشابیم  تادهعت  أشنم  هک  یمور  قوقح  مالـسا و  قوقح  دیاب  ناریا  یندـم  قوقح 
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قوقح رد  قیقد  هعلاطم  دهاوخیم  هک  یسک  اذل  تسا ، لالدتسا  زا  يراع  رـصتخم و  هدش  هتـشون  یـسراف  نابزب  هک  مه  یباتک  دنچ  هتفای و 
. دیامن هدافتسا  یمالسا  یقوقح  بتک  زا  دناوتب  دنادب و  ار  یبرع  نابز  دیاب  راچان  دیامنب  یندم 

قوقح زا  ار  دوخ  ۀمـشچرس  هک  دـیآیم  تسدـب  یللم  یقوقح  بتک  هعلاطم  زا  تادـهعت  ینابم  نتـسناد  يارب  اـپورا  قوقحب  ندـش  انـشآ 
هدشن هتـشون  یـسراف  نابزب  یبتک  عوضوم  نیا  رد  نونک  ات  اهنآ . لاثما  کیژلب و  ایلاطیا ، سیوس و  هسنارف و  قوقح  دننام  دـناهتفرگ  یمور 

یللم ياهنابز  زا  یکی  دیاب  دمهفب  ار  تادهعت  دهاوخیم  هک  یـسک  نیاربانب  دـشابیمن . یفاک  دـیدرگ  فیلأت  هدـش و  همجرت  هچنآ  تسا و 
هعلاطم دروم  ار  یمور  قوقح  دناوتب  هچنانچ  دنک و  هدافتـسا  نانآ  بتک  زا  دناوتب  دـنادب و  تسا  راوتـسا  یمور  قوقح  رب  نانآ  قوقح  هک 

. دوشیم انشآ  یئاپورا  قوقح  ینابمب  رتشیب  دهد ، رارق 

- یسایس داصتقا  - 4

دوخ تفرشیپ  رد  ود  نآ  زا  کی  ره  هک  دراد  نآ  اب  یکیدزن  رایسب  یگتسب  یلو  دوریمن ، رامـشب  قوقح  ملع  ياههتـشر  زا  یـسایس  داصتقا 
نادـیم هک  ۀـعماج  يداصتقا  تیعـضوب  هجوت  نودـب  دـناوتیمن  ننقم  اذـل  دراد ، جایتحا  نآب  يرگید  هک  دراد  يرگیدـب  جایتحا  ردـق  نامه 

ریغ ای  میقتـسم  نیناوق  نیا  لـمع  رد  اریز  دـنک ، ریـسفت  ار  نیناوق  سرداد  اـی  دـیامن  عضو  نیناوق  هناروکروک  تسا  وا  یقوقح  زاـتوتخات 
. دیامنیم ادیپ  كاکطصا  دارفا  یلام  تیعضو  اب  میقتسم 

. دوشیم سیردت  زین  داصتقا  ملع  یقوقح  ياههتشر  رب  هوالع  یئاضق ) تمسق  رد   ) قوقح ياههدکشناد  رد  هک  تسا  نیا 

- عامتجا ملع  - 5

ریثأت تحت  هک  هنوگنامه  نیناوق  اریز  دنـشاب ، هتـشاد  لماک  یئانـشآ  زین  عامتجا  ملعب  دـیاب  نانادـقوقح  دـیدرگ  رکذ  ـالاب  رد  هک  یتاـهجب 
ار هعماج  دناوتیم  دهدیم و  رییغت  ار  نآ  هک  دیامنیم  ریثأت  هدنیآ  یعامتجا  تیعضو  رد  نادنچ  تسا  هدمآ  دوجوب  هتـشذگ  یعامتجا  لماوع 

. دنک یئامنهار  یقرتب  ای  طاطحناب 
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نکمم عامتجا  ملع  نتـسناد  نودـب  نآ  دسانـشب و  تسا  وا  نیناوق  نالوج  هصرع  هک  ار  یعاـمتجا  دـیاب  سرداد  نینچمه  ننقم و  نیارباـنب 
نیا دنادب . ةزادنا  ات  ددرگیم  ارجا  نآ  رد  هک  ینیناوق  دیاب  دسانشب  هناقیمع  ار  هعماج  دهاوخب  هک  یـسک  تفگ  دیاب  سکعلاب  دوب ، دهاوخن 

. تسا هتفرگ  رارق  قوقح  ياههدکشناد  رد  شزومآ  ياههتشر  زا  یکی  عامتجا  ملع  هک  تسا 

- قوقح ملع  لوصا  تایلک و  - 6

ینتبم نآ  رب  اهتمـسق  زا  یـضعب  ای  یقوقح  لوصف  یمامت  هک  تسا  یلک  يایاضق  دوشیم  هدـیمهف  نآ  مان  زا  هکناـنچ  قوقح  ملع  تاـیلک 
. دهد رارق  یسررب  دروم  یلقع  لیلحت  روطب  ار  قوقح  ملع  تایلک  دیاب  دنادب  قیمع  ار  قوقح  ملع  دهاوخب  یسک  هکنانچ  تسا 

لاثما تئارب و  باحصتسا ، دننام  دوریم ، راکب  ینوناق  داوم  زا  ماکحا  ندروآ  تسدب  يارب  هک  تسا  يدعاوق  زا  ترابع  قوقح  ملع  لوصا 
ود نآ  رد  فلتخم  ياـهنابز  رد  هدـیدع  بتک  هتفر و  رامـشب  هناگادـج  ملع  ود  قوـقح  ملع  لوـصا  نینچمه  قوـقح و  ملع  تاـیلک  نآ .

. دناهدومن یقیمع  تاقیقحت  لوصا  ملع  رد  مالسا  نییقوقح  اصوصخم  دناهتشون و  عوضوم 

یسرداد
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هراشا

یم ار  یقوقح  ةدـعاق  تسناد  ار  نییعادـتم  نیب  فالتخا  دروم  هکنآ  زا  سپ  سرداد  اریز  دـشابیم ، قوقح  ینف  ۀـبنج  تواضق  ای  یـسرداد 
. دـشابیم قوقح  ینف  هلحرم  تسا  دروم  رب  نوناق  لاـمعا  هلحرم  هک  رما  نیا  دـنکیم . رداـص  يأر  هدومن و  قیبطت  فـالتخا  دروم  رب  دـبای و 
، دیامنب مدنگ  راورخ  هد  هبلاطم  دنک و  هماقا  يوعد  دیـشمج  رب  دمحم  هاگره  الثم  ددرگیم : نایب  هداس  لاثم  ینف  شور  ندـش  نشور  يارب 
رد سرداد  دنک ، بیذـکت  ار  بلاطم  نآ  مامت  دیـشمج  تسا و  هدرک  فرـصت  هدوبر و  ار  وا  مدـنگ  راورخ  هد  دیـشمج  هک  بیرقت  نیدـب 

: ددرگیم لمع  ود  اب  هجاوم  یگدیسر 

La question de faite هیضق عوضوم  - 1

يرما هیضق  عوضوم  یسرداد  رد  دیمان ، جراخ  دروم  ار  نآ  ناوتیم  تهج  نیدب  تسا و  دوجوم  جراخ  رد  هک  تسا  يرما  زا  ترابع  نآ  و 
هدوبر ار  وا  مدنگ  راورخ  هد  دیـشمج  دشابیم  یعدم  دمحم  هک  الاب  لاثم  رد  تسا . هتفرگ  رارق  يوعد  نیفرط  نیب  فالتخا  دروم  هک  تسا 

دروم  دشابیم ، نآ  رکنم  دیشمج  تسا و 
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. دنمانیم زین  فالتخا  دروم  ار  نآ  هک  تسا  دیشمج  ۀلیسوب  دمحم  مدنگ  راورخ  هد  ندوبر  جراخ ،
. دهد صیخشت  تسا  مزال  هک  هنوگنآ  ار  نآ  تیعضو  نینچمه  و  فالتخا ) دروم   ) جراخ دروم  دیاب  سرداد  يوعد ، لصف  عطق و  يارب 

هک تسا  هدـیچیپ  نادـنچ  هاگ  دـشابیمن و  وحن  نیدـب  لـئاسم  یماـمت  رد  یلو  تسا ، ناـسآ  دراوم  زا  يرایـسب  رد  جراـخ  دروم  صیخـشت 
هلیسوب ار  دوخ  لوقنم  ریغ  یئاراد  یمامت  یـسک  هاگره  الثم  دیوج ، تناعتـسا  دشاب  دروم  هیزجت  هک  یلقع  لیلحت  زا  دوشیم  راچان  سرداد 

زا سپ  دنک . راذگاو  دوخ  نادنزرف  زا  یکیب  ار  نآ  روما  ةرادا  دهد و  صیصخت  ياهنیعم  فراصم  يارب  تسا  هتـشون  دوخ  هک  يداع  دنس 
تیـصو روبزم  لمع  هچنانچ  اریز  تسا ، فقو  ای  تیـصو و  یفوتم  لمع  هک  دوش  فالتخا  یفوتم  رگید  دالوا  روبزم و  دنزرف  نیب  وا  توف 

یمسر دنس  ۀلیـسوب  دیاب  كالما ، دانـسا و  تبث  ق . « 46  » هدام قبط  دشاب  فقو  هچنانچ  دوب و  دهاوخ  حیحـص  یئاراد  ثلثب  تبـسن  دـشاب 
صیخشت دوشیمن . هتفریذپ  كالما  دانسا و  تبث  ق  « 48  » هدام قبط  یتلود  تارادا  اههاگداد و  رد  دشابیم  يداع  دنس  نوچ  ددرگ و  میظنت 

سرداد تسا و  راوشد  لکشم و  يرما  دشابن  حیرص  دنس  ترابع  هکنانچ  تسا  تیصو  ای  فقو و  یفوتم  لمع  هکنآ  نییعت  جراخ و  دروم 
. دیامنب ذاختا  میمصت  هداد و  يرترب  يرگید  رب  ار  یکی  دهاوخب و  کمک  دوجوم  نئارق  لاوحا و  عاضوا و  زا  دشابیم  راچان 

نیفرط بلاطم  دیاب  دوصقم  نیاب  ندیـسر  يارب  سرداد  دنک . لصف  عطق و  ار  نییعادتم  فالتخا  دروم ، صیخـشت  نودب  دـناوتیمن  سرداد 
. دیامن مولعم  نانآ  تارکاذم  تاحیضوت و  زا  رگید  هاگ  هاگدادب و  یمیدقت  حیاول  زا  دنادب و  ار  يوعد 

ناـیب اـب  ندـش ، فرحنم  یئوـگرپ و  رثا  رد  يوـعد  باحـصا  هک  تسنآ  دـیامن ، تاـعارم  ـالماک  دـیاب  هلحرم  نیا  رد  سرداد  هک  ياهتکن 
هولج کیرات  ار  نآ  هدش  جراخ  عوضوم  زا  ای  دـنرواین و  رد  یجنرغب  هدـیچیپ و  تروصب  ار  عوضوم  تسین ، عوضومب  طوبرم  هک  یبلاطم 

راک هزات  ناسرداد  ياوغا  يارب  هاگ  دنربیم و  راکب  دنناشک  ازاردب  ار  يوعد  یگدیـسر  دنهاوخیم  هک  یئالکو  اعون  ار  روبزم  شور  دنهد .
. دنیامنیم لامعا 

La question de droit یقوقح عوضوم  - 2

هراشا

ار  جراخ  دروم  هکنآ  زا  سپ  سرداد 
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: تسا لمع  ود  زا  ترابع  نآ  دوشیم و  عورش  تسا  یقوقح  عوضوم  هک  مود  هلحرم  داد ، صیخشت 

- هیضق مکح  نتفای  لوا -

هراشا

«3  » ةدام دیاب  هکلب  دیامن ، نییعت  ار  هیـضق  مکح  لصف و  عطق و  ار  يوعد  نیفرط  نیب  فالتخا  یـشنم  ادـخدک  تروصب  دـناوتیمن  سرداد 
. دنک راتفر  نآ  روتسدب  دهد و  رارق  دوخ  قشمرس  ار  یندم  یسرداد  نیئآ  نوناق 

دنیامن لصف  ای  هداد  مکح  هدرک  یگدیسر  نیناوق  قفاوم  يواعدب ، دنفلکم  يرتسگداد  ياههاگداد  : » یندم یسرداد  نیئآ  نوناق  « 3  » هدام
هتـشادن دوجو  هحورطم  هیـضق  رد  ینوناق  الـصا  ای  دشاب  ضقانتم  ای  هدوبن و  حیرـص  ای  لماک  يروشک  هعوضوم ، نیناوق  هک  یتروص  رد  و 

«. دنیامن لصف  عطق و  ار  هیضق  ملسم  تداع  فرع و  هعوضوم و  نیناوق  دافم  حور و  قفاوم  دیاب  يرتسگداد  ياههاگداد  دشاب ،
هعوضوم نیناوق  دافم  زا  دـناوتیمن  دـنک و  راـتفر  تسا  ررقم  هداـم  رد  هک  هنوگنآ  دوخ  تواـضق  رد  دـیاب  سرداد  ـالاب  ةداـم  حیرـصتب  رظن 

رب ای  یقوقح و  یملع  دـعاوق  لوصا و  فالخ  رب  يروشک  نوناق  وا  رظنب  هچ  رگا  دـیوج  دانتـسا  يرگید  نیناوقب  دـیامن و  زواـجت  يروشک 
تیاعر هدرک ، هدافتـسا  داوم  ریـسفت  زا  دنراد  ریـسفت  بات  ینوناق  داوم  هک  یئاجنآ  ات  دناوتیم  یلو  دشاب ، یئاضق  تلادع  فاصنا و  فالخ 

. دیامنب ار  یئاضق  تلادع  فاصنا و  نینچمه  یقوقح و  دعاوق  لوصا و 
یئاضق تامیمصت  نانادقوقح و  یملع  تایرظن  رگید و  للم  قوقح  زا  نآ  ریسفت  يروشک و  هعوضوم  نیناوق  مهف  يارب  دنناوتیم  ناسرداد 

. دنیوجب دادمتسا  هناگیب  ياهروشک  ياههاگداد 
: دیاب دیامن  راتفر  الاب  ةدام  روتسدب  دناوتب  هکنآ  يارب  سرداد 

هک ياهدام  دنادب  هکنآ  ای  و  دـبایب ، هطوبرم  ۀـعومجم  رد  ار  هیـضق  مکح  دـناوتب  ات  دـنادب  لامجا  روطب  ار  يروشک  هعوضوم  نیناوق  فلا -
. دوشیمن تفای  يروشک  هعوضوم  نیناوق  رد  دنکیم  نایب  ار  هیضق  مکح 

تاغل و یناعم  دشاب و  نابز  تایبدا  روتسدب و  انشآ  دنادب و  ار  یـسراف  نابز  دیاب  ینوناق  داوم  مهف  يارب  دمهفب . ار  ینوناق  داوم  ینعم  ب -
. دنادب هدش  هدرب  راکب  نیناوق  رد  هک  ار  یقوقح  تاحالطصا  اصوصخم 
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دادعتـسا دیآیم و  تسدب  یقوقح  یفاک  تالیـصحت  ۀلیـسوب  روبزم  تردـق  دـشاب . هتـشاد  ینوناق  داوم  زا  ماکحا  طابنتـسا  رب  تردـق  ج -

هدـید رایـسب  لمع  رد  دـیامنیم . يزاب  نوناق  قیبطت  صیخـشت و  نسح  رد  ار  یمهم  شقن  دـنیوگ  یئاضق  مش  ای  هحیرق  ار  نآ  هک  یئاـضق 
بلغا رد  دشاب  هدیچیپ  هچنانچ  ار  جراخ  دروم  یئاضق  دادعتـسا  نتـشادن  تلعب  دنتـسه  یقوقح  یفاک  تاعالطا  ياراد  هک  یناسرداد  هدش 

. دنوشیم لاکشا  راچد  نوناق  قیبطت  هیضق و  مکح  ندروآ  تسدب  رد  دنهدب و  صیخشت  دنناوتیمن  دراوم 
تسا ینیناوق  نیناوق  زا  روظنم  دیامن . لصف  ای  هداد و  مکح  هدرک  یگدیـسر  نیناوق  قفاوم  دیاب  سرداد  دیامنیم  حیرـصت  الاب  ةدام  هکنانچ 

. دشاب هدش  پاچ  یمسر  ۀمانزور  رد  هدیسر و  ینویامه  ترضح  العا  هحصب  هدومن و  بیوصت  ار  نآ  ناریا  روشک  ۀننقم  ةوق  هک 
نوناق هک  يدراوم  رد  رگم  دوب  دنهاوخ  ناریا  نیناوق  عیطم  هجراخ  هلخاد و  عابتا  زا  معا  ناریا  ۀنکس  هیلک  : » یندم نوناق  « 5  » هدام روتسدب 

«. دشاب هدرک  ءانثتسا 

: ریز دروم  ود  رد  رگم  ددرگیم  ارجا  دنتسه  ناریا  رد  هک  یناسک  یمامت  هب  تبسن  ناریا  یندم  نوناق  نیاربانب 

- ناگناگیب هیثرا  قوقح  تیلها و  هیصخش و  لاوحاب  هطوبرم  لئاسم  رد  کی -
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تاررقم نیناوق و  عیطم  هیثرا  قوقح  هیصخش و  لاوحاب  هطوبرم  لئاسم  رد  دنتـسه  ناریا  رد  هک  هناگیب  عابتا  یندم  نوناق  « 7  » هدام روتسدب 
. دنشابیم دوخ  عوبتم  ياهروشک 

زا نینچمه  دوخ و  تیلها  هیـصخش و  لاوحاب  هطوبرم  لئاسم  ثیح  زا  ناریا  كاخ  رد  میقم  هجراـخ  عاـبتا  ۀـیلک  : » یندـم نوناـق  « 7  » هدام
رد سرداد  هجراـخ  نیناوق  يارجا  رد  دوب .» دـنهاوخ  دوخ  عوبتم  تلود  تاررقم  نیناوق و  عیطم  تادـهاعم  دودـح  رد  هیثرا  قوـقح  ثیح 

( تشذگ نآ  حرش  . ) دیامنیم لمع  ناریا  یندم  نوناق  « 975 - 973  » داوم قبط  روبزم  دراوم 

- هعیش ریغ  نایناریا  هیثرا  قوقح  هیصخش و  لاوحاب  هطوبرم  لئاسم  رد  ود -

هراشا

یعـس هشیمه  اهتموکح  تهج  نیدـب  دراد و  اهنآ  تاداع  قالخا و  تدـحوب  یگتـسب  روشک  کـی  دارفا  یـسایس  یعاـمتجا و  یگنهآ  مه 
، دوش تیاعر  دارفا  قوقح  يواست  لصا  هکنآ  رب  هوالع  ات  دـیامن ، یئامرف  مکح  روشک  کی  دارفا  یمامتب  تبـسن  يدـحاو  نوناق  دـنیامنیم 

هک  هفلتخم  بهاذم  تاداع و  ناوریپ 
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یندم نوناق  « 5  » ةدام هک  تسا  نیا  دـنیامن . ادـیپ  يرتشیب  یعامتجا  یگنهآ  مه  هدـش و  رتکیدزن  رگیدـکیب  دنتـسه  روشک  کـی  عاـبتا  زا 
«. دشاب هدرک  ءانثتسا  نوناق  هک  يدراوم  رد  رگم  دوب  دنهاوخ  ناریا  نیناوق  عیطم  هجراخ  هلخاد و  عابتا  زا  معا  ناریا  ۀنکس  هیلک  : » دیوگیم

يارب دـندرکیم . رداص  مکح  هیماما )  ) يرفعج بهذـم  نیناوق  قبط  هیـصخش  لاوحا  رد  اههاگداد  مود  دـلج  یندـم  نوناق  بیوصت  زا  لبق 
رفعج بهذم  دندومنیم . يوریپ  روهـشم  لوق  زا  دندروآیم و  تسدب  یهقف  بتک  زا  ار  روبزم  بهذـم  ءاملع  يواتف  دوصقم  نیاب  ندیـسر 
مزـال ار  ناـنآ  دوخب  طوبرم  یبهذـم  نیناوق  رگید  ینامـسآ  بهاذـم  ناوریپـب  تبـسن  هیثرا  قوقح  هیـصخش و  لاوحاـب  هطوبرم  لـئاسم  رد 

نیناوق هاگداد  دـندومنیم ، هماقا  قالط  حاکنب و  طوبرم  روما  رد  یئاوعد  هاگداد  رد  یحیـسم  ینمرا  رفن  ود  هاـگره  ـالثم  دـنادیم . هیاـعرلا 
نایناریا هیصخش  لاوحا  تیاعر  هزاجا  نوناق   ) هدحاو ةدام  هام 1312  ریت  رد 31  هیماما  قوقح  زا  يوریپ  هب  دومنیم . تیاعر  ار  نانآ  یبهذم 

یندم نوناق  مود  باتک  سپس  دومن . دییأت  هعیش  ریغ  بهاذم  ناوریپب  تبـسن  ار  اههاگداد  شور  دیدرگ و  بیوصت  مکاحم ) رد  هعیـش  ریغ 
مهم و تمسق  هک  قالط  حاکنب و  هطوبرم  نیناوق  دیدرگ . بیوصت  جیردتب  هام 1314  رهم  لوا  ات  هام 1312  نمهب  زا 6  هیصخش  لاوحا  رد 

ریغ نایناریا  هیصخش  لاوحا  تیاعرب  عجار  هدحاو  ةدام  تسا  هدش  سابتقا  يرفعج  بهذم  ماکحا  زا  نوچ  دهدیم  لیکشت  ار  اهنآ  یـساسا 
. دنام یقاب  دوخ  ینوناق  ةوقب  دیدرگن و  خسن  هعیش 

: هیلدع نیناوق  نویسیمک  یسمش و  هام 1312  ریت  بوصم 31  مکاحم  رد  هعیش  ریغ  نایناریا  هیصخش  لاوحا  تیاعر  هزاجا  نوناق 
دیاب مکاحم  هدش  هتخانـش  تیمـسرب  نانآ  بهذم  هک  هعیـش  ریغ  نایناریا  تیـصو  هیثرا و  قوقح  هیـصخش و  لاوحاب  تبـسن  : » هدـحاو ةدام 

تیاعر لیذ  قیرطب  دشاب ، یمومع  تاماظتناب  عجار  نوناق  تاررقم  هک  يدراوم  رد  زج  ار  نانآ  بهذم  رد  هلوادتم  هملسم  تاداع  دعاوق و 
: دنیامن

. تسنآ وریپ  رهوش  هک  یبهذم  رد  هلوادتم  ۀملسم  دعاوق  تاداع و  قالط ، حاکنب و  هطوبرم  لئاسم  رد  - 1
 133 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

. یفوتم بهذم  رد  هلوادتم  هملسم  دعاوق  تاداع و  تیصو ، ثراب و  هطوبرم  لئاسم  رد  - 2
«. تسنآ وریپ  هدناوخ  ردام  ای  هدناوخ  ردپ  هک  یبهذم  رد  هلوادتم  هملسم  دعاوق  تاداع و  یگدناوخدنزرف ، هب  هطوبرم  لئاسم  رد  - 3

: دریگیم رارق  ثحب  دروم  هدحاو  ةدام  رد  دنچ  یتاعوضوم  هدحاو - هدام  حرش 
؟ دنناسک هچ  تسا  هدش  هتخانش  تیمسرب  نانآ  بهذم  هک  هعیش  ریغ  نایناریا  - 1
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: دیوگیم مهدزاود  ةدام  رد  بوصم 1304  تاباختنا  نوناق  رد  طقف  تسا ، هتخانشن  تیمسرب  اتحارص  ار  یبهذم  يروشک ، هعوضوم  نیناوق 
: دنشاب لیذ  تافص  ياراد  دیاب  ناگدنوشباختنا  »

یتشدرز یحیسم و   ) هعونتم للم  ناگدنیامن  زا  تناید  لها  رگم  دنشاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هللا  دبع  نبا  دمحم  ترـضح  نیدب  نیدتم  - 1
یمیلک »... ) و 

تروص نیا  رد  دنتسه ، یمسر  بهذم  ياراد  یمیلک  یتشدرز و  یحیـسم  طقف  تخانـش ، ار  بهاذم  تیمـسر  الاب  نوناق  زا  ناوتب  هچنانچ 
. دنشابیم یندم  نوناق  تاررقم  عبات  هعیش  هقرف  دننام  ننست  لها  دشابیمن . نآ  لاثما  يروسآ و  ناتسترپ ، کیلوتاک ، هفلتخم  قرف  نیب  قرف 

رد تسا ، هتخانـش  مرتحم  ار  اهنآ  هیماما  قوقح  هک  تسا  یبهاذم  هدش  هتخانـش  تیمـسرب  هک  یبهاذم  زا  هدحاو  هدام  روظنم  تفگ  ناوتیم 
قرف ننـست و  لها  بهاذم  نینچمه  یمیلک و  یحیـسم ، یتشدرز ، زا  ینامـسآ ، بهاذـم  یمامت  زا  دوب  دـنهاوخ  ترابع  اهنآ  تروص  نیا 

. دوب دنهاوخ  دوخ  تاررقم  عبات  نیملسم  زا  رگید 
هدام هکنانچ  دنتـسه .؟ دوخ  بهذـم  رد  ۀـلوادتم  ۀملـسم  تاداع  دـعاوق و  عبات  یندـم  قوقح  زا  یئاهتمـسق  هچ  رد  هعیـش  ریغ  نایناریا  - 2

هلوادتم هملـسم  تاداع  دعاوق و  عبات  تیـصو  هیثرا و  قوقح  هیـصخش و  لاوحا  رد  طقف  هعیـش  ریغ  نایناریا  هک  هدومن  حیرـصت  الاب  ةدحاو 
روما هک  تسنآ  رما  نیا  تلع  دنشابیم . یندم  نوناق  تاررقم  عبات  هلدا ، لاوماب و  عجار  تاررقم  زا  روما  نآ  ریغ  رد  دنتـسه و  دوخ  بهذم 

وخ دوخ  شورب  یموق  ره  هدـمآرد و  یموق  تاداع  ءزج  دراد  هک  یخیرات  ینالوط  قباوس  رظن  زا  هیثرا  قوقح  هیـصخش و  لاوحاـب  طوبرم 
لاوحا  تاررقم  ءارجا  تهج  نیدب  ددرگیم ، یعامتجا  جنشت  بجوم  نآ  رییغت  هک  يروطب  تسا  هتفرگ 
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. دوب دهاوخ  راوشد  نایناریا  رب  هدش ، سابتقا  هیماما )  ) يرفعج قوقح  زا  هک  ناریا  یندم  نوناق  هیثرا  قوقح  هیصخش و 

: دریگ رارق  هجوت  دروم  دیاب  رما  ود  دروم  نیا  رد 

- تیصو هیثرا و  قوقح  هیصخش و  لاوحا  فلا -

تـسا ءابرقا  قافنا  تمومیق ، تیالو ، تناضح ، قالط ، نیجوز ، یلام  طباور  حاکن ، تیلهاـب ، طوبرم  تاررقم  زا  تراـبع  هیـصخش  لاوحا 
هکرت میـسقتب  طوبرم  تاررقم  «. 949  » ات « 861  » ةدام زا  یندـم  نوناق  لوا  دـلج  مود  باب  رد  روکذـم  ثرا  زا  تسا  تراـبع  هیثرا  قوقح 

هتفگ ایاصو  رد  لوا  باب  رد  یندـم  نوناق  هچنآ  زا  تسا  ترابع  تیـصو  دـشابیم . هیثرا  قوقح  زا  جراـخ  یبسح  روما  نوناـق  رد  روکذـم 
عبات نانیا  تسا و  جراخ  تیصو  زا  یبسح  روما  نوناق  رد  روکذم  همانتیصو  میظنت و  زرطب  هطوبرم  تاررقم  « 860  » ات « 825  » هدام زا  تسا 

. دنشابیم نوناق  نآ  رد  هروکذم  تاررقم 

- هلوادتم هملسم  تاداع  دعاوق و  ب 

دـعاوق و تاداع ، دـعاوق و  زا  هدام  روظنم  تسا و  هدـش  ررقم  نآ  ناوریپ  يارب  بهذـم  رابتعاب  مکح  ددرگیم  مولعم  هدـحاو  ةدام  زا  هچنآ 
. تسا یبهذم  تاداع 

. درادن یقوقح  شزرا  هنوگچیه  دناهتفرگ  سنا  نآب  روبزم  بهاذم  ناوریپ  هک  یلحم  ای  یموق  تاداع  دعاوق و  نیاربانب 
تایرظن دروم  یعوضوم  هچنانچ  الا  دـشاب و  نانآ  قافتا  دروم  هک  تسا  یبهذـم  تاداع  دـعاوق و  هملـسم  تاداع  دـعاوق و  زا  هدام  روظنم 

نانآ نیب  فالتخا  دروم  رد  درادن و  یئاضق  شزرا  دیآیمن و  رامـشب  هملـسم  تاداع  دعاوق و  زا  دریگ  رارق  یبهذم  نایاوشیپ  هفلتخم  یملع 
رد رگم  دوب  دـنهاوخ  ناریا  نیناوق  عـیطم  هجراـخ  هلخاد و  عاـبتا  زا  معا  ناریا  ۀنکـس  هیلک  : » دـیوگیم هک  یندـم  نوناـق  « 5  » هدام روتـسدب 

. ددرگیم ارجا  یندم  نوناق  تاررقم  دشاب » هدرک  ءانثتسا  نوناق  هک  يدراوم 
هاگداد نیاربانب  دـشابیم ، یـسرداد  نامز  رد  لومعم  لوادـتم و  نآب  لمع  هک  تسا  یتاداع  دـعاوق و  هلوادـتم ، تاداـع  دـعاوق و  زا  روظنم 
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ياج يرگید  تایرظن  هدنام و  كورتم  تاهج  زا  یتهجب  دناهدومنیم و  لمع  نآب  قباس  رد  بهاذم  ناوریپ  هک  یتاداع  دـعاوقب و  دـناوتیمن 
. دیامنب ءارجا  یسرداد  رد  تسا  هدش  اهنآ  نیزگ 
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- یمومع تاماظتنا  ج -

تاداع دـعاوق و  تیاعر  دـشاب ، یمومع  تاماظتناب  عجار  يروشک  هعوضوم  نوناق  تاررقم  هک  يدروم  رد  هدـحاو  ةدام  حیرـص  روتـسدب 
. دش دهاوخن  هعیش  ریغ  نایناریا  بهاذم  رد  هلوادتم  ۀملسم 

نانآ هچنانچ  دش و  دهاوخ  لمع  نانآ  بهذم  هلوادتم  هملسم  تاداع  دعاوق و  دنشاب ، بهذم  کی  ياراد  فالتخا  نیفرط  هک  يدراوم  رد 
روتسدب دشاب  یتشدرز  هل  یصوم  یحیسم و  یصوم  ای  دشاب و  يدوهی  هجوز  ناتستورپ و  جوز  هکنآ  دننام  دنـشاب ، هفلتخم  بهاذم  ياراد 

: دوشیم راتفر  ریز  تاررقم  قبط  هدحاو  هدام  لوا  قش 
درم مدقت  روبزم  رظن  يانبم  تسا . نآ  وریپ  رهوش  هک  یبهذم  رد  هلوادـتم  هملـسم  دـعاوق  تاداع و  قالط ، حاکنب و  هطوبرم  لئاسم  رد  - 1

حاکنب طوبرم  لئاسم  تسا . هدنام  یقاب  زین  ینونک  نیناوق  رد  نآ  راثآ  تسا و  همیدق  للم  نیناوق  هملـسم  لوصا  زا  یکی  هک  دشابیم  نز  رب 
دوشیم  اهنآ  زا  هیشان  فیلاکت  نیجوز و  یلام  روما  لماش  قالط  و 

. یفوتم بهذم  رد  ۀلوادتم  ۀملسم  دعاوق  تاداع و  تیصو ، ثراب و  هطوبرم  لئاسم  رد  - 2
هکرت کلام  هک  یفوتم  دوصقم  دوشیم ، لقتنم  هل  یـصوم  ثراوب و  تیـصو  ثرا و  ۀلیـسوب  یفوتم  زا  لام  نوچ  هک  تسنآ  رما  نیا  هفـسلف 

دنراذگ و یقاب  هثرو  يارب  دنیامنن ، طیرفت  ار  دوخ  یئاراد  دنراذگیم  یقاب  دوخ  بهذـم  ریغ  زا  ثراو  هک  یناسک  ات  ددرگیم  تیاعر  هدوب 
ردام ای  هدـناوخ  ردـپ  هک  یبهذـم  رد  هلوادـتم  هملـسم  دـعاوق  تاداع و  یگدـناوخدنزرف  هب  هطوبرم  لـئاسم  رد  دننک 3 - تیـصوب  تبغر 

. تسا هدمآ  لمعب  دناهدش  تمحز  لمحتم  هک  یناسک  قوقح  تیاعر  رما  نیا  رد  تسنآ . وریپ  هدناوخ 
، تناضح دـننام ، ار  هیـصخش  لاوحاب  طوبرم  لئاسم  زا  ضعب  مکح  هدرک  رکذ  هناـگهس  قوقـش  رد  هک  یلیـصفت  نمـض  رد  هدـحاو  ةداـم 
زا لوا و  تمـسق  قالطا  زا  هک  دسریم  رظنب  تسا . هدومنن  نایب  دشاب  فلتخم  نیفرط  بهذم  هک  يدروم  رد  ءابرقا  قافنا  تمومیق ، تیالو ،

تبـسن ردپ  بهذم  ۀملـسم  دعاوق  تاداع و  تمومیق ، و  تیالو ، تناضح ، رد  هک  دوب  نآ  رب  دیاب  هدـحاو  هدام  رد  روکذـم  تاررقم  حور 
مولعمان  ریغص  ردپ  هچنانچ  دوشیم و  تیاعر  ریغصب 
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تبـسن یندم  نوناق  تاررقم  دنـشاب  مولعمان  ریغـص  ردام  ردپ و  هاگره  و  ددرگیم ، تیاعر  ردام  بهذم  رد  هملـسم  لوصا  دعاوق و  دـشاب ،

. ددرگیم ظوحلم  هدننکقافنا  تاداع  دعاوق و  تیاعر  ءابرقا  دروم  رد  و  دش . دهاوخ  تیاعر  ریغصب 
. ددرگیم تیاعر  یندم  نوناق  تاررقم  دوشیمن و  تیاعر  هدحاو  هدام  الاب  دراوم  رد  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم 

يوعد ۀـماقا  هاگداد  رد  تیـصو  هیثرا و  قوقح  هیـصخش و  لاوحاب  طوبرم  لئاسم  زا  یکیب  عجار  يرگید  تیفرظب  یـسک  هک  یتروص  رد 
وریپ هعیـش و  ریغ  يوعد  نیفرط  هک  ددرگ  مولعم  وا  رب  هکنآ  رگم  دیامنب ، ءارجا  نانآب  تبـسن  ار  یندم  نوناق  تاررقم  دیاب  هاگداد  دیامنب .
یکاح دوخ  یبهذم  عجارم  زا  ۀتشون  دنراد و  صوصخم  ۀلوادتم  هملسم و  تاداع  دعاوق و  هدش و  هتخانش  تیمـسرب  هک  دنـشابیم  یبهاذم 
هاگداد درادن ، زاربا  یفلاخم  لیلد  فرط  هک  یتروص  رد  دروایب . فالتخا  دروم  ۀلئـسمب  عجار  یبهذم  لوادتم  ملـسم و  تداع  ای  هدعاق  زا 

زا کیچـیه  دوشیم  مولعم  دروایب ، بهذـم  نآ  رگید  عجارم  زا  یکی  زا  ار  نآ  فلاخم  هیرظن  فرط  هاگره  دـیامنیم . رداـص  يأر  نآ  قبط 
رداص يأر  يروشک  هعوضوم  نیناوق  تاررقم  قبط  سرداد  تروص  نیا  رد  تسین . ملـسم  تاداع  دـعاوق و  زا  نانآ  بهذـم  رد  هیرظن  ود 

. دیامنیم
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- يروشک هعوضوم  نیناوق  قبط  لمع 

هراشا

ود و  هناگیب ) عابتا  هیثرا  قوقح  هیـصخش و  لاوحا  تیاعر   ) کی تمـسق  قبط  هک  دـشابن  يروما  زا  فـالتخا  دروم  هیـضق  هک  یتروص  رد 
سرداد دوش  تیاعر  يروشک  هعوضوم  نیناوق  تاررقم  دـیاب  ددرگیم ، لمع  هعیـش ) ریغ  نایناریا  هیثرا  قوقح  هیـصخش و  لاوحا  تیاعر  )

: دش دهاوخ  ریز  تروص  هس  زا  یکی  اب  هجاوم  يروشک  هعوضوم  نیناوق  رد  هیضق  مکح  نتفای  ماقم  رد 

. دنکیم نایب  ار  فالتخا  دروم  مکح  هک  دوشیم  تفای  نوناق  رد  یحیرص  ةدام  فلا -

حضاو  نشور و  دودح  ینعم و  ثیح  زا  ار  نآ  مکح  یقوقح و  هیضق  عوضوم  هدام  قوطنم  ینعی  )
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نیب هچنانچ  الثم  دـنکیم . رداص  ار  فالتخا  دروم  مکح  روبزم  ةداـم  قبط  یگدیـسر ، زا  سپ  سرداد  تروص  نیا  رد  تسا .) هدومن  ناـیب 
هلماعم هدوب ، هدیسرن  دشر  نسب  شورف  خیرات  رد  هکنآ  دانتساب  هدنشورف  دوش و  فالتخا  هلماعم  تحص  رد  نآ ، رادیرخ  یلاق و  ةدنـشورف 
خیرات رد  دنکیم  تیاکح  هک  ار  دوخ  ۀمانسانش  هلماعم و  یمیظنت  دنس  تشونور  رما  نیا  تابثا  يارب  دهاوخب و  ار  یلاق  دادرتسا  لطاب و  ار 

داسف تحص و  رد  نیفرط  فالتخا  هک  داد  صیخشت  هکنآ  زا  سپ  سرداد  دشاب ، نالطب  رکنم  رادیرخ  دهد و  هئارا  هتشاد  لاس  هلماعم 14 
شورف 14 خیرات  رد  هدنشورف  هک  دیدرگ  تباث  هچنانچ  دیامنیم و  فالتخا  درومب  یگدیسر  تسا ، هدنـشورف  تیلها  نادقف  رابتعاب  هلماعم 

ةدام دـیامنیم و  عونمم  دوخ  یلاـم  قوقح  لاوما و  رد  فرـصت  زا  ار  روجحم  صاخـشا  هک  م  ق . « 1207  » ةدام دانتساب  ، ) تسا هتـشاد  لاس 
ره يارب  ار  تیلها  هـک  م  ق . « 345  » ةدام دنادیم و  روجحم  دیـشر و  ریغ  مکح  رد  دشابن  مامت  لاس  ياراد 18  سک  ره  هـک  م  ق . « 1279»

هاگره : » دـیوگیم هک  م  ق . « 366  » ةدام روتـسدب  دهدیم و  یلاق  عیب  نالطبب  مکح  درامـشیم ، هلماعم  تحـص  طرـش  يرتشم  عیاب و  زا  کی 
یمامت دهدب  عیابب  دیاب  هتفرگ  هک  ار  یلاق  رادیرخ  درادیم  ررقم  دیامن )»...  در  شبحاصب  ار  نآ  دیاب  دنک  ضبق  ار  یلام  دـساف  عیبب  یـسک 

. درادن يریسفت  هنوگچیه  هب  جایتحا  یقوقح  لمع  يارب  سرداد  دنشابیم و  حیرص  الاب  یسرداد  رد  يدانتسا  داوم 

. دشاب هتشادن  دوجو  هحورطم  هیضق  رد  ینوناق  الصا  ای  دشاب و  ضقانتم  ای  هدوبن و  حیرص  ای  لماک  يروشک  هعوضوم  نیناوق  ب -

هراشا

، تسا رکذتم  یسرداد  نیئآ  ق . « 3  » هدام هکنانچ  دشاب  هدرکن  نایب  اتحارـص  نوناق  ار  نییعادـتم  نیب  فالتخا  دروم  مکح  هک  یتروص  رد 
: دوشیم هجاوم  لیذ  هناگراهچ  روص  زا  یکی  اب  سرداد 

- دشابیمن لماک  نوناق  - 1

یندم نوناق  الثم  تسا . هدرک  رازگرب  توکسب  ار  رگید  تمسق  هدومن و  نایب  ار  مکح  زا  یتمسق  نوناق  هک  دیآیم  شیپ  يدروم  رد  نآ  و 
رد ناریا  رد  هک  ناعل  نینچمه  لتق و  روبزم  لصف  رد  ثرا )» عناوم  زا  ۀـلمج  طیارـش و  رد  موس - لصف  : ) » دـیوگیم ثرا  رد  مود  باب  رد 

ار  رفک  درامشیم و  ثرا  عناوم  زا  دیآیم ، شیپ  ردان  روطب  لمع 
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هدرکن نایب  تاهج  زا  یتهجب  ار  نآ  مکح  یلو  هتـشاد  نآب  هجوت  ننقم  هک  ددرگیم  مولعم  روبزم  لصف  ناونع  زا  تسا . هدراذگ  توکـسم 
دیامنب هبلاطم  دنشابیم  هکرت  فرصتم  هک  هثرو  ۀیقب  زا  ار  دوخ  ثرالا  مهس  یفوتم ، زا  تثارو  ناونعب  یسک  هک  یتروص  رد  نیاربانب  تسا .
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نآ قبط  ار  فالتخا  دروم  مکح  هک  دباییمن  یحیرص  ةدام  سرداد  دننادن ، ثرا  رد  قحیذ  ار  وا  تسا  رفاک  ناهاوخ  هکنآ  دانتـساب  نانآ  و 
. دیامن رداص 

- دشابیمن حیرص  نوناق  - 2

اسران و بلطم  مهف  يارب  هدام  ترابع  ای  دـیامن و  نایب  ار  یمکح  لـمجم  مهبم و  ظاـفلا  ۀلیـسوب  ینوناـق  ةداـم  هک  تسا  يدروم  رد  نآ  و 
. دشاب هاتوک 

لمع رد  اـت  دوشیم  عضو  روشک  دارفا  مومع  يارب  نیناوق  اریز  تسا ، يراذـگنوناق  شور  فـالخ  رب  ظاـفلا  هنوگ  نیا  ۀلیـسوب  مکح  ناـیب 
راکب ینوناق  حیاول  هیهت  يارب  هک  یششوک  یعس و  اب  هک  دتفایم  قافتا  هاگ  یلو  دشاب ، دوصقم  ةدننامهف  حیرـص و  دیاب  راچان  دنربراکب و 

. دوشیم عضو  ماهبا  لامجا و  روطب  نوناق  یصوصخم  تهجب  هکنآ  ای  هجوت و  نودب  دوریم ،
ای فلت  نیلماعتم  ای  عیاب و  رایخ  نامز  رد  میلـست و  زا  دعب  عیبم  رگا  طرـش  ناویح و  سلجم و  رایخ  رد  : » دـیوگیم م  ق . « 453  » ةدام لاثم -

مکح احیرـص  روبزم  ةدام  رد  نوناق  تسا .» عیاب  ةدهعب  صقن  ای  فلت  دشاب  يرتشم  صتخم  رایخ  رگا  تسا و  يرتشم  ةدهع  رب  دوش  صقان 
لوا و تروص  رد  يرتشم  ةدـهعب  صقن  فلت و  ندوب  زا  شروظنم  دـشابیمن  مولعم  تسا و  هدومن  افتکا  ةدـهعب )  ) ۀـملکب هدرکن و  ناـیب  ار 

درتسم تسا  هتفرگ  هک  ار  ینمث  ای  دـهدب  يرتشمب  ار  فلات  لام  لثم  دـیاب  عیاب  لوا  تروص  رد  ایآ  تسیچ ؟ مود  تروص  رد  عیاـب  هدـهعب 
. تسا هدش  عضو  لمجم  هجوت  نودب  روبزم  ةدام  دراد ؟

- دشاب ضقانتم  نوناق  - 3

هراشا

: تسا وحن  ود  رب  نآ  دشابیمن و  رودقم  ود  نآب  لمع  هک  تسا  دوجوم  داضتم  مکح  ود  فالتخا  درومب  تبسن  هک  دتفایم  قافتا  هاگ 

- محازت لوا -

. دوش عمج  دـحاو  دروم  رد  المع  دـشابیم  یـصوصخم  مکح  ياراد  نوناق  رد  کـی  ره  هک  فلتخم  ناونع  ود  هک  تسا  یتروص  رد  نآ  و 
تراسخ  هجوت  بجوم  نآ  عفر  هک  تسا  هیاسمه  یصاصتخا  راوید  رب  ریت  رس  ندراذگب  نذا  زا  عوجر  دروم  رد  هکنانچ 
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هدنهد نذا  اریز  هیاسمه ، راوید  زا  ریت  رـس  عفر  موزل  یکی  تسا : هدـش  عمج  لمع  رد  مکح  ود  روبزم  دروم  رد  ددرگیم . ریت  رـس  بحاصب 

ةدام دـشابیم ، ینوناـق  زوجم  نودـب  ریغ  لاـم  رد  فرـصت  نذا  زا  عوجر  زا  سپ  نآ  ءاـقب  و  دـیامنب ، عوجر  دوخ  نذا  زا  ناـمز  ره  دـناوتیم 
دناوتیم دهاوخب  تقو  ره  دنک  انب  نآ  يور  ای  دراذـگب  ریت  رـس  وا  راوید  يور  رب  هک  دـهد  نذا  هیاسمه  هب  راوید  بحاص  رگا   » م ق . « 120»

نآ عضو  اریز  ریت ، رـس  عفر  زاوج  مدع  يرگید  دشاب .» هدرک  بلـس  دوخ  زا  ار  قح  نیا  یمزلم  هجوب  هکنیا  رگم  دـنک ، عوجر  دوخ  نذا  زا 
راوید کلام  م  ق . « 329  » ةدام زا  طبنتـسم  همزالم  رظن  زا  دوشیم و  ریت  رـس  بحاصب  رارـضا  بجوم  نآ  عفر  هدوب و  راوید  کلام  ةزاـجاب 

م: ق . « 329  » ةدام دیامنب . ریت  رس  نتشادرب  هب  روبجم  ار  ریت  رس  بحاص  دناوتیمن 
رب نآ  تمیق  هدهع  زا  دـیاب  دـشابن  نکمم  رگا  دـیامن و  انب  لوا  تروص  لثمب  ار  نآ  دـیاب  دـنک  بارخ  ار  یـسک  يانب  ای  هناخ  یـسک  رگا  »

« دیآ

- ضراعت مود -
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هراشا

لمع نامز  کی  رد  ود  نآب  ناوتن  دـشاب و  هتـشاد  تسا . هدـیمان  داضت  فالتخا و  رگیدـکی  اب  نوناـق  رد  داـفم  هک  تسا  یتروص  رد  نآ  و 
: هک دیآیم  شیپ  یتروص  رد  مکح  ود  نیب  ضراعت  ضقانت  ار  نآ  یندم  یسرداد  نیئآ  نوناق  « 3  » هدام هک  دومن 

قافتا یتروص  رد  نآ  دشاب و  هدومنن  خسن  ار  يرگید  انمـض  ای  احیرـص  کیچـیه  ینعی  دنـشاب ، ینوناق  ةوق  ياراد  ود  ره  نوناق  ود  کی -
هاگره اریز  دتفایم ، قافتا  تردنب  رما  نیا  دوش و  بیوصت  هینینقت  هسلج  کی  رد  دنـشاب و  هحیال  کی  رد  ضراعتم  نوناق  ود  هک  دـتفایم 

. تسا هدومن  خسن  ار  مدقم  نوناق  رخؤم  نوناق  ددرگ  بیوصت  هسلج  ود  رد 
. دشابن صاخ  يرگید  ماع و  یکی  ود -

. دشابن نیبم  يرگید  لمجم و  یکی  هس -
. دشابن دیقم  يرگید  قلطم و  یکی  راهچ -
. دشابن دورو  تموکح و  ود  نآ  نیب  جنپ -

یغلم ار  نآ  تشاد و  مدقم  يرگید  رب  ار  کیچیه  ناوتیمن  زین  و  دومن ، لمع  ود  رهب  ناوتیمن  رگیدکی  اب  نوناق  ود  دافم  ضراعت  دروم  رد 
رگیدکی  ضرع  رد  ود  ره  اریز  تسناد ، رثالا 
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دـنوشیم و طقاس  ود  ره  ینعی  دـنهدیم ، تسد  زا  ار  دوخ  یئارجا  تردـق  نوناق  ود  ره  راچان  تروص  نیا  رد  دنـشابیم ، ینوناـق  ةوق  ياراد 

. تسا هدومنن  نایب  یمکح  هدرکن و  عضو  ینوناق  روبزم  درومب  تبسن  راذگنوناق  هک  دوب  دهاوخ  نآ  دننام 
، دشاب يداع  نوناق  یـساسا و  نوناق  نیب  صقانت  هاگره  الا  و  دشاب ، يداع  نیناوق  نیب  صقانت  هک  تسیتروص  رد  دـش  هتفگ  هچنآ  هرـصبت -

نوناق اریز  تسناد ، طقاس  ار  ود  ره  دومن و  راتفر  رگیدکی  اب  يداع  نیناوق  نیب  ضقانت  دننام  ناوتیمن  دنتـسین  فیدر  کی  رد  ود  نآ  نوچ 
هدش عضو  تسا  یلم  ةوق  نیرتالاب  هک  ناسسؤم  سلجم  ۀلیـسوب  دشابیم و  روشک  تالیکـشت  ساسا  هیاپ و  یقوقح ، شزرا  رظن  زا  یـساسا 

رد هدش  هداد  تلم  فرط  زا  سلجم  ود  نآ  ناگدنیامنب  هک  یتارایتخا  ددرگیم و  عضو  انس  یلم و  ياروش  سلجم  ۀلیسوب  يداع  نیناوق  اما 
نیناوق قابطنا  تیاعر  الماک  نیناوق  عضو  عقوم  رد  نیـسلجم  دیاب  نیاربانب  دننک . زواجت  نآ  زا  دنناوتیمن  هک  دشابیم  یـساسا  نوناق  دودـح 

دریگ رارق  ثحب  دروم  دناوتیم  هچنآ  دشابیم و  ملسم  یقوقح  رظن  زا  روبزم  رما  دننکن . زواجت  نآ  زا  دنیامنب و  یساسا  نوناق  اب  ار  هعوضوم 
ةوق ایآ  درک ، عضو  یـساسا  نوناق  فالخ  رب  ینوناق  اهابتـشا  دومن و  زواجت  دوخ  تارایتخا  دودـح  زا  يداع  ۀـننقم  ةوق  هاـگره  هک  تسنآ 
هکنآ ای  دنادب ، رثالا  یغلم  ار  يداع  نوناق  تسا ، یساسا  نوناق  فالخ  رب  روبزم  يداع  نوناق  هکنآ  دانتـساب  دناوتیم  سرداد  ینعی  هیئاضق ،

؟ دنک لمع  يداع  نوناق  قبط  دیاب  هدشن و  هداد  واب  یقح  نینچ 
: دوشیم لمع  هجراخ  ياهروشک  رد  فلتخم  شور  ود  تسا و  هتفرگ  رارق  نییقوقح  ۀعلاطم  ثحب و  دروم  عوضوم  نیا 

- یساسا نوناق  اب  يداع  نیناوق  تقباطم  رد  تراظن  لوا -

ار یساسا  نوناق  ینعی  دننادب ، رثالا  یغلم  دسریم  یـساسا  نوناق  فالخ  رب  ناشرظنب  هک  ار  يداع  نوناق  دنناوتیم  ناسرداد  روبزم  شور  رد 
رظن زا  يوریپ  اکیرمآ  ةدحتم  لود  دـنمان .  ( le controle dans la eonstit utionalite des lois ار ( نآ  هک  دـنهد  يرترب 

یموـمع روـما  ةرادا  رد  هک  يروـما  صیخـشت  رد  ار  تلود  یـسایس  تردـق  هک  تسنآ  روـبزم  شور  زا  يوریپ  رطخ  تسا . هدوـمن  روـبزم 
رارق  دوخ  شوختسد  ار  نیناوق  هک  دنکیم  زاب  تاضق  يارب  یهار  رگید  فرظ  زا  دیامنیم و  جلف  دشابیم  مزال  روشک 
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ةوق رب  هیئاضق  ةوق  تراظن  هزاجا  هک  روبزم  شور  ددرگ . دوخ  نیب  تافالتخا  رد  یسایس  تاجتـسد  زیواتـسد  تسا  نکمم  رما  نیا  دنهد و 
. دومن يوریپ  نآ  زا  ناوتیمن  ناریا  رد  یساسا  نوناق  هزاجا  نودب  دشابیم و  اوق  کیکفت  لصا  فالخ  رب  تسا ، هننقم 

- يداع نیناوق  زا  تعباتم  مود -

یغلم ار  لاردف  نیناوق  یـساسا ، نوناق  اب  لاردف  نیناوق  نیب  ضقانت  دروم  رد  دنناوتیمن  ناسرداد  هک  دوشیم  يوریپ  سیوس  رد  روبزم  شور 
تبسن اما  تسا . هدنام  ازج  نودب  سیوس  روشک  رد  یـساسا  نوناق  زا  هننقم  ةوق  تیاعر  مدع  نیاربانب  دننکن . لمع  نآ  قبط  هتـسناد و  رثالا 

نآ هحلاص  تاماقم  زا  یکی  هلیسوب  نوتناک  یساسا  نوناق  تیاعر  مدع  رثا  رد  یـسک  هچنانچ  دوشیم و  يوریپ  لوا  شور  اهنوتناک  نیناوقب 
. دیامن تیاکش  لاردف  هاگدادب  دناوتیم  دوش ، ررضتم  نوتناک 

نیا رد  یـساسا  نوناق  مهف  تسا و  هننقم  ةوق  فئاظو  زا  یـساسا  نوناق  اب  يداع  نیناوق  تقباطم  صیخـشت  هک  دننآ  رب  روبزم  شور  ناوریپ 
. تسا یساسا  نوناق  حیرصتب  جاتحم  هک  دشابیم  اوق  کیکفت  لصا  فالخ  رب  هننقم  ةوق  لامعا  رد  هیئاضق  ةوق  تراظن  تسا و  وا  ةدهعب  رما 

دشاب هتشادن  دوجو  نوناق  هحورطم  ۀیضق  رد  - 4

هراشا

دراوم تسا  نکمم  تهج  نیدب  دریگب ، رظن  رد  ینوناق  رـصتخم  ۀعومجم  رد  دیآیم ، شیپ  لمع  رد  هک  یعورف  یمامت  دناوتیمن  هننقم  هوق 
مالعا تساوخ  رد  دـهدب و  هاگدادـب  تساوخداد  جوز  هکنانچ  الثم  دـشاب ، هدـشن  ینیبشیپ  نوناـق  رد  نآ  مکح  هک  دـتفا  قاـفتا  هدـیدع 
هدـید ةدام  عوضوم  نیاب  عجار  ناریا  یندـم  نوناق  رد  دـیامنب ، تسا  هکرـشم )  ) هیباتک ریغ  هرفاک  وا  ۀـجوز  هکنآ  دانتـساب  ار  حاکن  نـالطب 

درم حاکن  دیجم ، نآرق  حیرص  صن  قبط  مالسا  ياهقف  عامجاب  هکنآ  اب  دیامن ، رداص  روبزم  حاکن  نالطبب  مکح  دناوتب  سرداد  ات  دوشیمن 
. دشابیم لطاب  مالسا  قوقح  رظن  زا  تسا و  عونمم  هکرشم  نز  اب  ناملسم 

- ملسم تداع  فرع و  هعوضوم و  نیناوق  حور  قبط  لمع  هزاجا 

هراشا

نوچ دـشاب ، هتـشادن  دوجو  هحورطم  هیـضق  رد  ینوناق  الـصا  ای  دـشاب  ضقانتم  ای  هدوبن و  حیرـص  ای  لماک  يروشک  نوناق  هک  يدراوم  رد 
ار ناسرداد  دوخ  « 3  » ةدام لیذ  رد  یندم  یـسرداد  نیئآ  نوناق  دروآ ، تسدـب  ینوناق  داوم  زا  ار  هحورطم  ۀیـضق  مکح  امیقتـسم  ناوتیمن 

هاگداد  دیوگیم ...« : هدومن و  یئامنهار  رما  ودب 
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«. دیامن لصف  عطق و  ار  هیضق  ملسم  تداع  فرع و  هعوضوم و  نیناوق  دافم  حور و  قفاوم  دیاب 
: دیامنیم ار  رما  ود  فیرعت  باجیا  الاب  رد  روکذم  ترابع  حرش 

- هعوضوم نیناوق  دافم  حور و  لوا - رما 

هتفرگ رارق  روبزم  نیناوق  ياـنبم  هک  دـشابیم  یملع  ياـههیرظن  نینچمه  یقوقح و  دـعاوق  لوصا و  هعوضوم ، نیناوق  حور  زا  هداـم  روـظنم 
. فلاخم قفاوم و  موهفم  دننام  تسا  اهنآ  موهفم  هعوضوم  نیناوق  دافم  زا  روظنم  تسا و 

ذاختا یعامتجا  ملـسم  لوصا  تیاعر  یملع و  یفـسلف و  ياهتقد  اب  ار  اهنآ  قوقح  نادنمـشناد  هک  تسا  ینتبم  يدعاوق  لوصا و  رب  نیناوق 
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اـسب هچ  اریز  هدومن ، يوریپ  کی  ره  هک  تسا  یملع  دعاوق  لوصا و  زا  یـشان  دوشیم ، هدید  اهروشک  نیناوق  نیب  هک  یتافالتخا  دناهدومن .
. دریذپیمن ار  نآ  رگید  روشک  دنکیم و  تیاعر  دوخ  نیناوق  عضو  رد  يروشک  هک  يدعاوق  لوصا و 

اهروشک نیناوق  هک  تسا  یفلتخم  یقوقح  ياههمـشچرس  یملع و  تایرظن  زا  یـشان  اهروشک  نیناوق  رد  یقوقح  دعاوق  لوصا و  فالتخا 
هک تسا  راوتسا  يدعاوق  لوصا و  رب  دریگیم  یمور  قوقح  زا  ار  دوخ  همـشچرس  نوچ  هسنارف  یندم  نیناوق  الثم  دنـشابیم ، راوتـسا  اهنآ  رب 

هدرک تعباـتم  نآ  زا  هیماـما )  ) يرفعج هقف  هک  هدومن  يوریپ  يدـعاوق  لوصا و  زا  ناریا  یندـم  نیناوـق  و  هدـش ، يوریپ  یمور  قوـقح  رد 
رد تسا و  رایخب  ذخا  نامز  زا  ناریا  قوقح  رد  تارایخ  دروم  رد  خـسف  رثا  هکنانچ  دـناهدومن ، نایب  دوخ  تافلؤم  رد  ار  نآ  ءاهقف  تسا و 

یندم نوناق  دنشابیم ، یفلتخم  ءارآ  یملع و  تایرظن  ياراد  نوچ  هیماما  ياهقف  دشابیم . نالطب  دننام  دیامنیم و  یئارقهق  رثا  هسنارف  قوقح 
. دوشیم هداد  رکذت  دوخ  لحم  رد  هدومن و  زواجت  نآ  زا  هک  يردان  رایسب  دراوم  رد  رگم  تسا ، هدرک  رایتخا  ار  روهشم  لوق  هلأسم  ره  رد 

یحطـس مهف  يارب  هک  یئزج  تاعالطا  ۀلیـسوب  تسا و  مزال  یقوقح  یفاک  تاعالطا  هعوضوم ، نیناوق  دافم  حور و  ندروآ  تسدـب  يارب 
تواـضق طرـش  ار  طابنتـسا  ةوـق  مالـسا  هک  تسا  تهج  نیدـب  تفاـی و  تسد  نیناوـق  داـفم  حورب و  ناوـتیمن  دوریم ، راـکب  ینوناـق  داوـم 

رد دـیامنب و  لصف  عطق و  نوناق  دودـح  رد  ار  يواعد  الاب  هناگراهچ  دراوم  رد  دـناوتیمن  سرداد  روبزم  ةوق  نتـشاد  نودـب  هچ  درامـشیم ،
. دوب دهاوخ  لوئسم  لجخ و  دوخ  نادجو  نامیا و  لباقم 

- ملسم تداع و  فرع و  مود - رما 

تسا  هعماج  تداع  فرع و  تداع ، فرع و  زا  روظنم 
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ار دارفا  تاساسحا  هک  دـهدیم  هولج  رکنم  نادـنچ  فالخ  رب  لمع  هک  دـناهدومن  ادـیپ  طرفم  سنا  نآب  دارفا  رارکت ، ۀـجیتن  رد  هک  يرماـب 
مارتحا ملسم  تداع  فرعب و  هعماج ، شمارآ  مظن و  ظفح  رظن  زا  نیناوق  دراد . یبهذم  ۀمشچرس  بلغا  تاداع  هنوگ  نیا  دیامنیم . هحیرج 

دارفا مامت  تداع  ینعی  دـشابیمن ، ملـسم  تسا  هدیـسرن  ریثأت  زا  هجرد  نیدـب  هک  یتداع  فرع و  درامـشیم . مزال  ار  نآ  تیاعر  هدراذـگ و 
، ددرگیمن مظن  لالخا  بجوم  نآ  زا  فلخت  اریز  هدرمـشن ، مرتحم  ار  نآ  نوناق  دننکیم و  لمع  نآ  فالخ  رب  ياهدع  تسین و  هعماج  کی 

. تسا هدومن  دیقم  ملسم  ۀملک  اب  ار  تداع  فرع و  هدام  هک  تسا  نیا 
ملـسم تداع  فرع و  هعوضوم و  نیناوق  دافم  حور و  قفاوم  دیاب  الاب  هناگراهچ  دراوم  رد  فالتخا  لح  يارب  هاگداد  تشذـگ  هچنآ  ربانب 

. دیامنب لصف  عطق و  ار  هیضق 
رداص يأر  نآ  قبط  هاگداد  دـشاب ، ناسکی  ملـسم  تداـع  فرع و  اـب  هعوضوم  نیناوق  حور  رظن  زا  هحورطم  هیـضق  مکح  هک  یتروص  رد 
دیاب سرداد  هک  دـسریم  رظنب  دـشاب ، يرگید  فـالخ  رب  یکی  هدوبن و  ناـسکی  ود  نآ  رظن  زا  هحورطم  ۀیـضق  مکح  هاـگره  یلو  دـیامنیم 

فرع و  ) هملک رب  هعوضوم ) نیناوق  حور   ) ۀملک ندومن  رکذ  مدقم  رابتعاب  ناوتیم  هچ  رگا  دیامن ، رداص  يأر  ملسم  تداع  فرع و  قفاوم 
دیامن رداص  يار  دیاب  هعوضوم  نیناوق  حور  قبط  هاگداد  هک  دوب  نآ  رب  ملسم ) تداع 

ریسفت

هراشا

. دوشیم ادیپ  نیناوق  ریسفتب  جایتحا  هعوضوم  نیناوق  داوم  حور  ندروآ  تسدب  يارب 
رد یقوقح  بتک  ناگدنـسیون  نانادـقوقح و  هکلب  دوریم ، راکب  دارفا  نیب  فالتخاب  یگدیـسر  یـسرداد و  ماقم  رد  طـقف  هن  نیناوق  ریـسفت 

ضرف جراخ  رد  هک  دراوم  زا  يرایسب  مکح  ندروآ  تسدب  يارب  دنراچان  دنیامنیم و  ادیپ  نیناوق  ریـسفتب  جایتحا  زین  دوخ  یملع  تاقیقحت 
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. دننک ریسفت  ار  نیناوق  دوشیم 

- ریسفت موزل  - 1

شیپ تسا  نکمم  هک  یئایاضق  یمامت  لماش  دوشیم  هیهت  هک  يداوم  دـنیامنیم  شـشوک  هشیمه  ینوناق  ياهحرط  حـیاول و  ناگدـننک  هیهت 
هدید يرایـسب  دراوم  رما  نیا  دوجو  اب  ددرگن . ماهبا  اب  هجاوم  یـسک  لمع  رد  ات  دنـشاب  حیرـص  بلطم  نایب  رد  داوم  نینچمه  دوشب و  دیآ 

دوشیم 
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رد هک  دیآیم  شیپ  لمع  رد  يدراوم  نینچمه  دنـشابیمن و  جراخ  هیـضق  اب  قیبطت  لباق  ریـسفت ، نودـب  دنتـسه و  لمجم  صقان و  داوم  هک 
هک هدـش  هجاوـم  يدراوـم  اـب  یقرت  ندـمت و  تفر  شیپ  نوزفازور و  لـماکت  ریـس  رد  هکنآ  اـی  و  دـناهدرکن ، ینیبشیپ  حـیاول  هیهت  عـقوم 

قیمع ياههاچ  رفح  رد  نونکا  هدادـن و  نآب  يرکذـت  نیناوق  هک  ینیمز  ریز  ياـهبآ  عباـنمب  عجار  ـالثم  دـنیامنب ، ضرف  ار  نآ  دنتـسناوتیمن 
طقف ای  درادن و  میرح  هکنآ  ای  دیامنیم و  رواجم  كالما  رد  میرح  قح  داجیا  روبزم  ياههاچ  رفح  ایآ  هک  دناهدش ، لمع  رد  لاکشا  راچد 
داوم مکح  ناوتیمن  يرایبآ  نف  یملع و  رظن  زا  تسا ؟ رادقم  هچ  دشاب  اهنآ  يارب  یمیرح  هچنانچ  دوشیم و  داجیا  تاوم  یـضارا  رد  میرح 

نینچمه دشابیم و  یحطـس  ياهبآ  يارب  روبزم  میرح  رادقم  هچ  تسناد ، يراج  قیمع  ياههاچ  دروم  رد  ار  یندـم  نوناق  « 138  » و « 137»
رد دـنادیم ، نآ  ریز  تیکلاـم  مزلتـسم  ار  نیمز  تیکلاـم  هک  م  ق . « 38  » ةداـم دانتـساب  قیمع  ياـهبآ  يارب  هک  تسا  یقوقح  قـطنم  زا  رود 

. تخانشن میرح  كالما ،

- ینوناق داوم  هیھت  رد  شور  - 2

یماـمت اـت  ددرگ  میظنت  هیهت و  يروـط  دوـشیم  یعـس  داوـم  میظنت  رد  هکنآ  یکی  تسا : دوـجوم  شور  ود  ینوناـق  ۀـحیال  حرط و  هیهت  رد 
ضورف یماـمت  ینعی  دـهد ، تسد  داوم  مهف  رد  یماـهبا  هکنآ  نودـب  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  دـیآ  شیپ  لـمع  رد  تسا  نکمم  هک  یئاـیاضق 

. دوش نایب  یلک  روطب  نآ  مکح  هدروآ و  رد  داوم  بلاق  رد  دومن  روصت  ناوتیم  هک  یلامتحا 
دوصقمب ناوتیمن  هلیـسو  نیدـب  هوالعب  دـیامنیم ، باجیا  ار  يرامـشیب  داوم  هیهت  ددرگیم و  ینوناـق  ۀـعومجم  لـیوطت  بجوم  روبزم  شور 

رظن زا  ار  اهنآ  مامت  دـناوتیمن  نانادـقوقح  غامد  هک  تسا  توافتم  فلتخم و  نادـنچ  دارفا  طباور  یعامتجا و  لماوع  اریز  دـش ، لئان  یئاغ 
رد داوم  نیب  رتشیب  محازت  ضقانت و  بجوم  داوم  ةدـع  یتدایز  اهنآ و  لـیوطت  رگید  فرط  زا  دـنک و  روصت  ار  کـی  ره  دـنارذگب و  دوخ 

. دوب دهاوخ  لمع 
نآ قابطنا  و  ددرگیم ، افتکا  دراد . رب  رد  ار  یفلتخم  دراوم  هک  یلوصا  یلک و  دـعاوق  ناـیبب  داوم  میظنت  هیهت و  رد  هک  تسنآ  رگید  شور 

نانادقوقح  ةدهعب  يروصت  ضورف  جراخ و  دروم  اب 
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اههاگداد رظن  فالتخا  بجوم  هک  تسا  یفلتخم  عیسو و  ياهریسفت  يارب  لباق  لمجم و  بلغا  داوم  هنوگنیا  دوشیم . هدراذگ  ناسرداد  و 
فاـصنا و دـنناوتیم  رتشیب  اـهنآ  تسا و  هدراذـگ  زاـب  ریـسفت  رد  ار  ناـسرداد  تسد  هچ  رگا  هدـش  هیهت  روبزم  شورب  هک  ینیناوق  ددرگیم .

هجاوم ریـسفت  رد  تسا  نکمم  هک  تشاد  رود  رظن  زا  دیابن  یلو  دننک ، ظفح  ار  دوخ  نادجو  شمارآ  دنیامن و  تیاعر  ار  یئاضق  تلادـع 
. ددرگ لزلزت  رطخ و  راچد  یئاضق  نیمأت  هک  دنوش  یئاهشزغل  اب 

دراوم ای  دـشابن  لماک  ای  حیرـص  نوناـق  هک  يدراوم  رد   ) قیبطت لـمع  رد  سرداد  ددرگ ، میظنت  نیناوق  هک  هنوگره  دـش  هتفگ  هچنآ  رباـنب 
. دراد ریسفتب  جایتحا  دشاب ) هدشن  رکذتم  ار  هحورطم  هیضق  مکح  ای  دنشاب و  ضقانتم 

- ریسفت شور  - 3
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. تسا هدش  هدیمان   Restrictive دودحم عسوم Extensive و  ۀیرظن  ودب  هک  تسا  دوجوم  یملع  شور  ود  نیناوق  ریسفت  رد 

. دنهد هعسوت  یئاضق  تلادع  فاصنا و  تیاعر  اب  دراد  ششک  تیلباق  هک  یئاجنآ  ات  ار  ینوناق  داوم  ینعم  هک  تسنآ  عسوم  ریسفت 
يرفیک نیناوق  ریـسفت  رد  هکنانچ  دـنهدن ، هعـسوت  ار  نآ  يارجا  دودـح  هدومنن و  زواجت  ینوناـق  داوم  ینعم  زا  هک  تسنآ  دودـحم  ریـسفت 

. دوشیم لمع 
رب ینتبم  هک  يداوم  دراذـگیم . قرف  داوم  نیب  ریـسفت  ماـقم  رد  هک  کیـسالک  ماـنب  تسا  دوجوم  يرگید  هیرظن  ـالاب ، هیرظن  ود  لـباقم  رد 

مکح سایق  كالم و  تدـحو  لیبق  زا  یلقع  دـعاوق  لامعا  ۀلیـسوب  دـنریگیم و  رارق  عسوم  ریـسفت  دروم  دنـشابیم  یقوقح  لوصا  دـعاوق و 
زا یتهجب  دیامنیم و  نایب  ار  یـصاخ  مکح  هدام  هک  يدراوم  رد  یلو  دـنهدیم ، تیارـس  نآ  عوضوم  رئاظن  هابـشا و  رد  ار  هدام  رد  روکذـم 

رئاظن هابـشا و  رد  نآ  لاثما  كالم و  تدـحوب  لـمع  زا  ددرگیم و  ریـسفت  دودـحم  روطب  دـشابیم  یلک  لوصا  هدـعاق و  زا  ءانثتـسا  تاـهج 
شور هدـش  يوریپ  یندـم  نوناق  داوم  ریـسفت  رد  باتک  نیا  رد  هک  یـشور  دـنیامنیم . لـمع  نآ  قوطنم  داـفمب و  طـقف  دـنیوجیم و  يرود 

. دسریم رظنب  حیحص  یلقع  لیلحت  رظن  زا  هک  تسا  کیسالک 

ریسفت ماسقا  - 4

هک  ياهفلتخم  ضورف  ماکحا  دنوش و  هدیمهف  ینوناق  داوم  هکنآ  يارب  دش  هتفگ  الاب  رد  هکنانچ 
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. دنوشیم ریسفت  ینوناق  داوم  دیآ ، تسدب  دنیامنیمن  نایب  ار  اهنآ  احیرص  داوم 
اریز دوب ، دـهاوخ  رتـشیب  ریـسفت  رد  رظن  فـالتخا  دـشاب ، رتهدـیچیپ  ینوناـق  ةداـم  هچ  ره  دـهدیمن و  هجیتـن  ناـسکی  هشیمه  نیناوق  ریـسفت 

هک ینونک  ناریا  رد  اصوصخم  دنـشابیم ، فلتخم  دـناهتفای  تیبرت  نآ  رد  هک  یقوقح  ياهبتکم  تسا و  توافتم  دارفا  ياهغامد  ناـمتخاس 
قوقح شور  اب  دیدج  بتکم  ناگتخومآ  رگید  هدع  همیدق و  تامیلعت  شور  اب  مالـسا  قوقح  بتکم  ناگتفای  تیبرت  نانادقوقح  زا  ةدـع 

. دنراد فالتخا  رگیدکی  اب  یقوقح  یئانبم  دعاوق  لوصا و  ضعب  رد  رکفت  زرط  رد  تهج  نیدب  دنتسه و  یبرغ 
: تسا مسق  هس  رب  دیامنیم  ریسفت  ار  نآ  هک  یماقم  رابتعاب  نوناق  ریسفت 

. تشذگ کی  ره  حرش  هک  دیآیم  لمعب  قوقح  نادنمشناد  ۀلیسوب  هک  یقوقح )  ) یصخش ریسفت  یئاضق و  ریسفت  ینوناق ، ریسفت 

- ریسفت قرط  - 5

هراشا

ریسفت ددرگیم . نایب  ارصتخم  یئاضق  ریسفت  قرط  دوشیم ، نوناق  قیبطت  لمع  رد  ینعی  یئاضق  رظن  زا  لصف  نیا  رد  قوقح  رد  وگتفگ  نوچ 
: دیآیم لمعب  لیذ  قرط  زا  یکی  هلیسوب  یئاضق 

- یبدا ریسفت  فلا -

هک یتاغل  زا  کی  ره  یناعم  ینعی  دومن ، ماهبا  عفر  نآ  زا  ناوتب  یبدا  ياهتقد  ۀلیسوب  دشاب و  لمجم  نوناق  ةدام  هک  تسا  يدروم  رد  نآ  و 
دوجوم طباور  اریز  دـیآ ، تسدـب  هدام  ینعم  ات  تسناد  نابز  روتـسد  رظن  زا  ار  نآ  تالمج  نامتخاس  تفرگ و  رظن  رد  هتفر  راـکب  نآ  رد 
نکمم رگید ، ۀـملک  يارب  ياهملک  ندوب  تفـص  ای  رگید  ۀـملکب  ياهملک  هفاضا  زا  تاملک  نیب  طـباور  نینچمه  هددـعتم و  تـالمج  نیب 

. دهد رییغت  ار  هدام  موهفم  تسا 
دنراد ینوناـق  ةوق  هس  ره  هدـش و  بیوصت  یئاـیلاتیا  هسنارف و  یناـملآ ، ناـبز  هسب  هک  سیوس  تادـهعت  یندـم و  نوناـق  داوم  یبدا  ریـسفت 
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هچنانچ هدیـسر  بیوصتب  نابز  دـنچب  هک  ینیناوق  داوم  رد  اریز  تسا ، هدـش  بیوصت  طـقف  ناـبز  کـیب  هک  تسا  رگید  نیناوق  زا  رتناـسآ 
رد  هک  تسناد  دروآ و  تسدب  ار  اهنآ  ینعم  فلتخم ، ياهنابز  رد  تاملک  دافم  هسیاقم  اب  ناوتیم  دشاب  یماهبا  لامجا و 
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ماهبا و عفر  ناوتن  یبدا  ریـسفت  ۀلیـسوب  هک  یتروص  رد  تسا . هدوب  اهنآ  زا  کی  مادکب  یبیوصت  رظن  رگیدکی ، اب  اهنآ  دافم  فالتخا  دروم 

. تساوخ کمک  یقطنم  ریسفت  زا  دیاب  نآ  ینعم  ندروآ  تسدب  يارب  راچان  دومن ، ینوناق  ةدام  زا  لامجا 

- یقطنم ریسفت  ب -

داوم مظن  بیترت و  نتفرگ  رظن  رد  نینچمه  و  رگید ، داومب  هعجارم  هلیـسوب  ینوناق  ةداـم  روظنم  ندروآ  تسدـب  زا  تراـبع  یقطنم  ریـسفت 
م ق . « 34  » هدام لاـثم : دـشابیم . نآ  لاـثما  ثحبم و  باـب ، لـصف ، زا  تسا  هدـش  هدـیناجنگ  نآ  تحت  هداـم  هک  یناونعب  هجوت  هعومجم و 

روبزم ةدام  رهاظ  زا  دـش .» دـهاوخ  مه  نآ  جاتن  کلام  دـش ، ردام  کلام  سک  ره  تسا و  ردام  عبات  تیکلم  رد  تاناویح  جاتن  : » دـیوگیم
هجوت اب  یلو  ددرگیم ، راذـگاو  هیلا  لقتنمب  تیعبت  هب  مه  نک  جاتن  هک  تسا  رداـم  يراذـگاو  لاـقتنا و  دروم  رد  هداـم  هک  دوشیم  هدـیمهف 

دوشیمن يرتشمب  قلعتم  ناویح  عیب  رد  لمح  تخرد ، عیب  رد  هویم  نیمز و  عیب  رد  تعارز  سکع  رب  و  دـیوگیم ...« : هک  م  ق . « 358  » ةدامب
زا ار  لمح  احیرـص  دشابیم ، يرگیدب  ردام  يراذگاو  رد  هک  دنوش .» هدرمـش  عباوت  زا  فرع  بسح  رب  ای  دشاب و  هدش  حیرـصت  هکنیا  رگم 

تیکلام دروم  رد  « 33  » هدام اصوصخم  نآ  زا  لبق  داوم  هدـش و  نایب  تیکلاـم  لـصف  رد  م  ق . « 34  » ةدام هکنآ  دـنادیمن و  ردام  تاقلعتم 
، دـیامنب یکیدزن  يرگیدـب  قلعتم  ةدام  ناویح  اب  یـسکب  قلعتم  رن  ناویح  هاـگره  هک  تسنآ  « 34  » ةداـم روظنم  دوشیم  موـلعم  تسا ، یعبت 

هچنانچ دـشابیم و  اسران  بلطم  نیا  نایب  يارب  روبزم  ةدام  ترابع  تسا . ردام  کلامب  قلعتم  دـیآیم  لمعب  ود  نآ  یکیدزن  زا  هک  یجاـتن 
جایتحا دنامهفیم و  ار  دوصقم  اتحارـص  دوب ) دهاوخ  زین  نآ  جاتن  کلام  دـشابیم  ردام  کلام  سک  ره  و  دوبیم ...(  لیذ  قیرطب  نآ  ترابع 

تشادن يریسفت  هنوگچیه  هب 

- یخیرات ریسفت  ج -

ۀمشچرس هعوضوم  نیناوق  دیآیم . لمعب  نآ  يارجا  دروم  نوناق و  عضو  ببس  نتسناد  ای  یخیرات و  أشنم  نتسناد  ۀلیـسوب  یخیرات  ریـسفت 
أـشنمب یخیرات  ریـسفت  يارب  دـشاب ، هتـشاد  همیدـق  للم  نیناوق  رد  یخیرات  أشنم  ینوناق  هک  یتروص  رد  ددرگیم . یفلتخم  عبانم  زا  ار  دوخ 
میلست زا  سپ  رایخ  نامز  رد  عیبم  فلت  رد  یندم  نوناق  « 453  » هدام دننام  ددرگیم ، هعجارم  تسا  هتفرگ  همشچرس  نآ  زا  هک  روبزم  نوناق 

طقف  تسا و  لمجم  هک 
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. دومن نآ  زا  ماهبا  عفر  ناوتیم  دشاب  هیماما  هقف  رد  نآ  قباوسب  هعجارم  هک  یخیرات  ریسفت  ۀلیسوب 
. دناهدش عضو  ینونک  رصع  یسایس  يداصتقا و  یعامتجا ، ياهدمآشیپ  رثا  رد  دنرادن و  يدتمم  یخیرات  قباوس  هک  دنتسه  نیناوق  ضعب 

نارهت رد  نکـسم  یبایمک  رثا  رد  هک  هراجالا  لام  لیدـعت  نوناق  دـننام  تسا ، یجراخ  ياهروشک  نیناوق  زا  ساـبتقا  هاـگ  نیناوق ، هنوگنیا 
هیهتب یعاـمتجا  ياهدـمآشیپ  رثا  رد  هک  تسا  تقو  تلود  غاـمد  قولخم  رگید  هاـگ  و  دومن ، هسنارف  نوناـق  زا  تعباـتم  دـیدرگ و  عـضو 

. دناهدومن حرط  سلجم  ناگدنیامن  ای  هدرک و  تردابم  ۀحیال 
عوجر هننقم  ةوق  تارکاذـم  شرازگ و  داهنـشیپ و  حرط و  همدـقمب  ای  هناگیب و  ياهروشک  نوناق  زا  رما ، ۀـقباسب  ـالاب  روص  زا  کـی  ره  رد 

. دوشیم
عوجر هننقم  ةوق  تارکاذـم  شرازگ و  داهنـشیپ و  حرط و  همدـقمب  ای  هناگیب و  ياهروشک  نوناق  زا  رما ، هقباـسب  ـالاب  روص  زا  کـی  ره  رد 
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. دوشیم
نایب هتشگ  نوناق  نآ  حالـصا  ای  رییغت و  عضو ، بجوم  هک  یتاهج  للع و  بلغا  دسریم ، هننقم  ةوق  بیوصتب  هک  حیاول  اهحرط و  همدقم  رد 

دیامنیم نشور  ار  بوصم  نوناق  ءارجا  قیرط  دودح و  دافم و  دیآیم ، لمعب  هننقم  هوق  رد  نوناق  حرط  عقوم  رد  هک  یتارکاذم  تسا . هدش 
نوناق ریـسفت  يارب  یئاهنتب  اههمدـقم  نیا  هک  تشاد  رود  رظن  زا  ار  هتکن  نیا  دـیابن  یلو  دـنک ، نوناق  ریـسفت  رد  ینایاش  کـمک  دـناوتیم  و 
دراوم بلغا  رد  رگید  فرط  زا  دوشیمن ، هدـیمهف  نآ  زا  سکعنم و  نوناـق  رد  دراوـم  زا  يرایـسب  رد  هننقم  ةوـق  تارکاذـم  تسین و  یفاـک 

نیا ددرگیم . هیهت  ملع  نآ  رد  یئاـنبم  لوصا  یملع و  یناـبمب  هجوت  اـب  هطوبرم ، ینف  نیـصصختم  زا  بکرم  یئاهنویـسیمک  ۀلیـسوب  نیناوق 
کچوک رییغت . کی  اب  ای  یحطـس و  رظن  کی  اب  ناگدننک  هیهت  صـصخت  دامتعاب  مه  هننقم  ةوق  دشابیم و  همدقم  نینچ  دـقاف  نیناوق  هنوگ 

ینف یملع و  دعاوق  لوصا و  زا  عالطایب  صـصختم و  ریغ  هننقم  ةوق  ناگدنیامن  بلغا  نآ  رب  هوالع  دـیامنیم ، بیوصت  ار  حـیاول  نآ  یبدا 
دنیامنیم راهظا  حیاول  بیوصت  عقوم  رد  دوخ  تارکاذم  رد  ناگدنیامن  هک  ار  یتایرظن  تهج  نیدب  دـنیامنیم ، بیوصت  هک  دنتـسه  ینیناوق 

بجوم یجراخ  نئارق  ای  دـشاب و  هدـش  سکعنم  بوصم  نوناق  رد  نآ  دافم  هکنآ  رگم  دریگ ، رارق  نوناق  ریـسفت  كـالم  دـناوتیمن  هشیمه 
. دوش رما  نیا  رب  نوناق  تلالد 
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- یلوصا ریسفت  د -

لامعا هلمجلاب  دیآ . تسدب  دنتسه  اهنآ  يانبم  أشنم و  هک  یلوصا  دعاوق و  ات  دیآیم  لمعب  ینوناق  داوم  رد  قیقحت  ۀلیـسوب  روبزم  ریـسفت 
ریـسفت دراوم  زا  دوشن  هدـیمهف  ینوناـق  داوم  زا  امیقتـسم  هک  یتروص  رد  داوم ، زا  ماـکحا  ندروآ  تسدـب  يارب  یغاـمد  تیلاـعف  هنوگ  ره 

. دشابیم یلوصا  ریسفت  نآ  لاثما  باحصتسا و  سایق ، لیثمت ، ءارقتسا ، ۀلیسوب  ماکحا  طابنتسا  نیاربانب  دوریم . رامشب  یلوصا 
مزال دراوم  رد  ار  نآ  دعاوق  تسناوت  دوب و  انـشآ  لوصا  ملع  اب  دـیاب  نانآ ، زا  ماکحا  طابنتـسا  نینچمه  يروشک و  نیناوق  داوم  مهف  يارب 

. تسا هدیمان  نوناق  حورب  لمع  یندم  یسرداد  نیئآ  نوناق  « 3  » هدام ار  یلوصا  ریسفت  درب . راکب 

- يأر رودص  مود -

رودصب مادقا  دروآ ، تسدب  یـسرداد  نیئآ  نوناق  « 3  » هدام روتـسدب  ار  نآ  مکح  داد و  صیخـشت  ار  هیـضق  عوضوم  هکنآ  زا  سپ  هاگداد 
دـیامنیم و نییعت  ار  نآ  مکح  هدرک و  قیبطت  نوناق  اب  ار  يوعد  ره  هاگداد  : » یندـم یـسرداد  نیئآ  نوناق  « 5  » هدام روتسدب  دیامنیم . يأر 
دیامن و رکذ  ار  روبزم  هدام  ةرامـش  دیاب  دـشاب  حیرـص  هدام  يأر  دنتـسم  هکنانچ  نیاربانب  دـهدب .» مکح  یلک  ةدـعاق  مومع و  روطب  دـیابن 

رارق طابنتسا  أشنم  هک  يدراوم  دوخ  يأر  رد  هاگداد  هدیدرگ ، طابنتسا  هعوضوم  نیناوق  حور  زا  ای  تسا و  هدام  موهفم  يأر  دنتسم  هاگره 
رد ار  رما  نیا  دیاب  دراد  ءاکتا  دوخ  يأر  رد  ملـسم  تاداعب  هک  یتروص  رد  دوش و  رکذـتم  دـیاب  ار  دوخ  طابنتـسا  قیرط  نینچمه  هتفرگ و 

. دیامن نایب  دوخ  يأر 
. دنک نایب  دوخ  يأر  رد  ار  هیضق  مکح  یلک  ةدعاق  مومع و  روطب  دناوتیمن  هاگداد  دیوگیم  الاب  ةدام  هکنانچ  هصالخ ،
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یندم نوناق  مود  دلج  حرش 

تیصخش رد  لوا - باتک 
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هراشا

. دیامن ارجا  هطساو  نودب  ای  هطساوب  ار  نآ  ددرگ و  قح  فیلکت و  ياراد  هعماج  رد  دناوتب  هک  ناسنا  رد  تسا  یتیلباق  زا  ترابع  تیصخش 
نآ دناوتب  دوش و  فیلکت  رادهدهع  ددرگ و  قح  ياراد  دناوتب  هک  دوشیم  هتفگ  یسکب  یقوقح  صخش  قوقح ، ملع  حالطـصا  رد  نیاربانب 

La دـنیوگ یقوقح  تیـصخش  صخـش  رد  ار  دوجوم  تیعـضو  نآ  دـشابیم  یقوقح  تاـعوضوم  زا  نوچ  فیلکت  قـح و  دـیامن . ارجا  ار 
personnalite juridique

: تسا مسق  ود  رب  صخش 
la personne physique دنیوگ . زین  يداع  یقیقح و  ار  نآ  هک  یعیبط  صخش  - 1

La personne morale دنمانیم . زین  یقالخا  ار  نآ  هک  یقوقح  صخش   2 - 

یعیبط صخش  لوا - لصف 

هراشا

. دیامن ارجا  ار  نآ  ددرگ و  فیلکت  قح و  ياراد  نآ  ۀلیسوب  دناوتیم  دشابیم و  یقوقح  تیـصخش  ياراد  هعماج  رد  ناسنا  دارفا  زا  کی  ره 
رد دنمان . یعیبط  صخـش  ار  ناسنا  تهج  نیدب  تسا و  هدـش  هتـشاذگ  هعیدوب  وا  رد  یناسنا  تعیبط  رابتعاب  دـنوادخ  فرط  زا  تیلباق  نیا 

یگدرب دیق  رد  یعامتجا  تاهج  زا  یتهجب  هک  دناهدوب  دارفا  زا  ياهدع  هکلب  دنتخانشیمن . تیـصخش  یناسنا  دارفا  یمامت  يارب  همیدق  للم 
نونکا یلو  دنتفرگیم ، رارق  شورفودیرخ  دروم  دندوب و  يرگید  دارفا  تیکلم  رد  ینعی  هدشیم ، راتفر  لاوما  دننام  نانآب  تبسن  هدمآ و  رد 

. دشابیم تیصخش  ياراد  يدرف  ره  تسا و  هدش  يرپس  یگدرب 
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تیـصخش ياراد  لـماک  دارفا  فـیدر  رد  دنـشابیم و  دـنمهرهب  زین  تیعقوـم  نیا  زا  دنتـسین  روعـش  هدارا و  ياراد  هک  نیناـجم  ناـکدوک و 
ره : » دـیوگیم م  ق . « 958  » ةدام هک  تسا  نیا  دـیآیم . لمعب  میق ) یلو و   ) اهنآ ینوناـق  ةدـنیامن  ۀطـساوب  نآ  ءارجا  یلو  دنتـسه ، یقوقح 

ینوناـق تیلها  رما  نیا  يارب  هکنیا  رگم  دـنک ، ارجا  ار  دوخ  قوقح  دـناوتیمن  سکچـیه  نکیل  دوب ، دـهاوخ  یندـم  قوقح  زا  عتمتم  ناـسنا 
«. دشاب هتشاد 

عنم ار  اهنآب  تبـسن  يراتفردب  دوشیم و  عضو  اهنآ  يارب  اهروشک  زا  یـضعب  رد  هک  ینیناوق  دنـشابیمن . یقوقح  تیـصخش  ياراد  تاناویح 
ررقم یناسنا  دارفا  يارب  هک  تسا  یفیلاکت  دندرکیم ، تازاجم  دـننک  متـس  روج و  دـنیامن و  يراتفردـب  اهنآ  اب  یناسک  هچنانچ  دـیامنیم و 

. تسا تاناویحب  تبسن  محرت  سح  تفأر و  رب  ینبم  هک  هدش 
: تسا هلحرم  ود  ياراد  تیلها 

L, exercice des droits ءافیتسا تیلها   La juissance des droits- 2 عتمت تیلها  - 1

عتمت تیلها  - 1

هراشا
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كـالم عتمت  تیلها  دریگ . رارق  فیلکت  دروم  دوش و  قح  ياراد  دـناوتیم  نآ  راـبتعاب  هک  ناـسنا  رد  تسا  یتیلباـق  زا  تراـبع  عتمت  تیلها 
همتاخ وا  توف  اب  دراد و  همادا  رمع  تدم  یمامت  رد  ددرگیم و  عورـش  لفط  دلوت  نامز  زا  یقوقح  تیـصخش  دـشابیم . یقوقح  تیـصخش 

. دیامنیم ادیپ 
نیا دنـشابیم . اراد  ار  نآ  نیناجم  ناکدوک و  یتح  دارفا  یمامت  تهج  نیدب  تسا ، یناسنا  تایح  دوجو  ۀمزال  یقوقح  تیـصخش  نیاربانب 

«. دوشیم مامت  وا  گرم  اب  عورش و  ناسنا  ندش  دلوتم  هدنز  اب  قوقح  ندوب  اراد  يارب  تیلها  : » دیوگیم م  ق . « 956  » هدام هک  تسا 

- نینج رد  عتمت  تیلها 

هدنز هکنآ  رگم  دیآیمن ، رامـشب  یعیبط  ناسنا  دارفا  فیدر  رد  تسا  دحتم  ردام  اب  جراخ  رد  دشابیمن و  یلقتـسم  دوجو  ياراد  نوچ  نینج 
رب  طورشم  ددرگیم ، عتمتم  یندم  قوقح  زا  لمح  : » دیوگیم م  ق . « 957  » ةدام هک  تسا  نیا  دوش . دلوتم 
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ددرگ لصاح  جازتما  ثانا  کمخت  روکذ و  ۀمخت  نیب  دوش و  نز  محر  دراو  ینم  هک  دوشیم  هتفگ  ینامز  لمح  دوش .» دلوتم  هدـنز  هکنیا 

دیآ و دوجوب  جازتما  ات  تسا  مزال  یتدم  هکلب  دوشیمن ، لصاح  محر  رد  ینم  دورو  زا  سپ  هلـصافالب  حاقل  دـنیوگیم . زین  حاقلا  ار  نآ  هک 
تثارو طرش  : » دیوگیم ثرا  دروم  رد  م . ق . « 875  » هدام دریگیم . ماجنا  یکیدزن  زا  سپ  تعاس  ود  تدم  دودح  ات  هک  دتفایم  قافتا  هاگ 

دلوتم مه  هدنز  هدوب و  دقعنم  توملا  نیح  وا  ۀفطن  هک  دربیم  ثرا  یتروص  رد  دشاب  یلمح  رگا  تسا و  ثروم  توف  نیح  رد  ندوب  هدـنز 
هچنآ ربانب  تسا . ثاـنا  کـمخت  روکذ و  ۀـمخت  جازتما  ناـمه  هفطن ، داـقعنا  زا  ـالاب  ةداـم  روظنم  دریمب .» دـلوت  زا  سپ  ًاروف  هچ  رگا  دوش 
هدنز نینج  هچنانچ  ینعی  دوش ، دلوتم  هدنز  هکنآ  طرـشب  دوب ، دهاوخ  هفطن  داقعنا  نامز  زا  نینج  يارب  یقوقح  تیـصخش  ءادتبا  تشذـگ 

تیلها ياراد  هک  ددرگیم  مولعم  دوش  دـلوتم  هدرم  هاگره  هدوب و  عتمت  تیلها  ياراد  هفطن  داقعنا  ناـمز  زا  هک  دوشیم  فشک  ددرگ  دـلوتم 
طرش ققحت  رد  فالتخا  هک  یتروص  رد  تسوا . ندش  دلوتم  هدنز  نینج ، رد  عتمت  تیلها  طرـش  نیاربانب  تسا . هدوبن  نامز  چیه  رد  عتمت 

ار رما  نیا  دیاب  ددرگیم ، عفتنم  وا  ندـش  دـلوتم  هدـنز  زا  هک  یفرط  تسا ، هدـمآ  ایندـب  هدرم  لفط  هک  ددرگ  یعدـم  یـسک  و  دوش ، روبزم 
سپ لفط  تکرح  ای  و  تدالو ) زا  سپ  لفط  هیرگ  يادص  ندش  دـنلب   ) لالهتـسا تسا . نکمم  هلدا  زا  کی  رهب  نآ  تابثا  دـیامنب و  تباث 

تدالو زا  سپ  ار  لفط  تامم  ای  تایح  یکـشزپ  حیرـشت  ۀلیـسوب  ناوتیم  موزل  دراوم  رد  تسا و  لفط  تایح  زراب  راثآ  زا  یکی  تدالو  زا 
. تسا هدشن  زاب  زونه  وا  هیر  ای  هدرک  سفنت  هیر  هلیسوب  لفط  هک  دننک  مولعم  هکنآ  دننام  تسناد ،

. تسا تدالو  زا  سپ  لفط  ءاـقب  تیلباـق  نآ  دـناهدوزفا و  نینج  تیلها  يارب  يرگید  طرـش  هسنارف ، دـننام  اـهروشک  زا  یـضعب  نیناوق  رد 
قراوخ زا  هک  یلفط  نینچمه  دـشاب و  هتـشادن  محر  زا  جراخ  رد  ار  ءاقب  تیلباق  هک  دوش  دـلوتم  سران  تدـم ، زا  لـبق  هک  یلفط  نیارباـنب 

تیـصخش ياراد  دشاب ، هدور  ای  هدعم و  نودـب  لفط  هکنآ  دـننام  درادـن  ار  یلالقتـسا  تایح  تیلباق  دوش و  دـلوتم  هدـنز  دـشاب و  تعیبط 
سپ ءاقب  تیلباق  ةدام 31 )  ) سیئوس یندم  نوناق  و  لوا ) ةدام   ) ناملآ یندم  نوناق  دننام  ناریا  یندـم  نوناق  سکعلاب  یلو  تسین . یقوقح 

تیصخش  ندش  اراد  طرش  ار ، دلوت  زا 
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دهدب و تایح  همادا  دناوتن  دـشاب و  سران  ای  هقلخلا و  صقان  هچ  رگا  دوش ، دـلوتم  هدـنز  هک  یلفط  تسا و  هدادـن  رارق  لفط  يارب  یقوقح 
يارب « 30  » هدام ایناپـسا  یندم  نوناق  رد  تسا . هدوب  یقوقح  تیـصخش  ياراد  هفطن  داقعنا  نامز  زا  هک  دوشیم  فشک  دریمب ، دـلوت  زا  سپ 

. دنامب هدنز  محر  زا  جراخ  مامت  تعاس  راهچ  تسیب و  دشاب و  یناسنا  تروصب  دیاب  لفط  هک  هدومن  طرش  لمح  عتمت  تیلها 
يدوخب یفوتم  هکرت  یمامت  دنتـسین و  تیلها  هنوگچیه  ياراد  ناگدرم  دیامنیم و  ادیپ  همتاخ  گرم  رثا  رد  ناسنا  تیلها  تشذگ  هکنانچ 

توف دوشیم  لـحنم  وا  فرط  یفوتم و  نیب  تیجوز  هک  یناـنچمه  دریگیم ، قلعت  روبزم  هکرتـب  وا  نوید  و  ددرگیم ، لـقتنم  وا  ۀـثروب  دوـخ 
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رد یگدربب   ) قاقرتسا رثا  رد  هک  هدوب  همیدق  للم  زا  يرایسب  نیناوق  رد  هچنآ  سکعلاب  تسین . دوجوم  يروشک  هعوضوم  نیناوق  رد  یندم 
. تسا هدشیم  يراج  وا  رب  یقیقح  توم  ماکحا  صخش ، دادترا  و  ندروآ )

- ءافیتسا تیلها  - 2

هک سک  ره  دـنزاس . دـهعتم  ار  دوخ  ارجا و  ار  دوخ  قح  دـنناوتب  ات  هتخانـش  دارفا  يارب  نوناق  هک  تسا  یتیلباـق  زا  تراـبع  ءاـفیتسا  تیلها 
هدـنز دوجوم و  یناـسنا  هک  تسا  یفاـک  قح  ندـش  اراد  يارب  اریز  درادـن ، ًامیقتـسم  ار  نآ  ءارجا  لاـمعا و  تیلباـق  تسا  عتمت  قح  ياراد 

، دشابیم یحور  یمسج و  یعیبط  دادعتساب  طونم  ًامیقتسم  قح  يارجا  هکلب  دیامنب ، ارجا  ار  نآ  دناوتب  هک  تسین  یفاک  رما  نیا  یلو  دشاب ،
دوس و دنادب و  ار  دوخ  لامعا  راثآ  دناوتب  هک  درادـن  یحور  یمـسج و  تردـق  تسا  عتمت  تیلها  ياراد  هکنآ  اب  هلاسشـش  كدوک  الثم 

. دهد صیخشت  ار  نآ  نایز 
هچنانچ دشاب و  هتشاد  مامت  لاس  هدجیه  هک  تسا  یسک  غلاب  دنیوگ . غلاب  دشاب  هدیسر  ءافیتسا  تیلها  نسب  هک  یسک  یقوقح  حالطصا  رد 

. دنمان ریغص  دشاب  هدیسرن  مامت  لاس  هدجیه  هب 
. تسا هدراذگن  ثانا  روکذ و  نیب  قرف  یندم  نوناق  رما  نیا  رد 

زا دـعب  هک  یتروص  رد  کلذ  عم  تسا ، دیـشر  ریغ  مکح  رد  دـشابن  مامت  لاس  هدـجیه  ياراد  هک  سک  ره  : » دـیوگیم م  ق . « 1209  » هدام
همکحم  رد  یسک  دشر  مامت  لاس  هدزناپ 
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دناوتیمن دـشابیمن و  ءافیتسا  تیلها  ياراد  هدیـسرن  مامت  لاس  هدـجیه  هب  هک  یـسک  نیاربانب  دوشیم .» جراـخ  تمومیق  تحت  زا  دوش  تباـث 

هکلب دزاس . عقاو  ار  نآ  لاثما  هراجا و  عیب ، دـناوتیمن  تهج  نیدـب  دـنک ، يرگید  لـباقم  رد  دـهعت  اـی  دـیامن و  ارجا  ار  دوخ  یندـم  قوقح 
. ددرگیم ءارجا  دشاب  میق  یصو و  یلو و  هک  نانآ  ینوناق  ةدنیامن  ۀلیسوب  اهنآ  ءارجا 

دناوتب وا  هک  تسا  هداد  هزاجا  ءانثتـسا  م . ق . « 1212  » هدام تسین  روصتم  ضوع  الب  کلمت  رد  زیمم  ریغصب  تبـسن  ینایز  هنوگچیه  نوچ 
م: ق . « 1212  » هدام دیامنب . ضوعالب  کلمت 

کلمت دـناوتیم  زیمم  ریغـص  کلذ  عم  تسا  رثا  الب  لطاب و  دـشاب ، وا  یلام  قوقح  لاوماـب و  طوبرم  هک  يدـح  اـت  ریغـص  لاوقا  لاـمعا و  »
روبزم یقوقح  حالطصا  هدومنن و  یفیرعت  زیمم  ریغص  زا  یندم  نوناق  تاحابم .» تزایح  ضوعالب و  حلص  هبه و  لوبق  لثم  دنک  ضوعالب 

راـثآ و دـناوتیم  یلو  درادـن  ماـمت  لاـس  هدـجیه  هک  دـنیوگ  یـسکب  یقوقح  حالطـصا  رد  زیمم  ریغـص  تسا . هداـتفین  رود  يوغل  ینعم  زا 
دوس و نینچمه  راثآ و  دناوتیمن  هک  تسا  زیمم  ریغ  ریغـص  نآ  لباقم  رد  دهد . صیخـشت  شیب  مک و  ار  دوخ  لامعا  نایز  دوس و  نینچمه 

لامعا زا  کی  ره  صیخشت  يارب  هک  یمهف  ۀجرد  تسا . هدرکن  نییعت  زیمم  ریغص  يارب  ار  ینس  نوناق  دهد . صیخشت  ار  دوخ  لامعا  نایز 
یمامتب تبسن  ریغص  رد  رما  نیا  صیخـشت  تردق  دشابیم . توافتم  تسا ، مزال  ددرگیم  بترتم  نآ  رب  هک  ینایز  دوس و  راثآ و  نینچمه  و 

. دنشاب هتشادن  ار  تردق  نآ  رگید  لامعا  ضعبب  تبـسن  اراد و  ار  زیمت  تردق  لامعا  زا  ضعبب  تبـسن  تسا  نکمم  تسین ، ناسکی  لامعا 
هک تسین  يریغـص  هدومن ، هراشا  نآب  الاب  ةدام  هک  زیمم  ریغـص  دسریم  رظنب  دوب . دهاوخ  توافتم  ریغـص  صاخـشا  رد  زیمت  ۀجرد  نیاربانب 
لاس هدـجیه  زا  رتمک  وا  نس  هک  تسا  یـسک  هکلب  دـهد ، صیخـشت  ار  اهنآ  نایز  دوس و  کی و  ره  راثآ  یئاضق و  لاـمعا  یماـمت  دـناوتب 

وا دریگب و  وا  زا  يزیچ  هکنآ  نودب  دهدیم  واب  یـسک  ار  یلام  دوشیم  واب  هک  ضوع  الب  هبه  حلـص و  رد  دهد  صیخـشت  دناوتیم  دشابیم و 
زین ار  اهنآ  راثآ  دـهد و  صیخـشت  زین  ار  هراجا  عیب و  قالط  حاکن ، دـننام  ار  رگید  لامعا  ریغـص  هک  درادـن  جایتحا  دـیامنیم و  لوبق  ار  نآ 

. دنادب
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نآ  كالم  تدحو  زا  ناوتیم  یلو  تسا ، هداد  هزاجا  ار  ضوعالب  کلمت  هچ  رگا  الاب  هدام 
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عافتنا قح  صاـخ ، فقو  لوبق  تسا  نینچمه  دـشابیم . ضوعـالب  کـلمت  دـننام  زین  زیمم  ریغـص  عفنب  ضوعـالب  دـهعت  هک  دومن  طابنتـسا 
یئاراد و لاوما و  رد  فرـصت  هکنآ  نودب  دیازفایم ، دوخ  یئاراد  رب  اهنآ  ۀلیـسوب  ریغـص  هک  تاحابم  تزایح  و  ینکـس ) یبقر و  يرمع ، )

. دیامنب دوخ  یلام  قوقح 
قوقح ءافیتسا  يارب  یعیبط  تیلباق  مامت  لاس  هدـجیه  زا  لـبق  تسا و  سردوز  ناـنآ  یحور  یمـسج و  ياوق  هک  دـنوشیم  تفاـی  يراـغص 

دنناوتیم روبزم  صاخشا  م . ق . « 1209  » هدام لیذ  روتـسدب  دنیآیم . رد  غلاب  صاخـشا  فیدر  رد  تهج  نیا  زا  هک  دنوشیم  اراد  ار  یندـم 
دشر مکح  رما  نیاب  یگدیسر  زا  سپ  هاگداد  دنیامنب و  دوخ  ةزوح  ناتـسرهش  هاگداد  زا  دشر  مکح  تساوخرد  مامت  لاس  هدزناپ  زا  سپ 

. دیامنیم رداص  ار  نانآ 
هناگیب عابتا  دبایم و  همتاخ  یگلاس  هدجیه  هب  دنشاب  هتـشاد  تماقا  روشک  زا  جراخ  رد  هچ  رگا  ناریا ، عابتا  رغـص  نارود  یندم  نوناق  قبط 
لاوحاب هطوبرم  لـئاسم  ثیح  زا  ناریا  كاـخ  رد  میقم  هجراـخ  عاـبتا  : » م ق . « 7  » هدام دنتـسه . دوخ  عوبتم  تلود  نوناـق  عباـت  رما  نیا  رد 

«. دوب دنهاوخ  دوخ  عوبتم  تلود  تاررقم  نیناوق و  عیطم  تادهاعم  دودح  رد  هیثرا  قوقح  ثیح  زا  نینچمه  دوخ و  تیلها  هیصخش و 
ار دوخ  قوقح  ءارجا  تیلباق  یحور  ياهیرامیب  هضراع  ای  یعیبط  صقن  رثا  رد  تسا  نکمم  دنتـسه ، مامت  لاس  هدـجیه  ياراد  هک  یناسک 

تیلباق هک  مادام  ریغـص  دننام  زین  نانیا  دـندرگ . نونجم  ای  هیفـس  دـنهدب و  تسد  زا  ینامز  تدـمب  نآب ، لین  زا  سپ  ای  دـنرواین و  تسدـب 
ةدام 1207 دنیوگ . روجحم  نانآب  یقوقح  حالطصا  رد  هک  دنشابیم  عونمم  دوخ  یلام  قوقح  لاوما و  رد  فرصت  زا  دندقاف ، ار  قح  ءارجا 

: دنتسه عونمم  دوخ  یلام  قوقح  لاوما و  رد  فرصت  زا  روجحم و  لیذ  صاخشا  : » م ق .
. راغص - 1

. دیشر ریغ  صاخشا  - 2
«. نیناجم - 3

دندرگیم  ءافیتسا  تیلها  ياراد  دوخ  يدوخب  دنسریم  مامت  لاس  نسب 18  هک  یناسک 
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«1210  » هدام روتسدب  نیاربانب  دشابیمن . مکح  رودص  هاگداد و  یگدیسرب  جایتحا  دنیامنب و  دوخ  یئاراد  رد  فرصت  هنوگ  همه  دنناوتیم  و 
نونج ای  دشر  مدع  هکنآ  رگم  دومن  روجحم  دشر  مدع  ای  نونج  ناونعب  مامت  لاس  هدجیه  هب  ندیـسر  زا  دعب  ناوتیمن  ار  سکچـیه  : » م ق .

«. دشاب هدش  تباث  وا 
کیب دنـشابیم  عونمم  دوخ  یلام  قوقح  لاوما و  رد  فرـصت  هنوگ  ره  زا  هک  راغـص  هک ، تسنآ  هدشن  تیاعر  ناریا  نوناق  رد  هک  ياهتکن 

هنوگ همه  دنـشاب ، هتخومآ  یگدنز  رد  یتایبرجت  هکنآ  نودب  دندرگیم و  لماک  تیلها  ياراد  تسا  مامت  لاس  نتشذگ 18  هب  نآ  هظحل و 
هک دوـب  نآ  رتـهب  سپ  تسا ، دوهـشم  بلغا  لـمع  رد  هک  دراد  رب  رد  ار  یتارطخ  رما  نیا  دـنیامنب و  دوـخ  یئاراد  رد  دـنناوتیم  ار  فرـصت 

صقان ءاـفیتسا  تیلها  ياراد  هک  دریگب  رظن  رد  راغـص  يارب  ار  ۀـلحرم  رگید  ياـهروشک  یـضعب  یندـم  نیناوق  دـننام  ناریا  یندـم  نوناـق 
. دندرگ لماک  ءافیتسا  تیلها  ياراد  دنتخومآ  یتایبرجت  دندرب و  رسب  نآ  رد  هک  يدنچ  سپس  دندرگ و 

- تیصخش زا  تیامح  - 3

نارگید زواجت  زا  ارجا و  ار  دوخ  قوقح  ینعی  ددرگ  دنمهرهب  دـیامنیم  یناگدـنز  هک  ياهعماج  رد  دوخ  تیـصخش  زا  دراد  قح  يدرف  ره 
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لاوحاب تبـسن  تسا  نینچمه  دنک و  لامعتـسا  يرگید  ار  وا  یگداوناخ  مان  هک  ددرگ  عنام  هکنآ  دننام  دـنک ، يریگولج  یـضتقم  لئاسوب 
وا تیعبات  تیعضوب  یگتسب  هک  دوخ  یسایس  قوقح  زا  ای  دیامنب و  يرگیدب  تبسن  توبا  ای  تونب و  يوعد  دناوتیم  هکنانچ  دوخ  هیـصخش 

. دیامن زواجت  نآب  تبسن  یسک  دراذگن  هک  دشابیم  دوخ  یلام  عفانم  زا  درف  تیامح  تیصخش ، زا  تیامح  لباقم  رد  دنک . عافد  دراد 
تهج نیدب  ددرگیمن و  دـنمهرهب  نآ  زا  یـسک  عفتنم  زج  ار  يدام  عفانم  هک  تسنآ  تیـصخش  قوقح  نیب  يدام و  عفانم  نیب  یـساسا  قرف 

تیـصخش قوقح  سکعلاب  دوشیم . لقتنم  شاهثروب  توف  ۀلیـسوب  دنک و  ضارعا  نآ  زا  ای  دیامن و  طاقـسا  ای  دـهد و  لاقتنا  ار  وا  دـناوتیم 
تهج نیدب  دشابیم و  زیامتم  رگید  دارفا  زا  دوخ ، تیصخش  قوقح  ۀلیسوب  وا  تسا و  هعماج  لکیه  لولس  درف  اریز  دراد ، هعماجب  یگتـسب 

. تسا تشادزاب  طاقسا و  لاقتنا و  لباق  ریغ  روبزم  قوقح 
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دنک  بلس  دوخ  زا  ار  یندم  قوقح  ءارجا  قح  ای  عتمت  قح  دناوتیمن  سکچیه 
وا شیادیپ  اب  تسا و  هدراذـگ  هعیدوب  ناسنا  تعیبط  رد  دـنوادخ  هک  تسا  يزمر  دـشابیم ، یقوقح  تیـصخش  زراب  رهظم  هک  عتمت  تیلها 

. دوشیم دوبان  شگرم  اب  مأوت و 
اریز دومن ، ضرف  هدرم  ار  وا  ناوتیمن  تسا  هدنز  ۀـعیبط  هکیمادام  ناسنا  دـشابیم و  یقوقح  گرم  یناسنا  درف  زا  یقوقح  تیـصخش  بلس 

نتـشاد نودـب  ناسنا  درف  ره  تسا ، عامتجا  حور  هک  قوقح  ملاـع  رد  دراد و  تاـفانم  تسا  هدرک  هیدـه  واـب  تعیبط  هک  يزمر  اـب  رما  نیا 
. دنیامنب بلس  رگیدکی  زا  ار  نآ  دنناوتب  ات  تسین  یناسنا  دارفا  رایخا  تحت  عتمت  تیلها  نیاربانب  دوشیمن . هتخانـش  هدنز  یقوقح  تیـصخش 
زا ار  یندم  قوقح  زا  یتمـسق  ای  مامت  ءارجا  قح  ای  عتمت و  قح  یلک  روطب  دناوتیمن  سکچـیه  : » دـیوگیم م . ق . « 959  » ةدام هک  تسا  نیا 

دنک » بلس  دوخ 
: الاب ةدام  حرش 

يروطب دنک ، بلس  دوخ  زا  ار  قح  ندش  اراد  تیلباق  ینعی  عتمت  قح  دناوتیمن  دارفا  زا  کی  چیه  هک  تسنآ  عتمت  قح  بلس  زا  هدام  روظنم 
هک دنک  بلس  ار  دوخ  یندم  قوقح  یمامت  یسک  هکنآ  دننام  دشاب  قوقح  نآ  مامت  بلـس  هاوخ  دروآ ، تسدب  ار  قح  نآ  دناوتن  ًادعب  هک 

یـسک الثم  نآ . لاثما  کلمت و  قح  ای  تیجوز  قح  دـننام  دـنک  بلـس  دوخ  زا  ار  نآ  زا  یتمـسق  ای  و  دـیآ ، رد  يدامج  ای  تابن  مکح  رد 
دقع دوخ  يارب  ار  ینز  هاگره  هک  دشاب  هتـشادن  ار  ینز  چیه  اب  جاودزا  قح  هک  ینعم  نیدب  دـنک ، بلـس  دوخ  زا  ار  جاودزا  قح  دـناوتیمن 

نارود رد  ار  يرگید  نز  اب  جاودزا  قح  رهوش  هک  دوش  طرـش  حاکن  دقع  رد  هچنانچ  نیاربانب  دوشن . ادیپ  ود  نآ  نیب  تیجوز  ۀطبار  دـنک 
يرگید اب  یسک  هاگره  نینچمه  دوشیمن . بلس  وا  زا  قح  نیا  تسین و  حیحص  روبزم  طرـش  دشاب ، هتـشادن  وا  گرم  زا  سپ  ای  نز  تایح 

یقرف دوشیمن . بلس  وا  زا  یعورزم  کلم  دیرخ  قح  دشاب ، هتشادن  یعورزم  کلم  دیرخ  قح  يرتشم  هک  دیامنب  طرش  عیب  دقع  نمـض  رد 
، رمع یمامت  يارب  ای  دشاب  ینیعم  تدم  يارب  رما  نیا  هک  دیامنیمن 
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. دشابیم هارمه  درف  اب  یگدنز  نارود  یمامت  رد  تیصخش  تسا و  یناسنا  تایح  مزاول  زا  تیصخش  اریز 

، تسنآ ءارجا  لامعا و  عتمت ، قح  نتشاد  زا  یئاغ  تلع  اریز  تسا ، رثایب  یناونع  دشاب ، نآ  ءارجا  رب  تردق  هکنآ  نودب  عتمت  قح  نتـشاد 
یندم نوناق  هک  تسا  نیا  تسناوت . دنهاوخن  ار  نآ  ءارجا  قح  بلـس  راچان  دنیامنب  دوخ  زا  عتمت  قح  بلـس  دنناوتیمن  دارفا  هکنانچمه  اذل 

. تسا هدومن  عنم  عتمت  قح  بلس  فیدر  رد  ار  ءارجا  قح  بلس  هلمج  کی  رد  الاب  هدام  رد 
، کلمت قح  دننام  تسا  قح  نآ  زا  عون  کی  عتمت  قح  زا  یتمسق  زا  هدام  روظنم  نآ ، ءارجا  ای  عتمت و  قح  زا  یتمسق  بلـس  تسا  نینچمه 

ياراد قوقح  عومجم  نتـشاد  اـب  دارفا  دـنادرگیم و  لولعم  ار  یقوقح  تیـصخش  قح  نآ  بلـس  اریز  نآ ، لاـثما  قـالط و  اـی  جاودزا  قـح 
زا روظنم  تسا . هدومن  عنم  ار  نآ  ءارجا  ای  عتمت و  قح  زا  یتمسق  ای  مامت  بلس  یلک ، روطب  هدام  هک  تسا  نیا  دنوشیم . یقوقح  تیـصخش 
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دراو یقوقح  تیصخشب  همطل  هک  تسا  يرما  نآ  اریز  دشابیم ، یعیبط  یلک  دیقب  قح  نآ  زا  یتمـسق  ای  مامت  بلـس  یلک ، روطب  قح  بلس 
زا دوخ  جراخ ، رد  ینیعم  عوضوم  زا  قح  بلـس  اریز  دشابیم ، درف  یقوقح  يدازآ  ۀمزال  یئزج  روطب  قح  بلـس  رب  تردـق  الا  دروآیم و 

، هداد تلاکو  واب  هک  ار  ینیعم  لیکو  لزع  قح  يدقع  نمـض  رد  یـسک  هکنانچ  تسا ، هدش  اطعا  ناسناب  هک  دیآیم  رامـشب  یندم  قوقح 
. دنک بلس  دوخ  زا  ار  سک  نالفب  قلعتم  هناخ  نالف  دیرخ  قح  ای  دیامن و  بلس  دوخ  زا 

ناوتیم ار  قح  هکنآ  اـی  تسا ، رثا  ـالب  قح  نآ  ءارجا  ـالاب  دراوم  رد  یئزج  روطب  قح  بلـس  رثا  رد  اـیآ  هک  تسنآ  دـیآیم  شیپ  هک  یثحب 
بلـس دوخ  زا  يرگید  لباقم  رد  یـسک  هاگره  الثم  دزادرپب ؟ قح  ءارجا  رثا  رد  ار  فرط  تاراـسخ  دـیاب  روبزم  صخـش  یلو  دومن ، ءارجا 
حیحـص هلماعم  هکنآ  ای  دوب  دهاوخ  لطاب  هلماعم  نآ  ایآ  درخب ، ًادعب  ار  کلم  ای  هناخ  نآ  دشاب و  هدومن  ار  کلم  ای  هناخ  نالف  دـیرخ  قح 

کلم ۀلماعم  روبزم  قح  بلـس  رثا  رد  هک  دسریم  رظنب  دشابیم ؟ کلم  نآ  دیرخ  رثا  رد  هدراو  تاراسخ  لوئـسم  روبزم  صخـش  یلو  تسا 
رادیرخ  اریز  دشابیم ، لطاب 
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. تسا هتشادن  ار  یقح  نینچ  هک  تسنآ  دننام  قح ، بلس  زا  سپ 

نارهطب مق  يزاسهار  هصقانم  رد  دوش  دـهعتم  هکنآ  دـننام  دـنکن ، هدافتـسا  صاخ  قح  نالف  زا  هک  دـیامن  دـهعت  یـسک  هک  یتروص  رد  اما 
دیامن لامعا  دناوتیم  هک  درف  يارب  تسا  يرایتخا  قح  نوچ  ددرگ ، هدنرب  هصقانم  رد  دهدب و  داهنشیپ  دهعت  فالخ  رب  وا  دهدن و  داهنـشیپ 
ماجنا مدع  زا  هیشان  تاراسخ  دیامن  لمع  دوخ  دهعت  فالخ  رب  هچنانچ  تسا و  حیحـص  نآ  لامعا  مدعب  دهعت  اذل  دنکن ، لامعا  دناوتیم  و 

. دهد تدوع  دوخ  هیلوا  تلاحب  ار  نآ  دوشیم  روبجم  دشاب  نکمم  هاگره  دزادرپب و  دیاب  ار  دهعت 
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تیعبات رد  مود - باتک 

تایلک

تیعبات فیرعت  - 1

. دنکیم طوبرم  يروشکب  ار  يدرف  هک  تسا  يونعم  یسایس و  طابترا  زا  یعون  تیعبات 
یمئاد یـساسا و  رـصانع  ءزج  درف  نآ  بجومب  هک  تسا  یـسایس  طاـبترا  زا  یعون  تیعباـت  يوـسنارف  نادـقوقح   Niboyet هتفگ رباـنب 

. ددرگیم يروشک 
لوصا یلامش  ياکیرمآ  هدحتم  ياهروشک  دننام  اهروشک  زا  بلغا  تهج  نیمهب  دوریم و  رامـشب  یمومع  قوقح  لئاسم  زا  ًالوصا  تیعبات 

زا ضعب  دـناهدش ، رکذـتم  يداـع  نیناوق  نمـض  ار  نآـب  هطوبرم  تافیرـشت  تاـعورف و  هدروآ و  دوخ  یـساسا  نوناـق  نمـض  ار  نآ  همهم 
. دناهدومن نایب  صوصخم  نیناوق  نمض  ار  نآ  اهروشک 

هسنارف بالقنا  زا  لبق  روبزم  روشک  رد  تسا . هدش  سابتقا  هسنارف  روشک  تیعبات  نیناوق  زا  ناریا  تیعباتب  هطوبرم  نیناوق  زا  یمهم  تمـسق 
رد هک  دش  ببس  نآ  نوزفازور  تیمها  راکشآ و  هلأسم  نیا  یسایس  ۀبنج  بالقنا  زا  سپ  نکیل  هدوب ، یقوقح  هلأسم  کی  ًارصحنم  تیعبات 

. دوش هتفگ  نآب  طوبرم  لئاسم  هدام  نمض 14  هسنارف  « 1804  » یندم نوناق 
ناـمز تاـفلت  ناربج  يارب  نینچمه  دـمآ و  شیپ  هسنارف  رد  لوا  یللملا  نیب  گـنج  زا  دـعب  یعاـمتجا  يداـصتقا و  ظاـحل  زا  هک  یتارییغت 
خـسن یندم  نوناق  رد  جردنم  تیعبات  تاررقم  دیدرگ  بجوم  دومن ، ادیپ  تیعبات  لوبق  ترجاهم و  هار  زا  سوفن  ریثکتب  جایتحا  هک  گنج 
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. دسرب بیوصتب  هدام  رد 14  توا 1927  مهد  رد  هناگادج  نوناق  نمض  ةزات  تاررقم  دوش و 
رد  هرخالاب  دوب ، ینالوط  داوم  ياراد  صقان و  میدق  نوناق  دننام  تیعبات  دیدج  نوناق 
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بیوصتب  Code de la nationalite تیعبات ۀـعومجم  مانب  هدام  رد 150  ینوناق  هداـم ، ضوعب 14  تیعباـت  تاررقم  « 1945  » لاس

. دیسر
یندم نوناق  مود  دـلج  زا  مود  باتک  رد  هدام  « 16  » رد ار  تیعباـتب  هطوبرم  تاررقم  هسنارف  « 1804  » یندم نوناق  دیلقتب  ناریا  راذـگنوناق 

الثم دـشابیم ، هسنارف  تیعباـت  قباـس  نیناوـق  صقاوـن  بیاـعم و  زا  يرایـسب  ياراد  اـًلوصا  ناریا  تیعباـت  یلعف  تاررقم  تسا . هدوـمن  ناـیب 
یلکش نیناوق  هفاضاب  تسا . هدش  هدروآ  « 976  » لیوط ضیرع و  ةدام  نمض  طلتخم  روطب  اجکی و  تیعبات  فلتخم  عاوناب  طوبرم  تاررقم 

(. م ق . « 983  » هدامب دوش  عوجر  لاثم  باب  نم   ) تسا هدیدرگ  نایب  نآ  نمض  دشابیمن  یندم  قوقح  نأش  رد  هکنیا  اب  تیعبات  یتافیرشت  و 
ای يداع و  تاررقم  تیعبات و  یـساسا  لوصا  دنوش : میـسقت  کیکفت و  هتـسد  ودب  تیعباتب  هطوبرم  تاررقم  تسا  یـضتقم  یقوقح  رظن  زا 

تاررقم هک  مود  ۀتسد  دوش و  هدیناجنگ  یندم  نوناق  رد  ای  یساسا و  نوناق  نمض  تسا  تیعبات  لوصاب  طوبرم  هک  لوا  هتـسد  نآ . یلکش 
. ددرگ میظنت  هناگادج  روطب  تسا  تیعبات  یلکش  ای  يداع و 

Ripert

رد تسا  بسانم  ریز  لیالدـب  یلو  دوریم  رامـشب  یمومع  قوقح  لـئاسم  زا  هچ  رگا  تیعباـت ، هک  تسا  هدـش  رکذـتم  يوسنارف  نادقوقح 
: دوش هدیناجنگ  یندم  نوناق 

زا ود  نـیا  دـنیامنیم و  لیـصحت  جاودزا  قـیرط  زا  اـی  بـسن و  هار  زا  ار  دوـخ  تیعباـت  دنتـسه  روـشک  کـی  ۀـعبت  هـک  يدارفا  رثـکا  ـالوا -
. دشابیم یندم  قوقح  تاعوضوم 

نآ يافیتسا  عتمت و  تیلها  ًاساسا  ای  اهیجراخ  دـشابیم و  روشک  عابتاب  رـصحنم  طقف  دراوم  زا  ةراـپ  رد  یندـم  قوقح  يواـست  لـصا  ًاـیناث -
. دشابیم طورشم  دودحم و  قوقح  عون  نیاب  تبسن  اهنآ  تیلها  ای  دنرادن و  ار  قوقح 

. دشابیم يرتسگداد  ياههاگداد  تیحالص  رد  تیعباتب ، هطوبرم  لئاسم  رد  تواضق  یگدیسر و  ًاثلاث -

تیعبات یساسا  لوصا  - 2

: دوش هداد  رکذت  یلک  روطب  تیعبات  همهم  لوصا  ۀمدقم  هک  دیامنیم  باجیا  ناریا  قوقح  رد  تیعبات  تاررقم  نایب 
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: تسا عون  ود  رب  دارفا  تیعبات 
La nationalite de هسنارفب ار  نآ  هک  دوشیم  لیمحت  لفطب  نوناق  مکحب  دلوت  خیرات  زا  هک  تسا  یتیعبات  نآ  و  أدبم - تیعبات  لوا -

. دنمان  La nationalite d, origine ای  naissance

ای صخش و  یقوقح  لامعا  رثا  رد  دشابیم  هدنز  صخـش  هک  یعقوم  ات  دلوت  خیرات  زا  دعب  هک  تسا  یتیعبات  نآ  و  یقاقتـشا - تیعبات  مود -
رثا رد  تیعبات  لیصحت  تسا  لیبق  نیا  زا  دنمان .  La nationalite derivee ار نآ  هک  دوش  لیصحت  تسا  نکمم  وا  ینوناق  ةدنیامن 

. جاودزا رثا  رد  تیعبات  لیصحت  ای  یجراخ و  روشک  رد  ینیعم  تدم  تنوکس 
. تسا زیچان  دلوت  تیعبات  لباقم  رد  یقاقتشا  تیعبات  دراوم  دشابیم و  دلوت  تیعبات  عون  زا  روشک  ره  عابتا  رثکا  تیعبات 

: دوشیم لصاح  هار  ود  زا  دلوت  تیعبات 
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. دنمان زین  نوخ  لصا  ار  نآ  هک  بسن  هار  زا  تیعبات  لیصحت  لوا - قیرط 
 ( Yus sanginis, la nationalite de filiation ) 

Yus soli, la nationalite de تـسا ( فورعم  كاـخ  لـصاب  هـک  روـشک  ورملق  رد  دـلوت  رثا  رد  تیعباـت  لیـصحت  مود - قـیرط 
 ( teritoire

ار دوخ  ردام  ای  ردپ  تیعبات  ًارهق  دوش  دلوتم  لفط  اجکره  لصا  نیا  قباطم  هچ  درادن ، یهجوت  دوشیم  دـلوتم  لفط  هک  یلحمب  نوخ  لصا 
. دوش هتفرگ  رظن  رد  لفط  بسن  هکنآ  نودب  دوشیم ، لیمحت  لفطب  دلوت  لحم  روشک  تیعبات  كاخ ، لصا  قبط  سکع  رب  تسا . اراد 

اجنیا رد  نآ  رکذ  هک  دـهدیم  لیکـشت  ار  یـصوصخ  لـلملا  نیب  قوقح  ثحاـبم  زا  یکی  كاـخ  نوخ و  قیرط  ود  زا  کـی  ره  رد  وگتفگ 
. درادن دروم 

رظن رد  نودـب  یملـسم  تقیقح  عون  چـیه  كاخ  لصا  ای  نوخ و  لـصا  باـختنا  رد  هک  تسا  نیا  دوش  يروآداـی  تسا  مزـال  هک  ياهتکن 
هار نآ  يارب  ناوتب  ات  تسین  یفـسلف  ای  یقطنم  هلأسم  کی  تیعبات  رگید  ترابعب  دوش . يوریپ  نآ  زا  ات  درادن  دوجو  ناکم  نامز و  نتفرگ 

عاضوا  ربانب  يروشک  ره  دشاب . حالص  تقو  همه  اج و  همه  رد  نآ  لامعا  هک  درک  ادیپ  یلکشلا  دحتم  لح 
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یمیمصت عون  ره  دیامن . عضو  ار  یتاررقم  هدیجنس  ار  دوخ  عفانم  تیعباتب  هطوبرم  لئاسم  رد  دیاب  يداصتقا  یسایس و  یئایفارغج ، لاوحا  و 
هک دوب  لاحم  تفریذپیمن  ار  كاخ  لصا  یلامـش  ياکیرما  ةدـحتم  ياهروشک  رگا  الثم  تسا ، یـشکدوخ  ۀـلزنمب  روشک  يارب  نیا  زا  ریغ 

درادن و راک  یفاک  ةزادـناب  دوخ  کچوک  نیمزرـس  نینکاس  يارب  هک  سیوس  روشک  سکع  رب  ددرگ ، زئاح  ار  يزورما  ندـمت  تیعمج و 
ود کیدزن  هجراخ  رد  سیوس  عابتا  دادـعت  هک  هدـش  ببـس  نوخ  لصا  زا  يوریپ  هکنآ  رب  هوالع  تشادـن ، ةراچ  نوخ  لـصاب  لـسوت  زج 

. ددرگ نیمأت  نآ  تمظع  هار  نیا  زا  دسرب و  روشک  نآ  یلعف  تیعمج  ربارب 
نوخ و لصا  ود  هسنارف  ناریا و  دننام  اهروشک  زا  يرایسب  دننکیم و  يوریپ  ار  كاخ  لصا  نیتال ، نابز و  یـسیلگنا  یئاکیرمآ  ياهروشک 

. دناهدومن ارجا  ًامأوت  ار  كاخ 
نیب گنج  زا  لبق  نپاژ  الثم  تسا ، هدومن  داجیا  يداـیز  تالاکـشا  لـمع  رد  كاـخ  نوخ و  لوصا  باـختنا  رد  اـهروشک  هیور  فـالتخا 

ار نوخ  لصا  نکیل  دـیدرگ ، كاخ  لصاب  لیامتم  درک و  رییغت  نپاژ  تیعبات  نوناـق  « 1924  » رد دوب و  هتفریذـپ  ار  نوخ  لصا  لوا  یللملا 
نکاس ياهینپاژ  زا  دلوتم  لافطا  ًۀجیتن  داد . همادا  دندوب  نکاس  اکیرما  هدحتم  کلامم  لیبق  زا  اهروشک  یضعب  رد  هک  دوخ  عابتاب  تبـسن 

دوب هدش  هتفریذپ  اکیرمآ  ۀلیـسوب  هک  كاخ  لصا  ربانب  دـندوب و  نپاژ  تیعبات  ياراد  نوخ  لصا  رب  انب  اکیرمآ  هدـحتم  ياهروشک  کلامم 
دـندش و گـنج  لـخاد  رگیدـکی  لـباقم  رد  نپاژ  اـکیرمآ و  دـمآ ، شیپ  مود  یللملا  نیب  گـنج  دـندشیم . زین  یئاـکیرما  تیعباـت  ياراد 

. دوبن ناسآ  اهنآ  لح  هک  دش  ادیپ  اکیرمآ  تلود  يارب  لمع  رد  يدایز  تالاکشا 
نودـب یلافطا  تسا  نکمم  هک  تسا  نیا  دـیآیم  شیپ  نوخ  كاخ و  لصا  زا  يوریپ  رد  اـهتلود  شور  فـالتخا  زا  هک  يرگید  ۀلئـسم 

( دنـشاب تیعبات  نودب  لفط  نیوبا  رگا  ای  و   ) لفط نیوبا  روشک  نیناوق  دلوت و  لحم  روشک  نیناوق  زا  کیچیه  ینعی  دنوش ، دـلوتم  تیعبات 
. دنهدیمن تیعبات  بسک  هزاجا  دیدج  دولومب 

تالاکـشا لح  هدماین و  نایمب  یتبحـص  تیعبات  نودب  دارفا  زا  ای  تیعبات و  دـنچ  ياراد  دارفا  زا  ناریا  یندـم  نوناق  تیعبات  مود  باتک  رد 
. تسا هدشن  ینیبشیپ  لئاسم  نیا  زا  هیشان 
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ناریا رد  تیعبات  تاررقم 
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نوخ لصا  زا  رگید  دراوم  ضعب  رد  كاخ و  لصا  دراوم  ضعب  رد  یحلاصمب ، رظن  تیعبات  رد  دوشیم  هدـید  ـالیذ  هکناـنچ  یندـم  نوناـق 
. تسا هدومن  يوریپ 

: دنوشیم بوسحم  ناریا  ۀعبت  لیذ  صاخشا   » م ق . « 976  » هدام قبط 
تیعبات كرادم  هک  تسا  ملسم  یناسک  یجراخ  تیعبت  دشاب . ملسم  اهنآ  یجراخ  تیعبت  هک  یـصاخشا  يانثتـساب  ناریا  نینکاس  ۀیلک  - 1

تباث نآ  فالخ  ات  دنـشابیم  روشک  نآ  ۀعبت  يروشک  ره  رد  نکاس  دارفا  هک  تسنآ  رهاظ  اریز  دشابن »...  ناریا  تلود  ضارتعا  دروم  اهنآ 
. ددرگ

، هدش ادیپ  كدوک  دننام  تسین  مولعم  وا  تیعبات  هک  دشاب ، هدیسرن  ای  هدیـسر  دشر  نسب  هاوخ  دوش ، تفای  ناریا  رد  يدرف  هاگره  نیاربانب 
رد نآ  دـهدیم و  حیـضوت  ار  یجراخ  تیعبات  ندوب  ملـسم  الاب  هدام  دوش . ملـسم  وا  یجراخ  تیعبت  هکنآ  رگم  دوشیم  هتخانـش  ناریا  ۀـعبت 

تلود ضارتعا  دروم  روبزم  كرادـم  تسا و  وا  یجراخ  تیعباـت  زا  یکاـح  هک  دـشاب  یکرادـم  ياراد  روبزم  صخـش  هک  تسا  یتروص 
ناریا تلود  ضارتعا  دروم  نانآ  كرادم  هک  مادام  دنراد  دوخ  یجراخ  تیعبات  رب  یکرادم  هک  یناسک  نیاربانب  دـشاب . هتفرگن  رارق  ناریا 
لیامت زا  یـشان  هک  تسا  ینوناق  ةراما  کی  يواح  ـالاب  رد  روکذـم  م  ق . « 976  » هدام لوا  دنب  دنوشیم . هتخانـش  هجراخ  ۀـعبت  هتفرگن  رارق 

. دشابیم كاخ  لصاب  یندم  نوناق 
هاگتماقا نتشاد ، تنوکـس  طرـش  ياجب  نکیل  تسا ، هدوب  دوجوم  قوف  ینوناق  هراما  زین  هام 1308  رویرهش  بوصم 16  تیعبات  نوناـق  رد 

. دشاب فلتخم  تسا  نکمم  تنوکس  لحم  هاگتماقا و  هک  تسنآ  رما  نیا  بجوم  تسا . هدوب  تیعبات  صیخشت  كالم  ناریا  رد 
زا و  تسا »...  بوسحم  هاگتماقا  روما و  زکرم  دشاب ، وا  روما  مهم  زکرم  زا  ریغ  یـصخش  تنوکـس  لحم  رگا  م ...«  ق . « 1002  » ةدام ربارب 

بوصم 1308 تیعبات  نوناق  قباطم  و  یندـم ) نوناـق  « 1006  » ةدام  ) تسا وا  میق  ای  یلو  هاگتماقا  ناـمه  روجحم  ریغـص و  هاـگتماقا  یفرط 
یتسیاب یناریا  دوش  دلوتم  دراد  هاگتماقا  ناریا  رد  هک  نآ ) ریغ  ای  دشاب  ناریا  هعبت  هچ   ) یسک زا  یجراخ  ياهروشک  زا  یکی  رد  هک  یلفط 

هدوبن  یقطنم  بیترت  نیا  هک  تسا  یهیدب  دوش و  بوسحم 
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هداـم مود  دـنب  رد  هچ  م و  ق . « 976  » ةدام لوا  دـنب  رد  هچ  نوناق  لیلد  نیمهب  دـنکیمن ، قیبطت  زین  كاـخ  نوخ و  لوصا  زا  کیچـیه  اـب  و 
. تسا هدرواین  نایمب  ینخس  هاگتماقا  زا  هتسناد و  تیعبات  لیصحت  طرش  ار  تنوکس  « 979»

لـصا هک  ار  يرگید  لصا  یندم  نوناق  دنـشاب »...  هدش  دلوتم  هجراخ  رد  ای  ناریا  رد  هکنیا  زا  معا  تسا  یناریا  اهنآ  ردـپ  هک  یناسک  - 2»
نیاربانب تسا . هدش  دـلوتم  اجنآ  رد  لفط  هک  یلحمب  هجوت  نودـب  دـشابیم ، ردـپ  تیعبات  زا  دـنزرف  تیعبت  نآ  دـیامنیم و  نایب  تسا  نوخ 

. دوشیم هتخانش  یناریا  لفط  دوش ، دلوتم  هجراخ  رد  نکاس  یناریا  ردپ  کی  زا  یلفط  هچنانچ 
ردـپ زا  دـلوتم  لفط  نیاربانب  تسا . هتـسنادن  رثؤم  ار  ردام  تیعبات  دـنزرف  تیعبات  رد  یندـم  نوناـق  ـالاب ، رد  روکذـم  مود  دـنب  هب  هجوت  اـب 

. دشابن یناریا  وا  ردام  هچ  رگا  دوشیم  هتخانش  یناریا  یناریا ،
. دشابیمن یناریا  دوش  دلوتم  ناریا  جراخ  رد  نکاس  یجراخ  ردپ  یناریا و  ردام  زا  يدنزرف  هچنانچ  سکعلاب  و 

لـصا هک  یقرتم  کلامم  رد  یقوقح  دیدج  رکفت  زرطب  هکنآ  لاح  تسا و  هتفریذـپ  ردـپب  تبـسن  طقف  ار  نوخ  لصا  روبزم  ةدام  مود  دـنب 
. دنرادیم یعرم  ردام  ردپب و  تبسن  يواست  روطب  ار  نوخ  متسیس  دناهتفریذپ ، ار  نوخ 

مولعمان نانآ  ردپ  دـنوشیم و  دـلوتم  ناریا  رد  هک  یناسک  دـشاب »...  مولعم  ریغ  نانآ  ردام  ردـپ و  هدـش و  دـلوتم  ناریا  رد  هک  یناسک  - 3»
. دنوشیم هتخانش  یناریا  دنشابیم و  م . ق . « 976  » هدام دنب 1  لومشم  تسا 

ریغ لفط  ردام  ردپ و  هک  يدروم  رد  اریز  دنکیم ، يریگولج  دازون  ندنام  تیعبات  نودـب  زا  يرایـسب  دراوم  رد  الاب ، رد  روکذـم  موس  دـنب 
. دوشیم لیمحت  لفطب  ناریا  تیعبات  ناریا  رد  دلوت  فرصب  دشاب  مولعم 
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ار كاخ  لصا  یندم  نوناق  دناهدمآ .»...  دوجوب  هدش  دـلوتم  ناریا  رد  اهنآ  زا  یکی  هک  یجراخ  ردام  ردـپ و  زا  ناریا  رد  هک  یناسک  - 4»
هدش دلوتم  ناریا  رد  زین  اهنآ  زا  یکی  هکنیا  رب  طورـشم  تسا ، هتفریذـپ  تسا  یجراخ  ردام  ردـپ و  زا  هک  ناریا  رد  دـلوتم  دازون  دروم  رد 

اهنآ  زا  کیچیه  هک  دشاب  یجراخ  ردام  ردپ و  ياراد  دوش و  دلوتم  ناریا  رد  لفط  هک  يدروم  رد  نیاربانب  دنشاب .
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ار كاخ  لصا  اکیرمآ  دـننام  هک  یئاـهروشک  هکنیا  لاـح  و  دوشیمن . یناریا  ناریا  رد  دـلوت  فرـصب  لـفط  نآ  دـناهدشن ، دـلوتم  ناریا  رد 
. دیامنیم لیمحت  ار  دوخ  تیعبات  لفطب  دروم  نینچ  رد  دناهتفریذپ 

هک دشاب  یناریا  ردام  یجراخ و  ردـپ  ياراد  هدـش و  دـلوتم  ناریا  رد  یلفط  هک  تسا  يدرومب  تبـسن  الاب  هدام  مراهچ  دـنب  رب  رگید  داریا 
نیا ددرگیمن و  نآ  لماش  روبزم  هدام  ترابع  اریز  دـهدیمن ، یناریا  تیعباـت  یلفط  نینچب  نوناـق  دنـشاب . هدـشن  دـلوتم  ناریا  رد  کیچـیه 
هدش دلوتم  هجراخ  رد  هک  یناریا  ردام  یجراخ و  ردپ  ياراد  هک  ناریا  رد  دـلوتم  لفط  اریز  تسا ، ناریا  یندـم  نوناق  تاهابتـشا  زا  یکی 

. دیآ دوجوب  دشاب ، هدش  دلوتم  ناریا  رد  نانآ  زا  یکی  هک  یجراخ  ردام  ردپ و  زا  هک  تسا  یلفط  زا  رت  یناریا  تسا ،
لاس کی  لقاال  مامت  لاس  هدجیه  نسب  ندیسر  زا  سپ  هلصافالب  هدمآ و  دوجوب  تسا  هجراخ  هعبت  هک  يردپ  زا  ناریا  رد  هک  یناسک  - 5»

لیـصحت يارب  نوناق  قباطم  هک  دوب  دـهاوخ  یتاررقم  قبط  رب  ناریا  تیعباـتب  اـهنآ  ندـش  لوبق  ـالا  و  دنـشاب ، هدرک  تماـقا  ناریا  رد  رگید 
هداد رارق  طرـش  ود  دوش  هتخانـش  یناریا  هجراخ ، هعبت  ردپ  زا  دلوتم  لفط  هکنآ  يارب  الاب  رد  روکذم  دنب  رد  تسا .»...  ررقم  ناریا  تیعبات 

: تسا
. ددرگ دلوتم  ناریا  روشک  رد  یجراخ  ردپ  زا  لفط  هکنآ  فلا -

هک درادن  یموزل  نیاربانب  دـنک . تماقا  ناریا  رد  رگید  لاس  کی  لقاال  مامت  لاس  هدـجیه  نسب  لفط  ندیـسر  زا  سپ  هلـصافالب  هکنآ  ب -
هک يزور  زا  لبق  سپـس  و  دنربب ، جراخب  ار  لفط  دلوت  زا  سپ  هاگره  هکلب  دـنامب ، ناریا  رد  یگلاس  نس 18  زا  لبق  ات  دـلوت  زا  سپ  لفط 

لفط دـنامب ، دوش  جراخ  ناریا  زا  روبزم  تدـم  فرظ  رد  هکنآ  نودـب  مامت  لاس  کی  تعجارم و  ناریاب  دـسریم  ماـمت  لاـس  هدـجیه  نسب 
رد ار  دلوت  زا  سپ  لاس  هدجیه  یمامت  دیاب  لفط  هک  دومن  طابنتـسا  الاب  رد  روکذم  رگید )  ) ۀملک زا  ناوتیم  دوشیم . هتخانـش  یناریا  روبزم 

. دشاب هتشاد  تنوکس  ناریا 
یکی هاگره  یلو  درادن ، یئاضاقت  هنوگچیه  هب  جایتحا  دوشیم و  هتخانش  ناریا  هعبت  دوخ  يدوخب  دوش  عمج  يدرف  رد  الاب  طئارـش  هچنانچ 

دوب  دهاوخ  یتاررقم  قبط  ناریا  تیعبتب  وا  دورو  ددرگیمن و  بوسحم  ناریا  ۀعبت  دشابن  دوجوم  یسک  رد  الاب  رد  روکذم  طئارش  زا 
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. تسا ررقم  ناریا  تیعبات  لیصحت  يارب  هک 
لاس کی  ات  مامت  لاس  هدجیه  نسب  ندیـسر  زا  سپ  دـنراد  قح  ةرقف 4 و 5  رد  روکذم  صاخـشا  : » دیوگیم م  ق . « 977  » ةدام هرصبت 1 -

تلود قیدصت  دـنیامن و  هجراخ  ترازو  میدـقت  یبتک  هیراهظا  قوف  تدـم  فرظ  رد  هکنیا  رب  طورـشم  دـننک ، لوبق  ار  دوخ  ردـپ  تیعبات 
ۀمان راهظا  لاس  کی  تدـم  رد  هاگره  نیاربانب  دـشاب .» هیراهظا  ۀمیمـض  تخانـش  دـنهاوخ  دوخ  هعبت  ار  اهنآ  هکنیاـب  ریاد  ناشردـپ  عوبتم 

تاررقم عبات  ناریا  تیعبات  زا  جورخ  دوشیم و  هتخانـش  یناریا  دـیامنن  هجراخ  ترازو  میدـقت  ار  ردـپ  عوبتم  تلود  یهاوگ  تسویپ  یبتک 
. دشابیم یمومع 

دنهاوخن هرقف 4 و 5  لومـشم  هجراخ  یلوسنق  یـسایس و  ناگدنیامن  زا  دـلوتم  لافطا  : » درادـیم ررقم  م  ق . « 976  » هدام هرصبت  هرصبت 2 -
اهنآ ردام  ردپ و  زا  یکی  هچ  رگا  دنوشیم ، دلوتم  ناریا  رد  هجراخ  ياهروشک  یلوسنق  یـسایس و  ناگدـنیامن  زا  هک  یلافطا  نیاربانب  دوب .»

یـسایس و هدنیامن  نآ  عوبتم  تلود  تیعباتب  دـنامب ، ناریا  رد  مامت  لاس  کی  لاس  هدـجیه  زا  سپ  هکنآ  ای  دـشاب و  هدـش  دـلوتم  ناریا  رد 
هدومن ءانثتسا  طقف  ار  هجراخ  یلوسنق  یـسایس و  ناگدنیامن  زا  دلوتم  لافطا  الاب  هرـصبت  ددرگیمن . بوسحم  یناریا  دنامیم و  یقاب  یلوسنق 
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اهنآ یصوصخم  دادرارق  قبط  رگم  دوب ، دنهاوخ  م  ق . « 976  » هدام دنب 4 و 5  لومشم  یماظن  یگنهرف ، يراجت ، ناگدنیامن  لافطا  تسا و 
. دنوش انثتسا  زین 

هدام و 5  قش 4  رد  هک  یطیارـش  تحت  هکلب  تسا  هتخانـشن  یناریا  ار  ناریا  رد  هجراخ  ۀـعبت  زا  دـلوتم  لـفط  ره  نوناـق  تشذـگ  هکناـنچ 
ار دوخ  روشک  رد  یجراخ  زا  دلوتم  لافطا  یطرـش  هنوگچـیه  نودـب  اهروشک  یـضعب  یلو  تسا  هتـسناد  یناریا  هتـشاد  ررقم  م  ق . « 976»

: درادیم ررقم  لباقتم  لمع  رظن  زا  « 978  » هدام رد  ناریا  یندم  نوناق  دسانشیم . روشک  نآ  ۀعبت 
، تاررقم بجومب  ار  یناریا  عابتا  زا  دلوتم  لافطا  اهنآ  عوبتم  تکلمم  رد  هک  دـناهدش  دـلوتم  یلود  عابتا  زا  ناریا  رد  هک  یلافطاب  تبـسن  »

«. دش دهاوخ  هلباقتم  هلماعم  دننکیم  هزاجاب  طونم  ناریا  تیعبتب  ار  اهنآ  عوجر  هتشاد و  بوسحم  دوخ  ۀعبت 
رهوش  زا  تیعبات  رد  نز  تیعبت  دنک .» رایتخا  یناریا  رهوش  هک  یجراخ  هعبت  نز  ره  - 6»
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ندومن رهوش  رثا  رد  و  دـناهدومن ، ظفح  ار  نز  لالقتـسا  اهروشک  ضعب  نونکا  یلو  تفریم ، رامـشب  هملـسم  لوصا  زا  یناـمز  تدـم  دوخ 

هجراخ هعبت  اب  یناریا  نز  حاـکن  رد  م  ق . « 987  » هدام دـنامیم . یقاب  دوخ  قباس  تیعباتب  دـهدیمن و  تسد  زا  دوخ  يدوخب  ار  دوخ  تیعبات 
یناریا رهوش  هک  یجراخ  نز  هک  تسا  هدرک  يوریپ  ناریا  درم  اب  یجراـخ  نز  حاـکن  رد  هچنآ  فـالخ  رب  هدومن ، ار  ریخا  هدـعاق  تیاـعر 

. دیآیم رد  ناریا  تلود  تیعبتب  دوخ  يدوخب  حاکن  داقعنا  اب  دیامنب 
رب هک  يداریا  دیامنب . یتالکشم  داجیا  لمع  رد  تسا  نکمم  نیجوز  تیعبات  فالتخا  اریز  دشابیم ، هداوناخ  شمارآ  ظفح  رظن  زا  رما  نیا 
درم اب  هک  ياهقالع  يارب  نز  هک  ددرگ  بجوم  دـناوتیمن  یلو  دـیآ  شیپ  تسا  نکمم  ًاـقافتا  تالاکـشا  نیا  هک  تسنآ  دـنیامنیم  دراو  نآ 

. دیآ رد  تسا  يرگید  روشک  هعبت  هک  دوخ  رهوش  تیعباتب  ًارابجا  دهدب و  تسد  زا  ار  دوخ  لالقتسا  دنکیم ، جاودزا  وا  اب  دراد و  یجراخ 
تاررقم قبط  هک  یناسک  ددرگیم ، نایب  تیعبات  رییغت  طئارـش  رد  هکنانچ  دـشاب .» هدرک  لیـصحت  ار  ناریا  تیعبات  هک  یجراخ  هعبت  ره  - 7»

. دنوشیم هتخانش  یناریا  دندرگیم  لخاد  ناریا  تیعباتب  هطوبرم ،

ناریا تیعباتب  هجراخ  ۀعبت  لوبق 

هک یمومع  ۀبنج  یـسایس و  رظن  زا  هکلب  دنهد ، رییغت  ار  نآ  یطرـش  دیق و  نودـب  دـنناوتیمن  دـنرادن و  قلطم  يدازآ  تیعبات  رییغت  رد  دارفا 
. دشابیم رییغت  لباق  یطیارش  تحت  تسا  اراد  تیعبات 

ةدام دنیامنب . لوبق  ار  ناریا  تیعبات  ینیعم  تاررقم  دودح  رد  دنناوتب  هک  هداد  هزاجا  دنـشابیم ، هجراخ  ۀعبت  هک  یناسکب  ناریا  یندم  نوناق 
: دننک لیصحت  ار  ناریا  تیعبات  دنناوتیم  دنشاب  لیذ  طیارش  ياراد  هک  یصاخشا  : » دیوگیم م  ق . « 979»

دـشابن مامت  لاس  هدجیه  ياراد  هک  سک  ره  : » م ق . « 1209  » هدام قبط  ناریا  یندم  نوناق  اریز  دنشاب .» هدیـسر  مامت  لاس  هدجیه  نسب  - 1
تسدب  دشر  مکح  م . ق . « 1209  » ةدام روتسدب  هاگداد  فرط  زا  مامت  لاس  هدجیه  نس  زا  لبق  هک  یناسک  تسا »...  دیشر  ریغ  مکح  رد 
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لاس هدجیه  ار  تیعبات  رییغت  طرش  م  ق . « 979  » ةدام اریز  مامت ، لاس  هدجیه  زا  سپ  رگم  دندرگ ، دراو  ناریا  تیعبتب  دنناوتیمن  دـنروآیم 

ای رتشیب  ار  یندـم  غولب  نس  دوش  ناریا  ۀـعبت  دـهاوخیم  هک  یـسک  عوبتم  تلود  نوناق  هک  دـیامنیمن  قرف  رما  نیا  رد  تسا . هداد  رارق  ماـمت 
. دشاب هداد  رارق  لاس  هدجیه  زا  رتمک 

ناریا زا  لاس  جنپ  تدـم  رد  هک  تسنآ  یلاوتم  لاس  جـنپ  زا  روظنم  دنـشاب .» هدوب  نکاس  ناریا  رد  بوانتم  ای  یلاوتم  زا  معا  لاس  جـنپ  - 2»
رد لاس  ود  هک  یـسک  دـننام  تسا ، هدوبن  مهب  لصتم  تدـم  یمامت  هچ  رگا  دـشاب  ناریا  رد  لاس  جـنپ  هک  تسنآ  بواـنتم  دوشن و  جراـخ 
مود ةرقف  دروم  رد  تسا ...«  هدـنام  ناریا  رد  رگید  لاس  هس  هدرک و  تعجارم  سپـس  هدومن و  ترفاسم  جراخ  رد  لاس  کـی  هدوب و  ناریا 
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نکمم تسا » ناریا  كاخ  رد  تماقا  مکح  رد  ناریا  تلود  تمدـخ  يارب  هجراخ  رد  تماقا  تدـم  تسا ) هدام 979 ق . روظنم   ) هدام نیا 
. دوش لوحم  واب  ناریا  روشک  زا  جراخ  تیرومأم  دیآ و  رد  ناریا  تلود  تمدخ  رد  هجراخ  ۀعبت  دراوم  ضعب  رد  تسا 

رد ناریا  تلود  فرط  زا  یگدنیامن  تمـسب  هک  یناسک  دننام  تسا ، هتـسناد  ناریا  رد  تنوکـس  مکح  رد  ار  روبزم  تمدـخ  تدـم  نوناق 
ناریا رد  تنوکس  نیشنياج  ناریا  تلود  تمدخ  رد  ندوب  دنوش . راد  هدهع  ار  یلوسنق  فئاظو  هک  هدشیم  نیعم  اپورا  ياهروشک  یضعب 

. دوب دهاوخ 
دناوتیم دشاب  روشک  زا  جراخ  رد  ناریا  تلود  تمدخ  رد  رگید  طیارش  ندوب  عمج  اب  بوانتم  ای  یلاوتم  لاس  جنپ  هک  هجراخ  ۀعبت  نیاربانب 

. دیآ رد  ناریا  تیعباتب 
ياراد هک  یـصاخشا  نینچمه  دنـشاب و  هدرک  ینایاش  تدـعاسم  ای  تمدـخ  ناریا  هعفنملا  ماع  روماب  هک  یناـسک  : » م ق . « 980  » هدام قبط 
تلود تیعباتب  دورو  ياضاقت  دنتسه و  هعفنملا  ماع  روما  رد  صصختم  یملع و  یلاع  تاماقم  ياراد  ای  دنراد و  دالوا  وا  زا  یناریا و  لایع 
نکمم تماقا  طرش  تیاعر  نودب  دنادب ، حالـص  یهاشنهاش  تلود  تیعباتب  ار  اهنآ  دورو  تلود  هک  یتروص  رد  دنیامنیم ، ار  یهاشنهاش 

«. دنوش لوبق  ناریا  تیعبتب  ءارزو  تئیه  بیوصت  اب  تسا 
جایتحا  نآ  رد  دراد و  لماک  يدازآ  یناریا ، تیعبات  دورو  لوبق  رد  تلود  تئیه  الاب  دروم  رد 
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. دشابیمن لیلد  هنوگچیه  هب 

نس زا  هچنانچ  رگید ، مزال  كرادم  زاربا  رب  هوالع  دیامنیم  ار  ناریا  تیعبات  تساوخرد  هک  یـسک  دنـشابن .» یماظن  تمدخ  زا  يرارف  - 3»
رد اریزابرـس  تمدخ  ماجنا  ای  تقوم و  ای  مئاد  تیفاعم  گرب  دیاب  تسا ، هتـشذگ  دوخ  عوبتم  تلود  تاررقم  قبط  هفیظو  ماظن  تیلومـشم 
زا سپ  تسین و  مزال  يدنـس  نینچ  تسا  هدیـسرن  دوخ  عوبتم  روشک  رد  تیلومـشم  نسب  زونه  هاگره  الا  و  دهد ، هئارا  دوخ  عوبتم  روشک 

يارب هناگیب  عابتا  هک  تسا  رظن  نآ  زا  روبزم  طرـش  داد . دـهاوخ  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  تمدـخ  ناریا  نوناـق  قبط  دـیدرگ  ناریا  هعبت  هکنآ 
هناش دوخ  یلـصا  نهیمب  تمدخ  زا  هک  صاخـشا  هنوگنیا  اریز  دنیاین ، رد  ناریا  تیعباتب  دنهدن و  تیعبات  رییغت  هفیظو  ماظن  تمدخ  زا  رارف 

. تسین نانآ  تیعباتب  يدامتعا  دنرادن و  ار  ناریا  روشک  تیعبات  یگتسیاش  دناهدرک  یلاخ 
ای کچوک و  ۀـحنجب  تیموکحم  اـی  ماـهتا و  فرـص  دنـشاب .» هدـشن  موکحم  یـسایس  ریغ  تیاـنج  اـب  مهم  ۀـحنجب  یتکلمم  چـیه  رد  - 4»

. دوب دهاوخن  ناریا  تیعباتب  دورو  تساوخرد  زا  عنام  یسایس  ياهتیموکحم 

یعبت تیعبات 

هتخانـش ناریا  تلود  ۀـعبت  دـنیامنیم  ناریا  تیعبات  لیـصحت  نوناق  نیا  قبط  رب  هک  یناسک  ریغـص  دـالوا  نز و  : » دـیوگیم م  ق . « 984  » هدام
نـسب ندیـسر  خـیرات  زا  لاس  کی  فرظ  رد  ریغـص  دالوا  رهوش و  تیعبات  دنـس  رودـص  خـیرات  زا  لاس  کی  فرظ  رد  نز  یلو  دـنوشیم ،
نکیل دـنک ، لوبق  ار  ردـپ  اـی  رهوش و  قباـس  تکلمم  تیعباـت  هداد و  هجراـخ  روما  ترازوب  یبتک  هیراـهظا  دـنناوتیم  ماـمت ، لاـس  هدـجیه 

نآ ۀعبت  هک  دشابیم  قباس  تلود  قیدصت  نآ  و  دوش .» همیمـض  « 977  » هدام رد  روکذم  قیدصت  دـیاب  ثانا  روکذ و  زا  معا  دالوا  هیراهظاب 
: تسا تمسق  ود  ياراد  الاب  هدام  تخانش . دهاوخ  دوخ  ۀعبت  ار  اهنآ  هکنیاب  رئاد  دناهدوب 

فرط زا  وا  تیعبات  تساوخرد  هچناـنچ  دـیامنیم ، ناریا  تیعباـت  تساوخرد  م  ق . « 979  » هدام رد  روکذم  دانـسا  زاربا  اب  هک  یـسک  فلا -
دالوا  نز و  وا و  دوش ، هتفریذپ  ناریا  تاماقم 
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. تسا يرایتخا  ریغ  یعبت و  نانیا  تیعبات  رییغت  دش . دنهاوخ  لخاد  ناریا  تیعباتب  دنرادن  مامت  لاس  هدجیه  هک  وا  ریغص 
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ناریا نوناق  تسا ، هدوب  ردـپ  رهوش و  تیعبتب  هدوبن و  يرایتخا  ـالاب  دروم  رد  نوچ  ناریا ، تیعباـتب  ریغـص  دـالوا  نز و  ندـش  لـخاد  ب -
یناریا تیعبات  دنـس  رودـص  خـیرات  زا  لاس  کی  فرظ  رد  نز  هک  تسا  هداد  هزاجا  اذـل  دـیامنب  دودـحم  ار  ناـنیا  هدارا  يدازآ  هتـساوخن 
ترازو زا  یبتک  هیراهظا  ۀلیـسوب  دنناوتب  مامت ) لاس  هدـجیه  ینعی   ) دـشر نسب  ندیـسر  زا  سپ  لاس  کی  فرظ  رد  ریغـص  دالوا  و  رهوش ،

. دنیآرد دوخ  ردپ  ای  رهوش  قباس  عوبتم  تلود  تیعباتب  هک  دننک  تساوخرد  هجراخ 
دناهدیـسر مامت  لاس  هدجیه  نسب  هماناضاقت  خیرات  رد  هک  وا  دالوا  ةرابرد  هجو  چـیه  هب  ردـپ  یناریا  تیعبات  لیـصحت  : » م ق . « 985  » ةدام

طئارـش ندوب  عمج  اب  دـنناوتیم  دنتـسه و  یندـم  لالقتـسا  ياراد  دـناهدش و  جراخ  ردـپ  تیالو  تحت  زا  روبزم  دارفا  اریز  دـشابیمن .» رثؤم 
. دننامب یقاب  دوخ  تیعباتب  ای  دنیامنب و  ار  ناریا  تیعباتب  دورو  تساوخرد  م  ق . « 979  » ةدام قبط  رگید 

- دیامنیم جاودزا  یناریا  اب  هک  یجراخ  نز  تیعبات 

دوخ لوا  تیعباـتب  یناریا ، رهوش  توف  اـی  قـالط  زا  دـعب  دـناوتیم  دوشیم ، یناریا  جاودزا  ۀـجیتن  رد  هک  یناریا  ریغ  نز  : » م ق . « 986  » ةدام
یناریا درم  اب  جاودزا  هدوب  وا  تیعبات  رییغت  بجوم  هچنآ  اریز   ) دـنک علطم  ًاـبتک  ار  هجراـخ  روما  ترازو  هکنیا  رب  طورـشم  دـیامن ، عوجر 

نز ره  یلو  دنامب ) یقاب  دوخ  یناریا  تیعباتب  دـناوتیم  زین  روبزم  نز  هک  ینانچمه  تسا . هدـش  لحنم  توف  ای  قالط و  رثا  رد  نآ  هک  تسا 
اریز  ) دنک هدافتـسا  قح  نیا  زا  هدیـسرن  مامت  لاس  هدجیه  نسب  وا  دالوا  هک  مادام  دناوتیمن  دراد  دالوا  دوخ  قباس  رهوش  زا  هک  هدرم  رهوش 
هعبت هداـم  نیا  قباـطم  هک  ینز  لاـح  ره  رد  و  دـیامن ) یناریا  تیعباـت  كرتـب  لـیامتم  ار  دوخ  دـالوا  هک  دوـش  ببـس  رما  نیا  تسا  نکمم 

هدش  هداد  هجراخ  عابتاب  قح  نیا  هک  يدودح  رد  رگم  تشاد ، دهاوخن  هلوقنم  ریغ  لاوما  نتشاد  قح  دوشیم  هجراخ 
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هک هچنآ  زا  شیب  لوقنم  ریغ  لاوما  ياراد  هاگره  و  دـیآیم ) رد  رگید  نایجراخ  فیدر  رد  وا  یناریا  تیعباـت  نتفاـی  رییغت  اـب  اریز   ) دـشاب
زا لاس  کی  فرظ  رد  دـیاب  دـسرب ، واب  دـح  نآ  زا  شیب  یلوقنم  ریغ  لاوما  ثراب  ًادـعب  ای  هدوب  تسا  زیاج  نآ  نتـشاد  هجراخ  عاـبتا  يارب 

لاوما الا  دـنک و  لقتنم  ناریا  عابتاب  ءاحنا  زا  يوحنب  ار  دازام  رادـقم  ثرا ، دروم  رد  کـلم  ندـش  اراد  اـی  ناریا  تیعباـت  زا  جورخ  خـیرات 
لاوماب عجار  نوناقب  «. ) دش دهاوخ  هداد  اهنآب  تمیق  شورف  جراخم  عضو  زا  سپ  هدیـسر و  شورفب  لحم  مومعلا  یعدـم  تراظن  اب  روبزم 

(. دوش هعجارم  هدام  تحت 12  هام 1310  دادرخ  بوصم 16  هجراخ  عابتا  لوقنم  ریغ 

دنکیم جاودزا  هجراخ  هعبت  اب  هک  یناریا  نز  تیعبات 

نوناق قباـطم  هکنیا  رگم  دـنام ، دـهاوخ  یقاـب  دوخ  یناریا  تیعباـتب  دـیامنیم  تجوازم  هجراـخ  ۀـعبت  اـب  هک  یناریا  نز  : » م ق . « 987  » هدام
هتخانـش هناـگیب  تلود  ۀـعبت  روبزم  نز  تروص  نیا  رد  . ) دوش لـیمحت  هجوزب  جاودزا  دـقع  عوقو  ۀطـساوب  رهوـش  تیعباـت  جوز ، تکلمم 
تیعبات رب  نز  ءاقب  هک  یلصا  رب  هدرمش و  مرتحم  ار  رهوش  عوبتم  تلود  نوناق  دروم  نیا  رد  یللملا  نیب  تکازن  رظن  زا  ناریا  نوناق  دوشیم .

روما ترازوب  تساوخرد  میدـقت  فرـصب  قیرفت ، اـی  رهوش و  تاـفو  زا  دـعب  تروص  ره  رد  یلو  تسا ) هتـشاد  مدـقم  دـشاب  دوـخ  یناریا 
قلعت واب  ًاددـجم  نآب  هعجار  تازایتما  قوقح و  عیمج  اب  نز  هیلـصا  تیعبات  قیرفت ، دنـس  ای  رهوش و  توف  قیدـصت  هقرو  مامـضناب  هجراـخ 

هدراذگ دازآ  ار  وا  هدومنن و  بلـس  دوخ  قباس  رهوش  تیعبات  رب  ءاقب  رد  نز  زا  ار  يدازآ  تیجوز  لالحنا  زا  سپ  نوناق  . ) تفرگ دـهاوخ 
(. دیآ رد  ناریا  تیعباتب  هکنآ  ای  دنامب و  دوخ  قباس  رهوش  تیعباتب  دناوتب  هک  تسا 

هک یناریا  نز  دروـم  نیا  رد  دراذـگب ، ریخم  جوز  تیعباـت  یلـصا و  تیعباـت  نیب  ار  نز  جوز ، تکلمم  تیعباـت  نوناـق  هاـگره  ةرصبت 1 -
یبتک ۀمان  اضاقت  میدقت  طرشب  دشاب ، هتـشاد  تسد  رد  دوخ  ياضاقت  يارب  مه  یهجوم  للع  دوش و  اراد  ار  جوز  تکلمم  تیعبات  دهاوخب 
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رد هدومن  يریگتخـس  ناریا  تیعبات  زا  جورخ  رد  ناریا  نوناق  هکنآ  اب  ددرگ » تقفاوم  وا  ياـضاقت  اـب  تسا  نکمم  هجراـخ ، روما  ترازوب 
دناوتب  هجوم  تلع  نتشاد  اب  هک  هدراذگ  دازآ  ار  نز  الاب  دروم 
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(. دنامب یقاب  دوخ  یناریا  تیعباتب  ای  دریذپب و  ار  دوخ  هناگیب  رهوش  تیعبات 

عقوم رد  هک  هچنآ  زج  لوقنم  ریغ  لاوـما  نتـشاد  قـح  دـننکیم ، لیـصحت  ار  یجراـخ  تیعباـت  جاودزا  رثا  رب  هک  یناریا  ياـهنز  ةرصبت 2 -
مه قح  نیا  دوشیم ) هداد  هزاجا  هجراخ  عابتاب  هک  دشاب  هچنآ  زا  شیب  وا  لوقنم  ریغ  یئاراد  رادقم  هچ  رگا   ) دـنرادن دـناهدوب  اراد  جاودزا 

نوناق دودـح  رد  وا  لوقنم  ریغ  یئاراد  دنـشاب ، یجراخ  وا  هثرو  دریمب و  روبزم  نز  هچنانچ  نیاربانب   ) دوشیمن لقتنم  اـهنآ  یجراـخ  ثاروب 
(. ددرگیم هیدأت  هثروب  نآ  تمیق  هتفر و  شورفب  دادرخ 1310  بوصم 16  هجراخ  عابتا  لوقنم  ریغ  لاوماب  عجار 

«. دوب دهاوخن  ناریا  نانز  لومشم  ناریا  زا  جورخ  تمسق  رد  « 988  » ةدام تاجردنم 
زا لاس  کی  فرظ  رد  دـیاب  دـیآ ، رد  یجراخ  تیعباتب  دوش و  جراخ  ناریا  تلود  تیعباـت  زا  سک  ره  هک  هتـشاد  ررقم  م  ق . « 988  » ةدام
هک هداد  هزاجا  هدومن و  ینثتـسم  دـنیآیم  رد  یجراخ  تیعباتب  جاودزا  رثا  رد  هک  ار  ینانز  ـالاب  ةرـصبت  ریخا  تمـسق  ددرگ . جراـخ  ناریا 

دننامب ناریا  رد  دنناوتب 

دناهدمآ رد  ناریا  تیعباتب  هک  یناسک  ضعب  زا  تیعبات  بلس 

: دندرگیم جارخا  ناریا  تیعبات  زا  ریز  دروم  رد  دناهدمآ  رد  ناریا  تیعباتب  هک  یناسک 
هدش لوبق  ناریا  تیعبتب  هک  یصخش  دوش  مولعم  تیعبات ، دنس  رودص  خیرات  زا  لاس  جنپ  تدم  فرظ  رد  رگا  : » م ق . « 981  » هدام روتسدب 

لـصاح نامز  رورم  تازاجم  ای  مرجب  تبـسن  ناریا  نیناوق  قباطم  هک  یتدم  ياضقنا  زا  لبق  هاگره  نینچمه  هدوب و  ماظن  تمدخ  زا  يرارف 
زا ار  وا  جورخ  مکح  ءارزو  تئیه  تسا ، یمومع  تیاـنج  اـی  مهم  ۀـحنجب  موکحم  هدـش  لوبق  تیعبتب  هک  یـصخش  ددرگ  موـلعم  دوـشیم 

دوش مولعم  دـیدرگ  نامز  رورم  لومـشم  تازاجم  مرج و  هکنآ  زا  سپ  هاگره  الاب  هدام  موهفم  ربانب  درک »...  دـهاوخ  رداص  ناریا  تیعبات 
. ددرگیمن جراخ  ناریا  تیعبات  زا  تسا  هدوب  تازاجم  مرجب و  موکحم  هدش  لوبق  ناریا  تیعباتب  هک  یصخش 

بکترم دنشاب و  فقوتم  هجراخ  کلامم  رد  هک  یتروص  رد  دنوشیم  لوبق  ناریا  تیعباتب  هک  هجراخ  عابتا  : » م ق . « 981  » ةدام هرصبت  قبط 
. دش دهاوخ  بلس  اهنآ  زا  ناریا  تیعبات  ءارزو  تئیه  هزاجا  اب  هررقم ، ياهتازاجم  يارجا  رب  هوالع  دنوش ، لیذ  تایلمع 
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یلم و تموکح  ساسا  اب  تیدض  تفلاخم و  دنوش و  ناریا  تکلمم  یجراخ  یلخاد و  تینما  دـض  رب  یتایلمع  بکترم  هک  یناسک  فلا -

. دنیامنب يدازآ 
«. دنیامنن ءافیا  درادیم  ررقم  ناریا  نوناق  هک  يروطب  ار  هفیظو  ماظن  تمدخ  هک  یناسک  ب -

دنمورحم لیذ  قوقح  زا  دنیآیم  رد  ناریا  تیعباتب  هک  یئاهیجراخ 

قح ءانثتساب  تسا ، ررقم  نایناریا  يارب  هک  یقوقح  هیلک  زا  دنیامنب  ای  هدومن  یناریا  تیعبات  لیصحت  هک  یصاخشا  : » م ق . « 982  » هدام قبط 
لیان لیذ  تاماقمب  دـنناوتیمن  نکیل  دـنوشیم ، دـنمهرهب  هجراخ  یـسایس  تیرومأم  هنوگ  ره  ای  ترازو و  تلافک  ترازو و  ماـقمب  ندیـسر 

. تیعبات دنس  رودص  خیرات  زا  لاس  هد  زا  سپ  رگم  دندرگ ،
. يدلب یتیالو و  یتلایا و  ياهنمجنا  تیوضع  - 2 انس ) سلجم  یلم - ياروش  سلجم  ناسسؤم - سلجم   ) هننقم سلاجم  تیوضع  - 1
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یسک تسا ، هدومن  بلس  اهنآ  زا  ار  یسایس  تیرومأم  هنوگ  رهب  ندیـسر  قح  هک  الاب  ترابعب  هجوت  اب  هجراخ » روما  ترازو  مادختـسا  - 3
. دوش مادختسا  یسایس  تیرومأم  ریغ  رد  هجراخ  ترازو  رد  لاس  ود  زا  سپ  دناوتیم  هتفریذپ  ار  ناریا  تیعبات  هک 

ناریا تیعبات  تساوخرد  قیرط 

ياراد هدـش و  میلـست  هجراخ  روما  ترازوب  تـالو  اـی  ماـکح  طـسوتب  اـی  ًامیقتـسم  دـیاب  تیعباـت  تساوخرد  : » م ق . « 983  » ةدام روتـسدب 
، دنک میلـست  يرادناتـسا  ای  يرادنامرفب  ار  دوخ  تساوخرد  دناوتیم  دیامنیم  تیعبات  تساوخرد  هک  یـسک  نیاربانب  : ) دشاب لیذ  تامـضنم 

(. دهدب هجراخ  ترازوب  ًامیقتسم  دناوتیم  هک  ینانچمه 
. وا دالوا  لایع و  هدننکاضاقت و  تیوه  دانسا  قدصم  داوس  - 1

يارب نیعم  لغـش  ای  یفاک  تنکم  نتـشاد  هقباس و  ءوس  نتـشادن  ناریا و  رد  هدننکاضاقت  تماقا  تدم  نییعتب  رئاد  هیمظن  ۀـمان  قیدـصت  - 2
. شاعم نیمأت 

لیمکت  ار  هدننکاضاقت  صخشب  هعجار  تاعالطا  موزل  تروص  رد  هجراخ  روما  ترازو 
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اـضاقت ندش  لوبق  تروص  رد  دنک . ذاختا  یـضتقم  میمـصت  نآ  در  ای  لوبق  رد  روبزم  تئیه  ات  دومن  دهاوخ  لاسرا  ءارزو  تئیهب  ار  نآ  و 
«. دش دهاوخ  میلست  هدننکتساوخرد  هب  تیعبات  دنس 

ناریا تیعبات  كرت 

: لیذ طیارشب  رگم  دننک ، كرت  ار  دوخ  تیعبت  دنناوتیمن  ناریا  عابتا  : » دیوگیم م  ق . « 988  » هدام
نسب 18 دیاب  م  ق . « 979  » هدام قبط  هک  دنوش  لخاد  ناریا  تیعباتب  دنهاوخب  هک  یناسک  فالخ  رب  . ) دنشاب هدیسر  مامت  لاس  نسب 25  - 1

. تسا ناریا  تیعبات  زا  جورخ  زا  يریگتخس  يارب  روبزم  فالتخا  دنشاب ) هدیسر  مامت  لاس 
. دهد هزاجا  ار  نانآ  تیعبات  زا  جورخ  ءارزو  تئیه  - 2

ای دنـشابیم و  اراد  ناریا  رد  هک  لوقنم  ریغ  لاوما  رب  ار  دوخ  قوقح  تیعبات  كرت  خـیرات  زا  لاس  کی  فرظ  رد  هک  دـنیامن  دـهعت  البق  - 3
دننک لقتنم  یناریا  عابتاب  ءاحنا  زا  يوحنب  دـهدب  هجراخ  عاـبتاب  ار  نآ  کـلمت  ةزاـجا  ناریا  نیناوق  ول  دـنوش و  اراد  هثارولاـب  تسا  نکمم 
هدام نیا  قبط  رب  هک  یـسک  لافطا  هجوز و  تسا ) هدومن  يرتشیب  يریگتخـس  دنوشیم  جراخ  ناریا  تیعبات  زا  هک  یناسکب  تبـسن  نوناق  )
ءارزو تئیه  هزاجا  هکنیا  رگم  دندرگیمن ، جراخ  یناریا  تیعبت  زا  دنـشاب  ریبک  ای  ریغـص  روبزم  لافطا  هکنیا  زا  معا  دنیامنیم ، تیعبات  كرت 
ناریا تیعباتب  عبتب  شریغـص  دالوا  نز و  م  ق . « 984  » هدام قبط  دـنوشیم  لخاد  ناریا  تیعبتب  هک  یناسک  فالخ  رب  . ) دـشاب مه  اهنآ  لماش 

(. دنوشیم لخاد 
نیدب دنناوتن  يدارفا  هک  دشابیم  هفیظو  ماظن  زا  رارف  زا  يریگولج  يارب  طرـش  نیا  . ) دنـشاب هداد  ماجنا  ار  دوخ  حالـسلا  تحت  تمدخ  - 4

( دننک یلاخ  هناش  دوخ  یلم  فئاظو  زا  قیرط 
یتاررقم يارجا  رب  هوالع  دـنیامنیم ، یجراخ  تیعبت  لوبق  ناریا و  تیعبات  كرت  ياضاقتب  تردابم  هداـم  نیا  قبط  رب  هک  یناـسک  هرـصبت -

روبزم تدـم  فرظ  رد  هچنانچ  دـنوش ، جراخ  ناریا  زا  لاس  کی  تدـم  رد  دـیاب  تسا ، ررقم  نانآ  ةرابرد  هداـم  نیا  زا  ةرقف 3  نمـض  هک 
یصاخشا  نینچ  دومن و  دنهاوخ  رداص  ناشلاوما  شورف  اهنآ و  جارخ  اب  رما  هحلاص  تاماقم  دنوشن  جراخ 
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«. تسا مزال  نیعم  تدم  هعفدکی و  يارب  مه  نآ  ءارزو  تئیه  صوصخم  هزاجا  دنیایب  ناریاب  دنهاوخب  هیتآ  رد  هاگره 
، دشاب هدرک  لیصحت  یجراخ  تیعبات  یـسمش  خیرات 1280  زا  دـعب  ینوناق  تاررقم  تیاعر  نودـب  هک  یناریا  هعبت  ره  : » م ق . « 989  » هدام

مومعلا یعدـم  تراظن  اب  وا  هلوقنم  ریغ  لاوما  هیلک  لاح  نیع  رد  یلو  دوشیم ، هتخانـش  ناریا  ۀـعبت  هدوب و  نکی  مل  ناک  وا  یجراخ  تیعبت 
ترازو و تنواعم  ترازوب و  لاغتـشا  زا  هوالعب  دـش و  دـهاوخ  هداد  واب  نآ  تمیق  شورف ، جراخم  عضو  زا  سپ  هدیـسر و  شورفب  لـحم 

«. دوب دهاوخ  مورحم  یتلود  لغاشم  هنوگ  ره  يدلب و  یتیالو و  یتلایا و  ياهنمجنا  هننقم و  سلاجم  تیوضع 
دوخ هیلـصا  تیعبتب  دنهاوخب  دنـشاب و  هدرک  تیعبات  لیدـبت  تاررقم  قفاوم  ناشردـپ  ای  دوخ  هک  یـسک  ناریا  عابتا  زا  : » م ق . « 990  » هدام

«. دنادن حالص  ار  اهنآ  تیعبات  تلود  هکنآ  رگم  دش ، دنهاوخ  لوبق  ناریا  تیعباتب  تساوخرد  درجمب  دنیامن ، عوجر 
دورو و ياضاقت  هک  یناسک  دروم  رد  يرلسناش ) قوقح   ) يرتفد جراخم  ذخا  تیعبات و  نوناق  ءارجاب  هطوبرم  فیلاکت  : » م ق . « 991  » هدام

دیسر دهاوخ  ءارزو  تئیه  بیوصتب  هک  ۀمانماظن  بجومب  دنراد ، ار  یلصا  تیعبات  هب  ءاقب  ياضاقت  یهاشنهاش و  تلود  تیعبات  زا  جورخ 
. دیدرگ رظن  فرص  نآ  حرش  زا  دشابیم  یندم  قوقح  ثحب  زا  جراخ  روما  نیا  نوچ  دش .» دهاوخ  نیعم 
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لاوحا لجس  دانسا  رد  موس - باتک 

فیرعت

هدیـسر و تبثب  لاوحا  تبث  نوناق  تاررقم  قباطم  هک  تسا  يدنـس  زا  ترابع  یلجـس  دنـس  : » دـیامنیم فیرعت  هماننیئآ  « 1  » هدام هکنانچ 
. تسا ربتعم  یمسر و  نآ  تاجردنم 

«. دوشیم باختنا  یمسر  رتافد  رد  هناگراهچ  عیاقو  تبث  يارب  ًامسر  لاوحا  تبث  ةرادا  فرط  زا  هک  تسا  يدنمراک  لاوحا  تبث  ةدنیامن 
. همانسانش رتافد ، دناهتسد : ود  رب  یلجس  دانسا 

- لاوحا لجس  رتافد 

. دوشیم يرادهاگن  رامآ  ةرادا  رد  هدش و  تبث  نآ  رد  دارفا  هیصخش  لاوحا  هک  تسا  يرتافد  زا  ترابع  لاوحا  لجس  رتافد 
سیئر ءاضماب  نیعت و  رتفد  ياهتنا  ادتبا و  رد  نآ  تاحفص  ةدع  هدش و  هنگنم  برـس و  يراذگهرامـش و  دیاب  رتافد  هماننیئآ ، ةدام 4  قبط 
عونمم یلکب  دازآ  قاروا  يور  رد  عیاقو  تبث  دسرب . اهنآ  ةدنیامن  ای  نارهط  ناتـسرهش  ناتـسداد  لاوحا و  تبث  رامآ و  لک  یـسرزاب  هرادا 

. تسا
. دراد يددعتم  رتافد  عیاقو  زا  کی  ره  يارب  تسا و  یفلتخم  رتافد  ياراد  لاوحا  تبث  رامآ و  ةرادا 

همانسانش

نآ بحاصب  هدش و  هتشون  نآ  رب  دشابیم  تبث  لاوحا  لجس  رتافد  رد  هک  هنوگنآ  درف ، ره  هیصخش  لاوحا  هک  تسا  یگرب  زا  ترابع  نآ  و 
نیعم تـسا  ررقم  رما  نـیا  يارب  هـک  يرتاـفد  بجوـمب  سک  ره  لاوـحا  لجـس  : » دـیوگیم م . ق . « 992  » هداـم هک  تسا  نـیا  دوـشیم . هداد 
هاگره نیاربانب  دوب . دـنهاوخ  لاوحا  لجـس  رتافد  دارفا ، هیـصخش  لاوحا  صیخـشت  كالم  دوشیم  هدـیمهف  ـالاب  هداـم  زا  هکناـنچ  دوشیم .»

. ددرگیم حیحصت  نآ  قبط  همانسانش  تسا و  ربتعم  رتافد  تاجردنم  دشاب ، لاوحا  لجس  رتافد  تاجردنم  اب  فلاخم  همانسانش  تاجردنم 
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هناگراهچ عیاقو  تبثب  عجار  تاررقم  رد  لوا - باب 

هراشا

تبث رتافد  رد  دـیاب  تافو  قالط ، جاودزا ، دـلوت ، هناگراهچ  عیاقو  لحم  ره  رد  : » درادـیم ررقم  لاوحا  تبث  نوناق  حالـصا  نوناق  لوا  هدام 
فرظ رد  دـیاب  لـیذ  روما  : » م ق . « 993  » هدام روتـسدب  تسا و  يراـبجا  روبزم  هناـگراهچ  عیاـقو  تبث  دوش .» تبث  نوناـق  نیا  قبط  لاوحا 

: دوش هداد  عالطا  لاوحا  لجس  ةرئادب  تسا  ررقم  هصوصخم  تاماظن  ای  نیناوق  بجومب  هک  یقیرطب  تدم و 
. دوش عقاو  لمح  خیرات  زا  مشش  هام  زا  دعب  هک  نینج  ره  طقس  نینچمه  لفط و  ره  تدالو  - 1

. عطقنم مئاد و  زا  معا  جاودزا  - 2
. تدم لذب  نینچمه  یعجر و  نئاب و  زا  معا  قالط  - 3

«. صخش تافو  - 4
. لاوحا لجس  رتافد  رد  هناگراهچ  عیاقو  زا  کی  ره  تبث  حرش  کنیا  ددرگیم . نایب  الیذ 
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دلوت تبث  رد  لوا - لصف 

تدالو مالعا  تدم 

تبث ةزوحب  اهرهـش  رد  تدالو  خـیرات  زا  زور  هدزناپ  فرظ  رد  دـیاب  لفط  ره  دـلوت  : » لاوحا تبث  نوناق  حالـصا  نوناق  مود  هدام  روتـسدب 
هک درادـن  یموزل  دوش .» مالعا  یلجـس  رتافد  رد  تبث  يارب  نایادـخدکب  لاوحا  تبث  رومأـم  ندوبن  تروص  رد  تاـهد  رد  لـحم و  لاوحا 

ررقم تافیرشت  ماجنا  اب  دلوت  هزوح  زا  ریغ  رد  تدالو  تبث  هماننیئآ  « 29  » ةدام روتـسدب  هکلب  دیآ ، لمعب  لفط  دلوت  ةزوح  رد  هعقاو  تبث 
ار دوخ  تنوکـس  ای  تماقا  لحم  دـنوش و  ترفاسمب  راچان  یتهجب  تدالو  زا  سپ  هلـصافالب  لفط  نیوبا  تسا  نکمم  اریز  درادـن . یعناـم 

. دوش لمح  عضو  ترفاسم  هار  رد  هکنآ  ای  دنهد . رییغت 

دنیامن مالعا  ار  تدالو  دیاب  هک  یناسک 

: دوب دهاوخ  ریز  بیترتب  ردام  ای  یلو  ای  تسرپرس  ای  ردپ  ةدهعب  لفط  دلوت  مالعا  : » لاوحا تبث  نوناق  حالصا  نوناق  موس  ةدام  روتسدب 
نادنز رد  ای  يرتسب و  ناتـسرامیب  رد  ای  هدوب  ترفاسم  رد  هاوخ  دشاب  بئاغ  هکنانچ  . ) دشاب رـضاح  لحم  رد  هک  یتروص  رد  لفط  ردپ  - 1

(. دوب دهاوخ  طقاس  وا  ةدهع  زا  مالعا  فیلکت  دراد  مالعا  ار  تدالو  دناوتن  دشاب و 
. تسا هدش  دلوتم  نآ  رد  لفط  هک  ةداوناخ  ای  لفط  تسرپرس  ای  یلو  - 2

ردام یلو و  ردپ و  زا  کی  ره  ددرگیم  دافتـسم  هدام  ترابع  زا  هکنانچ  . ) دـشاب هفیظو  نیا  ماجناب  رداق  هک  یعقوم  نیلوا  رد  لفط  ردام  - 3
( تشاد دنهاوخن  یفیلکت  ردام  ای  تسرپرس و  ردپ ، ندوب  رضاح  اب  دنشابیم و  تدالو  مالعا  رادهدهع  بیترتب 

لاوحا تبث  ةزوحب  ار  لفط  تدالو  هتفه  کـی  فرظ  رد  دـشابیم  فلکم  تسا  هدوب  رـضاح  لـفط  تدـالو  نیح  هک  مه  یکـشزپ  اـی  اـمام 
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ردپ  عالطا  دوشیم  مولعم  روبزم  دنب  زا  هچنانچ  . ) دهد عالطا 
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دنشابیم »... ) اراد  ار  یلقتسم  تیلوئسم  اهنآ  هکلب  دیامنیمن ، کشزپ  امام و  زا  فیلکت  عفر  ردام  ای  یلو  ای 
دلوتم هریغ  هاگتشادزاب و  نادنز و  هاگشیاز  و  هناخ ) نیکسم - هاگـشیاز ، ناتـسرامیب ، لیبق  زا   ) یمومع ياههاگنب  رد  هک  یلافطا  دروم  رد 

«. دوب دهاوخ  هاگنب  سیئر  ةدهعب  عالطا  نداد  دنوشیم 

- هدش ادیپ  لفط 

رد ینابرهشب و  ار  بتارم  ًاروف  دیاب  دشابن  مولعم  وا  تبسن  هک  دنک  ادیپ  ار  یلفط  یسک  ره  : » لاوحا لجس  نوناق  حالـصا  نوناق  متفه  هدام 
هدش لیصحت  لفط  نآب  عجار  هک  یتاعالطا  دنتسه  فلکم  هدربمان  نیرومأم  دهد ، عالطا  ادخدک  ای  رادشخب  هب  دشابن  ینابرهش  هک  یطاقن 

. دنراد لاسرا  لحم  لاوحا  تبث  رتفدب  ار  هدربمان  سلجم  تروص  نیودت و  یسلجم  تروص  نمض  تسا 
: دوش رکذ  ریز  تاکن  دیاب  هدربمان  سلجم  تروص  رد 

. هدش تفای  اجنآ  رد  لفط  هک  یلحم  - 1
. نآب ۀطوبرم  تایفیک  ریاس  لفط و  ندش  ادیپ  خیرات  - 2

. وا یبیرقت  نس  صیخشت  رتخد و  ای  تسا  رسپ  لفط  هکنیا  نییعت  - 3
. ددرگ وا  ندش  هتخانش  ثعاب  هدوب و  دوجوم  لفط  ندب  رد  تسا  نکمم  هک  یصوصخم  مئالع  راثآ و  - 4

. دشاب هدش  هتفای  لفط  اب  تسا  نکمم  هک  یئایشا  ریاس  هسبلا و  رصتخم  فیصوت  - 5
. دوشیم هدرپس  واب  لفط  هک  یهاگنب  ای  صخش  - 6

.« دوشیم هدیمان  نآب  لفط  هک  یمان  - 7

- نآ تبث  دلوت و  مالعا  تافیرشت 

تبث ةزوح  رد  هاوگ  رفن  ود  اب  لفط  دـلوت  تبث  يارب  ررقم  تدـم  رد  دـنفلکم  لفط  دـلوت  ناگدـننک  مالعا  : » هماـننیئآ « 26  » هدام روتسدب 
ای هدش و  دلوتم  اجنآ  رد  لفط  هک  یهاگنب  سیئر  ۀمان  یهاوگ  ةدـننک  مالعا  هک  یتروص  رد  دـنناسرب . تبثب  ار  هعقاو  هدـش  رـضاح  لاوحا 

هدوب  رضاح  تدالو  عقوم  رد  هک  یمسر  يامام  ای  کشزپ  زا  همانیهاوگ 
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زا یکی  سیئر  لفط  دلوت  هدننکمالعا  هک  يدراوم  رد  نینچمه  دمآ . دهاوخ  لمعب  هاوگ  روضح  نودب  هعقاو  تبث  دشاب ، هتـشاد  تسد  رد 
«. دوشیم تبث  هاوگ  روضح  نودب  هعقاو  دشاب  یمسر  ياههاگنب 

همیمض نآ  ۀنومن  هک  همانسانش  سپس  تبث ، « 4  » هدام رد  ررقم  دیلاوم  رتفد  نیتسخن  رد  ًاودب  لفط  ره  دـلوت  : » هماننیئآ « 25  » هدام روتسدب 
«. دوشیم رداص  لفط  يارب  تسا  هماننیئآ  نیا 

- دیلاوم رتفد 

مالعا ًاقیقد  دلوت  خیرات  ًاعون  تسا و  هدش  رداص  دلوت  خیرات  زا  سپ  ینامز  تدم  دشابیم  دارفا  تسد  رد  نونکا  هک  یئاههمانـسانش  بلغا 
مالعا يراج  لاس  رد  هک  ییاهتدالو  تبث  يارب  دنتـشادیم . مالعا  يرمق  لاسب  هکنآ  ای  دـندومنیم و  افتکا  لاس  رکذ  ناـمهب  هکلب  هدـشیمن ،

. دوشیم تبث  نآ  رد  نوناق  ررقم  تدم  رد  لفط  تدالو  هک  دیلاوم  رتفد  مانب  هتفرگ  رظن  رد  ار  يرتافد  نوناق  دوشیم ،
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: دوش دیق  ریز  تاکن  دیاب  دیلاوم  رتفد  رد  : » لاوحا تبث  نوناق  حالصا  نوناق  مراهچ  ةدام 
. فورح مامت  اب  تدالو  لاس  هام - زور - تعاس - لحم - - 1

. رتخد ای  تسا  رسپ  هکنیا  نییعت  اب  لفط  یگداوناخ  مان  مان و  - 2
. ناشتماقا لحم  نیوبا و  راک  یگداوناخ و  مان  مان و  - 3

. نآ رودص  لحم  نییعت  اب  لفط  نیوبا  همانسانش  هرامش  - 4
«. هدننکمالعا تمس  تماقا و  لحم  راک و  یگداوناخ و  مان  مان و  - 5

________________________________________

ه ق ناریا ، نارهت -  ۀیمالسا ، تاراشتنا  دلج ،  6 یماما ،)  ) یندم قوقح  نسح ، دیس  یماما ،
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ار دیلاوم  رتفد  نیتخـسن  لفط  تدالو  ینوناق  هدننکمالعا  هعجارم  درجمب  تسا  فلکم  لاوحا  تبث  هدـنیامن  : » هماننیئآ « 30  » ةدام روتسدب 

. دیامن میلست  هدننکمالعا  هب  رداص و  همانسانش  دیق و  دشاب ) رضاح  مادک  ره   ) نیوبا همانسانش  رد  ار  بتارم  هتشون و 
«. دوش نییعت  دیاب  زین  لفط  دلوت  رخأت  مدقت و  تعاس  میظنت و  ۀناگادج  دنس  کی  ره  يارب  دشاب  ددعتم  ای  مأوت  دولوم  هاگره  هرصبت -

. دوشیم عورش  کی  هرامش  زا  دعب  لاس  رد  دوب و  دهاوخ  لاس  نآ  رد  یبیترت  هرامشب  همانسانش  ةرامش 
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ای ردـپ  تادنتـسم  رد  بتارم  جرد  يارب  هیمالعا  تدـالو  هعقاو  تبث  ضحمب  تسا  فظوم  هزوح  هدـنیامن  : » هماـننیئآ « 37  » هدام روتسدب 
. دراد لاسرا  لحم  لاوحا  تبث  رامآ و  ةراداب  میظنت و  تسا  هماننیئآ  ۀمیمض  هک  هنومن  يور  رد  دولوم ، ردام 

نآ ورملق  رد  اهنآ  زا  یکی  ای  لفط  ردام  ردـپ و  همانـسانش  هچناـنچ  هیمـالعا  لوصو  زا  سپ  تسا  فلکم  لـحم  لاوحا  تبث  راـمآ و  ةرادا 
اهنآ زا  یکی  ای  ردام  ردپ و  همانسانش  هاگره  تبث و  لفط  ردام  ردپ و  تادنتـسم  رد  هیمالعا  يور  زا  ار  دلوت  هعقاو  دشاب  هدش  رداص  هرادا 

«. دنتسرفب هطوبرم  لحمب  ًانیع  ار  هلصاو  هیمالعا  دشاب ، هدش  رداص  يرگید  لحم  زا 

- همانراهظا رتفد 

هدام ددرگیم . تبث  دنشاب  هتفای  دلوت  يراج  لاس  نیدرورف  زا  لبق  هک  ینادازون  نآ  رد  هک  تسا  دوجوم  همانراهظا  رتفد  دیلاوم  رتفد  زا  ریغ 
همانراهظا رتفد  نیتخـسن  رد  ًاودب  دـناهدشن  قفوم  همانـسانش  ذـخاب  هدوب و  لبق  ياهلاس  رد  اهنآ  تدالو  هک  یناسک  تیوه  : » هماننیئآ « 82»

. دوشیم میلست  هدننکراهظا  هب  رداص و  همانسانش  سپس  تبث  دشابیم  هماننیئآ  نیا  همیمض  نآ  ۀنومن  هک 
هد ره  يرهش و  ةزوح  رد  همانراهظا  رتفد  ةرامش  نیرخآ  بیقعت  یناتسهد ، ياههزوح  زا  هد  ره  يرهش و  ةزوح  ره  رد  دنس  هرامش  هرصبت -

«. دوب دهاوخ 
ترابع هطوبرم  ياهنوتـس  رد  دـشاب  مولعم  ریغ  اهنآ  زا  یکی  ای  لفط  نیوبا  هک  يدراوم  رد  : » لاوحا تبث  نوناق  حالـصا  نوناـق  مجنپ  ةداـم 

، ددرگ زرحم  همانداد  ۀطساوب  ای  یمـسر  دنـس  بسح  رب  ینز  ای  درم  رارقا  ۀطـساوب  لفط  تبـسن  اهدعب  رگا  دش و  دهاوخ  هتـشون  مولعمان ) )
. درک دهاوخ  دیق  هطوبرم  رتافد  هیشاح  رد  ار  همانداد  دافم  ای  هطوبرم  رارقا  لاوحا  تبث  ةرادا 
«. دش دهاوخ  یناگیاب  هدنورپ  رد  لفط  تدالوب  طوبرم  همانرارقا  ای  همانداد  تشونور  ای  نیع 

- یلجس دانسا  رد  لفط  مان 
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هراشا

دشاب یگداوناخ  مان  مان و  ياراد  دیاب  دازون  لفط 

یصخش مان  لوا -

کی رد  هچ  رگا  دنتـسه  دازآ  مان  باختنا  يارب  دارفا  دوش . تبث  لاوحا  تبث  رتفد  رد  دناهدومن  باختنا  وا  يارب  هک  یمانب  دیاب  يدازون  ره 
رفن  نیدنچ  هداوناخ 
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. دنشاب هدش  هدیمان  نآب  رگید 

یگداوناخ مان  مود -

یگداوناخ مان  دوشیم ، هدـیمان  نآب  دنتـسه  روکذ  رفن  کی  لسن  زا  هک  هداوناخ  کی  دارفا  یمامت  هک  تسا  یمان  زا  ترابع  یگداوناخ  مان 
دیاب دوش  هداد  زیمت  رگیدـکی  زا  هداوناخ  کی  دارفا  هکنآ  يارب  تهج  نیدـب  دـناسریم ، دراد  ار  مان  نآ  هک  هداوناخب  ار  درف  باستنا  ًامومع 

. دشاب دوخب  یصاصتخا  مان  ياراد  کی  ره 
لاوحا تبث  نوناق  حالـصا  نوناق  مشـش  ةدام  هک  تسا  نیا  ددرگیم . لـقتنم  ثاـنا  اـی  دـشاب  روکذ  هاوخ  دـالوا  هب  تثاروب  یگداوناـخ  ماـن 

ردپ هک  یتروص  رد  دوشیم و  رداص  میظنت و  روبزم  مان  اب  همانـسانش  یلجـس و  دانـسا  هدش  هدـیمان  ردـپ  یگداوناخ  مان  اب  دولوم  : » دـیوگیم
الا دوشن و  هدـیمان  رگید  یگداوناخ  مانب  دـنهاوخب  نیوبا  هک  تسیتروص  رد  رما  نیا  دوشیم .» هدـیمان  ردام  یگداوناخ  مان  اـب  دـشابن  مولعم 

. دوش هدیمان  ردام  یگداوناخ  مانب  لفط  تسا  نکمم  ردام  تقفاوم  اب  دریگب و  رظن  رد  دوخ  لفط  يارب  يرگید  یگداوناخ  مان  دناوتیم  ردپ 

- تسا هدش  دلوتم  لفط  هک  ياهزوح  ریغ  رد  دلوت  تبث 

مالعا تافیرـشت  قبط  ار  نآ  هدش  دلوتم  لفط  هک  ياهزوح  زا  ریغ  يرگید  هزوح  رد  دناوتیم  دـشابیم  لفط  دـلوت  مالعاب  فلکم  هک  یـسک 
. دراد

تبث هزوح  رد  تدالو  تبث  رگا  دـش و  دـهاوخ  لـمع  « 5  » ةدام قباطم  « 7  » ةدام دروم  رد  : » لاوحا تبث  نوناق  حالـصا  نوناق  متـشه  هداـم 
وا یلجـس  تادنتـسم  ۀیلک  رد  ات  دوش  هداد  عالطا  زین  هدربمان  لحم  ةزوحب  بتارم  دیاب  دـشاب  هدـمآ  لمعب  دـلوت  لحم  ةزوح  زا  ریغ  لاوحا 

ددرگ جرد 

- یتشک رد  لفط  تدالو  تبث 

بتارم هاوگ  رفن  ود  روضح  اب  تسا  فلکم  یتشک  يادخان  دوش  عقاو  یتشک  رد  دلوت  هاگره  : » لاوحا تبث  نوناق  حالـصا  نوناق  مهن  ةدام 
ۀلیسوب ار  رتفد  زا  هجرختسم  ًاروف  ناریا  ردانب  زا  یکیب  ندیسر  درجمب  میلست و  دولوم  ءایلواب  ار  دلوت  یهاوگ  تبث و  صوصخم  رتفد  رد  ار 

زا ندـش  هدایپ  زا  دـعب  دـیاب  تسا  لفط  يرادـهاگن  يدـصتم  هک  یـسک  دراد ، لاسرا  لاوحا  تبث  رامآ و  لک  ةراداب  يراد  ایرد  لک  هرادا 
میلست  ار  هدرب  مان  یهاوگ  هجراخ  رد  ناریا  یلوسنک  ناگدنیامن  ای  ناریا  رد  لاوحا  تبث  هبعش  نیلواب  یتشک 
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«. دنک تفایرد  ار  دولوم  همانسانش  و 
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تاهد رد  لفط  تدالو  تبث 

: لاوحا تبث  نوناق  حالصا  نوناق  متفه  تسیب و  ةدام 
ای تدالو  همان  عالطا  میلـستب  فلکم  نوناق  نیا  تاررقم  قباـطم  هک  یـصاخشا  تسا ، رئاد  رایـس  یلجـس  ياـههزوح  هک  یئاهناتـسهد  رد  »

دورو زا  سپ  ات  دومن  دنهاوخ  میلـست  ادخدکب  ای  رادهد  ای  رادشخبب  میظنت و  ررقم  تدـم  فرظ  رد  ار  هطوبرم  ۀـمان  عالطا  دنـشابیم  توف 
تباـث لاوحا  لجـس  نیرومأـم  ءارق  تاـهد و  رد  نوچ  دـناسرب .» تبثب  هطوبرم  رتاـفد  رد  تاررقم  قبط  ار  هعقاو  لـحم ، لاوحا  تبث  رومأـم 

. ددرگیم رداص  نینکاس  يارب  لاوحا  لجس  الاب  رد  روکذم  هلیسوب  تسین  دوجوم 

- دوشیم دلوتم  هدرم  هک  یلفط 

هراشا

دنـس دـشاب ، هدرم  لاوحا  تبث  هدـنیامنب  تدالو  عالطا  زا  لـبق  هک  یلفط  اـی  هدـمآ  ایندـب  هدرم  لـفط  يارب  : » هماـننیئآ « 57  » هدام روتـسدب 
. ددرگ دیق  تایفوتم  رتفد  رد  توف  هعقاو  دیاب  دوشیمن و  میظنت  تدالو 

- هرصبت

«. دنراد مالعا  لاوحا  تبث  ةدنیامنب  ار  هدمآ  ایندب  هدرم  لافطا  دنفلکم  یمسر  ياههاگنب  ياسؤر 

- دشابیم میقب  جاتحم  هک  یلفط  نداد  عالطاب  تبث  رومأم  فیلکت 

ماجنا تبسانمب  لاوحا  تبث  رومأم  هک  يدراوم  رد  نینچمه  « 7  » و « 5  » هدام دروم  رد  : » لاوحا تبث  نوناق  حالصا  نوناق  مهد  ةدام  روتسدب 
وا فیاظو  هک  یناسک  ای  لحم  ناتسرهش  ناتـسدادب  ار  بتارم  تسا  فلکم  دشاب  میقب  جاتحم  هک  ددرگ  یلفط  دوجوب  علطم  دوخ  فئاظو 

تسا و لاوحا  لجـس  رامآ و  فئاظو  زا  جراخ  روبزم  فیلکت  دوش .» مادقا  میق  نییعتب  ناتـسداد  فرط  زا  ات  دـهد  عالطا  دـنهدیم  ماجنا  ار 
. تسا هدش  فلکم  رما  نیاب  لاوما  لفط و  يرادهاگن  يارب 
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تافو تبث  رد  مود - لصف 

هراشا

. ددرگ تبث  لاوحا  لجس  رتافد  رد  نانآ  دلوت  دننام  دارفا  تافو  دیاب  لاوحا ، تبث  نوناق  حالصا  نوناق  لوا  ةدام  روتسدب 

توف مالعا  تدم 

رد تاهد  رد  لاوحا و  تبث  ةزوحب  اهرهـش  رد  تعاـس  فرظ 48  رد  دـیاب  سک  ره  توف  : » لاوحا تبث  نوناق  حالـصا  نوناق  مهدزای  ةدام 
مالعا لیطعت  زا  دعب  زور  دشاب  لیطعت  اب  فداصم  تافو  مود  زور  هک  یتروص  رد  دوش . مالعا  ادـخدکب  لاوحا  تبث  رومأم  ندوبن  تروص 

«. دش دهاوخ 
«. درادن یعنام  هررقم  تافیرشت  ماجنا  اب  عوقو  لحم  زا  ریغ  رد  توف  تبث  : » هماننیئآ « 59  » هدام روتسدب 
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- دنراد مالعا  ار  توف  دیاب  هک  یناسک 

: دوب دهاوخ  ریز  صاخشا  زا  یکی  ةدهعب  بیترتب  توف  مالعا  : » دیوگیم لاوحا  تبث  نوناق  حالصا  نوناق  مهدزاود  هدام 
. یفوتم رضاح  ءابرقا  نیرتکیدزن  - 1

. هدش عقاو  اجنآ  رد  توف  هک  هناخ  نینکاس  تسرپرس  - 2
. هدربمان هناخ  نیمدختسم  - 3

. دشاب رضاح  توف  نیح  رد  هک  يرگید  صخش  ره  - 4
«. ادخدک ای  رادشخب  ای  ینابرهش  نیرومأم  - 5

رب هوالع  دیامن ، توف  لمح  عضو  نیح  رد  ردام  ای  دـیایب  ایندـب  هدرم  لفط  هک  یعقوم  رد  : » لاوحا تبث  نوناق  حالـصا  نوناق  مهدزون  هدام 
«. دشابیم یهاوگ  ندادب  فلکم  هدوب  رضاح  هک  مه  امام  ندوب ) تروص  رد   ) جلاعم کشزپ 

ياههاگنب  زا  یکی  رد  توف  هاگره  : » لاوحا تبث  نوناق  حالصا  نوناق  مهدزیس  ةدام 
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رگا و  تسا ، هاگنب  سیئر  ةدهعب  هدربمان  مالعا  دوش  عقاو  هاگتشادزاب  نادنز و  هاگشرورپ و  هناخ و  نیکـسم  ناتـسرامیب و  لیبق  زا  یمومع 
ناکم نآ  يدـصتم  ای  ریدـم  ةدـهعب  دوش  عقاو  هریغ  هناخنامهم و  دجـسم و  هباـمرگ و  ژاراـگ و  لـیبق  زا  یمومع  نکاـما  زا  یکی  رد  توف 

«. تسا
لاوحا تبث  هدنیامنب  دنوشیم  دلوتم  هدرم  هک  یلافطا  دـیاب  هماننیئآ ، « 57  » هدام لاوحا و  تبث  نوناق  حالـصا  نوناق  مهدزون  هدام  روتـسدب 

. ددرگ تبث  تایفوتم  رتفد  رد  ات  تشاد  مالعا 
«. دنراد مالعا  لاوحا  تبث  ةدنیامنب  ار  هدمآ  ایندب  هدرم  لافطا  دنفلکم  یمسر  ياههاگنب  ياسؤر  : » هماننیئآ « 57  » هدام هرصبت  قبط 

توف عوقو  زا  ار  لاوحا  تبث  ةزوح  هک  دنتـسه  فلکم  نفد  نفک و  لسغ و  نایدـصتم  : » لاوحا تبث  نوناق  حالـصا  نوناق  مهدراهچ  ةدام 
تافو دوخ  ۀبونب  دنفلکم  نانآ  هکلب  دیامنیمن ، نفد  نفک و  لسغ و  نایدصتم  زا  فیلکت  عفر  نارگید  فرط  زا  توف  مالعا  دـنزاس .» علطم 

. دنهد عالطا  ار 
هک مه  امام  ندوب ) تروص  رد   ) جـلاعم کشزپ  رب  هوـالع  دـیاب  ـالاب  دراوم  رد  لاوحا ، تبث  نوناـق  حالـصا  نوناـق  مهدزون  هداـم  روتـسدب 

. دشابیم یهاوگ  ندادب  فلکم  هدوب  رضاح 
یناگیاب زا  سپ  لاوحا  تبث  رومأم  دشاب ، دوجوم  امام  ای  کشزپ  یهاوگ  هک  يدراوم  رد  : » لاوحا تبث  نوناق  حالـصا  نوناق  مهدزناپ  ةدام 

ياـهیهاوگ هک  يدراوم  رد  و  دـناسریم . هدـننکراهظا  ءاـضماب  ار  نآ  ریز  هدرک و  تبث  ار  بتارم  هدـننکراهظا  راـهظاب  اـنب  هدربماـن  یهاوگ 
ءاضماب هدـناسر و  تبثب  ار  هعقاو  لاوحا ، تبث  رومأم  دـیآ و  لمعب  هاوگ  ود  ای  کی  روضح  اب  دـیاب  هدرب  مان  مالعا  دـشابن  دوجوم  روکذـم 

«. دناسریم هاوگ  هدننکمالعا و 
رد یئاهنتب  ای  دنتـسین و  رـضاح  يابرقا  تباث و  لزنم  ياراد  هک  یـصاخشا  توف  دروم  رد  : » لاوحا تبث  نوناق  حالـصا  نوناق  مهدفه  ةدام 

عرسا رد  یئوجزاب و  ار  بتارم  دنتسه  فلکم  تاهد  رد  ادخدک  رادشخب و  اهرهش و  رد  ینابرهـش  نیرومأم  دننکیم ، یناگدنز  لزنم  کی 
مالعا هعقاو و  فارطا  رد  یئوجزابب  فلکم  هک  یناسک  راهظا  قبط  رب  عیاقو  لیبق  نیا  دـنهد . عالطا  لاوحا  تبث  نیرومأمب  ار  توف  تاـقوا 

«. دنوشیم تبث  لاوحا  تبث  رتافد  رد  دنتسه  نآ 
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ًانوناق هک  یـصاخشا  ریاس  یفوتم و  ءابرقا  ۀـعجارم  درجمب  تسا  فلکم  جـلاعم  کشزپ  : » لاوحا تبث  نوناق  حالـصا  نوناق  مهدـجیه  ةدام 
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«. دیامن میلست  هدننکهعجارم  هب  هتشون  یگرب  رد  ار  نآ  خیرات  توف و  تلع  دنتسه ، تافو  نداد  عالطاب  فظوم 
هک یلحم  رد  ینابرهـش و  نیرومأمب  ار  بتارم  ًاروف  دیاب  دیامن  فشک  ار  يدسج  سک  ره  : » لاوحا تبث  نوناق  حالـصا  نوناق  متـسیب  ةدام 

لحم لاوحا  تبث  رتفدب  بتارم  دوش  هتخانـش  دسج  تیوه  هاگره  دهد . عالطا  هینما  نیرومأمب  الا  ادـخدک و  ای  رادـشخبب  دـشابن  ینابرهش 
ةدنیامن ای  ناتسرهش  ناتسداد  عالطا  اب  دنتسه  فلکم  هدربمان  نیرومأم  دوشن  مولعم  یفوتم  صخـش  تیوه  هچنانچ  ددرگیم . مالعا  فشک 

: دشاب ریز  تاکن  يواح  دیاب  هدربمان  سلجم  تروص  دنراد ، لاسرا  لحم  لاوحا  تبث  رتفدب  هدرک و  میظنت  یسلجم  تروص  وا 
. هدش ادیپ  اجنآ  رد  دسج  هک  یلحم  - 1

. نآب ۀطوبرم  تایفیک  ریاس  دسج و  ندش  ادیپ  خیرات  - 2
. وا یبیرقت  نس  صیخشت  نز و  ای  تسا  درم  یفوتم  هکنیا  نییعت  - 3

زا یـسکع  ناـکما  تروص  رد  دوش و  وا  تیوه  فشک  ثعاـب  هدوب و  دوجوم  دـسج  رد  تسا  نکمم  هک  یـصوصخم  مئـالع  راـثآ و  - 4
. دوش تسویپ  سلجم  تروصب  هتشادرب و  هدربمان  دسج 

. دشاب هدش  ادیپ  دسج  اب  تسا  نکمم  هک  یئایشا  ریاس  هسبلا و  زا  يرصتخم  فیصوت  - 5
. گرم یلامتحا  خیرات  تلع و  - 6

دوش ». تبث  زین  تایفوتم  رتفد  رد  دیاب  الاب  بتارم 
نیرومأم دنیامنیم ، توف  اههاگلزنم  ای  اههار  رد  ترفاسم  نیح  هک  یصاخشاب  تبسن  : » لاوحا تبث  نوناق  حالصا  نوناق  مکی  تسیب و  ةدام 
دنروآیم تسدـب  یفوتم  صخـش  تیوهب  عجار  هک  یتاعالطا  اب  ار  توف  عوقو  دنتـسه  فلکم  هینما  نیرومأم  الا  ادـخدک و  يرادـشخب و 

«. دنهد عالطا  لاوحا  تبث  ةزوح  نیرتکیدزن  هب  ًابتک 
20 و 21 »  » داوم دراوم  رد  هاگره  : » لاوحا تبث  نوناق  حالصا  نوناق  مود  تسیب و  ةدام 
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«. ددرگ دیق  تایفوتم  رتفد  هیشاح  رد  بتارم  دیاب  دوش ، فشک  اهدعب  هدوبن و  مولعم  یفوتم  تیوه 

. ددرگ تیاعر  دیاب  دوشیم  عقاو  یتشک  رد  توف  هک  یعقوم  رد  « 9  » ةدام دافم  : » لاوحا تبث  نوناق  حالصا  نوناق  موس  تسیب و  هدام 
لاوحا تبث  رتفدب  درادیم ، تفایرد  روبزم  داوم  قبط  رب  هک  ار  یتشک  تایفوتم  دیلاوم و  رتفد  هجرختـسم  دیاب  لاوحا  تبث  رامآ و  لک  هرادا 

نیا دـشابن  مولعم  هدربمان  صاخـشا  تماقا  لحم  رگا  ددرگ و  تبث  رتافد  رد  ات  دراد ، لاسرا  یفوتم  صخـش  اـی  دولوم  نیوبا  تماـقا  لـحم 
«. دش دهاوخ  تبث  دوشیم  میظنت  لاوحا  تبث  رامآ و  لک  ةرادا  زکرم  رد  هک  یصوصخم  رتفد  رد  هعقاو 

راتفر ریز  قیرطب  دـنیامنیم  توف  یـشکرکشل  ای  گنج  رد  هک  یناسکب  تبـسن  : » لاوحا تبث  نوناـق  حالـصا  نوناـق  مراـهچ  تسیب و  هداـم 
: دش دهاوخ 

توف ات  داد  دهاوخ  عالطا  لاوحا  تبث  رامآ و  لک  هراداب  گنج  ترازو  ۀلیسوب  ار  بتارم  تمسق  سیئر  دشاب  مولعم  یفوتم  تیوه  هاگره 
سلجمتروص دوشن  صیخـشت  یفوتم  صخـش  تیوه  رگا  دوش و  تبث  یفوتم  همانـسانش  رودـص  لحم  رتفد  رد  روبزم  همان  عالطا  قبط  رب 

دوشیم و لاسرا  لاوحا  تبث  رامآ و  لک  ةراداب  گنج  ترازو  ۀلیـسوب  نآ  ةدـشیهاوگ  تشونور  میظنت و  شترا  طوبرم  نارـسفا  ءاـضماب 
تبث رامآ و  ةراداب  روکذم  قیرطب  دیاب  بتارم  دوش ، لیصحت  شترا  تاماقم  فرط  زا  یفوتم  صخش  تیوهب  عجار  یتاعالطا  دعب  هچنانچ 

دوش » هداد  عالطا  لاوحا 
قباـطم هک  یـصاخشا  تسا ، رئاد  رایـس  یلجـس  ياـههزوح  هک  یئاهناتـسهد  رد  : » لاوـحا تبث  نوناـق  حالـصا  نوناـق  متفه  تسیب و  ةداـم 

ای رادشخبب  میظنت و  ررقم  تدـم  فرظ  رد  ار  هطوبرم  همان  عالطا  دنـشابیم ، توف  ای  تدالو  همان  عالطا  میلـستب  فلکم  نوناق  نیا  تاررقم 
«. دناسرب تبثب  هطوبرم  رتافد  رد  تاررقم  قبط  ار  هعقاو  لحم ، لاوحا  تبث  رومأم  دورو  زا  سپ  ات  دومن  دنهاوخ  میلست  ادخدکب  ای  رادهد 
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ود ای  کی  قافتاب  تعاس  فرظ 48  رد  دیاب  دنشابیم ، گرم  هعقاو  تبث  مالعاب  فلکم  ًانوناق  هک  یـصاخشا  : » هماننیئآ « 44  » هدام روتسدب 
هدومن  هعجارم  لاوحا  تبث  هدنیامنب  هاوگ 

 189 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
«. دنناسرب تبث  هب  ار  هعقاو 

رد ام  هک  يدروم   ) ار یمـسر  يامام  قیدصت  ای  جلاعم و  کشزپ  قیدصت  توف  ۀـعقاو  ناگدـننک  مالعا  رگا  : » هماننیئآ « 45  » ةدام روتسدب 
«. دیامنیم تبث  هاوگ  روضح  نودب  ار  هعقاو  لاوحا  تبث  ةدنیامن  دننک ، میلست  دشاب ) هدمآ  ایندب  هدرم  لفط  ای  دنک  توف  لمح  عضو  نیح 

قباـطم هک  یـصاخشا  تسا ، رئاد  رایـس  یلجـس  ياـههزوح  هک  یئاهناتـسهد  رد  : » لاوـحا تبث  نوناـق  حالـصا  نوناـق  متفه  تسیب و  هداـم 
ای رادشخبب  میظنت و  ررقم  تدـم  فرظ  رد  ار  هطوبرم  ۀـمانعالطا  دنـشابیم ، توف  ای  تدالو  همان  عالطا  میلـستب  فلکم  نوناق  نیا  تاررقم 

«. دناسرب تبثب  هطوبرم  رتافد  رد  تاررقم  قبط  ار  هعقاو  لحم ، لاوحا  تبث  رومأم  دورو  زا  سپ  ات  دومن  دنهاوخ  میلست  ادخدکب  ای  رادهد 

- تایفوتم رتفد  رد  توف  تبث 

. دیامنیم تبث  تایفوتم  رتفد  رد  ار  نآ  رومأم  دیدرگ ، مالعا  هطوبرم  رومأمب  یسک  توف  هکنآ  زا  سپ 
. دوش دیق  ریز  تاکن  دیاب  تایفوتم  رتفد  رد  : » لاوحا تبث  نوناق  حالصا  نوناق  مهدزناش  هدام  روتسدب 

. فورح مامت  اب  تافو  تعاس  ناکما ، تروص  رد  و  لاس . هام - زور - لحم - - 1
. یفوتم تماقا  لحم  راک و  یگداوناخ و  مان  مان و  - 2

. نآ رودص  لحم  اب  وا  همانسانش  خیرات  هرامش و  - 3
. دشاب صخشم  هک  یتروص  رد  توف  تلع  - 4

«. هدننکمالعا تمس  تماقا و  لحم  راک و  یگداوناخ و  مان  مان و  - 5
هدننکراهظا هب  دیق و  هتشذگ  رد  همانـسانش  رد  بتارم  تبث و  ناگدرم  رتفد  نیتسخن  رد  یـصخش  ره  گرم  : » هماننیئآ « 43  » ةدام روتسدب 

«. دوشیم میلست  هعقاو 
هماننیئآ همیمـض  نآ  ۀنومن  هک  توف  رتافد  نیتسخن  رد  لحم  ینابرهـش  ۀـمانعالطا  بجومب  هجراخ  عابتا  توف  تبث  : » هماننیئآ « 76  » هدام

«. دیآیم لمعب  توف  لصف  تاررقم  قبط  لاوحا  تبث  رامآ و  زکارم  رد  تسا 
 190 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

نیا همیمـض  نآ  ۀـنومن  هک  ۀـمانیهاوگ  توف ، رتفد  تاجردـنم  يور  زا  دـنفلکم  لاوحا  تبث  رامآ و  تارادا  : » هماننیئآ « 77  » هدام روتسدب 
ارسدادب و هخسن  کی  هجراخ و  روما  ترازوب  لاسرا  يارب  لاوحا  تبث  رامآ و  لک  ةراداب  هخسن  کی  رداص ، هخسن  هس  رد  تسا  هماننیئآ 

«. دنیامن میلست  لحم  ینابرهش  ةراداب  ار  رگید  ۀخسن 
رتفد رد  دـیاب  دوشیم ، رداص  نوناق  نیا  مود  دـلج  زا  مجنپ  باتک  تاررقم  قبط  هک  بئاـغ  یـضرف  توف  مکح  : » م ق . « 994  » هدام روتسدب 

«. دوش تبث  لاوحا  لجس 
: دیوگیم هدومن  لیمکت  ار  روبزم  هدام  لاوحا  تبث  حالصا  نوناق  مجنپ  تسیب و  هدام 

رد دـیاب  بتارم  ددرگ  لاطبا  هدربمان  مکح  رگا  دوش و  تبث  وا  دـلوت  لـحم  یتیـالو  لجـس  رتفد  رد  دـیاب  رثـالا  دوقفم  بئاـغ  توف  مکح  »
«. دوش دیق  هطوبرم  یتیالو  لجس  رتفد  تاظحالم  نوتس 

تبث ةزوح  دـشاب  هدومن  توف  تدالو ، تبث  لحم  زا  جراخ  رد  یـصخش  هاگره  : » لاوحا تبث  نوناـق  حالـصا  نوناـق  مشـش  تسیب و  هداـم 
رومأم دتـسرفب .» تبث  يارب  تدالو  تبث  لحم  هزوح  هب  رتدوز  هچ  ره  ار  تبث  هجرختـسم  دـیاب  تسا  هدـش  تبث  اجنآ  رد  تافو  هک  لاوحا 
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. دومن دهاوخ  تبث  لحم  نآ  تایفوتم  رتفد  رد  ار  هجرختسم  دافم  تدالو ، لحم  ةزوح  تبث و 
میظنت تدالو  دنـس  دشاب ، هدرم  لاوحا  تبث  ةدنیامنب  تدالو  عالطا  زا  لبق  هک  یلفط  ای  هدمآ  ایندـب  هدرم  لفط  يارب  : » هماننیئآ « 57  » ةدام

 ...«. ددرگ دیق  تایفوتم  رتفد  رد  توف  هعقاو  دیاب  دوشیمن و 
191 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

قالط جاودزا و  تبث  رد  موس - لصف 

قالط جاودزا و  دقع  عون  ره  دنتسه  فلکم  قالط  جاودزا و  یمسر  ياهرتفد  رس  : » لاوحا تبث  نوناق  حالصا  نوناق  متـشه  تسیب و  هدام 
زور هدزناـپ  فرظ  رد  ار  بتارم  هدرک و  دـیق  نیفرط  همانـسانش  صوصخم  ۀحفـص  رد  دـننکیم ، تبث  رتاـفد  رد  هک  تدـم  لذـب  عوجر و  و 

. دنیامن مالعا  لاوحا  تبث  هدنیامنب 
رما نیا  دـنیامن .» تبث  نیجوزب  هطوبرم  تادنتـسم  رد  ار  بتارم  رکذـلا  قوف  ياـههیمالعا  لوصو  زا  سپ  دـنفلکم  لاوحا  تبث  ناگدـنیامن 

جاودزا یمسر  رتافد  سیسأت  زا  لبق  هک  یئاهجاودزا  اما  ددرگیم . دقعنم  قالط  جاودزا و  یمـسر  رتافد  رد  هک  تسا  یئاهجاودزاب  تبـسن 
هک ار  یئاهقالط  جاودزا و  لاوحا ، تبث  ناگدنیامن  : » لاوحا تبث  نوناق  حالـصا  نوناق  مهن  تسیب و  ةدام  قبط  تسا ، هدش  دـقعنم  قالط  و 

هعقاو عوقو  زا  یکاح  هک  یکردم  میلـست  نیجوز و  تساوخرد  تروص  رد  هدش  عقاو  قالط  جاودزا و  رتافد  سیـسأت  زا  لبق  لحم  ره  رد 
. دشابیم يداع  قالط  حاکن و  ۀلابق  هعقاو ، عوقو  زا  یکاح  كردم  زا  روظنم  دنیامنیم .» تبث  نیجوز  تادنتسم  رد  دشاب 
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هجراخ نیمیقم  ناریا  عابتاب  عجار  تاررقم  مراهچ  لصف 

: درادیم ررقم  م  ق . « 1001  » ةدام اذل  دـهد ، ماجنا  ار  لاوحا  تبث  فیاظو  هک  درادـن  یـصوصخم  رومأم  ناریا  جراخ  رد  رامآ  ةرادا  نوچ 
هیراج تاماظن  نیناوق و  بجومب  هک  ار  یفیاـظو  دوخ  تیرومأـم  ةزوح  میقم  ناـیناریاب  تبـسن  دـیاب  هجراـخ  رد  ناریا  یلوسنق  نیرومأـم  »

: دـیوگیم هدومن و  دـییأت  لاوحا  تبث  نوناق  حالـصا  نوناـق  مایـس  ةداـم  ار  رما  نیا  دـنهد .» ماـجنا  تسا  ررقم  لاوحا  لجـس  ریاود  ةدـهعب 
یـصوصخم هماننیئآ  قباطم  هجراخ  روما  ترازو  نیرومأم  جراخ ، نیمیقم  ناریا  عابتاب  تبـسن  ار  لاوحا  تبث  رامآ و  نیرومأـم  فئاـظو  »

«. داد دنهاوخ  ماجنا  دسریم  ناریزو  تئیه  بیوصتب  هک 
ةزوح رد  کی  ره  ناریا  یلوسنق  نیرومأم  ار  هجراخ  ياهروشک  میقم  نایناریا  قالط ) حاکن و  تاـفو ، دـلوت ،  ) هناـگراهچ عیاـقو  نیارباـنب 

ياهروشک رد  هناگراهچ  عیاقو  تبث  دومن . دـهاوخ  تبث  دوشیم  هداتـسرف  زکرم  لاوحا  تبث  ةرادا  زا  هک  یلجـس  رتافد  رد  دوخ ، تیرومأم 
. درادن ناریا  تلود  یلوسنق  نیرومأم  هلیسوب  روبزم  عیاقو  تبث  ماجنا  اب  تافانم  روشک ، نآ  لاوحا  لجس  نیرومأم  ۀلیسوب  یجراخ 
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ناریا نیمیقم  هجراخ  عابتاب  عجار  تاررقم  مجنپ  لصف 

هراشا

. هجراخ عابتا  ای  دنشاب  ناریا  عابتا  زا  هاوخ  تسا ، یمازلا  ناریا  نینکاس  یمامت  يارب  هناگراهچ  عیاقو  تبث 
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لاوحا تبث  رتافد  رد  دیاب  ناریا ، نیمیقم  هجراخ  عابتا  قالط  حاکن و  تافو و  دلوت و  : » لاوحا تبث  نوناق  حالـصا  نوناق  مکی  یـس و  هدام 
نوناق نیا  بجومب  هناگراهچ  عیاقو  زا  کی  ره  دروم  رد  هک  ار  یفئاظو  دنتـسه  فلکم  طوبرم  صاخـشا  ددرگ و  تبث  هعقاو  عوقو  لـحم 

«. دنهد ماجنا  تسا  ررقم 

دلوت

تماقا هناورپ  اهنآ  ردام  ردپ و  دنوشیم و  دلوتم  ناریا  رد  یجراخ  ردام  ردـپ و  زا  هک  یلافطا  تدالو  هعقاو  : » دـیوگیم هماننیئآ  « 70  » ةدام
«. دسریم تبثب  تسا  هماننیئآ  ۀمیمض  نآ  ۀنومن  هک  يرتفد  رد  دنراد ، تسد  رد  ناریا  تلود  زا 

هئارا اب  دناهدیسرن  مامت  یگلاس  نسب 18  دناهدمآ و  دوجوب  یجراخ  ردام  ردپ و  زا  ناریا  رد  هک  مه  یلافطا  تدالو  : » هماننیئآ « 71  » هدام
«. دسریم تبثب  روبزم  رتفد  رد  كرادم 

تـسا هماننیئآ  نیا  همیمـض  نآ  ۀـنومن  هک  ۀـمان  یهاوگ  رتفد ، رد  تبث  زا  سپ  الاب  دراوم  رد  روکذـم  لاـفطا  يارب  : » هماـننیئآ « 72  » هدام
«. دوشیم رداص 

تروص نیا  رد  دندش ، یفرعم  ناریا  هعبت  راد ، تیحالص  تاماقم  صیخشت  قبط  تدالو ، همانیهاوگ  نابحاص  هاگره  : » هماننیئآ « 73  » هدام
رداص همانسانش  میظنت و  دانسا  همانیهاوگ ، دیلاوم و  رتفد  تاجردنم  قبط  و  دیق ، بتارم  تدالو  رتفد  هیـشاح  رد  ذخا و  اهنآ  زا  همانیهاوگ 

«. دوشیم
ود  ره  دنتسه  هجراخ  عابتا  زا  هک  یلفط  ردام  ردپ و  هچنانچ  : » هماننیئآ « 74  » ةدام
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يالاب رد  دروم  نیا  رد  ددرگیم . رداص  همانسانش  اهنآ  لفط  يارب  دیلاوم ، رتفد  رد  تبث  زا  سپ  دنشاب ، هدش  دلوتم  ناریا  رد  اهنآ  زا  یکی  ای 

. هدیدرگ رداص  همانسانش  لفط  نیا  يارب  یندم ) نوناق  « 976  » هدام ءزج 4  قبط   ) دوشیم دیق  همانسانش  دیفس  ۀحفـص  دیلاوم و  رتفد  ۀحفص 
«. ددرگیم دیق  تماقا  هناورپ  هرامش  ردام ، ردپ و  همانسانش  هرامش  رکذ  صوصخم  لحم  رد  و 

رد دنتـسه ، یجراخ  تیعبات  یعدـم  دـنیامنیم و  هعجارم  لاوحا  تبث  رومأمب  دوخ  دـیلاوم  تبث  يارب  هک  یـصاخشا  : » هماـننیئآ « 75  » هدام
تبث رومأم  دـیامن ، نشور  ار  اهنآ  یجراخ  تیعبات  هک  دنـشاب  هتـشاد  تسد  رد  ناریا  رادتیحالـص  تاماقم  زا  یفاـک  كردـم  هک  یتروص 

«. ددرگ زرحم  وا  تیعبات  ات  دهد ، شرازگ  هینما  ای  يرادشخب و  ای  يرادنامرف  ای  ینابرهشب  ار  بتارم  تسا  فلکم  لاوحا 

قالط جاودزا و 

رد ناریا  رادتیحالـص  تاماقم  ای  لحم و  ینابرهـش  فرط  زا  دـیامنیم و  جاودزا  یناریا  درم  اـب  هک  هجراـخ  هعبت  نز  : » هماـننیئآ « 81  » هدام
هیشاح رد  رداص و  همانسانش  نز  يارب  هیمالعا  لوصو  زا  سپ  دنتسه  فلکم  لاوحا  تبث  رامآ و  تارادا  دشاب ، هدش  مالعا  بتارم  هجراخ 

(. یندم نوناق  « 976  » هدام ءزج 6  قبط   ) دننک جرد  همانسانش  دیفس  هحفص  تاظحالم و  نوتس  همانراهظا و  رتفد  نیتخسن 
كرادم هئارا  ای  قالط و  جاودزا و  یمسر  رتافد  زا  هلـصاو  هیمالعا  قبط  ناریا  نیمیقم  هجراخ  عابتا  قالط  جاودزا و  : » هماننیئآ « 79  » هدام

لحم لاوحا  تبث  رامآ و  زکارم  رد  تسا . هماننیئآ  نیا  ۀمیمض  نآ  ۀنومن  هک  یصوصخم  رتافد  نیتخسن  رد  یندم  نوناق  « 970  » هدام قبط 
هجراـخ هعبت  ود  ره  نیجوز  دـیامن  تیاـکح  هک  تسیکردـم  م  ق . « 970  » هدام قبط  كرادـم  ۀـئارا  زا  الاب  ةداـم  روظنم  دـسریم .» تبث  هب 

همزال كرادم  ۀئارا  اب  دنناوتیم  نانآ  تروص  نیا  رد  تسا ، هدش  عقاو  ناریا  رد  هجراخ  نیرومأم  ۀلیـسوب  قالط  حاکن و  هکنآ  ای  دنتـسه و 
. دنیامن تبث  صوصخم  رتافد  رد  ار  قالط  ای  حاکن  لاوحا  تبث  ةراداب  رما  نیا  رب 

هک دـنیامن  تردابم  حاکن  دـقع  يارجاب  دـنناوتیم  یتقو  ناریا  رد  هجراـخ  لود  یلوسنق  اـی  یـسایس  نیرومأـم  : » م ق . « 970  » هدام روتـسدب 
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اهنآ  عوبتم  تلود  هعبت  ود  ره  دقع  نیفرط 
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«. دوش تبث  لاوحا  لجس  رتافد  رد  دیاب  حاکن  لاح  ره  رد  دشاب - هداد  اهنآب  ار  هزاجا  نیا  زین  روبزم  تلود  نیناوق  هدوب و 

- توف

همیمض نآ  ۀنومن  هک  توف ، رتافد  نیتخـسن  رد  لحم ، ینابرهـش  همانعالطا  بجومب  هجراخ  عابتا  توف  تبث  : » هماننیئآ « 76  » هدام روتسدب 
«. دیآیم لمعب  توف  لصف  تاررقم  قبط  لاوحا  تبث  رامآ و  زکارم  رد  تسا ، هماننیئآ 

دنناوتیم دنیامن ، زاربا  ار  هجراخ  روما  ترازو  یلوسنک  روما  ةرادا  قیدصت  هک  یتروص  رد  عفنيذ  صاخشا  : » هماننیئآ « 78  » هدام روتسدب 
«. دنیامن لیصحت  ار  توف  تبث  قدصم  تشونور 

دیامنیم جاودزا  هجراخ  هعبت  درم  اب  هک  ناریا  هعبت  نزب  عجار  تاررقم  هرصبت -

هک دـشاب  يدراوم  زا  جاودزا  هاگره  دـیامنیم ، جاودزا  هجراـخ  هعبت  درم  اـب  رادتیحالـص  تاـماقم  ۀـمان  ةزاـجا  بجومب  هک  ناریا  هعبت  نز 
لاوحا تبث  رامآ و  تارادا  دنشاب ، هداتـسرف  ار  نز  همانـسانش  مالعا و  ینابرهـش  ةرادا  فرط  زا  بتارم  دوش و  لیمحت  هجوزب  جوز  تیعبات 

رهوش توف  رثا  رد  رگا  و  دنیامن . یناگیاب  ار  همانسانش  دیق و  نز  تادنتسم  هیـشاح  رد  هصالخ  روطب  ار  جاودزا  یگنوگچ  دنتـسه  فلکم 
يور زا  رکذ و  تادنتـسم  رد  وا  تشگزاب  ًاددـجم  دومن ، تشگزاب  دوخ  یلـصا  تیعباـتب  نز  هماـن ، تساوخرد  میدـقت  قـالط و  عوقو  اـی 

(. هماننیئآ « 80  » هدام  ) دوشیم میلست  واب  رداص و  همانسانش  ینثملا  روبزم  تادنتسم 
رد ناریا  رادتیحالـص  تاماقم  ای  لحم و  ینابرهـش  فرط  زا  دـیامنیم و  جاودزا  یناریا  درم  اـب  هک  هجراـخ  هعبت  نز  : » هماـننیئآ « 81  » هدام

هیشاح رد  رداص و  همانسانش  نز  يارب  هیمالعا  لوصو  زا  سپ  دنتسه  فلکم  لاوحا  تبث  رامآ و  تارادا  دشاب ، هدش  مالعا  بتارم  هجراخ 
رداص همانسانش  یندم  نوناق  « 976  » هدام « 6  » ءزج قبط   ) دننک جرد  همانسانش  دیفس  هحفص  تاظحالم و  نوتس  همانراهظا و  رتفد  نیتخـسن 

(«. هدیدرگ
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یلجس دانسا  میظنت  رد  مود - باب 

همانسانش رودص  همانراهظا و  میظنت  لوا - لصف 

بحاصب میظنت و  لاوحا  لجـس  رتافد  قباطم  هطوبرم  نیرومأم  ۀلیـسوب  دنایامنیم و  ار  نآ  ةدنراد  تیوه  هک  تسا  یمـسر  گرب  همانـسانش 
. دوشیم هداد  نآ 

یناریا همانـسانش  ياراد  هناگیب  عابتا  دنـشاب .» همانـسانش  ياراد  دـیاب  ناریا  عابتا  هیلک  : » لاوحا تبث  نوناق  حالـصا  نوناق  مود  یـس و  هداـم 
. دنشابیم ناریا  رد  تماقا  همانهزاجا  ای  همانرذگ و  ياراد  ای  نانآ  دنتسین و 

و دنریگب . همانسانش  گرب  دیاب  ًاصخش  دناهدیسر  مامت  لاس  هدجیه  نسب  هک  یصاخشا  : » لاوحا تبث  نوناق  حالصا  نوناق  موس  یس و  هدام 
میق ای  بوصنم ) یصو  يردپ - دج  ردپ -  ) بیترتب صاخ  یلو  تسا  لاس  هدجیه  زا  رتمک  اهنآ  نس  هک  یناسک  ۀمانـسانش  نتفرگ  لوئـسم 

«. دیامن همانسانش  تساوخرد  تسا  هدیسرن  لاس  هدجیه  نسب  هک  شدالوا  يارب  تسا  لوئسم  ردام  یلو ، تبیغ  رد  دشابیم و  اهنآ 
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هک یهاگنب  سیئر  ای  دنکیم  يرادهاگن  ار  لفط  هک  یسک  یهار ، رس  لافطاب  تبسن  : » لاوحا تبث  نوناق  حالصا  نوناق  مراهچ  یـس و  ةدام 
«. دوب دهاوخ  لفط  ۀمانسانش  تفایردب  فظوم  تسا  هدش  هدرپس  اجنآب  لفط 

یگدیسر و ناگدننک  راهظا  تاراهظاب  هاوگ  رفن  ود  روضح  اب  لاوحا  تبث  نیرومأم  : » لاوحا تبث  نوناق  حالـصا  نوناق  مجنپ  یـس و  هدام 
«. دنیامنیم رداص  همانسانش  نآ ، صیخشت  زا  سپ 

ار دوخ  ـالبق  دـیاب  دـشاب ، هتـشادن  هاوگ  دوخ  تیوه  تبث  يارب  یـصخش  هاـگره  : » لاوحا تبث  نوناـق  حالـصا  نوناـق  مشـش  یـس و  هداـم 
ادخدک  ای  هینما  ای  رادشخب  ای  رادنامرف  ای  ینابرهشب 
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تیوه دناوتیم  هدنیامن  نآ  بجومب  هک  داد  دنهاوخ  یقیدـصت  صخـش  نآ  فارطا  رد  تاقیقحت  زا  سپ  روکذـم  نیرومأم  دـیامن . یفرعم 

«. دیامن تبث  ار  صخش  نآ 
همانسانش نودب  ار  یصخش  جراخ ، رد  هچ  رهـش و  رد  هچ  تاماظتنا  نیرومأم  هاگره  : » لاوحا تبث  نوناق  حالـصا  نوناق  متفه  یـس و  ةدام 
یقیرطب دشاب  هتشادن  هاوگ  روکذم  صخش  رگا  دنیامن . همانسانش  ذخاب  راداو  ار  وا  هدومن  ار  همزال  تاقیقحت  وا  فارطا  رد  دنفلکم  دنتفای ،

«. دوشیم لمع  هدش  رکذ  لبق  ةدام  رد  هک 
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یگداوناخ مان  مود - لصف 

هراشا

کی دارفا  یئاسانـش  دـنوشیم . هتخانـش  رگید  ياههداوناخ  دارفا  زا  هداوناخ  کی  دارفا  نآ  هلیـسوب  هک  یماـن  زا  تستراـبع  یگداوناـخ  ماـن 
. دیآیم لمعب  دوشیم  هداد  رارق  یگداوناخ  يولج  رد  هک  یصخش  مان  هلیسوب  رگیدکی  زا  هداوناخ 

یگداوناخ مان  تیکلام  - 1

. دوشیم لقتنم  اهنآ  ینوناق  ۀثروب  توف  زا  سپ  هدش و  تبث  اهنآ  مانب  هک  تسا  یصاخشا  صتخم  یگداوناخ  مان 
سک ره  : » دـیوگیم م  ق . « 997  » هدام تهج  نیدـب  دوریم و  راکب  نانآ  نیب  طباور  رد  هعماج  دارفا  تیوه  صیخـشت  يارب  یگداوناـخ  ماـن 

نیاربانب تسا .» عونمم  دوشیم  نیعم  لاوحا  لجـس  ةرادا  ۀمانماظن  بجومب  هک  صوصخم  ياهمان  ذاختا  دـشاب . یگداوناخ  مان  ياراد  دـیاب 
دشاب و هدش  بیکرت  هک  فرح  دنچ  ره  زا  دـیامن ، باختنا  دوخ  يارب  ار  یمان  ره  دـناوتیم  سک  ره  تسا و  یمازلا  یگداوناخ  مان  نتـشاد 

يارب دـنناوتیمن  تسا  هدرمـش  همانماظن  هک  ار  یـصاخ  ياهمان  صاخـشا  هصوصخم ، تاهجب  طقف  دـشابن . اراد  ار  یئانعم  موهفم و  هچ  رگا 
ار اهنآ  البق  هک  یـصاخشا  دومن و  باختنا  ناوتیمن  یگداوناخ  ماـن  ناونعب  ار  لـیذ  ياـهمان  : » هماـننیئآ « 100  » هدام دـنیامن . باختنا  دوخ 

: دنشابیم نآ  رییغت  تساوخردب  فلکم  دناهدومن  باختنا 
ای طیسب  زا  معا  یلک ، روطب  یناگمه  ياههاگنب  یتلود و  بصانم  نیوانعب و  طوبرم  یماسا  باقلا و  تنطلس و  نادناخب  هبستنم  ياهمان  - 1

. بکرم
. دشاب هدش  غالبا  نیعم و  گنهرف  ترازو  فرط  زا  اهنآ  یماسا  هک  فورعم  نادنمشناد  ریهاشم و  ياهمان  - 2

. دراد ار  بقل  تروص  هک  یئاهمان  - 3
. هناگیب ياهنابزب  بستنم  ياههژاو  - 4
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رییغت هنوگچـیه  ینعم  رد  هک  يروطب  نآب  فرح  کی  ای  یلحم  مسا  ندومن  هفاضا  اب  ول  تسا و  نارگید  اب  اهنآ  مدـقت  قح  هک  یئاهمان  - 5

«. دشاب هابتشا  بجوم  هدشن و  لصاح 
دافحا دالوا و  هیلک  هجوز و  دـنک . باختنا  صوصخم  یگداوناخ  مان  دوخ  يارب  دـیاب  سک  ره  : » دـیوگیم لاوحا  لجـس  نوناق  « 38  » ةدام

مان دـنناوتیم  دنتـسین  تیالو  تحت  هک  یناسک  دوب . دـنهاوخ  موسوم  ماـن  نآـب  دنتـسه  وا  تیـالو  تحت  رد  هک  صخـش  نآ  ثاـنا  روکذ و 
دشر مکح  م  ق . « 1209  » ةدام قبط  ای  دنراد و  مامت  لاس  هدـجیه  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  دـنیامن .» رایتخا  دوخ  يارب  يرگید  یگداوناخ 

. تسا هدش  رداص  یگلاس  زا 15  سپ  نانآ 
میظنت ردپ  یگداوناخ  مان  اب  دنوشیم  دلوتم  ردپ  همانسانش  رودص  لحم  ریغ  رد  هک  یناگدازون  یلجس  دانـسا  : » هماننیئآ « 95  » هدام روتسدب 

مانب رتفد  نآ  ورملق  رد  یگداوناخ  مان  نآ  رگا  دـشاب و  يرگید  اب  نآ  ورملق  رد  روبزم  یگداوناخ  ماـن  مدـقت  قح  هکنیا  ول  دـش و  دـهاوخ 
دنک هدافتـسا  مان  نآ  زا  دهاوخب  یـسک  رگا  دوشیمن و  هتخانـش  مدقت  قح  ةدنراد  فوصوم  لفط  دشاب ، ضراعم  الب  هدـشن و  تبث  يرگید 

. دشابیم اراد  دوخ  ةزوح  رد  ار  مان  نآ  مدقت  قح  ردپ  هک  تسیا  هداوناخب  بوسنم  روبزم  لفط  اریز  تشاد .» دهاوخن  یعنام 
مان دانـسا  میظنت  عقوم  رد  دـنفظوم  دناهدیـسر ، مامت  لاـس  نسب 18  هک  همانـسانش  نودـب  دارفا  زا  کـی  ره  : » هماـننیئآ « 91  » ةدام روتـسدب 

«. دیامن باختنا  دوخ  يارب  دشاب  لحم  رتفد  قیدصت  دروم  نآ  ندوب  ضراعم  الب  هک  یصوصخم  یگداوناخ 
حالصا نوناق  « 39  » هدام دناهدومن . نیعم  يرتفد  ره  ورملق  لاوحا  لجس  رتافد  رد  دوخ  يارب  ار  مان  نآ  هک  تسا  یسکب  قلعتم  هداوناخ  مان 

یصاخشا صتخم  لاوحا ، تبث  رامآ و  رتفد  ره  ورملق  لاوحا  تبث  رتافد  رد  تبث  زا  سپ  یگداوناخ  ياهمان  : » دیوگیم لاوحا  لجـس  نوناق 
ورملق رد  یلو  مدقت .» قح  ةدنراد  هزاجا  اب  رگم  درادن ، نآ  ورملق  ةزوح  رد  ار  مان  نآ  رایتخا  قح  يرگید  هدـش و  تبث  اهنآ  مانب  هک  تسا 

. دنهد صاصتخا  دوخب  باختنا و  ار  روبزم  یگداوناخ  مان  دنناوتیم  رگید  صاخشا  رگید ، ةزوح  لاوحا  تبث  رامآ و  رتفد 
، رتفد نآ  هعبات  ياههزوح  هیلک  زا  تسا  ترابع  دوش ، رارکت  نآ  رد  یگداوناخ  مان  دـیابن  هک  يرتفد  ورملق  : » دـیوگیم هماننیئآ  « 92  » ةدام

«. یناتسهد يرهش و  ياههزوح  زا  معا 
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لاوحا تبث  رامآ و  تارادا  زا  کی  ره  ورملق  رد  نآ  رارکت  زا  يریگولج  یگداوناخ و  ياهمان  مدـقت  قح  تبث  يارب  : » هماننیئآ « 93  » هدام
هصتخم و فورح  نییعت  زا  سپ  برس و  یـسرزاب  هرادا  ۀلیـسوب  هدش و  هیهت  تسا  هماننیئآ  نیا  ۀمیمـض  نآ  ۀنومن  هک  یـصوصخم  رتافد 

«. دوشیم هتشاذگ  لاوحا  تبث  رامآ و  رتافد  سرتسد  رد  لاوحا  تبث  هرادا  سیئر  ياضما 
ورملق لاوحا  لجس  رتافد  رد  تبث  زا  سپ  یگداوناخ  مان  تسا ، حرصم  لاوحا  تبث  نوناق  حالصا  نوناق  مهن  یـس و  هدام  لیذ  رد  هکنانچ 

، یگداوناخ مان  نآب  هک  ار  يرگید  دناوتیم  روبزم  هداوناخ  تهج  نیدب  تسا و  هدش  تبث  اهنآ  مانب  هک  تسا  یصاخشا  صتخم  يرتفد ، ره 
. دیامن عنم  هدیمان  ار  دوخ 

دودـح رد  هدرک و  هماـقا  يوعد  دـناوتیم  دـشاب ، هدرک  ذاـختا  قـح  نودـب  يرگید  ار  وا  یگداوناـخ  مسا  هک  سک  ره  : » م ق . « 998  » هدام
بصاغ تیفرطب  هطوبرم  هزوح  ناتسرهش  هاگداد  رد  يوعد  هماقا  هلیـسوب  رما  نیا  . ) دهاوخب ار  بصاغ  یگداوناخ  مان  رییغت  هطوبرم  نیناوق 

(. ددرگ دیق  نآ  دافم  رتفد  هیشاح  رد  ات  دوشیم  هداتسرف  رامآ  هراداب  مکح  دیآیم و  لمعب 
عفنيذ ره  دـهد ، رییغت  رما  نیاب  هطوبرم  تاررقم  قباطم  تسا  هدرک  تبث  لاوحا  لجـس  رتاـفد  رد  هک  ار  دوخ  یگداوناـخ  ماـن  یـسک  رگا 

تبث نوناق  حالـصا  نوناق  ملهچ  هدام  دـنک » ضارتعا  تسا  ررقم  هصوصخم  تاماظن  ای  نیناوق  رد  هک  یقیرطب  تدـم و  فرظ  رد  دـناوتیم 
ار يرگید  دناوتیم  هثرو  زا  کی  ره  دباییم و  لاقتنا  اهنآ  ینوناق  هثروب  توف  زا  سپ  صاخـشا  یگداوناخ  مان  مدقت  قح  : » دـیوگیم لاوحا 

اهنآ یگداوناخ  مان  هک  دنهد  هزاجا  يرگیدب  دنناوتیم  اکرتشم  یلو  دهد ، رارق  بیقعت  ضارتعا و  دروم  دنک ، رایتخا  ار  مان  نآ  دهاوخب  هک 
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دناوتیمن هثرو  زا  رفن  کی  نیاربانب  دـیآیم . لمعب  ناتـسرهش  هاگداد  رد  يوعد  ۀـماقا  ۀلیـسوب  رما  نیا  تشذـگ  هکناـنچ  دـنک .» راـیتخا  ار 
. تسا هثرو  یمامتب  قلعتم  مان  اریز  دوش . هدیمان  وا  یگداوناخ  مانب  هک  دهد  هزاجا  دوخ ، هداوناخ  زا  جراخ  صخشب 

یگداوناخ مان  رییغت  - 2

هراشا

زیمت اریز  دوب ، دهاوخن  یفاک  رما  نیا  يارب  یئاهنتب  یـصخش  مان  دنوشیم و  هتخانـش  یگداوناخ  مان  یـصخش و  مان  ۀلیـسوب  هعماج  رد  دارفا 
دشابیم  یگداوناخ  مان  مان و  هلیسوب  رگیدکی  زا  دارفا 
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ماـن رییغت  يدازآ  اریز  دـنرادن ، دوخ  یگداوناـخ  ماـن  رییغت  رد  يدازآ  اذـل  دـنرادیم ، رارقرب  هلیـسو  نآـب  ار  دوـخ  یقوـقح  طـباور  ناـنآ  و 

مان دـناوتیمن  یـصوصخم  تافیرـشت  نودـب  سکچـیه  تهج  نیدـب  ددرگ . دارفا  یقوقح  طباور  لالخا  بجوم  تسا  نکمم  یگداوناـخ ،
رهمجرذوب زا  ار  دوخ  یگداوناـخ  ماـن  یـسک  هکنآ  دـننام  دوش ، ظـفلت  رد  رییغت  بجوـم  رییغت  نیا  هاوـخ  دـهد  رییغت  ار  دوـخ  یگداوناـخ 

وا یگداوناخ  مان  هک  یـسک  دننام  دـشاب ، رثؤم  ظفلت  رد  هکنآ  نودـب  دـیامن  رییغت  فورح  ضعب  نتـشون  رد  طقف  ای  دـهد و  رییغت  ناساسب 
يرگید هک  تسا  ياهناگادج  مان  ینارهت  مان  تسا و  ینارهط  مان  تسا  واب  قلعتم  هچنآ  اریز  دهد ، رییغت  ینارهتب  ار  نآ  هدـش  تبث  ینارهط 

: دیوگیم لاوحا  تبث  نوناق  حالصا  نوناق  مود  لهچ و  ةدام  دهد . صاصتخا  دوخب  دناوتیم 
مان رد  یلبق  ةزاجا  نودـب  درادـن  قح  سکچـیه  دـشاب و  یهاشنهاش  نویامه  ترـضح  العا  نامرفب  ًارـصحنم  دـیاب  یگداوناـخ  ماـن  رییغت  »

ۀلیسوب یـسررب  زا  سپ  هدرک و  راهظا  روشک  ترازوب  ار  دوخ  لئالد  دیاب  ناگدننک  تساوخرد  دهدب . يرییغت  هنوگچیه  دوخ  یگداوناخ 
ماـن رییغت  بجوم  ـالقع  هک  لـیلد  هنوـگ  ره  هدـننکتساوخرد  دـسرب .» یهاـشنهاش  نویاـمه  ترـضح  ـالعا  هاگـشیپ  ضرعب  ریزو  تسخن 
هدام هک  نآ  لاثما  ملکت و  ندوب  راوشد  ای  ندوب و  ینالوط  ای  مان و  ندوب  نجهتـسم  تشز و  دـننام  دراد  میدـقت  دـناوتیم  دـشاب  یگداوناخ 
: دنیامنب ار  دوخ  یگداوناخ  مان  رییغت  تساوخرد  دنناوتیم  لیذ  دراوم  رد  صاخشا   » هماننیئآ « 97  » هدام تسا . هدرک  نایب  هماننیئآ  « 97»

. دشاب هدش  رارکت  لاوحا  تبث  رامآ و  تارادا  زا  یکی  ورملق  رد  یگداوناخ  مان  هاگره  - 1
هدـنهد هزاجا  اب  مود  ای  لوا  هجرد  یببـس  تبارق  ای  یبسن  تبارق  هک  یـصاخشا  دروم  رد  دـشاب . یگداوناخ  مان  تدـحو  روظنم  هاگره  - 2

. مدقت قح  ةدنراد  يرادشخب ، ای  یمسر  دانسا  رتفد  ای  يرتنالک  زا  هدش  یهاوگ  همانهزاجا  هئارا  اب  دنراد 
نوئش لغش و  اب  ای  دشاب و  هدش  بیکرت  رتشیب  ای  هملک  هس  زا  ای  هدوب و  نجهتـسم  دنـسپان و  تشز و  ياههژاو  زا  یگداوناخ  مان  هاگره  - 3

. دشابن بسانم  صاخشا 
شیپ  هداوناخ  دارفا  زا  یکی  يارب  فالخ  يانثتساب  یئازج  تیموکحم  هاگره  - 4
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. دشاب یگدنکفارس  گنن و  بجوم  نیشیپ  یگداوناخ  مان  نتشاد  هدمآ و 

«. دشاب هدش  بیکرت  اهنآ  اب  ای  هدوب و  فذح  لباق  لامعتسالا و  عونمم  یماسا  زا  یگداوناخ  مان  رگا  - 5
دنهاوخب هک  یناسک  : » هماننیئآ « 98  » هدام روتـسدب  دـشابیم و  عونمم  دازآ  قاروا  رد  يرادا  مظن  رظن  زا  یگداوناخ  ماـن  رییغت  تساوخرد 

دوخ تماقا  لحم  رامآ  ةراداب  ای  يرادـنامرفب  رکذ و  هنومن  یپاچ  تساوخرد  رد  ار  دوخ  لئالد  دـیاب  دـنهد  رییغت  ار  دوخ  یگداوناـخ  ماـن 
هدربمان هرادا  داتـسرف و  دهاوخ  لحم  رامآ  ةراداب  ار  نآ  يرادنامرف  دشاب ، هدـش  هداد  يرادـنامرفب  همان  تساوخرد  هاگره  دـنیامن . میلـست 

ار راـمآ  هرادا  شرازگ  يرادـنامرف  دـهد ، شرازگ  لاوحا  تبث  راـمآ و  لـک  ةرادا  يرادـنامرفب  رظن  راـهظا  اـب  ار  یگنوگچ  تسا  فـلکم 
هرادا دشاب  هدش  میلـست  لحم  رامآ  هراداب  ًامیقتـسم  همان  تساوخرد  هک  یتروص  رد  دریگ . رارق  یـسررب  دروم  ات  دتـسرفیم  روشک  ترازوب 
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مادـقا لاوحا  تبث  نوناق  « 42  » هدام تاررقم  قبط  ات  دـهد  شرازگ  لاوحا  تبث  رامآ و  لـک  ةراداـب  رظن  راـهظا  اـب  ار  بتارم  دـیاب  هدربماـن 
«. دوش

ياهمان رتافد  هیشاح  رد  دهد  رییغت  هررقم  تافیرـشت  قبط  ار  دوخ  یگداوناخ  مان  مدقت ، قح  ةدنراد  هچنانچ  : » هماننیئآ « 96  » هدام روتسدب 
مان نیا  لاح  نیع  رد  یلو  دیامن ، هدافتسا  دوخ  نیشیپ  یگداوناخ  مان  مدقت  قح  زا  دناوتیمن  روبزم  صخـش  رگید  دیق و  بتارم  یگداوناخ 

باختنا دوخ  يارب  ار  ماـن  نآ  دـنناوتیمن  يرگید  صاخـشا  دـناهدومنیم  هدافتـسا  ـالبق  هک  یناـسک  زا  ریغ  هدوبن و  ضراـعمالب  یگداوناـخ 
«. دننک

يرگید فرط  زا  روبزم  مان  باـختنا  هدـش و  هتخانـش  ماـن  نآـب  دوخ  ةزوح  رد  یگداوناـخ  ماـن  بحاـص  صخـش  هک  تسنآ  رما  نیا  تلع 
. دیامنب نآ  لاثما  یقوقح و  تالاکشا  داجیا  تسا  نکمم 

دنتسه تیالو  تحت  هک  ینادالوا  نز و  یگداوناخ  مان 

هجوز و دنک . باختنا  صوصخم  یگداوناخ  مان  دوخ  يارب  دیاب  سک  ره  : » دـیوگیم لاوحا  تبث  نوناق  حالـصا  نوناق  متـشه  یـس و  هدام 
تیالو تحت  هک  یناسک  دوب . دـنهاوخ  موسوم  ماـن  نآـب  دنتـسه  وا  تیـالو  تحت  رد  هک  صخـش  نآ  ثاـنا  روکذ و  داـفحا  دـالوا و  هیلک 

رایتخا  ار  ردپ  یگداوناخ  مان  دنناوتیم  هک  ینانچمه  دنیامن .» رایتخا  دوخ  يارب  يرگید  یگداوناخ  مان  دنناوتیم  دنتسین 
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هدیمان دوخ  یعیبط  ردپ  مانب  انز  زا  دلوتم  دالوا  یلو  ههبـش ، دالوا  تسا  نینچمه  دنـشابیم و  ینوناق  ياهدالوا  دالوا ، زا  هدام  روظنم  دـننک .
نیا باجیا  یئاهنتب  یعیبط  يدنواشیوخ  تسین و  دوجوم  اهنآ  نیب  ینوناق  بسن  ۀـطبار  اریز  دـنیامنب ، بسنب  رارقا  نیوبا  هچ  رگا  دـنوشیمن 

. دهد هزاجا  واب  دراد  روبزم  مانب  تبسن  مدقت  قح  هک  یسک  رگم  دیامنیمن ، ار  رما 
ای مولعمان و  همانـسانش  رد  ردـپ  مان  رما  نیا  رثا  رد  دریگ و  رارق  فالتخا  دروم  ای  هدوب و  مولعمان  لفط  ردـپ  هچنانچ  دـش  هتفگ  هچنآ  رباـنب 
رد لفط  یگداوناخ  مان  ینوناق  ردـپ  فرط  زا  وا  نتخانـش  ای  ینوناق و  ردـپب  دـنزرف  باستنا  تابثا  زا  سپ  دـشاب  هدـش  هتـشون  رگید  یمانب 

. ددرگیم تبث  ردپ  یگداوناخ  مانب  یلجس  قاروا 

یئوشانز نارود  رد  یگداوناخ  مان 

رما نیا  دوشیم و  هدیمان  رهوش  یگداوناخ  مانب  لاوحا  تبث  نوناق  حالـصا  نوناق  متـشه  یـس و  ةدام  روتـسدب  دنک  رهوش  نز  هکنآ  زا  سپ 
یگداوناخ مان  هعطقنم  هچ  دشاب و  همئاد  هچ  هجوز  هک  دنکیم  اضتقا  هدام  قالطا  . ) تشاد دـهاوخن  يرادا  تافیرـشت  هنوگچـیه  هب  جایتحا 

(. دیامنب رایتخا  ار  دوخ  جوز 
رایتخا ار  دوخ  نز  یگداوناخ  ماـن  دـناوتیم  رهوش  حاـکن ، زا  سپ  لاوحا ، تبث  نوناـق  حالـصا  نوناـق  موس  لـهچ و  ةداـم  زا  دافتـسم  رباـنب 

. دشابیم واب  قلعتم  یگداوناخ  مان  اریز  دراد ، مان  نآب  تبسن  مدقت  قح  هک  تسا  یسک  ةزاجاب  طونم  رما  نیا  یلو  دیامنب ،
ار یناگدـنز  زا  ینارود  رگید  فرط  زا  دراد و  دوخ  أشنم  اب  صخـش  نوخ ، رابتعاب  هک  تسا  یباستنا  رظن  زا  یلـصا  یگداوناـخ  ماـن  نوچ 

ندرک رهوش  زا  سپ  نز  هک  درادن  یبجوم  دـشاب  هدـش  میظنت  زین  یتالماعم  دانـسا  تسا  نکمم  هدرک و  یفرعم  هعماج  رد  ار  دوخ  مان  نآب 
دیاب دومن  رهوش  هکنآ  زا  سپ  نز  هک  دسریم  رظنب  دیامنیمن . حیرـصت  ار  رما  نیا  مه  هدام  دهدب و  تسد  زا  ار  دوخ  یلـصا  یگداوناخ  مان 

هدـیمان مود  یگداوناخ  مان  حالطـصا  رد  هک  دـیامن  رکذ  دوخ  یگداوناخ  مان  زا  سپ  ار  رهوش  ةداوناخ  مان  قباس  یگداوناخ  مان  ظـفح  اـب 
. دوشیم

دوخ یگداوناخ  مان  هدومن و  تسویپ  یـصخش  مانب  ار  رهوش  یگداوناخ  مان  ًامومع  یعامتجا  طباور  رد  ندرک  رهوش  زا  سپ  نز  ناریا  رد 
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نکمم هچ  رگا  دنکیم ، لامعتـسا  یئاهنتب  تسا  دیق  همانـسانش  رد  هک  یلـصا  یگداوناخ  مان  سکعلاب  تالماعم  رد  دیامنیم و  ءاغلا  اًلمع  ار 
تسا 
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: دیوگیم هک  دوش  طابنتسا  نآ  فالخ  لاوحا  لجس  نوناق  متشه  یس و  ةدام  موهفم  زا 

 ...«. دوب دنهاوخ  موسوم  مان  نآب  دالوا ....  هیلک  هجوز و  ».... 

حاکن لالحنا  زا  سپ  نز  يارب  رهوش  یگداوناخ  مان 

خـسف تدـم ، لذـب  قالط   ) تاـهج زا  یتهجب  حاـکن  لـالحنا  زا  سپ  هدوزفا  دوخ  ماـنب  ار  رهوش  یگداوناـخ  ماـن  جاودزا  رثا  رد  نز  نوچ 
تبغر مدـع  رثا  رد  الاب ، دراوم  رد  حاکن  لالحنا  هکنآ  رب  هوالع  تسین ، یقاب  رهوش  یگداوناـخ  ماـنب  هجوز  ندـیمان  يارب  یبجوم  حاـکن )

نز هچنانچ  نیاربانب  دوب . دـهاوخن  هجوز  يارب  دوخ  مان  ءاقبب  یـضار  ًامومع  حاکن  لالحنا  زا  سپ  رهوش  اذـل  تسا ، یئوشانز  ۀـماداب  نانآ 
نوناق حالصا  نوناق  موس  لهچ و  ةدام  هک  تسا  نیا  دشاب . قباس  رهوش  ةزاجا  اب  دیاب  دنامب  یقاب  جوز  یگداوناخ  مانب  سپ  نآ  زا  دهاوخب 

تسا و رهوش  ةزاجاب  طونم  نز  يارب  رهوش  یگداوناخ  مانب  ءاقب  دوش  عقاو  ینوناـق  قیرفت  رهوش  نز و  نیب  هاـگره  : » دـیوگیم لاوحا  تبث 
«. تسا نز  ةزاجاب  طونم  قیرفت  زا  سپ  رهوش  يارب  روبزم  مان  ءاقب  دشاب  هدرک  رایتخا  ار  نز  یگداوناخ  مان  رهوش  هک  یتروص  رد 

روبزم مان  حاکن  لالحنا  زا  سپ  دناوتیمن  هتفرگ  دوخ  يارب  ار  نز  یگداوناخ  مان  جاودزا  رثا  رد  هک  يرهوش  تسا  رکذتم  الاب  ةدام  هچنانچ 
. دهد هزاجا  نز  هکنآ  رگم  درادهاگن  دوخ  يارب  ار 

هزاجا زور  هدزناپ  تدـم  رد  هک  دـیامن  راطخا  نزب  قـالط  عوقو  مـالعا  زا  سپ  تسا  فلکم  راـمآ  ةرادا  : » دـیوگیم هماـننیئآ  « 104  » هدام
رد ار  رهوش  هزاجا  رگا  دنک و  رایتخا  دوخ  يارب  يرگید  یگداوناخ  مان  ای  دیامن و  میلست  وا  یگداوناخ  مان  ءاقب  يارب  ار  دوخ  قباس  رهوش 

یقاب دوخ  قباس  رهوش  یگداوناخ  مانب  نز  رگید  هک  درک  دهاوخ  دیق  هطوبرم  تادنتسم  هیـشاح  رد  رامآ  ةرادا  دومنن ، میلـست  هررقم  تدم 
نیدـب دـنامب .؟ یقاب  جوز  یگداوناخ  مانب  دـناوتیم  هجوز  اـیآ  هک  هدومنن  رکذ  دریمیم  جوز  هک  ار  يدروم  مکح  ـالاب  ةداـم  دوب .» دـهاوخن 

رد حاکن  لالحنا  دروم  رد  هک  یبجوم  اریز  تشاد ، دهاوخن  یعنام  رما  نیا  هک  دومن  طابنتسا  نایب ، ماقم  رد  هدام  توکس  زا  ناوتیم  تهج 
ءاقبب  تبغر  مدع  هک  هدوب  دوجوم  خسف  قالط و  دراوم 
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راگدای هدومن  توف  شرهوش  هک  ینز  يارب  رهوش  یگداوناخ  مان  يرادهاگن  هکنآ  رب  هوالع  تسین ، دوجوم  توف  دروم  رد  تسا  تیجوز 

نیا تسا  مولعم  دنیامن . عنم  رهوش  یگداوناخ  مانب  دوخ  ندیمان  زا  ار  روبزم  هجوز  دنناوتیمن  رهوش  نادنواشیوخ  نیاربانب  دشابیم . یسدقم 
اریز تفر ، دـهاوخ  نیب  زا  دوخ  يدوخب  لوا  رهوش  ماـن  دـنک  راـیتخا  يرگید  رهوش  هچناـنچ  ـالا  دـشاب و  هویب  نز  هک  تسا  یناـمز  اـت  رما 

. دوب دهاوخ  یفوتم  رهوش  یگداوناخ  مان  نیشناج  دیدج  رهوش  یگداوناخ  مان  لاوحا  لجس  نوناق  متشه  یس و  ةدام  روتسدب 
ۀطبار ینوناق  قیرفت  دننام  رهوش  توف  اب  هک  دومن  طابنتـسا  لاوحا  تبث  نوناق  حالـصا  نوناق  موس  لهچ و  هدام  زا  ناوتیم  هک  دـسریم  رظنب 

نز یگداوناخ  مانب  هک  يرهوش  دروم  رد  تسا  نینچمه  تسین و  رهوش  یگداوناخ  مانب  نز  ءاقب  يارب  یبجوم  ددرگیم و  لحنم  یئوشاـنز 
. دریمب روبزم  نز  هاگره  هدش  هدیمان 

یگداوناخ مان  یقوقح  تیعضو 

. دنتسه اراد  ار  مان  نآ  هک  دشابیم  ةداوناخ  کلم  یگداوناخ  مان  هک  تسنآ  رب  هسنارف  یئاضق  تامیمصت 
زا دناوتیم  کلام  تسا و  يراصحنا  زیچ  رهب  تبسن  تیکلام  قح  تسا . يزیچب  تبسن  صخش  يراصحنا  ۀطبار  تیکلام  قح  یملع  رظن  زا 
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هدافتـسا لام  نآ  زا  نانآ  یمامت  دشاب ، يددـعتم  دارفاب  قلعتم  ینعی  عاشم  يزیچب  تبـسن  تیکلم  هچنانچ  دـیامنب و  ار  هنکمم  هدافتـسا  نآ 
. دنیامنیم

وحنب یگداوناخ  مان  دروم  رد  تیکلام  یلو  دـشابیم  دوجوم  تسا  صاخـشا  کلم  هک  جراخ  رد  يداـم  لاوما  یماـمت  رد  روبزم  تیعـضو 
مانب تبـسن  هداوناخ  تیکلام  نیاربانب  دنربب . ار  هنکمم  یعامتجا  عافتنا  لامک  نآ  زا  دنناوتیم  دحاو  نامز  رد  رفن  نیدنچ  هک  تسا  يرگید 

صاخـشا کلم  یجراخ  لاوما  دـننام  دـناوتیمن  یگداوناخ  مان  دـشابیمن و  یجراخ  نایعاب  تبـسن  يدرف  تیکلام  لیبق  زا  دوخ  یگداوناخ 
قح هدومن و  رظن  فرـص  ماـن  دروـم  رد  تیکلم  ۀـملک  لامعتـسا  زا  ناریا  قوـقح  ناـبز  رد  هک  تسا  رت  بساـنم  دوریم  ناـمگ  دریگ . رارق 

. دوش هتفگ  هداوناخ  يارب  يراصحنا  لامعتسا 
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اب ءالما  ظفلت و  ثیح  زا  هک  یئاـهمان  اریز  دـیامنیمن  ماـن  هقیـضم  راـچد  ار  رگید  ياـههداوناخ  هداوناـخ ، کـی  يارب  ماـن  ندوب  يراـصحنا 
نیاربانب دـنک ، راـیتخا  دوخ  يارب  دوجوم  ياـهمان  زا  ریغ  یماـن  دـناوتیم  ياهداوناـخ  ره  هک  دوشیم  تفاـی  نادـنچ  دنتـسه  ریاـغم  رگیدـکی 

. دومن دهاوخن  مان  باختنا  رد  رگید  ياههداوناخ  زا  يدازآ  بلس  نآ  ندوب  يراصحنا 

یصخش مان 

ره ددرگیم ، هدـش  تبث  هک  يرامآ  رتفد  ورملق  رد  رگید  ياـههداوناخ  نیب  هداوناـخ  کـی  یئاسانـش  بجوم  هک  یگداوناـخ  ماـن  رب  هوـالع 
ار نآ  ددرگ و  مولعم  دوخ  ةداوناخ  دارفا  نیب  وا  تیوه  نآ  ۀلیـسوب  هک  دشاب  دوخب  صتخم  مان  ياراد  دیاب  دشاب  هک  ةداوناخ  ره  رد  يدرف 

نامه رد  ای  رهـش  نآ  رد  رگید  صاخـشا  درادـن و  نیعم  درف  کیب  صاصتخا  یگداوناـخ  ماـن  دـننام  یـصخش  ماـن  دـنناوخ . یـصخش  ماـن 
. دریگ رارق  ضارتعا  دروم  دناوتیمن  رما  نیا  دندرگ و  اراد  ار  مان  نامه  دنناوتیم  دنشاب  هتشاد  رگیدکیب  کیدزن  تبسن  هچ  رگا  هداوناخ 

صاخشا هک  دتفایم  قافتا  هاگ  یلو  یلع ، دمحم  دننام  دشاب  بکرم  ای  دمحا  دننام  دشاب  طیسب  مان  نآ  هاوخ  تسا  مان  کی  ياراد  درف  ره 
. ددرگ رکذ  همانسانش  رد  دیاب  روبزم  ياهمان  تروص  نیا  رد  دنتسه ، مان  دنچ  ياراد 
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یلجس دانسا  رابتعا  رد  موس - لصف 

هراشا

رتافد ای  كالما و  دانسا و  تبث  ةرادا  رد  هک  يدانسا   » م ق . « 1287  » هدام قبط  اریز  دنتسه ، یمسر  دانسا  زا  همانسانش  لاوحا و  لجس  رتافد 
«. تسا یمـسر  دنـشاب  هدـش  میظنت  ینوناق  تاررقم  قبط  رب  اهنآ و  تیحالـص  دودـح  رد  یمـسر  نیرومأم  ریاس  دزن  رد  اـی  یمـسر  دانـسا 
رد ثلاث  صاخشاب  تبـسن  اهنآ  رابتعا  تسا و  ربتعم  نانآ  ماقم  مئاق  ثارو و  نیفرط و  ةرابرد  یمـسر  دانـسا  : » م ق . « 1290  » هدام روتسدب 

دودـح رد  تلود  نیرومأم  راتفگ  شرازگ و  قدـص  ضرف  رب  ینتبم  یمـسر  دانـسا  رابتعا  دـشاب .» هدرک  حیرـصت  نوناق  هک  تسا  یتروص 
راکب یعامتجا  مظن  ظفح  رد  ار  دوخ  فئاظو  دـناوتیم  روبزم  ضرف  ۀلیـسوب  تلود  دـشابیم . تسا  هدومن  لوحم  ناـنآب  نوناـق  هک  یفئاـظو 
يداع دانسا  رد  یلو  ثلاث ، صاخـشا  هیلع  رب  یتح  تسا  ربتعم  میظنت  خیرات  یمـسر  دانـسا  رد  : » دیوگیم « 1305  » هداـم هک  تسا  نیا  دربب .
خیرات اریز  تسا » ربتعم  هدش  تیـصو  وا  عفنب  هک  یـسک  نانآ و  ۀثرو  هتـشاد و  اهنآ  میظنت  رد  تکرـش  هک  یـصاخشا  ةراب  رد  طقف  خـیرات 

ینعی تسا  ربتعم  دشابیم  یمسر  رومأم  عومسم  ای  دوهـشم و  دنـس  رد  هچنآ  نیاربانب  تسا . هدش  هتـشون  تلود  یمـسر  رومأم  ۀلیـسوب  دنس 
رگید ترابعب  تسا . هدینـشن  هدیدن و  دیوگیم  غورد  رومأم  دیوگب  لیلد  نودـب  دـناوتیمن  ددرگیم  زاربا  يدنـس  نینچ  وا  هیلع  رب  هک  یـسک 
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دناهرب نآ  بقاوع  زا  ار  دوخ  بیذکت  ای  راکنا  دیدرت و  فرـصب  دناوتیمن  تسا  وا  هیلع  رب  یمـسر  دنـس  تاجردنم  تایوتحم و  هک  یـسک 
: دیوگیم م  ق . « 1292  » هدام هک  تسا  تهج  نیدب  دشابیم ، تیلعج  يوعد  نآ  دیامن و  تباث  ار  یمـسر  رومأم  شرازگ  بذـک  دـیاب  هکلب 

دانساب تیلعج  ياعدا  دناوتیم  فرط  تسین و  عومسم  دیدرت  راکنا و  دراد  ار  یمسر  دانسا  رابتعا  هک  يدانـسا  ای  یمـسر  دانـسا  لباقم  رد  »
دانسا و تبث  نوناق  « 70  » هدام لوا  تمـسق  و  تسا .» هداتفا  رابتعا  زا  ینوناق  تاهج  زا  یتهجب  روبزم  دانـسا  هک  دـیامن  تباث  ای  دـنک  روبزم 

هک  يدنس  : » دیوگیم كالما 
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دنـس نآ  تیلوعجم  هکنیا  رگم  دوب  دهاوخ  ربتعم  نآ  رد  هجردـنم  ياهاضما  تایوتحم و  مامت  تسا و  یمـسر  هدیـسر  تبثب  نیناوق  قباطم 
 ...«. دوش تباث 

ثارو نیفرط و  ةرابرد  هک  يدانسا  دناهتسد : ود  رب  یمسر  دانـسا  ددرگیم  مولعم  الاب  رد  روکذم  م  ق . « 1290  » هدام دافم  زا  هکنانچ  يراب 
نوناق حالـصا  نوناق  متفه  لهچ و  هدام  زا  هکنانچ  دشابیم . ثلاث  صاخـشاب  تبـسن  نآ  رابتعا  هک  يدانـسا  تسا و  ربتعم  اهنآ  ماقم  مئاق  و 

: لاوحا تبث  نوناق  حالصا  نوناق  متفه  لهچ و  هدام  تسا : مسق  ود  رب  زین  یلجس  دانسا  دیآیم  رب  لاوحا  تبث 
یمسر دانسا  زا  رتافد  رد  هجردنم  ياهاضما  تایوتحم و  مامت  دوشیم و  رداص  نآ  قبط  رب  هک  يدانـسا  توف و  تدالو و  رتافد  تاجردنم  »

الاب رد  روکذم  تافیرشت  اب  نوناق  تاررقم  قبط  رب  هک  یلجس  دانـسا  ریاس  دوش . تباث  هاگداد  رد  نآ  فالخ  هکنآ  رگم  دوب  دهاوخ  ربتعم 
«. دوب دهاوخن  ربتعم  ثلاث  صاخشا  لباقم  رد  نکیل  تسا و  یمسر  دانسا  زین  هدش  میظنت 

- تسا ثلاث  صاخشا  هدننکمالعا و  هب  تبسن  نآ  رابتعا  هک  یلجس  دانسا  فلا -

تدالو و رتافد  تاجردـنم  ددرگیم ، مولعم  نآ  ریخا  تمـسق  ًاصوصخم  لاوحا  تبث  نوناق  حالـصا  نوناـق  متفه  لـهچ و  هداـم  زا  هکناـنچ 
هب تبـسن  نآ  راـبتعا  رب  هوـالع  یمـسر  دانـسا  رد  هجردـنم  ياـهاضما  تاـیوتحم و  ماـمت  دوشیم و  رداـص  نآ  قبط  رب  هک  يدانـسا  توف و 
هک یناکدوک  تدالو  هک  تسا  يرتفد  دیلاوم  رتفد  تشذگ  نآ  حرـش  هکنانچ  اریز  دشابیم ، ربتعم  زین  ثلاث  صاخـشاب  تبـسن  هدننکمالعا 
هک تسا  یمظنم  دعاوق  لوصا و  رب  ینتبم  هکنآ  رابتعاب  رتافد  هنوگنیا  تبث  دوشیم . تبث  نآ  رد  ددرگیم  مالعا  ینوناق  تدم  رد  اهنآ  دـلوت 

: دیوگیم هک  م  ق . « 999  » هدام روظنم  تسا . صوصخم  رابتعا  ياراد  دـشابیم ، لاوحا  تبث  نوناق  حالـصا  نوناق  مراهچ  موس و  هداـم  قبط 
زین دوب .» دهاوخ  بوسحم  یمسر  دنـس  تسا  هدش  راهظا  لاوحا  لجـس  ةریادب  ینوناق  تدم  رد  اهنآ  تدالو  هک  یـصاخشا  تدالو  دنـس  »

. دشابیم ثلاث  صاخشاب  تبسن  دیلاوم  رتفد  تاجردنم  رابتعا 

- تسا هدننکمالعا  هب  تبسن  نآ  رابتعا  هک  یلجس  دانسا  ب -

رد دشابیم . عطقنم  حاکن  رد  تدم  لذب  خسف و  قالط و  حاکن و  نینچمه  دـیلاوم و  ریغ  رتافد  رد  هدـش  تبث  تافو  دـلوت و  دروم  رد  نآ  و 
تبسن  یلو  تسا  یمسر  هچ  رگا  یلجس  رتافد  دانسا و  تاجردنم  روبزم  دراوم 
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دانسا ریاس  تسا ...« : هدش  حیرـصت  لاوحا  تبث  نوناق  حالـصا  نوناق  متفه  لهچ و  هدام  لیذ  رد  هکنانچ  درادن ، يرابتعا  ثلاث  صاخـشاب 
ربتعم ثلاث  صاخشا  لباقم  رد  نکیل  تسا و  یمـسر  دانـسا  زین  هدش  میظنت  الاب  رد  روکذم  تافیرـشت  اب  نوناق  تاررقم  قبط  رب  هک  یلجس 

«. دوب دهاوخن 
عجار هچنآ  هک  قرف  نیا  اب  دندرگیم ، بوسحم  یمـسر  دانـسا  تاجردـنم  زا  لاوحا  لجـس  رتافد  دانـسا و  تاجردـنم  تشذـگ  هچنآ  ربانب 

رد هک  تسا  یتوف  تدالوب و  عجار  هچنآ  یلو  تسا ، ربتعم  صاخـشا  یمامتب  تبـسن  هدش  تبث  دیلاوم  رتافد  رد  هک  دشاب  یتوف  تدالوب و 
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تبـسن تسا و  ربتعم  ناگدـننک  مالعاب  تبـسن  طـقف  دـشابیم  تدـم  لذـب  خـسف و  قـالط و  حاـکن و  و  دـیلاوم ) ریغ   ) لاوحا لجـس  رتاـفد 
زاربا ردام ، ای  ردپ  مان  دلوت ، خـیرات  رظن  زا  ثلاث  صخـش  هیلع  رب  يدنـس  نینچ  هچنانچ  ینعی  درادـن . يرابتعا  هنوگچـیه  ثلاث  صاخـشاب 

دزن ینیعم  صاخشا  هک  تسا  یبلاطم  زا  روما  نآ  اریز  درادن ، رابتعا  هنوگچیه  وا  هیلع  رب  هک  دیامن  عافد  الاب  هدام  دانتساب  دناوتیم  وا  ددرگ 
هک رودص  خیرات  فالخ  رب  درادن  يرثا  وا  هیلع  رب  روبزم  صاخشا  راتفگ  تسا . هتشون  ار  نانآ  راتفگ  رومأم  هتشاد و  راهظا  یمـسر  رومأم 

. دشابیم ربتعم  وا  هیلع  رب  م ، ق . « 1305  » هدام روتسدب  تسا و  یمسر  رومأم  تاسوسحم  زا 

- یلجس دانسا  تشون  ور  رابتعا  رکذت -

: لاوحا تبث  نوناق  حالصا  نوناق  مهن  لهچ و  ةدام 
هتفریذپ يرادرهش  یتلود و  تارادا  اههناخرتفد و  اههاگداد و  رد  تسا و  ربتعم  یتروص  رد  رتافد  زا  تمـسق  نآ  دانـسا و  هیلک  تشونور  »

دوشیم قاصلا  ربمت  بیترت  نیاب  هدربمان  ياهگربب  دشاب و  هدـش  قدـصم  رداص و  نآ  بعـش  ای  لک  لاوحا  تبث  رامآ و  ةرادا  زا  هک  دوشیم 
هک دشاب  يدانسا  زا  دنس  لصا  هکنانچ  نیاربانب  تسا ، دنس  لصا  رابتعا  دودح  رد  نآ  رابتعا  یلجـس ، دانـسا  تشونور  رابتعا  زا  روظنم  ...« 

، دـشاب زین  ثلاث  صخـشب  تبـسن  لصا  رابتعا  هاگره  دـشابیم و  اراد  ار  رابتعا  ناـمه  مه  تشونور  تسا  ربتعم  هدـننکمالعا  هراـب  رد  طـقف 
ةدام هکنآ  لاح  تسا و  هتـسناد  تشونور  نتفریذـپ  طیارـش  زا  ار  ربمت  قاصلا  روبزم  هدام  دوب . دـهاوخ  اراد  ار  راـبتعا  ناـمه  زین  تشونور 

قلعت  دانساب  هک  ربمت  قحب  هعجار  تاررقم  تیاعر  مدع  : » دیوگیم م  ق . « 1294»
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هدش بیوصت  هدزون  دصیس و  رازه و  هام  تشهبیدرا  مود  تسیب و  رد  نوچ  لاوحا  تبث  نوناق  دنکیمن .» جراخ  تیمسر  زا  ار  دنس  دریگیم 
تـشونور ًۀجیتن  هداد و  صیـصخت  ار  ماع  نوناق  صاخ  نوناق  دشابیم . ماع  هدـیدرگ و  بیوصت  رد 1314  یندـم  نوناق  و  تسا ، صاـخ  و 

ربمت نودب  رگید  دانسا  تشونور  رابتعا  یلو  دش ، دهاوخن  هداد  واب  ینوناق  رابتعا  ینعی  دوشیمن ، هتفریذپ  ربمت  قاصلا  نودب  یلجـس  دانـسا 
. دیامنب فالخ  رب  حیرصت  صوصخم  دروم  رد  نوناق  رگم  تسا ، ربتعم 
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یلجس دانسا  حیحصت  رد  مراهچ - لصف 

هراشا

ةدارا صیخشت و  شوختسد  دیابن  دشابیم ، یمسر  دانـسا  زا  یلجـس  دانـسا  نوچ  یلو  ددرگ ، حیحـصت  دیاب  یهابتـشا  ره  یلقع  ةدعاق  قبط 
. دیامنیم نایب  ار  نآ  حیحصت  قیرط  هابتشا و  ماسقا  نآ  ۀماننیئآ  لاوحا و  تبث  نوناق  حالصا  نوناق  هک  تسا  نیا  دریگ ، رارق  دارفا 

: تسا مسق  ود  رب  یلجس  دانسا  رد  تاهابتشا  تافالتخا و 

دشاب هدننکمالعا  راهظا  زا  یشان  هک  یتاهابتشا  - 1

هدیدرگ مالعا  تبث  هراداب  هک  يدـلوت  خـیرات  ای  مان  رد  هک  ددرگ  یعدـم  تسا  واب  طوبرم  لجـس  تبث  هک  یـسک  ای  هدـننکمالعا  هکنانچ 
. دشابیم ناتسرهش  هاگداد  اب  هابتشا  عفر  تسا ، هدش  هابتشا 

ررکم ياهگرب  رفن  کی  يارب  ای  دوش و  داجیا  یلجس  دانساب  عجار  یفالتخا  هاگره  : » لاوحا تبث  نوناق  حالصا  نوناق  مراهچ  لهچ و  هدام 
رد نآ  ندوبن  تروص  رد  همانسانش و  رودص  لحم  ناتـسرهش  هاگداد  رد  یفاضا  ياهگرب  لاطبا  فالتخاب و  یگدیـسر  دشاب ، هدش  رداص 
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دانـسا نآ  دوشن  حیحـصت  ای  لطاب  روکذـم  دانـسا  هدربمان  ياههاگداد  فرط  زا  هک  یعقوم  ات  دـیآیم و  لـمعب  شخب  هاـگداد  نیرتکیدزن 
رد ار  هاگداد  يأر  لولدـم  لاوحا  تبث  رومأم  تسا . شهوژپ  لباق  طقف  دراوم  نیا  رد  هاـگداد  هماـنداد  دوب و  دـهاوخ  یقاـب  دوخ  راـبتعاب 

، دوشیم رداص  هدام  نیا  بجومب  هک  همانداد  دیامنیم ، رداص  دیدج  همانسانش  روکذم  يأر  قبط  رب  هدومن و  جرد  هل  موکحم  یلجس  دانـسا 
هماقا رامآ  ةرادا  تیفرطب  تساوخداد  ۀلیسوب  ناتـسرهش  هاگداد  رد  هابتـشا  يوعد  دوب .» دهاوخن  رثؤم  هفیظو  ماظنب  عجار  تاررقم  ثیح  زا 

دهاوخ  دنس  لصا  رابتعا  دننام  نآ  رابتعا  ددرگیم و  جرد  هل  موکحم  یلجس  دانسا  رد  تیعطق ، زا  سپ  هاگداد  یگدیسر  هجیتن  ددرگیم ،
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رب هاگداد  زا  يأر  دلوت ، خـیرات  رد  هابتـشا  يوعدـب  یـسک  هکنانچ  نیاربانب  هفیظو . ماظنب  عجار  دـلوت  خـیرات  حیحـصت  دروم  رد  رگم  دوب ،
تیلها رظن  زا  یلو  دوب ، دهاوخ  كالم  قباس  خیرات  هفیظو  تمدخ  رظن  زا  ددرگ ، حیحـصت  همانـسانش  دریگب و  دوخ  دلوت  خیرات  حیحـصت 

. تسا هدش  حیحصت  هاگداد  يأر  ۀلیسوب  هک  یخیرات  یسایس  یندم و  روما  رد 
هک مادام  دناهتفرگ ، همانسانش  هجراخ  رد  هک  ناریا  عابتا  لاوحا  تبث  دانسا  فالتخاب  : » لاوحا تبث  نوناق  حالصا  نوناق  مجنپ  لهچ و  ةدام 
«. دوشیم یگدیسر  دنس  بحاص  تماقا  لحم  هاگداد  رد  تروص  نیا  ریغ  رد  نارهط و  ناتسرهش  هاگداد  رد  دنتسه  هجراخ  ياهروشک  رد 

يوعد ۀـماقا  دـهاوخب  تسا  هتفرگ  هجراخ  ياهروشک  رد  ناریا  ياهیرگلوسنوق  زا  یکی  زا  ار  دوخ  همانـسانش  هک  یـسک  هچنانچ  نیارباـنب 
دنک رایتخا  تماقا  دیایب و  ناریاب  هاگره  نارهط و  ناتـسرهش  هاگداد  دراد ، تماقا  ناریا  زا  جراخ  رد  هک  مادام  دـیامنب  نآ  حیحـصتب  عجار 

ناریا ياهناتـسرهش  زا  یکی  ةزوح  رد  تقوم  تنوکـس  هک  دسریم  رظنب  ددرگ . يوعد  ۀماقا  دـیاب  روبزم  لحم  ةزوح  ناتـسرهش  هاگداد  رد 
. دنک يوعد  ۀماقا  روبزم  ةزوح  ناتسرهش  هاگداد  رد  دناوتیمن  دهدن ، رارق  دوخ  هاگتماقا  ار  نآ  هک  مادام 

رتفد هاوخ  رتافد  همانـسانش و  زا  یلجـس  دانـسا  زا  کی  رهب  تبـسن  لاوحا  تبث  نوناق  حالـصا  نوناق  مراهچ  لهچ و  هدام  قالطا  ربانب  يراب 
. درک تباث  ار  نآ  فالخ  دومن و  حیحصت  تساوخرد  رامآ  ةرادا  تیفرطب  هاگداد  رد  ناوتیم  رگید  دانسا  ای  همانراهظا  رتفد  ای  دشاب  دیلاوم 

ررکم دنس  لاطبا  ای  یلجس  دانـسا  رد  هدوجوم  فالتخا  عفر  يارب  صاخـشا  هک  يدراوم  رد  : » دیوگیم هماننیئآ  « 106  » هدام هک  تسا  نیا 
هاگداد دنیامن .» مادقا  هدنیامن  مازعا  ۀلیـسوب  يوعد  دروم  دانـساب  هعجارم  اب  دنفلکم  لاوحا  تبث  رامآ و  تارادا  دنیامنیم  هعجارم  هاگدادـب 

زا سپ  دـیامنیم . رداص  ررکم  دنـس  لاطبا  ای  حیحـصت  رب  يأر  تسناد ، يوعد  تبثم  ار  حیحـصت  یعدـم  ۀـلدا  هکناـنچ  یگدیـسر  زا  سپ 
ددرگیم  تبث  یلجس  دانسا  رد  لاسرا و  هطوبرم  رامآ  ةراداب  يأر  تیعطق ،

یـسک تیوه  ای  ددرگ  تباث  همکحم  رد  تسا  هدش  راهظا  لاوحا  لجـس  هریادب  هک  یبلاطم  تحـص  مدع  رگا  : » دیوگیم م  ق . « 996  » هدام
ناونعب  لاوحا  لجس  رتفد  رد  هک 
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دیق لاوحا  لجـس  هطوبرم  رتافد  رد  دـیاب  بتارم  ددرگ ، لاطبا  بیاـغ  یـضرف  توف  مکح  اـی  دوش و  نیعم  تسا  هدـش  دـیق  هیوهلا  لوهجم 

تبث و هرادا  ار  وا  مان  لاوحا  لجس  رتافد  رد  دراد و  رب  يرباع  ای  هاگراوخریش  دناهدراذگ  هار  رـس  هک  ار  ياهچب  تسا  نکمم  نوچ  دوش .»
يردپ ای  يردام  يوعد  دوش و  ادیپ  یسک  نآ  زا  سپ  دننک و  یفرعم  مولعمان  ار  شردپ  ای  وا و  نیوبا  دیامن و  نییعت  هدننکادیپ  صخـش  ای 

. ددرگیم حیحصت  روبزم  رتافد  هاگداد ، يأر  رودص  یگدیسر و  تبث و  ةرادا  تیفرطب  هاگداد  رد  يوعد  ۀماقا  زا  سپ  دیامنب ، هچبب  تبـسن 
. دوشیم هتفریذپ  یلیلد  عون  ره  ۀلیسوب  الاب  رد  روکذم  روما  تابثا 

لاوحا تبث  نیرومأم  تاهابتشا  - 2

، تسا هدوب  دانسا  هدننکمیظنت  هابتشا  زا  یشان  یلجس  دانسا  میظنت  عقوم  رد  هک  یتاهابتـشا  - 2 : » دیوگیم هماننیئآ  « 105  » هدام مود  تمسق 
هک یتروص  رد  دیامنیم و  حالصا  ار  هابتشا  لاوحا  تبث  نوناق  « 48  » هدام لوا  تمسق  قبط  ددرگ  هابتشا  هجوتم  ءاضما  زا  لبق  رومأم  هاگره 
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زا سپ  دنهد و  شرازگ  لاوحا  تبث  رامآ و  لک  ةراداب  نشور  حضاو و  روطب  ار  هابتـشا  دراوم  دـیاب  دـیدرگ  هجوتم  هابتـشاب  ءاضما  زا  دـعب 
تبث نوناق  حالصا  نوناق  متشه  لهچ و  هدام  هک  تسا  نیا  دیامن .» حیحصت  ار  دانـسا  هابتـشا  دنـس  بحاص  ۀمان  تقفاوم  اب  روتـسد  لوصو 

: دیوگیم لاوحا 
رومأم دـشاب  ناهاوگ  هدـننکراهظا و  ءاضما  زا  لبق  هچنانچ  دوشب ، رومأم  فرط  زا  یهابتـشا  هماـنراهظا  میظنت  اـی  رتاـفد  ریرحت  رد  هاـگره  »

نآ ءاضما  زا  دعب  هچنانچ  دناسریم و  ناهاوگ  هعقاو و  بحاص  هدننکراهظا و  ءاضماب  هدرک و  حالصا  بکرم  اب  دنـس  هیـشاح  رد  ار  بتارم 
روتـسد لاوحا  تبث  رامآ و  لک  هزاجا  بسح  رب  ات  دـهد  شرازگ  لاوحا  تبث  رامآ و  لک  هراداـب  ار  هابتـشا  حرـش  ًاروف  دـیاب  رومأـم  دـشاب 

هیحان زا  هابتشا  هک  ار  الاب  ةدام  ریخا  تمـسق  زین  لاوحا  تبث  نوناق  حالـصا  نوناق  مشـش  لهچ و  هدام  هک  دسریم  رظنب  دوش .» هداد  حالـصا 
. دیامنیم دیکأت  دشاب ، ءاضما ، همتاخ و  زا  سپ  رومأم 

لمعب هطوبرم  ةرادا  فرط  زا  یلجـس  دانـسا  میظنت  رد  تسا  نکمم  هک  یتاهابتـشا  : » لاوحا تبث  نوناق  حالـصا  نوناق  مشـش  لهچ و  هداـم 
ثلاث صاخشا  لباقم  رد  حیحـصت  نیا  نکیل  دومن ، حیحـصت  گرب  بحاص  لاوحا و  تبث  رامآ و  لک  ةرادا  تقفاوم  اب  ناوتیم  دشاب  هدمآ 

«. دوب دهاوخن  ربتعم 
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رفیک رد  مجنپ - لصف 

- دنیامنن مالعا  ار  توف  دلوت و  عیاقو  هک  یناسک  رفیک  - 1

ار یفیاظو  هک  یناسک  هزوح  ره  رد  لاوحا ، تبث  هب  عجار  تاررقم  يارجا  خیرات  زا  : » لاوحا تبث  نوناق  حالصا  نوناق  هاجنپ  هدام  روتسدب 
هوالع « 34 - 33 - 32  » داوم نیلومـشم  نینچمه  دنهدن و  ماجنا  هتفرگ  رارق  اهنآ  ةدهع  رد  توف  تدالو و  تبث  يارب  نوناق  نیا  قبط  رب  هک 

، دـنوشیم موکحم  لایر  لهچ  ات  هد  زا  يزور  رارقب  يرادـیرخ  لباق  یبیدات  سبح  هاـم  ود  اـت  زور  تشهب  هاـگداد  مکح  بجومب  هکنیا  رب 
ار دوخ  فیلاکت  یعطق  مکح  غالبا  زا  دـعب  زور  هد  ات  اـهنآ  دوخ  هک  یتروص  رد  و  دـیدرگ . دـنهاوخ  موکحم  زین  هررقم  فیلاـکت  ماـجناب 

عالطا رامآ  ةراداب  ار  دوخ  دنزرف  دـلوت  يردـپ  هچنانچ  نیاربانب  دوب .» دـنهاوخ  فاعم  روکذـم  رفیک  زا  دـنهدب ، ماجنا  هعقاو  تبث  هب  عجار 
ماجنا ار  دوخ  فیلاکت  عالطا و  هطوبرم  لاوحا  تبث  هراداب  ار  نآ  زور  هد  فرظ  رد  یعطق  مکح  رودـص  بیقعت و  زا  سپ  هچناـنچ  دـهدن 

. دنام دهاوخ  ارجاالب  مکح  فاعم و  تازاجم  زا  داد 

- دنهد ماجنا  ار  لاوحا  تبث  هب  هطوبرم  فیاظو  هک  ینیرومام  رفیک  - 2

دنیامن هحماسم  نوناق  نیا  تاررقم  يارجا  رد  هک  نیرومأـم  زا  کـی  ره  : » لاوحا تبث  نوناـق  حالـصا  نوناـق  مکی  هاـجنپ و  هداـم  روتـسدب 
نیرومأم يرادا  تافلختب  عجار  روبزم  ةدام  دش .» دـنهاوخ  عقاو  يرادا  یـسرداد  بیقعت و  دروم  يروشک  مادختـسا  نوناق  تاررقم  قباطم 
. دش دهاوخ  يرفیک  بیقعت  ددرگ ، لعج  دننام  یمومع  مئارج  زا  یکی  بکترم  رومأم  رما  نایرج  رد  هاگره  الا  تسا و  لاوحا  تبث 

- دنریگب ررکم  ۀمانسانش  هک  یناسک  رفیک  - 3

تردابم ررکم  همانـسانش  نتفرگب  نوناق  نیا  بیوصت  زا  دـعب  هک  یناسک  : » لاوحا تبث  نوناـق  حالـصا  نوناـق  مود  هاـجنپ و  هداـم  روتـسدب 
دنیامن 
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هلیسوب هچنانچ  و  دش .» دنهاوخ  موکحم  همیرج  لایر  هاجنپ  ات  لایر  زا 5  ای  سبح و  زور  تفه  ات  زور  کی  زا  یفالخ  رفیک  هاگداد  مکحب 
دننام دیـسر . دنهاوخ  نآ  صوصخم  رفیکب  هحلاص  ياههاگداد  رد  نآ  تابثا  زا  سپ  دنـشاب  هدش  زین  یمومع  مئارج  زا  یکی  بکترم  نآ 
دودح رد  روبزم  صخش  ددرگ ، میهس  وا  ۀکرت  رد  دنک و  دادملق  يرگید  ثراو  ار  دوخ  نآ  ۀلیسوب  ات  دریگب  ررکم  همانسانش  یسک  هکنآ 

. دش دهاوخ  موکحم  زین  يرادربهالک  تازاجمب  يرفیک  تاررقم 

همتاخ

قباطم دوش ، تبث  نآ  رد  دـیاب  عیاقو  هک  يرتافد  اهگرب و  نوناق و  نیا  يارجا  زرط  : » لاوحا تبث  نوناق  حالـصا  نوناق  موس  هاـجنپ و  هداـم 
«. دشاب هدیسر  ناریزو  تئیه  بیوصتب  هک  دوب  دهاوخ  ۀماننیئآ 

هیهت لاوحا  تبث  رامآ و  لک  هرادا  ار  نوناق  نیا  داوم  يارجاب  طوبرم  ياههماننیئآ  : » لاوحا تبث  نوناق  حالصا  نوناق  مراهچ  هاجنپ و  هدام 
«. دراذگ دهاوخ  ارجا  عقومب  روشک  ترازو  بیوصت  زا  سپ  هدومن 

و تاررقم ، اـههماننیئآ و  هـیلک  روـبزم  هماــننیئآ  هداـم 131  قـبط  دـیدرگ و  بیوـصت  هداـم  رد 131  ياهماـننیئآ  ـالاب  هداـم  ود  ةزاـجاب 
. تشگ یغلم  دوب  هماننیئآ  نیا  تاررقم  اب  فلاخم  هک  لاوحا  تبثب  هعجار  تامیمصت 

هک لاوحا  تبث  هب  عجار  نیناوق  هیلک  نوناق  نیا  بیوصت  خیرات  زا  : » لاوحا تبث  نوناق  حالصا  نوناق  مجنپ  هاجنپ و  هدام  روتـسدب  هرـصبت -
. دش دهاوخ  هتشاذگ  ارجا  عقومب  روشک  ترازو  هلیسوب  نوناق  نیا  و  خوسنم ، دشاب  نوناق  نیا  تاررقم  فلاخم 

سلجم بیوصتب  هدزون  دصیـس و  رازه و  کی  هام  تشهبیدرا  مود  تسیب و  هسلج  رد  تسا  هداـم  جـنپ  هاـجنپ و  رب  لمتـشم  هک  نوناـق  نیا 
«. هدیسر یلم  ياروش 
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هاگتماقا رد  مراهچ - باتک 

هراشا

. ددرگیم تفای  اجنآ  رد  وا  عفانم  هرخالاب  لغش و  هداوناخ و  هک  دراد  یلحمب  یگتسب  سک  ره 
هدامآ صخـش  یقوقح  طباور  مظن  يارب  ار  يدعاسم  طیحم  لحم ، رد  رارقتـسا  نیا  دـیامنیم . تنوکـس  وا  رد  هک  تسا  یئاج  روبزم  لحم 

. دناهریم بیقعت  زا  ار  وا  رگید ، یئاجب  یئاج  زا  صخش  مئاد  رییغت  هک  ینانچمه  دیامنیم ،
قوقح تسا . هداهن  مان  تماقا  هک  هدرک  عازتنا  نآ  زا  یـصاخ  موهفم  کـی  هدومن و  یعیبط  تیعـضو  نیاـب  یـصوصخم  هجوت  قوقح  ملع 

رد روبزم  صخش  هچ  رگا  دوشیم ، هتخانـش  وا  ینوناق  تماقا  لحم  نآ  هک  دیامنیم  نیعم  ار  یـصوصخم  تماقا  لحم  يدرف  ره  يارب  یندم 
يدام ، ) دوخ لامعا  زا  یـضعب  ماجنا  يارب  صخـش  نوناق ، رظن  زا  هک  تسا  یئاج  تماقا  لحم  رگید  ترابعب  دشابن . لحم  نآ  رد  تقیقح 

تـالماعم دـناوتب  يرگید  لـحم  ره  رد  صخــش  هـک  دوـب  دـهاوخن  نآ  زا  عناـم  رما  نـیا  دــیامنیم . تـسیز  اـجنآ  رد  یقوـقح ) اـی  دــشاب 
. دیامنب نآ  لاثما  هبه و  هراجا ، شورفودیرخ 

: تسا ریز  حرشب  اهنآ  زا  یضعب  دیامنیم . يزاب  رگیدکی  اب  دارفا  طباور  رد  ار  یمهم  شقن  تماقا  لحم 
عیدوت و ینوناق  قیرط  زا  دریذپب ، دهاوخن  ای  دشابن و  لحم  رد  هچنانچ  دیامنب و  ءافیا  ررقم  دعوم  رد  دوخ  نئادـب  ار  نید  دـیاب  نویدـم  - 1

. ددرگیم مالعا  وا  تماقا  لحمب  همانراهظا  هلیسوب 
رد لوقنم ، يوعد  ۀماقا  هچنانچ  دهد ، ماجنا  دوخ  فرط  اب  دوخ  تماقا  لحم  رد  دناوتیم  صخش  طقف  هک  دنتـسه  یقوقح  روما  یـضعب  - 2
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. دوشیم هیلع  یعدم  تماقا  لحم 
( یبسح روما  نوناق  « 48  » ةدام  ) تسا روجحم  هاگتماقا  هزوح  ناتسرهش  هاگدادب  عجار  تمومیق  روما  - 3
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روما نوناق  « 126  » هدام  ) هدوب لحم  نآ  رد  بئاغ  هاگتماقا  نیرخآ  هک  تسا  یلحم  ناتـسرهش  هاگداد  اب  رثالا  دوقفم  بئاغب  عجار  روما  - 4

( یبسح
. دیامنیم رایتخا  دوخ  همهم  روما  یناگدنز و  يارب  یسک  هک  یلحم  زا  تسا  ترابع  هاگتماقا 

هداـم لوا  تمـسق  هک  تسا  نیا  دراد ، دوـخ  ۀـمهم  روـما  ماـجنا  یناگدـنز و  يارب  ار  یلحم  اریز  تسا ، هاـگتماقا  ياراد  يدرف  ره  ًاـمومع 
رد زین  وا  روما  مهم  زکرم  هتـشاد و  تنوکـس  اجنآ  رد  صخـش  هک  تسا  یلحم  زا  ترابع  یـصخش  ره  هاـگتماقا  : » دـیوگیم م  ق . « 1002»

 ...«. دشاب اجنآ 
همهم روما  زکرم  رگید  لحم  رد  دشاب و  هتشاد  لزنم  یلحم  رد  هکنانچ  دنارذگب  ار  دوخ  تاقوا  لحم ، نیدنچ  رد  صخش  هک  یتروص  رد 
: »... م ق . « 1002 : » ةدام لیذ  روتسدب  دروم  نیا  رد  دوش . هتخانش  وا  هاگتماقا  هک  تسا  هتـسیاش  اهنآ  زا  کیمادک  هک  تسناد  دیاب  دشاب  وا 

. تسا بوسحم  هاگتماقا  وا  روما  زکرم  دشاب ، وا  روما  مهم  زکرم  زا  ریغ  یصخش  تنوکس  لحم  رگا 
لحم رد  دیامن و  یناگدـنز  دوخ  دـنزرف  نز و  دزن  یلحم  رد  یـسک  هچنانچ  دوب .» دـهاوخ  اهنآ  تایلمع  زکرم  یقوقح  صاخـشا  هاگتماقا 

هناختراجت رد  اهزور  دوریم و  ناریمـشب  دوخ  لزنمب  ندیباوخ  يارب  اهبـش  هک  يرجات  دننام  دنک  هرادا  ار  دوخ  یناگدـنز  همهم  روما  رگید 
. ددرگیم بوسحم  وا  تماقا  لحم  هناختراجت  دراد ، لاغتشا  يراجت  روماب  نارهت  رد  دوخ 

- تنوکس لحم 

هک يرجات  الاب  لاثم  رد  تسا . يرگید  لحم  رد  وا  ۀمهم  روما  دیامنیم و  رایتخا  ار  نآ  یتدم  تنوکس  يارب  صخش  هک  تسا  یلحم  نآ  و 
وا ۀمهم  روما  زکرم  نارهت  رد  هک  یسک  ای  دشابیم و  وا  تنوکـس  لحم  تسوا  لزنم  هک  ناریمـش  تسا ، نارهت  رد  هناختراجت و  وا  هاگتماقا 

نارهت وا  هاگتماقا  دنامب ، اجنآ  رد  هام  نیدـنچ  دـیامن و  ترفاسم  اکیرماب  هکنانچ  تسا  هدرک  رایتخا  دوخ  یناگدـنز  يارب  ار  اجنآ  تسا و 
. دشابیم اکیرما  رد  وا  تنوکس  لحم  تسا و 

. تشذگ ثرا  رد  هکرت  روما  ةرادا  رد  هکنانچ  دنک  حیرصت  نآب  نوناق  هکنآ  رگم  تسا ، دقاف  ار  هاگتماقا  یقوقح  راثآ  تنوکس 

تسا هاگتماقا  کی  ياراد  صخش  ره 

سکچیه  : » دیوگیم م  ق . « 1003  » هدام
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مهم زکرم  کی  زا  شیب  ناسنا  اریز  ددرگیم ، طابنتسا  زین  همهم ) روما  زکرم   ) ۀملک زا  رما  نیا  دشاب .» هتشاد  هاگتماقا  کی  زا  شیب  دناوتیمن 
. دشاب هتشاد  دناوتیمن  دوخ  روما  يارب 

- هاگتماقا رییغت 

«1004  » هدام درادیم . ررقم  م . ق . « 1004  » هدام هک  یطیارـش  تحت  رگم  دنکیمن  رییغت  تسا و  تباث  دـیدرگ  ققحم  هکنآ  زا  سپ  هاگتماقا 
لاقتنا لحم  نامهب  زین  وا  روما  مهم  زکرم  هکنیا  رب  طورـشم  دیآیم ، لمعب  رگید  لحم  رد  یقیقح  تنوکـس  ۀلیـسوب  هاگتماقا  رییغت  : » م ق .
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ترفاسم يرگید  روشک  ای  رهشب  ددرگیم ، بوسحم  اجنآ  وا  هاگتماقا  دراد و  هناختراجت  نارهت  رد  هک  یـسک  هچنانچ  نیاربانب  دشاب .» هتفای 
تسا نیا  دیامن ، لقتنم  اجنآب  ار  دوخ  ۀناختراجت  هکنآ  رگم  دماجنا ، لوطب  وا  ترفاسم  تدم  هچ  رگا  تسا  هدومنن  رییغت  وا  هاگتماقا  دیامن 

. تشگرب دوخ  تماقا  لحمب  دوشیم  هتفگ  شتعجارم  زا  سپ  هک 
. دوشیم هدراذگ  قرف  تنوکس  لحم  هاگتماقا و  نیب  هک  تسا  اجنیا  زا 

- هاگتماقا ماسقا 

هراشا

. یباختنا يرابجا ، يرایتخا ، تسا : مسق  هس  رب  هاگتماقا 

یقیقح ای  يرایتخا  هاگتماقا  - 1

نوناق ممتم  مهدراهچ  لـصا  روتـسدب  دـناوتیمن  یـسک  دـننک و  راـیتخا  دوخ  ۀـمهم  روما  تنوکـس و  يارب  ار  یلحم  ره  دنتـسه  دازآ  دارفا 
. دیامنب ینیعم  لحم  رد  تماقاب  روبجم  ار  يرگید  یساسا 

ینیعم لحم  تماقاب  روبجم  ای  لحم  رد  تماقا  زا  عنم  ای  دـلب  یفن  ناوتیمن  ار  نایناریا  زا  کی  چـیه  : » یـساسا نوناق  ممتم  مهدراـهچ  لـصا 
«. دنکیم حیرصت  نوناق  هک  يدراوم  رد  رگم  دومن ،

. تسا وا  يرایتخا  هاگتماقا  دنکیم  تنوکس  اجنآ  رد  دیامنیم و  باختنا  دوخ  ۀمهم  روما  يارب  صخش  هک  ار  یلحم 

يرابجا هاگتماقا  - 2

هراشا

ضرف وا  هاـگتماقا  دراد ، هاـگتماقا  لـحم  نآ  رد  هک  يرگید  اـب  صخـش  هک  صوصخم  یگتـسب  رظن  زا  هک  تسا  یلحم  يراـبجا  هاـگتماقا 
: زا تسا  ترابع  نآ  و  دیمان ، یعبت  هاگتماقا  ار  نآ  ناوتیم  تهج  نیدب  دوشیم .

- رادرهوش نز  هاگتماقا  فلا -

درادن و  یمولعم  هاگتماقا  وا  رهوش  هک  ینز  کلذ  عم  تسا ، رهوش  هاگتماقا  نامه  رادرهوش  نز  هاگتماقا  : » دیوگیم م  ق . « 1005  » هدام
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هتشاد زین  هدحیلع  یصخش  هاگتماقا  دناوتیم  هدرک  رایتخا  هدحیلع  نکسم  همکحم  هزاجا  اب  ای  دوخ و  رهوش  تیاضر  اب  هک  ینز  نینچمه 
م: ق . « 1114  » هدام روتسدب  اریز  تسا ، رهوش  هاگتماقا  نامه  نوناق  رظن  زا  هعطقنم ) ای  همئاد   ) راد رهوش  نز  هاگتماقا  نیاربانب  دشاب .»

م. ق . « 1005  » هدام ضرف  دشاب .» هدش  هداد  نزب  لزنم  نییعت  رایتخا  هکنآ  رگم  دیامن  ینکـس  دـنکیم  نییعت  رهوش  هک  یلزنم  رد  دـیاب  نز  »
. دشابیم لقتسم  نز  هاگتماقا  الا  تسا و  لومعم  هکنانچ  دیامن  تنوکس  رهوش  لزنم  رد  نز  هک  تسا  یتروص  رد 

: تسین رهوش  هاگتماقا  عبات  نز  هاگتماقا  لیذ  دراوم  رد 
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دوخ تماقا  لحم  یتدم  هدرک و  اهر  نارهت  رد  ار  دوخ  نز  هک  یـسک  دننام  دـشاب ، هتـشادن  یمولعم  هاگتماقا  رهوش  هک  یتروص  رد  کی -
. تسا هتفر  یمولعمان  لحمب  سپس  هداد و  رارق  دادغب  رد  ار 

هناگادـج هناخ  شرهوش  هک  ینز  دـننام  دـنک ، رایتخا  رهوش  هاگتماقا  زا  ریغ  يرگید  هاگتماقا  رهوش  تیاضر  اـب  ینز  هک  یتروص  رد  ود -
. دوب دهاوخ  نز  هاگتماقا  روبزم  لحم  تسا ، هداد  لزنم  ار  وا  هدیرخ و  ای  هراجا  وا  يارب 

فوخ نمـضتم  لزنم  کی  رد  رهوش  نز و  ندوب  هک  تسا  يدروم  رد  نآ  و  دنک ، رایتخا  هدـحیلع  نکـسم  همکحم  هزاجاب  هک  ینز  هس -
. دشاب نز  يارب  یتفارش  ای  یلام  ای  یندب  ررض 

نز دـشاب ، نز  يارب  یتفارـش  ای  یلام  ای  یندـب  ررـض  فوخ  نمـضتم  لزنم  کی  رد  رهوش  اـب  نز  ندوب  رگا  : » دـیوگیم م  ق . « 1115  » هدام
هک مادام  داد و  دهاوخن  رهوش  لزنمب  تشگزاب  مکح  همکحم  روبزم  ررض  هنظم  توبث  تروص  رد  دنک و  رایتخا  هدحیلع  نکسم  دناوتیم 

«. دوب دهاوخ  رهوش  ةدهع  رب  هقفن  تسا  روذعم  روبزم  لزنمب  نتشگزاب  رد  نز 
یگدنز رهوش  زا  هناگادـج  یلزنم  رد  نز  دـشاب و  هدـش  هداد  نزب  لزنم  نییعت  رایتخا  م  ق . « 1114  » هدام روتـسدب  هک  یتروص  رد  راهچ -

. دشاب هتشادن  تماقا  وا  دزن  رهوش  ینعی  دنک 
هچ  رگا  روبزم  دروم  تسا . هتفرن  رهوش  هناخب  زونه  حاکن  دقع  زا  سپ  هک  ینز  جنپ -

 220 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
ناوتیم یلو  تسا ، هتخانـش  رهوش  هاگتماقا  ار  وا  هاگتماقا  م  ق . « 1005  » ةدام قالطا  سکعلاب  دوشیمن و  طابنتسا  ًامیقتـسم  هطوبرم  داوم  زا 

. دومن طابنتسا  ار  قوف  رما  هدش  روبزم  هدام  رد  هک  یتائانثتسا  زا 
. دنک تنوکس  دوخ  نادنواشیوخ  زا  یکی  ای  ردارب  ردپ ، لزنم  دننام  يرگید  لزنم  رد  كرت و  ار  رهوش  هناخ  هک  هزشان  نز  شش -

- نیروجحم هاگتماقا  ب -

«. تسا اهنآ  میق  ای  یلو  هاگتماقا  نامه  روجحم  ریغص و  هاگتماقا  : » م ق . « 1006  » هدام قبط  تسا . هیفس  نونجم و  ریغص ، روجحم  زا  روظنم 
هچ رگا  دشابیم ، یعبت  هاگتماقا  نانیا  هاگتماقا  دنیامنیم و  يدصت  ار  نانآ  روما  ةرادا  اهنآ  دنشابیم و  میق  یلو و  یتسرپرـس  تحت  نانیا  اریز 

. دنشاب هتشاد  تنوکس  میق  یلو و  زا  هناگادج  لزنم  رد 

- تلود نیرومأم  هاگتماقا  ج -

هراشا

. دنیامنیم هفیظو  ماجنا  تلود  رماوا  تحت  فظوم و  تلود  قودنص  زا  هک  دنتسه  یناسک  تلود  نیرومأم 
: دناهتسد ود  رب  تلود  نیرومأم 

- تباث نیرومأم  کی -

يرکـشل ای  یئاضق  يروشک ، هاوخ  روبزم  نیرومأم  هاگتماقا  دـناهدش . رومأـم  ینیعم  لـحم  رد  تلود  فرط  زا  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنآ  و 
. تسا اهنآ  تیرومأم  لحم  م  ق . « 1008  » هدام و  « 1007  » هدام روتسدب  دنشاب 

«. دنراد تباث  تیرومأم  اجنآ  رد  هک  تسا  یلحم  یتلود  نیرومأم  هاگتماقا  : » م ق . « 1007  » هدام
«. تسا اهنآ  ولخاس  لحم  دنتسه  ولخاس  رد  هک  یماظن  دارفا  هاگتماقا  : » م ق . « 1008  » هدام
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- رایس نیرومأم  ود -

ياهتمسقب یشکرس  يارب  هک  نیرومأم  ای  رایس و  ناسرزاب  دنوریم ، رگید  لحمب  یلحم  زا  هنیعم  روما  ماجنا  يارب  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  و 
تماقا تیرومأمب  نتفر  عقوم  رد  هک  تسا  یلحم  نامه  رد  دیامنیمن و  رییغت  تیرومأم  رثا  رد  اهنآ  هاگتماقا  دـنوریم . يرمرادـناژ  ای  یماظن 

. دناهتشاد

- همدخ هاگتماقا  هس -

ًالومعم  هک  ریبک  صاخشا  رگا  : » م ق . « 1009  » هدام روتسدب 
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ای امرفراک  هاگتماقا  نامه  اهنآ  هاگتماقا  دنـشاب ، هتـشاد  تنوکـس  دوخ  مودـخم  ای  امرفراک  لزنم  رد  دـننکیم  تمدـخ  اـی  راـک  يرگید  دزن 
لزنمب اهزور  هک  ياهمدـخ  دـننام  دنـشاب  هتـشادن  تنوکـس  دوخ  مودـخم  ای  اـمرفراک  لزنم  رد  هچناـنچ  یلو  دوب .» دـهاوخ  اـهنآ  مودـخم 

. ددرگیم بوسحم  هاگتماقا  اهنآ  دوخ  ۀناخ  دندرگیم ، رب  دوخ  لزنمب  اهبش  دننکیم و  تمدخ  هتفر و  صاخشا 
الا دشاب و  وا  مودخم  امرفراک و  هاگتماقا  وا  هاگتماقا  ات  دـشاب  ریبک  دـیاب  دـیامنیم  تمدـخ  ای  راک  هک  یـسک  دـنکیم  حیرـصت  هدام  هکنانچ 

م ق . « 1006  » هدام روتـسدب  دننکیم  تمدخ  اههناخ  ضعب  رد  تفلک  دننام  هک  یئاههچب  رتخد - ای  درگاش  هناخ  دننام  دشاب  ریغـص  هچنانچ 
تروص نیا  رد  دوشیم . هدـید  دایز  اًلمع  هکنانچ  دنـشاب  هتـشادن  میق  یلو و  هکنآ  رگم  تسا ، اـهنآ  میق  اـی  یلو و  هاـگتماقا  ناـنآ  هاـگتماقا 

. دوب دهاوخ  اهنآ  تمدخ  لحم  نانآ  هاگتماقا 

يدادرارق ای  یباختنا  هاگتماقا  - 3

طوبرم ياهگرب  اـت  دـنیامنیم  باـختنا  يراـیتخا ، هاـگتماقا  زا  ریغ  ار  یلحم  هاـگ  رگیدـکی  اـب  دوخ  تـالماعم  رد  رما  تلوهـس  يارب  دارفا 
تالماعمب تبسن  تسا و  هدش  نیعم  هاگتماقا  نآ  يارب  هک  تسا  ۀلماعم  یصاصتخا  هاگتماقا  روبزم  لحم  دوش . هداتـسرف  لحم  نآب  هلماعمب 

رد رهاظ  دـشاب . يرگید  لحم  ای  يرایتخا و  هاگتماقا  تسا  نکمم  ددرگیم  دـیق  هلماـعم  دنـس  رد  هک  یهاـگتماقا  دوب . دـهاوخن  رثؤم  رگید 
ای هلماعم  نمض  رگا  : » دیوگیم م  ق . « 1010  » هدام دوش . تباث  نآ  فالخ  هکنآ  ات  تسا  يرایتخا  هاگتماقا  یمسر  دانـسا  رد  هنیعم  هاگتماقا 

هدرک باختنا  دوخ  یقیقح  هاگتماقا  زا  ریغ  یلحم  هلماعم ، نآ  زا  هلـصاح  تادهعت  يارجا  يارب  اهنآ  زا  یکی  ای  هلماعم  نیفرط  يداد  رارق -
رد تسا  نینچمه  دـش و  دـهاوخ  بوسحم  وا  هاـگتماقا  تسا  هدـش  باـختنا  هک  یلحم  ناـمه  هلماـعم  نآـب  هعجار  يواعدـب  تبـسن  دـشاب 

قاروا غالبا  تروص  نیا  رد  دـنک .» نیعم  دوخ  یقیقح  هاگتماقا  زا  ریغ  ار  یلحم  راطخا  راضحا و  يوعد و  قاروا  غـالبا  يارب  هک  یتروص 
روما يارب  ینیعم  لحم  قفاوتب  هیـضق  نیفرط  اریز  دشاب ، هدش  غالبا  وا  صخـشب  هکنآ  رگم  دوشیمن  هتخانـش  ینوناق  يرایتخا ، تماقا  لحمب 
هتـشاد هاگتماقا  کی  زا  شیب  دـناوتیمن  سکچـیه  : » دـیوگیم هک  م  ق . « 1003  » ةدام اب  تافانم  الاب  ةداـم  دـناهدومن . باـختنا  دوخ  یقوقح 

دشاب »
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ای کی  یقیقح  هاگتماقا  کی  رب  هوالع  دـناوتیم  سک  ره  تهج  نیدـب  يدادرارق ، هن  تسا  يرایتخا  هاگتماقاب  رظان  ریخا  ةداـم  اریز  درادـن ،
. تسا هداد  رارق  ياهلماعم  يارب  ار  کی  ره  هک  دشاب  اراد  زین  يدادرارق  هاگتماقا  دنچ 

عجار یباختنا  هاگتماقا  اریز  دـشاب ، هدـشن  ارجا  دادرارق  نآ  الماک  هک  تسا  یمادام  هدـش  نیعم  يدادرارق  رد  هک  یباـختنا  هاـگتماقا  تدـم 
. دریذپیم همتاخ  زین  هدوب  بترتم  نآ  رب  هک  یعرف  رما  دادرارق ، نآ  ءارجا  زا  سپ  و  تسا ، صاخ  دادرارقب 
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، دوب دهاوخ  وا  ۀثرو  هاگتماقا  روبزم ، هاگتماقا  تسا  هداد  رارق  یباختنا  هاگتماقا  دوخ  يارب  دنس  رد  ار  ینیعم  لحم  هک  یـسک  ندرم  زا  سپ 
یباختنا هاگتماقا  تسا و  عابتالا  مزال  اهنآ  ماقم  مئاق  نیلماعتم و  نیب  دشاب  هدش  عقاو  نوناق  قبط  رب  هک  يدوقع  م  ق . « 219  » ةدام قبط  اریز 

. تسا هدش  نیعم  نآ  رد  هاگتماقا  هک  تسا  يدادرارق  عباوت  زا 
رگم تسا  دادرارق  ءزج  هاگتماقا  ناونعب  صوصخم  لحم  نییعت  اریز  داد ، رییغت  نیفرط  زا  یکی  ةداراب  ناوتیمن  ار  دنـس  رد  یباختنا  هاگتماقا 
دوخ قح  زا  رگید  فرط  تقفاوم  نودب  دناوتیم  قح  ةدـنراد  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  عفتنم  ًارـصحنم  یباختنا  هاگتماقا  نییعت  زا  وا  هکنآ 

. دیامنب رظنفرص 
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رثالا دوقفم  بیاغ  رد  مجنپ - باتک 

هراشا

هتشذگ و يدیدم  هبسنلاب  تدم  وا  تبیغ  زا  هک  تسا  یسک  رثالا  دوقفم  بیاغ  : » دیوگیم م  ق . « 1011  » ةدام هکنانچ  یقوقح  حالطصا  رد 
وا زا  و  دشاب ، بیاغ  دوخ  لحم  زا  يدیدم ، هبـسنلاب  تدـم  هک  دوشیم  هتخانـش  رثالا  دوقفم  بئاغ  یـسک  دـشابن » يربخ  هجوچـیه  هب  وا  زا 

تـسا هدنز  دننادب  هکنیا  ای  دشاب و  بیاغ  یهاتوک  هبـسنلاب  تدم  هاگره  الا  تسا و  هدرم  ای  هدنز  وا  هک  دـشاب  هدیـسرن  يربخ  هنوگ  چـیه 
. ددرگن رب  نامز  چیه  ای  دـماجنا و  لوطب  يدـیدم  تدـم  وا  تبیغ  هچ  رگا  دوشیمن  هتخانـش  رثالا  دوقفم  بیاغ  دـشابن  مولعم  وا  لحم  یلو 

دوخ زا  رثالا  دوقفم  بیاغ  هک  یتروص  رد  دـیامنیم . نییعت  ناکم  نامز و  راـبتعاب  هک  تسا  فرع  ةدـهعب  تدـم  ندوب  ینـالوط  صیخـشت 
یلو درادن  رب  رد  ار  یقوقح  رثا  هنوگچیه  اریز  دریگیمن ، رارق  یقوقح  يوگتفگ  دروم  وا  تیعـضو  دشاب  هدراذگن  اجب  ار  ینز  ای  یئاراد و 

. دشابیم ثحب  دروم  تیعضو  ود  نیا  زا  کی  ره  دراذگ  یقاب  ینز  ای  یئاراد و  دوخ  زا  بیاغ  هچنانچ 
. بیاغ یئاراد  تیعضو  - 1

. بیاغ نز  تیعضو  - 2

رثالا دوقفم  بیاغ  یئاراد  تیعضو  لوا - تمسق 

هراشا

نیا يارب  لیکو  هکنآ  دننام  تسا ، هدرک  نیعم  یفیلکت  نآ  هرادا  يارب  هدراذـگ و  یقاب  یئاراد  دوخ  زا  رثالا  دوقفم  بیاغ  هک  یتروص  رد 
یئاراد هک  دشاب  یـسک  ًانوناق  هکنآ  ای  و  دومن . دهاوخ  تردابم  نآ  ةراداب  دوخ  تارایتخا  دودـح  رد  روبزم  لیکو  دـشاب ، هدومن  نییعت  رما 

ود رد  دـنکیم . هرادا  ار  وا  یئاراد  وا ، میق  ای  یلو و  دـشاب ، هدرک  رارف  هدوب و  هیفـس  ای  نونجم و  بیاـغ  هکنآ  دـننام  دـیامن  هرادا  ار  بئاـغ 
هک دنچ  ره  دوش  رداص  وا  یـضرف  توم  مکح  ای  دریمب و  ای  ددرگرب و  بیاغ  ات  تشاد  دـهاوخ  همادا  میق  یلو و  لیکو ، لمع  الاب  تروص 

هرادا  يارب  بیاغ  هک  یتروص  رد  : » یبسح روما  نوناق  « 140  » ةدام روتسدب  دماجنا . لوطب 
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نیعم وا  لاوما  ةرادا  يارب  نیما  دورب  نیب  زا  شتیحالـص  يرگید  تهجب  اـی  دوش  توف  سک  نآ  دـشاب و  هدرک  نیعم  ار  یـسک  دوخ  لاوما 
ةرادا يارب  رثالا  دوقفم  بیاغ  هک  یتروص  رد  اما  دوش ». رداص  بیاغ  یـضرف  توم  مکح  ات  دوشیمن  هداد  هثرو  فرـصتب  لاوما  ددرگیم و 
نییعت نآ  فیلکت  هاگداد  هلیـسوب  دیامن ، يدـصت  ار  وا  یئاراد  ةرادا  ًانوناق  هک  دـشابن  مه  یـسک  دـشاب و  هدرکن  نیعم  یفیلکت  دوخ  لاوما 
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: ددرگیم نایب  ثحبم  هس  رد  هک  دوشیم 

نیما نییعت  لوا - ثحبم 

هراشا

قح ًاـنوناق  هک  دـشابن  مه  یـسک  دـشاب و  هدرکن  نیعم  یفیلکت  دوخ  لاوما  ةرادا  يارب  رثـالا  دوـقفم  بیاـغ  رگا  : » م ق . « 1012  » ةدام قبط 
هعلاطم دروم  ثحبم  نیا  رد  هک  یتاعوضوم  دنکیم .»...  نیعم  نیما  رفن  کی  وا  لاوما  ةرادا  يارب  همکحم  دشاب ، هتـشاد  ار  وا  روما  يدـصت 

: دریگیم رارق 

نیما نییعت  يارب  حلاص  هاگداد  - 1

هاگتماقا نیرخآ  هک  تسا  یلحم  ناتـسرهش  هاگداد  اب  رثـالا  دوقفم  بیاـغب  عجار  روما  : » دـیوگیم یبسح  روما  نوناـق  « 126  » ةدام هکنانچ 
نییعت هدوب  نآ  رد  بیاغ  هاگتماقا  نیرخآ  هک  یلحم  ناتـسرهش  هاگداد  هلیـسوب  رثالا  دوقفم  بیاـغ  يارب  نیما  هدوب .» لـحم  نآ  رد  بیاـغ 

یگدیـسر يارب  یهاگداد  دـشاب  ناریا  زا  جراخ  رد  بیاغ  هاگتماقا  نیرخآ  هاـگره  : » یبسح روما  نوناـق  « 127  » هدام روتـسدب  و  ددرگیم ،
هناخ تراجت  اینرفیلاک  رد  یناریا  رجات  هاگره  اًلثم  هدوب .» هاگداد  نآ  ةزوح  رد  بیاغ  تنوکس  لحم  نیرخآ  هک  تسا  حلاص  بیاغ  روماب 

نییعت تساوخرد  تسا ، هتـشاد  تنوکـس  نارهط  رد  هام  ود  تدم  يارب  هعقاو  زا  لبق  لاس  هس  تسا و  هدـش  رثالا  دوقفم  هتـشاد و  تماقا  و 
. دیآیم لمعب  نارهط  ناتسرهش  هاگداد  زا  وا  یئاراد  روما  ةرادا  يارب  نیما 

مولعم ناریا  رد  وا  يانکـس  لحم  هاگتماقا و  ای  هتـشادن  ینکـس  لحم  ای  هاگتماقا  ناریا  رد  بیاـغ  هاـگره  : » یبسح روما  نوناـق  « 128  » هدام
هک  یتروص  رد  دنراد .» ینکس  ای  تماقا  لحم  نآ  رد  بیاغ  ۀثرو  هک  تسا  حلاص  بیاغ  روماب  یگدیسر  يارب  یلحم  هاگداد  دشابن 
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زا هکنانچ  رگید ، ةزوح  رد  اهنآ  زا  رگید  ضعب  دنـشاب و  هتـشاد  تماقا  ياهزوح  رد  اهنآ  زا  یـضعب  هک  دـشاب  هتـشاد  هثرو  نیدـنچ  بیاغ 

نیما نییعت  تساوخرد  يارب  حلاص  دـنراد  تماقا  نآ  رد  هثرو  دارفا  هک  یئاههزوح  زا  کی  ره  هاگداد  دومن  طابنتـسا  ناوتیم  هطوبرم  داوم 
«6  » هداـم روتـسدب  رگید ، هاـگداد  زا  يرگید  ثراو  دومن و  نیما  نییعت  تساوـخرد  یهاـگداد  زا  هثرو  زا  یکی  هک  یتروـص  رد  دـشابیم .

دهاوخ مالعا  ار  دوخ  تیحالـص  مدـع  رارق  رگید  هاـگداد  تسا و  حـلاص  هدـش  وا  زا  تساوخرد  ًاودـب  هک  یهاـگداد  یبسح  روما  نوناـق 
نآب ًاودب  هک  یهاگداد  دنشاب  حلاص  یعوضومب  یگدیـسر  يارب  هاگداد  دنچ  ای  ود  هک  یتروص  رد  : » یبسح روما  نوناق  « 6  » هدام تشاد .

«. دیامنیم یگدیسر  تسا  هدش  عوجر 
«. دراد لام  اجنآ  رد  بیاغ  هک  تسا  حلاص  یهاگداد  دـشابن  مولعم  ناریا  رد  بیاغ  هثرو  هک  یتروص  رد  : » یبسح روما  نوناق  « 129  » هدام

هتـشادن و ناریا  رد  تنوکـس  تماقا و  نامز  چـیه  وا  دراد و  یئاراد  ناریا  رد  دوش و  رثالا  دوقفم  روشک  زا  جراخ  رد  يرجات  هاـگره  اًـلثم 
روبزم لام  هک  دیامنیمن  یقرف  تسا . هزوح  نآ  رد  وا  یئاراد  هک  دوشیم  یهاگداد  زا  نیما  نییعت  تساوخرد  دوشیمن ، هتخانـش  مه  وا  ۀثرو 

ةزوح رد  بیاغ  لاوما  هک  یئاههاگداد  یمامت  دـشاب  فلتخم  ياههزوح  رد  بیاغ  لاوما  هک  یتروص  رد  اـما  لوقنم . ریغ  اـی  دـشاب  لوقنم 
دهاوخ تیحالص  هدش  تساوخرد  وا  زا  اًلبق  هک  یهاگداد  یبسح  روما  نوناق  « 6  » ةدام قبط  دنـشابیم و  حلاص  نیما  نییعت  يارب  تسا  اهنآ 

زیربت و ناتـسداد  زا  کی  ره  فرط  زا  تسین  مولعم  وا  ثراو  نوچ  هدراذگ و  دوخ  زا  یئاراد  بئاغ  نارهط  زیربت و  رد  هاگره  اًلثم  تشاد .
نیا يارب  حـلاص  هدـش  هداد  واب  تساوخرد  اًلبق  هک  یهاگداد  دوش  نیما  تساوخرد  هطوبرم  ياهناتـسرهش  ياههاگداد  زا  نارهت  ناتـسداد 

. دنک یغلم  دوخ  دیاب  هدومن  رگید  هاگداد  هک  یلامعا  دشابیم و  رما 
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نیما نییعت  هدننکتساوخرد  - 2

هراشا

صاخشا دوشیم .» لوبق  رما  نیا  رد  عفنيذ  صاخشا  مومعلا و  یعدم  فرط  زا  طقف  نیما  نییعت  ياضاقت  م ...« : ق . « 1012  » هدام لیذ  قبط 
لیبق زا  عفنيذ  صاخشا  ناتسداد و  : » دیوگیم هداد و  حرش  ار  نآ  یبسح  روما  نوناق  « 130  » ةدام دوب ، هدومنن  نایب  یندم  نوناق  ار  عفنيذ 

راکناتسب  ثراو و 
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میدـقت نـیح  رد  هـک  تـسا  یـسک  ثراو  زا  روـظنم  دـنیامنب .» بیاـغ  لاوـما  ةرادا  يارب  نـیما  نـییعت  تساوـخرد  هاـگداد  زا  دـنراد  قـح 
. دوشیم هتخانش  ثراو  دیامن ) توف  نامز  نآ - رد  بیاغ  دوش  ضرف  هچنانچ   ) نیما نییعت  تساوخرد 

تروص رد  هک  دنتـسین  یناسک  راکناتـسبب و  رـصحنم  و  دـندرگیم ، عفتنم  بیاغ  یئاراد  ةرادا  زا  هک  دنتـسه  یناسک  عفنيذ  زا  هدام  روظنم 
. هل یصوم  هثرو و  دننام  دنوشیم  عفتنم  وا  ۀکرت  زا  بیاغ  توف 

رد عفنيذ  بیاغ ، يدومع  یبسن  يابرقا  نینچمه  دـشاب و  هدـش  قاـفنا  طرـش  هک  هعطقنم  هجوز  لـیبق  زا  هقفنلا  بجاو  صاخـشا  نیارباـنب 
. دنیامنب هاگداد  زا  نیما  نییعت  تساوخرد  دنناوتیم  دنتسه و  وا  یئاراد  روما  ةرادا 

- نیما نییعت  زا  لبق  بیاغ  یئاراد  يرادهاگن  هرصبت -

هک دشابیم  ناتـسداد  ةدهعب  نآ  يرادهاگن  تسا ، هدـشن  نییعت  نیما  هک  مادام  ددرگ ، نییعت  نیما  بیاغ  یئاراد  يارب  دـیاب  هک  يدروم  رد 
يدراوم رد  لاوما  تراظن  ظفح و  : » دـیوگیم یبسح  روما  نوناق  « 113  » ةدام هک  تسا  نیا  دراپسیم . تسا  دامتعا  دروم  هک  یـسکب  ار  نآ 

یئاراد نیارباـنب  دوشیم .» تفاـی  وا  ةزوح  رد  لاوـما  هک  تسا  یناتـسداد  ةدـهعب  هدـشن  نیعم  نیما  هک  ماداـم  تسا  نیما  نییعتب  جاـتحم  هک 
هک یسکب  دنشابن  دامتعا  دروم  اهنآ  هچنانچ  دناوتیم  هک  دوب  دهاوخ  ناتسداد  نآ  يرادهاگن  لوئسم  دشاب  هثرو  فرصت  رد  هچ  رگا  بیاغ 

. دراپسب تسا  دامتعا  دروم 

نیما نییعت  تساوخرد  قیرط  - 3

حلاص هاگداد  رتفدـب  ًامیقتـسم  ار  دوخ  تساوخرد  دراد ، بیاغ  یئاراد  ةرادا  يارب  ار  نیما  نییعت  تساوخرد  قح  نوناق  ةزاـجاب  هک  یـسک 
ینابز تساوخرد  دـشاب . ینابز  ای  یبتک  تسا  نکمم  یبسح  روما  رد  تساوخرد  : » یبسح روما  نوناـق  « 13  » هدام روتسدب  درادیم . میدقت 

«. دسریم هدننکتساوخرد  ياضماب  هدش و  هتشون  سلجم  تروص  رد 
، دشاب نیما  نییعت  دراوم  زا  هچنانچ  هدومن و  یتامدقم  یگدیسر  هاگداد  هاگدادب ، عفنيذ  فرط  زا  نیما  نییعت  تساوخرد  ندیسر  زا  سپ 

. دنهدیم عالطا  ناتسدادب  هدش و  تقو  نییعت 
يارب  هک  ار  یصاخشا  دناوتیم  ناتسداد  : » یبسح روما  نوناق  « 108  » هدام روتسدب 
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هک رگید  صاخشا  ای  هدربمان  صاخشا  نیب  زا  نیما  نییعت  موزل  زارحا  زا  سپ  هاگداد  هدومن و  یفرعم  هاگدادب  دنـشاب  بسانم  تناما  تمس 

نییعت تساوخرد  دـناوتیم  هک  یناسک  زا  کی  ره  هک  دـسریم  رظنب  دـیامنیم .» نیعم  نیما  تمـسب  ار  رفن  دـنچ  ای  کی  دنـشاب  دامتعا  فرط 
رتشیب دنـشابیم  بیاغ  یئاراد  رد  عفنيذ  هک  یناـسک  اریز  دـیامنب ، یفرعم  هاگدادـب  تناـما  تمـس  يارب  ار  یـصاخشا  دـناوتیم  دـنک ، نیما 

. دنیامن هرادا  ار  بیاغ  یئاراد  دنناوتب  هک  دنراد  یصاخشاب  یئانشآ 
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ۀلخادم نوناق  روتسد  نودب  دراد و  یمسر  تیرومأم  ناتسداد  نوچ  هک  تسنآ  ناتسداد  فرط  زا  صاخشا  یفرعم  هب  هدام  رکذ  صاصتخا 
. دنرادن یفرعم  رد  نوناق  هزاجاب  جایتحا  عفنيذ  صاخشا  الا  و  تسا ، هدومن  فظوم  ار  وا  نوناق  هک  تسنیا  دیامنیمن 

هاگداد فئاظو  - 4

يارب ار  یسک  بیاغ  هکنیا  تبیغ و  صوصخ  رد  هاگداد  نیما ، نییعت  تساوخرد  لوصو  زا  سپ  : » یبسح روما  نوناق  « 131  » هدام روتسدب 
نیما نییعت  یندـم  نوناق  « 1012  » هداـم طیارـش  دوجو  تبیغ و  زارحا  زا  سپ  هدوـمن و  قـیقحت  هن  اـی  تسا  هدرک  نیعم  دوـخ  لاوـما  ةرادا 

هک یـسک  ندوبن  لاوما و  ةرادا  يارب  بیاغ  فرط  زا  فیلکت  نییعت  مدـع  م  ق . « 1012  » هدام رد  روکذم  طیارـش  زا  هدام  روظنم  دیامنیم .»
. تسا هدش  نایب  الاب  رد  روکذم  یبسح  روما  نوناق  « 131  » هدام رد  هک  دشاب  اراد  ار  بیاغ  روما  يدصت  قح  ًانوناق 

دوشیم بوصنم  تناما  تمسب  هک  یسک  - 5

هراشا

، دـیامنیم بوصنم  تناما  تمـسب  دـنادب  بیاغ  لاوما  ةرادا  يارب  هتـسیاش  هک  ار  سک  ره  هاگداد  یبسح ، روما  نوناق  « 108  » هدام روتسدب 
. دشاب هتفرگ  رظن  رد  ار  وا  سرداد  دوخ  ای  دناهدرک و  یفرعم  عفنيذ  صاخشا  ای  ناتسداد  هک  دشاب  یناسک  نیب  زا  هاوخ 

ینوناـق تمـس  هنوگچـیه  هک  تسا  هدـشیم  يرادـهاگن  یـصاخشا  ۀلیـسوب  بیاـغ  لاوما  نیما  نییعت  تساوـخرد  زا  لـبق  هک  یتروـص  رد 
رت انشآ  بیاغ  لاوما  هرادا  رد  اهنآ  اریز  دنشابیم ، مدقم  نارگید  رب  یگتسیاش  نتشاد  اب  تناما  تمسب  ندش  باختنا  رد  نانیا  دناهتـشادن ،

هک  تسا  نیا  تسین . نانآ  رییغت  يارب  یبجوم  تیحالص  نتشاد  اب  دننارگید و  زا 
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يارب نیما  نییعت  عقوم  رد  دـشاب  وا  روما  يدـصتم  اًلمع  بیاـغ  تبیغ  ناـمز  رد  هک  یـسک  : » درادـیم ررقم  یبسح  روما  نوناـق  « 132  » هدام
«. دوب دهاوخ  مدقم  نارگید  رب  صخش  نآ  بیاغ 

روبزم ثراو  دیامن و  نیعم  يرگید  نیما  دناوتیمن  همکحم  دهدب  هیفاک  تانیمـضت  بیاغ  ثارو  زا  یکی  رگا  : » م ق . « 1014  » هدام روتسدب 
نیاب وا  باصتنا  تسا و  نارگید  زا  رتزوسلد  بئاغ  لاوماب  تبـسن  ثراو  ًامومع  هک  تسنآ  رما  نیا  تلع  دـش .» دـهاوخ  نیعم  تمـس  نیاب 

. دشابیم هثرو  عفنب  توف  تروص  رد  بیاغ و  عفنب  تمس 
رد هتخادرپن و  رما  تایئزج  رکذتب  یبسح  روما  نوناق  اذل  دهد ، ماجنا  دیاب  میق  هک  تسا  یفیلاکت  دننامه  تسا  رادهدـهع  نیما  هک  یفیاظو 

«. دش دنهاوخن  نیعم  نیما  تمسب  دنوش  بوصنم  تمومیقب  دیابن  هک  یصاخشا  : » دیوگیم یبسح  روما  ق . « 117  » هدام
: زا دنترابع  اهنآ  درامشیم و  م  ق . « 1231  » هدام ار  روبزم  صاخشا  دننامه . تیحالص  رد  دنناسکی و  ود  ره  ریغ ، لاوما  ةرادا  رظن  زا  اریز 

: دنوش نیعم  تمومیق  تمسب  دیابن  لیذ  صاخشا  : » م ق . « 1231  » ةدام
لاوما ةرادا  رادهدـهع  دـنناوتیم  هنوگچ  دنتـسین  دوخ  لاوما  هراداب  رداق  نانیا  اریز  . ) دنتـسه تمومیق  ای  تیالو  تحت  دوخ  هک  یناـسک  - 1

(. دنوش نارگید 
: دنشاب هدش  موکحم  یعطق  مکح  بجومب  لیذ  ياههحنج  زا  یکی  ای  تیانج  باکترا  تلعب  هک  یناسک  - 2

. ریصقتب یگتسکشرو  لافطاب - تبسن  هحنج  تفع - تایفانم  ای  سومان  کته  سالتخا - يرادربهالک - تناما - رد  تنایخ  تقرس -
. تسا هدشن  هیفصت  اهنآ  یگتسکشرو  لمع  زونه  رداص و  اهنآ  یگتسکشرو  مکح  هک  یناسک  - 3

. دشاب قالخا  داسفب  فورعم  هک  یسک  - 4
«. دشاب هتشاد  روجحم  رب  یئاوعد  وا  لوا  ۀقبط  ءابرقا  ای  دوخ  هک  یسک  - 5
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- رظان نییعت 

دلج رد  هکنانچ  رظان  دـیامن .» نیعم  رظان  ناونعب  ار  رفن  دـنچ  ای  کی  نیما  رب  هوالع  دـناوتیم  هاگداد  : » یبسح روما  ق . « 111  » هدام روتسدب 
تشذگ  فقو  رد  لوا 
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تانایرج رب  طقف  ینعی  دـشاب ، یعـالطا  تسا  نکمم  و  دـهد ، ماـجنا  ار  یلاـمعا  وا  تقفاوم  اـب  نیما  ینعی  دـشاب ، یباوصتـسا  تسا  نکمم 

تحلـصم هطبغ و  فالخ  رب  ار  نیما  لمع  هاگره  دناوتیم  رظان  درکن  تقفاوم  نیما  هچنانچ  دنک ، راهظا  ار  دوخ  رظن  دیامن و  لصاح  عالطا 
. دراد مالعا  هاگدادب  تنایخ  ناونعب  تفای  بیاغ 

ناونعب ار  اهنآ  ناوتیمن  هک  یناـسک  م  ق . « 1231  » هدام كالم  تدحو  رظن  زا  دـسریم  رظنب  تسا . هدومنن  نیعم  رظان  يارب  یطیارـش  نوناق 
يارب وا  هکنآ  رب  هوالع  دراد  هلخادـم  بئاغ  لاوما  روما  ةرادا  رد  نیما  دـننام  رظان  اریز  درک ، نییعت  رظان  تمـسب  ناوتیمن  دومن ، نیعم  نیما 
تافـص ندوب  اراد  اب  یـسک  هک  دوش  هتفگ  دسریمن  رظنب  لوقعم  دشابیم و  تناما  تمـس  ياراد  هک  هدش  هداد  رارق  نیما  لامعا  رد  تراظن 

. دشاب اربم  هلیذر  تافص  زا  هک  دریگ  رارق  رظان  یسک  لامعا  رب  دناوتب  هدیدنسپان 

- رظان نیدنچ  نیما و  نیدنچ  نییعت 

: یبسح روما  نوناق  « 112  » هدام روتسدب 
«. دـنک کیکفت  ار  ددـعتم  ءانما  فئاظو  دـناوتیم  زین  دـیامن و  نیعم  ار  اهنآ  تارایتخا  دودـح  دـیاب  هاگداد  رظان  نیما و  ددـعت  تروص  رد  »

نیا رد  دـنک . نییعت  رظان  نیدـنچ  نیما و  نیدـنچ  دـناوتیم  دـیامن ، نیعم  بیاغ  يارب  رظان  کـی  نیما و  کـی  دـناوتیم  هکناـنچمه  هاـگداد 
ار یلمع  ره  دیاب  نانآ  هک  دـنک  حیرـصت  دـیاب  نیما  ددـعت  دروم  رد  الثم  دـیامنیم . نیعم  زین  ار  کی  ره  تارایتخا  دودـح  هاگداد  تروص 
دنک و کیکفت  ار  هکرت  روما  ةرادا  لامعا  ای  دـنک و  تلاخد  بئاغ  روما  یمامت  رد  اًلقتـسم  دـناوتیم  کی  ره  هکنآ  ای  دـنهد  ماجنا  ًاعمتجم 
ای یعالطا و  ای  یباوصتـسا و  ار  راظن  یمامت  دناوتیم  هاگداد  نینچمه  دیامن و  راذگاو  يرگیدـب  ار  یـضعب  یکیب و  ار  روما  نآ  زا  یـضعب 

. دیامن باختنا  یعالطا  ار  یضعب  یباوصتسا و  ار  یضعب 

روشک زا  جراخ  رد  یلوسنک  نیرومأم  ۀفیظو  - 6

نییعتب جاتحم  هک  نایناریا  لاوما  ةرادا  يارب  دـنراد  قح  ناریا  یلوسنک  نیرومأم  ناریا  جراخ  رد  : » یبسح روما  نوناـق  « 114  » ةدام روتسدب 
ۀلیـسوب ار  دوخ  لمع  كرادـم  نیما  بصن  زا  سپ  زور  هد  ات  دـیاب  دـنیامن و  نیما  بصن  ًاتقوم  تسا  اهنآ  تیرومأم  ةزوح  رد  عقاو  نیما و 

هک  ددرگیم  یعطق  یتقو  هدربمان  نیما  بصن  دنتسرفب ، يرتسگداد  ترازوب  هجراخ  روما  ترازو 
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ناتـسرهش هاگداد  اب  روشک  زا  جراخ  نایناریاب  طوبرم  یئاضق  روما  اریز  دنک .» ذیفنت  ار  یلوسنک  رومأم  میمـصت  نارهط  ناتـسرهش  هاگداد 
ۀملک زا  هدام  روظنم  هک  دـسریم  رظنب  دـنیامنیم . هفیظو  ماجنا  ناتـسرهش  هاگداد  ياجب  ًاتقوم  یلوسنک  نیرومأم  الاب  دروم  رد  تسا . نارهط 
لمع تاهج  زا  یتهجب  ناتـسرهش  هاگداد  هاگره  الا  تسا و  ناتـسرهش  هاگداد  ذیفنت  هب  طونم  نیما  تمـس  همادا  هک  تسنآ  دنک ) ذـیفنت  )
بئاغ لاوما  هرادا  روما  رد  وا  تافرـصت  هدوب و  ینوناق  هاگداد  میمـصت  اـت  نیما  تمـس  دومنن  ذـیفنت  نیما  بصن  رد  ار  یلوسنک  نیرومأـم 

. تسا ربتعم 
جاتحم روما  رد  اهناتـسداد  تلاخد  دروم  رد  هطوبرم  همانماظن  نوناق و  بجومب  هک  یتارایتخا  فئاـظو و  : » یبسح روما  نوناـق  « 115  » هدام
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روکذـم بئاغ  لاوما  تراظن  ظفح و  تسا  دراوم  نآ  زا  دوب .» دـهاوخ  یلوسنک  نیرومأم  ةدـهعب  ناریا  جراـخ  رد  تسا  ررقم  نیما  نییعتب 
. یبسح روما  نوناق  « 113  » هدام رد 

رد ار  دوخ  تیرومأم  یلوسنک  رومأم  هک  یتلود  ناریا و  تلود  نیب  هدـقعنم  ياهدادرارق  دوهع و  رد  رگا  : » یبسح روما  نوناق  « 116  » ةدام
يدح ات  ار  هدام  ود  نآ  دافم  روکذم  نیرومأم  دـشاب ، هدـش  ذاختا  قوف  هدام  ود  تاررقم  فالخ  رب  یبیترت  دـنکیم  ارجا  تلود  نآ  روشک 

قبط رب  هک  يدوهع  تاررقم  : » یندـم نوناق  « 9  » هدام روتـسدب  اریز  درک .» دنهاوخ  ارجا  دشابن  فلاخم  دادرارق  ای  هماندـهع  تاررقم  اب  هک 
«. تسا نوناق  مکح  رد  دشاب  هدش  دقعنم  لود  ریاس  ناریا و  تلود  نیب  یساسا  نوناق 

بیاغ لاوما  میلست  نیما و  فرط  زا  لوبق  - 7

یـسرداد نیئآ  رد  روکذـم  تفاسم  تدـم  تیاعر  اب  غالبا  زا  سپ  زور  هس  فرظ  رد  دـیاب  نیما  : » یبسح روما  نوناـق  « 124  » هدام روتسدب 
دهاوخ نیعم  يرگید  صخش  دادن  عالطا  ار  دوخ  لوبق  تدم  نیا  رد  رگا  دهد و  عالطا  هاگدادب  ار  تناما  تمس  لوبق  مدع  ای  لوبق  یندم 

یقاب تناما  تمـسب  صخـش  نامه  تروص  نیا  رد  هک  دهد  عالطا  هاگدادـب  ار  تناما  تمـس  لوبق  يرگید  نییعت  زا  لبق  هکنیا  رگم  دـش ،
. تسا یقاب  دوخ  ةوقب  قباس  نیما  نییعت  تسا ، هدومنن  نیعم  يرگید  نیما  هاگداد  هک  مادام  اریز  دنام .» دهاوخ 

دهدیم  روتسد  هاگداد  تشاد ، مالعا  هاگدادب  ار  دوخ  یلوبق  نیما  هکنآ  زا  سپ 
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. دوش هداد  نیما  فرصتب  بیاغ  لاوما  هک 
لاوما زا  یتروص  نیما  ای  هثرو  زا  یکی  تساوخردب  هاگداد  هثرو  ای  نیماب  لاوما  میلست  دروم  رد  : » یبسح روما  نوناق  « 145  » هدام روتسدب 

«. دنریگب تشونور  نآ  زا  دنناوتیم  عفنيذ  صاخشا  دوشیم و  یناگیاب  هاگداد  رتفد  رد  تروص  نیا  دیامنیم و  میظنت  بیاغ  دانسا  و 
لاوما ياهب  میظنت و  ناتـسداد  روضح  اـب  لاوما  تروص  دـننک  تساوخرد  هثرو  هک  یتروص  رد  : » یبسح روما  نوناـق  « 146  » هدام روتسدب 
بئاغ لام  زا  یبایزرا  ۀـنیزه  دریذـپیم و  ار  هدربمان  تساوخرد  هاگداد  دوش ، دـیق  اهنآ  ياهب  لاوما  تروص  رد  نیعم و  سانـشراک  طسوتب 

«. دش دهاوخ  هتشادرب 

نیما زا  نماض  ياضاقت  - 8

. ینیع ۀقیثو  لیبق  زا  دیامن .» رگید  تانیمضت  ای  نماض  ياضاقت  دنکیم  نیعم  هک  ینیما  زا  دناوتیم  همکحم  : » یندم نوناق  « 1013  » هدام قبط 
هاگداد لـباقم  رد  م  ق . « 10  » هدام قبط  نیما  هک  تسا  يدهعت  هکلب  دـشابیمن ، یندـم  قوقح  یحالطـصا  نامـض  هدام  رد  روکذـم  نامض 

. دیآ رب  نآ  هدهع  زا  ددرگ  بیاغ  لاوما  هجوتم  ینایز  طیرفت  يدعت و  رثا  رد  هچنانچ  هک  دیامنیم 
نیما هک  تسا  يدهعت  الاب  رد  روکذم  نامـض  دننام  هکلب  دشابیمن ، یندـم  قوقح  یحالطـصا  نهر  دـهدیم  نیما  هک  ینیع  هقیثو  نینچمه 

. دشاب هدراو  تاراسخ  يوگباوج  هک  دنکیم  یفرعم  هاگدادب  ار  ینیعم  لام  دیامنیم و  م  ق . « 10  » هدام قبط 
تانیمـضت ای  نماض و  هک  درادـیم  مالعا  نیماب  دـنادب  مزال  دوخ  نانیمطا  يارب  هاگره  هک  تسا  هاگداد  راـیتخاب  نیما  زا  نماـض  نتـساوخ 

هچنانچ الا  دومن و  دـهاوخ  نیعم  يرگید  نیما  دـناوتن ، ای  دـهدب و  نیمـضت  دـهاوخن  نیما  هاـگره  تروص  نیا  رد  دـیامن . یفرعم  ار  مزـال 
. دهدب نیما  فرصتب  ار  بیاغ  لاوما  نیمضت  نتفرگ  نودب  دناوتیم  دشاب  هتشاد  نیماب  تبسن  یفاک  نانیمطا  هاگداد 

نیما فیاظو  - 9

هراشا
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لبق  داوم  بجومب  هک  ینیما  ياهتیلوئسم  فیاظو و  : » م ق . « 1015  » ةدام قبط 
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یبسح روما  نوناق  « 95 - 74  » داوم م و  ق . « 1247 - 1235  » داوم رد  میق  تیلوئـسم  تسا .» ررقم  میق  يارب  هک  تسا  ناـمه  ددرگیم  نیعم 
. دمآ دهاوخ  تمومیق  رد  نآ  حرش  هک  تسا  روکذم 

تیلوئـسم فیاظو و  رکذ  ماقم  رد  نوچ  یبسح  روما  نوناق  یلو  دوب ، هدـش  رکذ  الاب  ةداـم  رد  هچ  رگا  نیما  تیلوئـسم  فیاـظو و  دودـح 
مه نینج  بیاغ و  نیما  لماش  میق ، تیلوئسم  تارایتخا و  فیاظوب و  عجار  تاررقم  : » دیوگیم یبسح  روما  نوناق  « 119  » هدام رد  دوب  نیما 

تاراـیتخا و دودـح  ًانمـض  تسا و  هداد  رارق  میق  تاراـیتخا  تیلوئـسم  دـننام  ار  نیما  تاراـیتخا  نیما و  تیلوئـسم  روـبزم  ةداـم  دوـشیم .»
یبـسح و روما  ق . و 142 »  141  » دراوم رد  هچنآ  زج  نیما ، تاراـیتخا  هکنآ  هصـالخ  تسا . هدـش  رکذـتم  زین  ار  نینج  نیما  ياهتیلوئـسم 
ار بیاغ  یئاراد  دـیاب  هطبغ  تحلـصم و  تیاعر  اب  تسا و  بئاغ  لیکو  تارایتخا  دـننام  تسا ، هداد  هزاجا  نیماب  یندـم  نوناق  داوم  ضعب 

. دیامن هرادا  ظفح و 

- یندش عیاض  لاوما  شورف 

اهنآ فرـصتب  بیاغ  لاوما  هک  نیما  ای  هثرو  دشاب  یندـش  عیاض  لام  بیاغ  لاوما  نیب  رد  هاگره  : » یبسح روما  نوناق  « 141  » هدام روتسدب 
دـشاب بیاغ  هفرـصب  هک  يرگید  مادـقا  ای  يرادـیرخ و  یلام  بیاغ  تحلـصم  تیاعر  اب  شورف  ۀـجیتن  زا  هتخورف و  ار  لاـم  نآ  هدـش  هداد 

ربتعم ياهکناب  زا  یکی  رد  دشاب  لوپ  هاگره  ار  نآ  داد  ماجنا  تسا  بیاغ  هفرصب  هک  یلمع  شورف  ۀجیتن  ۀلیسوب  ناوتن  هچنانچ  و  دیامنیم .»
. دنراذگیم تناما 

- بیاغ لوقنم  لاوما  شورف 

لاوما ناتـسداد  ةزاجا  اب  دنناوتیم  تسا  هدش  هداد  اهنآ  فرـصتب  بیاغ  لاوما  هک  هثرو  نیما و  زا  کی  ره  : » یبسح روما  نوناق  « 142  » هدام
يرگید مادقا  ای  يرادیرخ و  دشاب  بیاغ  تحلـصم  قفاوم  هک  يرگید  لام  نآ  لوپ  زا  هتخورف و  تسین  جایتحا  دروم  هک  ار  بیاغ  ۀـلوقنم 

«. دنیامنب دشاب  بیاغ  هفرصب  هک 

بیاغ براقا  هجوز و  هقفن  نوید و  نداد 

وا تدـم  هک  هعطقنم  اـی  مئاد  هجوز  ۀـقفن  دـیاب  دوشیم  نیعم  رثـالا  دوـقفم  بیاـغ  لاوـما  ندرک  هرادا  يارب  هک  ینیما  : » م ق . « 1028  » ةدام
دیامن و  هیدأت  بیاغ  یئاراد  زا  ار  بیاغ  دالوا  دشاب و  هدرک  دهعت  جوز  ار  وا  هقفن  هتشذگن و 
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نوناق دودح  رد  ار  وا  تادهعت  هیلک  تسا  بئاغ  ةدنیامن  نیما  نوچ  تسا .» همکحم  ةدـهعب  نآ  نییعت  هقفن  نازیم  رد  فالتخا  تروص  رد 

هقفن دوشیم  طابنتـسا  الاب  هدام  زا  هکنانچ  دنـشابیم . بئاغ  ءابرقا  هجوز و  زا  هقفنلا  بجاو  صاخـشا  ۀقفن  هلمج  نآ  زا  داد و  دـهاوخ  ماجنا 
نادنواشیوخ زا  ياهدع  دوخ  ندوب  نامز  رد  بئاغ  هاگره  الثم  ددرگ ، تخادرپ  دیابن  دشابیمن  بئاغ  ةدهعب  ًانوناق  نآ  ۀـقفن  هک  یـصاخشا 

: هک درادیم  ررقم  یبسح  روما  نوناق  « 147  » ةدام دزادرپب . بئاغ  یئاراد  زا  ار  نانآ  ۀـقفن  دـناوتیمن  نیما  تسا ، هدومنیم  قافنا  ار  دوخ  رود 
هلوقنم لاوما  زا  تیافک ، مدع  تروص  رد  دوشیم و  هداد  وا  لاوما  عفانم  ای  دقن  هوجو  زا  بئاغ  نوید  بیاغ و  هقفنلا  بجاو  صاخشا  ۀقفن  »

دـقن و هوجو  زا  هقفن  نوید و  ءادا  بیترت  دوشیم .» هتخورف  لوقنم  ریغ  لاوما  زا  دـشابن  یفاـک  مه  لوقنم  لاوما  رگا  دـش و  دـهاوخ  هتخورف 
، درادـن لالدتـساب  جایتحا  تسا و  حـضاو  یلقع و  يرما  لوقنم  ریغ  لاوما  شورف  تمیق  زا  هرخـالاب  لوقنم و  لاوما  شورف  تمیق  زا  سپس 
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رد هدام  دوب . دهاوخ  مدقم  لوقنم  لاوما  دوش  ادـیپ  شورفب  جایتحا  هچنانچ  دور و  شورفب  بیاغ  یئاراد  زا  دـیابن  دـقن  هوجو  ندوب  اب  اریز 
شورف ةزاجا  نتـشاد  اب  نیما  هک  دسریم  رظنب  تسا . هدراذگ  تکاس  نهرب  عجار  هداد و  نیماب  ار  لوقنم  ریغ  لاوما  شورف  هزاجا  الاب  دروم 

دییأت ار  رظن  نیا  یبسح  روما  نوناـق  هدام 148  موهفم  دراذگ . نهرب  دـشاب  بئاغ  حالـص  هاگره  ار  لوقنم  ریغ  لاوما  دـناوتیم  یلوا  قیرطب 
. دیامنیم

- لوقنم ریغ  لاوما  نهر  شورف و  عنم 

: یبسح روما  نوناق  « 148  » هدام روتسدب 
نداد يارب  هک  يدراوم  رد  رگم  دنراذگب .» نهر  ای  دنـشورفب  ار  بیاغ  لوقنم  ریغ  لاوما  دـنرادن  قح  نیما  هثرو و  لبق  ةدام  دروم  ریغ  رد  »

. دشاب مزال  هقفنلا  بجاو  صاخشا  ۀقفن 

- يواعد رد  بئاغ  فرط  زا  نیما  یگدنیامن 

دوب و دـنهاوخ  يوعد  فرط  هدـش  هداد  اـهنآ  فرـصتب  لاـم  هک  نیما  اـی  هثرو  بیاـغ  رب  يوعد  رد  : » یبسح روما  ق . « 149  » هدام روتسدب 
تـساوخ رد  بئاغ  عفنب  مکح  رودص  تروص  رد  و  دـنیامن .» يوعد  ۀـماقا  بئاغ  تابلاطم  لوصو  يارب  دـنراد  قح  نیما  ای  هثرو  نینچمه 

فرط بیاغ  صخش  دننام  تمس  نیا  نتـشاد  اب  دشابیم و  بئاغ  ینوناق  ةدنیامن  نیما  اریز  دنیامن ، ذخا  ار  هب  موکحم  هدومن  یئارجا  گرب 
. دیامن يوعد  هماقا  بیاغ  فرط  زا  دناوتیم  هک  ینانچمه  دریگیم  رارق  يوعد 

نیما ۀمحزلا  قح  - 10

بیاغ  لاوما  هک  يدروم  رد  : » یبسح روما  نوناق  « 150  » ةدام روتسدب 
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ظفح ۀنیزه  دیامن - نیعم  نیما  ای  هثرو  يارب  لاوما  دمآرد  زا  یبسانتم  همحزلا  قح  دناوتیم  هاگداد  دشاب ، هدش  هداد  نیما  ای  هثرو  فرـصتب 
عفتنم نآ  زا  هک  تسا  یـسک  ةدـهعب  نآ  ترجا  دـشابیم و  مرتحم  ناسنا  لمع  اریز  دوشیم .» هتـشادرب  بیاـغ  لاوما  زا  بئاـغ  لاوما  ةرادا  و 

دوب نآ  رب  دیاب  الاب  لالدتساب  رظن  تسا . هدش  نیعم  وا  لاوما  ةرادا  ظفح و  يارب  نیما  هک  دشابیم  بیاغ  سک  نآ  الاب  دروم  رد  و  ددرگیم .
طابنتـسا الاب  هدام  كالم  تدـحو  زا  رما  نیا  یئاضق  رظن  زا  دـیامن و  نیعم  وا  لمع  اب  بسانتم  همحزلا  قح  زین  رظان  يارب  دـیاب  هاگداد  هک 

. دوشیم

نیما لزع  - 11

زا تسا  ترابع  میق  لزعب  طوبرم  داوم  تسا » يراج  مه  نیماب  تبـسن  میق  لزعب  عجار  تاررقم  : » دـیوگیم یبسح  روما  نوناـق  « 121  » هدام
. دمآ دهاوخ  تمومیق  رد  نآ  حرش  هک  یبسح  روما  نوناق  « 102 - 96  » داوم م و  ق . « 1252 - 1248  » داوم

نیما تمس  نایاپ  - 12

نیما تمـس  بئاغ  ندوب  هدنز  ای  یقیقح  توم  ندش  مولعم  ای  بیاغ  یـضرف  توم  مکح  رودـص  زا  دـعب  : » یبسح روما  نوناق  « 135  » هدام
« 136  » ةدام قبط  هک  يدروم  رد  تسا  نینچمه  دوشیم .» لیاز 

. دمآ دهاوخ  دعب  ثحبم  رد  نآ  حرش  هک  دوش  هداد  هثرو  فرصتب  یئاراد  یبسح  روما  نوناق 
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بیاغ لاوما  رد  هثرو  تقوم  فرصت  مود - ثحبم 

هراشا

تـساوخرد هاگداد  زا  دـنناوتیم  وا  هثرو  بیاغ ، ربخ  نیرخآ  زا  مامت  لاـس  ود  نتـشذگ  زا  دـعب  : » یبسح روما  نوناـق  « 136  » هدام روتسدب 
شریذـپ دـشاب . هدـشن  نییعت  نیما  هاوخ  هدـش و  نیعم  هاگداد  فرط  زا  نیما  البق  هاوخ  دوش » هداد  اـهنآ  فرـصتب  بیاـغ  یئاراد  هک  دـننک 

: تسا طرش  ود  رب  فقوتم  درادیم  ررقم  یندم  نوناق  « 1025  » هدام هکنانچ  هاگداد  فرط  زا  روبزم  تساوخرد 
دننام دراد ، ار  بیاغ  لاوما  ةرادا  قح  ًانوناق  هک  دـشابن  مه  یـسک  دـشاب و  هدرکن  نیعم  دوخ  لاوما  ندرک  هرادا  يارب  ار  یـسک  بیاـغ  - 1

میق  یلو و 
یهاوگ ۀلیـسوب  ًاعون  رما  نیا  دـشاب . هدـش  مولعم  وا  تامم  ای  تایح  هکنیا  نودـب  دـشاب ، هتـشذگ  بیاغ  ربخ  نیرخآ  زا  مامت  لاـس  ود  - 2
دوقفم  بیاغ  ثارو  : » تسا هدش  رکذ  يرگید  نایبب  یندم  نوناق  « 1025  » هدام رد  الاب  رد  روکذم  « 136  » هدام دافم  ددرگیم . تابثا 
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هکنیا رب  طورـشم  دهدب ، اهنآ  فرـصتب  ار  وا  یئاراد  هک  دنیامن  اضاقت  همکحم  زا  زین  وا  یـضرف  توم  مکح  رودـص  زا  لبق  دـنناوتیم  رثالا 
نودب دشاب  هتشذگ  بیاغ  ربخ  نیرخآ  زا  مامت  لاس  ود  ًایناث  دشاب و  هدرکن  نیعم  دوخ  لاوما  ندرک  هرادا  يارب  ار  یسک  روبزم  بیاغ  الوا 

 ...«. دشاب مولعم  وا  تامم  ای  تایح  هکنیا 
ای دوش  توف  سک  نآ  دـشاب و  هدرک  نیعم  ار  یـسک  دوخ  لاوما  ةرادا  يارب  بیاغ  هک  یتروص  رد  : » یبسح روما  نوناـق  « 140  » هدام قبط 

توـم مکح  اـت  دوـشیمن  هداد  هثرو  فرـصتب  لاوـما  و  ددرگیم ، نیعم  وا  لاوـما  ةرادا  يارب  نیما  دورب ، نیب  زا  شتیحالـص  يرگید  تهجب 
«. دوش رداص  بیاغ  یضرف 

بیاغ لاوما  نداد  فرصتب  هثرو  تساوخرد  - 1

: دشاب ریز  روما  رب  لمتشم  یبتک و  دیاب  تساوخرد  : » یبسح روما  نوناق  « 137  » ةدام قبط 
(. تسا تماقا  لحم  یگداوناخ ، مان  تاصخشم ، زا  روظنم   ) هدننکتساوخرد تاصخشم  مان و  - 1

تـسا نکمم  هک  تسا  يرگید  ياهیناشن  تنوکـس و  ای  تماقا  لحم  یگداوناخ و  مان  مان ، تاصخـشم  زا  روظنم  . ) بیاـغ تاصخـشم  - 2
(. دوشب وا  یئاسانش  بجوم 

. تبیغ خیرات  - 3
راصحنا تثارو و  زا  تسا  ترابع  هک  تسا .» لئاق  دوخ  يارب  ار  تساوخرد  نیا  قح  هدننکتساوخرد  نآ  بجومب  هک  یتاهج  هلدا و  - 4

. نآ

هاگداد فئاظو  - 2

هدننکتساوخرد لئالدب  ناتسداد  هدننکتساوخرد و  روضح  اب  هاگداد  همان ، تساوخرد  لوصو  زا  سپ  : » یبسح روما  نوناق  « 138  » هدام
زارحا تروص  رد  هدوـمن و  مزـال  یئوجزاـب  وا  لـحم  ندوـبن  موـلعم  تبیغ و  خـیرات  بیاـغ و  هاـگتماقاب  عـجار  زین  دـنیامنیم و  یگدیـسر 
عالطا راهظا  يارب  دـنراد  یعالطا  بیاغ  زا  هک  یـصاخشا  توعد  هدربمان و  تساوخرد  رب  لمتـشم  یهگآ  ةدـننک  تساوخرد  تیحـالص 

«. دهدیم بیترت  هاگدادب 
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«. تسا یمتح  لاس  کی  تدم  نالعاب  عجار  « 1023  » هدام تیاعر  هدام  نیا  دروم  رد  دیوگیم ...« : م  ق . « 1025  » ةدام لیذ 

زا لاس  کی  زا  سپ  دوشیم و  رـشتنم  هام  کی  هلـصافب  مادک  ره  یلاوتم  هعفد  هس  رد  قوف  روکذم  یهگآ  : » یبسح روما  نوناق  « 139  » هدام
هداد وا  هثرو  فرـصتب  بیاغ  لاوما  یندم ، نوناق  1025 و 1026 »  » هدام رد  روکذم  طیارـش  دوجو  تروص  رد  یهگآ  نیرخآ  رـشن  خیرات 

راشتنالا ریثک  ياههمانزور  زا  یکی  لحم و  دیارج  زا  یکی  رد  اهیهگآ  راشتنا  دیامنیم  حیرـصت  یندـم  نوناق  « 1023  » هدام هکنانچ  دوشیم »
. دیآیم لمعب  نارهت 

هخسن کی  دناهدومن  هاگداد  زا  ار  بئاغ  لاوما  فرصت  تساوخرد  هک  ياهثرو  یهگآ ، نیرخآ  رـشن  خیرات  زا  لاس  کی  نتـشذگ  زا  سپ 
ياضاقت زا  یکاح  هک  دوخ  تساوخرد  تسویپب  هداد  راشتنا  تبون  هس  رد  ار  اهیهگآ  هک  یئاههمانزور  زا  هخـسن  کـی  لـحم و  دـیارج  زا 

راشتنا تدم  اهیهگآ و  تاجردنم  تحـصب  یگدیـسر  يرادا  هسلج  رد  هاگداد  درادیم و  میدـقت  طوبرم  هاگدادـب  دـشاب  یگدیـسر  هسلج 
. دیامنیم یهگآ  نیرخآ  رشن  خیرات  زا  لاس  کی  نتشذگ  اهنآ و 

نداد فرـصت  يارب  مزال  طئارـش  هاگداد  هک  یتروص  رد  دهدیم . رارق  یگدیـسر  دروم  هدیـسر  هاگدادـب  بیاغب  تبـسن  یعالطا  هاگره  و 
. دنهدب م  ق . « 1026  » هدام قبط  یفاک  تانیمضت  ای  نماض و  هک  دیامنیم  راطخا  اهنآب  دید ، دوجوم  ار  یلامتحا  هثروب  بئاغ  لاوما 

هثرو زا  نماض  ياضاقت  - 3

رد ای  بیاغ و  تعجارم  تروص  رد  اـت  دـنهدب  رگید  هیفاـک  تانیمـضت  اـی  نماـض و  دـیاب  ثارو  لـبق  هداـم  دروم  رد  : » م ق . « 1026  » ةدام
عقوم ات  روبزم  تانیمـضت  دـنیآرب ، ثلاث  صاخـشا  قح  اـی  لاوما و  ةدـهع  زا  دنـشاب  هتـشاد  وا  لاوما  رب  یقح  ثلاـث  صاخـشا  هک  یتروص 

فرصتب ار  بیاغ  لاوما  ات  دیامن  زارحا  دیاب  هاگداد  هک  یطئارش  تشذگ  هچنآ  ربانب  دوب .» دهاوخ  یقاب  بیاغ  یـضرف  توم  مکح  رودص 
: زا تسا  ترابع  دهدب  هثرو 

ًانوناق هک  دـشابن  مه  یـسک  هاگره  تسا  نینچمه  هک  دـسریم  رظنب  دـشاب . هدرکن  نییعت  دوخ  لاوما  ندرک  هرادا  يارب  ار  یـسک  بیاغ  - 1
. میق یلو و  دننام  دشاب  هتشاد  ار  بیاغ  لاوما  ندرک  هرادا  قح 
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. دشاب هدش  رشتنم  دیوگیم  م  ق . « 1025  » هدام هکنانچ  نارهط  راشتنالا  ریثک  ياههمانزور  لحم و  دیارج  رد  مزال  ياهیهگآ  - 2

. دشاب هتشذگ  یهگآ  نیرخآ  رشن  خیرات  زا  لاس  کی  - 3
نداد دـیامنیم  حیرـصت  روبزم  هدام  هکنانچ  تسا . روکذـم  م  ق . « 1026  » هدام رد  هک  يوحنب  رگید  هیفاک  تانیمـضت  اـی  نماـض  نداد  - 4

قبط رگید  تانیمـضت  ای  نماض  نداد  هک  دوشیم  هداد  نیما  فرـصتب  لاوما  هک  يدروم  فالخ  رب  تسا  یمازلا  رگید  تانیمـضت  ای  نماـض 
. تسا هاگداد  يرایتخا  م  ق . « 1013  » هدام

ةدام هک  تسا  نیا  دوشیم . هداد  ثارو  یمامت  فرـصتب  تسا  هدومن  توف  وا  هکنآ  دـننام  بیاغ  لاوما  ددرگیم  مولعم  دـعب  داوم  زا  هکنانچ 
: دیوگیم یبسح  روما  نوناق  « 152»

: تسا رکذتم  یبسح  روما  ق . « 143  » هدام و  دش .» دهاوخ  هدرپس  یـصو  ای  میق  ای  یلوب  وا  مهـس  دشاب  يروجحم  بیاغ ، هثرو  نیب  هاگره  »
طورشم دوشیم ، هداد  هل  یصوم  ای  یصوب  تیصو  دروم  لاوما  دشاب  هدش  یتیصو  هاگره  دوشیم  میلست  هثروب  بیاغ  لاوما  هک  يدروم  رد  »

«. دنهدب نیمأت  یندم  نوناق  « 1026  » هدام قباطم  هکنیاب 
مهـس نیعم و  ینیما  زین  وا  يارب  دشاب  نیما  نییعتب  جاتحم  هک  هدوب  یبیاغ  بیاغ  ۀثرو  نیب  هاگره  : » یبسح روما  نوناق  « 151  » ةدام روتسدب 

هن دشابیم  لاوما  فرـصت  روتـسد  نامز  رد  دوجوم  ۀثرو  بیاغ ، ۀـثرو  زا  هدام  روظنم  هک  دـسریم  رظنب  دوشیم » هدرپس  نیماب  بیاغ  صخش 
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لاوما دشاب ، هدرم  فرـصت  روتـسد  نیح  رد  هدومن  ار  بئاغ  لاوما  فرـصت  تساوخرد  هک  یثراو  هاگره  نیاربانب  تساوخرد . نامز  ۀثرو 
لوصا زا  رود  هچ  رگا  دومن  طابنتـسا  الاب  ةدام  زا  زین  روبزم  رظن  فالخ  رب  ناوتیم  یفوتم و  ۀثروب  هن  دوشیم  هداد  بیاغ  رگید  ۀثروب  بیاغ 

. دسریم رظنب  یقوقح 
لاوما و زا  یتروص  نیما  اـی  هثرو  زا  یکی  تساوخردـب  هاـگداد  هثرو  اـی  نیما  هب  لاوما  میلـست  دروم  رد  : » یبسح روما  نوناـق  « 145  » ةدام

«. دنریگب تشونور  نآ  زا  دنناوتیم  عفنيذ  صاخشا  دوشیم و  یناگیاب  هاگداد  رتفد  رد  تروص  نیا  دیامنیم و  میظنت  بئاغ  دانسا 
لاوما  تروص  دننک  تساوخرد  هثرو  هک  یتروص  رد  : » یبسح روما  نوناق  « 146  » هدام
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ار هدربمان  تساوخرد  هاگداد  دوش ، دـیق  اهنآ  ياهب  لاوما  تروص  رد  نیعم و  سانـشراک  طسوتب  لاوما  ياهب  میظنت و  ناتـسداد  روضح  اب 

«. دش دهاوخ  هتشادرب  بیاغ  لام  زا  یبایزرا  ۀنیزه  دریذپیم و 

هثرو فیاظو  - 4

هراشا

تحلصم تیاعر  اب  ار  لاوما  دیاب  دوشیم ، میلـست  اهنآب  ًاتقوم  بیاغ  لاوما  هک  هل  یـصوم  یـصو و  هثرو و  : » یبسح روما  نوناق  « 144  » هدام
تبسن هل  یـصوم  یـصو و  هثرو ، تارایتخا  دودح  دوب .» دنهاوخ  وا  لیکو  ۀلزنمب  بیاغ  لاوما  ةرادا  رد  اهنآ  دنیامن و  هرادا  ظفح و  بیاغ 

. دـشابیم لکوم  تحلـصم  تیاعر  اب  لاوما  نآ  ةرادا  ظفح و  قلطم  لیکو  هفیظو  تسا . قلطم  لیکو  تارایتخا  دودـح  دـننام  بیاغ  لاوماب 
دنهاوخن نماض  دوش  بویعم  ای  صقان و  ای  فلت  لاوما  مامت  ای  ضعب  نانآ  ریـصقت  نودـب  هچنانچ  دـنوشیم و  بوسحم  نیما  اـهنآ  نیارباـنب 

. دننماض اهنآ  ددرگ  بویعم  ای  صقان  ای  فلت  يزیچ  یئاراد  زا  اهنآ  طیرفت  ای  يدعت  رثا  رد  هاگره  و  دوب ،
هراجاب دـیاب  هچنآ  لحم ، نامز و  فرع  ءاضتقمب  دـیامنیم ، حیرـصت  یبسح  روما  نوناـق  « 142  » و « 141  » داوم هچنآ  ءانثتـساب  لاوما ، ةرادا 

. دیآیمن لمعب  يرورض  ریغ  تاریمعت  ددرگیم  ریمعت  دراد  مزال  تاریمعت  هچنآ  دوشیم و  هداد  هراجا  دوش  هداد 

- یندش عیاض  لاوما  شورف 

اهنآ فرـصتب  بیاغ  لاوما  هک  نیما  ای  هثرو  دشاب  یندـش  عیاض  لام  بیاغ  لاوما  نیب  رد  هاگره  : » یبسح روما  نوناق  « 141  » هدام روتسدب 
دـشاب بیاغ  هفرـصب  هک  يرگید  مادـقا  ای  يرادـیرخ و  یلام  بیاغ  تحلـصم  تیاعر  اب  شورف  ۀـجیتن  زا  هتخورف و  ار  لاـم  نآ  هدـش  هداد 
تـسا ریغ  لاوما  هرادا  رد  قلطم  لیکو  تارایتخا  دودح  زا  جراخ  نآ ، ياجب  يرگید  لام  دیرخ  نینچمه  لاوما و  شورف  نوچ  دـنیامنیم .»

م. ق . « 141  » هدام
. تسا هتسناد  حیرصتب  راچان  ار  دوخ  یبسح  روما 

- بئاغ لوقنم  لاوما  شورف 

ناتسداد ةزاجا  اب  دنناوتیم  تسا  هدش  هداد  اهنآ  فرـصتب  بیاغ  لاوما  هک  هثرو  نیما و  زا  کی  ره  یبسح : روما  نوناق  « 142  » هدام روتسدب 
لاوما 
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يرگید مادقا  ای  يرادیرخ و  دـشاب  بیاغ  تحلـصم  قفاوم  هک  يرگید  لام  نآ  لوپ  زا  هتخورف و  تسین  جایتحا  دروم  هک  ار  بیاغ  هلوقنم 
حیرصت نوناق  تهج  نیدب  دشابیم  لاوما  ةرادا  رد  قلطم  لیکو  تارایتخا  دودح  زا  جراخ  زین  روبزم  ةدام  دنیامنب .» دشاب  بیاغ  هفرصب  هک 
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. تسا هدومن  نآب 

- هقفنلا بجاو  صاخشا  ۀقفن  نوید و  نداد 

دوشیم و هداد  وا  لاوما  عفانم  ای  دقن  هوجو  زا  بیاغ  نوید  بیاغ و  ۀقفنلا  بجاو  صاخـشا  ۀـقفن  : » یبسح روما  نوناق  « 147  » هدام روتسدب 
«. دوشیم هتخورف  لوقنم  ریغ  لاوما  زا  دشابن  یفاک  مه  لوقنم  لاوما  رگا  دـش و  دـهاوخ  هتخورف  ۀـلوقنم  لاوما  زا  تیافک  مدـع  تروص  رد 

. تشذگ نیما  ثحبم  رد  روبزم  ةدام  حرش 

- لوقنم ریغ  لاوما  نهر  شورف و  عنم 

: یبسح روما  نوناق  « 148  » هدام روتسدب 
زا جراـخ  لاوما  شورف  اریز  دـنراذگب .» نهر  اـی  دنـشورفب  ار  بئاـغ  لوقنم  ریغ  لاوما  دـنرادن  قح  نیما  هثرو و  لـبق  ةداـم  دروم  ریغ  رد  »

یتروص رد  طقف  بئاغ  لوقنم  ریغ  یئاراد  زا  دـیامنیم  حیرـصت  یبسح  روما  نوناق  « 147  » هدام هچنانچ  نیاربانب  تسا . لاوما  ةرادا  دودـح 
. دشابن وا  ناوید  هیدأت  هقفنلا و  بجاو  صاخشا  هقفن  نداد  يارب  یفاک  وا  رگید  لاوما  هک  دسریم  شورفب 

- بیاغ فرط  زا  يواعد  رد  هثرو  یگدنیامن 

: یبسح روما  نوناق  « 149  » هدام
يارب دـنراد  قح  نیما  ای  هثرو  نینچمه  دوب و  دـنهاوخ  يوعد  فرط  هدـش  هداد  اهنآ  فرـصتب  لام  هک  نیما  اـی  هثرو  بیاـغ  رب  يوعد  رد  »

رد بیاغ  لاوما  هک  ار  هل  یـصوم  یـصو و  هدومن و  افتکا  هثرو  هملکب  هچ  رگا  روبزم  ةدام  دـنیامن .» يوعد  ۀـماقا  بیاغ  تاـبلاطم  لوصو 
، بیاغ رب  يوعد  رد  هک  دوب  نآ  رب  هدومن و  هدافتـسا  روبزم  هدام  كالم  تدـحو  زا  ناوتیم  یلو  تسا ، هدـشن  رکذـتم  تسا  اهنآ  فرـصت 

هکرت دادرتسا  دننام  دنیامنب ، موزل  دراوم  رد  يوعد  ۀماقا  زین  دوخ  دنناوتیم  هک  ینانچمه  دوب  دنهاوخ  يوعد  فرط  زین  هل  یصوم  یـصو و 
زا یتمسق  زین  هل  یصوم  یصو و  دریگیم و  قلعت  هکرت  رب  توف  تروص  رد  ناراکناتـسب  بلط  اریز  نآ ، زا  یئوگباوج  تابلاطم و  لوصو  و 

هناخ تیصو  دروم  هکنآ  دننام  نیعم  نیع  رب  تیصو  ای  دوش ، یئاراد  عبر  رب  تیـصو  هکنانچ  دشاب  یلک  تیـصو  هاوخ  دنفرـصتم ، ار  هکرت 
. دشاب نیعم 
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لاوما يرادهاگن  يارب  هثرو  ۀمحزلا  قح  - 5

ۀمحزلا قح  دناوتیم  هاگداد  دـشاب  هدـش  هداد  نیما  ای  هثرو  فرـصتب  بیاغ  لاوما  هک  يدروم  رد  : » یبسح روما  نوناق  « 150  » هدام روتسدب 
هکنانچ اریز  دوشیم .» هتـشادرب  بیاغ  لاوما  زا  بیاغ  لاوما  ةرادا  ظفح و  ۀنیزه  دیامن . نیعم  نیما  ای  هثرو  يارب  لاوما  دـمآ  رد  زا  یبسانتم 

. دشابیم تسا  ترجا  هک  ضوع  نداد  نآب  مارتحا  تسا و  مرتحم  ناسنا  لمع  تشذگ 
لاـمعا تسوا و  ةدـهعب  سک  ره  لاوما  هنیزه  اریز  تسا ، بئاـغ  ةدـهعب  دـنیامنیم  لاوما  هرادا  يارب  هثرو  هک  يرورـض  هنیزه  هنوـگ  ره  و 

. تسا هثرو  فئاظو  زا  جراخ  مه  روبزم 

یضرف توم  مکح  رد  موس - ثحبم 
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هراشا

هتشذگ یتدم  هدیسر  وا  تایح  زا  هک  يربخ  نیرخآ  خیرات  زا  هاگره  دنناوتیم  رثالا  دوقفم  بیاغ  ۀثرو  م  ق . « 1019  » هدام زا  دافتسم  ربانب 
. دنیامنب ار  بیاغ  یضرف  توم  مکح  رودص  تساوخرد  ناتسرهش  هاگداد  زا  دوشیمن  ضرف  هدنز  بیاغ  صخش  ةداع  هک  دشاب 

دنیامنیم یضرف  توم  مکح  تساوخرد  هک  یناسک  - 1

. دندرگیم عفتنم  بیاغ  توم  زا  هک  دنیامنب  ار  بیاغ  یضرف  توم  مکح  تساوخرد  دنناوتیم  یناسک  طقف 
: دنیامنب ار  بیاغ  یضرف  توم  مکح  رودص  تساوخرد  هاگداد  زا  دنناوتیم  ریز  صاخشا  : » یبسح روما  نوناق  « 153  » هدام قبط 

(. دشابیم یضرف  توم  مکح  تساوخرد  نامز  یلامتحا  ۀثرو  بیاغ ، ۀثرو  زا  روظنم   ) بیاغ هثرو  - 1
«. هل یصوم  یصو و  - 2

يربخ رگید  تشذگ و  تسا  هدیـسر  وا  ندوب  هدنز  زا  هک  يربخ  نیرخآ  خیرات  زا  بئاغ و  تبیغ  زا  يدیدم  هبـسنلاب  تدـم  هکنآ  زا  سپ 
نیا رد  دیامنب . یضرف  توم  مکح  رودص  تساوخرد  هاگداد  زا  دناوتیم  هل  یـصوم  ای  یـصو  ای  هثرو  دیـسرن ، وا  ندرم  ای  ندوب و  هدنز  زا 

نآ  هکنآ  ای  دشاب و  هدومن  نیعم  دوخ  یئاراد  ةرادا  يارب  ار  یسک  بئاغ  هک  دیامنیمن  یقرف  رما 
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. دندومنیم فرصت  نآ  رد  ینوناق  ةزاجا  نودب  یصاخشا  هکنآ  ای  دشاب و  هدش  هداد  هثرو  ای  نیما و  فرصتب  یئاراد 

یضرف توم  مکح  تساوخرد  قیرط  - 2

میظنت و دـیوگیم  یبسح  روما  نوناق  « 154  » هدام هکناـنچ  ار  دوخ  تساوخرد  دـنراد ، ار  یـضرف  توم  مکح  تساوخرد  قح  هک  یناـسک 
. دنرادیم میدقت  ناتسرهش  هاگدادب 

: دشاب ریز  روما  رب  لمتشم  یبتک و  دیاب  تساوخرد  : » یبسح روما  نوناق  « 154  » هدام
(. بئاغ تنوکس  ای  تماقا  لحم  نیرخآ  یگداوناخ و  مان  مان و  زا   ) بیاغ تاصخشم  - 1

. تبیغ خیرات  - 2
هکنآ اـی  تیاـصو  تثارو ، رب  لـیلد  . ) دراد ار  یـضرف  توم  مکح  رودـص  تساوخرد  قح  هدـننکتساوخرد  نآ  بجومب  هک  یلئـالد  - 3

( دیامن دوخ  تساوخداد  تسویپ  دیاب  تسا  هل  یصوم  هدننکتساوخرد 
مکح تساوخرد  دانـسا  هلدا و  نآ  بجومب  تسا  نکمم  یندـم  نوناق  « 1022  » و « 1021  » و « 1020  » هدام قباـطم  هک  يدانـسا  هلدا و  - 4
توم مکح  رودص  هزاجا  هاگدادـب  هتـشذگ و  الاب  داوم  رد  روکذـم  هنیعم  تدـم  دـشابیم  یکاح  هک  ۀـلدا  «. ) دومن ار  بیاغ  یـضرف  توم 

(. دهدیم ار  یضرف 

هاگداد فئاظو  - 3

هراشا

رد هتفرگ و  رظن  رد  ار  هدـننکتساوخرد  لـئالد  تاراـهظا و  هاـگداد  هماـن ، تساوخرد  لوصو  زا  سپ  : » یبـسح روما  نوناـق  « 155  » هدام
هـس رد  یهگآ  نیا  و  دهدیم . بیترت  یندـم  نوناق  « 1023  » ةدام قباطم  یهگآ  تسناد ، هجوم  ار  هدربماـن  لـئالد  تاراـهظا و  هک  یتروص 

یهگآ نیرخآ  رـشن  خیرات  زا  لاس  کی  هلـصافب  تساوخردب ، یگدیـسر  ۀسلج  دوشیم و  رـشتنم  هام  کی  ۀلـصافب  مادـک  ره  یلاوتم  هعفد 
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. ددرگیم نیعم 
«1025  » هدام قباطم  هچنانچ  دشاب و  هدـشن  یهگآ  لاوما  فرـصت  تساوخرد  هنیمز  رد  البق  هک  دوشیم  ارجا  یتروص  رد  هدام  نیا  تاررقم 

هاگداد  دشاب  هدش  یهگآ  یندم  نوناق 
 242 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

دشاب هدش  رـشتنم  الاب  رد  روکذم  یهگآ  هثرو ، ۀلیـسوب  لاوما  فرـصت  تساوخرد  رثا  رد  البق  هچنانچ  نیاربانب  دیامنیم .» افتکا  یهگآ  نآب 
هکنانچ دهدیم . ار  مزال  ياهیهگآ  راشتنا  روتـسد  الا  دومن و  دـهاوخ  نیعم  یگدیـسر  هسلج  هاگداد  دوب و  دـهاوخن  مزال  ددـجم  یهگآ 

، یهگآ نیلوا  خـیرات  زا  لاس  کی  نتـشذگ  م و  ق . « 1023  » هدام رد  روکذم  ياهیهگآ  راشتنا  نودب  دـهدیم  رکذـت  م  ق . « 10235  » هدام
. دوشیمن رداص  بیاغ  یضرف  توم  مکح 

هک دیامن  رداص  ار  بیاغ  یضرف  توم  مکح  دناوتیم  یتقو  همکحم  داوم 1020 و 1021 و 1022 » دروم  رد  : » دیوگیم م  ق . « 1023  » هدام
هدرک رشتنم  هام  کی  هلـصافب  مادک  ره  یلاوتم  هعفد  هس  رد  ینالعا  نارهط ، راشتنالا  ریثک  ياههمانزور  زا  یکی  لحم و  دیارج  زا  یکی  رد 

لاس کی  هاگره  دنناسرب . همکحم  عالطاب  دنراد  ربخ  رگا  هک  دیامن  توعد  دنشاب  هتشاد  يربخ  بیاغ  زا  تسا  نکمم  هک  ار  یـصاخشا  و 
زا لاس  کی  هکنآب  هجوت  زا  سپ  هاگداد  دوشیم .» هداد  وا  یـضرف  توم  مکح  دوشن  تباث  بیاغ  تایح  درذـگب و  نـالعا  نیلوا  خـیرات  زا 

رضاح روبزم  هسلج  رد  هک  دوشیم  هداد  عالطا  ناتـسداد  هدننکتساوخرد و  هب  دیامنیم و  نییعت  ۀسلج  تسا ، هتـشذگ  یهگآ  نیلوا  خیرات 
مدـع دـیآیم . لمعب  ناتـسداد  هدـننکتساوخرد و  روضح  اب  یگدیـسر  : » دـیوگیم یبسح  روما  نوناق  « 156  » هداـم هک  تسا  نیا  دـنوش .

. دشاب رضاح  هاگداد  رد  دیاب  وا  هدنیامن  ای  ناتسداد  یلو  تسین .» یگدیسر  عنام  هدننکتساوخرد  روضح 
توم مکح  رودص  تابجوم  زارحا  زا  سپ  دیامنب و  دـنادب  یـضتقم  هک  قیقحت  هنوگ  ره  دـناوتیم  هاگداد  : » یبسح روما  نوناق  « 157  » هدام

«. دهدیم مکح  یضرف ،
مزال دـیامنب و  یتالاؤس  دـنراد  یعالطا  بئاغ  تیعـضو  زا  هک  یناسک  ناهاوگ و  زا  دـناوتیم  هاگداد  دوشیم  طابنتـسا  الاب  ةدام  زا  هکناـنچ 
روما ق . « 14  » هدام هک  تسا  نیا  دـیآ . لمعب  ناتـسداد  اـی  هدـننکتساوخرد  ۀلیـسوب  نیعلطم  ناـهاوگ و  زا  قیقحت  تساوخرد  هک  تسین 

هیضق  تابثا  يارب  هک  یمادقا  یئوجزاب و  هنوگ  ره  دیاب  سرداد  یبسح  روما  رد  : » دیوگیم یبسح 
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دروم هک  یلئالد  دناوتیم  یگدیـسر  عقاوم  مامت  رد  دشاب و  هدشن  مادقا  نآب  تبـسن  سرداد  زا  یتساوخرد  دـنچ  ره  دروآ  لمعب  تسا  مزال 
«. دیامن لوبق  دوشیم  عقاو  دانتسا 

- دوشیم رداص  یضرف  توم  مکح  نآ  نتشذگ  زا  سپ  هک  یئاهتدم 

هراشا

وا تاـیح  زا  هک  يربخ  نیرخآ  خـیرات  زا  هک  دوشیم  رداـص  يدروم  رد  بیاـغ  یـضرف  توم  مکح  : » یندـم نوناـق  « 1019  » هدام روتسدب 
هچنانچ هدومن و  راذگاو  فرعب  ار  رما  صیخـشت  روبزم  هدام  دنامیمن .» هدنز  یـصخش  نینچ  ًاتداع  هک  دشاب  هتـشذگ  یتدـم  تسا  هدیـسر 

هتشاد لحم  نآ  هک  ار  یتیعقوم  هدیسر و  اجنآ  زا  وا  تایح  ربخ  ۀبترم  نیرخآ  هک  یلحم  یجازم و  تیعضو  رابتعاب  فرع  رظن  دوشیم  هدید 
نیا رد  ًاصوصخم  دشابیم  توافتم  دراوم  زا  يرایـسب  رد  دحتم  طئارـش  اب  دحاو  رماب  تبـسن  فرع  صیخـشت  نوچ  دـشابیم . توافتم  تسا 

. دیامنیم نایب  ار  فرع  رظن  ریز  داوم  رد  یندم  نوناق  رما ،
: دوشیمن ضرف  هدنز  بیاغ  صخش  ًاتداع  هک  تسا  بوسحم  يدراوم  ۀلمج  زا  لیذ  دراوم  : » م ق . « 1020  » هدام قبط 

زا بیاغ  نس  روبزم  تدـم  ءاضقنا  رد  هتـشذگ و  تسا  هدیـسر  بیاـغ  تاـیح  زا  هک  يربخ  نیرخآ  خـیرات  زا  ماـمت  لاـس  هد  هک  یتقو  - 1
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ربخ نیرخآ  زا  هکنآب  هجوت  اب  یلو  تسناد  ناسنا  نس  ياهتنم  ناوتیمن  هچ  رگا  ار  لاس  جـنپ  داـتفه و  . ) دـشاب هتـشذگ  لاـس  جـنپ  داـتفه و 
(. دشابیمن هدنز  روبزم  صخش  فرع  رظن  رد  تسا  هدیسرن  وا  زا  یعالطا  رگید  هتشذگ و  لاس  هد  وا  تایح 

، درذگب حلص  داقعنا  خیرات  زا  مامت  لاس  هس  دوقفم و  گنج  نامز  رد  هدوب و  حلـسم  نوشق  ءزج  نیوانع  زا  یناونعب  رفن  کی  هک  یتقو  - 2
بوسحم گنج  متخ  خـیرات  زا  لاس  جـنپ  روبزم  تدـم  دـشاب  هدـشن  حلـص  داقعناب  یهتنم  گنج  هاگره  دـسرب . وا  زا  يربخ  هکنیا  نودـب 

یفاـک رما  نیا  ـالا  دـشابن و  دربیم  رـسب  اهنادـنز  رد  هک  یگنج  يارـسا  ءزج  بیاـغ  هک  تسا  یتروص  رد  رما  نیا  هک  دـسریم  رظنب  دوشیم »
قلطم و هدام  یئاضق  رظن  زا  هچ  رگا  دش ، هدـید  مود  للملا  نیب  گنج  رد  یگنج  يارـساب  تبـسن  هک  یتیعـضو  اب  ًاصوصخم  دوب  دـهاوخن 

. ددرگیم دارفا  مامت  لماش 
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فلت خـیرات  زا  ماـمت  لاـس  هس  تسا  هدـش  فلت  ترفاـسم  نآ  رد  یتشک  نآ  هک  هدوب  یتشک  رد  يرحب  رفـس  نیح  رفن  کـی  هک  یتقو  - 3
هک دومن  يرفاسم  توفب  عطق  ناوتیم  دشابیم و  يداع  روبزم  تیعضو  دسرب .» يربخ  رفاسم  نآ  زا  هکنیا  نودب  دشاب ، هتـشذگ  یتشک  ندش 

یهاتوک تدـم  زا  سپ  نیرفاسم  تامم  ای  تاـیح  ینونک  دوجوم  لـئاسو  اـب  هچ  رگا  تسا ، هدیـسرن  وا  زا  ربخ  لاـس  هس  هدوب و  یتشک  رد 
. ددرگیم مولعم 

دوشیم بوسحم  یتشک  تکرح  زور  زا  نآ  أدـبم  هک  لـیذ  ياهتدـم  ياـضقنا  اـب  رگا  لـبق  ةداـم  ریخا  هرقف  دروم  رد  : » م ق . « 1021  » ةدام
هجوچیه هب  نآ  دوجو  زا  هتشگن و  رب  هدرک  تکرح  اجنآ  زا  هک  يردنبب  دصقم  نودب  تکرح  تروص  رد  دشاب و  هدیـسرن  دصقمب  یتشک 

. دوشیم بوسحم  هدش  فلت  یتشک  دشابن  يربخ 
. لاس کی  سراف  جیلخ  لخاد  رزخ و  رحب  رد  ترفاسم  يارب  فلا -

. لاس ود  فوزآ  رحب  هایس و  رحب  هنارتیدم )  ) دیفس رحب  رمحا - رحب  دنه - سونایقا  نامع - رحب  رد  ترفاسم  يارب  ب -
«. لاس هس  راحب  ریاس  رد  ترفاسم  يارب  ج -

هتشگ گرم  رطخ  راچد  تسا  روکذم  « 1020  » هدام هرقف 2 و 3  رد  هچنآ  ریغب  ياهعقاو  ۀجیتن  رد  یـسک  رگا  : » دیوگیم م  ق . « 1022  » هدام
خیرات زا  لاس  جـنپ  هک  دومن  رداص  ار  وا  یـضرف  توم  مکح  ناوتیم  یتقو  دـشاب ، هدـش  دوقفم  هرایط  هدوب و  هرایط  رد  ای  هدـش و  دوقفم  و 

«. دشاب هدیسر  دوقفم  تایح  زا  يربخ  هکنیا  نودب  درذگب ، گرم  رطخب  ندش  راچد 

هاگداد مکح 

روما نوناق  « 158  » هدام روتسدب  دیامنیم و  رداص  مکح  یضرف ، توم  مکح  رودص  يارب  ررقم  طیارـش  زارحا  یگدیـسر و  زا  سپ  هاگداد 
: دشاب ریز  روما  رب  لمتشم  دیاب  مکح  : » یبسح

. هدننکتساوخرد هداوناخ  مان  مان و  - 1
 245 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

. بیاغ تاصخشم  - 2
. مکح تادنتسم  لیالد و  - 3

«. مکح رودص  خیرات  - 4
در ای  یـضرف و  توم  مکح  دـیامنیم . در  ار  نآ  دـیدن  یـضرف  توم  مکح  رودـص  يارب  یفاـک  ار  یمیدـقت  ۀـلدا  هاـگداد  هک  یتروص  رد 

. ددرگیم غالبا  هدننکتساوخرد  ناتسدادب و  یندم  یسرداد  نیئآب  طوبرم  تاررقم  قبط  تساوخرد 
یـسرداد نیئآ  تاررقم  دـننام  غالبا  بیترت  دوش  غالبا  دـیاب  هاگداد  تامیمـصت  هک  يدراوم  رد  : » دـیوگیم یبسح  روما  نوناـق  « 24  » هدام
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«. تسا یندم 
شهوژپ یـضرف  توم  مکح  زا  ناتـسداد  دوخ و  تساوخرد  در  زا  دـناوتیم  هدـننکتساوخرد  : » یبـسح روما  نوناـق  « 159  » هدام روتـسدب 

«. تسین ماجرف  لباق  شهوژپ  يأر  دهاوخب و 
دیامن و یـضرف  توم  مکح  تساوخرد  هدومن  هیهت  ار  دوخ  ۀلدا  ًاددجم  تساوخرد  در  زا  سپ  یلک  لصا  قبط  دناوتیم  هدـننکتساوخرد 

. ددرگیمن بوسحم  يوعد  دیدجت  رما  نیا 

یضرف توم  مکح  راثآ  - 4

توم هک  دوب  دهاوخ  يراثآ  نامه  ياراد  ینعی  دنکیم ، ادیپ  ار  اهب  موکحم  یئیش  ةوق  نآ  دروم  دومن ، ادیپ  تیعطق  هک  یضرف  توم  مکح 
: نیاربانب دشابیم ، اراد  یقیقح 

عفترم تسا  هدـش  هتفرگ  هثرو  ای  نیما  زا  هک  یتانیمأت  یـضرف  توم  مکح  تیعطق  زا  دـعب  : » یبسح روما  نوناق  « 160  » هدام روتسدب  فلا -
عفترم تسا  هدـش  هتفرگ  هثرو  ای  نیما  زا  هک  یتانیمـضت  هثروب ، بیاـغ  یئاراد  لـیوحت  زا  لـبق  هک  دـناسریم  هچ  رگا  هداـم  رهاـظ  دوشیم .»

نیما ةدهعب  نآ  تیلوئـسم  هک  دشاب  هدشن  لصاح  هکرت  رد  یـصقن  هچنانچ  هثروب  یئاراد  لیوحت  زا  سپ  هک  دوب  نآ  رب  دیاب  یلو  ددرگیم ،
مکح رثا  رد  هثروب  یئاراد  لیوحت  زا  سپ  تسا  نکمم  اریز  دـیآیم ، مزـال  ضرغ  ضقن  ـالا  ددرگیم و  عفترم  تانیمـضت  دـشاب ، هثرو  اـی 

یضرف  توم 
 246 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

نیما تسا و  هدش  هجوتم  دناهتـشاد  تسد  رد  تناما ، ناونعب  هک  بئاغ  یئاراد  رد  هثرو  ای  نیما  طیرفت  يدعت و  زا  یتاراسخ  ددرگ ، مولعم 
. ددرگیم ءافیتسا  تانیمضت  زا  هیدأت  مدع  تروص  رد  هک  دنتسه  نآ  لوئسم  روبزم  یئاراد  رد  فرصتم  هثرو  و 

یـسیسأت روبزم  مکح  اریز  دـنوشیم ، هتخانـش  ینوناق  ثراو  مکح  رودـص  خـیرات  رد  هک  دوشیم  هداد  یناسک  فرـصتب  بئاغ  یئاراد  ب -
خیرات رد  هک  دشاب  یناسک  فرـصت  رد  بیاغ  لاوما  هچنانچ  نیاربانب  تسا . هدومن  مالعا  مکح  رودص  خیرات  رد  ار  بیاغ  توف  دشابیم و 

. دهدیم مکح  رودص  نامز  هثروب  درتسم و  اهنآ  زا  هاگداد  دنشابیمن ، ثراو  مکح 
. تسا یقیقح  توف  رد  هک  هنوگنآ  درادیم ، هاگن  تافو  هدـع  نز  دوشیم و  لحنم  عطقنم  ای  دـشاب  مئاد  هاوخ  وا  نز  بئاغ و  نیب  حاکن  ج -

دـشاب لماح  نز  هکنیا  رگم  تسا ، زور  هد  هام و  راهچ  لاح  ره  رد  عطقنم  رد  هچ  مئاد و  رد  هچ  تافو  ةدع  : » دـیوگیم م  ق . « 1154  » هدام
زور هد  هام و  راهچ  زا  لمح  عضو  رهوش و  توف  نیب  هلـصاف  هکنیا  رب  طورـشم  تسا  لمح  عضو  عقوم  ات  تاـفو  هدـع  تروص  نیا  رد  هک 

«. دوب دهاوخ  زور  هد  هام و  راهچ  نامه  هدع  تدم  الا  دشاب و  رتشیب 

بیاغ تایح  ای  توف و  ندش  مولعم  - 5

هراشا

یبسح روما  نوناق  « 161  » هدام هکنانچ  الا  تسا و  هدیدرگن  مولعم  بئاغ  تایح  ای  یقیقح  توف  هک  تسا  یمادام  یضرف  توم  مکح  راثآ 
رثاالب تسا  هدـمآ  لمعب  وا  یـضرف  تومب  عجار  هک  یتامادـقا  دوش ، مولعم  بئاغ  ندوب  هدـنز  ای  یقیقح  توم  هک  عقوم  ره  رد  : » دـیوگیم

ود زا  یکی  یـضرف  توم  مکح  رودـص  زا  سپ  نیارباـنب  تسا .» هدـش  بئاـغ  لاوما  ةرادا  ظـفح و  يارب  هک  یتامادـقا  رگم  دـش ، دـهاوخ 
. دوشیم نایب  اًلیذ  کی  ره  حرش  هک  وا  یقیقح  توف  بئاغ ، تایح  دوش : مولعم  تسا  نکمم  تیعضو 

بیاغ تایح  کی -
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ياـبرقا اـی  نز  دـننام   ) يرگید عفنيذ  ره  اـی  وا  صخـش  ددرگ ، مولعم  بیاـغ  تاـیح  یـضرف  توم  مکح  رودـص  زا  سپ  هک  یتروص  رد 
تساوخرد  اهنآ ) لاثما  هقفنلا و  بجاو 
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. دنکیم تسویپ  دشابیم  هدنز  بئاغ  دیامن  تباث  هک  ياهلدا  دهدیم و  هدومن  رداص  ار  روبزم  مکح  هک  یهاگدادب  یـضرف  توم  مکح  ءاغلا 
ار یضرف  توم  مکح  تسناد  یفاک  ار  تاقیقحت  يزاربا و  هلدا  هچنانچ  یگدیـسر  زا  سپ  دیامنیم و  دنادیم  مزال  هک  ار  یتاقیقحت  هاگداد 

: دیوگیم یبسح  روما  نوناق  « 27  » هدام تسین . ماجرف  شهوژپ و  لباق  روبزم  مکح  دنکیم . ءاغلا 
حیرـصت نوناق  الاب  دروم  رد  و  دـشاب .» هدـش  حیرـصت  نوناق  رد  هچنآ  زج  تسین  ماجرف  شهوژپ و  لـباق  یبسح  روما  رد  هاـگداد  میمـصت  »

رثا رد  هک  یتایلمع  دشابیم و  هدنز  بیاغ  هک  ددرگیم  فشک  دوش ، ءاغلا  نوچ  یـضرف  توم  مکح  تسا ، هدرکن  ماجرف  شهوژپ و  هزاجاب 
: دوشیم لمع  لیذ  قیرطب  اذل  تسا ، هدوب  اوران  تقیقح  رد  هدش  ماجنا  یضرف  توم  مکح 

هدـع زا  سپ  هاگره  دـشاب و  هدـع  ءاضقنا  زا  سپ  هچ  رگا  تسا ، یقاـب  بیاـغ  تیجوز  رد  دـشاب  هدومنن  رهوش  هچناـنچ  بیاـغ  نز  فلا -
هدومن دیدج  جاودزا  نوناق  ةزاجاب  هدش و  هتخانـش  لحنم  بیاغ  اب  وا  حاکن  نوناق  مکحب  اریز  دشابیم ، حیحـص  شدقع  تسا  هدرک  رهوش 

. تسا
تثارو ناونعب  ار  وا  لاوما  هک  یناسک  دوش  ادیپ  بیاغ  رگا  زین  یضرف  توم  مکح  رودص  زا  دعب  : » یندم نوناق  « 1027  » هدام روتسدب  ب -

نیاربانب دنراد .» درتسم  دشابیم  دوجوم  بیاغ  ندش  ادیپ  نیح  روبزم  لاوما  عفانم  ای  ضوع و  ای  نایعا  زا  هک  ار  هچنآ  دیاب  دناهدرک  فرصت 
هدـش و راذـگاو  ریغب  بیاغ  یئاراد  زا  هچنآ  ضوع  نینچمه  ددرگیم و  درتسم  واب  تسا  دوجوم  عفاـنم  ناـیعا و  زا  بیاـغ  یئاراد  زا  هچنآ 

راثآ تسا و  هدوب  هاگداد  مکح  هزاجاب و  دـناهدومن  یـصو  ای  هل  یـصوم  ای  هثرو  هک  یتالماعم  اریز  دوشیم ، هداد  بیاغب  زین  دـشاب  دوجوم 
فرـصم هل  یـصوم  ای  یـصو  هثرو ، هچنآ  اما  دوشیم . هداد  واب  شـضوع  هدوب  بیاغ  نآ  زا  لاوما  نیع  نوچ  یلو  تساراد  ار  دوخ  ینوناق 

هداد یصو  ای  هل  یصوم  ای  هثروب  ثرالا  مهـس  ناونعب  روبزم  لاوما  هاگداد  مکحب  اریز  دنهدیمن ، ار  نآ  ضوع  تسا  هدش  فلت  ای  هدومن و 
. دنیامنب نآ  زا  دنهاوخب  ار  یفرصت  هنوگره  هک  هدش 
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- بیاغ یقیقح  توف  ود -

. دوش ملسم  توف  یقیقحت  خیرات  بیاغ ، یضرف  توم  مکح  رودص  زا  سپ  هک  یتروص  رد 
ةدع تدم  نامز  رد  بیاغ  توف  هچنانچ  نیاربانب  درادهگن ، توف  هدـع  دـیاب  تشذـگ  هکنانچ  توف  خـیرات  زا  نز  تیجوزب  تبـسن  فلا -

ق. « 161  » هدام روتسدب  اریز  دوش ، دیدجت  تافو  هدع  دیاب  روبزم ، تدم  ءاضقنا  زا  سپ  ای  هتـشادهگن  یـضرف  توم  مکح  رثا  رد  هک  هدوب 
. دشابیم رثا  الب  تسا  هدمآ  لمعب  یضرف  تومب  عجار  هک  یتامادقا  یبسح  روما 

توف نامز  هثرو  یمامت  ای  ضعب  ینعی  دنک  رییغت  هثرو  هکنآ  دننام  دشاب ، هکرت  میسقت  رد  رثؤم  رما  نیا  هاگره  بیاغ ، یئارادب  تبسن  ب -
هدش ادیپ  یئاراد  تیعـضو  رد  يرییغت  هکنآ  ای  دـناهدش و  هتخانـش  ثراو  یـضرف  توم  مکح  خـیرات  رد  هک  دنـشاب  یئاهنآ  زا  ریغ  یقیقح 

ددجم میـسقت  رد  تقفاوم  دنوشیم  ررـضتم  رما  نیا  زا  هک  یناسک  یمامت  هچنانچ  دشاب ، هدش  فلت  بیاغ  لاوما  زا  یکی  هکنآ  دننام  دـشاب 
. دـنیامن تابثا  ار  بیاـغ  توف  خـیرات  میدـقت و  تساوخرد  یـضرف  توم  مکح  هدـننکرداص  هاگدادـب  دـنناوتیم  عفنيذ  صاخـشا  دـنیامن 

توف خـیرات  ءاـغلا و  ار  دوـخ  یـضرف  توـم  مکح  هدوـمن  رداـص  يرگید  يأر  یـضرف  توـم  مکح  بیقعت  رد  نآ  زارحا  زا  سپ  هاـگداد 
دوجوم ثارو  هل و  یصوم  یـصوب و  هدش و  جراخ  دنـشابیمن  قحیذ  هک  یناسک  فرـصت  زا  بیاغ  یئاراد  درادیم . مالعا  ار  بیاغ  یقیقح 

خیرات مه  توف و  مه  هاگره  : » دیوگیم یندـم  نوناق  « 1016  » هداـم هک  تسا  نیا  ددرگیم . میـسقت  ثرا  تاررقم  قبط  یقیقح  توم  نیح 
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خیرات زا  اهنآ  رفن  دـنچ  ای  کـی  هچ  رگا  ددرگیم ، میـسقت  توملا  نیح  دوجوم  ثارو  نیب  وا  لاوما  دوش ، ملـسم  رثـالا  دوقفم  بیاـغ  توف 
رودص زا  لبق  نیاربانب  درادن ، یـضرف  توم  مکح  رودص  زا  سپ  هب  صاصتخا  تسا و  قلطم  الاب  ةدام  دشاب . هدرک  توف  دعبب  بیاغ  توف 

نیح دوجوم  ثارو  نیب  وا  لاوما  دوش  مولعم  بیاـغ  توف  خـیرات  مه  توف و  مه  هچناـنچ  یگدیـسر  زا  هلحرم  ره  رد  یـضرف  توم  مکح 
. دوشیم میسقت  توملا 

توف  خیرات  نییعت  نودب  بیاغ  توف  رگا  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 1017  » هدام
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رد هک  یثارو  نیب  بیاغ  لاوما  تروص  نیا  رد  دـنک . نیعم  هدوب  ققحم  خـیرات  نآ  رد  وا  توف  هک  ار  یخیرات  دـیاب  همکحم  ددرگ ، تباث 
لبق هچنانچ  ددرگ ، تباث  توف  خیرات  نییعت  نودب  رثالا  دوقفم  بیاغ  توف  هک  یتروص  رد  دوشیم .» میـسقت  دناهدوب  دوجوم  روبزم  خـیرات 

هک ار  یخیرات  هدومن و  رما  نیاب  یگدیـسر  هاگداد  هکرت ، رد  عفنيذ  صاخـشا  زا  یکی  تساوخردب  دشاب  یـضرف  توم  مکح  رودـص  زا 
، لبق دروم  دننام  دشاب  یـضرف  توف  مکح  رودص  زا  سپ  هچنانچ  و  درک ، دهاوخ  نیعم  دـشابیم  ملـسم  خـیرات  نآ  رد  بیاغ  توف  شرظنب 
رد بیاغ  توف  هک  ار  یخیرات  هدومن ، یگدیسر  عفنيذ  صاخـشا  زا  یکی  تساوخردب  ًاددجم  هداد  ار  یـضرف  توم  مکح  هک  یهاگداد 

ةدام دافم  : » دیوگیم یندـم  نوناق  « 1018  » ةدام هک  تسا  نیا  دیامنیم . ءاغلا  ار  یـضرف  توم  مکح  دـنکیم و  نیعم  هدوب  ققحم  خـیرات  نآ 
«. دوش رداص  بیاغ  یضرف  توم  مکح  هک  ددرگیم  تیاعر  زین  يدروم  رد  قوف 
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رثالا دوقفم  بیاغ  نز  تیعضو  مود - تمسق 

هراشا

________________________________________

ه ق ناریا ، نارهت -  ۀیمالسا ، تاراشتنا  دلج ،  6 یماما ،)  ) یندم قوقح  نسح ، دیس  یماما ،
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تیجوز تیعـضو  تبیغ ، تدم  رد  نز  ۀـقفن  تسا : رما  ود  دریگ  رارق  هعلاطم  دروم  دـناوتیم  رثالا  دوقفم  بیاغ  نز  تیعـضوب  عجار  هچنآ 

بیاغ نز 

تبیغ تدم  رد  نز  ۀقفن  لوا - باب 

نیا دوشیم . هداد  دنـشابیم  هکرت  فرـصتم  هک  هثرو  ای  نیما  ۀلیـسوب  وا  یئاراد  زا  یـضرف  توم  مکح  رودص  ات  رثالا  دوقفم  بیاغ  نز  ۀقفن 
: دیوگیم یبسح  روما  نوناق  « 147  » هدام هک  تسا 

هلوقنم لاوما  زا  تیافک  مدع  تروص  رد  دوشیم و  هداد  وا  لاوما  عفانم  ای  دقن  هوجو  زا  بیاغ  نوید  بیاغ و  ۀقفنلا  بجاو  صاخـشا  ۀقفن  »
: دیوگیم یندـم  نوناق  « 1028  » هداـم و  دوشیم .» هتخورف  لوقنم  ریغ  لاوما  زا  دـشابن  یفاـک  مه  لوـقنم  لاوـما  رگا  دـش و  دـهاوخ  هتخورف 
ار وا  ۀـقفن  هتـشذگن و  وا  تدـم  هک  هعطقنم  ای  مئاد  هجوز  ۀـقفن  دـیاب  دوشیم  نیعم  رثالا  دوقفم  بیاـغ  لاوما  ندرک  هرادا  يارب  هک  ینیما  »
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همکحم ةدـهعب  نآ  نییعت  هقفن  نازیم  رد  فـالتخا  تروص  رد  دـیامن . هیدأـت  بیاـغ  یئاراد  زا  ار  بیاـغ  دـالوا  دـشاب و  هدرک  دـهعت  جوز 
رد یتیصوصخ  نیاربانب  دزادرپب . ار  نانآ  ۀقفن  دیاب  بیاغ  براقا ، ۀقفنب  ۀطوبرم  داوم  قبط  هک  دنشابیم  یناسک  دالوا  زا  هدام  روظنم  تسا .»
ای نیما و  یلوزن ، ای  دنـشاب و  يدوعـص  هاوخ  ار  يدومع  براـقا  هیلک  ۀـقفن  براـقا ، ۀـقفن  رد  هنیعم  طئارـش  دودـح  رد  هکلب  تسین ، دـالوا 

. دیامنیم هیدأت  بیاغ  یئاراد  زا  دنشابیم  بیاغ  یئاراد  فرصتم  هک  ياهثرو 

بیاغ نز  تیجوز  تیعضو  مود - باب 

هراشا

رهوش  راظتنا  دهد و  همادا  ار  یئوشانز  یناگدنز  دناوتیم  رهوش ، تبیغ  تدم  رد  نز 
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: دیامنب ار  تیجوز  لالحنا  تساوخرد  ریز  قیرط  ود  زا  یکیب  دناوتیم  و  ددرگ ، مولعم  وا  توف  ای  تایح  ات  دشکب  ار  دوخ  بیاغ 

یضرف توم  مکح  رودص  - 1

هک ینانچمه  نیاربانب  تسا . هدرم  ۀقیقح  هک  دـشابیم  یـسک  تیعـضو  دـننام  یـضرف  توم  مکح  رودـص  زا  سپ  بیاغ  یقوقح  تیعـضو 
تسا و هدرم  ۀقیقح  وا  رهوش  هک  دشابیم  ینز  مکح  رد  وا  نز  دوشیم و  لحنم  زین  وا  تیجوز  ددرگیم ، میـسقت  شاهثرو  نیب  بیاغ  یئاراد 

دوشیم عورش  یـضرف  توم  مکح  رودص  خیرات  زا  نآ  درادیم و  هگن  زور ) هد  هام و  راهچ   ) تافو ةدع  یندم  نوناق  « 1154  » ةدام روتسدب 
. دیامن رهوش  دناوتیم  هجوز  هدع  ءاضقنا  زا  سپ  و 

ءاغلا یضرف  توم  مکح  یبسح  روما  نوناق  « 161  » هدام روتـسدب  دوش ، ققحم  بیاغ  ندوب  هدنز  نز ، ندومن  رهوش  زا  لبق  هک  یتروص  رد 
نوناق « 161  » هدام دـیامن . رایتخا  يرگید  رهوش  دـناوتیمن  تسا و  وا  ۀـجوز  نز  هدوب و  هدـشن  لحنم  تیجوز  هک  ددرگیم  فشک  دوشیم و 

رثا الب  تسا  هدمآ  لمعب  وا  یضرف  تومب  عجار  هک  یتامادقا  دوش  مولعم  بیاغ  ندوب  هدنز  ای  یقیقح  توم  هک  عقوم  ره  رد  . » یبسح روما 
يرگید رهوش  تافو ، ةدع  ءاضقنا  زا  سپ  نز  هک  یتروص  رد  تسا .» هدش  بیاغ  لاوما  ةرادا  ظفح و  يارب  هک  یتامادقا  رگم  دش  دهاوخ 

مکح دـناوتیمن  بیاغ  و  دوب ، دـهاوخ  یقاب  دوخ  لاحب  روبزم  حاکن  هک  دـسریم  رظنب  ددرگ ، ققحم  بئاـغ  تاـیح  سپـس  دـیامن و  راـیتخا 
راثآ یمامت  ياراد  بیاغ  تاـیح  زارحا  زا  لـبق  اـت  یـضرف  توم  مکح  اریز  دـهاوخب ، ـالاب  رد  روکذـم  « 161  » هدام دانتـساب  ار  نآ  نـالطب 

هتخانـش حیحـص  داقعنا ، نامز  رد  وا  حاکن  نوناق  قبط  تسا و  هدومن  رهوش  هتـشادهگن و  تافو  هدـع  نز  نآ  دانتـساب  تسا و  هدوب  ینوناق 
. تسا هدش 

نیعم نآ  خـیرات  ققحم و  جوز  یقیقح  توـم  تسا ، هتـشادهگن  یـضرف  توـم  مکح  قـبط  هک  ياهدـع  تدـم  رد  هجوز  هک  یتروـص  رد 
. ددرگیم باستحا  خیرات  نآ  زا  تافو  هدع  تدم  ددرگ ،

تافو ةدع  روبزم  خیرات  زا  تسا ، هدرم  هک  دشابیم  هام  کی  بیاغ  هک  ددرگ  مولعم  تشادهگن  هدـع  نز  هک  هام  راهچ  زا  سپ  هاگره  الثم 
نوناق  « 161  » ةدام قبط  اریز  دریگیم ، رس  زا  ار 
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. دمآ دهاوخ  تافو  هدع  رد  هکنانچ  دوشیم  باستحا  تافو  خیرات  زا  تافو  ةدع  تسا و  رثا  الب  یضرف  توم  مکح  یبسح  روما 

نوناق « 1154  » ةدام قبط  وا  ةدع  تدم  درادیم و  هگن  تافو  ةدع  یـضرف  توم  مکح  خیرات  زا  همئاد  ۀجوز  دـننام  هعطقنم  ۀـجوز  رکذـت -
. تسا زور  هد  هام و  راهچ  همئاد  نز  ةدع  تدم  دننام  یندم 
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هاگداد هلیسوب  قالط  - 2

هراشا

لحنم دوـشیم  رکذ  ـالیذ  نآ  حرـش  هک  م  ق . « 1029  » هدام رد  روکذـم  تاررقم  قبط  هاگداد  ۀلیـسوب  قـالط  قیرط  زا  همئاد  ۀـجوز  حاـکن 
دوقفم بیاغ  نز  فرط  زا  قالط  تساوخرد  دروم  ۀـمدقم  نآ  حیـضوت  يارب  تسا  هدـش  ساـبتقا  هیماـما  قوقح  زا  رما  نیا  نوچ  ددرگیم .

. ددرگیم نایب  هیماما  قوقح  رد  رثالا 

- هیماما قوقح  رد  رثالا  دوقفم  بیاغ  نز  تیعضو 

دهاوخب سک  رهب  تافو  ةدع  نتـشادهگن  زا  سپ  دناوتیم  تسا  هدرم  شرهوش  دنادب  هچنانچ  دـشابیم  رثالا  دوقفم  بئاغ  شرهوش  هک  ینز 
هکنآ ای  دهدب  ار  شقالط  رهوش  ات  دنک  ربص  دیاب  تسا  اجک  رد  دنادیمن  یلو  تسا  هدـنز  شرهوش  هک  دـنادیم  نز  هچنانچ  دـنک و  رهوش 

. دماجنا لوطب  وا  تبیغ  تدم  دنچ  ره  دریمب ،
دهاوخ هداد  وا  ۀـقفن  لاملا  تیب  زا  الا  دوشیم و  هیدات  نآ  زا  نز  ۀـقفن  دـشاب ، هدراذـگ  یقاب  دوخ  زا  یئاراد  رهوش  هاـگره  تروص  نیا  رد 

: دیآ شیپ  تسا  نکمم  تروص  ود  زا  یکی  دشابن  مولعم  نز  رب  بیاغ  توف  تایح و  هاگره  اما  دش .
تیعـضو ات  دنک  ربص  دـیاب  نز  دـهدب ، ار  وا  ۀـقفن  ًاناجم  یـسک  ای  دوش و  هداد  نز  ۀـقفن  نآ  زا  هک  دراد  یئاراد  بئاغ  هک  یتروص  رد  - 1

. دوش ملسم  وا  توف  ات  ددرگیم  باحصتسا  قباس  تایح  اریز  دوش ، مولعم  بیاغ 
ءاـضتقم هچ  رگا  دـهدن ، ار  وا  ۀـقفن  ًاـناجم  مه  یـسک  دوـش و  هداد  نآ  زا  نز  ۀـقفن  اـت  دـشاب  هتـشادن  یئاراد  بیاـغ  هـک  یتروـص  رد  - 2

ربص دـهاوخن  نز  هچنانچ  یتایاورب  رظن  یلو  دوش  مولعم  بیاغ  تیعـضو  ات  دـنک  ربص  نز  هک  دـیامنیم  باجیا  بیاغ ، تاـیح  باحـصتسا 
دنک و 
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تدـم نیا  رد  تسا و  هدرم  اـی  هدـنز  هک  ددرگ  مولعم  شرهوش  تیعـضو  اـت  دـشکیم  راـظتنا  لاـس  راـهچ  دـیامن ، رهوـش  هک  دـیامن  هدارا 

ار وا  مکاح  هک  دننآ  رب  یضعب  دیدرگن ، مولعم  رهوش  تیعضو  روبزم  تدم  نتشذگ  اب  هاگره  دوشیم . رهوش  تیعـضو  زا  مزال  يوجتـسج 
رایتخا يرگید  رهوش  دـناوتیم  نز  هدـع  ءاضقنا  زا  سپ  درادـهگن . هدـع  هک  دـنکیم  رما  مکاح  هک  دـننآ  رب  رگید  یـضعب  دـهدیم و  قالط 

. دیامنب
یئاراد دوخ  زا  هاگره  دیامنیم و  نیمأت  ار  یناگدـنز  دوخ  یئاراد  زا  دـناوتب  نز  هچنانچ  بیاغ  تیعـضو  زا  وجتـسج  لاس  راهچ  تدـم  رد 

. دوشیم هداد  واب  لاملا  تیب  زا  دشاب  هتشادن 
: ددرگیم نایب  الیذ  هک  تسا  فالتخا  دروم  تایاور  دافم  رابتعاب  دنچ  یتاعوضوم  ءاهقف  نیب 

وا هدع  هک  دننآ  رب  ياهدع  درادیم و  هگن  تسا  زور  هد  هام و  راهچ  هک  تافو  هدـع  نز  هک  تسنآ  رب  ءاهقف  روهـشم  لوق  هدـع - تدـم  - 1
. تسا قالط  هدع 

فرط زا  تدم  نییعت  مکاحب و  عوجر  خیرات  زا  نز  راظتنا  تدم  لاس  راهچ  هک  تسنآ  رب  ءاهقف  روهشم  لوق  لاس - راهچ  تدم  ءادتبا  - 2
. درادن مکاح  رماب  جایتحا  تسا و  یفاک  رهوش  تبیغ  نامز  زا  لاس  راهچ  نتشذگ  هک  دننآ  رب  رگید  یضعب  تسوا ،

- یندم قوقح  رد  هاگداد  زا  بیاغ  نز  قالط  تساوخرد 

هب تشذگ . نآ  حرش  هک  تسا  یضرف  توم  مکح  رثا  رد  بیاغ  حاکن  لالحنا  زا  ریغ  هاگداد  فرط  زا  قالط  ۀلیسوب  بیاغ  حاکن  لالحنا 
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دناوتیم دـشکب  ار  دوخ  بئاغ  رهوش  توف  ای  تایح  نییعت  راظتنا  دـهاوخن  رثالا  دوقفم  بیاـغ  نز  هک  یتروص  رد  هیماـما  قوقح  زا  يوریپ 
: دیوگیم هک  م  ق . « 1029  » ةدام روتسدب 

«1023  » ةدام تیاعر  اب  تروص  نیا  رد  دـنک  قالط  ياضاقت  دـناوتیم  وا  نز  دـشاب ، رثالا  دوقفم  بیاغ  مامت  لاس  راهچ  یـصخش  هاـگره  »
«. دهدیم قالط  ار  وا  مکاح 

یگدیـسر تیحالـص  یندم  یـسرداد  نیئآ  نوناق  قبط  هک  ناتـسرهش  هاگدادب  تساوخداد  ۀلیـسوب  بئاغ  نز  فرط  زا  قالط  تساوخرد 
هک تسا  داهـشتسا  كرب  ًامومع  نآ  دیامن و  تساوخداد  تسویپ  رهوش  تبیغ  رب  ار  دوخ  ۀلدا  دیاب  نز  ددرگیم . میدقت  دراد ، ار  يواعدـب 

صاخشا 
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دهدیم و لیکـشت  هسلج  دشاب  مزال  هچنانچ  دیامنیم و  یگدیـسر  تسویپ  ۀلداب  هاگداد  دناهداد ، یهاوگ  نآ  تدم  رهوش و  تبیغ  رب  علطم 
مامت لاس  راهچ  بیاغ  ندش  رثالا  دوقفم  نامز  زا  هک  دـیدرگ  زرحم  هچنانچ  دـیامنیم و  عامتـسا  هدومن  دانتـسا  نآب  هک  ار  ناهاوگ  یهاوگ 

رد ینالعا  رد  نارهط  راشتنالا  ریثک  دیارج  زا  یکی  رد  ار  هجوز  قالط  تساوخرد  هاگداد  م  ق . « 1029  » ةدام لیذ  روتسدب  تسا ، هتشذگ 
هک دیامنیم  توعد  دنشاب  هتشاد  يربخ  بیاغ  زا  تسا  نکمم  هک  ار  یصاخشا  هدرک و  رـشتنم  هام  کی  ۀلـصافب  مادک  ره  یلاوتم  ۀعفد  هس 

یگدیـسر رما  هدـنورپب  هدومن و  نیعم  هسلج  نالعا  نیلوا  خـیرات  زا  لاس  کی  زا  سپ  هاگداد  دـنناسرب . هاـگداد  عمـسب  ار  دوخ  تاـعالطا 
ملـسم بیاغ  توف  ای  تایح و  هک  یتروص  رد  دـهدیم . رارق  رظن  دروم  ار  نآ  دـشاب  هدیـسر  بیاغ  تیعـضو  زا  يربخ  هچنانچ  و  دـیامنیم ،

ۀلیـسوب ار  قالط  ةزاـجا  م  ق . « 1029  » هداـم اریز  دـیامنیم . در  ار  قـالط  تساوخرد  هاـگداد  دـشابن ، مولعم  مه  شخیراـت  هچ  رگا  ددرگ 
وا تبیغ  زا  هک  تسا  یسک  رثالا  دوقفم  بیاغ  دیامنیم  حیرصت  م  ق . « 1011  » هدام هچنانچ  تسا و  هداد  رثالا  دوقفم  بیاغب  تبسن  هاگداد 

. دشابن يربخ  هجوچیه  هب  وا  زا  هتشذگ و  يدیدم  هبسنلاب  تدم 
مکح هاگداد  دشاب ، هدیـسرن  هاگدادب  يربخ  هنوگچیه  هکنآ  ای  دوشن و  تباث  بیاغ  توف  ای  تایح و  یگدیـسر  ۀجیتن  رد  هک  یتروص  رد 

روتـسدب روبزم  ۀجوز  دوشیم . هداد  قالط  نز  دیامنیم  یفرعم  قالط  رتفدب  هاگداد  هک  ةدنیامن  ۀلیـسوب  سپـس  دـهدیم ، ار  بیاغ  نز  قالط 
. درادهگن تافو  هدع  قالط  خیرات  زا  دیاب  م . ق . « 1156  » هدام

«. درادهاگن تافو  ةدع  قالط  خـیرات  زا  دـیاب  دـشاب  هداد  قالط  ار  وا  مکاح  هدوب و  رثالا  دوقفم  بیاغ  وا  رهوش  هک  ینز  : » م « 1156  » هدام
. تسا زور  هد  هام و  راهچ  درادیم  ررقم  م  ق . « 1154  » هدام هکنانچ  تافو  هدع 

قح قالطب  تبـسن  دـیامن ، تعجارم  هدـع  تدـم  ءاضقنا  زا  لبق  قـالط و  عوقو  زا  سپ  بیاـغ  صخـش  رگا  : » م ق . « 1030  » هدام روتسدب 
هک  الاب  ةدام  ترابع  زا  هچنانچ  دنک . رایتخا  يرگید  رهوش  دناوتیم  نز  و  درادن .» عوجر  قح  روبزم  تدم  ءاضقنا  زا  دعب  یلو  دراد  عوجر 
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موـلعم هدوـمن  یئاـمنهار  تاـفو  ةدـع  يرادـهاگن  هب  ار  نز  هک  م  ق . « 1156  » هداـمب هجوت  اـب  دـهدیم ، رهوشب  هدـع  تدـم  رد  عوجر  قح 

تافو ةدـع  نز  دـشاب ، هدرم  رهوش  تسا  نکمم  هکنآ  رظن  زا  یلو  یعجر  قالط  مکح  رد  تسا  یـصوصخم  قالط  روبزم  قالط  ددرگیم ،
: هک دسریم  رظنب  نیاربانب  درادیم  هگن 

ةدـهعب نز  ۀـقفن  هیعجر  هقلطم  ةدـع  تدـم  رد  اریز  دوشیم ، هیدأت  بیاغ  یئاراد  زا  دوب و  دـهاوخ  هقفن  قحتـسم  هدـع  تدـم  رد  هجوز  - 1
ار هیعجر  ۀقلطم  هجوز  هک  ياهلدا  اریز  درادن ، بئاغ  زا  هقفن  قح  هدع  تدـم  رد  هجوز  هک  دـننآ  رب  هیماما  ياهقف  زا  ياهدـع  تسا . رهوش 

. ددرگیمن الاب  دروم  لماش  دنادیم  هقفن  قحتسم  هدع  تدم  رد 
مکح رد  روبزم  قـالط  اریز  درب ، دـهاوخ  ثرا  نز  دریمب  رهوش  هاـگره  دربـیم و  ثرا  وا  زا  رهوـش  دریمب ، هدـع  تدـم  رد  نز  هاـگره  - 2

. دربیم ثرا  وا  زا  يرگید  دریمب  هدع  تدم  رد  هک  نیجوز  زا  کی  ره  م  ق . « 943  » هدام قبط  تسا و  یعجر  قالط 
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. دنک عوجر  دناوتیم  رهوش  هدع  رد  دنرادهگن و  تافو  هدع  دیاب  زین  هدومنن  یکیدزن  وا  اب  رهوش  هک  ینز  هسئای و  نز  - 3
دنک عوجر  دناوتیم  هدع  تدم  رد  رهوش  دوشیمن و  مارح  رهوش  رب  نز  دشاب ، يدـع  مهن  ای  موس و  قالط  روبزم  قالط  هک  یتروص  رد  - 4
هـس هک  ینز  اب  رهوش  حاکن  ندوب  مارحب  عجار  م  ق . « 1057  » ةدام اریز  دیآ ، رد  دوخ  رهوش  ددجم  حاکنب  دـناوتیم  هدـع  ءاضقنا  زا  سپ  و 
هداد تسا  يدع  نآ  ياتهس  هک  قالط  هک 9  ینز  اب  رهوش  حاکن  يدبا  تمرحب  عجار  م  ق . « 1058  » هدام هدش و  هداد  قالط  یلاوتم  هبترم 

. دشابیم دروم  زا  فرصنم  هدش ،
( توف خـیرات   ) خـیرات نآ  زا  نز  تسا  هدومن  توف  هدـع  تدـم  رد  وا  رهوش  هک  ددرگ  هاگآ  نز  هدـع  ءاضقنا  زا  لـبق  هک  یتروص  رد  - 5

هتخانـش لحنم  تیجوز  نوچ  تسا ، هدرک  توف  وا  رهوش  هک  ددرگ  هاـگآ  نز  هدـع  ءاـضقنا  زا  سپ  هاـگره  درادـیم و  هاـگن  تاـفو  هدـع 
. تسین مزال  هدع  دیدجت  دوشیم ،

زین  یقوقح  رظن  زا  دیاب  تسا و  هجوت  لباق  یعامتجا  رظن  زا  هک  ياهتکن  رکذت 1 -
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تاررقم قبط  دشاب . هدومنن  ای  هدومن و  وا  قافناب  دهعت  رهوش  هاوخ  تسا ، رثالا  دوقفم  بیاغ  ۀعطقنم  هجوز  تیعـضو  دریگ  رارق  رظن  دروم 
رثا رد  بیاغ  یضرف  توم  مکح  ای  ددرگ و  ملسم  رهوش  یقیقح  توم  هک  دنک  ربص  نادنچ  تسا  راچان  هعطقنم  ۀجوز  یلعف ، یندم  نوناق 

ًاـصوصخم دشابیم ، اسرف  تقاط  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هعطقنم  ۀجوز  يارب  رما  نیا  دوش و  رداص  هل  یـصوم  یـصوم و  ای  هثرو  تساوخرد 
توم مکح  تساوخرد  دـنهاوخن  هثرو  ای  دـننک و  یـضرف  توم  مکح  تساوخرد  دـنناوتب  هثرو  هک  دـشاب  هتـشادن  یئاراد  بیاـغ  هاـگره 

. دنیامنب هاگداد  زا  یضرف 
ررض یلقع ال  هدعاق  دیامنیم ، جرح  رسع و  داجیا  هعطقنم  نز  يارب  روبزم  تیعضو  هکنآب  هجوت  اب  درک و  یئوجهراچ  دیاب  ار  تیعضو  نیا 

وا دیامنیم  قالط  تساوخرد  هک  همئاد  هجوز  دننام  دناوتب  هک  دوش  هداد  هزاجا  زین  هعطقنم  هجوزب  ینوناق  عضو  ۀلیسوب  هک  دنکیم  باجیا 
. دنک تدم  لذب  تساوخرد 

«1029  » هدام كالم  تدحو  زا  ناوتب  یقوقح  رظن  زا  میهد ، تأرج  دوخب  هداد و  رارق  دوخ  شور  ار  عسوم  ریسفت  هچنانچ  هک  دسریم  رظنب 
یئاضق شور  زا  رود  ریسفت  هنوگ  نیا  یلو  دیامنب ، تدم  لذب  تساوخرد  هاگداد  زا  هک  داد  هزاجا  هعطقنم  هجوزب  هدومن و  هدافتـسا  م  ق .

. دشابیم لوادتم  لومعم و  ناریا  ياههاگداد  رد  العف  هک  تسا 
دناوتن رثـالا  دوقفم  بیاـغ  نز  هاـگره  هک  تسنآ  رب  هدـع  باـتک  رد  یقثولا  ةورع  تاـقحلم  رد  یئاـبطابط  مظاـک  دـمحم  دیـس  رکذت 2 -

رد هقفن  نتـشادن  تهج  زا  هچ  رگا  دهد ، ماجنا  عناوم  زا  یعنام  تهجب  تسا  مزال  شرهوش  زا  دوخ  یـصالخ  يارب  هک  یتامدـقم  تایلمع 
. دشابیمن دیعب  مکاح  ۀلیسوب  وا  قالط  دیامنب  قالط  تساوخرد  دناوتیم  دنک ، قافنا  واب  دشابن  مه  یـسک  دشاب و  لاس ) راهچ   ) هنیعم تدم 

ربص دناوتیمن  نز  و  تسین ، تسد  رد  یعالطا  وا  لحم  زا  یلو  دشابیم ، ملسم  وا  ندوب  هدنز  و  بیاغ ، شرهوش  هک  ینز  رد  تسا  نینچمه 
قافنا رب  نکمت  تسا و  رسعم  شرهوش  هک  یسک  ای  دیآیمن و  نامز  چیه  تسا و  سبح  یلحم  رد  هک  یسک  نز  دروم  رد  نینچمه  و  دنک .

یئاهر و زاوج  مدـع  ءاهقف  تاملک  رهاظ  هچ  رگا  نآ  لاثما  روص و  نیا  یمامت  رد  دـنکب . دـناوتیمن  ربص  تیعـضو  نیا  رب  نز  درادـن و  نز 
ناوتیم  یلو  تسا ، مکاح  ۀلیسوب  نز  قالط 
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بجوم وا  راظتنا  دشاب و  ناوج  نز  هک  ًاصوصخم  دـهد ، قالط  ار  نز  ررـض  ةدـعاق ال  جرح و  یفن  ةدـعاق  رظن  زا  دـناوتب  مکاح  هک  تفگ 
رکذـتم دـهدیم و  حرـش  ماما  زا  ار  ماکح  تباین  ماما و  تیالو  بلطم  نیا  رکذ  زا  سپ  یئاـبطابط  دوش . یتخـس  یتحاراـن  راـچد  هک  ددرگ 

وا بئان  ای  ماما و  دوش ، تیصعم  راچد  نز  هک  ددرگ  بجوم  تسا  رثالا  دوقفم  شرهوش  هک  ینز  قالط  تامدقم  ماجنا  هاگره  هک  دوشیم 
. دهد قالط  ار  نز  تامدقم ، نآب  مادقا  نودب  دناوتیم 
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یقوقح صخش  رد  مود - لصف 

یقوقح صخش  فیرعت  - 1

هکلب دنتـسین  یعیبـط  صاخـشا  نآ  عوضوم  هک  دوشیم  هدـهاشم  یتادـهعت  قوقح و  تسا  دوجوم  هعماـج  رد  هک  یقوقح  طـباور  ناـیم  رد 
. دنمانیم یقالخا  ای  يرابتعا  یقوقح ، صاخشا  ار  اهنآ  هک  دنراد  یئاراد  یعیبط  صاخشا  دننام  هک  دنتسه  یتاسسؤم  اهتیعمج و 

يدام ناسنا  یعیبط  دوجو  ۀمزال  فیلکت  قح و  ندـش  اراد  اریز  دـناهدش ، قلخ  قوقح  ملاع  رد  رابتعا  روصت و  تردـقب  یقوقح  صاخـشا 
نوناق دشابیم و  یقوقح  دوجوم  کی  یقوقح  صخش  هک  دننآ  رب  نیقوقح  زا  یضعب  دنتـسین . یعیبط  تادوجوم  یقوقح  صاخـشا  تسا و 

دوخ یصاصتخا  عفانم  زا  دشاب و  هتـشاد  صوصخم  یئاراد  دناوتب  هک  دهدیم  هزاجا  واب  تسا و  هتخانـش  ار  نآ  دوجو  هعماج ، عفانم  رظن  زا 
دوخب صوصخم  ةدارا  ياراد  یقوقح  صخش  ره  تهج  نیدب  دشاب . هناگادج  یقوقح  دوجو  ياراد  یعیبط  صاخـشا  دننام  دیامنب و  عافد 

صاخشا دشابیم . نآ  دارفا  تیلاعف  زا  ریغ  هک  تسا  یـصاخ  یقوقح  تیلاعف  کی  ياراد  نینچمه  تسنآ و  دارفا  هدارا  زا  ازجم  هک  دشابیم 
یئاسانـش نآ  دندرگ و  دنمهرهب  نوناق  تیامح  زا  دیاب  دنامن  رثایب  اهنآ  تیلاعف  دننک و  هدافتـسا  دوخ  ةدارا  زا  دنناوتب  هکنآ  يارب  یقوقح 

. دشابیم نوناق  فرط  زا  اهنآ  یقوقح  تیصخش 

یقوقح صخش  ماسقا  - 2

هراشا

. یصوصخ قوقح  رد  یقوقح  صاخشا  یمومع ، قوقح  رد  یقوقح  صاخشا  دناهتسد : ود  رب  یقوقح  صاخشا 

- یمومع قوقح  رد  یقوقح  صاخشا  فلا -

هراشا

: زا دنترابع  اهنآ  و 

- تلود - 1

اهتایلام و تلود  اریز  ددرگ ، فیلکت  راد  هدهع  دوش و  قح  ياراد  دناوتب  دـیاب  دـشاب ، هعماج  عفانم  نابهگن  هدـننادرگ و  هکنآ  يارب  تلود 
یلاوما  دیامنیم و  فرصم  روشک  روما  ةرادا  يارب  دنکیم و  يرادهگن  دوخ  مانب  هنازخ  رد  يروآعمج و  ار  ضراوع 
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ار یتمـسق  تسا و  هدراذـگ  اههناخ  ترازو  رایتخا  تحت  هک  یئاـهانب  دـننام  دربیم  راـکب  یمومع  تاـعافتنا  رد  ار  نآ  زا  یتمـسق  هک  دراد 

ناریا تلود  دـننام  زین  یجراخ  ياهتلود  دـنکیم . راذـگاو  دارفا  هراجاب  هک  تاجـصلاخ  لـیبق  زا  دـنکیم  هدافتـسا  نآ  زا  دارفا  لاوما  دـننام 
. دنتسه یقوقح  تیصخش  ياراد 
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- اهیرادرهش تایالو و  تالایا ، - 2

و دنراد . دوخب  صوصخم  یئاراد  هک  اهیرادرهـش  تایالو ، تالایا ، دـننام  تسا  دوجوم  یمومع  یقوقح  ياهتیـصخش  زین  يروشک  ره  رد 
. دنوشیم نویدم  راکبلط و  دنیامنیم و  دهعت  اًلقتسم 

- یتلود تاسسؤم  - 3

نوناق تمسق ، نآ  ةرادا  تیعضو  دوبهب  يارب  هک  دنشابیم  اهناتسرهش  اهناتـسا و  ای  تلود  یمومع  تامدخ  زا  یئاهتمـسق  یتلود  تاسـسؤم 
. اهنآ لاثما  یئوراد و  هاگنب  هاگشناد ، ناریا ، نهآ  هار  هاگنب  دننام  تسا  هتخانش  اهنآ  يارب  یلقتسم  یقوقح  تایح  کی 

یقوقح تیـصخش  ياراد  تبثب  جایتحا  نودـب  داجیا  ضحمب  يدـلب  یتلود و  تالیکـشت  تاسـسؤم و  : » تراـجت نوناـق  « 587  » ةداـم قبط 
«. دنوشیم

تیصخش ياراد  هطوبرم  تاررقم  نیناوق و  دودح  رد  لیکشت  زا  سپ  یمومع  قوقح  یقوقح  صاخشا  دوشیم  هدیمهف  الاب  ةدام  زا  هکنانچ 
زا ار  دوخ  تیـصخش  هطوبرم  تاررقم  نیناوق و  قبط  لـالحنا  اـب  تشاد و  دـنهاوخن  یتافیرـشت  هنوگچـیه  هب  جاـیتحا  دـندرگیم و  یقوقح 

. دنهدیم تسد 
تسا جراخ  یندم  قوقح  ثحب  عوضوم  زا  دوشیم و  يرادا  قوقح  یـساسا و  قوقح  رد  یمومع ، قوقح  رد  یقوقح  صاخـشا  زا  وگتفگ 

. ددرگیم رظنفرص  نآ  حرش  زا  تهج  نیدب 

- یصوصخ قوقح  رد  یقوقح  صاخشا  ب -

هراشا

: دناهتسد ود  رب  اهنآ  و 

- يراجت ياهتکرش  - 1

ياجب دوس  ندروآ  تسدـب  روظنمب  یتایلمع  نآ  ۀلیـسوب  هک  دـنراذگیم  رگیدـکی  اب  ياهیامرـس  دارفا  زا  ةدـع  هک  تسنآ  يراـجت  تکرش 
. ددرگیم لیکشت  ریز  ياهتروص  زا  یکیب  تراجت  نوناق  « 20  » هدام قبط  نآ  دننک و  میسقت  ار  نآ  دوخ  نیب  دنروآ و 

: تسا مسق  تفه  رب  یتراجت  ياهتکرش  : » تراجت نوناق  « 20  » هدام
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. یماهس تکرش  - 1
. دودحم تیلوئسم  اب  تکرش  - 2

. ینماضت تکرش  - 3
. یماهس ریغ  طلتخم  تکرش  - 4

. یماهس طلتخم  تکرش  - 5
. یبسن تکرش  - 6

«. فرصم دیلوت و  تکرش  - 7
«. دنراد یقوقح  تیصخش  نوناق  نیا  رد  روکذم  یتراجت  ياهتکرش  هیلک  : » تراجت نوناق  هدام 583 »  » قبط
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- يراجت ریغ  تاسسؤم  - 2

، هیریخ تاسـسؤم  دننام : دنیامنیم  يراکمه  رگیدـکی  اب  یعافتنا  ریغ  تایلمع  ماجنا  روظنمب  هک  تسا  صاخـشا  زا  ياهتـسد  عامتجا  نآ  و 
. اهنآ لاثما  یتاغیلبت و  ياهتیعمج  یسایس  بازحا 

رتفد رد  تبث  خیرات  زا  دنوشب  ای  هدش  سیـسأت  یتراجت  ریغ - دـصاقم  يارب  هک  یتاسـسؤم  تالیکـشت و  : » تراجت نوناق  « 584  » هدام قبط 
«. دننکیم ادیپ  یقوقح  تیصخش  درک  دهاوخ  نیعم  هیلدع  ترازو  هک  یصوصخم  تبث 

دهاوخ هیلدع  ترازو  همانماظن  بجومب  قوف  هدام  رد  روکذـم  تالیکـشت  تاسـسؤم و  تبث  طئارـش  : » تراجت نوناق  هدام 585 »  » روتسدب
دش »... 

تبث ناوتیمن  تسا  عورشمان  ای  یمومع  تاماظتنا  اب  فلاخم  اهنآ  دصاقم  هک  ار  یتالیکـشت  تاسـسؤم و  : » تراجت نوناق  هدام 586 »  » قبط
. دنروآ تسدب  یقوقح  تیصخش  دنناوتیمن  اهنآ  نیاربانب  درک .»

یقوقح صخش  هاگتماقا  فیلاکت و  قوقح و  - 3

- یقوقح صخش  فیلاکت  قوقح و  فلا -

: دیوگیم تراجت  نوناق  « 588  » هدام
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طقف ۀـعیبطلاب  هک  یفیاظو  قوقح و  رگم  تسا  لـئاق  دارفا  يارب  نوناـق  هک  دوش  یفیلاـکت  قوقح و  هیلک  ياراد  دـناوتیم  یقوقح  صخـش  »
دنناـم دـنناوتیم  یقوقح  صاخـشا  نیارباـنب  کـلذ .» لاـثما  تونب و  توبا ، فیاـظو  قوـقح و  دـننام  دـشاب  نآ  ياراد  تسا  نکمم  ناـسنا 

. دنیامنب ار  يدهعت  لمع و  هنوگره  دنوشب و  یلام  قوقح  لاوما و  عون  ره  ياراد  دوخ  ۀمانساسا  دودح  رد  یعیبط  صاخشا 
دنراد میمصت  ذاختا  تیحالص  همانـساسا  ای  نوناق  بجومب  هک  یتاماقم  ۀلیـسوب  یقوقح  صخـش  تامیمـصت  : » تراجت نوناق  « 589  » هدام

. دشابیم لماع  ریدم  ای  هریدم  تئیه  سیئر  ماقم  نآ  ًاعون  و  دوشیم .» هتفرگ 

- یقوقح صخش  هاگتماقا  ب -

تایلمع زکرم  دیوگیم  یندم  نوناق  « 1002  » هدام لیذ  هکنانچ  وا  هاگتماقا  دشابیم و  هاگتماقا  ياراد  یعیبط  صخـش  دننام  یقوقح  صخش 
. تسوا

«. دوب دهاوخ  اهنآ  تایلمع  زکرم  یقوقح  صاخشا  هاگتماقا  م ...« : ق . « 1002  » هدام
نارهت رد  ماج ، تبرت  دهشم - يزاسهار  يراک  هعطاقم  تکرش  رتفد  هاگره  اًلثم  دشابیم . وا  روما  مهم  زکرم  نامه  تایلمع  زکرم  زا  روظنم 

( یقوقح صخش  هرادا   ) ۀملک زا  روظنم  دوب . دهاوخ  وا  تماقا  لحم  نارهت  تسا ، ماج  تبرت  دهـشم و  نیب  هار  رد  تکرـش  تیلاعف  دشاب و 
. دشابیم یقوقح  صخش  روما  مهم  زکرم  زین  تراجت  نوناق  « 590  » هدام رد  روکذم 

«. تسا اجنآ  رد  یقوقح  صخش  ةرادا  هک  تسا  یلحم  یقوقح  صخش  هاگتماقا  : » دیوگیم تراجت  نوناق  « 590  » هدام

- یقوقح صخش  تیعبات  ج -

تیعباـت یقوقح  صاخـشا  : » دـیوگیم تراـجت  ق . هداـم 591 »  » هکناـنچ دـشابیم و  تیعباـت  ياراد  یعیبـط  صخـش  دـننام  یقوقح  صخش 
«. تسا تکلمم  نآ  رد  اهنآ  هاگتماقا  هک  دنراد  ار  یتکلمم 
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. دریگیمن رارق  وگتفگ  دروم  تهج  نیدب  تسین و  رصتخم  نیا  روخ  رد  الاب  یقوقح  ياهتیصخش  زا  کی  رهب  طوبرم  تاعوضوم  رد  ثحب 
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تبارق رد  مشش - باتک 

هراشا

. دشابیم دوجوم  رفن  ود  نیب  هک  تسا  يدنواشیوخ  هطبار  زا  ترابع  تبارق 
. دشابیم مسق  هس  رب  تسا  صخش  ود  نیب  هک  ۀطبار  ةوحن  رابتعاب  تبارق 

. یبسن تبارق  - 1

. یببس تبارق  - 2
. یعاضر تبارق  - 3

یبسن تبارق  - 1

هراشا

ریغ ای  میقتـسم   ) دـلوت ای  يرگید و  زا  یکی  میقتـسم ) ریغ  ای  میقتـسم   ) دـلوت رابتعاب  رفن  ود  نیب  هک  ياهطبار  زا  تسا  تراـبع  یبسن  تبارق 
. تسا هدش  هتفرگ  رظن  رد  رگیدکی  اب  دارفا  ندوب  نوخمه  رابتعاب  روبزم  تبارق  دیآیم . دوجوب  رفن  کی  زا  ود  نآ  میقتسم )

: دشابیم عون  ود  رب  تسا  مولعم  الاب  فیرعت  زا  هکنانچ  یبسن  تبارق 
دننام دشاب ، هلصاف  رفن  دنچ  نانآ  نیب  دنچ  ره  دهدیم ، میقتسم  طخ  لیکـشت  هک  دیآیم  دوجوب  يرگید  زا  یکی  دلوت  زا  هک  یتبارق  فلا -
دالوا دالوا  ای  دالوا  اب  صخش  تبارق  و  دنیوگ ، يدوعص  میقتـسم  طخ  ار  نآ  هک  دور ، الاب  هچ  ره  دج  دج  دج و  ردپ و  اب  صخـش  تبارق 

. دنمان یلوزن  میقتسم  طخ  ار  نآ  هک  دور ، نیئاپ  هچره 
هک ردارب  ود  تبارق  دـننام  دـشاب ، هلـصاف  أـشنم  اـب  ود  نآ  نیب  هچ  رگا  دوشیم ، دوجوم  أـشنم  کـی  زا  رفن  ود  دـلوت  ببـسب  هک  یتبارق  ب -

ار تبارق  نیا  دندرگیم . لصتم  رگیدکیب  دج  ۀلیـسوب  هک  ومع  رـسپ  ود  تبارق  ای  و  دنوشیم ، لصتم  رگیدکیب  ردام  ای  ردپ  ای  نیوبا  ۀلیـسوب 
الاب مسق  ود  زا  کـی  ره  رد  يدـنواشیوخ  ۀـطبار  دـنمان . فارطا  طـخب  تبارق  ار  روبزم  يدـنواشیوخ  دـنایامن . ثلثم  کـی  ۀلیـسوب  ناوتیم 

. دشاب یما  ای  یبا  تسا  نکمم  دشاب و  ینیوبا  تسا  نکمم 
دناهدومن نایب  يرگید  تروصب  ار  روبزم  میسقت  هیماما  ياهقف  تسا . هتفر  راکب  اپورا  قوقح  رد  فارطا  طخ  میقتسم و  طخب  تبارق  میسقت 

: ددرگیم رکذتم  الیذ  هک 
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: زا دنترابع  یبسن  يابرقا 
. دشابیم يدوعص  يدومع  تبارق  نامه  نآ  و  دور ، الاب  هچ  ره  هدج  دج و  ردام و  ردپ و  زا  تسا  ترابع  نآ  و  لوصا - فلا -
. تسا یلوزن  يدومع  تبارق  نامه  نآ  و  دور ، نیئاپ  ردق  ره  دالوا  دالوا  دالوا و  زا  تسا  ترابع  نآ  و  لوصف - ای  عورف  ب -

فارطا تبارق  نامه  نآ  و  اهنآ ، دالوا  هلاـخ و  یئاد و  همع و  ومع و  اـهنآ ، دـالوا  رهاوخ و  ردارب و  زا  تسا  تراـبع  نآ  و  یـشاوح - ج -
. تسا
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رگیدـکی اب  نانآ  حاکن  هک  یناسک  هداس  ینابزب  نآ  ۀلیـسوب  دـناهدرب و  راکب  حاکن  باتک  رد  ـالاب  قیرطب  ار  تبارق  میـسقت  هیماـما  ياـهقف 
. هدعب لصا  لک  نم  لصف  لوا  هلوصا و  لوا  لوصف  هلوصف و  هلوصا و  ناسنالا  یلع  مرحی  دنیوگیم : دناهدرک ، نایب  تسا  عونمم 

- تبارق تاقبط 

رد تسا . هدرب  راکب  دوشیم  هدیمان  ثرا  هناگهس  تاقبط  میـسقتب  هک  ار  يرگید  میـسقت  هدومنن و  میـسقت  الاب  قیرطب  ار  تبارق  یندم  نوناق 
. تسا هدومن  رارکت  ار  نآ  تبارق ) باتک  رد  « ) 1032  » هدام رد  هدش و  رکذتم  ثرا ) رد  مود  باب  رد  « ) 862  » هدام

: تسا لیذ  تاقبط  بیترتب  یبسن  تبارق  : » یندم نوناق  « 1032  » هدام
. دالوا دالوا  دالوا و  ردام و  ردپ و  لوا - هقبط 

. اهنآ دالوا  رهاوخ و  ردارب و  دادجا و  مود - هقبط 
اهنآ »...  دالوا  تالاخ و  لاوخا و  تامع و  مامعا و  موس - هقبط 

يدـنواشیوخ ۀـجرد  ناوـتب  یگداـسب  هـکنآ  يارب  دوریم . راـکب  ثرا  میـسقت  رد  ـالاب  قـیرطب  تـبارق  هـجرد  صیخــشت  تشذـگ  هکناـنچ 
روبزم هدام  قبط  نآ  فارطا  رد  هرئاد  دننام  ار  نادنواشیوخ  درک و  ضرف  هرئاد  زکرم  دننام  ار  یفوتم  دـیاب  تسناد ، ار  یفوتم  ناگدـنامزاب 

. دنایامنیم ار  هناگهس  تاقبط  زکرم ، زا  نآ  دعب  برق و  رابتعاب  هک  تشاد  میهاوخ  یضرف  هرئاد  هس  نیاربانب  داد . رارق 
باتک  رد  هک  دوب  نآ  یضتقم  اذل  دشابیم  حاکن  باتک  اب  بسانتم  نوچ  لوا  میسقت 
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. دوش هداد  صاصتخا  ثرا  باتکب  هناگهس  تاقبط  میسقت  دور و  راکب  روبزم  میسقت  تبارق 
. دوشیم تردابم  نآ  حرشب  هدش  هتفرگ  رظن  رد  یتاقبط  میسقت  تبارق  باتک  رد  نوچ  يراب 

تبحم و هجرد  هکلب  دـشابیمن ، نآ  يانبم  اهنت  رگیدـکیب  نادـنواشیوخ  یکیدزن  هتفرگن و  رارق  ینوخمه  هیاپ  رب  ًارـصحنم  یتاـقبط  میـسقت 
. تسا هدش  هتفرگ  رظن  رد  زین  یعامتجا  تاداع  رظن  زا  رگیدکیب  نادنواشیوخ  هقالع 

- تبارق تاجرد 

هراشا

: »... هدش حیرصت  م  ق . « 1032  » هدام لیذ  رد  هکنانچ 
رد دالوا  اب  ردام  ردپ و  تبارق  لوا  ۀقبط  رد  الثم  ددرگیم ، نیعم  هقبط  نآ  رد  اهلـسن و  ةدعب  یبسن  تبارق  دعب  برق و  تاجرد  هقبط  ره  رد 
زا لوا  ۀـجرد  رد  هدـج  دـج  رهاوخ و  ردارب و  تبارق  مود  هقبط  رد  اذـکه  دوب و  دـهاوخ  مود  هجرد  رد  دالوا  دـالواب  تبـسن  لوا و  هجرد 

هلاخ همع و  یئاد و  ومع و  تبارق  موس  ۀقبط  رد  دوب و  دهاوخ  مود  هقبط  زا  مود  ۀجرد  رد  ردپ  دج و  رهاوخ و  ردارب و  دالوا  مود و  ۀـقبط 
. دشابیم دوخب  صتخم  تاجرد  ياراد  هقبط  ره  نیاربانب  تسا .» هقبط  نآ  زا  مود  ۀجرد  رد  اهنآ  دالوا  هجرد  موس و  هقبط  زا  لوا  هجرد  رد 

- دیدج قوقح  رد  تبارق  تاجرد  هرصبت -

هراشا
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ره دوشیم و  باستحا  تاجرد  يور  زا  رگیدکیب  نادنواشیوخ  دعب  برق و  تسا ، رکذـتم  هسنارف  یندـم  نوناق  « 738 - 735  » هدام هکنانچ 
. تسا لسن  کی  زا  ترابع  هجرد 

: فارطا طخ  يدومع و  طخ  زا  کی  ره  رد  يدنواشیوخ  تاجرد  باستحا 

- يدومع طخ  رد  يدنواشیوخ  تاجرد  فلا -

رـسپ ردـپ و  يدـنواشیوخ  الثم  دوشیم ، بوسحم  ۀـجرد  یلـسن  ره  تسا و  هداس  رایـسب  يدومع  طخ  رد  يدـنواشیوخ  تاجرد  باـستحا 
موس هجرد  رد  وا  دج  هجیتن و  يدنواشیوخ  مود و  هجرد  رد  رگیدکی  اب  وا  دج  هون و  يدنواشیوخ  تسا و  لوا  ۀجرد  رد  رگیدکیب  تبسن 

. ددرگیم هدوزفا  تاجرد  ةدع  رب  دوش  هدوزفا  اهلسن  رب  هچ  ره  نینچمه  و 

- فارطا طخ  رد  يدنواشیوخ  تاجرد  ب -

زا کی  ره  ياهلـسن  عومجم  دنروآیمن و  باسح  رد  ار  كرتشم  أشنم  هک  تسا  وحن  نیدب  فارطا  طخ  رد  يدـنواشیوخ  تاجرد  باستحا 
هجرد  رد  ردارب ، ود  نیب  يدنواشیوخ  الثم  دشابیم ، يدنواشیوخ  هجرد  طخ ، ود 
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هدازومع ود  يدنواشیوخ  موس و  هجرد  رد  هداز  ردارب  ومع و  يدنواشیوخ  تسا ) هدماین  باسحب  دشاب  ردپ  هک  كرتشم  أشنم   ) تسا مود 

دشابیم و هناگهس  تاقبط  قیرطب  يدنواشیوخ  تاجرد  باستحا  ًامومع  اههماننیئآ  نیناوق و  رد  دشابیم . مراهچ  هجرد  رد  هداز  هلاخ  ود  ای 
. تسا هتفر  راکب  دیدج  قوقح  هقیرط  هدش ، همجرت  هناگیب  نابز  زا  هک  یئاهنآ  ًاصوصخم  اههماننیئآ  نیناوق و  ضعب  رد 

یببس تبارق  - 2

یبسن يابرقا  اب  نیجوز  زا  کی  ره  يدـنواشیوخ  دـننام  دوشیم ، داـجیا  یئوشاـنز  راـبتعاب  هک  تسا  يدـنواشیوخ  زا  تراـبع  یببـس  تبارق 
هک هجرد  رهب  طخ و  ره  رد  سک  ره  : » دیوگیم م  ق . « 1033  » هدام تسین . دوجوم  عطقنم  مئاد و  حاکن  نیب  قرف  یببس  تبارق  رد  يرگید .

ردام ردپ و  نیاربانب  تشاد . دهاوخ  وا  ۀجوز  ای  جوز  اب  یببـس  تبارق  هجرد  نامهب  طخ و  نامه  رد  دشاب ، هتـشاد  یبسن  تبارق  رفن  کی  اب 
«. دوب دنهاوخ  نز  نآ  مود  هجرد  یببس  يابرقا  زا  نز ، کی  رهوش  رهاوخ  ردارب و  درم و  نآ  لوا  هجرد  يابرقا  درم ، کی  نز 

نیدـب دـیآ ، لمعب  تسا ، یبسن  يابرقا  رد  هکنانچ  تاجردـب  کی  ره  هناگهس و  تاقبطب  میـسقت  زین ، یببـس  يابرقا  رد  هک  دوب  نآ  راوازس 
ردارب و دادجا و  زا  دشاب  ترابع  مود  هقبط  يرگیدب ، تبـسن  نیجوز  زا  کی  ره  دالوا  ردام و  ردپ و  زا  دشاب  ترابع  لوا  ۀـقبط  هک  قیرط 

کی ره  زا  اهنآ  دالوا  یئاد و  هلاخ و  همع و  ومع و  زا  دشاب  ترابع  موس  هقبط  يرگیدب ، تبسن  نیجوز  زا  کی  ره  زا  اهنآ  دالوا  رهاوخ و 
-1  » یندم یسرداد  نیئآ  « 106  » هدام لوا  قش  دننام  دوشیم ، هدـید  قیرط  نیا  نیناوق  زا  يرایـسب  رد  هکنانچ  يرگیدـب . تبـسن  نیجوز  زا 

یسرداد نیئآ  نوناق  « 208  » هدام مود  قش  و  دنـشاب »...  هتـشاد  مود  هقبط  زا  موس  هجرد  ات  یبسن  ای  یببـس  تبارق  رومأم  اـب  هک  یـصاخشاب 
 ...«. دنراد مود  هقبط  زا  موس  ۀجرد  ات  یببس  ای  یبسن  تبارق  يوعد  باحصا  زا  یکی  ای  وا  هجوز  ای  سرداد  هک  یتقو  - 2 : » یندم

يابرقا زا  نز  کی  رهوش  رهاوخ  ردارب و   ) دـیوگیم هک  هدـیدرگ  نایب  م  ق . « 1033  » هدام لیذ  رد  حیـضوت  يارب  هک  یلاثم  رد  دسریم  رظنب 
يور  هابتشا  دوب ) دنهاوخ  نز  نآ  مود  هجرد  یببس 
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«1032  » هدام لیذ  هکنانچ  دنشابیم ، مود  هقبط  زا  لوا  هجرد  يابرقا  زا  یتاقبط  میـسقت  قبط  رهوشب  تبـسن  رهاوخ  ردارب و  اریز  تسا ، هداد 

هجرد رد  هکنآ  هن  مود »...  هقبط  زا  لوا  هجرد  رد  هدج  دـج  رهاوخ و  ردارب و  دـیوگیم ...« : دـیامنیم و  حیرـصت  رما  نیاب  زین  یندـم  نوناق 
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قیرط ود  طـالتخا  نیمه  زا  هابتـشا  دوریم  روصت  دنـشابیم . مود  هجرد  رد  رهاوخ  ردارب و  هسنارف  یندـم  نوناـق  قبط  یلب  دـنریگ . رارق  مود 
هکنانچ هدومن  دیدج  قوقح  زا  يوریپ  هداد و  رییغت  ار  دوخ  شور  یببـس  يابرقا  رد  یندم  نوناق  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  دشاب . هداد  يور 

رهاوخ ردارب و  لاثم  رد  اذل  دشاب ، فارطا  يدومع و  طخ  نامه  نآ  زا  روظنم  ددرگیم و  مولعم  هدرب  مسا  هدام  لوا  رد  هک  طخ )  ) ۀـملک زا 
هتفرن راکب  یندم  نیناوق  رد  تبارق  میـسقت  قیرط  نیا  تسا  نینچ  رگا  تسا . هدروآ  رامـشب  مود  هجرد  یببـس  يابرقا  زا  ار  نز  کی  رهوش 

. تسا
نز اب  نینچمه  نز و  رهاوخ  رهوش  اب  صخش  نیاربانب  تسا ، هدشن  هتخانش  يرگید  يابرقا  زا  نیجوز  زا  کی  ره  یببس  نادنواشیوخ  يراب 

. درادن یتبارق  هنوگچیه  دوخ  ردارب 

یعاضر تبارق  - 3

هراشا

کی زا  رفن  ود  ندروـخ  ریـش  اـی  يرگید و  زا  یکی  ندروـخ  ریـش  رثا  رد  رفن  ود  نیب  هک  تـسا  يدـنواشیوخ  زا  تراـبع  یعاـضر  تـبارق 
ار رفن  کـی  ریـش  هک  یعاـضر  ردارب  ود  نـیب  يدـنواشیوخ  لـفط و  یعاـضر و  رداـم  نـیب  يدـنواشیوخ  دـننام  ددرگیم ، لـصاح  صخش 

. دناهدروخ
. ددرگیم نایب  حاکن  عناوم  رد  یندم  نوناق  زا  يوریپ  هب  یعاضر  تبارق  حرش 

باتک رد  ار  نآ  یندم  نوناق  هدمآ ، رامـشب  حاکن  عناوم  زا  یببـس  یبسن و  تبارق  فیدر  رد  ناریا  یندم  نوناق  رد  یعاضر  تبارق  هکنآ  اب 
. تسا هدرواین  رامشب  تبارق  ماسقا  زا  تبارق 

تکاس ار  نآ  ماکحا  هدومن و  نایب  رگیدـکی  اب  ار  نادـنواشیوخ  تاجرد  تاقبط و  نینچمه  ماسقا و  طقف  تبارق  باـتک  رد  یندـم  نوناـق 
. تسا هدراذگ 

. ددرگیم رکذتم  یلک  روطب  تسا  روکذم  هفلتخم  دراوم  رد  هک  تبارق  راثآ  ماکحا و  کنیا 

: دناهتسد جنپ  رب  تبارق  ماکحا 

هراشا
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- ثراوت - 1

. تسا هدرک  نایب  دعبب  « 861  » ةدام زا  ثرا  باب  رد  یندم  نوناق  ار  ثراوت  ماکحا 

- حاکن عناوم  - 2

. تسا هدومن  نایب  حاکن  باب  رد  یندم  نوناق  ار  براقا  اب  حاکن  تمرح  دراوم 
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- قافنا - 3

. تسا هدرک  رکذ  هداوناخ  باتک  رد  ار  براقا  ۀقفن  حاکن و  باتک  رد  ار  نز  هقفن  ماکحا  یندم  نوناق 

- تیعبات - 4

. تسا هدرک  نایب  تیعبات  باتک  رد  ار  نآ  ماکحا  یندم  نوناق 

- یگداوناخ مان  - 5

: تسا هدومن  رکذ  یلجس  دانسا  باتک  رد  ار  نآ  ماکحا  یندم  نوناق 
. دراذگیمن یقاب  تبارق  باتک  رد  اهنآ  يروآعمج  يارب  يدروم  حورشم ، روطب  هطوبرم  باوبا  رد  تبارق  هفلتخم  ماکحا  نایب 
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نآ لالحنا  حاکن و  رد  متفه - باتک 

حاکن فیرعت 

رگیدـکی زا  یـسنج  عتمت  هک  دـهدیم  قح  اهنآب  ددرگیم و  لصاح  نز  درم و  نیب  دـقع  ۀلیـسوب  هک  تسا  یقوقح  ۀـطبار  زا  تراـبع  حاـکن 
. دنربب

مئاد حاکن  فیرعت  دناوتیم  هداوناخ ، لیکـشت  يارب  درم  نز و  نیب  تسیاهطبار  حاکن  هکنآب : دنیامنیم  حاکن  زا  دیدج  نییقوقح  هک  یفیرعت 
ناریا یندـم  قوقح  رد  حاکن  ماسقا  زا  یکی  هک  عطقنم  حاکن  لماش  یلو  دریگ ، رارق  تسا  هدـش  هتخانـش  رگید  ياـهروشک  نیناوق  رد  هک 

، دیآیم دوجوب  نیفرط  اضر ) دصق و   ) هدارا قفاوت  ۀلیـسوب  روبزم  ۀطبار  دـیدرگ . رظنفرـص  روهـشم  فیرعت  زا  تهج  نیدـب  دوشیمن ، تسا 
دنهاوخب سک  ره  اب  دـنناوتیم  هکنانچمه  دـننامب ، درجم  هشیمه  يارب  دـنناوتیم  دنتـسه و  دازآ  یئوشانز  ۀـطبار  داجیا  رد  ًاـتعیبط  دارفا  اریز 

. تسا هتخاس  بترتم  نآ  رب  یعامتجا  یقالخا و  رظن  زا  یصوصخم  یقوقح  راثآ  هتخانش و  ار  روبزم  ۀطبار  نوناق  دننک . یئوشانز 
ۀطبار  ) نیجوز نیب  یـصوصخم  یقوـقح  تیعـضو  نآ  ۀلیـسوب  هک  يدـقع  زا  تسا  تراـبع  نآ  تـسا و  يرگید  ياـنعم  ياراد  زین  حاـکن 

. دیآیم دوجوب  تیجوز )
يدودح ات  هدارا  يدازآ  تسد  دراد  رب  رد  هک  یمومع  ۀبنج  رابتعاب  دوریم و  رامـشب  یندم  دـقع  کی  يروشک  هعوضوم  قوقح  رد  حاکن 

تسد زا  هدوب  اراد  يدامتم  راودا  رد  هک  ار  دوخ  یبهذم  تیعقوم  یمومع  راکفا  رظن  زا  یلو  تسا ، هدیدرگ  هاتوک  دراد  نآ  اب  تافانم  هک 
. تسا هدش  سابتقا  هیماما  قوقح  زا  اًلماک  ناریا  یندم  قوقح  رد  حاکن  تسا  هدادن 

دقعنم دیامنب  نانآ  ياضر  دصق و  رب  تلالد  هک  نیجوز  لوبق  باجیاب و  دوریم و  رامـشب  یتافیرـشت  ریغ  قوقح  زا  حاکن  یندم  قوقح  رد 
ًادعب  هکنانچ  جاودزا  رتفد  رد  نآ  تبث  مدع  دوشیم و 
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. درادن حاکن  داقعنا  رد  ریثأت  ددرگیم  نایب 

. ددرگیمن ققحم  حاکن  طیارش  نآ  زا  یکی  نادقف  اب  هک  تسا  یساسا  طیارش  ياراد  رگید  دوقع  دننام  حاکن  دقع 
یقوقح تیعـضو  ياراد  عطقنم  مئاد و  حاکن  زا  کـی  ره  عطقنم . يرگید  مئاد و  یکی  تسا : هتخانـش  حاـکن  مسق  ود  ناریا  یندـم  نوناـق 

كرتشم رگیدـکی  اب  حاکن  عناوم  رد  هچ  رگا  ددرگیم . لحنم  دوخب  صتخم  بابـسا  هلیـسوب  تسا و  توافتم  ماـکحا  طئارـش و  فلتخم و 
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: دوش وگتفگ  باب  ود  رد  اهنآ  نتفرگ  ارف  تلوهس  يارب  هک  دیسر  رظنب  دنشابیم 
تدم لذب  و  ءاضقنا ، عطقنم و  حاکن  مود - باب  قالط  مئاد و  حاکن  لوا - باب 

قالط مئاد و  حاکن  لوا - باب 

هراشا

: ددرگیم نایب  ثحبم  ود  رد  روبزم  باب 
قالط مود - ثحبم  مئاد  حاکن  لوا - ثحبم 

مئاد حاکن  رد  لوا - ثحبم 

هراشا

عتمت هک  دـهدیم  قـح  اـهنآب  ددرگیم و  لـصاح  هشیمه  يارب  درم  نز و  نیب  دـقع  ۀلیـسوب  هک  تسا  یقوـقح  هطبار  زا  تراـبع  مئاد  حاـکن 
تدـم يارب  هک  عطقنم  حاکن  فالخ  رب  تسا . هدـش  هداهن  مان  مئاد  نآب  روبزم  حاکن  ندوب  یگـشیمه  راـبتعاب  دـنربب . رگیدـکی  زا  یـسنج 

. دنمانیم عطقنم  تهج  نیدب  دنکیم و  یئوشانز  ۀطبار  داجیا  ینیعم 
مان يراگتساوخ  نا  دیآیم و  لمعب  هدنیآ  رهوش  نز و  نیب  تسا  اراد  ار  تاداع  ۀبنج  رتشیب  هک  یتامدقم  ددرگ  دقعنم  حاکن  هکنآ  زا  لبق 

. دوشیم نایب  لیذ  همدقم  رد  نآ  حرش  هک  دراد 

يراگتساوخ رد  همدقم -

هراشا

جاودزا دناوتب  هک  يدرم  ره  دیامن . جاودزا  وا  اب  دناوتب  هک  تسینزب  تبـسن  درم  فرط  زا  یئوشانز  داهنـشیپ  زا  تسا  ترابع  يراگتـساوخ 
درادن  رما  نیا  رب  ینوناق  عنام  هک  ینز  زا  دناوتیم  دنک 
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«. دوـمن يراگتــساوخ  ناوـتیم  دـشاب  حاـکن  عـناوم  زا  یلاـخ  هـک  ار  ینز  ره  : » دـیوگیم یندـم  نوناـق  « 1034  » هدام دـیامن . يراگتـساوخ 

قالخا فالخ  رب  تسا  هیعجر  هدـع  رد  هک  ینز  ای  راد  رهوش  نز  دـننام  دراد ، جاودزا  يارب  ینوناق  عنام  هک  ینز  زا  ندومن  يراگتـساوخ 
نز زا  یبـنجا  درم  يراگتـساوخ  اریز  تـسا ، هدادـن  هزاـجا  یندـم  نوناـق  ار  ینز  نـینچ  زا  يراگتـساوخ  دـشابیم . یموـمع  مـظن  هنـسح و 
هدع رد  هک  ینز  ددرگیم و  شرهوش  اب  وا  يراتفردـب  بجوم  دـشاب ، دوخ  رهوش  اب  حاکن  لالحنا  زا  سپ  جاودزا  يارب  هچ  رگا  رادرهوش ،

. تسا هجوز  دننام  تسا  هیعجر 
يراگتـساوخ زا  درم  روظنم  هچ  رگا  دومن ، ناوتیمن  دـشابن  اراد  ار  جاودزا  يارب  یحـص  تیلباـق  هک  يرتخد  زا  يراگتـساوخ  دـسریم  رظنب 

قلطم روطب  هداـم  ددرگیم  رتخد  قـالخا  داـسف  بجوم  هکنآ  رب  هوـالع  رما  نیا  اریز  دـشاب ، ینوناـق  نسب  ندیـسر  زا  سپ  جاودزا  داهنـشیپ 
وا اـب  دـناوتب  يراگتـساوخ  نیح  رد  هک  تسنآ  شروظنم  دومن و  يراگتـساوخ  ناوتیم  دـشاب  حاـکن  عـناوم  زا  یلاـخ  هک  ینز  زا  دـیوگیم ،

نیارباـنب دـنهدیم . ار  نآ  جاودزا  هدـعو  هک  تسا  یناـمز  رد  حاـکن  عناـم  ندوـبن  هداـم  روـظنم  هک  تفگ  ناوـتیم  هچ  رگا  دـیامن . جاودزا 
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نیارباـنب دـنهدیم . ار  نآ  جاودزا  هدـعو  هک  تسا  یناـمز  رد  حاـکن  عناـم  ندوـبن  هداـم  روـظنم  هک  تفگ  ناوـتیم  هچ  رگا  دـیامن . جاودزا 
. دومن ناوتیم  درادن  ار  جاودزا  يارب  یحص  تیلباق  هک  يرتخد  نینچمه  نئاب و  قالط  هدع  رد  هک  ینز  زا  يراگتساوخ 

يدزمان - 1

فرع حالطصا  رد  ار  نآ  دنک ، تقفاوم  نز  دیامن و  جاودزا  وا  اب  ًادعب  هک  دوش  يراگتساوخ  ینزب  تبسن  يدرم  فرط  زا  هک  یتروص  رد 
. دوشیم هدناوخ  يرگید  دزمان  ود  نآ  زا  کی  ره  دنیوگ و  يدزمان 

تیجوز ۀقلع  شیادیپ  بجوم  هک  ینانچمه  دنکیمن  تیجوز  داقعناب  دهعت  داجیا  رما  نیا  اب  نز  تقفاوم  درم و  فرط  زا  یئوشانز  داهنشیپ 
. دیامنیم داجیا  یقالخا  دهعت  هک  تسا  جاودزا  ةدعو  يدزمان  هکلب  ددرگیمن ،

رد ةدام  رما  نیاب  عجار  تسا . ذفان  ریغ  دـشاب  هارکا  ای  سیلدـت  رب  ینبم  ای  فرط  صخـش  رد  هابتـشا  رب  ینبم  يراگتـساوخ  هک  یتروص  رد 
دوریم رامـشب  دهعت  زا  فیعـض  ۀجرد  هدعو  اریز  دومن ، طابنتـسا  تادهعتب  ۀطوبرم  داوم  زا  ار  نآ  ناوتیم  یلو  تسین ، دوجوم  یندم  نوناق 

تسا  هدزن  مه  رب  ار  نآ  نیجوز  زا  یکی  هک  مادام  درادن و  تدم  يدزمان  دنز . مه  رب  ار  نآ  دناوتیم  هدنهد  هدعو  هک 
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زا یتمسق  ای  مامت  هچ  رگا  دنکیمن  تیجوز  ۀقلع  داجیا  جاودزا  ةدعو  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 1035  » ةدام هک  تسا  نیا  دوب . دهاوخ  یقاب 
يراج حاکن  دـقع  هک  مادام  درم  نز و  زا  کی  ره  نیارباـنب  دـشاب . هدـش  هتخادرپ  هدـیدرگ  ررقم  جاودزا  عقوم  يارب  نیفرط  نیب  هک  هیرهم 
تلصو زا  عانتما  فرص  تهج  زا  ای  هدرک و  جاودزاب  روبجم  ار  وا  هجوچیه  هب  دناوتیمن  رگید  فرط  دنک و  عانتما  تلصو  زا  دناوتیم  هدشن 

«. دیامنب یتراسخ  ۀبلاطم 

- نآ راثآ  يدزمان و  ندز  مه  رب  - 2

. دـشاب هجوم  تلع  نودـب  ای  هتـشاد  هجوم  تلع  رما  نیا  هاوخ  دـنک ، عانتما  تلـصو  زا  دـناوتیم  اهدزمان  زا  کی  ره  ـالاب  ةداـم  حیرـص  قبط 
نآب دـهعت  جاودزا  ةدـعو  اریز  دـیامن ، جاودزاب  روبجم  ار  وا  هجوچـیه  هب  دـناوتیمن  رگید  فرط  یندـم  نوناـق  « 1035  » ةدام لیذ  روتـسدب 

فرطب ار  ینیعم  مازتلا  هجو  دنک  عانتما  حاکن  داقعنا  زا  مادک  ره  هک  دـنیامن  دـهعت  یـصوصخ  دادرارق  ۀلیـسوب  دـنناوتیم  اهدزمان  دـشابیمن .
«10  » ةدام قبط  یـصوصخ  ياهدادرارق  اریز  دـنیامن ، راـتفر  دـناهدرک  هک  يدـهعت  قبط  دنتـسه  مزلم  ناـنآ  تروص  نیا  رد  دزادرپب ، رگید 

فـالخ رب  روبزم  دادرارق  تسا و  حیحـص  دـشابن  یمومع  مظن  هنـسح و  قـالخا  اـی  نوناـق  حیرـص  فلاـخم  هک  یتروص  رد  یندـم  نوناـق 
سیوس و دننام  اهروشک  زا  یـضعب  یندم  نوناق  تسا . هتـشادن  مالعا  حاکن  دروم  رد  ار  نآ  نالطب  زین  نوناق  دشابیمن و  اهنآ  زا  کیچـیه 

میقتـسم ریغ  حاکن ، داقعنا  زا  عنتمم  دزمان  يارب  مازتلا  هجو  نداد  رارق  ۀلیـسوب  هک  تسنآ  رب  اریز  دـنادیم ، رثا  الب  ار  دادرارق  هنوگنیا  هسنارف 
تهج نیدـب  ددرگ و  رادروخرب  دوخ  ةدارا  يدازآ  زا  دـیاب  تصرف  نیرخآ  ات  نیجوز  زا  کی  ره  هکنآ  لاح  دوشیم و  حاکن  داقعناب  رابجا 

«10  » ةدام قبط  روبزم  دهعت  دنیامن و  جاودزاب  دهعت  رگیدکی  اب  دـنناوتیم  نز  درم و  هک  دـسریم  رظنب  دـناهدادن . هزاجا  ار  حاکن  رد  تلاکو 
دوخ لیمب  دهعتم  دزمان  هچنانچ  تسا و  تالماعم  ماجناب  دهعت  دننام  حاکنب  دـهعت  اریز  دـشابیم ، روآمازلا  هدـیدرگ و  دـقعنم  یندـم  نوناق 

. ددرگیم دقعنم  جاودزا  دقع  هاگداد  رومأم  ۀلیسوب  دیامن  عانتما  هاگره  ددرگیم و  ماجناب  مازلا  هاگداد  فرط  زا  دهدن  ماجنا  ار  نآ 

- يدزمان ندز  مه  رب  زا  هیشان  تاراسخ  - 3

هراشا

ًافرص  تلصو ، زا  اهدزمان  زا  یکی  عانتما 
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تراسخ ۀبلاطم  م  ق . « 1035  » هدام لیذ  تهج  نیدـب  دـشاب ، درم  فرط  زا  عانتما  هچ  رگا  ددرگیمن ، رگید  فرطب  تراسخ  هجوت  بجوم 

هدـش دراو  رگید  فرطب  یتراسخ  تلـصو ، زا  اهدزمان  زا  یکی  عانتما  رثا  رد  هک  یتروص  رد  اما  تسا . هدومن  عنم  عانتما  فرـص  رثا  رد  ار 
، یناگدنز لئاسو  هیهت  هناخ ، ندرک  هراجا  لیبق  زا  هدومن ، جاودزا  يارب  ۀمدقم  نیجوز  زا  یکی  يدزمان  رثا  رد  هک  یئاههنیزه  دننام  دشاب ،

: تسا تروص  ود  زا  یکیب  نآ  دومن و  وجتسج  ار  دزمان  عانتما  تلع  دیاب  نآ  ناربج  هبلاطم  يارب  نآ ، لاثما  هیزیهج و  دیرخ 

دراد یهجوم  تلع  تلصو  زا  دزمان  عانتما  فلا -

ۀطبار یبنجا  صخش  اب  رگید  دزمان  هک  ددرگ  ققحم  هکنآ  دننام   ) دشاب تلـصو  ندز  مه  رب  بجوم  رگید  دزمان  تیعـضو  هک  یتروص  رد 
تلصو هک  یسک  دیآ ) رد  فالخ  رب  هدش  يراگتساوخ  نآ  ءاکتاب  هک  یعامتجا  تیعـضو  ای  دراد و  يرفیک  تیموکحم  ای  هتـشاد  یـسنج 

ناهنپ رما ، نآ  ببـس  هکلب  دوشیمن ، هتخانـش  تراسخ  هجوت  ببـس  وا  اریز  دـشابیمن ، دوخ  فرط  تاراسخ  تخادرپ  لوئـسم  هدز  مه  رب  ار 
. دشابیم دوخب  تاراسخ  هجوت  ببس  دوخ  نیاربانب  تسا ، هدوب  رگید  دزمان  فرط  زا  یلام  ای  یقالخا  تیعضو  نتشاد 

درادن یهجوم  تلع  تلصو  زا  دزمان  عانتما  ب -

هراشا

مه رب  ار  دوخ  دزمان  اب  تلصو  تلاح  نیا  رثا  رد  تسا و  نظ  ءوس  ياراد  ای  قلخ و  دب  ینابـصع و  تلـصو  زا  هدننکعانتما  هک  یتروص  رد 
لمحتم جاودزا  ةدعو  رثا  رد  هک  ار  رگید  دزمان  تراسخ  دیاب  دنزیم  مه  رب  ار  يدزمان  هک  یـسک  دـشابیم و  هجوم  تلع  نودـب  تسا ، هدز 

ار روظنم  تلـصو  اهدزمان  زا  یکی  رگا  : » دـیوگیم م  ق . « 1036  » هدام تسا : هدش  دوخ  فرطب  تراسخ  هجوت  ببـس  وا  اریز  دـهدب ، هدـش 
هدرک یجراخم  هدش و  رورغم  جاودزا  عوقو  دامتعاب  رگید  صاخـشا  ای  وا  نیوبا  ای  لباقم  فرط  هکیلاحرد  دنزب  مهب  یهجوم  تلع  نودب 

هفراعتم جراـخمب  طوبرم  طـقف  روبزم  تاراـسخ  یلو  دـیآ  رب  هدراو  تاراـسخ  ةدـهع  زا  دـیاب  تسا  هدز  مهب  ار  تلـصو  هک  یفرط  دنـشاب 
هعلاطم دروم  رما  دنچ  الاب  ضرف  رد  تسا ) هدش  سابتقا  یکچوک  تارییغت  اب  سیوس  یندم  نوناق  « 92  » هدام زا  روبزم  ةدام  «. ) دوب دهاوخ 

. دریگیم رارق 
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دنیامنب تراسخ  ۀبلاطم  دنناوتیم  هک  یناسک  کی -

هتسد هس  دنهاوخب  تراسخ  هدرک  تلـصو  زا  عانتما  هک  یـسک  زا  يدزمان  ندز  مه  رب  رثا  رد  دنناوتیم  هک  یناسک  الاب  هدام  رد  یندم  نوناق 
. رگید صاخشا  وا ، نیوبا  لباقم ، فرط  تسا : هدومن 

نیوبا ندوبن  رد  هک  یناسک  ای  میق و  یلو ، دننام ، دناهتـشاد  میقتـسم  هلخادـم  جاودزا  رما  رد  هک  دنتـسه  یناسک  رگید  صاخـشا  زا  روظنم 
تراـسخ لوئـسم  هدز  مه  رب  ار  تلـصو  هک  يدزماـن  ـالا  اـهنآ و  لاـثما  ردارب و  ومع ، دـننام  دـناهدرک ، مهارف  ار  اـهدزمان  جاودزا  لـئاسو 

روبزم تراسخ  ببس  وا  ًافرع  اریز  دنشابیمن ، هدش  ررضتم  تلصو  زا  عانتما  رثا  رد  دناهدرک و  هیهت  سابل  یسورع  يارب  هک  رگید  صاخـشا 
. دوشیمن هتخانش 

- دومن هبلاطم  ناوتیم  هک  یتاراسخ  ود -

هراشا
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جراخم زا  روظنم  تسا . هتـسناد  هبلاطم  لـباق  دـناهدومن  جاودزا  عوقو  داـمتعاب  ناـنیا  هک  ار  یفراـعتم  جراـخم  یندـم  نوناـق  « 1036  » هدام
یگدنز لیاسو  هیهت  هناخ ، ندرک  هراجا  لیبق  زا  دـنیامنیم  جاودزا  يارب  یگداوناخ  تیـصخش  رابتعاب  هک  تسا  یمزال  ياههنیزه  یفراعتم 

دروم لئاسو  نآ  تلـصو  ندز  مه  رب  رثا  رد  دندومنیمن و  ار  ياهنیزه  نینچ  دوبیمن  جاودزا  رما  هاگره  هک  نآ  لاثما  سابل و  نتخود  دـننام 
ياهترفاسم یئانـشآ ، هفراعم و  ياهینامهم  لیبق  زا  فراعتم  ریغ  جراخم  اما  دنـشورفب . دیاب  رتمک  تمیقب  دـنریگیمن و  رارق  روظنم  هدافتـسا 

. تسا هدشن  ببس  يدزمان  ًامیقتسم  دنادیمن و  مزال  مه  فرع  هک  دنتسه  يدئاوز  روما  نیا  اریز  دشابیمن ، هبلاطم  لباق  نآ  لاثما  یحیرفت و 

- یونعم تراسخ  هرصبت -

: تسا مسق  ود  رب  تلصو  عانتما  زا  یشان  يونعم  تراسخ 
. تسا هدش  لصاح  دزمان  تلصو  زا  عانتما  رثا  رد  رگید  دزمان  يارب  هک  یحور  تارثأت  فلا -

کیدزن اهنابز و  رـس  نداتفا  لیبق  زا  تسا  هدـش  هجوتم  واب  تلـصو  زا  رگید  فرط  عاـنتما  رثا  رد  هک  دزماـن  یعاـمتجا  مارتحا  کـته  ب -
. نآ لاثما  وا و  اب  جاودزا  يارب  يرگید  ندشن 

هبلاطم  ناوتب  ار  يونعم  تراسخ  هنوگ  نیا  هک  یحیرص  ةدام  ناریا  یندم  نوناق  رد 
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داوم حور  زا  ناوتن  هچنانچ  نیاربانب  درادنپ . ناربج  نودب  ار  اهنآ  دناوتیمن  یئاضق  تلادع  فاصنا و  هک  دـسریم  رظنب  تسین . دوجوم  دومن 
يدـیدج نوناـق  عضو  هلیـسوب  يونعم  تراـسخ  ناربـج  رد  ار  ینوناـق  صقن  دـیاب  داد ، رارق  مکح  دروم  ار  تاراـسخ  هنوگنیا  یلک  روـطب 

ار نآ  دناوتب  هک  دـهدیم  هزاجا  سردادـب  تسا و  هداد  ار  تاراسخ  هنوگ  نیا  هبلاطم  هزاجا  سیوس  یندـم  نوناق  « 93  » دام دومن . فرطرب 
. دیامن میوقت  رما  لاوحا  عاضواب و  هجوت  اب  لوپب 

تراسخ بجوم  رما  نیا  هاگره  الا  و  ددرگن ، يدام  تراـسخ  بجوم  رما  نآ  هک  تسا  یتروص  رد  دـش ، هتفگ  يونعم  تراـسخ  رد  هچنآ 
الثم تسنآ ، لوئسم  هدومن  تلـصو  زا  عانتما  هجوم  تلع  نودب  هک  يدزمان  دوشیم ، طابنتـسا  بیبستب  هطوبرم  داوم  زا  هچنانچ  دوش ، يدام 

یجراخم دوش و  التبم  نآ  ریغ  ای  یبصع  يرامیب  هب  نآ  ۀجیتن  رد  هدـش و  یحور  تارثأت  راچد  تلـصو  زا  فرط  عانتما  رثا  رد  هک  يدزمان 
. تخادرپ دهاوخ  تسا  هدز  مه  رب  هجوم  تلع  نودب  ار  تلصو  هک  يدزمان  ار  روبزم  تراسخ  دنک ، لمحت  نآ  ياوادم  يارب 

- تسا هدش  هداد  يدزمان  نارود  رد  هک  یئایاده  دادرتسا  هس -

ندروخ مهب  تروص  رد  دشاب ) هدز  مه  رب  ار  تلصو  هجوم  تلع  نودب  هچ  رگا   ) دناوتیم اهدزمان  زا  کی  ره  : » دیوگیم م  ق . « 1037  » هدام
دـشابن دوجوم  ایادـه  نیع  رگا  دـنک . هبلاـطم  تسا  هداد  روظنم  تلـصو  يارب  وا  نیوـبا  اـی  رگید  فرطب  هک  ار  یئایادـه  روـظنم ، تلـصو 

هچنآ دشاب .» هدش  فلت  رگید  فرط  ریصقت  نودب  ایاده  نآ  هکنیا  رگم  دوشیم ، هتشاد  هاگن  ًاتداع  هک  دوب  دهاوخ  یئایاده  تمیق  قحتـسم 
دیاب دروخب  مهب  تلـصو  نوچ  دـنکیم ، هیدـه  نزب  یئاهزیچ  تسا و  درم  ًاـمومع  هک  دـهدیم ، جاودزا  روظنمب  يرگیدـب  اـهدزمان  زا  یکی 
ندز مهب  عقوم  رد  هچنآ  اذل  دراذگیمن ، یقاب  یتلع  دروخب  مهب  نوچ  هدوب و  جاودزا  روظنمب  ءایـشا  نآ  ۀیده  اریز  دوش ، درتسم  شبحاصب 

: تسا عون  ود  ءایشا  نآ  دشابن ، دوجوم  نآ  نیع  هاگره  دوشیم و  درتسم  نآ  ةدنهدب  دشاب  دوجوم  نآ  نیع  تلصو 
. نآ لاثما  لامتسد و  باروج و  سابل ، اهیکاروخ ، دننام  دوشیم  فرصم  ًاتداع  هک  یئایشا  - 1

تعیبط  زا  هکنانچ  اریز  دهاوخب  دوخ  فرط  زا  ار  نآ  ضوع  دناوتیمن  هدنهد  تلصو ، ندز  مه  رب  زا  سپ 
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. تسا هداد  ار  نآ  فلت  هزاجا  هدومن و  هحابا  دوخ  فرطب  ار  نآ  هدنهد  تسا  مولعم  ءایشا  هنوگ  نیا 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 1156 

http://www.ghaemiyeh.com


تلصو لباقم  رد  ءایشا  هنوگنیا  نآ . لاثما  رتشگنا و  لاش و  دنبتسد ، تعاس ، يدزمان ، ۀقلح  دننام  دوشیم  هتشادهاگن  ًاتداع  هک  یئایـشا  - 2
لاوما نآ  هچنانچ  نیاربانب  تسا . هدوب  تلع  دقاف  هلماعم  هک  دوشیم  مولعم  دروخب  مه  رب  تلـصو  نوچ  تسا و  هدش  کیلمت  نزب  یئوشانز 
درتـسم شبحاـصب  تسا  دوجوم  هچنآ  نیع  اذـل  دوب ، دـهاوخ  ینوناـق  تلع  نودـب  هنـالداع و  ریغ  ندـش  اراد  دـنامب  یقاـب  نز  تیکلم  رد 

. دشاب هدش  فلت  وا  ریصقت  نودب  هکنآ  رگم  تسا ، لوئسم  فرط  تمیق  ای  لثم  زا  تسین  دوجوم  هچنآ  لدبب  تبسن  و  ددرگیم ،
تـسا نکمم  یفوتم  رگید  تابلاطم  دننام  تراسخ  يوعد  دریمب ، هدومن  عانتما  تلـصو  زا  هجوم  رذع  نودـب  هک  يدزمان  هاگره  هرـصبت -

. تسا وا  رگید  نوید  دننام  دیآیم و  دوجوب  تراسخ  تخادرپ  تیلوئسم  تلصو  زا  عانتما  اب  اریز  ددرگ ، هماقا  وا  ثراو  تیفرطب 
دودح رد  دنناوتیم  دناهدش  ررضتم  رما  نیا  زا  هک  یناسک  دریمب  يدنچ  زا  سپ  دیامنب و  تلصو  زا  عانتما  اهدزمان  زا  یکی  هچنانچ  نیاربانب 

دادرتساـب تبـسن  تسا  نینچمه  دـنیامنب . تراـسخ  ياوعد  هماـقا  روـبزم  دزماـن  ۀـثرو  تیفرطب  یفوـتم ، زا  نید  هبلاـطمب  هطوـبرم  تاررقم 
. دشابن دوجوم  اهنآ  نیع  هاگره  اهنآ  تمیق  ای  لثم  دشابیم و  دوجوم  اهنآ  نیع  هاگره  هدش  هداد  هک  یئایاده 

- اهدزمان زا  یکی  توف  رثا  رد  يدزمان  لالحنا  راهچ -

هک یئایاده  تمیق  اما  ددرگیم ، درتسم  تسا  دوجوم  هک  یئایادـه  نیع  دروخب ، مهب  اهدزمان  زا  یکی  توف  رثا  رد  تلـصو  هک  یتروص  رد 
هدام هک  تسا  نیا  دشاب ، هدش  فلت  وا  ریـصقت  رثا  رد  هچ  رگا  دش ، دهاوخن  هبلاطم  تسین  دوجوم  وا  دزن  هداد و  يرگیدـب  اهدزمان  زا  یکی 
مهب اهدزمان  زا  یکی  توف  رثا  رد  روظنم  تلـصو  هک  يدروم  رد  تمیقب  عوجر  ثیح  زا  لبق  هداـم  داـفم  : » دـیوگیم یندـم  نوناـق  « 1038»

. دوشیم درتسم  دشاب  هدش  هداد  هیرهم  ناونعب  هچنآ  یلو  دوب .» دهاوخن  يرجم  دروخب 

- تلصو ندروخ  مهب  زا  یشان  يواعد  نامز  رورم  جنپ -

نآ ندروخ  مهب  خـیرات  زا  تسا و  لاـس  ود  روظنم ، تلـصو  ندروخ  مهب  زا  یـشان  يواـعد  ناـمز  رورم  تدـم  : » م ق . « 1039  » هدام قبط 
ای نیع و  دادرتـسا  يوعد  نینچمه  تراـسخ و  ۀـبلاطم  يوعد  تلـصو ، ندروخ  مهب  زا  یـشان  يواـعد  زا  هداـم  روظنم  دوشیم .» بوـسحم 

اهدزمان  زا  یکی  هک  تسا  یئایاده  تمیق 
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تبسن دادرتسا  يوعد  هک  دسریم  رظنب  دشاب ، هدش  هداد  البق  وا  نیوبا  ای  نزب  رهم  ناونعب  تسا  نکمم  هچنآب  عجار  اما  تسا . هداد  يرگیدب 
هدام قالطاب  کشخ  ریبعت  ۀلیـسوب  ناوتیمن  تسا و  نآ  زا  فرـصنم  الاب  هدام  اریز  دوب ، دـهاوخ  یمومع  يواعد  ناـمز  رورم  لومـشم  نآـب 

. تسناد هلاسود  نامز  رورم  لومشم  ار  نآ  تسج و  دانتسا 
. تسا هدش  سابتقا  سیوس  یندم  نوناق  زا  قوف  داوم  دافم 

- دنشابیم ریگاو  ياهیرامیب  ياراد  هک  یناسک  تلصو  زا  يریگولج  همتاخ -

دنک اضاقت  لباقم  فرط  زا  روظنم  تلـصو  ماجنا  يارب  دـناوتیم  نیفرط  زا  کـی  ره  : » م ق . « 1040  » هدام روتـسدب  یمومع  تشادهب  رظن  زا 
دیامنیمن یقرف  الاب  ةدام  قالطاب  هجوت  اب  دهد .» هئارا  لس  كازوس و  سیلفس و  لیبق  زا  مهم  ۀیرسم  ضارما  زا  تحـصب  بیبط  قیدصت  هک 

. دشاب هدرکن  ای  دشاب  هدرک  جاودزا  نز ، زا  ای  دوش  هتساوخ  درم  زا  جازم  تحص  قیدصت 
یهاوگ نیفرط  زا  کیچـیه  تکازن  تیاـعر  رظن  زا  ًاـمومع  اریز  دوبن ، يریگاو  ضارما  تیارـس  زا  يریگولج  يارب  یفاـک  نوچ  روبزم  رما 
بوصم جاودزا ، زا  لبق  کـشزپ  ۀـمانیهاوگ  هئارا  موزل  نوناـق  « 2  » هداـم رد  اذـل  تساوـخیمن ، رگید  فرظ  زا  تلـصو  يارب  جازم  تحص 
نتـشادن رب  ار  کشزپ  ۀـمان  یهاوگ  اهدزمان  زا  جاودزا  عوقو  زا  لـبق  هک  دـنفلکم  جاودزا  رتاـفد  هیلک  : » هک دـیدرگ  ررقم  « 1317  » هامرذآ
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جاودزا و دـقعب و  یناگیاب  زا  سپ  هدومن و  هبلاطم  ددرگیم  مـالعا  نیعم و  يرتسگداد  ترازو  فرط  زا  اـهنآ  عون  هک  مهم  ۀیرـسم  ضارما 
. دنیامن مادقا  اهدزمان  یتسردنت  رب  کشزپ  یهاوگ  ندوب  دوجوم  دیق  اب  نآ  تبث 

«. دنتسه فاعم  يرهز  ضارما  تمسق  رد  کشزپ  همانیهاوگ  نتشاد  زا  نارتخد  هرصبت -
. دنهدب همانیهاوگ  دیاب  لس  لیبق  زا  رگید  يریگاو  ضارماب  تبسن  یلو 

حاکن یساسا  طئارش  رد  لوا - تمسق 

هراشا

. دیامنیمن يزاب  یمهم  شقن  نآ  رد  هدارا  يدازآ  دراد  رب  رد  هک  ار  یمومع  ۀـبنج  رابتعاب  دوریم و  رامـشب  هنیعم  دوقع  زا  یکی  حاکن  دـقع 
. حاکن دقع  طئارش  نیجوز . طئارش  دنمسق : ود  رب  روبزم  طئارش  دشاب . دوجوم  دیاب  هنیعم  طئارش  ددرگ ، ققحم  حاکن  دقع  هکنآ  يارب 

- نیجوز طیارش  - 1

هراشا

. یفنم طئارش  تبثم و  طئارش  دناهتسد : ود  زین  روبزم  طئارش 

تبثم طئارش  - 1

هراشا

. جاودزا يارب  یحص  تیلباق  نیجوز و  ندوب  سنج  ود  زا  دنترابع  تبثم  طئارش 
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نیجوز ندوب  سنج  ود  لوا - لصف 

نآب حیرـصت  یندم  نوناق  رد  دـشابیم  ملـسم  رما  نیا  هکنآ  رظن  زا  تسا و  حاکن  تحـص  یـساسا  طئارـش  زا  یکی  نیجوز  ندوب  سنج  ود 
هک دریگیم  رارق  وگتفگ  دروم  یتروص  رد  رما  نیا  یئاضق  رظن  زا  دناهدومنن . نآب  حیرـصت  زین  ًاعون  رگید  ياهروشک  نیناوق  تسا و  هدـشن 

رگید فرط  دـشابن و  اراد  ار  روظنم  تیـسنج  هک  دـشاب  يروط  نآ  نامتخاس  دـشاب و  دوخ  سنجب  صوصخم  تلآ  دـقاف  نیجوز  زا  یکی 
یهاوگب دوخ  ياـعدا  تاـبثا  يارب  دـهاوخب و  هاـگداد  زا  ار  حاـکن  نـالطب  مـالعا  يوعد و  هماـقا  صاـخ  سنج  زا  وا  فرط  ندوبن  ناونعب 

يأر نآ  قبط  دیامن و  هدافتـسا  ناکـشزپ  یـسانشراک  رظن  زا  ناهاوخ  تساوخردب  دناوتیم  موزل  دروم  رد  سرداد  دیوج . دانتـسا  ناکـشزپ 
: دیوگیم هک  یندم  یسرداد  نیئآ  نوناق  « 3  » هدام دانتساب  سرداد  یئاضق  رظن  زا  دنک . رداص 

عطق و ار  هیضق  ملسم  تداع  فرع و  هعوضوم و  نیناوق  دافم  حور و  قفاوم  دیاب  دشابن  دوجوم  هحورطم  هیضق  رد  ینوناق  الصا  هاگره  »... 
، سنج کـی  زا  رفن  ود  نیب  جاودزا  ددرگیم و  قـقحم  سنج  ود  نیب  یئوشاـنز  هک  تسا  عاـمتجا  فرع  ملـسم  لـئاسم  زا  و  دـیامن » لـصف 

دیامن رداص  يأر  درگنیم . نآب  راکنا  ترفن و  رظنب  هعماج  و  دشابیم ، یمومع  مظن  هنسح و  قالخا  فالخ  رب  هدشن  هتخانش  هکنآ  رب  هوالع 
دهاوخ همانسانش  هلیسوب  نآ  صیخشت  دریگیم و  رظن  رد  ار  نیجوز  نیب  تیسنج  فالتخا  نیفرط ، هعجارم  زا  سپ  جاودزا  رتفد  رس  نیاربانب 
ندوب درم  مئالع  زا  کیچیه  هک  یسک   ) لکشم یثنخ  نیاربانب  دوشیم . راتفر  همانسانش  دافم  قبط  ددرگن  تباث  نآ  فالخ  هک  مادام  دوب و 

. دیامن جاودزا  یسک  اب  دناوتیمن  دشابن ) بلاغ  رگید  تمالع  رب  وا  رد  ندوب  نز  ای  و 
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جاودزا يارب  یحص  تیلباق  رد  مود - لصف 

هراشا

حاکن رد  یلو  هزاجا  جاودزا . يارب  یحص  تیلباق  تسا : تمسق  ود  ياراد  روبزم  لصف 

جاودزا یارب  یحص  تیلباق  لوا - تمسق 

هراشا

رب ۀبترتم  بقاوع  یسنج و  طباور  يارب  هدنیآ  رهوش  نز و  زا  کی  ره  ینامسج  دادعتـسا  ندوب  اراد  جاودزا  يارب  یحـص  تیلباق  زا  روظنم 
اریز دوشن ، نانآ  یتمالـس  لالتخا  بجوم  ات  تسا  هداد  رارق  نیجوز  یحـص  تیلباـق  ار  حاـکن  طیارـش  زا  یکی  یندـم  نوناـق  دـشابیم . نآ 
لمح عضو  راچد  تسا  نکمم  دشاب  نز  هچنانچ  ددرگیم و  وا  یبصع  یمسج و  يرامیب  بجوم  درادن  یحـص  تیلباق  هک  یـسک  یکیدزن 

. دوش يداع  ریغ 
یـضعب رتدوز و  دارفا  یـضعب  هکنانچ  تسا ، توافتم  کی  ره  رد  تعیبط  رابتعاب  دنیامنیم  ادیپ  جاودزا  يارب  یحـص  تیلباق  دارفا  هک  ینس 

دازآ دارفا و  یماـمت  رد  نآ  نتخاـس  تخاونکـی  يارب  نوناـق  یلو  تسا ، یعیبط  یقیقح  تیلباـق  نآ  هک  دـنروآیم  تسدـب  ار  نآ  رترید 
روکذ رد  روبزم  نس  دنمان . جاودزا  ینوناق  نس  هک  هدومن  نیعم  نآ  يارب  ار  ینس  دارفا ، تعیبط  طیحمب و  هجوت  اب  صیخشت ، رد  ندراذگن 

مامت و لاس  نسب 15  ندیسر  زا  لبق  ثانا  حاکن  : » دیوگیم م  ق . « 1041  » هدام لوا  تمسق  دشابیم . مامت  لاس  ثانا 15  رد  مامت و  لاس   18
 ...«. تسا عونمم  مامت  لاس  نسب 18  ندیسر  زا  لبق  روکذ  حاکن 

نس اریز  دشابیم ، روکذ  ثانا و  رد  مامت  لاس  هدجیه  هک  تسا  دشر  نس  زا  ریغ  هدومن ، نیعم  جاودزا  یحـص  تیلباق  يارب  نوناق  هک  ینس 
دوخ یلام  قوقح  لاوما و  رد  دناوتیم  دوشیم و  جراخ  تیروجحم  زا  نس ، نآب  ندیـسر  اب  ریغـص  هک  تسا  یغامد  ياوق  ومن  رابتعاب  دـشر 

. تسا هدشن  هتفرگ  رظن  رد  دشر  نس  رد  یجازم  یحص و  تیلباق  هجوچیه  هب  دیامن و  فرصت 
ریغ  مکح  رد  دشابن  مامت  لاس  هدجیه  ياراد  هک  سک  ره  : » دیوگیم م . ق . « 1209  » هدام

 279 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
نیدب دوشیم .» جراخ  تمومیق  تحت  زا  دوش  تباث  همکحم  رد  یسک  دشر  مامت  لاس  هدزناپ  زا  دعب  هک  یتروص  رد  کلذ  عم  تسا . دیشر 

م ق . « 1041  » هدام دانتـساب  هکنآ  رگم  دـیامن  جاودزا  دـناوتیمن  دوش  رداص  هاـگداد  زا  لاـس  زا 15  دعب  یـسک  دـشر  مکح  هاگره  تهج 
دوش هداد  نس  طرـش  زا  تیفاعم  يرتخد  ای  يرـسپب  هک  يدروم  رد  نینچمه  دروآ  تسدـب  هاگداد  زا  جاودزا  يارب  نس  طرـش  زا  تیفاـعم 
یلام قوقح  لاوما و  رد  دنناوتیمن  ددرگن  رداص  هاگداد  زا  اهنآ  دشر  مکح  ای  دنـسرن و  دشر  نسب  هک  مادام  دندرگیمن و  بوسحم  دیـشر 

. دنیامن فرصت  دوخ 

- جاودزا نس  طرش  زا  تیفاعم 

هراشا

نیعم نسب  ندیـسر  زا  لبق  هدومن و  نییعت  مامت  لاس  روکذ 18  رد  مامت و  لاس  ثانا 15  رد  ار  جاودزا  نس  تشذگ  هکنانچ  یندـم  نوناق 
م: ق . « 1041  » هدام مود  تمسق  روتسدب  کلذ  عم  تسا ، هدرک  عونمم  ار  نانآ  حاکن 
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اطعا نس  طرـش  زا  تیفاعم  ءانثتـسا  تسا  نکمم  همکحم  بیوصت  مومعلا و  یعدـم  داهنـشیپ  اب  دـنک  اضتقا  یحلاـصم  هک  يدراوم  رد  »... 
لاس زا 15  رتمک  هک  ددرگ  لماش  يروکذـب  مامت و  لاـس  زا 13  رتمک  هک  دوش  هداد  یثاناب  دـناوتیمن  تیفاـعم  نیا  لاـح  ره  رد  یلو  دوش ،

«. دنراد مامت 

: دناهتسد ود  رب  ددرگیم  نس  طرش  زا  تیفاعم  ءاطعا  بجوم  جاودزا  ینوناق  نس  زا  لبق  هک  یحلاصم 

- یعامتجا حلاصم  فلا -

نسب ندیسر  زا  لبق  رتخد  هکنآ  دننام  دریگیم ، رارق  تیاعر  دروم  تاداع  قالخا و  رظن  زا  هک  تسا  یحلاصم  زا  ترابع  یعامتجا  حلاصم 
نـس طرـش  زا  تیفاعم  نتفرگ  اب  شاهداوناخ  وا و  یعامتجا  تیثیح  ظفح  يارب  تروص  نیا  رد  ددرگ ، هلماح  یبنجا  درم  زا  مامت  لاـس   15

نس زا  لبق  دشابیم  یضتقم  هک  تسا  راوگان  نادنچ  رتخد  یلام  تیعـضو  هکنآ  ای  و  دیامنب . جاودزا  هدش  هلماح  وا  زا  هک  يدرم  اب  دناوتیم 
. دشابیمن روبزم  درومب  رظان  نوناق  هک  دـسریم  رظنب  یلو  تسا ، هتفرگ  رارق  رظن  دروم  اههاگداد  رد  رما  نیا  دوش . هداد  رهوشب  ینوناق  نیعم 

تسدب اب  رسپ  تروص  نیا  رد  دوش ، هلماح  نز  نآ  ینز  اب  یکیدزن  رثا  رد  مامت  لاس  هب 18  ندیسر  زا  لبق  هچنانچ  رسپ  رد  تسا  نینچمه 
زا  تیفاعم  ندروآ 
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. دیامن جاودزا  روبزم  نز  اب  دناوتیم  نس  طرش 

- یکشزپ حلاصم  ب -

هک دیامنب . جاودزا  ینوناق  نیعم  نس  زا  لبق  دیامنیم  ءاضتقا  هک  تسا  رسپ  ای  رتخد  یحور  یجازم و  تیعـضو  زا  ترابع  یکـشزپ  حلاصم 
. تسا صصختم  کشزپ  اب  تیعضو  نآ  صیخشت 

لقا دح  نوناق  دوشیمن . هداد  دنـشاب  هتـشاد  مامت  لاس  زا 15  رتمک  هک  يروکذ  مامت و  لاـس  زا 13  رتمک  هک  یثاناب  نس  طرـش  زا  تیفاعم 
. ددرگ یمظنیب  بجوم  ات  هدراذگن  دازآ  ار  دروم  ره  صیخشت  هدومن و  نایب  دوش  اطعا  نس  طرش  زا  تیفاعم  تسا  نکمم  هک  ینس 

- تیفاعم هزاجا  رودص  قیرط 

تساوخرد رد  دیآیم . لمعب  ریغص  هاگتماقا  هزوح  ناتسداد  زا  میق  ای  یلو  ۀلیسوب  جاودزا  نس  طرـش  زا  ریغـص  تیفاعم  ءاطعا  تساوخرد 
هدـش نایب  هک  یحلاصم  هچنانچ  ناتـسداد  ددرگیم . رکذ  دوش  ءاطعا  ریغـصب  نس  طرـش  زا  تیفاـعم  دـیامنیم  باـجیا  هک  یحلاـصم  روبزم 
يارب یحص  تیلباق  رظن  زا  کشزپ  دنک . هنیاعم  ار  ریغـص  یجازم  تاهج  زا  ات  هدومن  هعجارم  ینوناق  کشزپب  دنادب  تیفاعم  ءاطعا  بجوم 
ۀیرظن هک  یتروص  رد  ناتسداد  دهدیم . ناتسدادب  ابتک  ار  دوخ  ةدیقع  هدومن  هنیاعم  ار  ریغص  نآ  یجازم  یحور و  بقاوع  یسنج و  طباور 

میق و اـی  یلو  تساوخرد  دـیامنیم و  ریغـص  يارب  نس  طرـش  زا  تیفاـعم  ءاـطعا  تساوخرد  ناتـسرهش  هاـگداد  زا  دـید  قفاوم  ار  کـشزپ 
تسا و هدـش  تیفاعم  تساوخرد  بجوم  هک  یحلاصمب  یگدیـسر  زا  سپ  هاـگداد  دتـسرفیم . هاگدادـب  نآ  همیمـضب  ار  کـشزپ  یهاوگ 

. دیامنیم اطعا  ریغصب  نس  طرش  زا  تیفاعم  نآ ، ریثأت  صیخشت 
ۀلیـسوب تسا  هدـش  وا  تیفاعم  تساوخرد  هک  یـسک  نس  صیخـشت  تسا و  يرادا  نس  طرـش  زا  تیفاعم  تساوخردـب  هاگداد  یگدیـسر 

هدشن تبث  دیلاوم  رتفد  رد  هک  یئاههمانـسانش  زا  یـضعب  دننام  دشاب  هام  زور و  خیرات  نودب  همانـسانش  هچنانچ  دـیآیم و  لمعب  همانـسانش 
يارب اریز  دوشیمن ، باـستحا  لاس 1322  دشاب 1322 ، هدـش  هتـشون  دـلوت  لاس  ۀمانـسانش  رد  هچنانچ  الثم  دوشیم ، باسح  لاس  رخآ  زور 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 1160 

http://www.ghaemiyeh.com


. دشاب هدش  دلوتم  لاس  رخآ  زور  رد  همانسانش  ةدنراد  تسا  نکمم  هچ  تفرگ  رظن  رد  ار  زور  نیرخآ  دیاب  مامت  لاس  زارحا 
تیلباق  نسب  ندیسر  زا  لبق  حاکن  ایآ  هک  تسنآ  دوش  هعلاطم  دیاب  هک  یعوضوم  هرصبت -
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هزاجا اب  دیامنب  دصق  دناوتب  دشاب و  زیمم  رـسپ ) ای  رتخد   ) دیامنیم جاودزا  هک  یـسک  هاگره  دسریم  رظنب  تسا ؟ لطاب  جاودزا  يارب  یحص 
تیلباق ار  ناونع  هک  یندـم  نوناق  شورب  هجوت  اـب  م ) ق . « 1041  » هدام رد  روکذـم   ) عونمم هملک  اریز  تسا ، حیحـص  وا  حاکن  میق  ای  یلو 

. دنکیمن نالطب  رب  تلالد  تسا ، هدومنن  رکذ  مراهچ  لصف  رد  حاکن  تحص  طئارش  عناوم و  فیدر  رد  هداد و  رارق  جاودزا  يارب  یحص 
نـسب زونه  هک  یـسک  اب  یندم  نوناق  « 1041  » هداـم تاررقم  فـالخ  رب  سک  ره  : » هامدادرم 1310 بوصم 20  جاودزا  نوناـق  « 3  » هدام
نـسب رتخد  هک  یتروص  رد  دش . دهاوخ  موکحم  یبیدأت  سبح  لاس  ود  یلا  هام  شـشب  دـنک  تجوازم  تسا  هدیـسرن  جاودزا  يارب  ینوناق 

تازاجم رب  هوالع  تسا  نکمم  دروم  ود  ره  رد  دوشیم و  موکحم  یبیدأت  سبح  لاس  هس  یلا  ودـب  لقاال  دـشاب  هدیـسرن  مامت  لاـس  هدزیس 
یهتنم هعقاوـم  قوـف  تاررقم  فـالخ  رب  جاودزا  رثا  رد  رگا  ددرگ و  موـکحم  لاـیر  رازه  یلا 20  لاـیر  رازه  ود  زا  يدــقن  يازجب  سبح 

نز توفب  یهتنم  رگا  تسا و  هقاش  لامعا  اب  سبح  لاـس  هد  یلا  جـنپ  زا  جوز  تازاـجم  ددرگ ، نز  مئاد  ضرم  اـی  ءاـضعا  زا  یکی  صقنب 
نامهب زین  دناهتـشاد  مرج  رد  تکرـش  هک  یـصاخشا  ریاس  راگتـساوخ و  دـقاع و  تسا . هقاـش  لاـمعا  اـب  مئاد  سبح  جوز  تازاـجم  دوش ،

مکاـحمب دـناوتیم  هیلدـع  ترازو  ار  صاخـشا  نیا  ۀـمکاحم  دـنوشیم . موـکحم  تسا  ررقم  مرج  نواـعم  يارب  هک  یتازاـجمب  اـی  تازاـجم 
همکحم لیکشت  مدع  تروص  رد  دیامن و  عوجر  دوشیم  نیعم  همانماظن  بجومب  نآ  یگدیسر  بیترت  تالیکشت و  لوصا  هک  یـصوصخم 

و دیامنیم ، دـییأت  دنـشابیم  زیمم  هک  یـصاخشا  حاکن  تحـص  روبزم  هدام  دـمآ .» دـهاوخ  لمعب  یمومع  مکاحم  رد  یگدیـسر  صوصخم 
تـسا حاکن  داجیا  ببـس  هک  دصق  دنناوتیمن  اریز  تسا ، لطاب  وا  جاودزا  دـشابن  زیمم  رتخد ) ای  رـسپ   ) دـیامنیم جاودزا  هک  یـسک  هکنانچ 

جاودزا دوخ  ریغـص  رـسپ  يارب  ای  دهد و  رهوش  ار  دوخ  ریغـص  رتخد  دـناوتب  اًلقتـسم  یلو  هک  دوشیمن  طابنتـسا  هطوبرم  داوم  زا  و  دـنیامنب .
. دشاب هدش  ءاطعا  رتخدب  نس  طرش  زا  تیفاعم  یحلاصم  دوجو  رثا  رد  هکنآ  رگم  درادن ، ینوناق  راثآ  لطاب و  يدقع  نینچ  نیاربانب  دیامن ،

- هلأسم

زا  یتهجب  دیامن و  جاودزا  نس ، طرش  زا  تیفاعم  اطعا  رثا  رد  یسک  هاگره 
 282 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

دیدج تیفاعم  ءاطعاب  جایتحا  دشاب ، جاودزا  نس  زا  لبق  هچنانچ  وا  ددجم  حاکن  ددرگ ، لحنم  حاکن  خـسف ، ای  فرط  توف  لیبق  زا  تاهج 
ریخا رما  ءاقب  تسا و  یحلاصم  دوجو  یجازم و  تیعضوب  هجوت  اب  دوشیم  هداد  جاودزا  يارب  نس  طرش  زا  تیفاعم . هک  یسکب  اریز  درادن ،

. ددرگیم باحصتسا  دوشن  تباث  شفالخ  هکیمادام 

حاکن رد  یلو  ةزاجا  مود - تمسق 

- روکذ حاکن  - 1

دیامنب ءاشنا  دـصق  دـناوتب  هک  سک  ره  هدـعاق  قبط  نیاربانب  ددرگیم . عقاو  اهنآ  ياـضر  دـصق و  قفاوت  هلیـسوب  دزماـن  ود  نیب  حاـکن  دـقع 
فرط زا  دراد و  رهوش  رد  یحور  یجازم و  ریثأت  یفرط  زا  حاکن  تعیبط  نوچ  یلو  دزاس ، دقعنم  ار  نآ  دریگ و  رارق  دـقع  فرط  دـناوتیم 

فلکم مئاد  حاکن  رثا  رد  جوز  اریز  دشاب ، هدشن  هداد  رارق  نآ  رد  رهم  مئاد و  حاکن  هچ  رگا  دـیامنیم ، باجیا  ار  لاوما  رد  فرـصت  رگید 
دوخ یلام  قوقح  لاوما و  رد  فرصت  دناوتیمن  ریغـص  دیامنیم و  لام  ۀیدأتب  دهعتم  ار  دوخ  میقتـسم  ریغ  ددرگیم و  دوخ  ۀجوزب  هقفن  هیدأتب 

نآ ذوفن  تحـص و  دزاس و  دقعنم  ار  حاکن  دقع  دناوتیم  دـشاب  زیمم  هچنانچ  دـشر  نس  زا  لبق  روکذ  نیاربانب  دـشاب . زیمم  هچ  رگا  دـیامنب 
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تسا دیشر  ریغ  مکح  رد  دشابن  مامت  لاس  هدجیه  ياراد  هک  سک  ره  : » دیوگیم م  ق . « 1209  » ةدام دوب . دهاوخ  میق  ای  یلو  هزاجاب  طونم 
...« 

طرش زا  تیفاعم  هاگداد  فرط  زا  هک  یسک  تسا و  عونمم  دوخ  یلام  قوقح  لاوما و  رد  فرصت  زا  دیـشر  ریغ  م  ق . « 1207  » ةدام قبط  و 
هک تسا  نس  طرـش  زا  تیفاـعم  زا  ریغ  م  ق . « 1209  » ةدام قبط  ریغص  نتخانش  دیـشر  اریز  دوشیمن ، هتخانـش  دیـشر  ددرگیم ، اطعا  واب  نس 

. دوشیم اطعا  ریغصب  م  ق . « 1041  » ةدام روتسدب 
زا دـشر  مکح  هچنانچ  دـنیامنب  جاودزا  دـنهاوخب  نس  طرـش  زا  تیفاعم  رثا  رد  مامت  لاس  هدـجیه  زا  لبق  هک  يروکذ  تشذـگ  هچنآ  ربانب 

ةدام دافم  دوب . دـهاوخ  میق  ای  یلو  ةزاجاب  طونم  نآ  تحـص  یلو  دوشیم  دـقعنم  وا  ۀلیـسوب  دـقع  دـشاب ، هدـشن  رداص  واب  تبـسن  هاـگداد 
لطاب دشاب  وا  یلام  قوقح  لاوماب و  طوبرم  هک  يدح  ات  ریغص  لاوقا  لامعا و  : » م ق . « 1212  » هدام دنکیم . دییأت  ار  رما  نیا  م  ق . « 1212»

ضوعالب  کلمت  دناوتیم  زیمم  ریغص  کلذ  عم  تسا ، رثا  الب  و 
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مزال میق  ای  یلو  ةزاجا  دـشاب  هدـش  رداص  وا  دـشر  مکح  هک  یتروص  رد  اما  تاحابم .» تزایح  ضوعـالب و  حلـص  هبه و  لوبق  لـثم  دـنک 
. دیامن جاودزا  مامت  لاس  هدجیه  زا  سپ  هک  دشابیم  یسک  دننام  تسین و 

- ثانا حاکن  - 2

هراشا

: ددرگیم نایب  تمسق  هس  رد  نآ  و 

- لاس هدزناپ  ات  لاس  هدزیس  زا  سپ  ثانا  حاکن  لوا -

، دـیامنب جاودزا  دـهاوخب  نس  طرـش  زا  تیفاعم  نتـشاد  رثا  رد  تسا و  هدیـسرن  مامت  لاـس  هدزناـپب  هتـشذگ و  لاـس  هدزیـس  زا  هک  يرتخد 
تـسا زیمم  هک  یـسک  تشذـگ  لوا  دـلج  رد  هلماـعم  نیفرط  تیلها  رد  هکناـنچ  اریز  دریگیم ، رارق  دـقع  فرط  دوـخ  دـشاب  زیمم  هچناـنچ 

یئوشانز و ینعم  دناوتب  دشاب و  زیمم  تسا  نکمم  رتمک  مامت ، لاس  هدزناپ  هدزیس و  نیب  نس  رد  رتخد  یلو  دریگ ، رارق  دقع  فرط  دناوتیم 
ثانا زین  مامت  لاس  نسب 15  ندیـسر  زا  دعب   ) ترابع زا  دافتـسمب  رظن  دوش  عقاو  رتخد  ۀلیـسوب  دقع  هچنانچ  دـمهفب . ار  نآ  بقاوع  راثآ و 
نینچ هک  یتروص  رد  و  تسا . حاکن  ذوفن  طرش  یلو  هزاجا  نآ ، مکح  زا  هطبنتسم  تیولوا  م و  ق . « 1042  » هدام رد  روکذم  دنناوتیمن )... 

. دوشیم دقعنم  یلو  ۀلیسوب  دقع  دیامن  ءاضتقا  یحلاصم  دشابن و  زیمم  يرتخد 

- لاس هدجیه  ات  لاس  هدزناپ  زا  سپ  ثانا  حاکن  مود -

دناوتیم زیمم  صخش  تشذگ  هلماعم  نیفرط  تیلها  رد  هکنانچ  دشابیم و  زیمت  دصق و  ياراد  دشاب  هتـشذگ  لاس  هدزناپ  نس  زا  هک  يرتخد 
ةدام دافم  زا  رما  نیا  دریگیم و  رارق  حاکن  دـقع  فرط  دوخ  دـیامنب  جاودزا  دـهاوخب  هچنانچ  روبزم  رتخد  نیاربانب  دریگ . رارق  دـقع  فرط 

. دوشیم طابنتسا  م  ق . « 1042»
صخش تبظاوم  م  ق . « 1235  » ةدام روتـسدب  رما  نیا  رد  الاب  ةدام  حیرـصت  رب  هوالع  اریز  دـشابیم ، مزال  زین  رتخد  حاکن  رد  یلو  تیاـضر 

. تسا وا  یلو  ةدهعب  ریغص 
دوخ یلو  ةزاجا  نودـب  دناهدیـسرن  مامت  لاس  هدـجیه  هب  هک  مادام  دـناوتیمن  ثانا  زین  لاـس  نسب 15  ندیـسر  زا  دـعب  : » م ق . « 1042  » ةدام
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«. دنک رهوش 
هچنانچ تسین و  ذفان  حاکن  دقع  نآ  نودب  و  تسا ، حاکن  دقع  تحـص  طرـش  یلو  تیاضر  ددرگیم ، مولعم  دـناوتیمن )  ) ۀـملک زا  هکنانچ 

سپس  ددرگ و  دقعنم  دقع  وا  تیاضر  نودب 
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زونه ای  هدرک  رهوش  رتخد  هک  دیامنیمن  یقرف  رما  نیا  رد  الاب  ةدام  قالطاب  هجوت  اب  ددرگیم . ذیفنت  داقعنا  نامز  زا  حاکن  دقع  دـهد ، هزاجا 
. دشاب هدرکن  رهوش 

تلع و نایبب  جایتحا  دوب و  دهاوخ  حاکن  داقعنا  مدع  يارب  یفاک  یلو  در  دـنک ، رهوش  دـناوتیم  یلو  ةزاجا  اب  رتخد  هک  الاب  تروص  ود  رد 
. درادن نآ  ندوب  هجوم 

نیا لیلد  دراد . مزال  ار  میق  هزاجا  دشاب  هتشادن  یصو  ای - یلو  دیامن  جاودزا  دهاوخب  مامت  لاس  زا 18  لبق  رتخد  هک  یتروص  رد  هرصبت -
: رما

ار یـسک  هزاجا  دنک  رهوش  دهاوخب  هاگره  درادن  یلو  دراد و  مامت  لاس  هک 18  يرتخد  طـقف  هک  تسا ، م  ق . « 1044  » ةدام موهفم  الوا -
وا حاکن  رد  درادن  صاخ  یلو  دراد و  لاس  هدـجیه  زا  رتمک  هک  يرتخد  دومن  طابنتـسا  الاب  هدام  زا  ناوتیم  نیاربانب  درادـن . مزال  حاکن  رد 
رب تیالو  هداد  واب  یـصوم  هک  یتارایتخا  دودـح  رد  یـصو  دـیامنیم . دـییأت  ار  رما  نیا  م  ق . « 1422  » ةدام حور  دـشابیم . مزال  میق  هزاـجا 

. دراد ریغص 
هیلع و یلوم  صخش  تبظاوم  : » م ق . « 1235  » هدام روتسدب  تسا و  دیشر  ریغ  مکح  رد  دراد  مامت  لاس  هدجیه  زا  رتمک  هک  يرتخد  ایناث -
ار ریغـص  تظافح  میق  هک  تسا  يرما  نیرتگرزب  حاکن  تسا .» میق  اب  وا  یلام  قوقح  لاوماب و  هطوبرم  روما  هیلک  رد  وا  ینوناق  یگدـنیامن 

. تسا میق  ای  یصو و  هزاجاب  طونم  دیامنیم  جاودزا  لاس  هدزناپ  زا  سپ  هک  يرتخد  تهج  نیدب  دریگب ، رظن  رد  دیاب  نآ  رد  دورو  رد 

مامت لاس  هدجیه  زا  سپ  ثانا  حاکن  موس -

هراشا

م: ق . « 1043  » ةدام روتسدب 
ردپ هاگره  تسا . وا  يردپ  دج  ای  ردپ  ةزاجاب  فقوتم  دشاب  هتـشاد  مامت  لاس  زا 18  شیب  هچ  رگا  هدرکن  رهوش  زونه  هک  يرتخد  حاـکن  »

طیارـش دنک و  رهوش  واب  دهاوخیم  هک  يدرم  لماک  یفرعم  اب  دناوتیم  رتخد  دنک  هقیاضم  هزاجا  نداد  زا  هجوم  تلع  نودـب  يردـپ  دـج  ای 
دعب دهدیم و  عالطا  يردپ  دج  ای  ردپب  ار  بتارم  روبزم  رتفد  طسوتب  هعجارم و  جاودزا  رتفدـب  هدـش  هداد  رارق  اهنآ  نیب  هک  يرهم  حاکن و 

جاودزا رتفد  زا  ریغ  يرگید  لئاسوب  روبزم  عالطا  تسا  نکمم  دزاس . عقاو  ار  حاـکن  دـناوتیم  روبزم  رتفد  عـالطا ، خـیرات  زا  زور  هدزناـپ  زا 
يردپ  دج  ای  ردپب 
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: تسا ریز  بلاطم  يواح  الاب  هدام  دوش .» ملسم  روبزم  عالطا  دیاب  یلو  دوش ، هداد 

. تسا يردپ  دج  ای  ردپ  هزاجاب  فقوتم  دشاب  هتشاد  مامت  لاس  هدجیه  زا  شیب  هچ  رگا  هدرکن  رهوش  زونه  هک  يرتخد  حاکن  کی -
هک دیامنیمن  یقرف  رما  نیا  رد  دشابیم . یلو  هزاجاب  طونم  دـشاب  هدـشن  لئاز  یکیدزن  رثا  رد  وا  تراکب  هک  يرتخد  حاکن  هیماما  قوقح  رد 

تاـیلمع اـی  ندـیرپ و  رثا  رد  هچ  رگا  تسا ، هدـش  یکیدزن  ربد  زا  اـی  هدـشن  یکیدزن  وا  اـب  یلو  هدرک  رهوش  اـی  دـشاب  هدرکن  رهوش  رتخد 
یلو ةزاجاب  فقوتم  شحاکن  دشاب  هتشاد  هک  ینس  ره  تسا  هرکاب  هک  يرتخد  نیاربانب  دشاب . هدش  وا  زا  تراکب  ۀلازا  نآ  لاثما  یحارج و 
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ةزاجا دنک  رهوش  دهاوخب  هچنانچ  دشاب  ههبـش  ای  انز  رثا  رد  هچ  رگا  تسا  هدـش  لیاز  یکیدزن  ۀلیـسوب  وا  تراکب  هک  يرتخد  اما  دـشابیم .
هداد رارق  رتخد  ندرکن  رهوش  حاکن ، رد  ار  یلو  هزاجا  طانم  دناسریم و  دـش  هتفگ  الاب  رد  ار  هچنآ  فالخ  هدام  رهاظ  درادـن . مزال  ار  یلو 

زا سپ  رتخد  حاکن  رد  ار  یلو  ةزاجا  كالم  یعامتجا  طیحمب  هجوت  اب  یمومع  تفع  تیاـعر  يارب  یندـم  نوناـق  هک  دـسریم  رظنب  تسا .
دشاب و هدرم  شرهوش  هکنآ  هاوخ  تسا  هدرک  رهوش  البق  دراد و  مامت  هدجیه  هک  يرتخد  نیاربانب  تسا . هدادن  رارق  تراکب  لاس ، هدجیه 
وا اب  لوا  رهوش  هچ  رگا  درادن  مزال  ار  یلو  هزاجا  دیامن  رهوش  ًاددـجم  دـهاوخب  هچنانچ  دـشاب  هدـش  خـسف  حاکن  ای  هداد و  قالط  ار  وا  ای 

. دشاب هدرکن  مه  یکیدزن 
، تسا ذفان  ریغ  وا  حاکن  هک  دسریم  رظنب  دنک ، جاودزا  یلو  هزاجا  نودـب  دراد  مامت  لاس  هدـجیه  هدرکن و  رهوش  زونه  هک  يرتخد  هاگره 

حاکن تحـص  طرـش  یلو  هزاجا  هک  دوشیم  طابنتـسا  الاب  هداـم  رد  روکذـم  تسوا ) يردـپ  دـج  اـی  ردـپ  هزاـجاب  فقوتم   ) تراـبع زا  اریز 
ياراد رتخد  ددرگ  مولعم  سپـس  دیامن و  تردابم  وا  حاکنب  جاودزا  رتفد  دـنک و  یفرعم  یلو  نودـب  ار  دوخ  يرتخد  هاگره  الثم  دـشابیم .

. دوشیم ذیفنت  داقعنا  نامز  زا  حاکن  دقع  دهد  هزاجا  ًادعب  یلو  هچنانچ  تسا و  ذفان  ریغ  وا  حاکن  تسا ، هدوب  يرهق  یلو 
: دوشیم ضرف  تروص  ود  دهدن ، هزاجا  دیامن  رهوش  دهاوخیم  دراد و  مامت  لاس  هک 18  يرتخدب  یلو  هک  یتروص  رد  ود -
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ای دنک  در  ار  وا  جاودزا  تلع  نایب  نودب  هکنآ  هاوخ  دنکیم ، هقیاضم  رتخدب  جاودزا  هزاجا  نداد  زا  هجوم  تلع  نودـب  یلو  لوا - تروص 
اب دهاوخیم  هک  ار  يدرم  همان  نآ  رد  دسیونب و  دوخ  یلوب  ياهمان  دناوتیم  رتخد  تروص  نیا  رد  دـیامن . در  ار  نآ  هجوم  ریغ  تلع  دانتـساب 

قالط رد  تلاکو  لیبق  زا  دنک ، رکذ  دنشاب  هدراذگ  رارق  یطئارش  هکنانچ  ار  حاکن  طیارـش  نینچمه  دیامن و  یفرعم  الماک  دنک  جاودزا  وا 
ياههناخ رتفد - زا  یکی  ۀلیـسوب  همان  نیا  تسا . هدـش  رارقرب  اهنآ  نیب  هک  يرهم  رادـقم  نینچمه  ناکم و  راـیتخا  نتـشاد  هنیعم ، دراوم  رد 

ناونعب هک  یـسک  نامه  يارب  ار  رتخد  دناوتیم  هناخرتفد  همان ، غالبا  خـیرات  زا  زور  زا 15  سپ  دوشیم و  هداتـسرف  رتـخد  یلو  يارب  جاودزا 
دوشیم دافتـسم  الاب  هدام  زا  هکنانچ  دیامن . جاودزا  تسا  هداد  رکذت  یلوب  ۀمان  رد  هک  يرهم  طئارـش و  اب  هدومن  یفرعم  دوخ  يدـعب  رهوش 

دوش و هداد  عالطا  یلوب  يرگید  ۀمان  ۀلیـسوب  دیاب  دشاب ) رتخد  ررـضب  نآ  ۀـجیتن  هک   ) دـهد يور  رهم  ای  حاکن  طئارـش  رد  يرییغت  هاگره 
عالطا رهم ، ندوزفا  دننام  دشاب  رتخد  عفنب  نآ  ۀـجیتن  هاگره  الا  و  دـیآ . لمعب  جاودزا  روبزم ، ۀـمان  غالبا  خـیرات  زا  رگید  زور  زا 15  سپ 

. دوب دهاوخن  مزال  یلوب  ددجم  نداد 
ندیسر دهدب . عالطا  يردپ  دج  ای  ردپب  یمـسر  ۀمان  راهظا  لیبق  زا  جاودزا  رتفد  زا  ریغ  يرگید  لئاسوب  ار  دوخ  حاکن  رتخد  تسا  نکمم 

. دیامنب جاودزاب  مادقا  دناوتب  ات  دوش  ملسم  دیاب  رتفدرس  يارب  یلوب  روبزم  گرب 
. دیامنیم هقیاضم  رتخدب  هزاجا  نداد  زا  هجوم  تلع  رکذ  اب  یلو  مود - تروص 

زا هک  ار  دوخ  ةدرک  لیـصحت  رتخد  یلو  هکنآ  دـننام  دـیامنب ، جاودزا  داهنـشیپ  دروم  درم  اـب  دـناوتیمن  رتخد  تروص  نیا  رد  دـسریم  رظنب 
رد موکحم و  یمومع  مئارج  ۀـجیتن  رد  راب  نیدـنچ  ای  دراد  یـشکوقاچ  ترارـش و  هقباس  هک  يدرم  اب  حاکن  زا  دـشابیم  یمرتحم  ةداوناـخ 

دوب دـهاوخ  جاودزا  رتفدرـس  اـب  نآ  ندوبن  هجوم  جاودزا و  در  تلع  ندوب  هجوم  صیخـشت  هک  دـسریم  رظنب  دـنک . عـنم  هدرب  رـسب  نادـنز 
يارب یعجرم  مه  نوناق  تسا و  وا  ةدهعب  جاودزا  تبث  اریز  دشابیم ، جاودزا  رتفدرس  اب  حاکن  تحص  طئارش  دوجو  صیخشت  هک  ینانچمه 

. تسا هدومنن  نیعم  رما  نیا 
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ار يرهق  تیالو  تمـس  هک  دشابیم  يردپ  دج  ای  ردپ  اب  تسا  هدرکن  رهوش  زونه  هتـشاد و  مامت  لاس  هک 18  يرتخد  حاکن  هزاجا  رکذت -
رد رتخد  دنشاب  تمومیق  تحت  هفس  نونج و  لیبق  زا  یتلعب  ای  دنشاب و  هدرک  توف  يردپ  دج  ای  ردپ  هک  یتروص  رد  دنراد . رتخدب  تبـسن 

: دیوگیم م  ق . « 1044  » ةدام درادن . مزال  ار  یسک  هزاجا  تسا و  دازآ  دوخ  جاودزا  رما 
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وا میق  ةزاجا  دشاب  تمومیق  تحت  یتلعب  رتخد  يردپ  دج  ای  ردپ  رگا  دهدب و  يردپ  دج  ای  ردپ  صخش  دیاب  ار  هزاجا  لبق  ةدام  دروم  رد  »
«. دوب دهاوخن  مزال 

ار جاودزا  ةزاجا  دـناوتن  رتخد  نانآ  تماقا  لحم  نتـسنادن  رثا  رد  دنـشاب و  بئاغ  ای  نادـنز و  رد  يردـپ  دـج  ردـپ و  هک  ار  يدروم  نوناق 
طقاـس رما  نیا  رد  یلو  تیـالو  قح  یندـم  نوناـق  « 1044  » هداـم زا  طبنتـسم  رباـنب  هک  دـسریم  رظنب  تسا . هدومنن  ینیبشیپ  دروآ  تسدـب 

: یندم نوناق  « 1187  » هدام دومن . ار  وا  هزاجا  نیما و  نییعت  موزل  طابنتـسا  یندم  نوناق  « 1187  » هدام كالم  تدحو  زا  ناوتیمن  ددرگیم و 
دوخ فرط  زا  مه  اریـسک  دنک و  یگدیـسر  هیلع  یلوم  روماب  دناوتن  هک  یتلع  رهب  ای  سبح  ای  تبیغ  ۀطـساوب  رـصحنم ، يرهق  یلو  هاگره  »
ًاتقوم واب  هعجار  روما  ریاس  هیلع و  یلوم  لاوما  ةرادا  يدـصت و  يارب  مومعلا  یعدـم  داهنـشیپ  هب  نیما  رفن  کـی  مکاـح  دـشاب  هدرکن  نیعم 

. درادن یلو  هک  تسا  يدروم  دننام  تسا و  مات  لالقتسا  ياراد  الاب  دروم  رد  دوخ  حاکن  رد  رتخد  نیاربانب  درک .» دهاوخ  نیعم 

- هیماما قوقح  رد  حاکن  رد  تیالو 

ریغص دیامنب . جاودزا  دنشاب  هک  ینس  ره  رد  رتخد ) ای  رـسپ   ) دوخ ریغـص  دنزرف  يارب  دناوتیم  دشابیم  يردپ  دج  ردپ و  زا  ترابع  هک  یلو 
نیب غولب  دشر و  زا  سپ  هرکاب  رتخد  حاکن  رد  دـنک . جاودزا  اًلقتـسم  دـناوتیم  هدـش و  جراخ  تیالو  تحت  زا  لقع  غولب و  دـشر و  زا  سپ 

دهاوخ یلو  ةزاجا  اب  وا  حاکن  نیاربانب  دنک . رایتخا  رهوش  دناوتیمن  یلو  ةزاجا  نودب  وا  هک  دننآ  رب  ياهدع  تسا . فالتخا  هیماما  نیقوقح 
هچ رگا  تسا  هدـش  لـحنم  تیجوز  یکیدزن  نودـب  هدرک و  رهوش  اـی  هدرکن  رهوش  زونه  هک  تسا  يرتخد  هرکاـب  هدیـشر  زا  روظنم   ) دوب
رثا رد  ینعی  دـشاب ) هبیث  هدیـشر  رتخد  هک  یتروص  رد  دـشاب ) هدـش  لئاز  یحارج  تایلمع  ای  ندـیرپ و  دـننام  ءاحنا ، زا  يوحنب  وا  تراکب 

هلازا  یکیدزن 
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. دنک رهوش  دـناوتیم  دـهاوخب  سک  رهب  دوخ  درادـن و  مزال  حاکن  رد  ار  یلو  ةزاجا  دـشاب  ههبـش  انزب و  هچ  رگا  تسا ) هدـش  وا  زا  تراکب 
یلو ار  هرکاب  هدیشر  هک  دننآ  رب  رگید  ةدع  درادن . یلو  هزاجاب  جایتحا  دیشر  رسپ  دننام  حاکن  رد  هرکاب  ةدیـشر  هک  دننآ  رب  رگید  یـضعب 
مئاد حاکن  رد  ياهتـسد  دناهدراذگ . قرف  عاطقنا  ماود و  دـقع  نیب  ءاهقف  زا  رگید  ضعب  درادـن . دوخ  زا  يرایتخا  رتخد  دـیامنیم و  جاودزا 

هزاجا عطقنم  حاکن  رد  راتخم و  ار  رتخد  مئاد  حاکن  رد  سکعلاب  رگید  هتـسد  راـتخم و  ار  رتخد  عطقنم  رد  دـننادیم و  مزـال  ار  یلو  هزاـجا 
. دنرامشیم مزال  ار  یلو 

دـشاب يدرم  اب  جاودزاب  لیام  نز  هچنانچ  هک  دننآ  رب  دـننادیم  مزال  هدیـشر  هغلاب  هرکاب  رتخد  حاکن  رد  ار  یلو  هزاجا  هک  ءاهقف  زا  یناسک 
جایتحا رتخد  تسین و  نکمم  وا  زا  هزاجا  هک  يوحنب  تسا  بئاغ  وا  یلو  هکنآ  ای  دـهدیمن و  هزاجا  یلو  تسا و  وا  وفک  ًافرع  ًاعرـش و  هک 

. دشابیمن مزال  یلو  نذا  دراد  جاودزاب 
زا هداد و  رارق  دوخ  قشمرـس  ار  سیوس  هسنارف و  یندم  نوناق  جاودزا  يارب  یحـص  تیلباق  نتـشون  رد  ناریا  یندم  نوناق  هک  دـسریم  رظنب 

. تسا هدومن  يوریپ  دیدج  قوقح  تایرظن 
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- یفنم طئارش  - 2

هراشا

. دنیامنب جاودزا  رگیدـکی  اب  دـنناوتیمن  اهنآ  نآ ، ندوب  اب  هک  درم  نز و  نیب  یعامتجا  ای  یعیبط  ياهتیعـضو  زا  تسا  ترابع  روبزم  طئارش 
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. دنمان حاکن  عناوم  ار  یفنم  طئارش 
: زا تسا  ترابع  حاکن  عناوم 

تبارق لوا - لصف 

هراشا

: تسا مسق  هس  رب  تبارق  تسا . دوجوم  رفن  ود  نیب  هک  تسا  يدنواشیوخ  زا  ترابع  تبارق 

یبسن تبارق  لوا -

هراشا

فلتخم للم  قوقح  دیآ . یم  دوجوب  أشنم  کی  زا  رفن  ود  ای  يرگید و  زا  یکی  دلوت  رثا  رد  هک  تسا  يدنواشیوخ  زا  ترابع  یبسن  تبارق 
. تسا هدومن  عنم  رگیدکی  اب  ار  یبسن  يابرقا  زا  ضعب  نیب  جاودزا 

: دناهدرک نایب  تهج  ود  زا  ار  یبسن  يابرقا  نیب  جاودزا  عنم  تلع 

- ءاضعالا فئاظو  ملع  رظن  زا  کی -

تهالب و نونجب و  التبم  بلغا  دـندرگیم  دـلوتم  نانیا  زا  هک  یناسک  دوشیم و  فیعـض  يداژن  تافـص  کیدزن  ياـبرقا  نیب  جاودزا  رثا  رد 
يرامیب دننام  دنامیم ، یقاب  هتفای و  دیدشت  کیدزن  يابرقا  زا  نیدلوتم  رد  یثرا  ضارما  هکنآ  رب  هوالع  دنریمیم ، دـلوت  زا  سپ  هاگ  جـلف و 

. یلیفومه

- یحور رظن  زا  ود -

نیب زا  يدوزب  هک  تسا  زیچان  فیعـض و  نادـنچ  دـناهدش  گرزب  هدرک و  یناگدـنز  رگیدـکی  اب  هک  کـیدزن  ياـبرقا  نیب  یـسنج  لـیامت 
. دریگ رارق  تسا  عامتجا  هیلوا  لولس  هک  هداوناخ  ءاقب  بجوم  دناوتیمن  تفر و  دهاوخ 

رظنب تسا . رگید  للم  قوقح  رد  نآ  زا  رتعیسو  للم  ضعب  قوقح  رد  نآ  ةرئاد  دراد و  یخیرات  دتمم  قباوس  یبسن  يابرقا  نیب  جاودزا  عنم 
روطت  لماکت و  ریس  عامتجا و  ملعب  هجوت  اب  اذل  تفای ، عامتجا  خیرات  ياهیکیرات  رد  یملع  تایسدح  ۀلیسوب  دیاب  ار  نآ  تلع  هک  دسریم 
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الاب رد  روکذم  روما  هتـشاد و  یعامتجا  تابجوم  همیدق  للم  رد  نادـنواشیوخ  نیب  جاودزا  عنم  هک  دز  سدـح  ناوتیم  همیدـق  للم  ماوقا و 

ار هداوناخ  ءاقب  زیچ  ود  هداوناخ  تالیکـشت  رد  هک  تسا  نیا  نآ  دناهتـشادن و  نآـب  یهجوت  هجو  چـیه  هب  هدوب و  رود  ناـنآ  رظن  زا  اًـلماک 
زا سپ  هدوب و  نآ  سیئر  ای  هداوناخب  قلعتم  لاوما  تهج  نیدب  دارفا . يرگید  لوقنم و  ریغ  اصوصخم  لاوما  یکی  تسا : هدومنیم  نیمـضت 

هکلب دوشن ، هتساک  اهنآ  ةدع  زا  هک  دنتشاد  ششوک  یعس و  هداوناخ  دارفاب  تبن  تسا و  هدشیمن  میسقت  هدیـسریم و  يدعب  سیئرب  وا  توف 
دوخ رد  و  دندادیمن ، رگید  هداوناخ  دارفاب  رتخد  نینچمه  و  دـنتفرگیم ، یگدربب  رگید  ياههداوناخ  زا  ار  يدارفا  تراغ  تقرـس و  ۀلیـسوب 

تیزکرم ندز  مهربـب  طوـنم  رما  نیا  تسا و  مـظنم  هعماـج  لیکـشت  رـشب و  داـحتا  ناـشروظنم  هـک  بهاذـم  دـندومنیم . جاودزا  هداوناـخ 
بهاذم ماوقا و  ضعب  رد  ءابرقا  نیب  حاکن  عنم  ةرئاد  دندومن . عنم  ار  ابرقا  نیب  حاکن  دنتـسب و  رمک  ابرقا  نیب  جاودزا  عنمب  دوبیم ، اههداوناخ 

. دوب هدش  عنم  دندوب  یگداوناخ  مان  کی  ياراد  هک  یناسک  نیب  جاودزا  هک  هدوب  عیسو  نادنچ 
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تسا عونمم  نانآ  اب  حاکن  هک  یبسن  يابرقا 

انز ای  ههبـش  زا  لصاح  تبارق  هچ  رگا  تسا ، عونمم  لـیذ  یبسن  براـقا  اـب  حاـکن  : » دـیوگیم م  ق . « 1045  » ةدام مالـسا  قوقح  زا  يوریپب 
: دشاب

. دورب الاب  هک  ردق  ره  تادج  ردام و  اب  دادجا و  ردپ و  اب  حاکن  - 1
. دورب نیئاپ  هک  ردق  ره  دالوا  اب  حاکن  - 2

. دورب نیئاپ  هک  ردق  ره  ات  اهنآ  دالوا  رهاوخ و  ردارب و  اب  حاکن  - 3
تامرحم ءاهقف  حالطـصا  رد  ار  روبزم  صاخـشا  تادـج » دادـجا و  ردام و  ردـپ و  تالاخ  تامع و  و   » دوخ تالاخ  تامع و  اب  حاکن  - 4

. دنمان یبسن 
ای یبا و  ای  دشاب  ینیوبا  الاب  رد  روکذم  صاخشا  اب  يدنواشیوخ  هک  دیامنیمن  قرف  قوف  دراوم  رد  یبسن  يابرقا  اب  جاودزا  عنم  رد  هرصبت -

يدنواشیوخ  روبزم  ماسقا  زا  کی  ره  رد  اریز  انز ، زا  ای  دشاب  ههبش  زا  نانآ  اب  يدنواشیوخ  هک  دیامنیمن  قرف  هکنانچمه  اهنت ، یما 
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حیحـص تسا  هدشن  هدرب  اهنآ  زا  یمان  هدام  رد  هک  رگید  یبسن  يابرقا  اب  حاکن  تسا . دوجوم  دشابیم  نوخ  تدحو  رب  نآ  يانب  هک  یعیبط 
. دشابیم

- یبسن تبارق  أشنم 

: تسا مسق  ود  رب  درم  نز و  نیب  یسنج  ۀطبار  تسا . یسنج  ۀطبار  یبسن  تبارق  أشنم 
. تسا دوجوم  حیحص  حاکن  نانآ  نیب  هک  يدرم  نز و  یسنج  ۀطبار  - 1

. ههبش انز و  تسا : مسق  ود  رب  زین  روبزم  ۀطبار  تسین . دوجوم  حیحص  حاکن  نانآ  نیب  هک  يدرم  نز و  یسنج  ۀطبار  - 2
هطبار نآ  هک  دـننادب  یکیدزن  نیح  رد  دـشابن و  دوجوم  حیحـص  حاکن  نانآ  نیب  هک  تسا  يدرم  نز و  یـسنج  ۀـطبار  زا  ترابع  انز  انز -

تیاضر اب  هک  دـننک  روصت  درم  نز و  هاگره  الثم  تسا . ههبـش  دـشابیم  عورـشمان  نانآ  هطبار  هک  دـننادن  هک  یتروص  رد  تسا . عورـشمان 
، دنیامن یکیدزن  دننک و  جاودزا  مه  اب  وحن  نیدـب  درادـن و  دـنک  اضر  دـصق و  رب  تلالد  هک  يزیچب  جایتحا  دوشیم و  دـقعنم  حاکن  ینطاب 
زا یکی  هاـگره  دـناهدومنیم . ار  نآ  تیعورـشم  روصت  هدوب و  هابتـشا  رد  ناـنآ  رما  نیا  رد  اریز  دـشابیمن ، اـنز  تسا و  ههبـش  روبزم  ۀـطبار 

بوسحم انز  تسا  هدوب  ملاع  هک  يرگیدـب  تبـسن  ههبـش و  واب  تبـسن  لـمع  دـشاب ، هطبار  ندوب  عورـشم  اـنب  لـهاج  نز ) اـی  درم   ) نیفرط
. ددرگیم

رد یعونصم  حاقل  ای  ذیخفت  زا  دلوتم  هچب  دنمان . ههبـش ) دلو   ) ددرگ دلوتم  ههبـش  ۀطبار  زا  و  انز ) دلو   ) دوش دلوتم  انز  هطبار  زا  هک  یـسک 
زا دـلوتم  لفط  دـشاب ، دوجوم  حیحـص  حاکن  درم  نز و  نیب  هچناـنچ  هک  بیرقت  نیاـب  تسا ، درم  نز و  نیب  یکیدزن  زا  دـلوتم  هچب  مکح 

ههبـش ای  انز  مکح  رد  دشابن  حیحـص  حاکن  درم  نز و  نیب  هچنانچ  تسا و  حیحـص  حاکن  زا  یـشان  یعونـصم  حاقل  ای  ذـیخفت  رثا  رد  نانآ 
. تسا

حاکن زا  دـلوتم  دـننام  ندوب  عونمم  ثیح  زا  دنـشاب  هدـش  دـلوتم  ههبـش  ای  انز و  زا  اهنآ  ود  ره  ای  اهنآ  زا  یکی  هک  یبسن  يابرقا  نیب  حاکن 
هک یبسن  يابرقا  اب  حاکن  تسا ، عونمم  دناهدش  دلوتم  حیحص  حاکن  زا  هک  یبسن  يابرقا  اب  حاکن  هک  يدروم  ره  رد  ینعی  دشابیم ، حیحص 

زا 
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لطاب هدش  دلوتم  حیحـص  حاکن  زا  هک  دوخ  رهاوخ  اب  هدش  دلوتم  انز  زا  هک  يرـسپ  نیاربانب  دشابیم . عونمم  زین  دناهدش  دلوتم  ههبـش  ای  انز 
. دناهدش دلوتم  ههبش  زا  ای  انز و  زا  ود  ره  هک  يردارب  رهاوخ و  ود  نیب  حاکن  تسا  نینچمه  دشابیم و 

یعاضر تبارق  مود -

هراشا

طخب یبـسن ، تبارق  دـننام  زین  نآ  دوـشیم و  لـصاح  ندروـخ  ریـش  رثا  رد  رفن  ود  نیب  هک  تسا  يدـنواشیوخ  زا  تراـبع  یعاـضر  تـبارق 
. ددرگیم میسقت  فارطا  يدومع و 

دارفا نیب  یبسن  يدـنواشیوخ  داجیا  نوخ  تدـحو  هک  ینانچمه  اریز  دـشابیم ، حاـکن  تمرح  بجوم  یبسن  تبارق  دـننام  یعاـضر  تبارق 
هک یناکدوک  رد  ناسنا  ریـش  نینچمه  ددرگیم ، اهنآ  زا  هدش  دلوتم  ياهدالوا  رد  یعامتجا  یعیبط و  دسافم  شیادـیپ  بجوم  هک  دـیامنیم 

عون کی  تهج  نیدب  دراذگیم ، هعیدوب  كدوک  رد  ار  هدنهد  ریش  یحور  یعیبط و  تیعضو  دنکیم و  یئازـسب  ریثأت  دنیامنیم  هیذغت  نآ  زا 
ریش زا  هک  يدرم  نینچمه  هداد و  ریـش  واب  هک  ینز  كدوک و  نیب  نینچمه  دناهدروخ و  ریـش  نز  کی  زا  هک  یناکدوک  نیب  يدنواشیوخ 

. ددرگیم داجیا  تسا  هدروخ  كدوک  وا  نز 
یمالـسا ریغ  ياهروشک  تسا و  هدشن  هدید  یعاضر  تبارق  دشابیم  هدنراگن  سرتسد  رد  نآ  خـیرات  هک  یئاجنآ  ات  همیدـق  للم  قوقح  رد 

. دناهدرواین رامشب  حاکن  عناوم  زا  ار  ندروخ  ریش 
تسا دوجوم  هدیدع  تایاور  هچ  رگا  دومن ، وجتسج  هداوناخ  یلماکت  ریـس  عامتجا و  ملع  رد  ار  یعاضر  تبارق  أشنم  دیاب  هک  دسریم  رظنب 

يدنواشیوخ فیدر  رد  ار  نآ  زا  یشان  يدنواشیوخ  هداد و  رارق  كدوک  رد  ریـش  ریثأت  ار  یعاضر  يابرقا  نیب  حاکن  تیعونمم  يانبم  هک 
كدوکب نداد  ریش  ماوقا ، تاداع  رد  هک  دز  سدح  ناوتیم  یعاضر  تبارق  یعامتجا  أشنم  ندرک  ادیپ  يارب  تسا . هدرمـش  بسن  زا  یـشان 

هولج هداوناخ  رد  یبسن  يدنواشیوخ  فیدر  رد  ار  نآ  هک  دیامنیم  كدوک  وا و  رهوش  هدنهد و  ریـش  نز  نیب  هقالع  عون  کی  داجیا  المع 
. دندرکیم دوخ  یبسن  نادنواشیوخ  زا  هک  دندومنیم  یعاضر  نادنواشیوخ  زا  ار  یتیامح  نامه  هداوناخ  دارفا  هدادیم و 

رد یعاـضر  تبارق  تسا . هتفر  رامـشب  یبـسن  يدـنواشیوخ  دـننام  لـئابق  نیا  رظن  رد  حاـکن ، تمرح  ثیح  زا  یعاـضر  تبارق  هک  تسنیا 
ار  نآ  زین  مالسا  قوقح  هدوب و  دوجوم  برع  همیدق  تاداع 
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یعاضر تبارق  رد  هیماما  ياهقف  تسا . هتفریذپ  هدرک و  سابتقا  مالسا  قوقح  زا  حاکن  رگید  ياهتمسق  دننام  ار  نآ  یندم  نوناق  هتخانش و 

هکنآ يارب  دنیوگ . نبللا ) بحاص  ای   ) لحف نز  رهوشب  و  هعضرم ، هداد  ریش  كدوکب  هک  ینزب  عضترم ، هدروخ  ار  نز  ریش  هک  یکدوک  هب 
«1046  » هدام هک  دشاب  دوجوم  یطیارـش  دیاب  ددرگ ، حاکن  تیعونمم  بجوم  هک  دیامن  تبارق  داجیا  دـناوتب  ینز  زا  كدوک  ندروخ  ریش 

. تسا رکذتم  م  ق .

یعاضر تبارق  طئارش 

هراشا

: هکنیا رب  طورشم  تسا  یبسن  تبارق  مکح  رد  حاکن  تمرح  ثیح  زا  یعاضر  تبارق  : » یندم نوناق  « 1046  » هدام
. دشاب هدش  لصاح  عورشم  لمح  زا  نز  ریش  الوا -

. دشاب هدش  هدیکم  ناتسپ  زا  ًامیقتسم  ریش  ایناث -

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 1168 

http://www.ghaemiyeh.com


ار رگید  نز  ریش  ای  يرگید  ياذغ  نیب  رد  هکنیا  نودب  دشاب  هدروخ  لماک  ریش  یلاوتم  هعفد  هدزناپ  ای  زور و  هنابـش  کی  لقاال  لفط  ًاثلاث -
. دروخب

. دشاب وا  دلوت  زا  لاس  ود  ندش  مامت  زا  لبق  لفط  ندروخ  ریش  ًاعبار -
نز کی  ریش  زا  يرادقم  زور  هنابش  رد  لفط  رگا  نیاربانب  دشاب . رهوش  کی  زا  نز و  کی  زا  تسا  هدروخ  لفط  هک  يریش  رادقم  اسماخ -

رـسپ و کی  نز  کی  رگا  نینچمه  و  دشاب . یکی  نز  ود  نآ  رهوش  هچ  رگا  دوشیمن ، تمرح  بجوم  دروخب  رگید  نز  ریـش  زا  يرادـقم  و 
یعاضر رهاوخ  ردارب و  رتخد ، نآ  اب  رسپ  نآ  دشاب ، هداد  ریش  رگید  رهوشب  قلعتم  ریـش  زا  ار  کی  ره  هک  دشاب  هتـشاد  یعاضر  رتخد  کی 

«. دشابیمن عونمم  ثیح  نیا  زا  اهنآ  نیب  جاودزا  هدوبن و 
: الاب هدام  حرش 

. دنتسه یناسک  هچ  یعاضر  يابرقا  - 1

یعاضر تبارق   ) هاتوک ترابعب  ار  یعاضر  براقا  اب  حاکن  تمرح  دشابیم ، عونمم  نانآ  اب  حاکن  هک  یبسن  براقا  نایب  زا  سپ  یندم  نوناق 
یعاضر  نادنواشیوخ  اب  حاکن  هک  هدش  رکذتم  روبزم  ترابع  تسا . هدرک  رکذ  تسا ) یبسن  تبارق  مکح  رد  حاکن  تمرح  ثیح  زا 
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ةدام رد  هک  هنوگنآ  دنتـسه  یناسک  هچ  یعاضر  نادـنواشیوخ  هک  هدرکن  حیرـصت  یلو  تسا ، مارح  یبسن  نادـنواشیوخ  اـب  حاـکن  دـننام 

. تسا هدرب  مان  ار  یبسن  نادنواشیوخ  م  ق . « 1045»
ةدام رد  روکذـم  نیوانع  زا  یکی  هک  یعاـضر  ياـبرقا  زا  کـی  ره  اـب  حاـکن  هک  تسنآ  دومن  طابنتـسا  ناوتیم  ـالاب  ةداـم  تراـبع  زا  هچنآ 

: تسا عونمم  لیذ  یعاضر  يابرقا  اب  حاکن  نیاربانب  دشابیم . عونمم  دنک  قدص  وا  رب  یعاضر ) يدنواشیوخ  رابتعاب   ) م ق . « 1045»
. دورب الاب  هک  ردق  ره  یعاضر  تادج  ردام و  ای  یعاضر و  دادجا  ردپ و  اب  حاکن  - 1

. دورب نیئاپ  هک  ردق  ره  یعاضر  دالوا  اب  حاکن  - 2
. دورب نیئاپ  هک  ردق  ره  ات  اهنآ  نادالوا  یعاضر و  ردارب  رهاوخ و  اب  حاکن  - 3

. یعاضر تادج  دادجا و  ردام و  ردپ و  یعاضر  تالاخ  تامع و  دوخ و  یعاضر  تالاخ  تاّمع و  اب  حاکن  - 4
و ریش ) بحاص   ) لحف اب  كدوک )  ) عضترم نیب  حاکن  تمرح  دننام  دوشیم ، لصاح  عاضر  کی  زا  هاگ  یعاضر  يابرقا  اب  حاکن  تیعونمم 

دالوا اب  عضترم  حاکن  ای  هعـضرم و  لحف و  نیوبا  زا  یکی  اـب  عضترم  نیب  حاـکن  تمرح  و  تسا ) هداد  ریـش  كدوکب  هک  ینز   ) هعـضرم اـی 
. هعضرم لحف و  زا  کی  ره  یبسن 

عاضر و هس  زا  رگید  هاگ  هعـضرم و  لحف و  یعاضر  نیوبا  كدوک و  نیب  حاکن  دننام  ددرگیم ، لصاح  عاضر  ود  زا  حاکن  تیعونمم  هاگ 
دـشاب و يرگید  یعاضر  ردـپ  ياراد  روبزم  یعاضر  ردـپ  یعاضر و  ردـپ  ياراد  لحف  هاگره  ـالثم  ددرگیم ، داـجیا  حاـکن  تمرح  رتشیب 

بوسحم یکدوک  یعاضر  دادـجا  نانیا  یمامت  هلـسلس ، نیدـنچ  ات  دـشاب  هتـشاد  يرگید  یعاضر  ردـپ  ریخا  یعاضر  ردـپ  بیترت  نیمهب 
، دنوریم رامـشب  كدوک  یعاضر  تادج  دـناهداد  ریـش  یعاضر  ناردـپب  هک  ینانز  یمامت  تسا و  هدروخ  لوا  لحف  ریـش  زا  هک  دـندرگیم 
وا حاکن  دشاب  رـسپ  كدوک  هاگره  تسا و  عونمم  الاب  رد  روکذم  یعاضر  دادجا  یمامت  اب  وا  حاکن  دشاب  رتخد  كدوک ، هاگره  نیاربانب 

هک  یتروص  رد  دشابیم . عونمم  الاب  رد  روکذم  یعاضر  تادج  یمامت  اب 
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دوشیم و كدوک  يالعا  ۀـلاخ  وا  اریز  تسا ، عونمم  وا  اب  روبزم  رـسپ )  ) كدوک حاـکن  دـشاب ، هتـشاد  يرهاوخ  یعاـضر  تادـج  زا  یکی 
. تسا كدوک  يالعا  همع  نز ، نآ  اریز  دشابیم ، عونمم  رسپ )  ) كدوک نآ  اب  زین  وا  حاکن  دشاب  هتشاد  يرهاوخ  دادجا  زا  یکی  هاگره 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 1169 

http://www.ghaemiyeh.com


ردام اب  حاکن  دـننام  دـشابیم ، يرگید  اـب  نیجوز  زا  یکی  یعاـضر  نادـنواشیوخ  حاـکن  دریگیم ، رارق  ثحب  دروم  هک  یعوضوم  هرـصبت -
. نآ لاثما  رهوش و  یعاضر  رسپ  ای  یعاضر و  ردپ  اب  حاکن  و  نز ، یعاضر  رتخد  ای  نز و  یعاضر 

رهوشب نز  رتخد  نز و  ردام  حاکن  تمرح  هک  بیرقت  نیدـب  دـشابیم . عونمم  روبزم  يابرقا  نیب  حاـکن  هک  دـننآ  رب  هیماـما  ياـهقف  روهـشم 
راـبتعاب نز  اـب  رهوش  رـسپ  رهوش و  ردـپ  حاـکن  تمرح  هک  یناـنچمه  دـنراد ، نز  اـب  رتخد  رداـم و  هک  تسا  یبسن  يدـنواشیوخ  راـبتعاب 

ار نآ  بسنلا ) نم  مرحی  ام  عاضرلاب  مرحی   ) يوبن تیاور  هک  ةدـعاق  نیاربانب ، دـنراد . رهوش  اـب  رـسپ  ردـپ و  هک  تسا  یبسن  يدـنواشیوخ 
راـبتعاب رهوـش  رـسپ  ردـپ و  اـی  نز و  رتـخد  رداـم و  اـب  حاـکن  تیعوـنمم  اریز  دـیامنیم ، قدـص  روکذـم  دراوـم  رب  تسا ، هدوـمن  سیـسأت 
نیواـنع زا  یکی  فیدر  رد  یعاـضر  يدـنواشیوخ  یـسک  هچناـنچ  نیارباـنب  دـنراد ، رهوـش  نز و  اـب  اـهنآ  هک  تسا  یبـسن  يدـنواشیوخ 

. دشابیم عونمم  يرگید  اب  وا  حاکن  دراد ، نیجوز  زا  یکی  اب  یبسن  تامرحم 
يرگید اب  وا  حاکن  تیعونمم  بجوم  نیجوز  زا  یکی  اب  یـسک  یبسن  يدـنواشیوخ  يدروم  ره  رد  هک  تسنآ  هدـعاق  رهاظ  رگید  ترابعب 

ندوب عونمم  رب  روهـشم ، دوب . دهاوخ  عونمم  زین  نانآ  نیب  حاکن  دشاب ، دوجوم  یعاضر  تروصب  يدـنواشیوخ  مسق  نامه  هچنانچ  دـشاب ،
عینـش لمع  وا  اب  هک  يرـسپ  یعاضر  رهاوخ  ردام و  دروم  رد  هدومنن و  افتکا  يرگید  رب  نیجوز  زا  کی  ره  یعاضر  نادـنواشیوخ  حاـکن 

. دنک جیوزت  وا  یعاضر  رهاوخ  ردام و  اب  دناوتیمن  دیامن  عینش  لمع  يرسپ  اب  هک  یسک  نیاربانب  تسا . هتفگ  زین  هدش 
نیب حاکن  دوبن ، رما  نیا  رب  عامجا  هاگره  هک  تسنآ  رب  دنکیمن و  قیدـصت  یببـس  نادـنواشیوخ  دراوم  رب  ار  هدـعاق  لومـش  هیافک  بحاص 

. دیسریم رظنب  لکشم  نانیا 
، تسا اسران  يدـح  ات  تسا ) یبسن  تبارق  مکح  رد  حاـکن  تمرح  ثیح  زا  یعاـضر  تبارق   ) م ق . « 1046  » هدام ترابع  هک  دـسریم  رظنب 

روهشم  رظن  زا  يوریپ  ناوتب  هکنآ  يارب 
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ام عاضرلا  نم  مرحی   ) ةدعاق هک  يریسفت  تیلباق  اریز  دومن ، يرگید  اب  نیجوز  زا  کی  ره  یعاضر  نادنواشیوخ  اب  حاکن  تمرح  دروم  رد 
حاکن تمرح  هک  م  ق . « 1047  » ةدام اریز  تسا ، ناسآ  راک  یئاضق  رظن  زا  یلو  دـشابیم ، دـقاف  ار  نآ  هدام  ترابع  دراد  بسنلا ) نم  مرحی 

عینش لمع  هک  يرسپ  یعاضر  رهاوخ  ردام و  اب  حاکن  اما  دنکیم . حیرصت  زین  یعاضر  حاکن  تمرحب  دیامنیم  نایب  ار  یببس  نادنواشیوخ  اب 
هعـسوت و  دـشابیمن . عونمم  نانآ  اب  حاکن  داد ، هعـسوت  ار  م  ق . « 1046  » ةدام ةرئاد  ناوتن  هکنانچ  تسا . هدراذـگ  تکاس  نوناق  هدـش  وا  اـب 

. تسا یئاضق  شور  فالخ  رب  هجرد  نیا  ات  روبزم  ةدام  ریسفت 
: تسا رما  ود  ددرگیم  حاکن  تیعونمم  بجوم  هک  یببس  تبارق  كالم  یلیلحت - رظن  زا 

شنز اب  صخـش  حاکن  یکی  نز ، ردام  اب  صخـش  تبارق  بجوم  الثم  یبسن . تبارق  رگید  و  رهوش ) نز و  نیب  تیجوز  ۀطبار   ) حاکن یکی 
رگید تسا و  رـسپ  اب  نز  حاکن  یکی  سورع )  ) رـسپ نز  اب  صخـش  تبارق  بجوم  و  دـشابیم . نز  نآ  اـب  رداـم  یبسن  تبارق  رگید  تسا و 
یبسن تبارق  مکح  رد  حاکن  تمرح  ثیح  زا  یعاضر  تبارق  : » دـیوگیم م  ق . « 1046  » هدام هکنانچ  دشابیم . رـسپ  ردپ و  نیب  یبسن  تبارق 

نآ نز  درم ، دنزرف  ۀعـضرم  نیاربانب  ددرگیم . یبسن  تبارق  نیـشناج  عاضر  یعاضر ، یببـس  نادنواشیوخ  اب  حاکن  تیعونمم  رد  تسا »... 
نآ دنزرف  ردام  روبزم  هعضرم  هکلب  تسین  دوجوم  یحاکن  اریز  دشاب ، عونمم  روبزم  درم  رب  هعضرم ، نآ  ردام  حاکن  ات  دوریمن  رامـشب  درم 

رتخد ردام و  فیدر  رد  یعاضر  نز  رتخد  ردام و  اریز  دـشابیم ، عونمم  سک  نآ  رب  یـسک  هجوز  یعاـضر  رتخد  رداـم و  یلو  تسا . درم 
نز یعاضر و  سورع )  ) رسپ نز  تسا  نینچمه  ددرگیم . یبسن  تبارق  ۀطبار  نیـشناج  یعاضر  تبارق  ۀطبار  اریز  دوریم ، رامـشب  نز  یبسن 
زا یکی  ره  رد  یعاضر  تبارق  اریز  دشابیم ، یبسن  ردپ  نز  فیدر  رد  یمود  یبسن و  سورع )  ) رـسپ نز  فیدر  رد  یلوا  هک  یعاضر  ردپ 

. تسا هدیدرگ  یبسن  تبارق  نیشناج  دروم  ود 
زا یکی  هاگره  تسا و  یبسن  ود  نآ  نیب  تبارق  دـشاب  یبسن  یمامت  هاگره  دـشاب ، هلـصاف  دـنچب  هچ  رگا  رفن  ود  نیب  يدـنواشیوخ  تبـسن 
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. دشابیم یعاضر  ود  نآ  نیب  تبارق  دشاب  یعاضر  اهنآ  یمامت  ای  اهنآ 
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یعاضر تبارق  شیادیپ  طیارش  - 2

هراشا

شیادیپ هکلب  دـشابیمن ، نانآ  نیب  حاکن  تمرح  یعاضر و  تبارق  داجیا  يارب  یفاک  نز  ریـش  زا  كدوک  ندروخ  م  ق . « 1046  » هدام قبط 
. ددرگیم نایب  الیذ  هک  تسا  یطیارش  ققحتب  طونم  تبارق 

دشاب هدش  لصاح  عورشم  لمح  زا  نز  ریش  الوا -

هراشا

: دریگ رارق  رظن  دروم  دیاب  رما  ود  روبزم  طرش  شیادیپ  رد 

- دشاب لمح  زا  نز  ریش  فلا -

ریش ددرگ ، هلماح  هکنآ  نودب  نز  هچنانچ  نیاربانب  دهدب . كدوکب  ریش  نآ  زا  و  دوش ، ادیپ  شیاهناتسپ  رد  ریش  یگلماح  رثا  رد  نز  ینعی 
. ددرگیمن داجیا  یعاضر  تبارق  تسا ) هدش  هدید  رما  نیا  هکنانچ   ) دهدب یکدوکب  نآ  زا  دوش و  ادیپ  شیاهناتسپ  رد 

- دشاب عورشم  لمح  ب -

رما نیا  رد  تسا . هیماما  ياهقف  نیب  یعامجا  رما  نیا  دـیآ . دوجوب  عطقنم  ای  مئاد  حاـکن  رثا  رد  هک  تسا  یلمح  عورـشم ، لـمح  زا  روظنم 
لحنم رهوش  توف  ای  خـسف  ای  قالط  ۀلیـسوب  نانآ  حاکن  هکنآ  ای  دـشاب  یقاب  نداد  ریـش  عقوم  رد  شرهوش  اب  نز  حاـکن  هک  دـیامنیمن  قرف 

. دشاب هدش  هلماح  زین  ریخا  رهوش  زا  هچ  رگا  تسا  هدرک  رایتخا  يرگید  رهوش  نز  دشاب و  هدش 
حاکنب الاب  دروم  رد  ههبـش  مکح  قاحلا  روهـشم  لوق  و  تسا . هیماما  ياـهقف  نیب  فـالتخا  دروم  دـشاب  هدـش  لـصاح  ههبـش  زا  هک  یلمح 

داوم حور  زا  طابنتسا  اب  ناوتیم  یئاضق  رظن  زا  دوش . هتخانـش  عورـشمان  یکیدزن  ۀطبار  دناوتیمن  تمرحب  لهج  رثا  رد  اریز  دشابیم ، حیحص 
هارکاـب یکیدزن  رثا  رد  لـمح  هاـگره  تسا  نینچمه  هک  دـسریم  رظنب  دومن . تعباـتم  روهـشم  هیرظن  زا  م  ق . « 1165  » و « 1164  » و « 884»

فرط ناـمهب  تبـسن  طـقف  دـشاب ، هدـش  دوجوم  هارکا  ههبـش و  یکیدزن  رثا  رد  فرط  کـی  زا  لـمح  هک  یتروص  رد  دـشاب . هدـش  ققحم 
. دیامنیمن یعاضر  تبارق  داجیا  دشاب ، انز  رثا  رد  لمح  زا  یشان  ریش  هاگره  دش  هتفگ  هچنآ  ربانب  ددرگیم . لصاح  یعاضر  يدنواشیوخ 
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یفاک هکنآ  ای  دهد ، ریـش  لمح  عضو  زا  سپ  هلماح  نز  دـیاب  حاکن  تمرح  داجیا  يارب  ایآ  هک  دـیآ  شیپ  تسا  نکمم  یـشسرپ  هرـصبت -

رد دیایب ) ریش  نز  ياهناتـسپ  رد  لمح  عضو  زا  لبق  هتفه  ودب  بیرق  تدم  تسا  نکمم  اریز  ( ؟ دهدب كدوکب  ریـش  لمح  تدم  رد  تسا 
ندوب یفاک   ) مود هیرظن  زا  يوریپ  دوشیم  هدـیمهف  هدام  قالطا  زا  هکناـنچ  یئاـضق  رظن  زا  تسا ، رظن  فـالتخا  هیماـما  ياـهقف  نیب  رما  نیا 

وا ناتـسپ  رد  هک  يریـش  زا  لمح  عضو  زا  لبق  هلماح  نز  هچنانچ  نیا  رب  انب  دشابیم ، یلوا  دوش ) هداد  كدوکب  ریـش  لمح  تدـم  رد  هکنآ 
. ددرگیم بوسحم  وا  دالوا  روبزم  كدوک  دهدب ، یکدوکب  ددرگیم  يراج 
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دشاب هدش  هدیکم  ناتسپ  زا  ًامیقتسم  ریش  ًایناث -

كدوکب دنـشودب و  ناکتـسا  رد  ار  ریـش  هچنانچ  الا  دکمب و  ریـش  ناتـسپ  زا  كدوک  هک  تسنآ  عاضر  رثا  رد  تمرح  رـشن  طرـش  نیمود 
نز هاگره  تسا  نینچمه  دنکیمن . یعاضر  تبارق  داجیا  دـنیامن ، كدوک  هدـعم  دراو  هلول  ۀلیـسوب  ینیب  هار  زا  يرامیب  رثا  رد  ای  دـنهدب و 

ياهقف دزن  روهشم  روبزم  لوق  دکمب . ار  ناتسپ  لفط  هکنآ  نودب  دشودب ، كدوک  ناهد  رد  ار  ریـش  هدش  ادیپ  شناتـسپ  هک  یمخز  رثا  رد 
. دکمن ناتسپ  زا  هچ  رگا  دنادیم  تبارق  داجیا  يارب  یفاک  ًاقلطم  ار  كدوک  ندروخ  ریش  دینج  نبا  هک  هدش  هتفگ  تسا . هیماما 

ار رگید  نز  ریـش  ای  رگید  ياذغ  نیب ، رد  هکنیا  نودب  دشاب  هدروخ  لماک  ریـش  یلاوتم  هعفد  هدزناپ  ای  زور و  هنابـش  کی  لقاال  لفط  ًاثلاث -
. دروخب

تیعـضوب ار  وا  دـیامنیم و  كدوک  حور  مسج و  رد  ریـش  هک  تسیریثأت  یعاضر  نادـنواشیوخ  اب  حاکن  تمرح  هفـسلف  تشذـگ  هکناـنچ 
. دنکیم کیدزن  ریش  بحاص  هدنهد و  ریش  یحور  یعیبط و 

هک تسا  ینامز  رما  نیا  دوشب و  كدوک  رد  تیعـضو  نآ  داجیا  بجوم  هک  دشاب  يرادقم  دـیاب  دوشیم  هداد  كدوکب  هک  يریـش  نیاربانب 
تـسا يرادقم  نیرتمک  نوناق  رظن  زا  هدـش  هداد  رارق  لفط  ندروخ  ریـش  يارب  الاب  رد  هک  يرادـقم  ددرگ . عقاو  رثؤم  كدوک  ومن  رد  ریش 

. دنک ریثأت  كدوک  ومن  رد  دناوتیم  هک 
نییعت  لیذ  قیرط  هس  زا  یکیب  كدوک  ومن  يارب  ار  ریش  مزال  رادقم  هیماما  قوقح 
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: تسا هدومن 

تشوگ هک  دروخب  ریش  نادنچ  كدوک  ینعی  دشابیم ، ریش  ندروخ  ۀجیتن  رد  كدوک  ینامسج  ومن  ندوب  سوسحم  رثا  زا  روظنم  رثا - - 1
ای یحطس و  رظن  اب  ناوتیم  تلوهسب  دشونب ، ریـش  يدیدم  تدم  كدوک  هک  یتروص  رد  دوش . تخـس  شیاهناوختـسا  دیورب و  وا  ندب  رد 
ریغ هاگ  راوشد و  رما  نیا  صیخشت  دشابن  ینالوط  كدوک  ندروخ  ریش  تدم  هچنانچ  یلو  تسناد ، ار  وا  ومن  كدوک  ندرک  نزو  ۀلیسوب 

. تسا نکمم 
. دشابیم كدوک  لماک  ندروخ  ریش  زور  هنابش  کی  نآ  و  تدم - - 2

. تسا یلاوتم  روطب  كدوک  لماک  ندروخ  ریش  هعفد  هدزناپ  نآ  و  تاعفد - - 3
، تسا یلاوتم  روطب  لماک  هعفد  هدزناپ  ندروخ  ریش  يرگید  زور و  هنابش  کی  نداد  ریش  یکی  هک  ار  ریخا  رما  ود  زا  کی  ره  هیماما  قوقح 

. دنادیم كدوک  ناوختسا  یتخس  ندب و  تشوگ  ومن  بجوم 
لکـشم نآ  صیخـشت  هک  رثا )  ) لوا قیرط  زا  هدومن و  تاعفد ) يرگید  تدم . یکی   ) ریخا قیرط  ودـب  افتکا  « 1046  » هدام رد  یندم  نوناق 

لماک ریـش  یلاوتم  هعفد  هدزناپ  ای  زور و  هنابـش  کی  لقاال  لفط  : » دـیوگیم تسا و  هدرک  رظنفرـص  دریگیم  رارق  فـالتخا  دروم  دـشابیم و 
«. دروخب ار  يرگید  نز  ریش  ای  رگید  ياذغ  نیب ، رد  هکنآ  نودب  دشاب  هدروخ 

. دوشیم لصاح  یعاضر  تبارق  هدومن  ومن  هک  تسا  هدروخ  ینز  ریش  زا  نادنچ  یکدوک  هک  ددرگ  ققحم  هاگره  هچ  رگا 
. دشابیم یعاضر  تبارق  داجیا  يارب  یفاک  تاعفد ) تدم ،  ) رما ود  زا  یکی  دنکیم  حیرصت  الاب  ةدام  هچنآ  ربانب 

ریـش ای  يرگید  ياذغ  نیب ، رد  هکنآ  نودب  دشاب  هدروخ  لماک  ریـش  زور  هنابـش  کی  لفط  دیوگیم ...« : الاب  ةدام  ثلاث  قش  تدم - فلا -
، زور هنابش  کی  قیفلت  زا  روظنم  دوش . قیفلت  هچ  رگا  تسا ، تعاس  راهچ  تسیب و  زور  هنابـش  کی  ۀملک  زا  رهاظ  دروخب .» ار  يرگید  نز 

. دوش مامت  تعاس  راهچ  تسیب و  هک  هدومن  لیمکت  دعب  بش  ای  زور  زا  ار  بش  ای  ور  زا  یتمسق  هک  تسنآ 
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رب ءاهقف  زا  یضعب  دریذپیم . همتاخ  زور  هنابش  کی  هبنش ، کی  زور  رهظ  ات  دوش  عورش  كدوکب  نداد  ریش  هبنش  زور  رهظ  هچنانچ  نیاربانب 

. دوش هداد  كدوکب  ریـش  مامت  زور  کی  مامت و  بش  کی  دـیاب  هکلب  تسین ، حاکن  تمرح  داجیا  يارب  یفاک  زور  بش و  قیفلت  هک  دـننآ 
رابتعاب كدوک  هک  تسنآ  لفط  ندروخ  لماک  ریـش  زا  روظنم  دوشیم . مامت  هبنـشکی  زور  بورغ  زور ، هنابـش  کی  ـالاب  لاـثم  رد  نیارباـنب 

ریـش مک  رامیب و  هکنآ  ای  دـشاب  ملاس  كدوک  هک  دـیامنیمن  یقرف  رما  نیا  رد  دـنهدب . واـب  دـهاوخب  دراد و  جاـیتحا  ریـشب  هچ  ره  شتعیبط 
رهاظ رد  هچ  رگا  ثلاث ، طرـش  رد  روکذم  دروخب ) ار  يرگید  نز  ریـش  ای  رگید  ياذغ  نیب ، رد  هکنیا  نودـب  دـیق ...(  یبدا  رظن  زا  دروخب .
روبزم دیق  ددرگیم  مولعم  هیماما ) قوقح  ینعی   ) رما یخیرات  قباوسب  هجوت  اب  یلو  دـشابیم ، لماک ) ریـش  یلاوتم  هعفد  هدزناپ   ) ترابعب عجار 

راهچ تسیب و  تدـم  رد  كدوک  هچنانچ  نیاربانب  دـشابیم . یلاوتم ) هعفد  هدزناپ   ) يرگید و  زور ) هنابـش  کی   ) یکی هک  رما  ود  رهب  عجار 
الا ددرگیم و  لصاح  یعاضر  تبارق  دروخب  ار  رگید  نز  ریش  ای  رگید  ياذغ  نیب ، رد  هکنآ  نودب  دروخب  ار  نز  کی  ریش  ًارصحنم  تعاس 

وراد ای  یگنـشت و  عفر  يارب  بآ  نداد  ددرگیمن . حاکن  عنم  بجوم  دـهد  ریـش  واب  يرگید  نز  ای  دوش و  هداد  واب  يرگید  ياذـغ  هاـگره 
. درادن یلاکشا  دنکیمن و  رما  رد  ریثأت  كدوک  ياوادم  يارب 

ریـش هعفد  هدزناپ  رثا  رد  حاکن  تیعونمم  دـیامنیم . یعاضر  تبارق  داجیا  كدوک  ندروخ  لـماک  ریـش  یلاوتم  هعفد  هدزناـپ  تاـعفد - ب -
ار نداد  ریـش  هعفدکـی  دـینج  نبا  دناهتـسناد و  رما  نیا  رب  یفاـک  ار  هعفد  هد  ءاـهقف  زا  يرایـسب  ةدـع  تسا و  روهـشم  لوق  كدوکب  نداد 

هچنانچ الا  دنک و  اهر  ار  ناتسپ  دوش و  ریس  هک  دروخب  ریش  نادنچ  كدوک  هک  تسنآ  لماک  ریش  زا  روظنم  دنادیم . حاکن  تمرح  بجوم 
جراخ ناهد  زا  ار  نآ  رگید  ناتـسپب  هجوت  ای  یـشوگ و  يزاـب  رثا  رد  اـی  سفنت و  يارب  هکنآ  اـی  دـنریگب و  وا  نهد  زا  ریـس  همین  ار  ناتـسپ 

هداد كدوکب  ریـش  هعفد  نیدـنچ  هچنانچ  نیاربانب  دوشیمن . حاکن  تیعونمم  بجوم  دـنهدب  كدوکب  ریـش  هک  مه  هبترم  دـنچ  ره  دـیامن ،
نیمهب لماک و  هبترم  ود  زاب  صقان و  هبترم  هس  ًادعب  دروخب و  لماک  ریـش  هبترم  ود  لفط  هکنآ  دـننام  صقان ، یـضعب  لماک و  یـضعب  دوش 

رشن  يارب  هک  دسریم  رظنب  دوش ، مامت  هعفد  تسیب  ات  بیترت 
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یتح ار  صقان  هبترم  نیدـنچ  ناوتیمن  درادـن و  يریثأت  اهنآ  لالخ  رد  صقان  تاعفد  دوشیم و  باستحا  لـماک  تاـعفد  ددـع  طـقف  تمرح 
نیب رد  هک  تسنآ  یلاوت  زا  روظنم  اریز  تسا ، هدـش  دـیق  هداـم  رد  هک  دـشابیمن  یلاوـت  فـالخ  رب  رما  نیا  تشاد و  بوـسحم  هبترم  کـی 
قـش لیذ  رد  هک  تسا  نیا  دوشن . هداد  كدوکب  يرگید  ياذغ  ای  کشخ و  ریـش  شآ ، نان ، دننام  یجراخ  داوم  لماک ، ریـش  هبترم  هدزناپ 
دیقب جایتحا  ترابع  رد  یلاوتم  هملک  طرـش  اب  الا  و  دروخب ) ار  رگید  نز  ریـش  ای  رگید  ياذغ  نمـض  رد  هکنیا  نودب   ) هدش دـیق  هدام  موس 

. ددرگیمن تمرح  رشن  زا  عنام  درادن و  يریثأت  دشاب ، رامیب  كدوک  هکنانچ  اوادم  يارب  وراد  ای  یگنشت و  عفر  يارب  بآ  نداد  دوبن . روبزم 
واب يرگید  ياذـغ  ای  دـهدب و  كدوکب  ریـش  هعفدکی  يرگید  نز  دوش و  هلـصاف  ریـش  هعفد  هدزناـپ  نیب  رد  هاـگره  تشذـگ  هچنآ  رباـنب 

ای دهد و  ریش  هبترم  کی  واب  يرگید  نز  دروخب و  ینز  زا  لماک  ریش  هبترم  هدراهچ  كدوک  هاگره  الثم  دیامنیمن . تمرح  رـشن  دنناروخب 
. دوشیمن تمرح  رشن  بجوم  ددع  لیمکت  ددرگیم و  رثا  الب  هبترم  هدراهچ  دنهدب ، شآ  واب  هبترم  کی 

هکلب دـشابیمن ، هیماما  ياهقف  قافتا  دروم  ددرگیمن ، تمرح  بجوم  دروخب  رگید  ياذـغ  لفط  هاـگره  یلاوتم  هعفد  هدزناـپ  نیب  هکنیا  دـیق 
دوش و هداد  لفطب  ریش  لماک  هعفد  دنچ  هچنانچ  هدوبن و  عاضر  رد  رثؤم  ریش  تاعفد  نیب  رگید  ياذغ  ندروخ  هک  دننآ  رب  نانآ  زا  يرایسب 
، هعفد نیب 15  رد  هکنآ  فالخب  دوشیم ، داجیا  یعاضر  تبارق  ددرگ  لیمکت  ریـش  هعفد  هدزناپ  دوشیم  هداد  واـب  اذـغ  هک  زور  دـنچ  زا  سپ 

. ددرگیمن حاکن  تمرح  بجوم  دوشیم و  رثا  الب  هعفد  هدزناپ  نآ  تروص  نیا  رد  هک  دوش  هداد  لفطب  يرگید  نز  ریش 
زا يرادقم  هاگره  الا  دشاب و  هدنز  دـیاب  دـهدیم  كدوکب  ریـش  نز  هک  یتدـم  یمامت  رد  دوشیم  راهظتـسا  الاب  ترابع  زا  هکنانچ  رکذـت -

ناتسپ هک  هبترم  نیمهدزناپ  رد  نز  هکنآ  دننام  ددرگیمن ، داجیا  یعاضر  تبارق  دشاب  هدرم  نز  دوشیم  هداد  كدوکب  ریش  هک  هعفد  نیرخآ 
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. دوش ریس  ات  دشونب  وا  ریش  زا  كدوک  دریمب و  دیامن و  هتکس  دراذگ  كدوک  ناهدب 
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دشاب وا  دلوت  زا  لاس  ود  ندش  مامت  زا  لبق  لفط  ندروخ  ریش  ًاعبار -

رادـقمب دـش  مامت  لاس  ود  هکنآ  زا  سپ  هچنانچ  الا  دروخب و  ریـش  یگلاس  ود  زا  لبق  كدوک  هک  دوشیم  لـصاح  یناـمز  یعاـضر  تبارق 
ود زا  دعب  یتمسق  لاس و  ود  زا  لبق  رادقم  نآ  زا  یتمسق  هاگره  تسا  نینچمه  دیامنیمن و  حاکن  تمرح  داجیا  دروخب  ریـش  رتشیب  ای  هنیعم 

يرمق یبهذم  ياهلاس  هدـش و  سابتقا  مالـسا  قوقح  زا  رما  نیا  اریز   ) تسا يرمق  هدام  نیا  رد  روکذـم  لاس  هک  دـسریم  رظنب  دـشاب . لاس 
(. تسا

نیاربانب دـهدیم . ریـش  كدوکب  هک  ینز  لمح  عضو  نامز  زا  هن  دـشابیم ، كدوک  نسب  عجار  دـیامنیم  حیرـصت  هدام  هکنانچ  لاس  ود  دـیق 
ود زا  سپ  نز  یکـشزپ  رظن  زا  هچ  رگا  لاس ، ود  زا  سپ  ای  دهد  ریـش  دوخ  لمح  عضو  نامز  زا  لاس  ود  تدم  رد  نز  هک  دـیامنیمن  یقرف 

. یئاذغ مزال  داوم  نودب  گنرمک  تسا  یبآ  دوش  یحشرت  نز  ناتسپ  زا  هاگره  درادن و  ریش  دلوت  نامز  زا  لاس 
الا دهدب و  ریش  كدوکب  دوخ  لمح  عضو  نامز  زا  لاس  ود  تدم  رد  نز  هک  تسنآ  حاکن ، تمرح  رشن  طرش  هک  دننآ  رب  ءاهقف  زا  یضعب 

. دنکیمن تمرح  رشن  دشاب  هتشاد  لاس  ود  زا  رتمک  دروخیم  ریش  هک  یکدوک  هچ  رگا  دهد  ریش  روبزم  تدم  زا  سپ  هچنانچ 

دشاب رهوش  کی  زا  نز و  کی  زا  تسا  هدروخ  لفط  هک  يریش  رادقم  ًاسماخ -

هنابش رد  لفط  رگا  نیاربانب  دشاب . رهوش  کی  زا  نز و  کی  زا  تسا  هدروخ  لفط  هک  يریـش  رادقم  ًاسماخ - : » دیوگیم م  ق . « 1046  » هدام
 ...«. دشاب یکی  نز  ود  نآ  رهوش  هچ  رگا  دوشیمن ، تمرح  رشن  بجوم  دروخب  رگید  نز  ریش  زا  يرادقم  نز و  کی  ریش  زا  يرادقم  زور 

هدرک رایتخا  يرگید  رهوش  نز  هچ  رگا  تیجوز ، لالحنا  زا  سپ  ای  دـشاب  تیجوز  تدـم  رد  كدوکب  نز  نداد  ریـش  هک  دـیامنیمن  یقرف 
. دشاب

كدوک اهنآ  ریش  زا  هک  تسا  يرهوش  نز و  ندوب  یکی  وا ، رهوش  هدنهد و  ریش  نیب  كدوک و  نیب  حاکن  تمرح  شیادیپ  طرـش  نیمجنپ 
تفه ود  نآ  زا  یکی  دنیامن و  لمح  عضو  دندرگ و  هلماح  وا  زا  روبزم  نانز  دشاب و  هتـشاد  نز  ود  يدرم  هاگره  نیاربانب  دیامنیم . هیذـغت 

هعفد 
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نیب حاکن  دروخب ، رگید  نز  ریـش  زا  بش  کی  نز و  کی  ریـش  زا  زور  کی  ای  دنهد و  ریـش  یکدوکب  لماک  هعفد  تشه  يرگید  لماک و 
بوـسحم كدوـک  یعاـضر  رداـم  نز  نآ  یعاـضر و  ردـپ  درم  نآ  ینعی  دـشابیمن ، عوـنمم  شرهوـش  هدـنهد و  ریـش  نز  كدوـک و  نآ 

. دوشیمن لصاح  یعاضر  تبارق  دشاب  دقاف  هچنانچ  ار  الاب  رد  روکذم  طئارش  زا  کی  ره  دندرگیمن .

دنشاب هدروخ  ار  رفن  کی  ریش  هک  كدوک  ود  نیب  یعاضر  تبارق  هرصبت -

هراشا

فرط زا  نبل ) بحاص   ) لحف هدـنهد و  ریـش  نز  فرط و  کی  زا  كدوک  نیب  یعاضر  تبارقب  عجار  دـیدرگ  ناـیب  ـالاب  رد  نونکاـت  هچنآ 
هدروخ ار  نز  کی  ریـش  هک  تسا  یکدوک  ود  نیب  یعاـضر  تبارق  نآ  دوشیم و  هداد  رکذـت  يرگید  عوضوم  هرـصبت  نیا  رد  تسا . رگید 

. دنشاب
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مومع روطب  یعاضر ، تبارق  طئارش  زا  یکی  تروصب  « 1046  » هدام سماخ  قش  رد  هکلب  هدادن  رما  نیاب  صاصتخا  ار  ياهدام  یندم  نوناق 
ود نآ  هک  دنیامنیم  ادیپ  یعاضر  تبارق  رگیدـکی  اب  ینامز  كدوک  ود  هک  ددرگیم  رکذـتم  رما  حیـضوت  يارب  تسا . هدرک  نایب  زین  ار  نآ 

. دنشاب هدروخ  نز  رهوش و  کی  ریش  زا  دوشیم  هدید  الیذ  هکنانچ  الاب  رد  روکذم  طئارش  دودح  رد 

- دشاب رهوش  کی  ریش  زا  فلا -

نامه زا  وا  ریش  هاوخ  دهد  ریش  زین  ار  یثلاث  صخش  رتخد  سپس  دهد و  ریش  ار  یسک  رسپ  دوش و  هلماح  دوخ  رهوش  زا  نز  هاگره  نیاربانب 
هکنانچ اما  تسا . عونمم  رـسپ  رتخد و  نآ  نیب  حاکن  دشاب ، رهوش  نامه  زا  ددجم  لمح  هک  یتروص  رد  ددجم ، لمح  زا  ای  دـشاب و  لمح 

ریش زا  ار  کی  ره  هک  دشاب  هتشاد  یعاضر  رسپ  کی  رتخد و  کی  نز  کی  رگا  هدش ...« : حیرصت  م  ق . « 1046  » هدام سماخ  قش  لیذ  رد 
اریز دشابیمن .» عونمم  ثیح  نیا  زا  اهنآ  جاودزا  هدوبن و  یعاضر  رهاوخ  ردارب و  رتخد  نآ  اب  رـسپ  نآ  دشاب  هداد  ریـش  رگید  رهوشب  قلعتم 

ره یلو  تسا  لحف  ندوب  یکی  رتخد ) رـسپ و   ) كدوک ود  نیب  یعاضر  تبارق  رد  حاکن  تیعونمم  طرـش  دش  هداد  رکذـت  الاب  رد  هکنانچ 
تسا رسپ  رتخد و  نآ  ردام  هدنهد  ریش  نز  هک  ینعم  نیاب  دشابیم ، تسا  هدروخ  ار  وا  ریش  هک  يرهوش  نز  یعاضر  دنزرف  ود ، نآ  زا  کی 

. دشابیم رسپ  نآ  یعاضر  ردپ  يرگید  رتخد و  نآ  یعاضر  ردپ  رهوش  ود  نآ  زا  یکی  و 

- دشاب نز  کی  ریش  زا  ب -

: دیوگیم هک  سماخ  طرش  ترابع  رهاظ  زا  هکنانچ 
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یعاضر تبارق  لفط  ود  یتروص  رد  ددرگیم  مولعم  دشاب »...  رهوش  کی  زا  نز و  کی  زا  تسا  هدروخ  لفط  هک  يریـش  رادـقم  ًاسماخ - »
. دنشاب هدروخ  نز  کی  ریش  زا  هک  دنیامنیم  ادیپ  رگیدکی  اب 

ریـش لفط  ود  نآ  هک  تسا  یفاک  یعاضر  يرهاوخ  يردارب و  داـجیا  يارب  هک  تسنآ  رب  هدـش  نآ  رب  مه  عاـمجا  يوعد  هک  روهـشم  لوق 
ریش تسنآ  رب  یسربط  هک  رگید  لوق  دشاب . نز  کی  ریش  زا  هک  تسین  مزال  دنشاب و  هدروخ  مزال  طئارـش  دودح  رد  ار  رهوش  کیب  قلعتم 

. دشابیم لفط  ود  نآ  نیب  یعاضر  تبارق  داجیا  يارب  یفاک  نز  کی  ریش  زا  ای  رهوش  کیب  قلعتم  ریش  زا  لفط  ود  ندروخ 
ناکدوک نآ  حاکن  دهد ، ریش  یکدوکب  دوش و  هلماح  درم  نآ  زا  اهنآ  زا  کی  ره  دشاب و  هتشاد  نز  دنچ  یـسک  هاگره  روهـشم  لوق  ربانب 

نآ تفرگ و  قالط  ای  درک و  توف  روبزم  نز  سپس  داد ، ریش  ار  يرسپ  دش و  هلماح  هک  تشاد  ینز  یـسک  الثم  تسا ، عونمم  رگیدکی  اب 
اب دـنناوتیمن  دنـشابیم و  یعاـضر  ردارب  رهاوخ و  رتخد  رـسپ و  نآ  داد ، ریـش  ار  يرتـخد  دـش و  هلماـح  زین  وا  تفرگ و  ار  يرگید  نز  درم 

ةدام سماخ  قش  تراـبع  دـشابیمن . یعاـضر  تبارق  ققحت  طرـش  لـفط  ود  ندروخ  نز  کـی  ریـش  زا  نیارباـنب  دـنیامن . جاودزا  رگیدـکی 
یلو تسا ، روهشم  رظن  فالخ  مهوم  دشاب »...  رهوش  کی  زا  نز و  کی  زا  تسا  هدروخ  لفط  هک  يریـش  رادقم  : » دیوگیم م  ق . « 1046»

نز و کی  ریش  زا  يرادقم  زور  هنابش  رد  لفط  رگا  نیاربانب  دیوگیم ...« : دیامنیم و  روکذم  طرـش  رب  عرفتم  هلـصافالب  هک  یلاثمب  هجوت  اب 
دشاب »...  یکی  نز  ود  نآ  رهوش  هچ  رگا  دوشیمن ، تمرح  بجوم  دروخب  رگید  نز  ریش  زا  يرادقم 

ندروخ ریـش  نوناق  رگید ، ترابعب  تسا ، تمرح  رـشن  رد  لفط  ندروخ  ریـش  رادقم  ریثأت  طرـش  هعـضرم  ندوب  دحتم  هک  دوب  نآ  رب  دـیاب 
ای عضترم  فرط و  کی  زا  لحف  هعـضرم و  نیب  حاکن  زا  عناـم  یتروص  رد  یلاوتم ، هعفد  هدزناـپ  اـی  زور و  هنابـش  کـی  تدـم  رد  ار  لـفط 

لفط هک  يریـش  رادقم   ) ۀملکب ار  ترابع  تهج  نیدب  دـشاب . رهوش  کی  زا  نز و  کی  زا  ریـش  نآ  هک  هداد  رارق  رگید  فرط  زا  هعـضترم 
: »... دیوگیم هک  سماخ  طرش  مود  لاثم  اما  تسا . هدومن  عورش  تسا ) هدروخ 

رسپ و نآ  دشاب ، هداد  ریش  رگید  رهوشب  قلعتم  ریش  زا  ار  کی  ره  هک  دشاب  هتشاد  یعاضر  رسپ  کی  رتخد و  کی  نز  کی  رگا  نینچمه  و 
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جاودزا  هدوبن و  یعاضر  رهاوخ  ردارب و  رتخد  نآ 
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دیامنیم حرط  ار  ياهزات  بلطم  هکلب  درادن ، تسا  هدروخ  لفط  هک  يریـش  رادقم  اب  یتبـسانم  چیه  دشابیمن .» عونمم  ثیح  نیا  زا  اهنآ  نیب 
ریـش زا  ار  اـهنآ  زا  کـی  ره  هدرک و  رهوش  ود  هک  دـناهدروخ  ار  ینز  ریـش  هک  تسا  يرتخد  رـسپ و  ندوبن  یعاـضر  ردارب  رهاوخ و  نآ  و 

اب هدراذگ ، توکسم  دشابیم  یکی  نانآ  رهوش  هک  نز  ود  زا  يرتخد  رسپ و  ندروخ  ریش  هک  ار  نآ  سکع  ضرف  تسا . هداد  ریش  يرهوش 
رفن ود  نیب  تبارق  داجیا  طرـش  هدـنهد  ریـش  نز  ندوب  یکی  هک  تسناد  نآ  رب  لیلد  ناوتیم  ار  وا  توکـس  تسا . هدوب  نایب  ماـقم  رد  هکنآ 

. دشابیمن رگیدکی  اب  لفط 
تدحو ناوتیمن  سماخ  طرـش  ترابع  ندوب  اسران  نایب و  زرط  اب  الا  دشابیم و  هیماما  ياهقف  عامجا  تیاعر  يارب  الاب  رد  روکذم  لالدتـسا 

. تسنادن یعاضر  رهاوخ  ردارب و  نیب  حاکن  تمرح  طرش  ار  هدنهد  ریش  نز 

هجیتن

م: ق . « 1046  » هدام روتـسدب  ددرگیم و  لصاح  رفن  ود  نیب  یعاضر  تبارق  دیدرگ ، دوجوم  الاب  رد  روکذم  هناگجنپ  طئارـش  هکنآ  زا  سپ 
تمرح بجوـم  یبـسن  يدـنواشیوخ  زا  هک  یناوـنع  ره  ینعی  تسا .»...  یبـسن  تبارق  مکح  رد  حاـکن  تمرح  ثـیح  زا  یعاـضر  تـبارق  »

رد روکذـم  یبسن  نیوانع  زا  کی  ره  رگید  ترابعب  دوب . دـهاوخ  حاکن  تمرح  بجوم  یعاـضر  يدـنواشیوخ  رد  ناونع  ناـمه  ددرگیم ،
هکنانچ دوریم . رامـشب  حاکن  عناوم  زا  یعاضر  يدـنواشیوخ  رد  ناونع  ناـمه  تسا  هدـش  هتخانـش  حاـکن  عناوم  زا  هک  م  ق . « 1045  » هدام

ریش هک  یکدوک  و  هعـضرم )  ) تسا هداد  ریـش  هک  ینز  و  لحف )  ) هدش هداد  كدوکب  وا  ریـش  زا  هک  يرهوش  ءاهقف  حالطـصا  رد  تشذگ ،
يابرقا حرش  رد  روبزم  تاحالطصا  رما  تلوهس  يارب  دوشیم و  هدیمان  دشاب ) رتخد  هکنانچ  هعضترم  رـسپ و  هکنانچ  عضترم   ) تسا هدروخ 

ای عضترم  تادـج  دادـجا و  لحف ، هعـضرم و  لوصا  دـشابیم و  كدوک  رداـم  هعـضرم  ردـپ و  لـحف  نیارباـنب  ددرگیم . لامعتـسا  یعاـضر 
عضترم  هداز  رهاوخ  هداز و  ردارب  ای  رهاوخ  ردارب و  لحف ، هعضرم و  عورف  دنتسه . هعضترم 

 306 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
بوسحم هعـضترم  ای  عضترم  تـالاخ  لاوخا و  تاـمع و  ماـمعا و  دنتـسه ، لـحف  هعـضرم و  هیـشاح  رد  هک  یناـسک  دنـشابیم ، هعـضترم  و 

. دنتسه لحف  هعضرم و  دالوا  دالوا  هعضترم  ای  عضترم ، عورف  رگید  فرط  زا  دندرگیم .

- یعاضر نادنواشیوخ  ماسقا  حرش 

هراشا

: ددرگیم نایب  تمسق  تفه  رد  یعاضر  يابرقا  حاکن  ندوب  عونمم  دراوم 
. هعضترم عضترم و  اب  لحف  هعضرم و  حاکن  ندوب  عونمم  لوا -

. لحف هعضرم و  اب  هعضترم  عضترم و  یبسن  يابرقا  حاکن  ندوب  عونمم  دراوم  مود -
. هعضترم عضترم و  اب  لحف  هعضرم و  یبسن  يابرقا  حاکن  ندوب  عونمم  دراوم  موس -

. لحف هعضرم و  یبسن  يابرقا  اب  هعضترم  عضترم و  یبسن  يابرقا  حاکن  ندوب  عونمم  دراوم  مراهچ -
. يرگید رب  نیجوز  زا  کی  ره  یعاضر  يابرقا  حاکن  ندوب  عونمم  دراوم  مجنپ -

. عضترم ود  نیب  حاکن  ندوب  عونمم  دراوم  مشش -
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. رگید عضترم  اب  عضترم  ود  زا  کی  ره  یبسن  يابرقا  نیب  حاکن  ندوب  عونمم  دراوم  متفه -

هعضترم عضترم و  اب  لحف  هعضرم و  حاکن  ندوب  عونمم  لوا -

. دشابیم عونمم  شرسپ  اب  یبسن  ردام  حاکن  تسا و  عضترم  یعاضر  ردام  هعضرم  اریز  تسا ، عونمم  عضترم  اب  هعضرم  حاکن  - 1
. تسا عونمم  شرتخد  اب  یبسن  ردپ  حاکن  تسا و  هعضترم  یعاضر  ردپ  لحف  اریز  دشابیم ، عونمم  هعضترم  اب  لحف  حاکن  - 2

هعضترم عضترم و  اب  لحف  هعضرم و  یبسن  يابرقا  حاکن  ندوب  عونمم  دراوم  مود -

( اهنآ تادج  دادجا و  ردام ، ردپ و  ینعی   ) لحف هعضرم و  یبسن  لوصا  حاکن  - 1
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اب صخـش  حاکن  دـنوشیم و  هتخانـش  هعـضترم  عضترم و  یعاضر  تادـج  دادـجا و  روبزم  لوصا  اریز  تسا ، عونمم  هعـضترم  عضترم و  اب 
. دشابیم عونمم  یبسن  تادج  دادجا و 

تبـسن روبزم  عورف  اریز  تسا ، عونمم  هعـضترم  عضترم و  اـب  اـهنآ ) دـالوا  رتـخد و  رـسپ و  ینعی   ) لـحف هعـضرم و  یبـسن  عورف  حاـکن  - 2
ردارب و اب  صخـش  حاکن  دنوشیم و  بوسحم  یعاضر  هداز  رهاوخ  هداز و  ردارب  اهنآ  دالوا  یعاضر و  رهاوخ  ردارب و  هعـضترم  عضترمب و 

. دشابیم عونمم  اهنآ  دالوا  یبسن و  رهاوخ 
هعـضرم زا  لحف  عورف  هک  دـیامنیمن  قرف  هک  ینانچمه  يرگید ، رهوش  زا  اـی  دـشاب  لـحف  زا  هعـضرم  عورف  هک  دـیامنیمن  یقرف  رما  نیا  رد 

هداز و ردارب  اهنآ  دالوا  دنتسه و  هعضترم  عضترم و  یعاضر  رهاوخ  ردارب و  لحف  هعضرم و  زا  کی  ره  دالوا  اریز  يرگید ، نز  زا  ای  دشاب 
. دنشابیم یعاضر  هداز  رهاوخ 

نانیا اریز  تسا ، عونمم  هعـضترم  عضترم و  اب  اهنآ ) رهاوخ  ردارب و  ینعی   ) دنتـسه لحف  هعـضرم و  یبسن  هیـشاح  رد  هک  یناسک  حاکن  - 3
. تسا عونمم  یبسن  هلاخ  یئاد و  همع و  ومع و  اب  صخش  حاکن  دنشابیم و  هعضترم  عضترم و  یعاضر  هلاخ  یئاد و  همع و  ومع و 

عضترم و اب  نانیا  حاکن  ینعی  لحف ، هعـضرم و  یبسن  تادـج  دادـجا و  ای  ردام  ردـپ و  تالاخ  لاوخا و  تاـمع و  ماـمعا و  تسا  نینچمه 
هتخانـش هعـضترم  عضترم و  یعاضر  تادج  دادـجا و  ردام ، ردـپ ، تالاخ  لاوخا و  تامع و  مامعا و  اهنآ  اریز  دـشابیم ، عونمم  هعـضترم 

. دشابیم عونمم  تادج  دادجا ، ردام ، ردپ ، یبسن  تالاخ  لاوخا و  تامع و  مامعا و  اب  صخش  حاکن  و  دوشیم ،

لحف هعضرم و  اب  هعضترم  عضترم و  یبسن  يابرقا  حاکن  ندوب  عونمم  دراوم  موس -

لحف هعـضرم و  یعاضر  دالوا  دالوا  هعـضترم  عضترم و  عورف  اریز  تسا ، عونمم  لحف  هعـضرم و  اب  هعـضترم  عضترم و  یبسن  عورف  حاـکن 
عونمم  یبسن  دالوا  دالوا  اب  صخش  حاکن  دنشابیم و 
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، یعاضر ای  دنـشاب  یبسن  هعـضترم  عضترم و  عورف  هک  دیامنیمن  یقرف  رما  نیا  رد  هیماما  ياهقف  زا  ياهدع  ةدیقع  ربانب  تسا . هدـش  هتخانش 
عضترم و یعاضر  عورف  حاکن  نآ ، حرش  دعاوق و  رد  یناث  ققحم  همالع و  دندرگیم . بوسحم  اهنآ  دالوا  دالوا  هدعاق ، قبط  زین  نانیا  اریز 

. دننادیمن عونمم  لحف  هعضرم و  رب  ار  هعضترم 
هک يدنواشیوخ  نیوانع  اریز  دـشابیمن ، عونمم  دوشیم  نایب  ریز  رد  هک  لحف  هعـضرم و  اب  هعـضترم  عضترم و  یبسن  يابرقا  حاکن  هرـصبت -

: دشابیمن هدومن  عونمم  ار  اهنآ  اب  حاکن  نوناق  هک  ینیوانع  زا  دوشیم  لصاح  نانآ  نیب 
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دنزرف ردام  هعـضترم ، ای  عضترم  ردپب  تبـسن  هعـضرم  اریز  تسین ، عونمم  لحف  هعـضرم و  اب  هعـضترم  عضترم و  یبسن  لوصا  حاکن  فلا -
دنزرف ردام  ۀطبار  لحف ، اب  هعضرم  عضترم و  ردام  يدنواشیوخ  ۀطبار  اما  و  تسا . وا  نز  مکح  رد  صخش  دنزرف  ردام  تسا و  وا  یعاضر 

. دوب دهاوخ  وا  نز  فیدر  رد  مه  نآ  هک  دشابیم  یعاضر 
دنزرف رهاوخ  ردارب و  نانیا  یشاوح  اریز  تسین ، عونمم  لحف  هعـضرم و  اب  هعـضترم  عضترم و  رهاوخ ) ردارب و   ) یبسن یـشاوح  حاکن  ب -

. دـشابیم دـنزرف  دوخ  تسا  مارح  وا  اـب  حاـکن  هک  یـسک  درادـن و  نوناـق  رد  صوصخب  یناونع  دـنزرف ، رهاوـخ  ردارب و  دنتـسه و  صخش 
. لحف هعضرمب و  تبسن  هعضترم  عضترم و  تالاخ  لاوخا و  تامع و  مامعا و  حاکن  تسا  نینچمه 

هعضترم عضترم و  یبسن  يابرقا  رب  لحف  هعضرم و  یبسن  يابرقا  حاکن  ندوب  عونمم  دراوم  مراهچ -

عضترم و عورف  یعاضر  تادج  دادجا و  نانآ  لوصا  اریز  تسا ، عونمم  هعضترم  عضترم و  عورف  اب  لحف  هعضرم و  یبسن  لوصا  حاکن  - 1
. دشابیم عونمم  یبسن  تادج  دادجا و  اب  حاکن  و  دندرگیم ، بوسحم  هعضترم 

ۀلاخ یئاد و  همع و  ومع و  نانآ  اریز  تسا ، عونمم  هعـضترم  عضترم و  یبسن  عورف  اب  لـحف ، هعـضرم و  لوا  ۀـجرد  یبسن  عورف  حاـکن  - 2
. تسا عونمم  یبسن  هلاخ  یئاد و  همع و  ومع و  اب  حاکن  دنشابیم و  هیضترم  ای  عضترم  دالوا  یعاضر 

اریز  تسا . عونمم  هعضترم  عضترم و  یبسن  عورف  اب  لحف  هعضرم و  یبسن  یشاوح  حاکن  - 3
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ومع و اب  حاکن  دنـشابیم و  هعـضترم  عضترم و  عورف  تادـج  ای  دادـجا  ردام و  ای  ردـپ  یعاضر  هلاخ  یئاد و  همع و  ومع و  روبزم  یـشاوح 
رتخد ای  رـسپ  اب  دنناوتیمن  لحف  هعـضرم و  رهاوخ  ردارب و  نیاربانب  تسا . عونمم  یبسن  تادج  ای  دادجا  ای  ردام  ای  ردـپ  یئاد  هلاخ و  همع و 

. هعضترم عضترم و  عورف  اب  لحف  هعضرم و  تادج  دادجا و  ردام و  ردپ و  یشاوح  حاکن  تسا  نینچمه  دننک ، جاودزا  هعضترم  عضترم و 
: دشابیمن عونمم  دوشیم  نایب  ریز  رد  هک  هعضترم  عضترم و  یبسن  يابرقا  اب  لحف  هعضرم و  یبسن  يابرقا  حاکن  هرصبت -

رهاوخ ای  ردارب  لحف ، هعـضرم و  لوا  ۀـجرد  عورف  اریز  دـشابیمن ، عونمم  هعـضترم  ای  عضترم  لوصا  اب  لـحف  هعـضرم و  یبسن  عورف  فلا -
رد یلقتـسم  ناونع  دالوا ، رهاوخ  ردارب و  حاکن  دوشیم و  اهنآ ) تادـج  دادـجا و  ردام ، ردـپ و   ) هعـضترم عضترم و  لوصا  دالوا  یعاـضر 

تمرح ةدـعاق  تسا و  عونمم  ندوب  دالوا  رظن  زا  نانآ  حاکن  دنـشاب ، صخـش  دالوا  هاگره  دالوا  رهاوخ  ردارب و  هکلب  درادـن ، حاکن  عناوم 
. دیامنیمن قدص  دالوا  رهاوخ  ردارب و  رب  یعاضر  براقا  حاکن 

روبزم حاکن  صاخ ، هربتعم  تایاور  دانتساب  هیماما  ياهقف  زا  ياهدع  یلو  تسا ، هتسنادن  مارح  ار  نانآ  حاکن  طوسبم  رد  خیش  تهج  نیدب 
. دننادیم عونمم  ار 

نیب دشاب  عونمم  حاکن  هک  یبسن  تبارق  ناونع  اریز  دشابیمن ، عونمم  هعـضترم  عضترم و  لوصا  اب  لحف  هعـضرم و  یبسن  لوصا  حاکن  ب -
. تسین دوجوم  نانآ 

رهاوخ ای  ردارب  لحف  هعـضرم و  عورف  اریز  دـشابیمن ، عونمم  هعـضترم  ای  عضترم  یبسن  یـشاوح  اب  لـحف  هعـضرم و  یبسن  عورف  حاـکن  ج -
رد ینوناق  هعونمم  نیوانع  زا  رهاوخ  رهاوخ  ای  رهاوخ و  ردارب  ای  ردارب و  رهاوخ  ای  و  ردارب ، ردارب  دنتـسه و  هعـضترم  اـی  عضترم  یعاـضر 

. دنتسه صخش  رهاوخ  ردارب و  تسا  عونمم  نانآ  اب  حاکن  هچنآ  دوریمن و  رامشب  بسن 
عضترم لوصاب  تبسن  لحف ، هعضرم و  یشاوح  اریز  دشابیمن ، عونمم  هعضترم  عضترم و  لوصا  اب  لحف  هعضرم و  یبسن  یـشاوح  حاکن  د -

دروم رد  دـشاب  عونمم  نانآ  نیب  حاکن  هک  یبسن  تبارق  نیوانع  زا  کیچـیه  دنتـسه و  نانیا  دالوا  هلاخ  یئاد و  ای  همع  ومع و  هعـضترم ، و 
. دنکیمن قدص  یعاضر  ناونعب  روبزم 

عونمم  هعضترم  عضترم و  یبسن  یشاوح  اب  لحف  هعضرم و  یبسن  یشاوح  حاکن  ه -
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قبطنم هعـضترم  عضترم و  رهاوخ  ای  ردارب  تبـسن  لحف  هعـضرم و  رهاوخ  ردارب و  رب  یبسن  تاـمرحم  نیواـنع  زا  کیچـیه  اریز  دـشابیمن ،

. ددرگیمن

يرگید رب  نیجوز  زا  کی  ره  یعاضر  يابرقا  حاکن  ندوب  عونمم  دراوم  مجنپ -

عونمم يرگید  اـب  یبـسن  تبارق  رد  وا  حاـکن  هک  دـیامن  ادـیپ  ار  یناونع  نیجوز  زا  یکی  اـب  یعاـضر  تبارق  رثا  رد  یـسک  هک  یتروص  رد 
رتخد رهوش  اب  دـناوتیمن  دراد  نز  اب  هک  یبسن  تبارق  رابتعاب  هک  نز  ردام  الثم  تسا ، عونمم  وا  اب  روبزم  یعاضر  دـنواشیوخ  حاکن  دـشاب ،
حاکن تیعونممب  حیرـصت  م  ق . « 1047  » ةدام تسا . عونمم  وا  رهوش  اب  نز  یعاضر  ردام  حاـکن  هنوگنیمه  دـیامن ، حاـکن  داـماد )  ) دوخ
یمئاد عونمم  هرهاصم  ۀطـساوب  لـیذ  صاخـشا  نیب  حاـکن  : » م ق . « 1047  » هدام دـیامنیم  يرگید  رب  نیجوز  زا  کـی  ره  یعاـضر  ياـبرقا 

: تسا
. یعاضر یبسن و  زا  معا  دشاب ، هک  هجرد  ره  زا  وا  نز  تادج  ردام و  درم و  نیب  - 1

. دشاب یعاضر  تبارق  دنچ  ره  تسا  هدوب  وا  دافحا  زا  یکی  نز  ای  رسپ  نز  ای  دادجا  زا  یکی  نز  ای  ردپ و  نز  ًاقباس  هک  ینز  درم و  نیب  - 2
«. دـشاب هدـش  عقاو  یئوشاـنز  رهوش  نز و  نیب  هکنیا  رب  طورـشم  یعاـضر ، ول  دـشاب و  هک  هجرد  ره  زا  نز  دـالوا  زا  ثاـنا  اـب  درم  نیب  - 3

، ددرگیم نآ  لماش  بسنلا ) نم  مرحی  ام  عاضرلا  نم  مرحی   ) هلآ هیلع و  ّللا 
�

ه یلـص  مرکا  ینب  زا  يورم  ةدـعاق  تشذـگ  نآ  حرـش  هکناـنچ 
مارح زین  یعاضر  رد  ناونع  نآ  ةدـنراد  حاکن  دـشاب ، مارح  وا  اب  حاکن  یبسن  نیوانع  زا  یکیب  هک  یـسک  ره  هک  تسنآ  هدـعاق  ینعم  اریز 

: دناهتسد ود  رب  دشابیم  مارح  نانآ  اب  حاکن  یبسن  ناونع  رابتعاب  هک  یناسک  تسا .
م. ق . « 1045  » هدام رد  روکذم  یبسن  يابرقا  - 1

م. ق . « 1047  » هدام رد  روکذم  يرگید  رب  نیجوز  زا  یکی  یبسن  يابرقا  - 2
الاب  هدام  ود  رد  روکذم  نیوانع  زا  یکی  تحت  یعاضر  تهج  زا  هک  سک  ره  حاکن  نیاربانب 
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. دوب دهاوخن  عونمم  دنشابیم  جراخ  روبزم  نیوانع  زا  هک  یناسک  حاکن  دشابیم و  عونمم  دیآ  رد 

عضترم ود  نیب  حاکن  ندوب  عونمم  دراوم  مشش -

رگیدـکی اب  نانآ  حاکن  دنـشاب ، هدروخ  ار  رهوش  کـیب  قلعتم  نز  کـی  ریـش  هنیعم  طیارـش  دودـح  رد  رـسپ ) رتخد و   ) كدوک ود  هاـگره 
( تشذگ نآ  حرش   ) تسا عونمم  یبسن  ردارب  رهاوخ و  نیب  حاکن  دندرگیم و  یعاضر  ردارب  رهاوخ و  نانآ  اریز  تسا ، عونمم 

رگید عضترم  اب  عضترم  ود  زا  کی  ره  یبسن  يابرقا  نیب  حاکن  ندوب  عونمم  دراوم  متفه -

هراشا

هعـضترم هچناـنچ  تسا و  رگید  عضترم  دـالوا  يومع  عضترم  اریز  تسا ، عونمم  رگید  عضترم  رب  عضترم  ود  زا  کـی  ره  یبـسن  عورف  - 1
. دنشابیم یبسن  تامرحم  زا  همع  ومع و  ددرگیم و  بوسحم  عضترم  دالوا  همع  دشاب 

رفن و کی  رسپ  هررقم  طیارش  قبط  ینز  هچنانچ  الثم  دشابیمن ، عونمم  يرگید  رب  هعضترم  عضترم و  زا  کی  ره  یبسن  ةوخا  حاکن  هرصبت -
رهاوخ و یلو  تسا ، عونمم  رگیدکی  اب  نانآ  حاکن  دنوشیم و  یعاضر  رهاوخ  ردارب و  كدوک  ود  نآ  هچ  رگا  دهد  ریـش  ار  يرگید  رتخد 
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( عضترم  ) رـسپ رهاوخ  ردارب و  نینچمه  دـنک و  جاودزا  عضترم )  ) رـسپ نآ  یبسن  رهاوخ  ردارب و  اب  دـناوتیم  روبزم  هعـضترم )  ) رتخد ردارب 
یلقتسم ناونع  رهاوخ  ردارب  ردارب و  رهاوخ  ردارب و  ردارب  اریز  دیامن ، جاودزا  هعـضترم )  ) رتخد نآ  یبسن  ردارب  رهاوخ و  اب  دناوتیم  روبزم 

. دشاب عونمم  یعاضر  تبارق  رد  نانآ  حاکن  ات  دنرادن  یبسن  تبارق  رد 
ای ردارب  رداـم  ردـپ و  ود  نآ  زا  کـی  ره  لوصا  اریز  دـشابیمن ، عونمم  يرگید  اـب  هعـضترم  عضترم و  زا  کـی  ره  یبسن  لوصا  حاـکن  - 2

. دشاب عونمم  نآ  یعاضر  ات  دوشیمن  هتخانش  یبسن  تامرحم  زا  روبزم  ناونع  ددرگیم و  بوسحم  يرگید  رهاوخ 

هلزنم مومع  - 1 هرصبت -

ندوب  عونممب  دناهدومنن  افتکا  هداد و  هعسوت  ار  یعاضر  تامرحم  ةریاد  هیماما  ءاهقف  زا  ضعب 
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فیدر رد  عاضر  رابتعاب  هک  یناـسک  اـب  حاـکن  هکلب  دـنیآرد ، یبسن  تاـمرحم  نیواـنع  زا  یکی  تحت  عاـضر  راـبتعاب  هک  یناـسک  حاـکن 
رد اریز  دیامن ، جاودزا  هداد  ریـش  ار  شردارب  هک  یـسک  اب  دناوتیمن  صخـش  نیا  رب  انب  دناهتـسناد . عونمم  زین  دنریگیم  رارق  یبسن  تامرحم 

نانآ حاکن  دوشیم و  مارح  دوخ  رهوش  رب  نز  نآ  دهد  ریـش  ار  دوخ  رهوش  ردارب  ینز  هاگره  دنیوگیم  تهج  نیدـب  تسا ، وا  ردام  فیدر 
تسا و رهوش  یبسن  ردام  فیدر  رد  رهوش  ردارب  یعاضر  ردام  دوشیم و  دوخ  رهوش  ردارب  یعاضر  رداـم  روبزم  نز  اریز  ددرگیم ، لـحنم 
نداد و رارق  یبسن  نیوانع  مکح  رد  دنـشابیم  یبسن  نیوانع  فیدر  رد  هک  ار  یناسک  ینعی   ) ار رما  نیا  دشابیم . عونمم  یبسن  ردام  اب  حاکن 

. دنیوگ هلزنم  مومع  ءاهقف  حالطصا  رد  ندروآ ) رامشب  اهنآ  هلزنم  لزان 
. دومن تعباتم  الاب  ةدیقع  زا  دوشیم  هدید  الیذ  هک  یتاهجب  یئاضق  رظن  زا  ناوتن  هک  دوریم  روصت 

. تسا عونمم  هقبط  ود  حاکن  طقف  یندم ، نوناق  « 1046  » ةدام رد  روکذم  هدعاق  قبط  تشذگ  هکنانچ 
هداـم رد  نیواـنع  نآ  دـیآ . رد  تسا  عونمم  ناـنآ  اـب  حاـکن  هک  یبسن  تبارق  نیواـنع  زا  یکی  تحت  هک  یعاـضر  ياـبرقا  اـب  حاـکن  لوا -

: دشاب انز  ای  ههبش  زا  لصاح  تبارق  هچ  رگا  تسا ، عونمم  لیذ  یبسن  براقا  اب  حاکن  : » م ق . « 1045  » هدام تسا . هدش  نایب  م  ق . « 1045»
. دور الاب  هک  ردق  ره  تادج  ردام و  اب  دادجا و  ردپ و  اب  حاکن  - 1

. دورب نیئاپ  هک  ردق  ره  دالوا  اب  حاکن  - 2
. دورب نیئاپ  هک  ردق  ره  ات  اهنآ  دالوا  رهاوخ و  ردارب و  اب  حاکن  - 3

«. تادج دادجا و  ردام و  ردپ و  تالاخ  تامع و  دوخ و  تالاخ  تامع و  اب  حاکن  - 4
. دـیآ رد  تسا  عونمم  نانآ  اب  حاکن  هک  یببـس  تبارق  نیوانع  زا  یکی  تحت  هک  يرگید  اب  نیجوز  زا  یکی  یعاضر  ياـبرقا  حاـکن  مود -

. تسا یمئاد  عونمم  هرهاصم  هطساوب  لیذ  صاخشا  نیب  حاکن  : » م ق . « 1047  » هدام تسا . هدش  نایب  م  ق . « 1047  » هدام رد  نیوانع  نآ 
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. یعاضر یبسن و  زا  معا  دشاب  هک  هجرد  ره  زا  وا  نز  تادج  ردام و  نیب  - 1
. دشاب یعاضر  تبارق  دنچ  ره  تسا  هدوب  وا  دافحا  زا  یکی  نز  ای  رسپ  نز  ای  دادجا  زا  یکی  نز  ای  ردپ و  نز  ًاقباس  هک  ینز  درم و  نیب  - 2

اما دـشاب .» هدـش  عقاو  یئوشانز  رهوش  نز و  نیب  هکنیا  رب  طورـشم  یعاضر ، ول  دـشاب و  هک  هجرد  ره  زا  نز  دالوا  زا  ثانا  اـب  درم  نیب  - 3
هک ردارب  رهاوخ  ای  ددرگ و  بوسحم  ردام  فیدر  رد  هک  ردارب  ردام  دننام  دـشاب ، الاب  رد  روکذـم  نیوانع  زا  یکی  فیدر  رد  هک  یناونع 
نآ اب  حاکن  بسن  هلحرم  رد  هک  ینیوانع  زا  کی  چیه  تحت  ردارب  ردام  اریز  ددرگیمن ، تمرح  بجوم  دوش  هتخانـش  وا  رهاوخ  فیدر  رد 

. دـشابیمن هدومن  عنم  ار  وا  اـب  حاـکن  نوناـق  هک  ینیواـنع  زا  ردارب  رهاوخ  اریز  ردارب ، رهاوخ  تسا  نینچمه  دوشیمن و  لـخاد  دـشاب  عونمم 
رداـم هکلب  دوش ، مارح  وا  رب  شرهوش  اـت  ددرگیمن  دوخ  رهوش  رداـم  روـبزم  نز  دـهد ، ریـش  ار  دوـخ  رهوـش  ردارب  ینز  هچناـنچ  نیارباـنب 
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رد رهوش  ردارب  ردام  نوچ  یلو  تسا . هدماین  رامـشب  حاکن  عناوم  رد  یناونع  نینچ  یبسن  تبارق  رد  دش و  دهاوخ  شرهوش  ردارب  یعاضر 
هداد الاب  رد  هک  یحیـضوت  اب  دناهتـسناد و  لطاب  ار  رهوش  نز و  حاکن  هلزنم  مومع  باب  زا  ءاهقف  زا  ياهدـع  هتفرگ  رارق  رهوش  ردام  فیدر 

. تسا رهاظ  روبزم  هیرظن  فعض  دش 

حاکن زا  سپ  عاضر  - 2 هرصبت -

نآ زا  ار  قباس  حاکن  دوش  دوجوم  حاکن  داقعنا  زا  سپ  هاگره  ددرگیم  حاکن  زا  عنام  دـیامنیم و  تبارق  داجیا  ءادـتبا  هک  یناـنچمه  عاـضر 
ۀطبار يدـنواشیوخ  اب  دـیامنیم و  يدـنواشیوخ  داجیا  عاضر  تشذـگ ، یعاـضر  تبارق  حرـش  رد  هکناـنچ  اریز  دـنادرگیم ، لـحنم  ناـمز 

یعاضر يدنواشیوخ  هک  نامز  ره  تسا ، تیجوز  ۀطبار  داجیا  زا  عنام  ءادتبا  عاضر  هک  ینانچمه  نیاربانب  دیآ . دوجوب  دـناوتیمن  تیجوز 
دوجوم عاـضر  رثا  رد  هک  تسا  یعیبـط  يرما  يدـنواشیوخ  اریز  ددرگیم ، عـطق  دوـخ  يدوـخب  تیجوز  ۀـطبار  دوـش  دوـجوم  نیجوز  نیب 

ود ره  لـماش  دـشابیم و  قلطم  م  ق . « 1046  » هدام رد  روکذـم  هدـعاق  یئاضق  رظن  زا  دـیدرگ . دـهاوخ  لحنم  تیجوز  راـچان  سپ  دوشیم ،
نز  ود  یسک  هاگره  الثم  دوشیم ، دقع  زا  دعب  لبق و  دروم 
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مارح دوخ  رهوشب  نز  ود  نآ  دهد ، ریش  ار  وا  هریغص  ۀجوز  دوخ  رهوش  ریـش  زا  هریبک  ۀجوز  هریغـص و  يرگید  هریبک و  یکی  دشاب  هتـشاد 

زا هریبک  ۀجوز  هاگره  و  ددرگیم . رهوش  یعاضر  دالوا  يرگید  نز و  ردام  یکی  اریز  دوشیم ، لطاب  روبزم  خیرات  زا  نانآ  حاکن  دنوشیم و 
هاـگره دوشیم و  لـطاب  ود  ره  حاـکن  دـشاب  هدرک  یکیدزن  هریبـک  هجوز  اـب  رهوش  هچناـنچ  دـهد  ریـش  ار  هریغـص  ۀـجوز  يرگید  درم  ریش 

. دنکیمن ادیپ  لمع  دروم  دیآیمن  لمعب  هریغص  اب  حاکن  هک  نونکا  روبزم  ضرف  دوب . دهاوخ  لطاب  هریبک  حاکن  دناهدرکن  یکیدزن 
نیا رد  دـهد ، ریـش  ار  وا  دـنزرف  صخـش ، نز  رداـم  هاـگره  هکنآ  هلمج  نم  دـناهدروآ ، باـب  نیا  رد  نییقوقح  زا  ضعب  يرگید  ياـهلاثم 

نآ ۀـجیتن  و  دوش ، كدوک  نآ  رهاوخ  روبزم  نز  هک  ددرگیم  بجوم  كدوک  ندروخ  ریـش  اریز  دوشیم ، مارح  دوخ  رهوش  رب  نز  تروص 
حاکن تسا و  هدرک  جاودزا  دوخ  دـنزرف  یعاـضر  رهاوخ  اـب  درم  نآ  رگید  تراـبعب  دوب . دـهاوخ  دوخ  رهوش  دـنزرف  یعاـضر  رهاوخ  نز 

. تسا مارح  روبزم  عضترم  یعاضر  یشاوح  اب  عضترم  یبسن  لوصا 
، دنرامـشیمن عونمم  الاب  دروم  رد  ار  حاکن  دننادیمن  ربتعم  ار  هلزنم  مومع  هک  روهـشم  رظن  یلو  دیآ ، شیپ  المع  تسا  نکمم  روبزم  ضرف 

. دشاب عونمم  نآ  یعاضر  اب  حاکن  ات  تسا  هدماین  رامشب  نوناق  رد  اًلقتسم  یبسن  تامرحم  نیوانع  زا  یکی  تحت  دنزرف  رهاوخ  اریز 

یببس تبارق  موس -

هراشا

حاکن تمرح  بجوم  ددرگیم و  دوجوم  يرگید  نادنواشیوخ  اب  نیجوز  زا  کی  ره  نیب  حاکن  رثا  رد  هک  تسا  يدنواشیوخ  یببس  تبارق 
هک یناسک  دناهتفگ . زین  هرهاصمب  تبارق  ار  روبزم  تبارق  عطقنم . ای  دشاب  مئاد  نیجوز  نیب  حاکن  هک  دیامنیمن  قرف  دوشیم . ًاعمج  ای  ًانیع و 

: دوشیم نایب  تمسق  ود  رد  دشابیم  عونمم  هرهاصم  رثا  رد  نانآ  اب  حاکن 

دشابیم عونمم  ًانیع  نانآ  حاکن  هک  یناسک  لوا -

هراشا

ای قالط ، خسف ، رثا  رد  نیجوز  نیب  حاکن  هچ  رگا  تسا ، عونمم  هشیمه  يارب  يرگید  نادنواشیوخ  زا  یضعب  اب  نیجوز  زا  یکی  نیب  حاکن 
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. دریگیم رارق  یبسن  يدنواشیوخ  دننامه  حاکن  رثا  رد  نانآ  نیب  يدنواشیوخ  عامتجا  ةدیدب  یقالخا و  رظن  زا  اریز  ددرگ ، لحنم  توف 
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: تسا یمئاد  عونمم  هرهاصم  هطساوب  لیذ  صاخشا  نیب  حاکن  : » دیوگیم م  ق . « 1047  » هدام
 ...«. یعاضر یبسن و  زا  معا  دشاب  هک  هجرد  ره  زا  وا  نز  تادج  ردام و  درم و  نیب  - 1

روبزم رهوش  رب  يردپ ) ای  يردام   ) وا تادج  ردام و  حاکن  هک  ددرگیم  بجوم  ینز  اب  درم  حاکن  دقع  دوشیم ، هدیمهف  الاب  ةدام  زا  هکنانچ 
زا لـبق  دـنک و  جاودزا  ینز  اـب  يدرم  هچناـنچ  نیارباـنب  دنـشاب . هدرکن  اـی  دنـشاب  هدرک  یکیدزن  رگیدـکی  اـب  نیجوز  هاوخ  دوش ، عوـنمم 

هتـسناد عونمم  رهوش  رب  ار  نز  یبسن  ةدج  ردام و  حاکن  طقف  هن  روبزم  هدام  دیامنب . حاکن  وا  ردام  اب  دـناوتیمن  دـهد ، قالط  ار  وا  یکیدزن 
( تشذگ عاضر  رد  نآ  حرش   ) تسا هدومن  عونمم  رهوش  رب  زین  ار  وا  یعاضر  ةدج  ردام و  هکلب  تسا ،

________________________________________

ه ق ناریا ، نارهت -  ۀیمالسا ، تاراشتنا  دلج ،  6 یماما ،)  ) یندم قوقح  نسح ، دیس  یماما ،
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یعاضر تبارق  دـنچ  ره  تسا ، هدوب  وا  دافحا  زا  یکی  نز  ای  رـسپ  نز  ای  دادـجا  زا  یکی  نز  اـی  ردـپ و  نز  ًاـقباس  هک  ینز  درم و  نیب  - 2»

وا ردام  هلزنمب  نانیا  اریز  دـیامن ، جاودزا  دوخ  دادـجا  نز  ردـپ و  نز  اب  دـناوتیمن  یـسک  هدـش  حیرـصت  روبزم  هدام  رد  هکناـنچ  دـشاب »... 
زا یتهجب  شرهوش  اب  نز  حاکن  هاگره  نیاربانب  تسا . هدـش  عونمم  نانآ  نیب  حاکن  یگداوناخ  شمارآ  یعاـمتجا و  مظن  رظن  زا  دنتـسه و 

رظن دورب . نیئاپ  هچ  ره  هون  نز  رسپ و  نزب  تبسن  تسا  نینچمه  دیامنب و  جاودزا  نز  نآ  اب  دناوتیمن  رهوش  نآ  رـسپ  ددرگ ، لحنم  تاهج 
. ددرگ لحنم  حاکن  یکیدزن  زا  لبق  ای  دشاب  هدش  لصاح  نز  نآ  اب  یکیدزن  هک  دیامنیمن  یقرف  رما  نیا  رد  هدام  قالطاب 

هک ینانچمه  دشابیم ، عونمم  زین  یعاضر  دادجا  ردپ و  نز  اب  رـسپ  حاکن  هک  تسنآ  دـشابیم  رکذـتم  الاب  ةدام  مود  قش  هک  ار  يرگید  رما 
. دشابیم عونمم  وا  یعاضر  دافحا  ای  رسپ و  نز  اب  ردپ  حاکن 

«. دـشاب هدـش  عقاو  یئوشانز  رهوش  نز و  نیب  هکنیا  رب  طورـشم  یعاـضر ، ول  دـشاب و  هک  هجرد  ره  زا  نز  دـالوا  زا  ثاـنا  اـب  درم  نیب  - 3»
ةون ای  يرتخد  ةون  دـننام  يرتخد ، ای  دنـشاب  رـسپ  هاوخ  دـشابیم ، نز  ۀطـساوب  ای  لصفالب و  ياهرتخد  نز ) دالوا  زا  ثاـنا   ) ۀـملک زا  روظنم 

، دیامن حاکن  نز  نآ  رتخد  اب  دناوتیمن  نامز  چیه  هدرک  جاودزا  ینز  اب  هک  یسک  نیاربانب  نز . يرسپ 
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. دشاب هدروآ  تسدب  دوخ  يدعب  رهوش  زا  ای  هتشاد و  دوخ  یلبق  رهوش  زا  ار  رتخد  نز  هاوخ 
ياراد روبزم  رهوش  زا  دـنک و  يرگید  رهوـش  نز  نآ  دـهد و  قـالط  ار  وا  یکیدزن  زا  سپ  دـیامنب و  جاودزا  ینز  اـب  يدرم  هچناـنچ  اًـلثم 

هتخانـش رهوش  نآ  رتخد  فیدر  رد  عاـمتجا  ةدـیدب  روبزم  رتخد  اریز  دـیامنب ، جاودزا  وا  رتخد  اـب  دـناوتیمن  نز  لوا  رهوش  دوش ، يرتـخد 
. دیامنیم ار  رما  نیا  باجیا  یعامتجا  مظن  دوشیم و 

رتخد اـی  دـشاب  نز  یبسن  روبزم  رتخد  هک  دـیامنیمن  یقرف  دوخ  نز  رتخد  اـب  درم  حاـکن  تمرح  رد  تسا  هدـش  حیرـصت  هداـم  رد  هکناـنچ 
. وا یعاضر 

رهوش نز و  نیب  هکنیاب  تسا  طورـشم  هکلب  ددرگیمن ، نز  رتخد  رهوش و  نیب  يدبا  تمرح  بجوم  یئاهنتب  حاکن  دقع  هدام ، حیرـص  ربانب 
نز هکنآ  دننام  ددرگ ، لحنم  حاکن  تاهج  زا  یتهجب  یکیدزن ، زا  لبق  دریگب و  ار  ینز  یسک  هکنانچ  نیاربانب  دشاب ، هدمآ  لمعب  یکیدزن 

. دیامن جاودزا  نز  نآ  رتخد  اب  دناوتیم  روبزم  رهوش  ددرگ ، خسف  حاکن  ای  دوش و  هداد  قالط  ای  دریمب 
ردام رتخد و  نیب  دناوتیمن  درم  الا  و  تسا ، هتـسناد  نز  نآ  رتخد  اب  رهوش  حاکن  يدبا  تمرح  طرـش  الاب  هدام  ار  رهوش  نز و  نیب  یکیدزن 
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. دشاب وا  رتخد  ردام و  رهوش  نامز  کی  رد  يدرم  هک  ینعم  نیاب  دنک ، عمج  ار 

تسا حیحص  حاکن  اب  یکیدزن  مکح  رد  انز  ههبشب و  یکیدزن  هرصبت -

حیحـص حاکن  اب  یکیدزن  مکح  رد  حاکن  تیعنام  ثیح  زا  دـشاب  حاکن  رب  قباـس  رگا  اـنز  ههبـشب و  یکیدزن  : » م ق . « 1055  » هدام روتسدب 
«. تسین قباس  حاکن  لطبم  یلو  تسا 

نز تلآ  رد  هفـشح  ردـقب  ار  دوخ  تلآ  تیجوز  ۀـطبار  ندوبن  ملع  اب  درم  هک  تسنآ  دـمآ  دـهاوخ  ًادـعب  نآ  حرـش  هکنانچ  اـنز  زا  روظنم 
هکنآ لاح  ددرگ و  ماجنا  لمع  نیا  تیجوز  ۀـطبار  دوجو  روصتب  هچنانچ  وا و  ربد  رد  ای  دـشاب  نز  لبق  رد  لمع  نیا  هاوخ  دـیامنب ، لخاد 

. دوب دهاوخ  ههبشب  یکیدزن  دشابن ، ۀطبار  تقیقح  رد 
: تسا تمسق  ود  ياراد  روبزم  ةدام 
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ترابع زا  هکنانچ  تسا . حیحـص  حاکن  اب  یکیدزن  مکح  رد  حاکن  تیعنام  ثیح  زا  دشاب  حاکن  رب  قباس  رگا  انز  ههبـشب و  یکیدزن  فلا -

زین ههبشب  انزب و  یکیدزن  ببسب  تسا  عونمم  نانآ  اب  جاودزا  هرهاصم  ۀطساوب  م  ق . « 1047  » هدام رد  هک  یناسک  دوشیم ، هدیمهف  الاب  هدام 
هدرک انز  وا  اب  درم  نآ  هک  ینز  تادج  ردام و  درم و  نیب  تسا 1 - عونمم  لیذ  صاخشا  نیب  حاکن  نیاربانب  دشابیم . عونمم  نانآ  اب  حاکن 

. یعاضر یبسن و  زا  معا  دنشاب  هک  هجرد  ره  زا  تسا . هدومن  ههبشب  یطو  ای  و 
ههبشب ای  هدومن و  انز  وا  اب  درم  نآ  دادجا  زا  یکی  ای  هدومن ، یکیدزن  ههبـشب  ای  هدرک و  انز  وا  اب  درم  نآ  ردپ  ًاقباس  هک  ینز  درم و  نیب  - 2

. تسا هدومن  یکیدزن  ههبشب  ای  هدرک و  انز  وا  اب  درم  نآ  دافحا  زا  یکی  ای  رسپ و  ای  تسا ، هدرک  یکیدزن 
ول دنـشاب و  دـالوا  نآ  هک  هجرد  ره  زا  تسا  هدوـمن  یکیدزن  ههبـشب  اـی  هدرک و  اـنز  وا  اـب  درم  نآ  هک  ینز  دـالوا  زا  ثاـنا  درم و  نـیب  - 3

. دیامن جاودزا  دناوتیمن  اهنآ  دالوا  اب  دنک  یکیدزن  ههبش  ای  انزب  دوخ  هلاخ  همع و  اب  یسک  هکنانچ  اذل  یعاضر .
رب روهـشم  ریغ  لوق  تسا . هیماما  ياهقف  روهـشم  لوق  هرهاصم ، رد  حیحـص  حاکن  اب  مکح  رد  اـنز  ههبـشب و  یکیدزن  نداد  رارق  فیدرمه 

. دنیامنیمن يراج  ود  نآب  تبسن  ار  هرهاصم  مکح  دشابیم و  نآ  فالخ 
، حاکن دقع  زا  سپ  یـسک  هاگره  نیاربانب  دوب . دهاوخن  قباس  دقع  نآ  لطبم  دشاب ، حاکن  دقع  زا  سپ  هچنانچ  ههبـش  ای  انزب  یکیدزن  ب -

شنز رتخد  اب  رهوش  هاگره  تسا  نینچمه  ددرگیمن . لطاب  تسا و  یقاب  دوخ  لاحب  حاکن  دـیامنب ، یکیدزن  اـنز  اـی  ههبـشب  شنز  رداـم  اـب 
دوش دیدرت  هچنانچ  تسین و  نآ  لالحنا  رب  یلیلد  هدش و  عقاو  ًاحیحـص  حاکن  دقع  لالحلا ) مرحی  مارحلا ال   ) ةدعاق قبط  دـیامنب . یکیدزن 

. ددرگیم باحصتسا  نآ  تحص  تسا ، هدومن  لطاب  ار  قباس  حاکن  ههبش  ای  انزب  یکیدزن  ایآ  هک 
ءاضقنا ای  تدـم و  لذـب  ای  قالط  ای  خـسف  تلعب  انز  ای  ههبـشب  یکیدزن  زا  سپ  حاکن  ـالاب  ضرف  رد  هک  تسا  یتروص  رد  دـش  هتفگ  هچنآ 

یکیدزن  زا  سپ  هچنانچ  الا  ددرگن و  لحنم  تدم 
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انز ههبـشب و  یکیدزن  اریز  دوب ، دهاوخ  عونمم  نز  نآ  قباس و  رهوش  نیب  ددـجم  حاکن  دوش ، لحنم  تاهج  زا  یتهجب  حاکن  ههبـش ، ای  انزب 
نیا تسا . هدومن  انز  ههبـشب و  یکیدزن  درم  نآ  اب  ددجم  دقع  زا  لبق  هک  تسا  یـسک  نز ، نآ  تفرگ و  دهاوخ  رارق  روبزم  دـقع  رب  قباس 

داقعنا زا  عنام  روبزم  ههبـش  وا  نز  هاگره  اریز  درادن ، یلاکـشا  روبزم  نز  ددجم  حاکن  هک  دننآ  رب  یـضعب  هکلب  دشابیمن ، ءاهقف  یقافتا  رما 
. دیدرگیم قباس  حاکن  لالحنا  بجوم  دشاب ، ددجم  حاکن 

- هلأسم
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یلاکـشا دنک  عوجر  هدع  رد  دهد و  قالط  ار  نز  نآ  سپـس  دیامن و  یکیدزن  ههبـش  ای  انزب  دوخ  نز  ردام  اب  حاکن ، زا  سپ  رهوش  هاگره 
. دباییم تدوع  قباس  تیجوز  عوجر  ۀلیسوب  هکلب  دشابیمن . ددجم  حاکن  عوجر ، اریز  دسریمن ، رظنب 

تسا عونمم  ًاعمج  نانآ  حاکن  هک  یناسک  مود -

هراشا

رد ار  نآ  هک  تسا  براقا  نیب  یگشیمه  تیعونمم  دش ، هتفگ  الاب  رد  هرهاصم  یعاضر و  یبسن و  براقا  نیب  حاکن  تیعونمم  رد  هچنآ  - 
دناوتیمن درم  یلو  تسین  دوجوم  رفن  ود  نیب  حاـکن  رد  ینیع  تیعونمم  هک  تسا  دوجوم  يدراوـم  دـنیوگ . ینیع  تمرح  ءاـهقف  حالطـصا 

کی رد  رهاوخ  ود  اب  حاکن  دـننام  دـشاب ، اهنآ  رهوش  ناـمز  کـی  رد  ینعی  دـیامن ، عمج  حاـکن  رد  تسا  تبارق  اـهنآ  نیب  هک  ار  نز  دـنچ 
. تسا ققحت  لباق  دشاب  هتشاد  نز  دنچ  دناوتیم  درم  کی  هک  تاجوز  ددعت  اب  رما  نیا  تسا  مولعم  نامز .

: زا تسا  ترابع  دشابیم  عونمم  ًاعمج  حاکن  هک  يدراوم 

- رهاوخ ود  نیب  عمج  - 1

، دریگب ار  ینز  یـسک  هچناـنچ  نیارباـنب  دـشاب .» عطقنم  دـقعب  هچ  رگا  تسا ، عوـنمم  رهاوـخ  ود  نیب  عـمج  : » دـیوگیم م  ق . « 1048  » ةدام
لوا دـقع  اریز  تسا ، لطاب  جاودزا  نآ  دـنک  جاودزا  هاگره  و  دـیامن ، جاودزا  شرهاوخ  اب  تسا  یقاـب  وا  تیجوز  رد  هک  ماداـم  دـناوتیمن 

ود ره  هک  دـیامنیمن  یقرف  رما  نیا  رد  ددرگیمن ، دـقعنم  مود  دـقع  دـشابیم ، عونمم  رهاوخ  ود  نیب  عمج  نوچ  تسا و  هدـش  عقاو  ًاـحیحص 
. عطقنم يرگید  دشاب و  مئاد  یکی  ای  عطقنم  ای  دنشاب  مئاد  دقع 

رهب  تبسن  حاکن  دقع  ددرگ . حاکن  درم  کی  يارب  دقع  کی  رد  رهاوخ  ود  هک  یتروص  رد 
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نالطب بجوم  کی  ره  تحص  دشابیم و  عونمم  نآ  ددرگیم و  رهاوخ  ود  نیب  عمج  بجوم  دقع  ود  ره  تحص  اریز  دوب ، دهاوخ  لطاب  ود 
. تشاد مدقم  ار  نآ  ناوتب  ات  درادن  يرترب  يرگید  رب  رما  نیا  رد  کیچیه  تسا و  يرگید 

نیدب دریگب . ار  وا  رهاوخ  سپـس  ددرگ و  لحنم  نز  نآ  اب  حاکن  دیاب  دریگب  ار  دوخ  نز  رهاوخ  دـهاوخب  یـسک  هک  یتروص  رد  هرکذـت -
اریز درادن ، یعنام  نآ  زا  سپ  دیامن و  جاودزا  وا  رهاوخ  اب  هدع  تدـم  ءاضقنا  زا  لبق  دـناوتیمن  درم  دـشاب  یعجر  نز ، قالط  رگا  هک  وحن 
دوخ نز  رهاوخ  اب  رهوش  حاکن  تسا و  هجوز  مکح  رد  هیعجر  ۀـقلطم  یندـم ، نوناق  رگید  داوم  و  « 1148  » و « 943  » داوم زا  دافتسم  رب  انب 

هـس هلوخدـم و  ریغ  ای  هسئای  نز  دـننام  ددرگ  هقلطم  نئاب  قـالطب  نز  هچناـنچ  اـما  تسا . عونمم  نآ  دوشیم و  رهاوخ  ود  نیب  عمج  بجوم 
ۀطبار هدـیدرگ و  لحنم  حاکن  نئاب ، قالط  رثا  رد  اریز  دـنک ، جاودزا  دوخ  نز  رهاوخ  اب  هلـصافالب  دـناوتیم  درم  يدـع ، قالط  هن  ای  هقالط 

. تسا هدش  عطق  تیجوز 
رد دوخ  حاکنب  هدـع  تدـم  رد  ار  شرهاوخ  نآ  لذـب  ای  تدـم و  ءاضقنا  زا  سپ  دـناوتیم  رهوش  دـشاب ، هعتم  نز  اب  حاـکن  هک  یتروص  رد 

دیامنیمن یقرف  رما  نیا  رد  دنک . جاودزا  شرهاوخ  اب  زین  وا  هدع  ءاضقنا  زا  لبق  دـناوتیمن  روبزم  رهوش  هک  دـننآ  رب  ءاهقف  زا  ياهدـع  دروآ .
ءاضقنا زا  سپ  اریز  تسا ، قوقح  ۀفـسلف  لوصا و  اب  قفاوم  لوا  لوق  تعباتم  یندـم  نوناق  رظن  زا  عطقنم . اـی  دـشاب  مئاد  رهاوخ  حاـکن  هک 

خـسف هک  دسریم  رظنب  تسا . نئاب  قالط  دننام  رما  نیا  دشابیم و  رهوش  زا  هناگیب  نز  هدش و  لحنم  حاکن  نآ ، لذب  ای  عطقنم و  حاکن  تدم 
. دیامن جاودزا  هدع  تدم  رد  دوخ  نز  رهاوخ  اب  دناوتب  رهوش  دشاب و  نئاب  قالط  دننام  حاکن 

م ق . « 1045  » هدام زا  دافتـسم  تسا . عونمم  نانآ  نیب  عمج  زین  دنـشاب ، ههبـش  دلو  ای  انز  دلو  ود  ره  ای  رهاوخ  ود  زا  یکی  هاگره  هرـصبت -
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ود هک  دیامنیمن  قرف  هک  ینانچمه  دـشاب »...  انز  ای  ههبـش  زا  لصاح  تبارق  هچ  رگا  تسا  عونمم  لیذ  یبسن  براقا  اب  حاکن  : » دـیوگیم هک 
لماـــش ار  م  ق . « 1046  » ةداـم رد  روکذـم  ةدـعاق  ناوـتب  هک  تسا  یتروـص  رد  رما  نـیا  یعاـضر . اـی  دنـشاب  یبـسن  رگیدـکی  اـب  رهاوـخ 

اریز  تسناد ، هرهاصم  رد  یعاضر  نادنواشیوخ 
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. تسا هدربن  یعاضر  زا  یمان  هدومن  عونمم  ار  رهاوخ  ود  نیب  عمج  هک  « 1048  » هدام
. تسا عونمم  زین  یعاضر  رهاوخ  ود  نیب  عمج  هیماما  قوقح  رظن  زا  تشذگ  هکنانچ 

- هداز ردارب  هداز و  رهاوخ  اب  هلاخ  همع و  نیب  عمج  - 2

هراشا

روبزم ةدام  دوخ » نز  ةزاـجا  اـب  رگم  دریگب ، ار  دوخ  نز  رهاوخ  رتخد  اـی  نز و  ردارب  رتخد  دـناوتیمن  سکچـیه  : » م ق . « 1049  » هدام قبط 
رگا حاکن  زاوج  مدـعب  قودـص  زا  یکحم  لوق  یکی  تسا : دوجوم  زین  رگید  لوق  ود  تسا . هدومن  هیماما  ياـهقف  روهـشم  لوق  زا  تعباـتم 

. دیامن عنم  ار  نآ  نز  هچ  رگا  دناهداد ، هزاجا  ار  روبزم  حاکن  هک  تسا  ینامع  یفاکسا و  لوق  يرگید  دهد ، هزاجا  نز  هچ 
: دیامنیم ار  لیذ  روما  نتسناد  باجیا  الاب  ةدام  حرش 

. دـشاب نز  ةزاجا  اب  دـیاب  دریگب  ار  نز  نآ  هداز  ردارب  اـی  هداز و  رهاوخ  دـهاوخب  ًادـعب  هتفرگ و  ار  ینز  ـالبق  یـسک  هک  یتروص  رد  فلا -
جایتحا دریگب  ار  نز  نآ  هلاخ  ای  همع  دهاوخب  دراد و  نز  هک  یسک  سکعلاب  هاگره  دوشیم  طابنتسا  روبزم  ةدام  فلاخم  موهفم  زا  هکنانچ 

ردارب نز  نآ  هکنآ  ای  دراد و  نز  روبزم  درم  هک  دنـشابن  هاگآ  هلاخ  همع و  هچ  رگا  دـشابیم ، حیحـص  روبزم  حاکن  تسین و  نز  نآ  ةزاجاب 
. دناهداد هلاخ  همعب و  خسف  قح  حاکن  زا  دعب  یلو  دناهتسناد  حیحص  ار  روبزم  حاکن  هیماما  ياهقف  زا  یضعب  تسوا . هداز  رهاوخ  ای  هداز 

، هعتم ای  دشاب  مئاد  ناونعب  هداز  رهاوخ  ای  هداز و  ردارب  اب  حاکن  هک  دیامنیمن  یقرف  رما  نیا  رد  دوشیم ، هدـیمهف  هدام  قالطا  زا  هکنانچ  ب -
. هعتم ای  دشاب  مئاد  هلاخ ) همع و   ) لوا نز  اب  حاکن  هک  دنکیمن  قرف  هک  ینانچمه 

ةزاجا البق  دیاب  دریگب ، ار  نز  نآ  ةدازردارب  ای  هداز و  رهاوخ  دـهاوخب  هاگره  دراد  نز  هک  یـسک  دـیامنیم ، حیرـصت  الاب  هدام  هکنانچ  ج -
هاگره هک  تسا  روبزم  مکح  یئارجا  تنامض  دریگ  رارق  هعلاطم  دروم  دیاب  هک  یعوضوم  دنک . جاودزا  سپس  دریگب و  نز  نآ  زا  جاودزا 

ای هدوب  ملاع  حاکن  نیح  رد  رما  نیا  رب  هلاخ ) ای  همع   ) نز هاوخ  دومن ، حاکن  وا  هداز  ردارب  ای  هداز  رهاوخ  اـب  دوخ  نز  ةزاـجا  نودـب  رهوش 
هیماما  ياهقف  نیب  تسیچ ؟ روبزم  حاکن  مکح  لهاج ،
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: تسا لوق  دنچ 

حاکن تحـص  لصا ، قبط  اریز  دوب ، دهاوخن  رثؤم  نز  يدعب  ةزاجا  تسا و  لطاب  دوخ  نز  هداز  رهاوخ  ای  هداز  ردارب  اب  رهوش  حاکن  کی -
. دشاب ققحم  طورشم  دوجو  نامز  رد  دیاب  طرش  تسا و  نز  ةزاجاب  طورشم  نانیا 

خـسف ار  نآ  دناوتیم  هلاخ ) همع و   ) لوا نز  یلو  تسا  حیحـص  دوخ  نز  هداز  رهاوخ  هداز و  ردارب  اب  رهوش  حاکن  هک  دننآ  رب  ناخیـش  ود -
. تسا هدش  عقاو  وا  ةزاجا  نودب  اریز  دیامن ،

هتـشاد قالطب  جایتحا  هکنآ  نودب  دنیامن ، خسف  ار  هداز  رهاوخ  هداز و  ردارب  دقع  ای  دننک و  خسف  ار  دوخ  حاکن  دنناوتیم  هلاخ  همع و  هس -
ةزاجاب طونم  ود  نآ  ءاقب  نیاربانب  دننامب . یقاب  دـنناوتیمن  هلاخ  همع و  تیاضر  نودـب  تسا و  هدـش  عقاو  حیحـص  دـقع  ود  ره  اریز  دـشاب ،

دننام روبزم  دروم  دنراذگ ، یقاب  ار  يرگید  خسف و  ار  یکی  هکنآ  ای  دنهد و  هزاجا  ار  نآ  دـنناوتیم  دـنهاوخب  هکنانچ  تسا و  هلاخ  همع و 
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. دنشاب هدش  عقاو  ۀعفد  دقع  ود  ره  هک  تسنآ 
هچنانچ دشابیمن و  حیحص  نز  نآ  ةزاجا  نودب  نز  هداز  رهاوخ  هداز و  ردارب  دقع  هک  تسنآ  دوشیم  طابنتـسا  م  ق . « 1049  » ةدام زا  هچنآ 

طورـشم نراقم  طرـش  هک  درادـن  یموزل  دـنادرگ و  حیحـص  ار  نآ  فرط و  رب  ار  صقن  دـناوتیم  وا  يدـعب  ةزاجا  دوش  عقاو  هزاـجا  نودـب 
در دهدن و  هزاجا  نز  دـقع  زا  سپ  هاگره  و  دریگ . رارق  رخأتم  طرـش  دـناوتیم  هزاجا  هک  تشذـگ  یلوضف  دـقع  رد  هچنانچ  دوش ، دوجوم 

. دوب دهاوخ  لطاب  هداز  رهاوخ  هداز و  ردارب  دقع  دنک ،

هرکذت 1

مکح هکلب  دنک ، طقاس  ار  نآ  دناوتب  نز  ات  دشابیمن  قح  خسف ، رایخ  دننام  دوخ  هداز  ردارب  هداز و  رهاوخ  حاکن  تحص  رد  نز  نذا  رابتعا 
حاکن رد  هلخادم  قح  هک  دیامن  طرـش  دوخ  نز  اب  رهوش  يرگید  مزال  دقع  ای  حاکن  دقع  نمـض  هچنانچ  نیاربانب  تسا . هرمآ  نیناوق  زا  و 

رهوش هک  دوش  طرش  نز  اب  رگید  مزال  دقع  ای  حاکن  دقع  نمض  رد  هک  یتروص  رد  دشابیمن . حیحص  درادن  دوخ  ةدازرهاوخ  هداز و  ردارب 
هدش عقاو  مزال  دقع  نمـض  رد  هک  دوخ  ةزاجا  زا  نز  هک  دسریم  رظنب  تسا و  حیحـص  طرـش  دریگب  ار  وا  هداز  رهاوخ  هداز و  ردارب  دناوتب 

. دوشیمن طقاس  نز  نذا  قح  هلیسو  نیدب  هک  دننآ  رب  هدومن و  طایتحا  ءاهقف  زا  ضعب  هچ  رگا  دنک ، عوجر  دناوتن 
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رهاظ زا  یلو  دناهتـسناد ، مزال  هداز  رهاوخ  هداز و  ردارب  حاکن  يارب  دنـشاب  هک  هجرد  ره  زا  ار  هلاخ  همع و  هزاجا  هیماما  ياهقف  زا  ياهدـع 
نیاربانب تسا ، هدرمـش  مزال  لوا  ۀـجرد  هداز  ردارب  هداز و  رهاوخ  دروم  رد  طقف  ار  نز  هزاجا  هکلب  دوشیمن ، رما  نیا  طابنتـسا  نوناق  ةداـم 

. تشاد دهاوخن  مزال  ار  نز  ةزاجا  دیامن  جاودزا  ار  دوخ  نز  ردارب  ةون  ای  رهاوخ  ةون  دهاوخب  یسک  هچنانچ 

2 هرکذت -

ردارب ای  هداز و  رهاوخ  نز  هزاجا  نودب  دناوتیمن  تسا  یقاب  هدـع  هک  مادام  دزاس ، هقلطم  یعجر  قالطب  ار  دوخ  نز  رهوش  هک  یتروص  رد 
دـشاب نئاب  نز  قالط  هچنانچ  یلو  تسا  هجوز  مکح  رد  اـی  هجوز  هیعجر  هقلطم  تشذـگ  هکناـنچ  اریز  دروآ ، رد  دوخ  حاـکنب  ار  وا  هداز 

هدومن و لذب  ار  تدـم  هیقب  رهوش  هدوب و  عطقنم  حاکن  رد  هلاخ  همع و  هاگره  تسا  نینچمه  درادـن . هقلطم  نز  ةزاجاب  جایتحا  اهنآ  حاکن 
. دشابیم نئاب  قالط  دننام  حاکن  خسف  هک  دسریم  رظنب  تسا . نئاب  قالط  دروم  دننام  روبزم  دروم  اریز  دشاب ، هدش  یضقنم  حاکن  تدم  ای 

-3 هرکذت -

رد یعاضر  هداز  ردارب  هداز و  رهاوخ  تسناد ، یببس  نادنواشیوخ  لماش  عیسو  ریسفت  ۀلیـسوب  ناوتب  ار  م  ق . « 1047  » هدام هک  یتروص  رد 
جاودزا وا  یعاـضر  هداز  ردارب  هداز و  رهاوخ  اـب  دـناوتیمن  دوخ  نز  ةزاـجا  نودـب  رهوش  دنـشابیم و  یبسن  هداز  ردارب  هداز و  رهاوخ  مکح 

. تسا هتسناد  یبسن  مکح  رد  ار  یعاضر  هداز  ردارب  هداز و  رهاوخ  هیماما  قوقح  دیامن .

-4 هرکذت -

یقاب هدومنن  نآ  زا  عوجر  هک  مادام  روبزم  نذا  دـیامن ، جاودزا  وا  هداز  ردارب  اـی  هداز  رهاوخ  اـب  هک  دـهد  هزاـجا  دوخ  رهوشب  نز  هچناـنچ 
زا نز  هک  یتروص  رد  دـشابیم . عوجر  لباق  هزاجا  اریز  دـنک ، جاودزا  اهنآ  اب  دـناوتیمن  رهوش  رگید  دومن  عوجر  نآ  زا  هچناـنچ  دـشابیم و 

ةزاجا نودب  روبزم  حاکن  دروآ ، رد  حاکنب  ار  دوخ  نز  هداز  ردارب  ای  هداز  رهاوخ  تفاین و  یهاگآ  نآ  زا  رهوش  دومن و  عوجر  دوخ  هزاجا 
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. دشاب عالطایب  عوجر  زا  هدوب  نوذأم  هک  یسک  هچ  رگا  ددرگیم ، لئاز  عوجر  اب  هزاجا  اریز  تسا ، هدش  دقعنم  نز 
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وا ندوب  ریغ  هدع  رد  ای  نز  نتشاد  رهوش  مود - لصف 

هراشا

: تسا مسق  ود  رب  دشابیم  ریغ  هدع  رد  هک  ینز  ای  راد  رهوش  نز  اب  حاکن 

دیامنیم دقعنم  وا  ندوب  ریغ  ۀدع  رد  ای  نتشاد و  رھوش  تمرحب و  ملع  اب  ینز  اب  درم  هک  یحاکن  لوا -

رد ای  قالط  ةدع  رد  هک  ار  ینز  ای  حاکن و  تمرح  تیجوز و  ۀقلع  دوجوب  ملع  اب  ار  راد  رهوش  نز  سک  ره  : » دیوگیم م  ق . « 1050  » هدام
«. دوشیم دبؤم  مارح  صخش  نآ  رب  ًاقلطم  نز  نآ  لطاب و  دقع  دنک ، دقع  دوخ  يارب  حاکن  تمرح  هدعب و  ملع  اب  تسا  تافو  ةدع 

: تسا هدومن  نایب  ار  ضرف  ود  مکح  روبزم  ةدام 
. دنک حاکن  تمرح ، تیجوز و  ۀقلع  دوجوب  ملع  اب  رادرهوش  نز  اب  درم  هک  یضرف  - 1

. دشابیم دبؤم  مارح  صخش  نآ  رب  نز  نآ  لطاب و  روبزم  دقع 
رد دوخ  حاکنب  تسا  يرگید  تیجوز  رد  هک  ار  ینز  یـسک  هکناـنچ  نیارباـنب  تسا . نز  نتـشادن  رهوش  حاـکن ، تحـص  طئارـش  زا  یکی 

ةدام حاکن  الطب  مکح  رب  هچنآ  دنشابن . ای  دنشاب  هقباس  تیجوز  ۀقالع  زا  هاگآ  دقع  نیفرط  هاوخ  تسا ، رثا  الب  لطاب و  روبزم  حاکن  دروآ ،
وا اـب  دوخ  حاـکن  تمرحب  ملع  اـب  نینچمه  و  نز ، نآ  تیجوز  ۀـقلع  دوـجوب  ملع  اـب  روـبزم  درم  هاـگره  هک  تسنآ  هدوزفا  م . ق . « 1050»

نیدـب نوناق  دـشاب . ود  نآ  زا  یکی  ای  رما  ود  رهب  لهاج  ای  ملاـع  نز  هچ  رگا  دوشیم ، مارح  درم  نآ  رب  هشیمه  يارب  نز  نآ  دـنک ، جاودزا 
ای هعتم  اـی  دـشاب  مئاد  مود  لوا و  حاـکن  هک  دـیامنیمن  یقرف  رما  نیا  رد  تسا . هدوـمن  فـالخ  لـمع  بکترم  يرجت  زا  يریگوـلج  هلیـسو 

. ددرگیم حاکن  زا  مسق  ود  ره  لماش  هدام  قالطا  اریز  فلتخم ،
روبزم دقع  دنک ، دـقع  دوخ  يارب  حاکن  تمرح  هدـعب و  ملع  اب  تسا ، تافو  ای  رگید ، درم  قالط  ةدـع  رد  هک  ار  ینز  درم  هک  یـضرف  - 2

. لهاج هاوخ  هدوب و  حاکن  تمرح  هدعب و  ملاع  نز  هاوخ  تسا ، دبؤم  مارح  درم  نآ  يارب  نز  نآ  لطاب و 
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رهوش دـناوتیمن  تسا  هدـع  رد  هک  ماداـم  دوش  لـحنم  تاـهج  زا  یتـهجب  وا  حاـکن  هک  ینز  دـیامنیم  حیرـصت  م  ق . « 1150  » هدام هکناـنچ 
ملع اب  يدرم  هاگره  هک  تسنیا  نآ  هدومن و  هفاضا  ار  يرما  الاب  ةدام  یلو  دوب . دهاوخ  لطاب  ینز  نینچ  اب  حاکن  نیاربانب  دـیامنب . يرگید 

زا هشیمه  يارب  درم  نآ  لـطاب و  روبزم  حاـکن  دـنک ، حاـکن  نز  نآ  اـب  دـیامن و  يرجت  حاـکن ، تمرح  نینچمه  ریغ و  ةدـع  رد  نز  ندوبب 
. دیامنیم يریگولج  یعامتجا  مظن  فالخ  لامعا  هنوگ  نیا  باکترا  زا  هلیسو  نیدب  نوناق  تسا . مورحم  وا  اب  جاودزا 

. دزاسیم عقاو  وا  ندوب  ریغ  هدع  رد  ای  نز و  نتشاد  رھوشب  لھج  اب  درم  هک  یحاکن  مود -

هراشا

روما زا  یکی  اـی  ماـمتب  لـهج  يور  زا  دـقع  هک  تسا  يراـج  زین  يدروم  رد  قوـف  ةداـم  رد  روکذـم  مکح  : » دـیوگیم م  ق . « 1051  » هدام
لـصاح يدـبا  تمرح  یلو  لـطاب  دـقع  یکیدزن  عوقو  مدـع  لـهج و  تروص  رد  دـشاب . هدـش  عـقاو  مه  یکیدزن  هدوـب و  قوـف  هروکذـم 

: دیامنیم نایب  ار  ضرف  ود  مکح  روبزم  ةدام  دوشیمن .»
تسا و هدع  رد  ای  تیجوز  ۀقلع  رد  وا  هک  هتسنادیمن  دیامن و  یکیدزن  دنک و  حاکن  ریغ ، ةدع  رد  ای  رادرهوش و  نز  اب  درم  هک  یـضرف  - 1
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يدرمب ار  دوخ  ینز  هکنانچ  اًلثم  تسا . دبؤم  مارح  وا  يارب  روبزم  نز  لطاب و  حاکن  تروص  نیا  رد  دـشابیم . عونمم  نز  نینچ  اب  حاکن  ای 
ای دوخ  رهوش  زا  قالط  زا  سپ  دـناوتیمن  رگید  نز  نآ  دـیامن ، یکیدزن  دـنک و  جاودزا  وا  اب  درم  دـیامن و  یفرعم  هدـع  اـی  رهوش و  نودـب 
ریغ يرگید  بهذم  ياراد  هک  یناسک  نیب  حاکن  هکنآ  روصتب  ینادان  درم  هاگره  تسا  نینچمه  دـیامن و  جاودزا  درم  نآ  اب  هدـع  ءاضقنا 
نز نآ  اب  دـناوتیمن  نامز  چـیه  درم  نآ  تسا ، لطاب  روبزم  دـقع  هکنآ  رب  هوـالع  دـیامن ، جاودزا  وا  نز  اـب  تسا  لـطاب  دنـشابیم  مالـسا  زا 

. دنک جاودزا 
یکیدزن ای  دوش  عقاو  هدع  رد  دیاب  دقع  دننام  ایآ  دشابیم ، حاکن  تمرح  ای  هدعب  لهج  دروم  رد  يدبا  تمرح  طرـش  هک  یکیدزن  هرکذت -

م ق . « 1051  » و « 1050  » ةدام قالطاب  هجوت  اب  تسا : لوق  ود  هیماما  ياهقف  نیب  ددرگیم ؟ يدـبا  تمرح  بجوم  مه  هدـع  ءاـضقنا  زا  سپ 
لمعب  یکیدزن  نآ  رثا  رد  دوش و  عقاو  هدع  رد  حاکن  هک  تسا  یفاک  يدبا  تمرح  داجیا  يارب 
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رب نز  نآ  حاکن  ددرگ ، ققحم  مه  هدـع  ءاضقنا  زا  سپ  یکیدزن  هاگره  نیاربانب  نآ . زا  جراخ  ای  دـشاب  هدـع  رد  یکیدزن  نآ  هاوخ  دـیآ ،

. دوشیم مارح  هشیمه  يارب  زین  روبزم  درم 

هلأسم

وا رهوش  هک  ینز  اب  یسک  الثم  دیامن ، جیوزت  تسا  هدشن  عورش  شاهدع  زونه  یلو  هدش  لحنم  وا  حاکن  هک  ینز  اب  يدرم  هک  یتروص  رد 
رب نز  دیامن ، جاودزا  ددرگیم ) عورـش  توف  رب  نز  یهاگآ  خیرات  زا  تافو  هدـع  هکنیاب  ملع  اب   ) تسا هدیـسرن  واب  توف  ربخ  زونه  هدرم و 
نآ لـماش  م  ق . « 1050  » هدام تسا و  هدـشن  عقاو  هدـع  تدـم  رد  نینچمه  راد و  رهوش  نز  اـب  روبزم  حاـکن  اریز  دوشیمن ، يدـبا  مارح  وا 

: دنلوق ود  رب  هیماما  ياهقف  ددرگیمن .
هدـع هک  دریگیم  رارق  وـگتفگ  دروـم  یتروـص  رد  روـبزم  هلأـسم  . ) تسا هتفرگ  رارق  فـلؤم  يوریپ  دروـم  هک  یفنم  يرگید  تبثم و  یکی 
هدـعب دـنامیمن . یقاب  الاب  ضرف  يارب  يدروم  دـشاب  توف  خـیرات  زا  هاگره  الا  ددرگ و  عورـش  رهوش  توف  رب  نز  عـالطا  خـیرات  زا  تاـفو 

(. دوش عوجر  تافو 
تمرح نینچمه  هدـع و  ای  تیجوز  ۀـقلع  دوجوب  لهاج  و  دـنک ، حاکن  تسا  ریغ  هدـع  رد  هک  ینز  ای  رادرهوش  نز  اب  درم  هک  یـضرف  - 2

، تسا هدوبن  جاودزا  يارب  مزال  طرـش  ياراد  نز  اریز  دـشابیم ، لطاب  حاکن  تسا  هدـماین  لمعب  یکیدزن  دـشاب و  ود  نآ  زا  یکی  ای  حاـکن 
ات هدـماین  لـمعب  درم  فرط  زا  يرجت  هدوب و  لـهج  يور  زا  حاـکن  داـقعنا  اریز  دوشیمن ، لـصاح  روبزم  درم  نز و  نیب  يدـبا  تمرح  یلو 

. دیامن جاودزا  وا  اب  دناوتیم  درم  نآ  هدع  ءاضقنا  حاکن و  لالحنا  زا  سپ  نیاربانب  ددرگ ، بجوم  ار  يدبا  تمرح 
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تسا هیعجر  هدع  رد  هک  ینز  ای  رادرهوش  نز  اب  يانز  موس - لصف 

هراشا

ۀطبار ندرک  ادـیپ  يارب  دـننزب و  راد  رهوش  ناـنز  ياوغاـب  تسد  تسا  نکمم  دـندقاف  ار  یگداوناـخ  تیبرت  هک  سوهلاوب  صاخـشا  ضعب 
هتفرگ و قالط  دیاش  دـنریگیم  شیپ  يراتفردـب  دوخ  نارهوش  اب  نانز  رما  نیا  رثا  رد  دـنبیرفب . ار  اهنآ  ات  دـنهدب  جاودزا  ةدـع  عورـشمان و 

يریگولج يارب  یندم  نوناق  ددرگ . هتخیسگ  مه  زا  یگداوناخ  نوناک  هک  دنوشیم  ببس  صاخـشا  هنوگ  نیا  دنیآرد . دوخ  قیفر  جاودزاب 
نز ات  تسا » يدـبا  تمرح  بجوم  تسا  هیعجر  هدـع  رد  هک  ینز  اـی  رادرهوش  نز  اـب  ياـنز  : » دـیوگیم دوخ  « 1054  » هداـم رد  رما  نیا  زا 

ار راد  رهوش  نز  اب  يانز  هک  هدام  قالط  اب  هجوت  اب  دیامنن . نیگنن  ار  دوخ  تفع  نماد  هدشن و  اوغا  یبنجا  درم  اب  جاودزا  دـیماب  راد  رهوش 
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ای دراد  رهوش  نز  هک  دـشاب  ملاع  درم  هک  دـیامنیمن  قرف  هک  یناـنچمه  مئاد . اـی  دـشاب  هعتم  نز  هک  دـنکیمن  یقرف  هتـسناد  تمرح  بجوم 
یماکحا یلیلحت  رظن  زا  اریز  ددرگیمن ، يراج  يدـبا  تمرح  مکح  دـشاب  راد  رهوش  نز  اب  انز  لمع  رد  هرکم  درم  هک  یتروص  رد  لهاج .

. دشابیمن يرجتم  هرکم  اریز  ددرگیمن ، هرکم  لماش  تسا  يرجت  رب  ینتبم  هک 
هتـسناد يدـبا  تمرح  بجوم  زین  ار  هیعجر  ةدـع  رد  يانز  هکلب  دـنادیم ، يدـبا  تمرح  بجوم  ار  راد  رهوش  نز  اب  يانز  طقف  هن  الاب  ةدام 

هک ینز  اب  يانز  نیاربانب  دیامنیم . ادیپ  تدوع  هیلوا  تیجوز  رهوش  عوجر  اب  دـشابیم و  هجوز  مکح  رد  ای  هجوز  هیعجر  هقلطم  اریز  تسا ،
رد هک  ینز  ای  و  تسا ) هدرکن  ضوعب  عوجر  نز  هک  مادام  تارابم  علخ و  قالط  دروم  رد   ) تسا نئاب  قـالط  اـی  تاـفو  اـی  خـسف  ةدـع  رد 
وا اب  هدع  تدم  ءاضقنا  زا  سپ  دناوتیم  درم  نآ  ددرگیمن و  يدبا  تمرح  بجوم  نآ ) ءاضقنا  ای  تدم  لذب  زا  سپ  ینعی   ) تسا هعتم  ةدـع 

مارتحا ای  باسنا  طالتخا  زا  يریگولج  يارب  هدع  تدم  تسا و  هدـش  اهر  تیجوز  دـیق  زا  حاکن  لالحنا  اب  روبزم  نز  اریز  دـیامن ، جاودزا 
. دشابیم یفوتم  رهوشب 

ار  يدبا  تمرح  ات  تسا  هدماین  لمعب  يرجت  اریز  دوشیمن ، انزب  قحلم  ههبشب  یط  و 
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لالحنا زا  سپ  ددرگیمن و  يدـبا  تمرح  بجوم  تسا  هیعجر  هدـع  رد  هک  ینز  ای  راد  رهوش  نز  اب  ههبـشب  یطو  نیارباـنب  دـیامن . باـجیا 
. دیامن جاودزا  یبنجا  درم  اب  دناوتیم  نز  حاکن 

دیامن انز  هدع  رد  وا  اب  دهد و  یعجر  قالط  ار  دوخ  نز  يدرم  هچنانچ  الا  دـشاب و  ریغ  هیعجر  ةدـع  رد  نز  هک  تسا  يدروم  رد  الاب  هدام 
رما نیا  . ) تسا هدوب  یکیدزن  تمرح  هدعب و  ملاع  هچ  رگا  دوشیمن ، يدبا  مارح  وا  رب  نز  دشاب ) هتـشادن  عوجر  دصق  دوخ  لمع  رد  ینعی  )

رب لمح  ملـسم  لمع  هک  بیرقت  نیدب  دننآ ، رب  ءاهقف  زا  يرایـسب  هک  ینانچمه  دوشن  هتخانـش  عوجر  یکیدزن  لمع  هک  تسا  یتروص  رد 
ماجنا دـشاب  انز  هک  فالخ  لمع  هدومن و  یکیدزن  دوخ  هجوز  اب  حاـکنب ، عوجر  دـصقب  هک  تسنآ  رب  عرف  نآ  تحـص  ددرگیم و  تحص 

(. دهدیمن

-1 هرکذت -

ینز نینچ  اب  هک  یسک  نیاربانب  تسین . حاکن  زا  عنام  دشابیمن  هدع  رد  هک  ینز  رهوشیب و  نز  اب  يانز  الاب  ةدام  موهفم  زاوج و  لصاب  رظن 
. دروآ رد  دوخ  حاکنب  ار  وا  دناوتیم  دیامن  انز 

-2 هرکذت -

. دوشیمن رهوش  عوجر  زا  عنام  دهد  انز  هیعجر  هدع  رد  هچنانچ  ددرگیمن و  وا  حاکن  لالحنا  بجوم  رادرهوش  نز  نداد  انز 
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تسا هدرک  وا  اب  عینش  لمع  هک  یسک  رتخد  ای  رهاوخ  ردام و  اب  حاکن  مراهچ - لصف 

هراشا

، دـنک عینـش  لمع  يرـسپ  اب  یـسک  رگا  : » هک درادـیم  ررقم  م  ق . « 1056  » هداـم یگداوناـخ  مظن  ظـفح  عینـش و  لـمع  زا  يریگولج  يارب 
تـسا هدومن  عینـش  لمع  وا  ردپ  ای  ردارب  ای  رـسپ  اب  شرهوش  ددرگ  هاگ  هک  ینز  اریز  دنک ،» جیوزت  ار  وا  رتخد  ای  رهاوخ  ای  ردام  دـناوتیمن 

. دشاپب مه  زا  ار  تیجوز  ۀتشر  تسا  نکمم  هک  دنکیم  سح  ار  یگتسکشرس  دوخ  رد  هشیمه 
هفشح زا  یمک  رادقم  هچ  رگا  يدرم  ربد  رد  ار  دوخ  تلآ  تسا  درم  ندرک  لخاد  ددرگیم  حاکن  تمرح  بجوم  هک  عینش  لمع  زا  روظنم 

هدام قالطا  زا  دوب . دـهاوخ  لطاب  حاکن  نآ  دـیامن  حاکن  روبزم  رـسپ  رهاوخ  ای  رتخد  ای  ردام  اب  لعاف  هچنانچ  هدام  ناـیب  ةوحنب  رظن  دـشاب .
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روبزم مکح  اریز  فلتخم ، ای  لقاع  ای  دنـشاب  نونجم  ریبک ، ای  دنـشاب  ریغـص  لمع  نیفرط  هک  دـیامنیمن  قرف  رما  نیا  رد  ددرگیم  مولعم  الاب 
. دوشن نونجم  ریغص و  لماش  ات  دشابیمن  یفیلکت  ماکحا  ماسقا  زا  ددرگیم و  روکذ  رفن  ود  نیب  یکیدزن  رب  بترتم  تسا و  یعضو 

ةدام اریز  دشابن ، عونمم  هک  دـسریم  رظنب  تسا ، هدروآ  لمعب  وا  اب  عینـش  لمع  هک  يرـسپ  یعاضر  رهاوخ  رتخد و  ردام و  اب  درم  حاکن  اما 
روـبزم ةدـعاق  حرـش  رد  هکناـنچ  تسا »...  یبـسن  تبارق  مکح  رد  حاـکن  تمرح  ثـیح  زا  یعاـضر  تـبارق  : » دـیوگیم هـک  م  ق . « 1046»

ار حاکن  تمرح  هرئاد  هیماـما  ياـهقف  زا  یـضعب  دناهتـسناد . مارح  زین  ار  نآ  اـهقف  زا  یـضعب  هچ  رگا  ددرگیمن ، دروم  نآ  لـماش  تشذـگ 
دور و نیئاپ  هک  ردق  ره  وا  رتخد  اب  دور و  الاب  هک  ردق  ره  هدرک  وا  اب  عینش  لمع  هک  يرـسپ  ردام  اب  درم  حاکن  هک  دننآ  رب  هداد و  تعـسو 

. تسا هدومنن  يوریپ  هیرظن  نیا  زا  دوشیم  راهظتسا  هکنانچ  م  ق . « 1056  » هدام یلو  دشابیم  عونمم  لوعفم  رهاوخ  اب  نینچمه 
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رتخد ردام ، هچ  رگا  دیامن ، حاکن  لعاف  نادنواشیوخ  زا  کی  ره  اب  دـناوتیم  لوعفم  الاب  ةدام  فلاخم  موهفم  زا  دافتـسم  زاوج و  لصا  ربانب 
زا الاب  دراوم  رد  حاکن  عنم  مدع  هک  دوریم  روصت  دنشابیم . زین  روبزم  حاکن  تمرح  رب  دقتعم  ءاهقف  زا  یضعب  هچ  رگا  دشاب  لعاف  رهاوخ  ای 

نیا دیامن  ادیپ  دوخ  رهوشب  تبـسن  ریقحت  سح  ددرگ و  هاگآ  شرهوش  اب  دوخ  رـسپ  ای  ردارب  ردـپ ، ۀـطبار  زا  نز  ضرف  رب  هک  تسنآ  رظن 
رهوش هک  ًاصوصخم  دیامنیم ، ناربج  ار  نآ  دراد  نز  رب  درم  هک  یعامتجا  قوفت  اریز  دش ، دهاوخن  هداوناخ  یگتخیـسگ  مه  زا  بجوم  رما 

. دنادرگ دازآ  ار  دوخ  قالط  ۀلیسوب  دناوتیم  نز  فرط  زا  نآ  لمحت  مدع  ریقحت و  سح  تروص  رد  دراد و  قالط  قح 

-1 هرصبت -

ار ینز  یسک  هاگره  یلو  دوش ، عقاو  حاکن  زا  لبق  عینش  لمع  هک  تسا  یتروص  رد  دش  هتفگ  هچنآ  دوشیم  هدافتسم  هدام  رهاظ  زا  هکنانچ 
دقع هک  نآ  رب  هوالع  اریز  دوشیمن ، مارح  وا  رب  روبزم  نز  دهد ، ماجنا  عینش  لمع  وا  ردارب  ای  ردپ  ای  رسپ  اب  سپـس  دروآ و  رد  دوخ  حاکنب 
لمع یلبقلا ) لالحلا  مرحی  يدعبلا ال  مارحلا   ) یلقع ةدعاق  قبط  ددرگیم و  باحـصتسا  نآ  تحـص  دیدرت ، دروم  رد  هدش و  عقاو  ًاحیحص 

هاگره هک  تسا  نآ  دوب  هجوتم  دـیاب  هک  ياهتکن  ددرگیمن . روبزم  دروم  لماش  هداـم  دـنادرگ ، لـئاز  ار  هتباـث  قوقح  راـثآ  دـناوتیمن  مارح 
هدام لومـشم  دروم  اریز  دوب ، دـهاوخ  عونمم  نز  نآ  اب  روبزم  رهوش  ددـجم  دـقع  ددرگ ، لحنم  تاهج  زا  یتهجب  الاب  لاثم  رد  نز  حاـکن 

هچ رگا  تسا ، هدرک  وا  اب  عینش  لمع  هک  تسا  یـسک  ردپ  ردام و  رهاوخ ، اب  حاکن  قیداصم  زا  رهوش  ددجم  حاکن  دوشیم و  م  ق . « 1056»
. دومنیم لحنم  ار  قباس  حاکن  دوبیم  رثؤم  هچنانچ  روبزم  لمع  هک  دننآ  رب  دناهدومن و  لمأت  رما  نیا  رد  ءاهقف  زا  یضعب 

-2 هرصبت -

دهد قالط  ار  نز  نآ  هاگره  دیامن . عینـش  لمع  وا  ردارب  ای  رـسپ و  ردـپ ، اب  سپـس  دروآ و  رد  دوخ  حاکنب  ار  ینز  یـسک  هک  یتروص  رد 
نآ لماش  ـالاب  ةداـم  تهج  نیدـب  تسا  قباـس  حاـکن  ناـمه  ۀـمادا  دـشابیمن و  ددـجم  حاـکن  عوجر  اریز  دـیامن ، عوجر  هدـع  رد  دـناوتیم 

. ددرگیمن
330 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

ناعل مجنپ  لصف -

هراشا

ندرک نعل  ناـعل  حالطـصا ، رد  تسا . یکین  زا  نتـشاد  رود  نتفگ و  ازـسان  ینعمب  نعل  زا  دـشابیم و  هنعـالم  ینعمب  تسا و  ردـصم  ناـعل 
. تسا رگیدکیب  رهوش  نز و  زا  کی  ره  صوصخم 

«. تسا يدـبا  تمرح  بجوم  دوشیم  لصاح  ناـعل  اـب  هک  یقیرفت  : » درادـیم ررقم  هیماـما  قوقح  زا  يوریپب  « 1052  » هدام رد  یندـم  نوناق 
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: تسا ناعل  رد  يرصتخم  ۀمدقم  رکذب  جاتحم  روبزم  ةدام  حرش 
. ددرگیم لحنم  نیجوز  نیب  حاکن  نآ ، ماجنا  رثا  رد  هک  تسا  یصوصخم  دنگوس  تشذگ ، ثرا  رد  موس  دلج  رد  هکنانچ  ناعل 

: دیآ شیپ  تسا  نکمم  دروم  ود  رد  ناعل 

- انزب نداد  تبسن  دروم  رد  ناعل  فلا -

رب انب  دشابن . رما  نآ  رب  يدهاش  تسا و  هداد  انز  یبنجا  درمب  وا  همئاد  نز  هدـید  دوخ  هک  ددرگ  یعدـم  رهوش  هک  تسا  یتروص  رد  نآ  و 
لمعب يدروم  رد  ناـعل  دوب . دـهاوخن  ناـعل  دراوم  زا  هدوب  ههبـشب  نز  فرط  زا  یبـنجا  درم  یکیدزن  هک  ددرگ  یعدـم  رهوش  هکناـنچ  نیا 

. دشاب هتشادن  انزب  ترهش  مه  نز  هدرک و  یکیدزن  دوخ  نز  اب  رهوش  هک  دیآیم 

- دلو یفن  دروم  رد  ناعل  ب -

نکمم یتروص  رد  دـلو  یفن  دروم  رد  ناعل  نیاربانب  دـشاب . ردـپب  قحلم  دـنزرف  ینوناق  تاررقم  قبط  هک  دـیآیم  لمعب  یتروص  رد  نآ  و 
شارف ةدـعاق  ینعی   ) دـشاب هام  هد  زا  رتمک  هام و  شـش  زا  شیب  یکیدزن  خـیرات  زا  لـفط  تدـالو  هدومن و  یکیدزن  نز  اـب  رهوش  هک  تسا 

یکیدزن زا  لفط  تسا  نکمم  اریز  دـشابیمن ، اـنزب  ار  دوخ  نز  رهوش  نداد  تبـسن  دـلو ، یفن  دروم  رد  ناـعل  ءارجا  طرـش  دـشاب .) دوجوم 
(. دش دهاوخ  نایب  بسن  رد  مجنپ  دلج  یندم  قوقح  رد  نآ  حرش   ) دشاب هدش  لصاح  ههبشب 

- ناعل یارجا  قیرط 

رضاح  عرش  مکاح  دزن  نیجوز  دیاب  ناعل  يارجا  يارب 
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مریگیم هاوگ  ار  دنوادخ  دیوگب : یبرع  ۀغیـصب  هبترم  راهچ  دوخ ، زا  دـلو  یفن  ای  دوخ و  مئاد  نزب  انز  نداد  تبـسن  زا  سپ  رهوش  دـنوش و 
نم رب  دـنوادخ  مشخ  دـیوگب : هبترم  کی  سپـس  و  منایوگتـسار ، زا  وا ، زا  دوخ  دـلو  یفن  رد  ای  هداد و  تبـسن  دوخ  نزب  هک  یئانز  رد  هک 

هک يرما  رد  وا  هکنآب  ار  دنوادخ  مریگیم  هاوگ  دـیوگیم : یبرع  ۀغیـصب  هبترم  راهچ  رهوش  راتفگ  زا  سپ  نز  مشاب . نایوگغورد  زا  هاگره 
. دشاب نایوگتـسار  زا  وا  رگا  نم  رب  دنوادخ  مشخ  : » دیوگیم هبترم  کی  سپـس  تسا . نایوگغورد  زا  هداد  تبـسن  دـلو  یفن  ای  انز  زا  نمب 

(. تسا ررقم  مالسا  عرش  رد  هک  دشاب  یبیترت  یبرعب و  دیاب  مکاح  دزن  رهوش  نز و  راتفگ  )
دناوتیمن رهوش  نآ  ینعی  دنوشیم . دبؤم  مارح  رگیدکی  رب  نیجوز  ددرگیم و  خسفنم  حاکن  الاب  دروم  ود  زا  کی  ره  رد  ناعل  ققحت  زا  سپ 

. دیامنب جاودزا  نز  نآ  اب  رگید 
332 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

مارحا مشش - لصف 

هراشا

ياهسابل دنمان ، تاقیم  ار  لحم  نآ  هک  نیعم  تفاسم  رد  هدرفم ) هرمع  ای  دشاب  جح  يارب  هاوخ   ) دنوشیم فرـشم  همظعم  هکمب  هک  یناسک 
لاح رد  هک  یتدم  ات  دوشیم  مرحم  هک  یـسک  دنـشوپیم . هکمب  فرـشت  دـصقب  دـنمان  مارحا  ار  نآ  هک  یـصوصخم  سابل  هدـنک و  ار  دوخ 
مارح مرحم  رب  مارحا  لاـح  رد  هک  یلاـمعا  زا  یکی  دـنیوگ . مارحا  ار  نآ  تـهج  نیدـب  دـشابیم و  مارح  وا  رب  يدـنچ  لاـمعا  تـسا  مارحا 

. تسا ندرک  حاکن  دشابیم 
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بجوم تمرحب  ملع  اب  تسا و  لطاب  مارحا  لاح  رد  دـقع  : » هک تسا  هتـشاد  ررقم  هیماـما  قوقح  زا  يوریپب  « 1053  » هدام رد  یندم  نوناق 
«. تسا يدبا  تمرح 

: تسا تمسق  ود  ياراد  روبزم  ةدام 

- دوشیم عقاو  مارحا  لاح  رد  هک  یدقع  نالطب  فلا -

هک یناسک  هدوب  نآ  مالـسا  عراش  رظن  ددرگیم  مولعم  مرحم  ماکحا  زا  هکنانچ  تسا . رثا  الب  لطاب و  ددرگ  عقاو  مارحا  لاح  رد  هک  يدقع 
قرف هک  ینانچمه  عطقنم ، ای  دـشاب  مئاد  حاکن  هک  دـیامنیمن  قرف  تسا  مولعم  الاب  ةداـم  قـالطا  زا  دـنزادرپن . يویند  روماـب  دنتـسه  مرحم 

هک ینز  مارحا ، لاح  رد  ای  دـشاب  مارحا  زا  لبق  تلاکو  دـشاب ، هدرک  حاکن  وا  يارب  تلاکوب  يرگید  اـی  دـشاب  دـقاع  دوخ  مرحم  دـیامنیمن 
. لحم ای  دشاب  مرحم  تسا  حاکن  دقع  دروم 

- تسا هدش  دقع  مارحا  لاح  رد  هک  ینز  اب  ددجم  حاکن  ب -

هراشا

زا جورخ  زا  سپ  ددـجم  حاکن  رد  دوب و  دـهاوخ  لطاب  روبزم  حاکن  دـیامن  حاکن  مارحا  لاح  رد  ینز  اب  یـسک  هاـگره  تشذـگ  هکناـنچ 
: تسا ضرف  ود  مارحا 

، تسا هدوب  حاکن  تمرحب  لهاج  مرحم  هک  یتروص  رد  لوا -

قباس  حاکن  رثا  رد  هچ  رگا  دزاس ، دقعنم  ددجم  حاکن  روبزم  نز  اب  دناوتیم  دیدرگ  جراخ  مارحا  زا  هکنآ  زا  سپ  مرحم 
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. دشاب هدمآ  لمعب  مه  یکیدزن 

، تسا هدوب  حاکن  تمرحب  ملاع  مرحم  هک  یتروص  رد  مود -

وا اـب  دـناوتیمن  مه  مارحا  لاـح  زا  جورخ  زا  سپ  نیارباـنب  دـشاب . هدـشن  عقاو  مه  یکیدزن  هچ  رگا  دوب ، دـهاوخ  دـبؤم  مارح  وا  رب  نز  نآ 
. تسا هدیدرگ  فالخ  لمع  بکترم  هناخاتسگ  یهلا  عنمب  وا  ملع  اب  هک  دشابیم  يرجتم  تازاجم  يارب  روبزم  مکح  دیامن . حاکن  ًاددجم 

مرحم درمب  رصحنم  مکح  هکنآ  ای  ددرگیم  يدبا  تمرح  بجوم  نآ  تمرحب  ملع  اب  تسا  لحم  هک  يدرم  اب  مارحا  لاح  رد  نز  حاکن  ایآ 
. دوشیم مارحا  لاح  رد  نز  درم و  زا  کی  ره  دقع  لماش  تسا و  قلطم  هدام  یئاضق  رظن  زا  تسا : لوق  ود  هیماما  ياهقف  نیب  تسا ؟

لماش الاب  هدام  تسین و  دقع  عوجر  اریز  دـیامن ، عوجر  دوخ  هیعجر  هقلطم  نز  قالط  زا  دـناوتیم  تسا  مارحا  لاح  رد  هک  يدرم  هرـصبت -
زا ود  نآ  جورخ  زا  سپ  هک  دهد  تلاکو  لحم ) ای  دـشاب  مرحم  هاوخ  ، ) يرگیدـب مارحا  لاح  رد  دـناوتیم  درم  هک  ینانچمه  ددرگیمن . نآ 

. تلاکو نداد  هن  تسا  حاکن  دشابیم  مارح  مرحم  رب  هچنآ  اریز  دزاس ، عقاو  حاکن  دقع  وا  يارب  مارحا  لاح 
334 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

قالط هس  متفه - لصف 

هراشا

: هتشاد ررقم  م  ق . « 1057  » هدام دنهدیم ، قالط  ار  دوخ  نز  تهج  نودب  دنتـسه و  تینابـصع  راچد  هک  ینادرم  شور  زا  يریگولج  يارب 
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رد يرگید  درم  تیجوزب  مئاد  دـقعب  هکنیا  رگم  دوشیم ، مارح  درم  نآ  رب  هدـش  هقلطم  هدوـب و  رفن  کـی  هجوز  یلاوـتم  هبترم  هس  هک  ینز  »
یکی تسا : تمـسق  ود  ياراد  روبزم  هدام  دشاب .» هدش  لصاح  قارف  توف ، ای  خـسف  ای  قالط  ۀطـساوب  وا  اب  یکیدزن  عوقو  زا  سپ  هدـمآ و 

جاودزا زا  سپ  روبزم  ۀقلطم  اب  رهوش  ددجم  حاکن  زاوج  يرگید  تسا . هدش  هداد  قالط  هبترم  هس  هک  ینز  اب  رهوش  ددـجم  حاکن  تمرح 
. رگید درم  اب 

. تسا هدش  هداد  قالط  هبترم  هس  هک  ینز  اب  رھوش  ددجم  حاکن  تمرح  - 1

هراشا

دوخ نز  اب  رهوش  ددـجم  حاـکن  تمرح  طیارـش  دوشیم . مارح  درم  نآ  رب  هدـش  هقلطم  هدوب و  رفن  کـی  ۀـجوز  یلاوتم  ۀـبترم  هس  هک  ینز 
: زا تسا  ترابع 

- تسا هدوب  رفن  کی  هجوز  یلاوتم  ۀبترم  هس  نز  فلا -

ۀبترم دهد و  قالط  ًاددجم  دنک و  جاودزا  وا  اب  سپـس  دهد و  قالط  ار  دوخ  ۀمئاد  ۀجوز  يدرم  هک  دـشابیم  وحن  نیدـب  جراخ  رد  رما  نیا 
هک یتروص  رد  تسا . مارح  درم  نآ  رب  نز  نآ  ددـجم  حاکن  تروص  نیا  رد  دوش . هداد  قالط  موس  ۀـبترم  دـیامن و  حاـکن  وا  اـب  زین  موس 

: دیوگب هبترم  کی  ای  کتقلط  دیوگب : هبترم  هس  هکنآ  دننام  اهنآ  نیب  رد  حاکن  داجیا  نودب  دهد  قالط  هبترم  هس  ار  دوخ  ۀجوز  یسک 
. ددرگیم ققحم  قالط  کی  يرظن  ربانب  هکلب  دوشیمن ، هتخانش  قالط  هس  هیماما  ياهقف  دزن  ًاثالث  کتقلط 

نز هاـگره  ـالا  دـشاب و  هدرکن  رهوش  يرگید  درمب  هدـش  هداد  قـالط  نز  هک  تیجوز  نارود  هس  نیب  هک  تسنآ  یلاوـتم  هملک  زا  روـظنم 
رب نز  نآ  ددرگ ، لحنم  روبزم  حاکن  هکنآ  زا  سپ  دشاب  هدـشن  عقاو  مه  یکیدزن  هچ  رگا  دـیامنب ، قالط  هس  نیب  رد  يرگید  رهوش  هقلطم 

رهوش 
 335 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

رب نز  نآ  دروآ ، رد  عطقنم  حاکنب  ار  وا  قالط  هس  نیب  رد  رهوش  هاگره  نینچمه  دـیامن . جاودزا  وا  اب  دـناوتیم  دوشیمن و  مارح  دوخ  قباس 
طابنتـسا الاب  ةدام  رد  روکذـم  هدـش ) هقلطم  هدوب و  رفن  کی  هجوز  یلاوتم  هبترم  هس   ) ترابع زا  اریز  دوشیمن ، مارح  هدـنهد  قـالط  رهوش 

. ددرگ لحنم  قالط  ۀلیسوب  کی  ره  دشاب و  یپردیپ  مئاد  حاکن  هبترم  هس  هک  تسیتروص  رد  رهوش  ددجم  حاکن  تمرح  هک  ددرگیم 

- تسا هدوب  مئاد  نیجوز  حاکن  ب -

هعطقنم ۀـجوز  الا  دـشاب و  همئاد  هجوز  هک  تسیتروص  رد  لالحنا  هس  زا  سپ  ددـجم  حاکن  تمرح  دوشیم ، مولعم  قالط  هملک  زا  هکنانچ 
دوشیمن و مارح  درم  نآ  رب  ددرگ ، لصاح  اهنآ  نیب  تقرافم  تدم  لذب  ای  ءاضقنا  ۀلیـسوب  دـیآ و  رد  يدرم  تیجوزب  راب  نیدـنچ  هچ  رگا 

. دیآ رد  وا  حاکنب  ًاددجم  دناوتیم 
هـس زا  سپ  ددجم  حاکن  عنم  بجوم  هچنآ  اریز  دیدج ، دـقعب  ای  دـشاب  عوجرب  تسا  نکمم  مود  لوا و  قالط  زا  سپ  نز  ددـجم  تیجوز 

نوناق هک  ینانچمه  درادن . اهقالط  نآ  نیب  تیجوز  شیادیپ  ببـسب  يرظن  یندم  نوناق  دشابیم و  یلاوتم  قالط  هس  شیادـیپ  تسا ، قالط 
هک یـسک  نیاربانب  دوش . هداد  قالط  نز  یکیدزن  نودب  هکنآ  ای  دـیآ و  لمعب  اهحاکن  زا  کی  ره  نامز  رد  یکیدزن  هکنآ  اب  درادـن  يرظن 
زاب موس  ۀبترم  دنک و  عوجر  هدـع  رد  دـهد و  قالط  سپـس  دـنک و  عوجر  هیعجر  هدـع  رد  دـهد و  قالط  هررقم  طئارـش  قبط  ار  دوخ  نز 

دـهد و قالط  ار  دوخ  نز  رهوش  هک  تسنآ  دـننام  دـشاب ، هسلج  کی  رد  عوجر  قالط و  هچ  رگا  دوشیم ، مارح  وا  رب  نز  نآ  دـهد  قـالط 
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ۀبترم دیامن و  یکیدزن  وا  اب  عوجر  زا  سپ  دهد و  قالط  ار  وا  تاررقم  قبط  درذگب و  یتدم  سپـس  دـیامن و  یکیدزن  وا  اب  عوجر  زا  سپ 
نئاب قالط  هس  نآ  زا  دـنچ  ای  یکی  هک  یتروص  رد  تسا  نینچمه  دوشیم . مارح  وا  رب  نز  نآ  دـهد ، قـالط  ار  نز  نآ  تاررقم  قبط  موس 

زاب دروآ و  رد  دوخ  ددجم  حاکنب  ار  وا  سپـس  دهد و  قالط  تسا  هسئای  ای  هدرکن  یکیدزن  وا  اب  هک  ار  دوخ  نز  يدرم  هکنآ  دننام  دـشاب ،
. دوشیم مارح  وا  رب  روبزم  نز  دهد ، قالط  ار  وا  زاب  دیامن و  حاکن  وا  اب  موس  هبترم  دهد و  قالط 

ددرگ لحنم  قالط  ۀلیسوب  هبترم  ره  دیاب  تیجوز  ج -

لالحنا  بجوم  ینعی 
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ۀلیسوب م  ق . « 1130  » و « 1129  » و « 1029  » هدام دودح  رد  ای  دـهد ، قالط  ار  وا  درم  هاوخ  دـشاب ، قالط  هبترم ، هس  زا  کی  ره  رد  تیجوز 
. دوب دهاوخن  حاکن  تمرح  بجوم  م  ق . « 1128  » ات « 1121  » داوم رد  روکذم  خسف  ۀلیـسوب  حاکن  لالحنا  دوش . قالطب  رابجا  جوز  مکاح 

هکنانچ دروآرد ، دوخ  حاکنب  ار  وا  ًاددجم  دناوتیم  رهوش  دوش ، خسف  الاب  داوم  رد  هروکذـم  تاهجب  هبترم  دـنچ  ره  حاکن  هچنانچ  نیاربانب 
حاکن زا  سپ  ددرگ و  خسف  تاهج  زا  یتهجب  وا  حاکن  سپـس  دـنک و  عوجر  هدـع  رد  دـهد و  قالط  ار  دوخ  نز  هبترم  کی  رهوش  هاگره 

الاب رظن  فالخ  م  ق . « 1057  » هدام رهاظ  دوش  خسف  يرگید  تلعب  روبزم  حاکن  سپـس  دیامن و  عوجر  هدع  رد  دهد و  قالط  ار  وا  ًاددجم 
نآ ققحت  يارب  و  دوشیم »..  مارح  درم  نآ  رب  هدش  هقلطم  هدوب و  رفن  کی  هجوز  یلاوتم  ۀبترم  هس  هک  ینز   » دیوگیم هدام  اریز  دناسریم ، ار 
رد تسا و  هیماما  قوقح  زا  سابتقا  روبزم  مکح  هکنآب  هجوت  اب  یلو  دـشاب ، قالط  ۀلیـسوب  موس  ۀـبترم  رد  حاـکن  لـالحنا  هک  تسا  یفاـک 

یتروص رد  هدوب  وا  همئاد  هجوز  یلاوتم  ۀبترم  هس  هک  ینز  اب  رهوش  ددـجم  حاکن  تمرح  هک  دوریم  رامـشب  ملـسم  تداع  زا  روبزم  قوقح 
یندم یسرداد  نیئآ  نوناق  « 3  » هدام روتـسدب  تسا  لمجم  هدام  نوچ  و  دوش ، لحنم  قالط  ۀلیـسوب  حاکن  هبترم  هس  زا  کـی  ره  هک  تسا 

. ددرگیم دانتسا  ملسم  تاداعب  ماهبا  لامجا و  دروم  رد 

. رگید درم  اب  جاودزا  زا  سپ  روبزم  هقلطم  اب  رھوش  ددجم  حاکن  زاوج  - 2

هراشا

مئاد دـقعب  هکنیا  رگم  دـیوگیم ...« : هداد  قـالط  ار  وا  یلاوتم  هبترم  هس  هک  يرهوـش  اـب  نز  ددـجم  حاـکن  تمرح  رکذ  زا  سپ  ـالاب  ةداـم 
تروص نیا  رد  دـشاب .» هدـش  لصاح  قارف  توف  ای  خـسف  ای  قالط  ۀطـساوب  وا  اب  یکیدزن  عوقو  زا  سپ  هدـمآ و  رد  يرگید  درم  تیجوزب 

طقف تسا  هداد  قالط  ار  وا  یلاوتم  هعفد  هس  شرهوش  هک  ینز  نیاربانب  دیامنب . جاودزا  ًاددجم  دوخ  قباس  ۀقلطم  نز  اب  دناوتیم  لوا  رهوش 
. دوشیم لیاز  وا  اب  رهوش  ددجم  حاکن  تمرح  ۀلیسو  نیدب  ینعی  دیامنب ، جاودزا  ًاددجم  روبزم  رهوش  اب  دناوتیم  ریز  طئارش  رد 

- دیآ رد  يرگید  مئاد  دقعب  هقلطم  نز  - 1

لوا  جوز  رب  قالط  هسب  هقلطم  نز  وا ، حاکن  رثا  رد  اریز  دنمان ، للحم  دیامنیم  جاودزا  هقلطم  نز  اب  یلاوتم  قالط  هس  زا  سپ  هک  يدرم 
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يرگید درم  عطقنم  دـقعب  نز  هچنانچ  نیا  رب  انب  تسا . هداد  رارق  مئاد  ددرگیم  لیلحت  بجوم  هک  یحاکن  طرـش  نوناق  دوشیم . لالح  دوخ 
حاکن ندوب  طرـش  دنام . دـهاوخ  یقاب  دوشیمن و  لئاز  لوا  رهوش  اب  حاکن  تمرح  ددرگ ، لحنم  تاهج  زا  یتهجب  روبزم  حاکن  دـیآ و  رد 

. دشابیم یعامجا  للحم  رد  مئاد 
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- دشاب یعرش  غلاب  دیاب  للحم  - 2

لقاع رما  نیا  رد  دوب ، دهاوخن  رثؤم  دشاب  غولبب  کیدزن  زیمم و  هچ  رگا  ریغـص  اب  حاکن  دشاب و  هتـشاد  مامت  يرمق  لاس  هدزناپ  دیاب  للحم 
حاکن لالحنا  یکیدزن و  زا  سپ  دیآ ، رد  ینونجم  صخـش  مئاد  حاکنب  قالط ، هسب  هقلطم  نز  هچنانچ  نیاربانب  دشابیمن . طرـش  درم  ندوب 

. دیامنب حاکن  ًاددجم  دوخ  لوا  رهوش  اب  دناوتیم  نز  نآ  روبزم ،
هک یـسک   ) قهارم رد  دـشاب . غلاب  هک  دوشیم  هتفگ  یـسکب  درم  تغل ، رد  اریز  دوشیم ، طابنتـسا  يرگید ) درم   ) ۀـملک زا  للحم  غولب  طرش 

. دشابیمن حاکن  يدبا  تمرح  عفر  يارب  یفاک ، للحم  ندوب  قهارم  هک  دننآ  رب  روهشم  تسا و  فالتخا  ءاهقف  نیب  تسا ) غولبب  کیدزن 

- دیامن یکیدزن  نز  اب  دیاب  للحم  - 3

هراشا

یکیدزن زا  روظنم  تسا . یفاک  دـقع  داقعنا  هک  تسنآ  رب  بیـسم  نب  دیعـس  طـقف  دـشابیم . یعاـمجا  نز  اـب  لـلحم  ندومن  یکیدزن  طرش 
ۀملک زا  رهاـظ  اریز  دـیامنیم ، رما  نیا  زا  تیاـکح  مه  هداـم  رهاـظ  دوـشن و  لازنا  هچ  رگا  دـشابیم ، هفـشح  ردـقب  لـبق  زا  یکیدزن  لـلحم ،

دهاوخن یفاک  ربد  زا  یکیدزن  نیاربانب  تسا ، یعامجا  لـبق  زا  یکیدزن  دوشن . لازنا  هچ  رگا  دـشابیم ، داـتعم  يارجم  زا  یکیدزن  یکیدزن ،
. دناهتسناد طرش  زین  ار  لازنا  ءاهقف  زا  ضعب  دوب .

، للحم حاکن  لالحنا  زا  سپ  دـناوتیمن  نز  دـنکن ، یکیدزن  دوخ  ةداراب  ای  و  دـناوتن ، يراـمیب  رثا  رد  هاوخ  دـیامنن  یکیدزن  رهوش  هچناـنچ 
. دیآ رد  لوا  جوز  حاکنب 

هلأسم

دنک و رایتخا  يرگید  رهوش  وا  هک  دنیامنیم  قفاوت  دوخ  هقلطم  نز  اب  دوشیم و  نامیـشپ  هاگ  هداد  قالط  ار  دوخ  نز  هبترم  هس  هک  يرهوش 
هـشیمه للحم  یلو  دیامنیم ، رایتخا  للحم  ناونعب  يرگید  رهوش  نز  دنک و  جاودزا  دوخ  لوا  رهوش  اب  ًاددجم  روبزم  حاکن  لالحنا  زا  سپ 

عفر  يارب  دنک . جاودزا  دوخ  لوا  رهوش  اب  دناوتب  وا  ات  دهد  قالط  ار  نز  نآ  دوشیمن  رضاح 
 338 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

دوخ دهاوخب  نامز  ره  هک  دومن  جرد  نز  يارب  ینیعم  تدم  رد  تلاکو  طرش  للحم ، اب  حاکن  دقع  نمض  ناوتیم  هک  دسریم  رظنب  روظحم 
لالحنا تسا و  عورشمان  طرش  اریز  دشابیم ، لطاب  ینیعم ، تدم  زا  سپ  دوخ  يدوخب  حاکن  لالحنا  طرش  اما  دزاس . هقلطم  علخ  قالطب  ار 

، ینیعم تدـم  زا  سپ  جوز  نداد  قالط  طرـش  تسا  نینچمه  تسا و  هدـش  هداد  هزاجا  هنیعم  دراوم  رد  خـسف  قالط و  ۀلیـسوب  طقف  حاکن 
رد نآ  ماجناب  دـهعت  دومن ، طقاس  ار  نآ  ناوتیمن  هک  ینانچمه  تسا و  مکح  قالط  راـیتخا  نوچ  دـشابیم ، عورـشمان  زین  روبزم  طرـش  اریز 

. دشابیمن روآمازلا  نیعم  تدم 
. دسریم رظنب  لاکشایب  دشابیم  مکح  دروم  هک  يرما  ماجناب  دهعت  یلیلحت  رظن  زا  هچ  رگا 

- دوش لحنم  للحم  حاکن  - 4

يرگید حاکنب  دناوتیمن  راد  رهوش  نز  اریز  دشابن ، ریغ  تیجوز  دیق  رد  دیاب  دیآ ، رد  ًاددجم  دوخ  لوا  رهوش  حاکنب  دناوتب  نز  هکنآ  يارب 
ًاددجم لوا  جوز  اب  دناوتیم  وا  تشگ  یـضقنم  نز  ةدع  دیدرگ و  لحنم  للحم  اب  حاکن  هکنآ  زا  سپ  یمومع  دعاوق  قبط  نیاربانب  دیآ . رد 
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حاکن لالحنا  تسا  نکمم  هدومن  حیرـصت  هدام  هکنانچ  اذل  دیامنیمن ، رما  رد  ریثأت  للحم  حاکن  لالحنا  ببـس  تهج  نیدب  دیامن ، جاودزا 
. دشاب وا  توف  ای  خسف و  قالط ، رثا  رد  للحم  اب 
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قالط هن  متشه - لصف 

دبؤم مارح  صخـش  نآ  رب  دشاب  هدـش  هقلطم  تسا  يدـع  نآ  ياتشـش  هک  قالط  هنب  هک  یـصخش  ره  نز  : » دـیوگیم م  ق . « 1058  » هدام
قوقح تاحالطصا  زا  یکی  يدع  قالط  تسا . مادک  يدع  قالط  هک  دوش  هتسناد  تسا  مزال  ددرگ  نایب  هدام  حرش  هکنآ  زا  لبق  دوشیم .»

نز اب  دنک و  عوجر  هیعجر  هدع  رد  رهوش  سپس  دوش و  عقاو  هطوبرم  تاررقم  قبط  هک  دشابیم  یعجر  قالط  زا  ترابع  نآ  تسا و  مالسا 
، دـشاب يدـع  نآ  ياتشـش  هک  هداد  رارق  قالط  هن  ار  نز  ندـش  دـبؤم  مارح  طرـش  هک  الاب  ةدامب  هجوت  اب  نیاربانب  دـیامن . یکیدزن  روبزم 

یکیدزن وا  اب  هدرک  عوجر  هیعجر  هدـع  رد  دـهد و  یعجر  قالط  هدومن  یکیدزن  وا  اـب  هک  ار  دوخ  نز  يدرم  هک : دومن  ضرف  دـیاب  نینچ 
رد سپـس  دـنک و  یکیدزن  وا  اب  هدرک  عوجر  هیعجر  هدـع  رد  دـهد و  یعجر  قالط  ار  دوخ  ۀـجوز  تاررقم  قبط  مود  ۀـبترم  رد  دـیامنب و 

دوب و دـهاوخ  مارح  روبزم  رهوـش  رب  م  ق . « 1057  » هدام روتـسدب  تسا  هدـش  هقلطم  قالط  هسب  هجوز  نوچ  دـهد . قالط  ار  وا  موس  هبترم 
یکیدزن وا  اب  هدمآ و  رد  يرگید  درم  مئاد  تیجوزب  دیاب  نز  نیاربانب  ددرگ . هطـساو  للحم  هکنآ  رگم  دیامن ، حاکن  وا  اب  دـناوتیمن  رهوش 

سپـس دـیآیم و  رد  لوا  رهوش  حاکنب  للحم  اب  حاکن  لالحنا  زا  سپ  روبزم  نز  دوش . لحنم  تاهج  زا  یتهجب  روبزم  حاکن  دـیآ و  لمعب 
رهوش رب  قالط  هس  زا  سپ  روبزم  نز  نوچ  و  دشاب ) يدـع  اهنآ  ياتود  ینعی   ) دوش هداد  قالط  دـش  هتفگ  هکنانچ  رگید  هبترم  هس  نز  نآ 

یلوا  رهوش  رب  دناوتیم  للحم  ۀلیسوب  دوشیم ، مارح  دوخ 
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قالط دش  هتفگ  هچنآ  دـننام  هبترم  هس  نز  نآ  دـیآ و  رد  ًاددـجم  لوا  رهوش  تیجوزب  للحم  اب  حاکن  لالحنا  زا  سپ  ددرگ و  لالح  دوخ 
نآ تشگ و  دـهاوخ  دـبؤم  مارح  روبزم  درم  رب  نز  تسا ، قالط  نیمهن  هک  ریخا  قالط  زا  سپ  دـشاب ) يدـع  نآ  ياتود  ینعی   ) دوش هداد 
نآ ياتشـش  ددرگیم ، رهوش  رب  نز  يدبا  تمرح  بجوم  هک  یقالط  هن  تشذـگ  هچنآ  ربانب  دـنک . جاودزا  نز  نآ  اب  دـناوتیمن  رگید  درم 

. تسا نئاب  رگید  ياتهس  دشابیم و  يدع 
. دوشیمن لصاح  يدبا  تمرح  ددرگن  دوجوم  الاب  رد  روکذم  طئارش  زا  یکی  هچنانچ 

ای دهد و  قالط  ار  وا  دیامنن و  یکیدزن  یلو  دـنک  عوجر  متـشه ، متفه ، مجنپ ، مراهچ ، مود ، لوا ، ياهقالط  زا  یکی  رد  جوز  هاگره  الثم 
هک هبترم  دنچ  ره  دزاس ، رارق  رب  تیجوز  ۀطبار  ددجم  دقع  هلیـسوب  سپـس  دوش و  یـضقنم  هدع  ات  دـشکب  راظتنا  دـنکن و  عوجر  هدـع  رد 

تـسنآ هدش  هقلطم  هبترم  هن  هک  ینز  ندش  دبؤم  مارح  طرـش  اریز  تشگ . دهاوخن  لصاح  يدـبا  تمرح  دـهد  قالط  ار  دوخ  هجوز  جوز 
. دشاب يدع  اهنآ  ياتشش  هک 
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رفک مهن - لصف 

هراشا

. دوش هتخانش  رفاک  ناملسم و  زا  کی  ره  تسا  مزال  رفاک ، درم  اب  ناملسم  نز  حاکن  عنم  نایب  زا  لبق 
. دیامن يوریپ  هک  قرف  زا  کی  ره  زا  دشاب ، مالسا  نید  تایرورض  مرکا و  یبن  توبن  دنوادخ و  تینادحوب  دقتعم  هک  تسا  یسک  ناملسم 

. دشاب هتشادن  داقتعا  مالسا  نید  تایرورض  زا  یکیب  ای  مرکا و  یبن  توبن  ای  دنوادخ  تینادحوب  هک  تسا  یسک  رفاک 
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: نیاربانب دشاب ، یعبت  یمکح و  تسا  نکمم  و  یقیقح ، لقتسم و  تسا  نکمم  رفاک  ناملسم و  زا  کی  ره 
. تسا مسق  ود  رب  ناملسم  ناملسم - - 1

فیلکت ياراد  ناـسنا  هک  تسا  ناـمز  نآ  رد  اریز  دـشاب ، ناملـسم  غولب  زا  سپ  هک  تسا  یـسک  نآ  و  یقیقح - لقتـسم و  ناملـسم  لوا -
. دیامنیم ادیپ  یبهذم  لالقتسا  ینعی  دوشیم ،

عبتب روبزم  ریغـص  دـناهدوب . ناملـسم  شاهفطن  داقعنا  لاـح  رد  وا  نیوبا  زا  یکی  هک  تسا  يریغـص  نآ  و  یعبت - یمکح و  ناملـسم  مود -
. دوشیم هتخانش  ناملسم  دوخ  نیوبا 

تعباتم وا  زا  رفک  رد  تسا و  یقاب  دوخ  مالـساب  روبزم  ریغـص  ددرگ ، دترم  هدـش  هتخانـش  ناملـسم  وا  زا  تیعبتب  ریغـص  هک  یـسک  هاگره 
تیـصخش غولب  رثا  رد  ناسنا  اریز  ددرگیم ، یقیقح  ناملـسم  دـشاب  هتـشاد  مالـساب  داقتعا  هچناـنچ  غولب  زا  سپ  ناملـسم  لـفط  دـیامنیمن .

. دوشیم هجوتم  واب  یبهذم  فیلاکت  دیامنیم و  ادیپ  یلالقتسا 
: تسا هتسد  ود  رب  زین  رفاک  رفاک - - 2

اریز  دشاب ، رفاک  غولب  زا  سپ  هک  تسا  یسک  نآ  و  یقیقح - لقتسم و  رفاک  لوا -
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. دوشیم لقتسم  تیصخش  ياراد  غولب  زا  سپ  ناسنا  تشذگ ، هکنانچ 
ریغـص دـناهدوب . فلتخم  ای  دـترم  ای  یلـصا  رفاک  شاهفطن  داقعنا  لاـح  رد  وا  نیوبا  هک  تسا  يریغـص  نآ  و  یعبت - یمکح و  رفاـک  مود -

. دیامنب مالسا  راهظا  غولب  زا  سپ  روبزم  ریغص  ای  دنروآ و  مالسا  وا  نیوبا  زا  یکی  هکنآ  ات  تسا  رفاک  مکح  رد  روبزم 
: دترم یلصا و  تسا : مسق  ود  رب  یقیقح  لقتسم و  رفاک 

. دنشاب رفاک  وا  ردام  ردپ و  هک  تسا  یسک  نآ  و  یلصا - رفاک  فلا -
: تسا مسق  ود  رب  زین  نآ  و  تسا . هدش  جراخ  مالسا  تناید  زا  ًادعب  هدوب و  ناملسم  البق  هک  تسا  یسک  نآ  و  دترم - رفاک  ب -

. یلم دترم  يرطف و  دترم 
راهظا غولب  زا  سپ  وا  دـناهدوب و  ناملـسم  هفطن  داـقعنا  لاـح  رد  وا  نیوبا  زا  یکی  هک  یـسک  زا  تسا  تراـبع  نآ  و  يرطف - دـترم  کـی -

. تسا هدش  رفاک  سپس  هدومن و  مالسا 
رفاک ینعی  هدومن  رفک  راـهظا  غولب  زا  سپ  وا  دـناهدوب و  رفاـک  شاهفطن  داـقعنا  لاـح  رد  وا  نیوبا  هک  تسا  یـسک  نآ  و  یلم - دـترم  ود -

. تسا هدیدرگ  رفاک  ًاددجم  نآ  زا  دعب  هدروآ و  مالسا  سپس  تسا و  هدش  یقیقح 
یلو دـننادیمن  دوخ  اب  یئوشانز  هتـسیاش  ار  نارفاک  اریز  دـنیامن ، جاودزا  نارفاک  اـب  هک  دـنهدیمن  هزاـجا  دوخ  نیعباـتب  بهاذـم  زا  یـضعب 

مالـسا بهذم  دننک و  یئوشانز  نارفاک  قرف  زا  یـضعب  نانز  اب  دنناوتیم  هک  تسا  هداد  هزاجا  دوخ  نیعبات  نادرمب  رگید  بهاذم  زا  ضعب ،
. دوشیم نایب  الیذ  نآ  حرش  هک  دشابیم  نایدا  نآ  زا  یکی 

ناملسم نز  اب  رفاک  درم  حاکن  لوا - تمسق 

نز حاکن  مالـسا ، قوقح  زا  يوریپب  الاب  ةداـم  رد  یندـم  نوناـق  تسین .» زیاـج  ملـسم  ریغ  اـب  هملـسم  حاـکن  : » م ق . « 1069  » هدام روتـسدب 
حاکن تسا و  هتـسناد  عونمم  يرطف ) ای  یلم   ) دترم ای  باتک ) لها  ریغ  ای  باتک  لها   ) دـشاب یلـصا  هاوخ  ناملـسم ، ریغ  درم  اب  ار  ناملـسم 

. روبزم
حاکن  تیعونمم  عطقنم . ای  دشاب  مئاد  حاکن  هک  دیامنیمن  قرف  رما  نیا  رد  دشابیم . لطاب 
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. تسا نیملسم  قرف  هیلک  یعامجا  ناملسم  ریغ  درم  اب  ناملسم  نز 

هرفاک نز  اب  ناملسم  درم  حاکن  مود - تمسق 

هراشا

مکح نایبب  افتکا  هدومن و  راذگ  رب  توکسب  رما  نیاب  عجار  هدوب  هرفاک  نز  اب  ناملسم  درم  حاکن  مکح  نایب  ماقم  رد  هکنآ  اب  یندم  نوناق 
قلطم روطب  ملسم  ریغ  اب  ار  ملسم  حاکن  یندم  نوناق  هک  دومن  طابنتـسا  ناوتیم  روبزم  تیعـضو  زا  تسا . هدرک  ملـسم  ریغ  اب  هملـسم  حاکن 
تاداع زا  ناناملـسم  عامتجا  رد  نآ  هدـش و  سابتقا  هیماما  قوقح  زا  هک  یندـم  نوناق  حاـکن  تاررقمب  هجوت  اـب  یلو  تسا ، هتـسناد  زئاـج 
ندوبن لاـمجا و  دراوم  رد  یندـم  یـسرداد  نیئآ  م  ق . « 3  » ةدام روتـسدب  حاکنب  هطوبرم  تاررقم  هیلک  رد  دـیاب  دوشیم و  هتخانـش  هملـسم 

: دوشیم نایب  اًلیذ  هیماما  قوقح  رد  هرفاک  نز  اب  ناملسم  درم  حاکن  حرش  ددرگ ، راتفر  هیماما  قوقح  قبط  نوناق 

. هیباتک ریغ  هیباتک و  دناهتسد : ود  رب  هرفاک  نانز  مالسا  قوقح  رد 

- هیباتک نز  فلا -

هیباتک نانز  تسا . هتخانـش  ینامـسآ  باـتک  ربمغیپ و  نآ  يارب  مالـسا  هک  دـشابیم  یناـیدا  زا  یکی  وریپ  هک  تسا  یناملـسم  ریغ  نز  نآ  و 
، یلـصا هیباتک  نز  اب  ناملـسم  درم  حاکن  دروم  رد  هیماما  ياهقف  یحیـسم .)  ) هینارـصن و  یمیلک )  ) هیدوهی یتشدرز )  ) هیـسوجم زا  دـنترابع 

حاکن ءاهقف  زا  یضعب  تسا . زئاج  عطقنم  حاکن  یلو  دشابیم ، عونمم  مئاد  حاکن  هک  تسنآ  رب  روهـشم  لوق  دنـشابیم . یفلتخم  لاوقا  ياراد 
رظنب يوق  ریخا  لوق  دـناهداد . هزاجا  ًاقلطم  ار  ناـنآ  اـب  حاـکن  رگید  یخرب  دـناهدومن . عنم  عطقنم ) هچ  مئاد و  هچ   ) ًاـقلطم ار  هیباـتک  نز  اـب 

. دیدرگ رظنفرص  اهنآ  نایب  زا  رصتخم  نیا  رد  هک  تسا  دوجوم  زین  يرگید  لاوقا  دسریم .

- هیباتک ریغ  نز  ب -

الـصا ای  دـشاب  یبهذـم  ياراد  هاوخ   ) تسا ینامـسآ  باتک  ياراد  هک  دـشابیمن  یناربمغیپ  زا  یکی  وریپ  هک  تسا  یناملـسم  ریغ  نز  نآ  و 
(. دشابن بهذمب  دقتعم 

. تسا عونمم  مالسا  ياملع  عامجاب  عطقنم  ای  دشاب  مئاد  هچ  هیباتک  ریغ  نز  اب  ناملسم  درم  حاکن 
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- ناملسم قرف  نیب  حاکن  هرصبت 1 -

هک هیماما  بهذم  دشابیم . یصوصخم  تادقتعم  ياراد  کی  ره  تسا و  دوجوم  یفلتخم  قرف  بهاذم و  رگید ، نایدا  دننام  مالسا  نید  رد 
یبصاـن و اـب  رگم  تسا ، هتـسناد  زئاـج  ار  یمالـسا  رگید  قرف  ناوریپ  اـب  دوخ  ناوریپ  نیب  حاـکن  تسا  هدوـمن  نآ  زا  يوریپ  یندـم  نوناـق 

نیملـسم قرف  زا  هچ  رگا  یبصان  دـیوگیم . واب  ازـسان  دراد و  مرکا  لوسر  تیب  لها  زا  یکی  اب  ینمـشد  هک  تسا  سک  یبصاـن  هدـننکولغ .
. ددرگیم بوـسحم  رفاـک  مکح  رد  تـسا  مالـسا  نـید  تایرورـض  زا  نآ  نـالطب  هـک  دوـشیم  یلمع  بـکترم  هـکنآ  رثا  رد  یلو  دـشابیم ،
وا تافص  یمامتب  تسا  نکمم  يدنوادخب  داقتعا  دشاب . ربمغیپ  تیب  لها  زا  یکی  توبن  ای  يدنوادخب و  دقتعم  هک  تسا  یـسک  هدننکولغ 
رثا رد  یلو  دش ، هتخانـش  یمالـسا  قرف  زا  هچ  رگا  هدـننکولغ  نآ . لاثما  تیقلاخ و  تیقزار  دـننام  وا  هصتخم  تافـص  زا  یکیب  ای  دـشاب و 

. تسا رفاک  مکح  رد  دشابیم  مالسا  سدقم  نید  تایرورض  زا  نآ  نالطب  هک  يرماب  داقتعا 
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رگید بھاذم  ناوریپ  نیب  حاکن  هرصبت 2 -

ناـیدا و ناوریپ  نیب  هک  یقـالط  حاـکن و  يارب  تهج  نیدـب  درگنیم . مارتحا  رظنب  رگید  بهاذـم  ناـیدا و  تاررقمب  تبـسن  مالـسا  نوناـق 
نیجوز هاوخ  دنـسانشیم ، ار  ماکحا  راثآ و  نآ  بهاذـم  نایدا و  نآ  هک  دسانـشیم  ار  یماکحا  راـثآ و  ناـمه  ددرگیم  عقاو  رگید  بهاذـم 

دنام دهاوخ  یقاب  نانآ  حاکن  دنوش  ناملسم  رگیدکی  اب  رفاک  رهوش  نز و  هاگره  تهج  نیدب  فلتخم . هاوخ  دنـشاب و  بهذم  کی  ياراد 
، دشاب لطاب  عناوم  زا  یکی  دوجو  رثا  رد  مالـسا  نوناق  رظن  زا  نانآ  حاکن  هکنآ  رگم  دـنرادن ، مالـسا  تاررقم  قبط  دـیدج  دـقعب  جایتحا  و 

رفاک رهوش  نز و  نیب  حاکن  هاگره  اما  دوب . دهاوخ  رثاالب  نانآ  حاکن  تروص  نیا  رد  هک  یعاضر  ای  یبسن  یببـس ، يابرقا  نیب  حاکن  دننام 
. دراذگیمن یمارتحا  دهدیمن و  ینوناق  رثا  نآب  زین  مالسا  نوناق  دوشن ، هتخانش  حیحص  دنتسه  نآ  وریپ  نانآ  هک  یبهذم  رد  زین 

- رفاک رھوش  ای  نز  ندروآ  مالسا  هرصبت 3 -

: دیآیم شیپ  ریز  ضرف  هس  زا  یکی  دنروآ  مالسا  حاکن  زا  سپ  دنشاب و  یلصا  رفاک  رهوش  نز و  هک  یتروص  رد 
، دشاب هیباتک  وا  نز  و  یباتک ) ریغ  ای  دشاب  یباتک   ) دروآ مالسا  رهوش  هاگره  فلا -
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اریز نآ ، زا  دعب  ای  دشاب  رگیدکی  اب  نانآ  یکیدزن  زا  لبق  وا  مالسا  هک  دیامنیمن  قرف  رما  نیا  رد  دنام . دهاوخ  یقاب  دوخ  لاحب  نانآ  حاکن 

. دوب دهاوخ  زیاج  یلوا  قیرطب  نآ  ۀمادا  سپ  تسا ، زیاج  زین  ءادتبا  هیباتک  نز  اب  ناملسم  درم  حاکن  تشذگ  هکنانچ 
دـشاب ود  نآ  نیب  یکیدزن  زا  لبق  رما  نیا  هچنانچ  دـشاب ، هیباتک  ریغ  وا  نز  و  یباتک ) ریغ  ای  دـشاب  یباتک   ) دروآ مالـسا  رهوش  هاگره  ب -

رد ددرگ . یـضقنم  نز  هدـع  اـت  دوشیم  هدیـشک  راـظتنا  دـشاب  ود  نآ  نیب  یکیدزن  زا  سپ  هاـگره  ددرگیم و  لـحنم  دوخ  يدوـخب  حاـکن 
یقاب دوخ  تنایدـب  نز  هک  یتروص  رد  اما  دـنام . دـهاوخ  یقاب  دوخ  لاحب  نانآ  حاکن  دروآ  مالـسا  نز  هدـع  ءاـضقنا  زا  لـبق  هک  یتروص 

هک مادام  هدع  تدم  رد  نیاربانب  تسا . هدش  خـسفنم  رهوش  مالـسا  نامز  زا  نانآ  حاکن  هک  دوشیم  فشک  درواین  مالـسا  هدـع  رد  دـنامب و 
. دشابیم مارح  وا  اب  رهوش  یکیدزن  تسا  هدشن  ناملسم  نز 

م ق . « 1059  » هدام قبط  اریز  ددرگیم ، خسفنم  نانآ  حاکن  دشاب ، رفاک  وا  رهوش  و  هیباتک ) ریغ  ای  هدوب  هیباتک   ) دروآ مالـسا  نز  هاگره  ج -
و دوشیم ، لحنم  دوخ  يدوخب  حاکن  دـشاب  یکیدزن  زا  لبق  رما  نیا  هک  یتروص  رد  تسین . زیاـج  ناملـسم  ریغ  درم  اـب  ناملـسم  نز  حاـکن 

نانآ حاکن  دیدرگ  ناملسم  وا  رهوش  نز ، ةدع  رد  هاگره  نیاربانب  تسا . هدع  ءاضقنا  رب  فقوتم  نآ  خاسفنا  دشاب  یکیدزن  زا  سپ  هچنانچ 
نز ندروآ  مالسا  نامز  زا  هک  دوشیم  فشک  دنام ، یقاب  دوخ  رفکب  رهوش  تشگ و  یضقنم  نز  ةدع  هاگره  دیامنیم و  ادیپ  همادا  نانچمه 

. تسا هدش  خسفنم  حاکن 

- ناملسم رھوش  ای  نز  دادترا  - 4 هرصبت -

هک تسا  یماکحا  زا  رت  تخس  هتشاد  ررقم  نیدترمب  تبسن  مالسا  هک  ار  یماکحا  تسا . هدوب  ناملسم  هک  یـسک  ندش  رفاک  ینعی  دادترا 
. تسا هدومن  نیعم  رگید  نارفاکب  تبسن 

زین ۀمادتسا  تسین . زیاج  ءادتبا  هک  ینانچمه  ناملسم  ریغ  درم  اب  ناملـسم  نز  حاکن  دوشیم  طابنتـسا  م  ق . « 1059  » ةدام قالطا  زا  هکنانچ 
: نیاربانب دشابیم . عونمم 

، دنوش دترم  یکیدزن  زا  لبق  نانآ  ود  ره  ای  رهوش  نز و  زا  یکی  هک  یتروص  رد  - 1
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. یلم ای  دشاب  يرطف  رهوش  ای  نز  دادترا  هک  دیامنیمن  قرف  رما  نیا  رد  ددرگیم . لحنم  دوخ  يدوخب  نانآ  نیب  حاکن 
: دیآیم شیپ  ضرف  ود  دوش  دترم  یکیدزن  زا  سپ  رهوش  ای  نز  هک  یتروص  رد  - 2
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. دوشیم لحنم  هلصافالب  حاکن  تسا ) هدش  رفاک  هدوب و  ناملسم  الصا  ینعی   ) ددرگ يرطف  دترم  رهوش  هاگره  فلا -
ینعی  ) دنوشب یلم  دترم  رهوش  ای  نز و  هکنآ  ای  و  تسا ) هدش  رفاک  سپس  هدوب و  ناملسم  الـصا  ینعی   ) ددرگ يرطف  دترم  نز  هاگره  ب -

رب فقوتم  حاکن  لالحنا  درادهگن و  خسف  ةدـع  دـیاب  نز  دادـترا ، خـیرات  زا  دـناهدش ) رفاک  ًاددـجم  هدـش و  ناملـسم  هدوب و  یلـصا  رفاک 
خسفنم وا  رفک  نامز  زا  حاکن  هک  دوشیم  فشک  تشگن  رب  مالساب  هدش  رفاک  هک  یـسک  هدع  ءاضقنا  زا  لبق  هاگره  تسا . نز  ةدع  ءاضقنا 

هدع تدم  رد  نیجوز  یکیدزن  نیاربانب  تفای . دـهاوخ  همادا  تسا  هدوب  هکنانچ  نانآ  حاکن  دومن  تدوع  مالـساب  هاگره  الا  تسا و  هدـش 
. تسا عونمم  مارح و  هتشگ  رفاک  هک  یسک  ندش  ناملسم  زا  لبق 
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همئاد نز  راهچ  زا  شیب  عمج  مهد - لصف 

هک یئاهنز  ةدعب  عجار  یلو  تسا . هداد  هزاجا  ار  تاجوز  ددعت  مالسا  قوقح  زا  يوریپب  یندم  نوناق  دوشیم ، طابنتـسا  ریز  داوم  زا  هکنانچ 
رگا تسا ، عونمم  رهاوخ  ود  نیب  عمج  : » دـیوگیم م  ق . « 1048  » هدام تسا . هدراذگ  تکاس  دروآ  رد  دوخ  مئاد  حاکنب  دـناوتیم  درم  کی 

اب رگم  دریگب  ار  دوخ  نز  رهاوخ  رتخد  اـی  نز و  ردارب  رتخد  دـناوتیمن  سکچـیه  : » دـیوگیم م  ق . « 1049  » ةدام و  دشاب .» عطقنم  دـقعب  هچ 
: دیوگیم م  ق . « 942  » ةدام و  دوخ » نز  ةزاجا 

«. دوشیم میسقت  هیوسلاب  نانآ  ۀمه  نیب  دراد  هجوزب  قلعت  هک  هکرت  نمث  ای  عبر  تاجوز  ددعت  تروص  رد  »
: دیوگیم هک  یندم  یسرداد  نیئآ  نوناق  « 3  » ةدام لیذ  روتسدب  دیاب  دشاب  هتشاد  دناوتیم  درم  کی  هک  یمئاد  نانز  هدعب  عجار  دسریم  رظنب 

هتشادن دوجو  هحورطم  هیـضق  رد  ینوناق  الـصا  ای  دشاب  ضقانتم  ای  هدوبن و  حیرـص  ای  لماک  يروشک  هعوضوم  نیناوق  هک  یتروص  رد  »... 
دومن راتفر  دنیامن » لصف  عطق و  ار  هیضق  ملـسم  تداع  فرع و  هعوضوم و  نیناوق  دافم  حور و  قفاوم  دیاب  يرتسگداد  ياههاگداد  دشاب ،
کی نیاربانب  تسا . مئاد  نز  راهچ  ندومن  عمج  هزاجا  دوریم  رامـشب  یبهذم  فرع  هک  ملـسم  فرع  داد . رارق  قشمرـس  ار  ملـسم  فرع  و 

نز اب  هچنانچ  دراد ، مئاد  نز  راهچ  هک  یسک  نیاربانب  دشابیم . عونمم  مئاد  روطب  نز  نیمجنپ  حاکن  دریگب و  مئاد  نز  راهچ  ات  دناوتیم  درم 
تبسن حاکن  دقع  دروآ ، رد  مئاد  حاکنب  دقع  کی  رد  نز  جنپ  یـسک  هک  یتروص  رد  دوب . دهاوخ  لطاب  روبزم  حاکن  دیامن  جاودزا  مجنپ 
يرگید رب  يرترب  نانآ  زا  کیچیه  دوشیم و  دقع  جنپ  هب  لحنم  دروم  رابتعاب  روبزم  دقع  یقوقح ، رظن  زا  اریز  دـشابیم ، لطاب  نانآ  یمامتب 

يرگید  تحص  اب  دوقع  زا  کی  ره  تحص  نیاربانب  تخانش . لطاب  ار  يرگید  تسناد و  حیحص  مدقم و  ار  نآ  ناوتب  ات  درادن 
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. دیامنیم ضراعت 
یقاب تیجوز  ۀـطبار  ددرگن  یـضقنم  وا  ةدـع  هک  ماداـم  تسا و  هجوز  مکح  رد  اـی  هجوز  هیعجر  هقلطم  تسا  ققحم  ریز  داوم  زا  هکناـنچ 
رگید نز  اب  دناوتیمن  دـهد  یعجر  قالط  ار  اهنآ  زا  رفن  دـنچ  ای  کی  هاگره  دـشاب  هتـشاد  مئاد  نز  راهچ  هک  یـسک  اذـل  دوشیم ، بوسحم 

: ریز داوم  زا  طبنتسم  ددرگ . یضقنم  هقلطم  هدع  ات  دیامنب  جاودزا 
«. تسا عوجر  قح  هدع  تدم  رد  رهوش  يارب  یعجر  قالط  رد  . » م ق . « 1148  » هدام

رگا نکیل  دشاب ، هدش  عقاو  زوشن  لاح  رد  قالط  هکنیا  رگم  تسا ، رهوش  ةدهع  رب  هدـع  نامز  رد  هیعجر  هقلطم  ۀـقفن  : » م ق . « 1109  » هدام
نامز ات  تروص  نیا  رد  هک  دوخ  رهوش  زا  لمح  تروص  رد  رگم  درادـن ، هقفن  قح  نز  دـشاب  نئاب  قـالط  اـی  حاـکن  خـسف  تهج  زا  هدـع 

«. تشاد دهاوخ  هقفن  قح  لمح  عضو 
ثرا وا  زا  يرگید  دریمب  هدـع  ءاضقنا  زا  لبق  هک  اـهنآ  زا  کـی  ره  دـنک  هقلطم  یعجر  قـالطب  ار  دوخ  نز  رهوش  رگا  : » م ق . « 943  » هدام

«. دنربیمن ثرا  رگیدکی  زا  دشاب  نئاب  قالط  ای  هدوب و  هدع  ءاضقنا  زا  دعب  اهنآ  زا  یکی  توف  رگا  نکیل  دربیم ،
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ای و  ددرگ ، خـسف  تاهج  زا  یتهجب  اهنآ  حاکن  ای  دـهد ، نئاب  قالط  ار  اـهنآ  زا  رفن  دـنچ  اـی  کـی  دراد  مئاد  نز  راـهچ  هک  يدرم  هاـگره 
زا تیجوز  ۀطبار  الاب  دراوم  یمامت  رد  اریز  دریگب ، هدش  لحنم  هلیـسو  نیدب  شحاکن  هکنآ  ياجب  يرگید  نز  دناوتیم  روبزم  درم  دنریمب ،

. دوب دهاوخ  دوخ  رهوش  زا  یبنجا  تسا  هدش  لحنم  خسف  ای  نئاب  قالط  ۀلیسوب  وا  حاکن  هک  ینز  تسا و  هدش  هتخیسگ  مه 
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هجراخ عابتا  اب  نایناریا  جاودزا  مهدزای - لصف 

هراشا

تسا هتفرگ  رارق  یصوصخم  تاررقم  تحت  یـسایس  رظن  زا  دشاب ، هتـشادن  رب  رد  مه  ینوناق  عنام  هچ  رگا  هجراخ  عابتا  اب  نایناریا  جاودزا 
: ددرگیم نایب  تمسق  ود  رد  الیذ  نآ  حرش  هک 

هجراخ هعبت  درم  اب  یناریا  نز  جاودزا  لوا - تمسق 

صوصخم ةزاجاب  لوکوم  درادـن  ینوناق  عنام  هک  مه  يدراوم  رد  هجراخ  هعبت  اب  یناریا  نز  جاودزا  : » یندـم نوناـق  « 1060  » هدام روتسدب 
نیب مه  حاکن  عناوم  زا  کیچیه  هاگره  هک  تسنآ  درادن ) ینوناق  عنام  هک  مه  يدراوم  رد   ) ترابع زا  هدام  روظنم  تسا .» تلود  فرط  زا 

تلود فرط  زا  صوصخم  ةزاجاب  لوکوم  نانآ  نیب  جاودزا  زین  نآ ، لاثما  رفک و  تبارق ، دننام  دشابن  دوجوم  یناریا  ریغ  درم  یناریا و  نز 
دـهدیم و تسد  زا  ار  دوخ  تیعبات  ًامومع  دـیآ  رد  هجراخ  هعبت  حاکن  رد  هکنآ  زا  سپ  یناریا  نز  هک  تسنآ  رما  نیا  تلع  دـشابیم . ناریا 
تسا و تلود  ةزاجاب  لوکوم  هدـشن و  هدراذـگ  دازآ  هجراخ  ۀـعبت  اب  یناریا  نز  جاودزا  اذـل  دوشیم ، لـخاد  رهوش  عوبتم  تلود  تیعباـتب 

. دیآیم لمعب  روشک  ترازو  زا  تساوخرد  ۀلیسوب  روبزم  ةزاجا 
تیحالـص یناریا  نانز  اب  هجراخ  عابتا  جاودزا  هزاجا  يارب  هک  یماقم  هام 1310  رهم  خروم 10  ءارزو  تئیه  ۀـمان  بیوصت  بجومب  ًاقباس 

جاودزا ةزاجا  لیـصحت  ياضاقت  عجرم  نونکا  یلو  دوب ، ناریا  یلوسنق  رومأـم  هجراـخ  رد  مکاـح و  تیـالو  رد  یلاو و  تلاـیا  رد  تشاد ،
خروم 24 ءارزو  تئیه  ۀمانبیوصت   ) داد دهاوخ  هزاجا  یـضتقم  تروص  رد  ترازو  نآ  تسا و  روشک  ترازو  یناریا  نانز  اب  هجراخ  عابتا 

هام 1314) نابآ 
رد و  هن ، ای  تساراد  ار  مزال  طئارـش  دـنک  جاودزا  یناریا  نز  اب  دـهاوخیم  هک  هجراخ  ۀـعبت  درم  ایا  دومن  دـهاوخ  هظحـالم  روشک  ترازو 

. داد دهاوخ  هزاجا  تسا  طئارش  زئاح  هک  یتروص 
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نیناوق رد  اـی  ناریا  نیناوق  رد  روبزم  حاـکن  هک  تسنیا  صوصخ  رد  يرگید  درم و  یلاـم  تعاطتـسا  نکمتب و  عجار  یکی  روـبزم  طـیارش 
رد دوش .) عوـجر  نمهب 1310  خروم 27  ءارزو  تئیه  ۀـمان  بیوصتب  طیارـش  نیا  لیـصفت  يارب  . ) دـشاب هتـشادن  یعناـم  وا  عوبتم  روـشک 

. تسا راتخم  اضاقت  در  ای  لوبق  رد  هلخاد  ترازو  دشاب ، عمج  روبزم  طیارش  هک  یتروص 
هچ وا  حاکن  دـیآ  رد  هجراخ  ۀـعبت  حاـکنب  یناریا  نز  تلود ، ةزاـجا  نودـب  هچناـنچ  هک  تسنآ  دـشابیم  هجوت  لـباق  روبزم  دروم  رد  هچنآ 
هک تسنآ  مهوم  هچ  رگا  تسا ) تلود  فرط  زا  صوصخم  ةزاجاب  لوکوم   ) ترابع هک  دسریم  رظنب  تشاد ؟ دهاوخ  ار  یقوقح  تیعـضو 

تحـص ناکرا  زا  تلود  هزاجا  هکنآب  هجوت  اب  یلو  دوب ، دهاوخ  لطاب  دهدن  هزاجا  هچنانچ  دـشابیم و  تلود  ةزاجاب  فقوتم  حاکن  تحص 
تسا حیحص  روبزم  حاکن  هک  دوب  نآ  رب  دیاب  دشابیمن  حاکن 

هناگیب هعبت  نز  اب  یناریا  درم  جاودزا  مود - تمسق 

روتـسدب یعامتجا  یـسایس و  حلاصمب  رظن  یلو  دشابیمن ، عونمم  هجراخ  ۀعبت  نز  اب  دـشاب  هتـشادن  ینوناق  عنام  هچنانچ  یناریا  درم  جاودزا 
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دشاب هجراخ  ۀعبت  هک  ینز  اب  ار  یتلود  نیلصحم  یمـسر و  نیرومأم  نیمدختـسم و  زا  یـضعب  جاودزا  دناوتیم  تلود  : » م ق . « 1061  » ةدام
. دنشابیم الاب  عنم  لومشم  هجراخ  ترازو  نیمدختسم  نونکا  دیامن .» صوصخم  ةزاجاب  لوکوم 

حیحـص وا  دقع  دنک  حاکن  تلود  هزاجا  نودب  وا  دیامنب و  عنم  هجراخ  ۀعبت  اب  جاودزا  زا  الاب  هناگهس  تاقبط  زا  ار  یناسک  تلود  هچنانچ 
. تسا هدش  يرادا  فلخت  بکترم  یلو  دوب ، دهاوخ 
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حاکن دقع  طئارش  - 2

هراشا

رب هوالع  تهج  نیدب  تسا و  هنیعم  دوقع  زا  یکی  حاکن  دقع  ددرگیم . ققحم  دقع  ۀلیـسوب  تسا  درم  نز و  نیب  تیجوز  ۀـطبار  هک  حاکن 
. دشاب زین  دوخب  هصتخم  طیارش  ياراد  دیاب  دوقع ، تحص  يارب  یمومع  طیارش 

حاکن ءاشنا  دصق  فلا -

هراشا

اریز دـیامن ، اضر  دـصق و  رب  تلالد  هک  يزیچب  ندوب  نورقم  طرـشب  نیفرط  ياـضر  دـصقب و  دوشیم  عقاو  رگید  دوقع  دـننام  حاـکن  دـقع 
درف ره  نیاربانب  تسیز  دومن . داجیا  تیجوز  ۀـطبار  اهنآ  ةدارا  نودـب  ناوتیمن  دـنیامنیم ، هعماج  رد  دازآ  هک  رفن  ود  نیب  تشذـگ  هکناـنچ 

سفن رد  يرما  داجیا  زا  ترابع  دـصق  دـشابیم . اضر  دـصق و  زا  لکـشتم  هراومه  هدارا  دـنک . جاودزا  يرگید  اـب  هدارا  يدازآ  اـب  دـناوتیم 
تالـضع کیرحت  ۀلیـسوب  هک  جراخ  رد  يدام  رما  داجیا  دننام  دـیآیم ، دوجوب  زغم  ياههتخای  رد  یبصع  تاکیرحت  ۀلیـسوب  هک  دـشابیم 

هارکا ریثأت  تحت  رد  رگید  هاگ  دـهد و  تکرح  ار  تسد  دوخ  لیمب  یـصخش  هکنآ  دـننام  تسا ، لعاف  مأوت  هاگ  روبزم  رما  دریگیم . ماجنا 
. دهدیم ماجنا  ار  نآ 

هرکم حاکن 

و دریگن ، رارق  هارکا  ریثأت  تحت  هک  دشاب  دوخ  دروم  دلوم  دناوتیم  یتقو  هدارا  تشذگ ، تالماعم  تحص  يارب  یساسا  طیارش  رد  هکنانچ 
ياضر هارکا  شیادیپ  اب  دشاب و  لدتعم  ياضر  اب  هارمه  هک  دیامنیم  دهعت  داجیا  ینامز  دصق  رگید  ترابعب  دوب . دهاوخن  ذفان  هدارا  نآ  الا 

. ددرگ دوجوم  دناوتیمن  لدتعم 
ای لام  ای  ناجب  تبسن  ار  وا  هدوب و  يروعش  اب  صخـش  رد  رثؤم  هک  دوشیم  لصاح  یلامعاب  هارکا  : » درادیم ررقم  م  ق . « 202  » هدام هکنانچ 

ندوب نز  ای  درم  قالخا و  تیـصخش و  نس و  زیمآهارکا  لامعا  دروم  رد  دـشابن . لمحت  لباق  ًاـتداع  هک  يوحنب  دـنک  دـیدهت  دوخ  يوربآ 
«. دوش هتفرگ  رظن  رد  دیاب  صخش 

بجوم دالوا  ءابآ و  هجوز و  جوز و  لیبق  زا  وا  کیدزن  ماوقا  يوربآ  ای  ناج  ای  سفن  رد  هلماعم  فرط  دیدهت  : » دیوگیم م  ق . « 204  » هدام
تسا ». فرع  رظنب  هتسب  هارکا  ندوب  رثؤم  يارب  هجرد  یکیدزن  صیخشت  هدام  نیا  دروم  رد  تسا . هارکا 
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ای دراذگ و  ارجا  عقومب  ار  دوخ  دیدهت  دناوتیمن  هدننکدیدهت  هک  دنادب  تسا  هدش  دیدهت  هک  یـصخش  هاگره  : » دیوگیم م  ق . « 205  » هدام

بوسحم هرکم  صخـش  نآ  دزاـسن  عقاو  ار  هلماـعم  دـنک و  عفد  دوخ  زا  ار  هارکا  تقـشم  نودـب  هکنیا  رب  دـشاب  رداـق  روبزم  صخـش  دوخ 
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«. دوشیمن
«. دوش عقاو  نیلماعتم  زا  ریغ  یجراخ  صخش  فرط  زا  هچ  رگا  تسا  هلماعم  ذوفن  مدع  بجوم  هارکا   » دیوگیم م  ق . « 203  » ةدام

دوب » دهاوخ  ربتعم  يرارطضا  هلماعم  هدشن و  بوسحم  هرکم  دنک  هلماعمب  مادقا  رارطضا  ۀجیتن  رد  یسک  رگا  : » دیوگیم م  ق . « 206  » هدام
«. دوشیمن بوسحم  هارکا  ینوناق  ۀحلاص  تاماقم  مکحب  هلماعم  ءاشناب  صخش  ندش  مزلم  : » دیوگیم م  ق . « 207  » هدام

نیاربانب دوشیمن .» بوسحم  هارکا  دشاب  هدـش  دـیدهت  سک  نآ  فرط  زا  هکنآ  نودـب  یـسک  زا  فوخ  درجم  : » دـیوگیم م  ق . « 208  » هدام
ۀلیـسوب ار  حاکن  نآ  دناوتیم  هارکا  عفر  زا  سپ  یلو  تسین ، ذفان  دقع  نآ  دزاس  عقاو  حاکن  دقع  هارکا  راشف  تحت  نیجوز  زا  یکی  هچنانچ 

. دوشیم فرط  رب  دقع  راثآ  هیلک  هدش و  لطاب  دقع  تروص  نیا  رد  دنک ، در  ار  نآ  دناوتیم  دنادرگ و  حیحـص  هدومن و  ذیفنت  يدعب  ةزاجا 
، هارکا عفر  دـقع و  زا  سپ  هکنآ  رگم  تسین  ذـفان  وا  حاکن  دـیامن ، ار  يدرم  اب  حاکن  لوبق  دوخ  ردام  ای  ردـپ  راشف  تحت  هک  يرتخد  الثم 
زا دعب  هرکم  هاگره  تسا و  دقع  ذوفن  طرـش  نیجوز  ياضر  : » دیوگیم م  ق . « 1070  » هدام هک  تسا  نیا  دـهد . تیاضر  حاکن  نآ  ماجناب 

ریثأت رخؤم  ياضر  تروص  نیا  رد  هک  دشاب » دصق  دقاف  دقاع  هک  هدوب  ۀجردب  هارکا  هکنیا  رگم  تسا  ذفان  دـنک  هزاجا  ار  دـقع  هرک  لاوز 
باصعا هرکم  دراذـگن  دـهدن و  هملک  موهفم  ینعمب و  هجوت  تصرف  هرکمب  هک  دـشاب  دـیدش  ۀـجردب  هارکا  هاگره  اریز  تشاد ، دـهاوخن 
هجنکـش ریز  رد  ار  یـسک  هکنآ  دننام  تسا ، هدـشن  دوجوم  دـقع  يدنبناوختـسا  دـیامنب ، ءاشنا  دـصق  داجیا  يارب  رـضاح  ار  دوخ  یغامد 

هکنیا نودب  دیوگیم  ار  مراد  لوبق  ۀملک  هجنکش  رارکت  ای  همادا و  زا  يریگولج  يارب  روبزم  صخش  مراد ، لوبق  دیوگب : هک  دنیامن  روبجم 
. دیامنب هملک  ینعمب  یهجوت 
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حاکن دقع  هغیص  ب -

هراشا

. ددرگ دوجوم  نیجوز  ةدارا  نیب  قفاوت  هچ  رگا  تسین ، حاکن  داقعنا  يارب  یفاک  یئاـهنتب  دـشابیم  یناـسفن  لاـعفا  زا  یکی  هک  ینطاـب  ةدارا 
ره يارب  اریز  تسا ، ظـفل  دـشاب  نیفرط  دـصق  نیبـم  دـناوتیم  رتـشیب  هک  يزیچ  دـنک . دـصق  رب  تلـالد  هک  دـشاب  يزیچب  نورقم  دـیاب  هکلب 

. دنامهفب نارگیدب  ار  دوخ  روصت  نآ  ۀلیسوب  دناوتیم  ناسنا  هک  تسا  دوجوم  یظافلا  ای  یظفل  يروصت 
م: ق . « 1062  » هدام دیآ . لمعب  دنیوگ  لوبق  يرگیدب  باجیا و  یکیب  هک  یظافلا  ۀلیـسوب  حاکن  داقعناب  هدنیآ  نیجوز  قفاوت  دـیاب  نیاربانب 

داقعنا يارب  دـیامنیم  حیرـصت  الاب  هدام  هکنانچ  دـیامنب .» جاودزا  دـصق  رب  تلالد  ًاحیرـص  هک  یظافلاب  لوبق  باجیاب و  دوشیم  عقاو  حاکن  »
، تسین یفاک  یئاهنتب  یضارت  هک  ینانچمه  نیا  رب  انب  دیامنب . جاودزا  رب  نیفرط  دصق  رب  تلالد  ۀحارـص  هک  تسا  مزال  یظافلا  حاکن  دقع 

اهنآ ۀلیـسوب  حاکن  هک  یظافلا  هدومنن  دـیق  الاب  هدام  ددرگیمن . حاکن  داـجیا  بجوم  زین  تسا  تـالماعم  رد  هکناـنچ  یلعف  لوبق  باـجیا و 
دقعنم حاکن  دقع  دنیوگب و  لوبق  باجیا و  دنناوتیم  دنتـسه  نآب  انـشآ  نیجوز  هک  ینابز  رهب  نیاربانب  دشاب ، ینابز  هچب  دیاب  دوشیم  دقعنم 

. دناسرب حاکن  داقعناب  ار  نیفرط  دوصقم  ۀحارص  دیاب  ظافلا  نآ  یلو  دنزاس ،
تروص رد  رگم  ددرگیمن ، دقعنم  حاکن  رگید  ظافلاب  دشاب و  یبرع  ظفلب  دـیاب  لوبق  باجیا و  ظافلا  هک  دـننآ  رب  هیماما  ياهقف  زا  یـضعب 

نکل دوب ، دهاوخ  حیحص  حاکن  یبرع  ریغ  ظافلا  ۀلیـسوب  تروص  نیا  رد  دشاب . اهنآ  لیکو  ۀلیـسوب  رما  نیا  هچ  رگا  یبرعب ، ظفلت  زا  زجع 
. دوش هتخانش  نآ  ۀمجرت  دشاب و  یبرع  ظفل  دافم  نآ  دافم  هک  دوش  هتفگ  یترابعب  دیاب 

- لوبق باجیا و  کی -

باجیا تسا . رما  نآ  شریذـپ  دـصق  مالعا  زا  ترابع  لوبق  و  دـشابیم ، دوخ  بطاخم  اب  هدـنیوگ  جاودزا  دـصق  مـالعا  زا  تراـبع  باـجیا 
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. دنرامشیم مزال  ار  قیرط  نیا  یضعب  دشابیم . رهوش  فرط  زا  لوبق  نز و  فرط  زا  ًامومع 
ادا داجیا  ًادـعب  دوش و  هتفگ  البق  لوبق  هچنانچ  هک  دـسریم  رظنب  یلو  نآ ، زا  سپ  لوبق  دوش و  هتفگ  البق  دـیاب  هراومه  باجیا  یبدا  رظن  زا 

دهاوخن  لاکشا  دناسرب  ار  دوصقم  ددرگ و 
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زا لبق  باجیا  هک  تسا  يداع  دراومب  رظان  هدام  اریز  دریگ ، رارق  لوبق  رب  مدقم  دـیاب  باجیا  هک  تسنآ  رب  الاب  ةدام  رهاظ  هچ  رگا  تشاد ،
. دناسریمن ار  فالخ  نالطب  هدام  نایب  هکنآ  رب  هوالع  ددرگیم ، ادا  لوبق 

دومن ادا  ظفلت  ۀلیسوب  تسا  نکمم  هک  ار  یمیهافم  یمامت  نتشون  ۀلیـسوب  اریز  دریگ ، رارق  ظفلت  نیـشناج  دناوتیم  نتـشون  هک  دسریم  رظنب 
هک ار  یـشور  دهاوخیم  یندـم  نوناق  هک  دوشیم  طابنتـسا  الاب  ةدام  زا  یلو  دـشابیمن ، دوجوم  ظفل ، رد  یتیـصوصخ  تشاد و  مالعا  ناوتیم 

دوصقم هک  ياهراشا  ۀلیـسوب  حاکن  نینچمه  دیامنب . يوریپ  دننادیم  رثؤم  طقف  ظفلت  رب  تردق  اب  ار  ظافلا  دناهدومن و  ذاختا  مالـسا  ياهقف 
ق. « 1066  » هدام دنـشاب . هتـشادن  ار  تباتک  ظفلت و  رب  تردق  هک  یناسک  فرط  زا  رگم  دوشیمن ، عقاو  دنامهفب  رگیدکیب  ار  هدنیآ  نیجوز 

حوضو روطب  هکنیا  رب  طورـشم  دوشیم ، عقاو  زین  لال  فرط  زا  هراشاب  دـقع  دنـشاب ، لال  ود  ره  ای  نیدـقاعتم  زا  یکی  هاـگره  : » دـیوگیم م :
«. دشاب دقع  ءاشنا  زا  یکاح 

جاودزاب ار  وت  دیوگب : دوخ  رهوشب  نز  هکنانچ  دشاب ، یـضام  ۀغیـصب  ظفل  نآ  دیاب  دوش  مالعا  ظفل  ۀلیـسوب  حاکن  ءاشنا  دـصق  هکنآ  يارب 
. دوشیم هتفگ  لیکو  هلیسوب  ظافلا  نآ  دوش  عقاو  لیکو  فرط  زا  دقع  هچنانچ  ار و  نآ  مدرک  لوبق  دیوگب  رهوش  مدروآ و  رد  دوخ  یمئاد 

- حاکن دقع  ندوب  زجنم  ود -

نوناق هک  تسا  یتروص  رد  تخاس ، دقعنم  قلعم  روطب  ناوتیم  ار  دقع  ره  هک  دـش  هتفگ  لوا ) دـلج  رد   ) دوقع رد  قیلعت  تحـص  رد  هچنآ 
یـصوصخ ۀبنج  رب  ار  یعامتجا  یمومع و  ۀبنج  حاکن  دقع  رد  یندم  نوناق  دشاب . هدومنن  صوصخم  دـقع  دروم  رد  زیجنت  موزلب  حیرـصت 

رد هکنانچ  تسا ، هداد  رارق  حاکن  دـقع  تحـص  طرـش  ار  زیجنت  هدومن و  دودـحم  نآ  داـقعنا  رد  ار  دارفا  ةدارا  يدازآ  و  هداد ، يرترب  نآ 
زا یکی  رب  هچ  رگا  حاکن  دـقع  رد  قیلعت  عون  ره  روبزم  ةدام  قـالطا  رباـنب  تسا .» نـالطب  بجوم  دـقع  رد  قیلعت  : » دـیوگیم « 1068  » هدام

: دیوگب نزب  درم  هکنآ  دننام  دوب ، دهاوخ  حاکن  دقع  نالطب  بجوم  دشاب  دقع  تحص  طیارش 
دیدرت هدع  ءاضقنا  رد  نیجوز  زا  یکی  هاگره  تروص  نیا  رد  دشاب . هدش  یـضقنم  وت  قالط  ةدـع  هاگره  مدروآ  رد  دوخ  یئوشانزب  ار  وت 

دننادب  نیجوز  هاگره  یلو  تسا ، لطاب  حاکن  دقع  دشاب  هتشاد 
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داقتعا اب  نیفرط  هکلب  هدماین ، لمعب  دصق  رد  قیلعت  اریز  دوب ، دهاوخ  حیحـص  دقع  دننک  ادا  قیلعت  روطب  ار  هغیـص  هدش و  یـضقنم  هدع  هک 
. دناهدومن نایب  قلعم  تروصب  ار  هغیص  دقع ، ندوب  زجنمب 

- لوبق باجیا و  یلاوت  هس -

هراشا

نیاربانب دـشاب . باجیاب  طبترم  لوبق  هک  يروطب  تسا ، لوبق  باجیا و  ندوب  یپردیپ  نآ  تسا و  تـالاوم  دـقع  تحـص  طئارـش  زا  یکی 
. تشاد دهاوخن  یلاکـشا  دننادب  مهب  طبترم  ار  ود  نآ  هک  دـشاب  يروط  ًافرع  روبزم  ۀلـصاف  هک  یتروص  رد  باجیا  زا  یتدـمب  لوبق  ریخات 

یساسا طیارش  رد  عوضوم  نیا  حرش  «. ) تسا دقع  تحص  طرـش  لوبق  باجیا و  یفرع  یلاوت  : » دیوگیم م  ق . « 1065  » هدام هک  تسا  نیا 
( تشذگ لوا  دلج  رد  هلماعم  تحص  يارب 
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حاکن رد  تلاکو  - 1 هرصبت -

ار رما  نآ  هک  دومن  رایتخا  هدنیامن  نآ  ماجنا  يارب  ناوتیم  دـشاب ، هتـسنادن  مزال  نوناق  ار  صخـش  ترـشابم  هک  يرما  ره  یلک  ةدـعاق  قبط 
نانآ تیاضر  اب  هک  تسا  درم  نز و  نیب  تیجوز  ۀـطبار  داجیا  حاکن  دـقع  زا  روظنم  اریز  تسا ، روما  نآ  زا  یکی  حاکن  دـقع  دزاس . عقاو 
لیکو ار  یسک  دوخ  فرط  زا  دناوتیم  اهدزمان  زا  کی  ره  نیاربانب  دوب . دهاوخ  حیحص  دشاب  هک  سک  ره  ۀلیسوب  داجیا  دیآ و  دوجوب  دیاب 

دقع يارب  دـناوتیم  نز  درم و  زا  کـی  ره  : » دـیوگیم م  ق . « 1071  » هدام هک  تسا  نیا  دـیامن . جـیوزت  ینیعم  صخـش  يارب  ار  وا  هک  دـنک 
دناوتیم نز  نیاربانب  دزاسیم . دـقعنم  ار  حاکن  دـقع  لکوم  فرط  زا  یگدـنیامن  ناونعب  لـیکو  تروص  نیا  رد  دـهد .» ریغب  تلاـکو  حاـکن 

يارب يرابتعا  ددعت  اریز  ددرگیمن ، نآ  نالطب  بجوم  دقع  نیفرط  ندوب  دحتم  دیامنب و  جاودزا  دوخ  يارب  ار  وا  هک  دـهد  تلاکو  يدرمب 
. دزاس عقاو  ار  نانآ  نیب  حاکن  دقع  هک  دنهد  تلاکو  رفن  کیب  ود  ره  اهدزمان  هک  درادـن  یعنام  تهج  نیدـب  تسا . یفاک  هدارا  ود  ققحت 
زا تلاکوب  رفن  کی  هک  تسا  نکمم  زین  دـیامنب و  مادـقا  ریغ  زا  تلاکوب  اهنآ  زا  یکی  ای  نیفرط  تسا  نکمم  : » دـیوگیم م  ق . « 198  » هدام

يارب دـقع  نیفرط  يرابتعا  ددـعت  ندوب  یفاک  رب  ینتبم  تسا و  تالماعم  دروم  رد  روبزم  ةدام  دروآ .» لمعب  ار  مادـقا  نیا  نیلماـعتم  فرط 
. دشاب ینثتسم  روبزم  ةدعاق  زا  هک  درادن  رب  رد  ار  یتیصوصخ  حاکن  دقع  و  تسا ، فلتخم  ةدارا  ود  ققحت 
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دـهد و ماجنا  ار  تلاکو  دروم  ات  دراد  یگدـنیامن  لکوم  فرط  زا  هدـش  هداد  واب  هک  یتلاکو  دودـح  رد  دوشیم  يرگید  لیکو  هک  یـسک 
وا هک  دهد  تلاکو  يرگیدب  ینز  هاگره  الثم  دنک ، زواجت  تلاکو  دروم  دودح  زا  دناوتیمن  لیکو  دشاب  ینیعم  رماب  دـیقم  تلاکو  هچنانچ 
وا لمع  دیامن  راتفر  فالخ  رب  هاگره  دنک و  جـیوزت  يرگید  صخـش  يارب  ار  وا  دـناوتیمن  لیکو  دـیامن ، جاودزا  نیعم  درم  نالف  يارب  ار 

نوناق « 1073  » هدام هک  تسا  نیا  دیامن . در  ار  نآ  ای  دهد  هزاجا  ار  نآ  دناوتیم  لکوم  دوب و  دهاوخ  یلوضف  دقع  تاررقم  عبات  یلوضف و 
فقوتم دقع  تحـص  دنک  فلخت  هدرک  نیعم  رگید  تایـصوصخ  ای  رهم  ای  صخـشب  عجار  لکوم  هک  هچنآ  زا  لیکو  رگا  : » دیوگیم یندم 

«. دوب دهاوخ  لکوم  ذیفنت  رب 
ار لکوم  تحلـصم  تاعارم  لیکو  هدوب و  دـیق  نودـب  تلاکو  هک  تسا  يراج  زین  يدروم  رد  قوف  ةداـم  مکح  : » م ق . « 1074  » هدام قبط 

تلاکو مه  رکذ  نودـب  تهج  نیدـب  تسا و  نیفرط  نیب  ملـسم  ضورفم و  یتلاـکو  ره  رد  لـکوم  تحلـصم  تیاـعر  اریز  دـشاب ،» هدرکن 
. تسا نآب  فرصنم 

دوخ تلاکو  دودح  رد  ار  یلمع  هنوگ  ره  دناوتیم  روبزم  لیکو  دوش ، هداد  یـسکب  يرما  رد  قالطا  روطب  تلاکو  هاگره  یلک  ةدعاق  قبط 
دناوتیم لیکو  دشورفب  لایر  رازه  هاجنپ  غلبمب  ار  وا  یلاق  هک  دهد  تلاکو  يرگیدب  یـسک  هاگره  الثم  دیامنب . لکوم  تحلـصم  تیاعر  اب 

سک رهب  دـشابیم و  لایر  رازه  هاجنپ  ندروآ  تسدـب  یلاق  شورف  زا  لکوم  روظنم  اریز  دـشورفب ، رادـقم  نآب  يرگیدـب  ای  شدوخب  ار  نآ 
هدماین لمعب  زواجت  نآ  دودح  زا  هدش و  لمع  تلاکو  قبط  تسا و  هدیدرگ  نیمأت  لکوم  روظنم  دروآ  تسدب  ار  ررقم  ضوع  دـشورفب و 

رد قلطم  تلاکو  رهاظ  تسین ، سک  رهب  ندرک  رهوش  لکوم  روظنم  دشابیم و  دـقع  ةدـمع  تلع  فرط  تیـصخش  هک  حاکن  رد  اما  تسا .
لیکو صخـش  اب  حاکن  لکوم  روظنم  هاگره  اریز  دـنک ، حاکن  ریغ  يارب  ار  لکوم  تلاکو ، دودـح  رد  دـناوتیم  لـیکو  هک  تسنآ  جاودزا 
حاکنب ار  وا  دـناوتیمن  روبزم  لیکو  دـنک ، حاکن  ار  وا  هک  دـهد  تلاکو  قلطم  روطب  يدرمب  ینز  هکنانچ  نیاربانب  دومنیم . ناـیب  ار  نآ  هدوب 

وا يارب  ار  دوخ  دـناوتیمن  روبزم  لـیکو  دریگب  نز  وا  يارب  هک  دـهد  تلاـکو  قلطم  روـطب  ینزب  يدرم  هاـگره  نینچمه  و  دروآ . رد  دوـخ 
. دیامن نآ  رب  حیرصت  هکنآ  رگم  دیامنب ، جاودزا 
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جیوزت دوخ  يارب  ار  هلکوم  دـناوتیمن  لیکو  دوش  هداد  قـالطا  روطب  تلاـکو  هک  یتروص  رد  : » دـیوگیم م  ق . « 1072  » هداـم هک  تسا  نیا 

«. دشاب هدش  هداد  واب  ًاحیرص  نذا  نیا  هکنیا  رگم  دنک ،
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میق ۀلیسوب  حاکن  - 2 هرصبت -

زا ینوناق  یگدنیامن  ناونعب  وا  ۀلیسوب  دقع  تروص  نیا  رد  دیامنب ، جاودزا  روجحم  يارب  هک  تسا  هداد  هزاجا  میقب  نوناق  ۀنیعم  دراوم  رد 
ةزاـجا اـب  میق  دـنادب  مزـال  ار  نونجم  جاودزا  کـشزپ  هک  یتروـص  رد  : » یبـسح روـما  نوناـق  « 88  » ةداـم ددرگیم . دـقعنم  روـجحم  فرط 

قالط میق  هاگداد  بیوصت  ناتـسداد و  داهنـشیپ  هب  دشاب  مزال  نونجم  هجوز  قالط  هاگره  دیامن و  جاودزا  نونجم  يارب  دناوتیم  ناتـسداد 
«. دهدیم

یلوضف حاکن  - 3 هرصبت -

هراشا

نتـشاد تروص  رد  روبزم  دهعت  دیامنب . وا  يارب  يدهعت  ریغ  فرط  زا  یگدنیامن  نتـشاد  نودب  یـسک  هکنیا  زا  تسا  ترابع  یلوضف  دقع 
يدهعت نینچ  تهج  نیدب  ددرگیم ، ررضتم  ای  عفتنم و  روبزم  دهعت  زا  هک  تسا  یسک  تیاضر  دقاف  تحص ، يارب  یـساسا  طیارـش  یمامت 

نآ دوخ  رخؤم  تیاضر  ۀلیسوب  دناوتیم  دوشیم ) ررضتم  ای  عفتنم  هک  یـسک   ) ثلاث صخـش  نیاربانب  دشابیم . هرکم  دقع  دننام  تسین و  ذفان 
قفاوت زا  بکرم  حیحـص  دقع  اریز  تسا ، هدعاق  قبط  یلوضف  دقع  دوب ، دهاوخ  رثا  الب  دقع  دـنک  در  دریذـپن و  هچنانچ  دـیامن و  ذـیفنت  ار 

. دوب دـهاوخ  رثؤم  لماک و  دـقع  ددرگ  نآ  تسویپ  اضر  هچنانچ  دـشابیم و  اضر  دـقاف  طقف  یلوضف  دـقع  تسا و  نیفرط  ياـضر  دـصق و 
دنیب هب  ار  ینز  یسک  هاگره  الثم  تخاس . دقعنم  یلوضف  تروصب  ناوتن  هک  درادن  رب  رد  ار  یتیصوصخ  دشابیم و  رگید  دوقع  دننام  حاکن 

نآ دـیامنب و  جاودزا  روبزم  صخـش  ردارب  اب  هک  دـیامن  بلج  ار  وا  تقفاوم  نز  اب  هرکاذـم  اب  تسا و  یقالخا  نساـحم  یماـمت  ياراد  هک 
ذیفنت و ار  نآ  دناوتیم  ردارب  تسا و  یلوضف  روبزم  حاکن  دیامن ، جاودزا  وا  يارب  ار  نز  دوخ  ردارب  فرط  زا  یتمـس  نتـشاد  نودب  صخش 
و « 1073  » داوم زا  دافتسم   ) ددرگیم رثالا  یغلم  دنک  در  هچنانچ  دوب و  دهاوخ  حیحص  داقعنا  نامز  زا  دقع  دیامن  ذیفنت  هچنانچ  دنک ، در  ای 

م) ق . « 1074»

، دروآ رد  وا  حاکنب  ار  ینز  يدرم  فرط  زا  ۀلوضف  یسک  هک  یتروص  رد  هلأسم -

هدشن و  دقعنم  یحاکن  زونه  اریز  دنز ، مه  رب  ار  دقع  دناوتیم  يو  هدادن  هزاجا  ار  حاکن  درم  هک  مادام 
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تسین مزال  : » م ق . « 252  » هدام زا  طبنتـسم  دشابیمن  هطبار  داجیا  يارب  یفاک  یئاهنتب  نز  هفرط  کی  دـهعت  تسا و  هدـماین  دوجوب  يدـهعت 
عجار هچ  رگا  روبزم  ةدام  دـنزب .» مهب  ار  هلماعم  دـناوتیم  هیلا  راشم  دـشاب  لیـصا  فرط  ررـضت  بجوم  ریخأت  رگا  دـشاب  يروف  در  ای  هزاجا 

. دشابیم يراج  دوقع  یمامت  رد  دیدرگ  نایب  هک  تسا  یقوقح  لصا  رب  ینتبم  نوچ  یلو  دشابیم  یلوضف  تالماعمب 

- دقاع طیارش  راهچ -

دننام وا  ةدنیامن  ای  دشاب  نیفرط  زا  یکی  هاوخ  دـناوخیم ، ار  يدـقع  لوبق  ای  باجیا و  هک  دوشیم  هتفگ  یـسکب  یحالطـصا  ینعم  رد  دـقاع 
. نونجم میق  لیکو و 

حاکن دقع  يرگید . فرط  زا  یگدنیامنب  ای  دوخ  يارب  هاوخ  دیامنیم ، ار  حاکن  دقع  هغیص  يارجا  هک  تسا  یـسک  حاکن  رد  دقاع  نیاربانب 
يارب دشاب .» دصاق  غلاب و  لقاع و  دیاب  دـقاع  : » دـیوگیم م  ق . « 1064  » هدام دشاب . دصاق  لقاع و  غلاب ، دـقاع  هک  تسا  حیحـص  یتروص  رد 

: تسا همدقم  رکذب  جاتحم  الاب  ةدام  ریسفت  حرش و 
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هک دشاب  يزیچب  نورقم  هکنآ  طرـشب  دوشیم ، عقاو  نیفرط  ياضر  دصق و  قفاوت  ۀلیـسوب  دـقع  م  ق . « 191  » هدام روتـسدب  تشذگ  هکنانچ 
ءاشنا دصق  دناوتیمن  هک  یـسک  دنک و  ءاشنا  دصق  دناوتب  دیاب  دیامنیم ، دـقعنم  ار  يدـقع  هک  یـسک  نیاربانب  دـیامنب . اهنآ  دـصق  رب  تلالد 
تاهج زا  یتهجب  یلو  دیامنب  ءاشنا  دصق  دناوتیم  هک  یـسک  تسا  نینچمه  و  دنک . داجیا  ار  يدقع  دناوتیمن  تسم  باوخ و  دـننام  دـیامنب 
حاکن ءاشنا  دصق  دناوتب  هاگره  هک  نونجم  زیمم و  ریغ  ریغص  دننام  دهد  صیخـشت  ار  نآ  راثآ  ای  دنادب و  ار  نآ  شزرا  تقیقح و  دناوتیمن 

ای باجیا  شزرا  حاکن و  تقیقح  نونجم  رد  یغامد  باصعا  لالتخا  زیمم و  ریغ  ریغـص  رد  روعـش  ومن  مدـع  رثا  رب  دـنیامنب ، ار  یـسک  اـب 
هطبار هک  ار  دوخ  ءاضتقم  دناوتیمن  یئاشنا  دـصق  نینچ  تهج  نیدـب  دـننادیمن  ددرگیم  بترتم  نآ  رب  هک  يراثآ  دـنیامنیم و  ادا  هک  یلوبق 

. درادن ینوناق  رابتعا  نونجم  ریغص و  ترابع  دوشیم  هتفگ  هک  تسا  نیا  دشاب ، نآ  دلوم  دنک و  داجیا  تسا  تیجوز 
دقع داقعنا  رد  یلاکـشا  هنوگچیه  یلیلحت  رظن  زا  زیمم  ریغـص  دننام  دنادب  ار  نآ  راثآ  شزرا و  دیامنب و  ءاشنا  دصق  دـناوتب  ریغـص  هکنانچ 

زیمم و ریغـص  هک  تسا  تهج  نیدب  تسا . هتفای  شیادیپ  هک  دشابیم  نیفرط  ياضر  دصق و  تسا  دـقع  دـلوم  هچنآ  اریز  تشاد ، دـهاوخن 
هیفس 
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باجیا دننام  لوبق  تسا و  دقع  هبه  حلـص و  اریز  دـیامن ، لوبق  ار  ضوع  الب  هبه  حلـص و  دـنناوتیم  م  ق . « 1214  » و « 1213  » هدام روتسدب 

هبه حلـص و  لوبق  تحـص  تلع  تسین . دوجوم  لوبق  باجیا و  نیب  یقرف  هنوگچـیه  تهج  نیا  زا  ددرگیم و  ققحم  اضر  دـصق و  ۀلیـسوب 
مه ینایز  عون  چیه  یلام  رظن  زا  دنشاب و  هتشاد  تسا  دقع  دلوم  هک  اضر  دصق و  دنناوتیم  نانآ  هک  تسنآ  هیفس  زیمم و  ریغص  زا  ضوعالب 

. دـنیامن فرـصت  دوخ  یلاـم  قوقح  لاوما و  رد  دـنناوتیمن  م  ق . « 1207  » هداـم قبط  ناـنیا  یلو  تسین ، روـصتم  هیفـس  زیمم و  ریغـص  يارب 
یلو فرط  زا  ذیفنتب  جایتحا  و  دوب ، دهاوخن  ربتعم  اهنآ  تیروجحم  رابتعاب  ددرگ  یلام  روما  رد  فرـصت  بجوم  هک  یئاشنا  دـصق  نیاربانب 

هکنانچ میقتسم ، ریغ  ای  دنیامنب  دوخ  یلام  قوقح  لاوما و  رد  فرصت  ًامیقتسم  هیفس  ریغص و  هک  دیامنیمن  یقرف  رما  نیا  رد  دراد . ار  میق  و 
هدش دیق  رهم  مدـع  ای  هدـشن و  رکذ  نآ  رد  رهم  هک  مئاد  حاکن  دـننام  دوشب ، لام  هیدأتب  دـهعت  بجوم  میقتـسم  ریغ  هک  دـنهد  ماجنا  یلمع 
رهوش تسا  رهم  رکذ  نآ  تحـص  طرـش  هک  عطقنم  حاکن  ای  دوشیم و  دـیق  رهم  نآ  رد  هک  مئاد  حاـکن  رد  اـما  م ) ق . « 1087  » هدام  ) دشاب

ای یلو  ةدهعب  هیفـس  زیمم و  ریغـص  تظافح  هکنآ  رب  هوالع  دوب ، دهاوخ  نآ  زا  عونمم  روجحم  دیامنیم و  یلام  روما  رد  فرـصت  ًامیقتـسم 
. دراد یقیمع  ریثات  اهنآ  یحور  یمسج و  تیعضو  رد  حاکن  تسا و  میق 

: زا دنترابع  دنیامنیم  جاودزا  هک  یناسک  الاب  رد  روکذم  بلاطمب  هجوت  اب  نونکا 
نس زا  رتمک  رد  هچنانچ  دیامن و  حاکن  دناوتیم  تسا و  جاودزا  یحص  تیلباق  ياراد  دشاب  هتشاد  مامت  لاس  هک 18  يروکذ  روکذ - فلا -
. ددرگیم ءاطعا  دنشاب  هتشادن  مامت  لاس  زا 15  رتمک  هک  یناسکب  نس  طرش  زا  تیفاعم  ۀلیسوب  دنک  جاودزا  هک  دیامن  ادیپ  جایتحا  روبزم 

باجیا یتایضتقم  هچنانچ  دیامنب و  حاکن  دناوتیم  تسا و  جاودزا  یحـص  تیلباق  ياراد  دشاب ، هتـشاد  مامت  لاس  هک 15  یثانا  ثانا - ب -
. دنیامن جاودزا  دنناوتیم  نس  طرش  زا  تیفاعم  ءاطعا  ۀلیسوب  دشاب  هتشادن  مامت  لاس  زا 13  رتمک  هک  یثانا  دنک ،

تحت زا  تسا و  دیشر  روبزم  رـسپ  م  ق . « 1209  » هدام قبط  اریز  دنک ، حاکن  یلو  ةزاجا  نودـب  دـناوتیم  هلاس  رـسپ 18  تشذگ  هچنآ  ربانب 
دوخ  یلام  قوقح  لاوما و  رد  فرصت  دهد و  ماجنا  دنادب  دوخ  تحلصم  هک  یلمع  ره  اًلقتسم  دناوتیم  دوشیم و  جراخ  تمومیق  ای  تیالو 
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تیبرت تظافح و  یفرط  زا  اریز  دنک ، جاودزا  دناوتیمن  میق  یلو و  ةزاجا  نودب  دوشیم  اطعا  واب  نس  طرش  زا  تیفاعم  هک  يرسپ  اما  دیامنب ،

هک 18 یثانا  دیامنیم . هقفنب  دهعت  میقتـسم  ریغ  رهم و  تخادرپب  دهعت  میقتـسم  ریغ  ای  میقتـسم  رگید  فرط  زا  تسا و  میق  یلو و  ةدهعب  وا 
جاودزا يارب  یحـص  تیلباق  رد  هچناـنچ   ) تسا میق  اـی  یلو  ةزاـجاب  طونم  ناـنآ  حاـکن  م  ق . « 1042  » هدام حیرـص  قبط  درادـن  مامت  لاس 

(. تشذگ
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دیامنب ءاشنا  دصق  دناوتب  هک  سک  ره  دـشاب ، دوجوم  حاکن  تحـص  یـساسا  طرـش  هچنانچ  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  الاب  ۀـمدقمب  هجوت  اب 
هیفس و نیاربانب  دزاس . زیامتم  رگید  دوقع  زا  ار  نآ  هک  تسین  دوجوم  تهج  نیا  زا  حاکن  دقع  رد  یتیـصوصخ  دریگ و  رارق  دقاع  دناوتیم 

طرـش هچناـنچ  دـهد  ماـجنا  دـناوتب  ار  یلمع  ره  سک  ره  تلاـکو  رد  یلک  ةدـعاق  قبط   ) هک یناـنچمه  دـنیامن  دـقع  دـنناوتیم  زیمم  ریغص 
دوخ جاودزا  رد  تلاکو  يرگیدـب  دـنناوتیم  دـهد ) تلاکو  یگدـنیامن و  نآ  ماـجنا  رد  ار  يرگید  دـناوتیم  دـشاب  هدـشن  نآ  رد  ترـشابم 
دقاع دوخ  دناوتیم  دیامنیم ، حاکن  نس  طرش  زا  تیفاعم  ۀلیـسوب  دراد و  مامت  لاس  زا 15  شیب  لاس و  زا 18  رتمک  هک  يرسپ  يراب  دنهدب .
نیدب اریز  دوب ، دهاوخ  میق  یلو و  ةزاجاب  طونم  نآ  حاکن  تحـص  یلو  دـهدب ، يرگیدـب  هغیـص  يارجا  رد  تلاکو  دـناوتیم  دریگ و  رارق 

یلام قوقح  لاوما و  رد  فرـصت  نآ  دیامنیم و  هقفن  هیدأتب  دهعت  میقتـسم  ریغ  دـنکیم و  رهم  ۀـیدأتب  دـهعت  میقتـسم  ریغ  ای  میقتـسم  هلیـسو 
. دریگ رارق  تبقارم  تحت  دیاب  دنیامنیم  هک  یلامعا  تسا و  میق  یلو و  ةدهعب  هیلع  یلوم  صخش  تبظاوم  دشابیم و 

رگا دنک  جاودزا  ار  وا  هک  دهد  ریغب  تلاکو  ای  دریگ و  رارق  دوخ  حاکن  دقاع  دناوتیم  ینعی  تسا ، لاونم  نیدـب  زین  رتخد  یقوقح  تیعـضو 
ینونک طیحم  رد  روبزم  رتخد  اریز  دـشاب ، هدومن  ادـیپ  جاودزا  ةزاجا  نس  طرـش  زا  تیفاعم  ءاـطعا  رثا  رد  ماـمت و  لاـس  هدزیـس  وا  نس  هچ 

. دشابیم وا  میق  یلو و  ةزاجاب  طونم  وا  حاکن  تحص  م  ق . « 1042  » هدام زا  ۀطبنتسم  تیولوا  ربانب  دشابیم و  زیمم 
تسا م  ق . « 212  » هدام رد  روبزم  ۀملک  دیق  دننام  دشاب » دصاق  غلاب و  لقاع و  دیاب  دـقاع  : » دـیوگیم هک  م  ق . « 1064  » هدام رد  غلاب  دیق  اما 

جایتحا هک  ار  حیحص  دقع  طرش  هک  تسا .» لطاب  تیلها  مدع  ۀطساوب  دنتسین  دیـشر  ای  لقاع  ای  غلاب  هک  یـصاخشا  اب  هلماعم  : » دیوگیم هک 
. تسا هدرک  نایب  درادن  میق  یلو و  ذیفنتب 
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ار نآ  میق  ای  یلو  هک  دیـشر  ریغ  زیمم و  ریغـص  ۀلماعم  هک  دش  هداد  رکذت  دـیدرگ و  ریـسفت  یندـم  قوقح  لوا  دـلج  رد  م  ق . « 212  » هدام

. دشابیم لطاب  دنک  در  دهدن و  هزاجا  هچنانچ  تسا و  حیحص  دهد  هزاجا 
دقع هکنآ  اب  تـالماعم  دروم  رد  م  ق . « 212  » ةدام رد  هملک  نآ  دـیق  مدـع  م و  ق . « 2064  » هدام رد  حاکن  دقاع  ندوب  دصاق )  ) هملک دـیق 
ربانب حاکن  دقع  رد  لوبق  باجیا و  هک  تسنآ  رظن  زا  دوریم ، رامـشب  یـساسا  طیارـش  زا  یکی  دوشیم و  دـقعنم  نیفرط  دـصق  قفاوت  ۀلیـسوب 
نانیا دنتسه و  نابز  برع  ریغ  ًامومع  ناریا  رد  نیدقاع  تسا و  لومعم  نونکا  هکنانچ  دوشیم  ادا  یبرع  تاملکب  هیماما  ءاهقف  روهـشم  لوق 
دـصق دـنیامنب و  تاـملک  بارعا  نینچمه  جراـخم و  زا  فورح  ياداـب  فوطعم  ار  دوخ  هجوت  یبرعب  هغیـص  ءارجا  عـقوم  رد  تسا  نکمم 

يارب دصق  موزلب  حیرـصت  حاکن  دروم  رد  یندـم  نوناق  هک  تسا  نیا  دـنراد ، رود  رظن  زا  تسا  تیجوز  ۀـطبار  یقیقح  دـلوم  هک  ار  ءاشنا 
کیلمت دنیامنیم  ملکت  نآب  هک  ینابز  رهب  دنناوتیم  دنتسه و  دازآ  ظافلا  نایب  رد  نیلماعتم  هک  تالماعم  دوقع و  رد  یلو  تسا ، هدومن  دقاع 

. تسا هدرواین  دصاق  دیق  دنروآ ، لمعب  دهعت  ای  و 

- حاکن دقع  رد  رهوش  نز و  نییعت  جنپ -

هراشا

زا هک  دهد  رارق  ءاشنا  دصق  دروم  ار  نیعم  صخـش  تیجوز  دیاب  دقاع  دشابیم و  نیعم  ياهدزمان  نیب  تیجوز  ۀطبار  زا  ترابع  حاکن  دقع 
رد نیفرط  زا  کیچـیه  يارب  هک  يوـحنب  رهوـش  نز و  نییعت  : » دـیوگیم م  ق . « 1067  » هدام هک  تسا  تهج  نیدـب  دـشاب . زیامتم  نارگید 

دشاب و مان  رکذ  ۀلیـسوب  تسا  نکمم  دـقع  رد  اهدزمان  زا  کی  ره  نییعت  تسا .» حاکن  تحـص  طرـش  دـشابن ، ههبـش  رگید  فرط  صخش 
وا دیوگب  دقاع  هکنآ  دننام  ددرگ ، نییعت  فصو  ۀلیـسوب  تسا  نکمم  هک  ینانچمه  دوش ، نیعم  هراشا  مسا  ای  ریمـض  ۀلیـسوب  تسا  نکمم 

. مدروآ رد  یئوشانزب  هتسشن  نم  لباقم  رد  هک  ار  مشچ  هایس  نز  ای  مدروآ و  رد  یئوشانزب  ار  صخش  نیا  ای  مدروآ ، رد  نالف  یئوشانزب  ار 
لطاب روبزم  حاکن  دـقع  دریگ ، رارق  حاکن  دـقع  رد  جوز  ءاشنا  دـصق  دروم  نز  دـنچ  زا  یکی  دـیدرت  روطب  هچنانچ  الاب  هدام  حیرـص  رباـنب 
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. دشاب حاکن  رد  ءاشنا  دصق  دروم  یلک  روطب  نز  دنچ  زا  یکی  هاگره  تسا  نینچمه  تسا .
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نیجوز رد  هابتشا  هرصبت -

هدنشورف روظنم  تسا و  يراجت  هلماعم  کی  هک  عیب  دننام  دشابیمن ، دقع  داقعنا  رد  هدمع  تلع  فرط  تیصخش  هک  دنتسه  دوقع  زا  ضعب 
زا ضعب  دنرادن . هلماعم  رد  رگیدکی  تیـصخشب  يرتشم  عیاب و  یهجوت  هنوگچیه  تسا و  عیبمب  ندیـسر  رادـیرخ  روظنم  نمثب و  ندیـسر 
رد تیصو  هدمع  تلع  هل  یصوم  تیصخش  هک  تیصو  دننام  دشابیم ، دقع  داقعنا  رد  هدمع  تلع  فرط  تیصخش  هک  دنتسه  رگید  دوقع 

، تسا رگید  فرط  رظن  رد  دقع ، داقعنا  ةدمع  تلع  نیفرط  زا  کی  ره  تیصخش  هک  تسا  يدوقع  زا  یکی  زین  حاکن  دشابیم . یـصوم  رظن 
. دهد رارق  دصق  دروم  ار  رگید  فرط  اب  یئوشانز  داجیا  دیاب  نیدقاع )  ) دقع نیفرط  زا  کی  ره  تهج  نیدب 

سپ دنک و  يراگتساوخ  هتخانشیم  هک  ار  يرتخد  یسک  هکنآ  دننام  دیامن ، هابتشا  ار  رگید  نیجوز  زا  یکی  حاکن  دقع  رد  هک  یتروص  رد 
دوخ هلکوم  فرط  زا  یگدنیامنب  روبزم  لیکو  دهدب . دوخ  دقع  رد  تلاکو  دقاعب  دوش و  رـضاح  شرهاوخ  دـقع  هسلج  رد  وا ، تقفاوم  زا 

هک دصق  دروم و  نیب  قفاوت  اریز  ددرگیمن ، دـقعنم  حاکن  دـیامن  لوبق  هتخانـشیم  هک  يرتخدـب  تبـسن  ًامیقتـسم  مه  جوز  دـیوگب و  باجیا 
دراو یللخ  هلماعم  تحصب  فرط  صخش  رد  هابتشا  : » دیوگیم م  ق . « 201  » ةدام هک  تسنیا  تسا . هدشن  دوجوم  دشابیم  دقع  یساسا  طرش 
دنراد یئانـشآ  رگیدکی  اب  هک  يرـسپ  رتخد و  هاگره  یلو  دشاب .» هدوب  دقع  ةدـمع  تلع  فرط  تیـصخش  هک  يدراوم  رد  رگم  دروآیمن ،
بحاص لومتم و  ار  دوخ  ردپ  رتخد  هکنآ  دننام  دـیامن ، یفرعم  عقاو  فالخ  رب  صوصخم  یعامتجا  تیعـضو  رد  يرگیدـب  ار  دوخ  یکی 

نآ نیب  حاکن  داقعنا  زا  سپ  دشاب و  هتفگ  رتخدب  یمهم  یسایس  ماقم  بحاص  ار  دوخ  ردپ  رـسپ  سکعلاب  ای  دنک و  یفرعم  هناخ  راک  نالف 
دراوم زا  روبزم  هابتـشا  اریز  تسا ، حیحـص  ود  نآ  حاکن  دشابیم ، ناشیرپ  يدرم  رتخد  ردپ  حالف و  يدرم  رـسپ  ردـپ  هک  ددرگ  مولعم  ود ،
روصت نیفرط  زا  یکی  هک  تسا  یفاصوا  رد  هابتـشا  هکلب  دـشاب ، لطاب  حاـکن  اـت  ددرگیمن  بوسحم  حاـکن  رد  فرط  تیـصخش  رد  هابتـشا 

یصوصخم  فصو  دوجو  نیفرط  زا  یکی  روصت  اریز  دیآیمن ، رامشب  زین  خسف  دراوم  زا  تسا و  دوجوم  يرگید  رد  هدومنیم 
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رد نآ  حرـش  هک  دشاب  هدش  هداد  رارق  حاکن  دقع  نمـض  طرـش ، ناونعب  هکنآ  رگم  دوشیمن ، خسف  قح  شیادیپ  بجوم  رگید  فرط  رد  ار 
هک دوش  مولعم  دقع  زا  دعب  هدش و  طرـش  یـصاخ  تفـص  نیفرط  زا  یکی  رد  هاگره  : » م ق . « 1128  » هدام دمآ . دهاوخ  خـسف  زاوج  دراوم 

ًاینابتم دقع  ای  هدش  حیرصت  دقع  رد  روکذم  فصو  هاوخ  دوب ، دهاوخ  خسف  قح  لباقم  فرط  يارب  هدوب  دوصقم  فصو  دقاف  روکذم  فر 
«. دشاب هدش  عقاو  نآ  رب 

- حاکن دقع  نمض  طرش  شش -

هراشا

. دریگ رارق  يرگید  دقع  نمـض  طرـش ، تروصب  ای  دشاب  اًلقتـسم  هاوخ  دنیامنب ، يدـهعت  ره  دـنناوتب  هک  دـهدیم  هزاجا  دارفاب  هدارا  يدازآ 
اریز تساراد ، ار  يرتشیب  تیدودـحم  هیـصخش  لاوحا  رد  یلو  تسا  هدـش  تیدودـحم  راچد  رتمک  یلام  قوقح  لاوما و  رد  هدارا  يدازآ 
مظن عباـت  نآ ، دارفا  هیـصخش  لاوحا  هک  تسا  طونم  هعماـج  ءاـقب  تاـیح و  درادـن و  یعیبـط  لقتـسم  دوجو  دارفا ، عومجم  زا  ریغ  هعماـج 

دنتسه یکچوک  هدنز  ياهلولـس  هک  هداوناخب  طوبرم  روما  رد  ًاصوصخم  دشاب ، اهنآ  هدارا  يدازآ  شوختـسد  دناوتن  دریگ و  رارق  یـصاخ 
هدومن ادیپ  ار  یصاخ  یقوقح  تیعضو  رگید  دوقع  نیب  حاکن  هک  تسا  تهج  نیدب  دوشیم ، نیمضت  هعماج  ءاقب  لسانت  دلاوت و  رثا  رد  هک 

. دنیامن هلاقا  دوخ  ةداراب  ار  حاکن  دنناوتیمن  نیجوز  اذل  تسا ، هدش  هداد  يرترب  يدرف  ۀبنج  رب  وا  یعامتجا  ۀبنج  و 
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: تسا هدومن  مسق  ود  رب  ار  دقع  نمض  طورش  یندم  نوناق  هک  دوب  رکذتم  دیاب  دوشیم ، هداد  رارق  حاکن  دقع  نمض  هک  یطورشب  عجار  اما 

هراشا

. هحیحص طورش  رگید  مسق  هدساف و  طورش  یمسق 

هدساف طورش  لوا - مسق 

هراشا

رگید ياهتسد  دننکیمن . لطاب  ار  نآ  دنیامنیمن و  ریثأت  دقع  رد  یلو  دنـشابیم  لطاب  هک  ياهتـسد  دناهتـسد : ود  رب  دوخ  هبونب  هدساف  طورش 
. دنادرگیم لطاب  ار  نآ  دنکیم و  ریثأت  دقع  رد  اهنآ  داسف  ینعی  دنتسه ، زین  دقع  لطبم  دنشابیم و  لطاب  هک 

هلطاب طورش  لوا - ۀتسد 

هراشا

: تسین دقع  دسفم  یلو  تسا  لطاب  لیذ  هلصفم  طورش  : » دیوگیم م  ق . « 232  » هدام
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. دشاب رودقم  ریغ  نآ  ماجنا  هک  یطرش  - 1
. دشابن هدیاف  عفن و  نآ  رد  هک  یطرش  - 2

«. دشاب عورشمان  هک  یطرش  - 3
: حاکن دروم  رد  الاب  ةدام  رصتخم  حرش 

- دشاب رودقم  ریغ  نآ  ماجنا  هک  یطرش  - 1

ریغب ملع  اب  هچ  دریگ  رارق  يدقع  ره  نمض  رد  روبزم  طرش  دهد . ماجنا  ار  نآ  دناوتن  ریغ  ۀلیسوب  ای  ًاصخش  هیلع  طورـشم  هک  تسا  یطرش 
. تسا لطاب  لهج ، اب  هچ  نآ و  ندوب  رودقم 

- دشابن هدئاف  عفن و  نآ  رد  هک  یطرش  - 2

ترفاسم رتش  ۀلیـسوب  اپورا  برغ  ات  ایـسآ  قرـش  زا  دقع  زا  سپ  هک  دنک  طرـش  رهوش  رب  نز  هکنآ  دننام  تسا  یئالقع  ةدئاف  عفن و  روظنم 
. درادن یئالقع  هدیاف  عفن و  هنوگچیه  روبزم  طرش  دنیامن .

- دشاب عورشمان  هک  یطرش  - 3

: دناهتسد ود  رب  طورش  هنوگنیا  تسا . هدادن  هزاجا  ار  نآ  ماجنا  نوناق  هک  تسا  یطرش  عورشمان  طرش  زا  روظنم 

تسا هداد  رارق  تازاجم  نآ  بکترم  يارب  هدومن و  عنم  ۀحارص  نوناق  هک  دنتسه  یلامعا  اهنآ  و  يرفیک - لامعا  فلا -
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. تیانج هحنج و  فالخ ، لامعا  دننام 

دشاب هرمآ  نیناوق  فالخ  رب  هک  یلامعا  ب -

هراشا

تحت تهج  نیدب  دیامنیمن و  دارفا  يارب  قح  داجیا  نیناوق  هنوگنیا  تسا . هدش  عضو  یمومع  ۀبنج  رظن  زا  هک  دنتـسه  ینیناوق  هرمآ  نیناوق 
یمالسا نیقوقح  حالطصا  رد  نیناوق  هنوگنیا  دیامن . راذگاو  يرگیدب  ای  طقاس  ار  دوخ  قح  دناوتب  نآ  زا  عفتنم  ات  هتفرگن  رارق  اهنآ  رایتخا 

نیب رظن  فالتخا  تاعوضوم  ضعبب  تبـسن  هاگ  تهج  نیدب  تسا و  راوشد  دراوم  ضعب  رد  هرمآ  نیناوق  صیخـشت  دوشیم . هدـیمان  مکح 
. دنـشابیم لطاب  دنریگ  رارق  يرگید  دقع  ای  حاکن  دـقع  نمـض  هاوخ  دنـشابیم ، هرمآ  نیناوق  فالخ  رب  هک  یطورـش  دوشیم . ادـیپ  نییقوقح 

. ددرگیم نایب  الیذ  تسا  هرمآ  نیناوق  فالخ  رب  هک  یطورش  زا  ضعب 
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رایخ طرش  فلا -

خـسف قح  ثلاث  صخـش  ای  نز  ای  درم  يارب  نیعم  تدـم  رد  هک  تسنآ  ددرگیم  مولعم  م  ق . « 399  » هدام زا  هکنانچ  حاکن  رد  راـیخ  طرش 
هداوناخ تشذگ  هکنانچ  اریز  تسا »...  لطاب  حاکن  دقعب  تبـسن  خسف  رایخ  طرـش  : » م ق . « 1069  » هدام لوا  تمسق  روتـسدب  دشاب . حاکن 
یمومع ۀبنج  زا  تسا و  نآ  مادهنا  بجوم  حاکن  خسف  دیامنیم و  نیمضت  ار  نآ  ءاقب  لسانت  دلاوت و  ۀلیـسوب  هک  دشابیم  هعماج  هیلوا  لولس 

روبزم ۀطبار  یتسس  اریز  دنراد ، ظوفحم  دوخ  يارب  ار  نآ  لالحنا  قح  نانآ  ات  داد  رارق  نیجوز  ةدارا  يدازآ  شوختـسد  ار  حاکن  ناوتیمن 
ار تالماعم  هک  هنوگنآ  دومن  هلاقا  ار  حاکن  ناوتیمن  تهج  نیدب  دروآیم . دراو  هعماج  هب  تبـسن  یناربج  لباق  ریغ  ۀمطل  عامتجا و  ررـضب 

ماقم رد  هدام  اریز  دنکیمن ، دقع  رد  يریثأت  دشابیم و  لطاب  طقف  رایخ  طرـش  دـیامنیم  حیرـصت  الاب  ةدام  هکنانچ  نیاربانب  درک . هلاقا  ناوتیم 
. دوب دهاوخ  حیحص  حاکن  دقع  دقعب ، تبسن  توکس  طرش و  داسفب  مکح  نایب  اب  دوشیم و  نآ  رد  رایخ  طرش  هک  تسا  يدقع  مکح  نایب 

روهـشم لوق  دیامنیمن . يرگید  رد  ریثأت  یکی  داسف  تسا و  رما  ود  طرـش  دقع و  هک  تسنآ  حاکن  دقع  رد  طرـش  داسف  ریثأت  مدع  رب  لیلد 
دشابیم رایخ  طرشب  حاکن  هتفرگ  رارق  اهدزمان  یضارت  دصق و  دروم  هچنآ  اریز  دوب ، دهاوخ  لطاب  طرش  دننام  زین  حاکن  دقع  هک  تسنآ  رب 

، مکح رد  يرگید  زا  ار  یکی  دومن و  ضیعبت  ناوتیمن  دوـب و  دـهاوخ  دـساف  حاـکن  دـشاب  دـساف  طرـش  نوـچ  تسا و  دـحاو  یئیـش  نآ  و 
زا سپ  هک  دنیامن  طرـش  حاکن  دقع  نمـض  رد  هکنانچ  تسا ، خـسف  رایخ  طرـش  دـننام  هجیتن  طرـش  تروصب  خـسف  طرـش  درک . کیکفت 

دقع رد  يریثأت  هکنآ  نودب  تسا  لطاب  روبزم  طرش  م  ق . « 1609  » هدام كالم  تدحو  رب  انب  ددرگ . لحنم  حاکن  دقع  هام  شش  نتشذگ 
ةدام هک  تسا  نیا  تسا . هدـیدرگن  راذـگاو  نیجوز  رایتخاب  هدـش و  ینیبشیپ  ینوناق  هنیعم  دراوم  رد  خـسف  ۀلیـسوب  لـالحنا  اریز  دـیامن ،

: دیوگیم م  ق . « 1081»
طرـش یلو  حیحـص  رهم  حاکن و  دوب ، دهاوخ  لطاب  حاکن  نیعم  تدم  رد  رهم  هیدأت  مدع  تروص  رد  هک  دوش  طرـش  حاکن  دقع  رد  رگا  »

«. تسا لطاب 
ةدام  مود  تمسق  هکنانچ  یلو  تسا ، حاکن  دقعب  تبسن  رایخ  طرشب  عجار  دش  هتفگ  هچنآ 
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خـسف زا  دعب  دشاب و  نیعم  نآ  تدم  هکنیا  رب  طورـشم  تسا  زیاج  قادصب  تبـسن  رایخ  طرـش  مئاد  حاکن  رد  دـیوگیم ...« : م  ق . « 1069»

مئاد حاکن  دـشابیمن و  نآ  تحـص  طرـش  مئاد  حاکن  رد  رهم  رکذ  هک  تسنآ  رما  نیا  تلع  دـشاب .» هدـشن  رکذ  رهم  الـصا  هک  تسنآ  لثم 
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حاکن دشاب  هدش  طرـش  رهم  مدـع  ای  هدـشن  رکذ  رهم  مئاد  حاکن  رد  رگا  : » دـیوگیم م  ق . « 1087  » هدام تسا . حیحـص  زین  رهم  رکذ  نودب 
دوش عقاو  یکیدزن  اهنآ  نیب  نیعم  رهم  رب  یـضارت  زا  لبق  رگا  دننک و  نیعم  یـضارتب  ار  رهم  دقع  زا  دـعب  دـنناوتیم  نیفرط  تسا و  حـیحص 
دراو حاـکنب  یللخ  ددرگ ، خـسف  رهم  دوش و  هداد  رارق  خـسف  راـیخ  رهم  رد  هاـگره  تهج  نیدـب  دوب » دـهاوخ  لـثملا  رهم  قحتـسم  هجوز 
رارق هجوز  رهم  ار  ینیعم  هناخ  رهوش  مئاد  حاکن  دـقع  رد  هچنانچ  الثم  تسا . هدـش  دـقعنم  رهم  نودـب  حاکن  هک  تسنآ  دـننام  دروآـیمن و 

. تسا حیحص  طرش  دقع و  دنک  خسف  ار  رهم  دناوتب  نز  ای  رهوش  هام  شش  تدم  فرظ  رد  هک  دوش  طرش  نآ  نمض  دهد و 
هدام زا  طبنتـسم  . ) تسا هدش  هتفگ  طرـش  رایخ  رد  هکنانچ  دوب  دهاوخ  لطاب  رهم  طرـش و  الا  دشاب و  هتـشاد  نیعم  تدم  دیاب  طرـش  رایخ 
رهم اریز  داد ، رارق  خسف  رایخ  رهم  رد  ناوتیمن  عطقنم  دقع  رد  تسا و  حیحص  مئاد  حاکن  رد  رهمب ، تبـسن  خسف  رایخ  طرـش  م ) ق . « 401»
مدع عطقنم  حاکن  رد  : » م ق . « 1095  » هدام ددرگیمن . دقعنم  رهم  رکذ  نودب  عطقنم  دـقع  اذـل  تسا ، دـقع  ناکرا  زا  یکی  روبزم  حاکن  رد 

هدش و دقعنم  رهم  نودب  عطقنم  دقع  هک  تسنآ  دننام  دوش  خسف  رهم  دشاب و  حیحـص  طرـش  هچنانچ  و  تسا » نالطب  بجوم  دـقع  رد  رهم 
. دشابیم لطاب  يدقع  نینچ 

، دریگب يرگید  نز  درادن  قح  وا  هک  دیامن  طرش  رهوش  رب  نز  ب -

تروص رد  : » دـیوگیم هک  م  ق . « 942  » هدام زا  طبنتـسم  رب  انب  اریز  تسا ، هرمآ  نیناوق  فالخ  رب  دـشابیم و  یفنم  لـعف  طرـش  روبزم  طرش 
دناوتیم درم  حاکن ، باب  رد  رگید  دراوم  و  دوشیم » میـسقت  هیوسلاب  نانآ  همه  نیب  دراد  هجوزب  قلعت  هک  هکرت  نمث  اـی  عبر  تاـجوز  ددـعت 

دوریم رامشب  هرمآ  نیناوق  زا  نآ  دشاب و  هتشاد  ددعتم  ياهنز 

، دهدب قالط  ار  روبزم  نز  درادن  قح  وا  هک  دنک  طرش  رهوش  رب  نز  ج -

رب  انب  اریز 
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هرمآ نیناوق  زا  قـالط  راـیتخا  دـهد .» قـالط  ار  دوخ  نز  دـهاوخب  هک  تقو  ره  دـناوتیم  درم  : » دـیوگیم هک  م  ق . « 1133  » هدام زا  طبنتـسم 
. تسا نآ  فالخ  رب  روبزم  طرش  دوریم و  رامشب 

، دشاب هقلطم  وا  قباس  نز  هک  دیامن  طرش  رهوش  رب  نز  د -

طرـش تروصب  دشاب و  زجنم  دوش و  عقاو  دهاش  ود  لقاال  روضح  رد  قالط و  ۀغیـصب  دـیاب  قالط  م  ق . « 1135  » و « 1134  » هدام قبط  اریز 
. دوش لحنم  شقباس  ۀجوز  حاکن  هک  دوش  طرش  رهوش  رب  دقع  نمض  هاگره  تسا  نینچمه  ددرگیمن . ققحم  دقع  نمض  هجیتن 

، دیامنب یکیدزن  وا  اب  ای  دورب و  دوخ  یلبق  نز  لزنمب  درادن  قح  وا  هک  دنک  طرش  رهوش  رب  نز  ه -

قوقح زا  وا  اب  یکیدزن  نز و  لزنمب  نتفر  دنرگیدکی .» اب  ترشاعم  نسحب  فلکم  رهوش  نز و  : » دیوگیم هک  م  ق . « 1103  » هدام قبط  اریز 
لباـق فلکم  فرط  زا  فیلکت  دـشابیم و  نآ  ماـجناب  مزلم  رهوش  دـیآ و  یم  دوـجوب  حاـکن  زا  هک  تسا  رهوـش  ینوناـق  فیلاـکت  زا  نز و 

. تسین طاقسا 

، دشاب لطاب  ای  دوش  خسف  حاکن  ای  دیامن و  خسف  ار  حاکن  دناوتب  نز  دزادرپن  ینیعم  خیرات  ات  ار  رهم  هاگره  هک  دنک  طرش  رهوش  رب  نز  و -
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. تسا تفص  طرش و  سیلدت و  بیع و  تارایخ  دراوم  رد  طقف  نآ  خسف  دیآیم و  لمعب  قالط  ۀلیسوب  حاکن  لالحنا  اریز 
حاکن دوب ، دهاوخ  لطاب  حاکن  نیعم  تدم  رد  رهم  هیدأت  مدع  تروص  رد  هک  دوش  طرش  حاکن  دقع  رد  رگا  : » م ق . « 1081  » هدام روتسدب 

رب روبزم  طرش  دوشیمن و  لطاب  طرش  هلیـسوب  حیحـص  دقع  هدش و  عقاو  ًاحیحـص  رهم  دقع و  اریز  تسا .» لطاب  طرـش  یلو  حیحـص  رهم  و 
. دوریم رامشب  هرمآ  نیناوق  فالخ 

، دشاب وا  اب  قالط  نداد  قح  هک  دنک  طرش  رهوش  رب  نز  ز -

هداد رهوشب  ًارصحنم  ار  قالط  قح  دهد » قالط  ار  دوخ  نز  دهاوخب  هک  تقو  ره  دناوتیم  درم  : » دیوگیم هک  م  ق . « 1133  » هدام قبط  نوناق 
دمآ دـهاوخ  نآ  حرـش  هکنانچ  یلو  دـهد ، لاقتنا  نزب  ار  نآ  دـناوتب  رهوش  هک  دوریمن  رامـشب  یلام  قوقح  زا  دـشابیم و  هرمآ  نیناوق  زا  و 

يرگید  مزال  دقع  ای  حاکن  دقع  نمض 
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تروص نیا  رد  دهد . قالط  ار  دوخ  دناوتب  نیعم  تدـم  رد  ای  هنیعم  دراوم  رد  هک  دـشاب  لیکو  رهوش  فرط  زا  نز  هک  دومن  طرـش  ناوتیم 
. دهدیم قالط  ار  دوخ  رهوش ، زا  یگدنیامن  ناونعب  نز 

. دشاب هتشادن  وا  رب  مئاد  حاکن  رد  ۀقفن  قح  هک  دنک  طرش  نز  رب  رهوش  ح -

. دوریم رامشب  هرمآ  نیناوق  زا  دوشیم  طابنتسا  م  ق . « 1106  » هدام زا  هکنانچ  همئاد  ۀجوز  قافنا 
. دهدب ار  دوخ  هقفن  زا  یتمسق  نز  هک  دوش  طرش  هاگره  تسا  نینچمه  دشابیم و  لطاب  قافنا  مدع  طرش  نیاربانب 

روبزم طرـش  اریز  دنیامنن ، نییعت  ار  نآ  رادقم  هچ  رگا  دهدب  ار  رهوش  هقفن  نز  هک  دومن  طرـش  ناوتب  حاکن  دـقع  نمـض  هک  دـسریم  رظنب 
. دهدب رهوشب  دوخ  زا  یلام  دنک  طرش  نز  هک  تسنآ  دننام  دشابیمن و  هلطاب  طورش  زا  کیچیه  زا  حاکن و  زا  جراخ  يرما 

. دهدن ماجنا  ار  تیجوز  فیاظو  زا  کیچیه  هک  دنک  طرش  رهوش  رب  نز  ط -

قبط عورشمان و  نآ  ماجنا  مدع  طرش  دوریم و  رامـشب  هرمآ  نیناوق  زا  دوشیم  طابنتـسا  1103 و 1104 »  » داوم زا  هکنانچ  تیجوز  فیاـظو 
اجک رهب  دهاوخب  نامز  ره  دشاب و  دازآ  دوخ  ترـشاعم  رد  هک  دنک  طرـش  نز  رگا  تسا  نینچمه  دـشابیم . لطاب  م  ق . « 232  » هدام قش 3 

. دورب

. درادن ددرگیم  دوجوم  روبزم  حاکن  زا  هک  دوخ  لافطا  رب  تیالو  ای  تناضح و  قح  رهوش  هک  دوش  طرش  حاکن  دقع  نمض  ي -

عورـشمان و یطرـش  نینچ  دوریم و  رامـشب  هرمآ  نیناوق  زا  دوـشیم  طابنتـسا  م  ق . « 1194  » و « 1168  » هدام زا  هکنانچ  تیـالو  تناـضح و 
. دشابیم دساف  م  ق . « 232  » هدام قش 3  روتسدب 

دقع دسفم  طورش  مود - هتسد 

هراشا

: تسا دقع  نالطب  بجوم  لطاب و  لیذ  ۀلصفم  طورش  : » دیوگیم م  ق . « 233  » ةدام
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. دقع ياضتقم  فالخ  طرش  - 1
«. دوش نیضوعب  لهج  بجوم  نآب  لهج  هک  یلوهجم  طرش  - 2
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حاکن دروم  رد  الاب  ةدام  رصتخم  حرش 

- دقع ياضتقم  فالخ  طرش  - 1

هک ددرگیم  دوجوم  دقع  رثا  رد  ًامیقتـسم  هک  دوشیم  داجیا  تسا  دهعت  تلع  یملع  رظن  زا  هک  یـصاخ  روظنمب  يدقع  ره  تشذگ  هکنانچ 
تسا و عیاـب  يارب  نمث  تیکلم  يرتشم و  يارب  عیبم  تیکلم  عیب  ياـضتقم  ـالثم  دـنیوگ ، دـقع  تاذ  ياـضتقم   ) دـقع نآ  ياـضتقم  ار  نآ 
زا نآ ، نمض  رد  دقع  ياضتقم  فالخ  رب  طرـش  دشابیم . تیجوز  ۀطبار  حاکن  ياضتقم  بهتم و  يارب  بوهوم  لام  تیکلم  هبه  ياضتقم 

تیجوز هک  دوش  طرـش  حاکن  دـقع  رد  هکنانچ  نیارباـنب  دوب . دـنهاوخ  لـطاب  ود  نآ  دوشیم  لـصاح  دـقع  طرـش و  نیب  هک  یـضقانت  رظن 
. دنشابیم لطاب  طرش  دقع و  ددرگن ، لصاح 

دقع تهج  نیا  زا  هک  دسریم  رظنب  دیامنیمن و  ضقانت  داجیا  دقع ، ماکحا  راثآ و  زا  ضعب  ای  ءاضتقم و  ءازجا  زا  ضعب  فالخ  رب  طرش  اما 
. دندرگ بوسحم  دساف  ندوب ، عورشمان  تهج  زا  هکنآ  رگم  دنشابیمن  لطاب  طرش  و 

روطب دقع  هاگره  هک  تسا  يروما  زا  ترابع  دقع  قالطا  ياضتقم  دـنیوگ . دـقع  قالطا  ياضتقم  ار  نآ  هک  دراد  يرگید  ياضتقم  دـقع 
دیامنیم نیعم  رهوش  هک  یلزنم  رد  نز  تنوکس  موزل  دننام  دشاب  هتشاد  ار  روما  نآ  ياضتقا  ددرگ  دقعنم  طرـش ) دیق و  نودب  ینعی   ) قلطم

. دهدب نزب  ار  نکسم  رایتخا  هدومن  فالخ  طرش  دنناوتیم  نیجوز  الا  تسا و  دقع  قالطا  تروص  رد  هک 
«. دشاب هدش  هداد  نزب  لزنم  نییعت  رایتخا  هکنآ  رگم  دیامن  ینکس  دنکیم  نییعت  رهوش  هک  یلزنم  رد  دیاب  نز  : » دیوگیم م  ق . « 1114  » هدام

هاگره یلو  تسا ، رثا  الب  لطاب و  يرگید ، مزال  دقع  نمض  ای  دریگ  رارق  دقع  نامه  نمض  هاوخ  حاکن ، دقع  تاذ  ياضتقم  فالخ  طرش 
يرگید یفن  بجوم  کی  ره  ققحت  هک  تسا  يداضت  ود  نآ  نیب  اریز  ددرگیم ، لطاب  زین  دقع  طرـش ، رب  هوالع  ددرگ  رکذ  حاکن  دقع  رد 

. دشابیم
ًاحیحص هک  تسا  یلقتسم  دوجوم  حاکن  دقع  اریز  دشابیم ، لطاب  طرش  طقف  دریگ  رارق  يرگید  مزال  دقع  نمـض  روبزم  طرـش  هچنانچ  اما 

. دیامن لاطبا  ار  حیحص  حاکن  دناوتیمن  هدش  هداد  رارق  يرگید  مزال  دقع  نمض  ًادعب  هک  نآ  ياضتقم  فالخ  طرش  هتشگ و  دقعنم 
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- دوش نیضوعب  لهج  بجوم  نآب  لهج  هک  یلوهجم  طرش  - 2

زین ضوعم  ریغ  دقع  رد  یندـم  نوناق  « 216  » هدام كالم  تدـحو  رظن  زا  یلو  تسا ، ضوعم  دـقعب  طوبرم  رهاظ  رد  هچ  رگا  روبزم  طرش 
دقع رد  دوب . دهاوخ  دقع  دسفم  ددرگ  درومب  لهج  بجوم  هک  یطرـش  و  دشاب . مولعم  دیاب  نآ  دروم  يدقع  ره  رد  اریز  ددرگیم ، يراج 

، دـیامنیمن ریثأت  حاکن  دـقع  تحـص  رد  هک  تسا  رهمب  لهج  ًامومع  ددرگیم  دروم  ود  زا  یکیب  لهج  بجوم  نآب  لهج  هک  یطرـش  حاکن 
. ددرگیم دقعنم  زین  رهم  مدع  طرش  ای  رهم  رکذ  نودب  حاکن  دش  دهاوخ  هتفگ  هچنانچ  اریز 

دقع رد  اریز  دوب ، دهاوخ  زین  عاطقنا  دقع  دسفم  هک  ددرگ  رهمب  لهج  بجوم  دوش و  عقاو  عطقنم  دـقع  رد  هک  یلوهجم  طرـش  فالخ  رب 
. ددرگیم زین  دقع  داسف  بجوم  رهم  نالطب  هدش و  تیاعر  رتشیب  یضواعم  هبنج  عطقنم  حاکن 

هحیحص طورش  مود - مسق 
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هراشا

طرش : » دیوگیم م  ق . « 234  » هدام دوب . دهاوخ  حیحص  هجیتن ، ای  لعف  ای  دشاب  تفص  طرش  هاوخ  دشابن ، الاب  هناگجنپ  ماسقا  زا  هک  یطورش 
: تسا مسق  هس  رب 
. تفص طرش  - 1
. هجیتن طرش  - 2

. ًایفن ای  ًاتابثا  لعف  طرش  - 3
. هلماعم دروم  تیمک  ای  تیفیکب  هعجار  طرش  زا  تسا  ترابع  تفص  طرش 

. دوش طرش  جراخ  رد  يرما  ققحت  هک  تسنآ  هجیتن  طرش 
«. دوش طرش  یجراخ  صخش  رب  ای  نیلماعتم  زا  یکی  رب  یلعفب  مادقا  مدع  ای  مادقا  هک  تسنآ  لعف  طرش 

حاکن دروم  رد  الاب  ةدام  حرش 

- تفص طرش  - 1

طرـش حاکن  دروم  رد  هلماعم . دروم  تیمک  اـی  تیفیکب  هعجار  طرـش  زا  تسا  تراـبع  تفـص  طرـش  دـیوگیم ، م  ق . « 234  » هدام هکنانچ 
. دیامنیم طرش  حاکن  دقع  نمض  يرگید  رد  ای  رهم  رد  نیجوز  زا  یکی  هک  تسا  یصوصخم  فصو  مدع  ای  دوجو  زا  ترابع  تفص 
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رایخ زا  دناوتیم  هل  طورـشم  تسا ، دقاف  ار  روبزم  طرـش  رهم  هک  ددرگ  مولعم  دـقع  زا  سپ  دـشاب و  رهم  رد  تفـص  طرـش  هک  یتروص  رد 
رظن رد  اب  رهم  تمیق  اـی  لـثم  م  ق . « 1100  » هدام كالم  تدحو  رب  انب  تروص  نیا  رد  دـیامن . خـسف  ار  رهم  هدومن  هدافتـسا  طرـش  فلخت 

. ددرگیم قحتسم  نز  هدش  طرش  هک  یتفص  نتفرگ 
قلخ ءوس  نتشادن  ای  هداوناخ و  نالف  زا  ندوب  ای  هیلاع  تالیصحت  نتشاد  دننام  دشاب  نیجوز  زا  یکیب  عجار  تفـص  طرـش  هک  یتروص  رد 

. نآ لاثما  رگید و  نز  نتشادن  ای  و 
دقع زا  دعب  هدش و  طرش  یصاخ  تفـص  نیفرط  زا  یکی  رد  هاگره  : » دیوگیم هک  م  ق . « 1128  » هدام روتسدب  تسا و  حیحص  روبزم  طرش 

حیرـصت دقع  رد  روکذم  فصو  هاوخ  دوب ، دهاوخ  خسف  قح  لباقم  فرط  يارب  هدوب  دوصقم  فصو  دقاف  روکذـم  فرط  هک  دوش  مولعم 
نالف زا  ای  یکشزپ و  رد  رتکد  دیامنیم  حاکن  وا  اب  هک  ۀجوز  دنک  طرـش  جوز  هچنانچ  نیاربانب  دشاب .» هدش  عقاو  نآ  رب  ًاینابتم  دقع  ای  هدش 

دناوتیم جوز  تسا ، هدوبن  هتفرگ  رارق  طرـش  دروم  هک  روظنم  تفـص  ياراد  هک  ددرگ  مولعم  سپـس  دشاب و  هرکاب  ای  داژن  نالف  ای  هداوناخ 
هجوز هچنانچ  سکعلاب  دریذپب و  لاح  نامهب  ار  حاکن  ای  دشاب و  لوخد  زا  سپ  هچ  رگا  دیامنب ، خسف  ار  حاکن  طرـش  فلخت  رایخ  ناونعب 

نآ فالخ  دـقع  زا  سپ  دـشاب و  نآ  لاثما  کلم و  نالف  ياراد  ای  هداوناخ  نالف  زا  ای  هاگـشناد  داتـسا  ای  کشزپ  وا  جوز  هک  دـیامن  طرش 
. دنک لوبق  تیعضو  نامهب  ار  حاکن  ای  دیامنب و  خسف  ار  حاکن  دقع  طرش ، فلخت  رایخ  رابتعاب  دناوتیم  نز  دوش ، مولعم 

، دوشب فصتم  یصاخ  تفصب  ای  ددرگ و  دیق  دقع  نمض  یصوصخم  تفـص  نیجوز  زا  یکی  يارب  هاگره  تسا  دقع  نمـض  طرـش  دننام 
هک ددرگ  مولعم  دقع  زا  سپ  نالف و  هرکاب  هزیشود  دومن  یئوشانز  هک  دیوگب  دقع  رد  دقاع  هک  ینانچمه  دشابن ، طرـش  تروصب  هچ  رگا 
ای هدوب و  هدش  هرکاذم  اًلبق  یلامک  فاصوا  نیفرط  نیب  هاگره  تسا  نینچمه  دـیامنب . خـسف  ار  حاکن  دـناوتیم  رهوش  تسا ، هبیث  روبزم  نز 

. تسا هدیدرگ  دقعنم  نآ  ربانب  دقع  هدیدرگ و  رکذ  دقع  هبطخ  رد 
دقع  ءارجا  عقوم  رد  نیجوز  يارب  تسا  لومعم  هک  ینیوانع  باقلا و  تشاد  هجوت  دیاب 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 1215 

http://www.ghaemiyeh.com


 372 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
. دوریم رامشب  اهنآ  فاصوا  زا  دنیامنیم  رکذ 

هچنانچ الثم  دشاب .» هدـش  عقاو  نآ  رب  ًاینابتم  دـقع  ای  هدـش  حیرـصت  دـقع  رد  روکذـم  فصو  هاوخ  دـیوگیم ...« : م  ق . « 1128  » هدام لیذ 
وا هک  تسنآ  رب  ام  یعامتجا  تاداع  يانب  نوچ  دنک  جاودزا  وا  اب  دیامنیم و  يراگتـساوخ  هدرکن  رهوش  نامز  نآ  ات  هک  يرتخد  زا  یـسک 

، تسا هتفر  نیب  زا  یحارج  لمع  ای  شرپ  دننام  تاهج  زا  یتهجب  هدوبن و  هرکاب  هک  دیدرگ  مولعم  دـقع  زا  سپ  هاگره  اذـل  دـشابیم ، هرکاب 
. دیامنب خسف  ار  حاکن  دناوتیم  رهوش 

دوخ فرط  روصتب  هجوت  نآ و  مدـعب  ملع  اب  مه  يرگید  دـیامن و  روصت  يرگید  رد  ار  یلامک  تفـص  دوجو  نیجوز  زا  یکی  هچنانچ  اـما 
رد هابتـشا  اریز  دیامن ، خسف  دناوتیمن  ار  دقع  تسین  دوجوم  تفـص  نآ  هک  دوش  مولعم  سپـس  ددرگ ، دقعنم  حاکن  دـنک و  رایتخا  توکس 

عقاو نآ  رب  ًاینابتم  دـقع  اـی  دوش  هداد  رارق  دـقع  نمـض  طرـش  تروصب  هکنآ  رگم  ددرگیمن ، خـسف  قح  بجوم  نیجوز  زا  یکی  فاـصوا 
یسک هچنانچ  الثم  تسا . هدش  عقاو  نآ  رب  ًاینابتم  حاکن  دقع  هک  دوشیمن  نآ  رب  لیلد  روبزم  هابتشا  رب  ملع  اب  رگید  فرط  توکـس  ددرگ و 

ملع اب  نز  دـشابیم و  هیلاع  تالیـصحت  ياراد  تسا  هدرک  لیـصحت  ةداوناـخ  زا  نوچ  وا  هک  هدرکیم  روصت  دـیامن و  يراگتـساوخ  ار  ینز 
حاکن خسف  مکح  دنک . خسف  ار  حاکن  دناوتیمن  رهوش  دیامن ، حاکن  دـنک و  رایتخا  توکـس  دـیامنیم ، وا  رد  ار  نآ  دوجو  روصت  درم  هکنآب 

. دش دهاوخ  هتفگ  روبزم  ثحبم  رد  تهج  نیدب  دشابیم ، سیلدت  بیع و  رثا  رد  خسف  مکح  دننام  تفص ، طرش  دروم  رد 

- لعف طرش  هجیتن و  طرش  - 2

هراشا

: دیامنیم حیرصت  م  ق . « 234  » هدام هکنانچ 
رب ای  نیلماعتم  زا  یکی  رب  یلعفب  مادقا  مدع  ای  مادقا  هک  تسنآ  لعف  طرـش  دوش . طرـش  جراخ  رد  يرما  ققحت  هک  تسنآ  هجیتن  طرـش  »... 

«. دوش طرش  یجراخ  صخش 
: دشابیم ریز  تروص  ود  زا  یکیب  لعف  طرش  هجیتن و  طرش 

، دشابن حاکنب  ۀطوبرم  روما  زا  هجیتن  لعف و  طرش  دروم  هک  یتروص  رد  کی -

هل طورـشم  طرـش ، زا  فلخت  تروص  رد  تسا و  حیحـص  روبزم  طرـش  نآ ، لاثما  نیعم و  کـلم  لاـقتنا  هناـخ ، دـیرخ  رد  تلاـکو  دـننام 
« 235  » هدام رد  روکذم  طرش ، ماکحاب  هطوبرم  تاررقم  قبط  دناوتیمن 
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دریگیمن و رارق  صاخـشا  ةدارا  شوختـسد  نآ  لالحنا  دراد و  یمومع  ۀبنج  حاکن  تشذگ  هکنانچ  اریز  دیامن ، خسف  ار  حاکن  دعبب ، م  ق .

رارق هنیعم  للعب  خـسف  ای  تدـم و  لذـب  ءاضقنا و  هعتم  حاکن  رد  هنیعم و  للعب  خـسف  ای  قالط و  مئاد  حاکن  رد  نوناـق  ار  نآ  لـالحنا  قیرط 
. تسا هداد 

ار هیلع  طورشم  ناوتب  هچنانچ  لعف  طرـش  زا  فلخت  دروم  رد  م  ق . « 240 - 237  » داوم حاکنب و  هطوبرم  داوم  حور  زا  طابنتـسا  اب  نیاربانب 
نآ ماجنا  یلو  دـشاب ، رودـقم  ریغ  طرـش  ماجناب  مزتلم  رابجا  هاگره  و  دوشیم . طرـش  ماجناب  مازلا  هاگداد  ۀلیـسوب  دومن  مازلا  طرـش  ماجناب 
هیلع طورـشم  رابجا  هک  یتروص  رد  دـنکیم . مهارف  ار  لـعف  ماـجنا  تاـبجوم  مزتلم  جرخب  هاـگداد  تسا ، نکمم  يرگید  صخـش  هلیـسوب 

هل طورـشم  تخاس ، عقاو  وا  بناج  زا  ناوتب  يرگید  ۀلیـسوب  هک  دـشابن  یلامعا  هلمج  زا  مه  طورـشم  لعف  دـشابن و  نکمم  طرـش  ماـجناب 
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یتروص رد  دهاوخب  هیلع  طورشم  زا  ار  دهعت  ماجنا  مدع  زا  هیشان  تراسخ  هدش ، هجوتم  واب  یتراسخ  طرش  ماجنا  مدع  زا  هچنانچ  دناوتیم 
ناونعب تراسخ  هجوت  تروص  رد  دـناوتیم  هل  طورـشم  طقف  دریگن  ماجنا  تاهج  زا  یتهجب  هدـش  طرـش  حاکن  دـقع  نمـض  هک  ۀـجیتن  هک 

. دیامنب هیلع  طورشم  زا  ار  نآ  هبلاطم  بیبست 

، دشاب حاکنب  طوبرم  روما  زا  لعف  هجیتن و  طرش  دروم  هک  یتروص  رد  ود -

هراشا

رد هدام  روکذم  دقع  هدسفم  طورـش  م و  ق . « 232  » هدام رد  روکذم  هدساف  طورش  زا  دیآیم  لمعب  حاکن  دقع  نمـض  هک  یطرـش  هاگره 
نکمم حاکن  دقع  نمض  ًاعون  هک  یطورـش  ریز  رد  تسین  تبـسانمیب  رما  حیـضوت  يارب  دشابیم . حیحـص  طرـش  دشابن ، م  ق . « 233  » ةدام

: ددرگ نایب  نآ  مکح  و  رکذ ، داد  رارق  تسا 

- قالط رد  تلاکو  طرش  کی -

هراشا

و « 1129  » داوم رد  روکذـم  دراوم  رد  طـقف  نز  دـهد و  قـالط  ار  دوخ  نز  دـهاوخب  تقو  ره  دـناوتیم  درم  م  ق . « 1133  » هداـم قبط  نوچ 
دریگب و قالط  دناوتب  مه  نز  ات  دناهدیـشیدنا  هراچ  اذل  دنک ، قالطب  رابجا  ار  رهوش  هک  دیامنب  تساوخرد  هاگداد  زا  دناوتیم  م  ق . « 1130

: تسا نکمم  قیرط  هسب  نآ  دهد و  قالط  ار  دوخ  هک  دشابیم  نزب  رهوش  فرط  زا  تلاکو  طرش  نآ 
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. دهد قالط  ۀلاکو  ار  دوخ  دهاوخب  هاگره  ینیعم  تدم  رد  هک  دوشیم  نز  يارب  تلاکو  طرش  حاکن  دقع  رد  لوا -

. دیامن هقلطم  ار  دوخ  رهوش  فرط  زا  تلاکوب  دهاوخب  نامز  ره  هک  دشابیم  دوخ  رهوش  فرط  زا  قلطم  لیکو  نز  تروص  نیا  رد 

. دهد قالط  ار  دوخ  جراخ  رد  يرما  ققحت  تروص  رد  هک  دوشیم  نز  يارب  تلاکو  طرش  حاکن  دقع  رد  مود -

ار دوخ  رهوش  فرط  زا  تلاکو  تمـسب  دناوتیم  تسا ، هدـش  ققحم  جراخ  رد  رما  نآ  هک  دومن  ادـیپ  ملع  نز  هک  نامز  ره  تروص  نیا  رد 
لیکو ةدـهع  رب  نآ  صیخـشت  هک  تسنآ  رب  رهاظ  تسا و  هتـسناد  رما  نآ  ققحتب  طونم  طقف  ار  قالط  رما  ماـجنا  رهوش  اریز  دـهد ، قـالط 
يدید تحلـصم  هچنانچ  ای  شورفب و  ارم  هناخ  مدماین  نم  رگید  هام  هس  ات  هاگره  هک  دهد  تلاکو  يرگیدـب  یـسک  هکنآ  دـننام  دـشابیم ،

. تسا لیکو  اب  هناخ  شورف  ماجنا  عقوم  صیخشت  تروص  ود  زا  کی  ره  رد  شورفب . ارم  هناخ 

قالط ار  دوخ  دناوتب  وا  هاگداد  رد  نآ  تابثا  جراخ و  رد  ینیعم  رما  ققحت  زا  سپ  هک  دوشب  نز  يارب  تلاکو  طرش  حاکن  دقع  رد  موس -
. دهد

. دهدیم رکذت  م  ق . « 1119  » ةدام ار  رما  نیا 
دقع ای  جاودزا  دقع  نمـض  رد  دـشابن  روبزم  دـقع  ياضتقم  اب  فلاخم  هک  یطرـش  ره  دـنناوتیم  جاودزا  دـقع  نیفرط  : » م ق . « 1119  » هدام
هیلع رب  ای  دـیامن  قافنا  كرت  ای  دوش  بئاغ  ینیعم  تدـم  رد  ای  دریگب  رگید  نز  رهوش  هاگره  دوش  طرـش  هکنیا  لـثم  دـیامنب ، رگید  مزـال 
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دـشاب لیکوت  رد  لیکو  لیکو و  نز  دوش  لمحت  لباق  ریغ  رگیدکی  اب  اهنآ  یناگدنز  هک  دیامن  يراتفر  ءوس  ای  دـنک  دـصق  ءوس  نز  تایح 
«. دزاس هقلطم  ار  دوخ  یئاهن  مکح  رودص  همکحم و  رد  طرش  ققحت  تابثا  زا  سپ  هک 

: زا دنترابع  الاب  ةدام  رد  روکذم  دراوم 
نیا دنک و  رایتخا  يرگید  نز  وا  رهوش  هاگره  تسا  لیکو  رهوش  فرط  زا  نز  هک  دوش  طرش  رگید  مزال  دقع  ای  حاکن  دقع  نمض  رد  - 1

. دزاس هقلطم  ار  دوخ  دناوتب  هجوز  دوش ، تباث  هاگداد  رد  رما 
لیکو  رهوش  فرط  زا  نز  هک  دوش  طرش  رگید  مزال  دقع  ای  حاکن  دقع  نمض  رد  - 2

 375 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
. دهد قالط  ار  دوخ  دناوتب  نز  دوش ، تباث  هاگداد  رد  رما  نیا  دوش و  بئاغ  ینیعم  تدم  وا  رهوش  هاگره  تسا 

ار دوخ  نز  ۀقفن  ینیعم  تدم  وا  رهوش  هاگره  تسا  لیکو  رهوش  فرط  زا  نز  هک  دوش  طرش  رگید  مزال  دقع  ای  حاکن  دقع  نمض  رد  - 3
. دهد قالط  ار  دوخ  دناوتب  وا  دوش ، تباث  هاگداد  رد  رما  نیا  تخادرپن و 

نیا دیامن و  دصق  ءوس  وا  هیلع  رب  رهوش  هاگره  تسا  لیکو  رهوش  فرط  زا  نز  هک  دوش  طرـش  رگید  مزال  دقع  ای  حاکن  دـقع  نمـض  - 4
. دهد قالط  ار  دوخ  دناوتب  وا  دوش ، تباث  هاگداد  رد  رما 

رگیدکی اب  اهنآ  یناگدنز  هک  دیامن  يراتفر  ءوس  رهوش  هاگره  تسا  لیکو  نز  هک  دوش  طرـش  رگید  مزال  دقع  ای  حاکن  دـقع  نمـض  - 5
. دهد قالط  ار  دوخ  دناوتب  نز  دوش ، تباث  هاگداد  رد  رما  نیا  دشاب و  لمحت  لباق  ریغ 

رب فقوتم  نآ  لامعا  یلو  دـهدیم ، دوخ  نزب  زجنم  روطب  قالط  رد  تلاکو  رهوش  دـیامنیم ، حیرـصت  هدام  هکنانچ  الاب  دراوم  رد  هرکذـت -
رد رما  تابثا  ود  نآ  زا  یکی  هک  درادـن  ار  دوخ  نداد  قـالط  قح  نز  دـندرگن  ققحم  اـهنآ  ماداـم  هک  تسا  هدـش  هداد  رارق  رما  ود  ققحت 

. تسا هاگداد 
مکح درک و  تباث  ار  طرـش  ققحت  و  دومن ، يوعد  ۀـماقا  طرـش  ققحت  تابثا  يارب  جوز  تیفرطب  هاگداد  رد  هکنآ  زا  سپ  هجوز  نیارباـنب 

هدافتسا دوخ  تلاکو  زا  دناوتیم  هجوز ، دش  هداد  نآ  زا  ربارب  روشک  ناوید  زا  یئاهن  مکح  هرخالاب  دیدرگ و  رداص  نز  عفنب  طرـش  ققحتب 
. دنک رظنفرص  دوخ  نداد  قالط  زا  دناوتیم  هک  ینانچمه  دزاس ، هقلطم  ار  دوخ  هدومن 

«4  » ةدام دافم  یندـم ، نوناق  ۀـحیال  ۀـیهت  زا  سپ  دوب . دوجوم  « 1310  » جاودزا نوناق  « 4  » هداـم رد  م  ق . « 1119  » هدام دافم  ناـمز - رورم 
هدـشن خـسن  مه  نونکات  ددرگیم و  نایب  الیذ  هک  دـنام  یقاب  دوخ  لاـحب  « 4  » ةدام هرـصبت  یلو  دـیدرگ ، لقن  یندـم  نوناقب  جاودزا  نوناق 

. درادن نآ  هرصبت  خسن  اب  همزالم  هدام  خسن  اریز  تسا ،
رهوش  نز و  نیب  ۀمکاحم  هدام  نیا  دروم  رد  هرصبت - : » جاودزا نوناق  « 4  » ةدام ةرصبت 
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نامز رورم  تدـم  تسا . زیمت  فانیتسا و  لباق  تیادـب  مکح  دـمآ . دـهاوخ  لمعب  یقوقح  تاـمکاحم  لوصا  قباـطم  یئادـتبا  همکحم  رد 

ار دوخ  دناوتیم  نز  هک  يرما  عوقو  خیرات  زا  هام  شـش  هچنانچ  نیاربانب  دهدیم .» طرـش  زا  هدافتـسا  قح  هک  تسا  يرما  عوقو  زا  هام  شش 
، دـهد قالط  ار  دوخ  دـناوتیم  نز  نآ  ققحت  رثا  رد  هک  يرما  هاگره  الثم  ددرگیم . ناـمز  رورم  لومـشم  نز  يوعد  درذـگب ، دـهد  قـالط 

نز اب  جاودزا  عوقو  خـیرات  زا  نامز ، رورم  هام  شـش  دـشاب ، ینیعم  تدـم  رد  قافنا  كرت  ای  نز و  هیلع  رب  دـصق  ءوس  ای  رگید  نز  نتفرگ 
. ددرگیم باستحا  تسا  هدش  قافنا  كرت  نآ  رد  هک  ینیعم  تدم  ءاضقنا  ای  هدوب و  دصق  ءوس  زا  فشاک  هک  یلمع  ماجنا  ای  رگید و 

دنک نامز  رورمب  داریا  دناوتیم  رهوش  دیامنب ، طرش  ققحت  تابثا  يارب  يوعد  ۀماقا  نز  روبزم  هام  شـش  تدم  نتـشذگ  زا  سپ  هاگره  اذل 
هچنانچ ددرگیم . یفتنم  تلاکو  عوضوم  تشاد و  دهاوخن  ار  دوخ  نداد  قالط  قح  رگید  نز  دهدیم و  ار  نامز  رورم  لوبق  رارق  هاگداد  و 

قالط رد  لـیکو  نز  رگید  دـنک  هنیعم  تدـم  رد  قاـفنا  كرت  اـی  دـیامنب و  نز  هیلع  رب  دـصق  ءوس  اـی  دریگب و  يرگید  نز  رهوش  ًاددـجم 
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. دهد قالط  ار  دوخ  دناوتیم  نز  تسویپ  عوقوب  روما  نآ  زا  یکی  هک  هبترم  ره  هک  دوش  دیق  دقع  رد  هکنآ  رگم  دشابیمن ،
رد دناوتیمن  جوز  تسا و  نئاب  دمآ ، دهاوخ  قالط  ثحبم  رد  نآ  حرش  هکنانچ  دهدیم ، دقع  نمض  تلاکو  ناونعب  ار  دوخ  نز  هک  یقالط 

عبات دوقع  تسا و  هدوب  عوجر  لباق  ریغ  قالط  دقع ، نمـض  قالط  رد  هجوز  تلاکو  طرـش  زا  نیفرط  روظنم  اریز  دیامنب ، عوجر  نآب  هدع 
رثا رد  هک  دـسریم  رظنب  دـنک . عوجر  نآب  دـناوتیمن  رهوش  هک  تسا  یـصاخ  قالط  عون  کی  روبزم  قالط  نیارباـنب  دـشابیم ، نیفرط  دـصق 

تابثا زا  سپ  تراـبع ...« : م ، ق . « 1119  » هدام رد  جاودزا  نوناق  « 4  » هدام دافم  لقن  رد  مهاـفت  ءوس  زا  يریگولج  يارب  روبزم  رماـب  هجوت 
مکح رودـص  طرـش و  ققحت  تابثا  زا  سپ   ) ترابعب دزاس .» هقلطم  نئاب  قـالطب  ار  دوخ  یعطق  مکح  رودـص  همکحم و  رد  طرـش  ققحت 

هـس دـننام  نئاب  ياهقالط  زا  یکیب  ار  دوخ  نز  هک  تشاد  ار  نآ  ماهیا  هدام  رد  نئاب  هملک  اریز  تشگ . لیدـبت  دزاس ) هقلطم  ار  دوخ  یئاهن 
. دزاس هقلطم  علخ  ای  قالط 

رامشب  « 1145  » هدام رد  نئاب  ياهقالط  فیدر  رد  ار  الاب  رد  روکذم  قالط  یندم  نوناق  هکنآب  داریا 
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دهدیم ار  دوخ  تلاکو  طرش  رثا  رد  نز  هک  یقالط  دنـشابیم و  نئاب  ۀعیبط  هک  تسیئاهقالط  نایب  ماقم  رد  هدام  اریز  دشابیمن ، دراو  هدرواین 
. تسا هدیدرگ  نئاب  جراخ  تاهجب 

- رگید طورش  ود -

: دنلیذ طورش  دنیامنیم  يرگید  مزال  دقع  ای  جاودزا  دقع  نمض  نیجوز  هک  یطورش  ۀلمج  زا 
دوخ ۀجوزب  یغلبم  دهد  قالط  ار  وا  ای  دـنک  رایتخا  يرگید  نز  جوز  هاگره  هک  دوش  طرـش  رگید  مزال  دـقع  ای  حاکن  دـقع  نمـض  فلا -

. دهدب
هک تسا  یقوقح  هلمج  زا  رما  نیا  اریز  دـیامنن ، یکیدزن  روبزم  نز  اب  رهوش  هک  دوش  طرـش  رگید  مزال  دـقع  اـی  حاـکن  دـقع  نمـض  ب -

فالخ رب  حاکن و  دقع  ياضتقم  فالخ  رب  روبزم  طرـش  دنیامن . قفاوت  نآ  رد  دنهاوخب  هنوگ  ره  دنناوتیم  نانآ  دـشابیم و  نیجوزب  طوبرم 
دنکیم و نز  يارب  قح  داجیا ، طرـش  اریز  دهدب ، یکیدزن  هزاجا  جوزب  دناوتیم  دـقع  زا  سپ  نز  تروص  نیا  رد  دـشابیمن . زین  هرمآ  نیناوق 

. دیامنب رظنفرص  نآ  زا  دناوتیم  هل  طورشم 
ینکس ار  وا  ینیعم  رهـش  رد  ای  دیامنن و  جراخ  نیعم  رهـش  زا  ار  دوخ  نز  رهوش  هک  دوش  طرـش  رگید  مزال  دقع  ای  حاکن  دقع  نمـض  ج -

زا رما  نیا  دـنهد و  رارق  دـنهاوخب  هک  هنوگره  ینکـس  لـحمب  عجار  دـنیامنب و  هدافتـسا  دوخ  ةدارا  يدازآ  زا  دـنناوتیم  نیفرط  اریز  دـهد ،
نزب ار  ینکـس  رایتخا  دناوتیم  رهوش  تهج  نیدـب  دـشابیم و  دـقع  قالطا  ياضتقم  رهوش  زا  تنوکـس  رد  نز  تعباتم  تسا . رهوش  قوقح 
هدش هداد  نزب  لزنم  نییعت  رایتخا  هکنآ  رگم  دیامن ، ینکـس  دـنکیم  نییعت  رهوش  هک  یلزنم  رد  دـیاب  نز  : » م ق . « 1114  » هدام دهدب . دوخ 

«. دشاب
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رهم رد  مود - تمسق 

هراشا

: میهد رارق  یسررب  دروم  یلیلحت  رظن  زا  ار  مئاد  حاکن  تسین  تبسانمیب  میزادرپب  حاکن  رد  رهم  حرشب  هکنآ  زا  لبق 
تیجوز طیـسب  ۀطبار  نآ  دنیوگ و  يدابع  ۀـبنج  مالـسا  ياملع  نابزب  هک  یمومع  یلـصا و  ۀـبنج  یکی  تسا : زئاح  ار  هبنج  ود  مئاد  حاکن 
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ۀبنج دیآیم . رد  رهم  تروصب  جراخ  رد  دـشابیم و  حاکن  یلام  ۀـبنج  هک  تسا  یـصوصخ  یعرف و  ۀـبنج  رگید  دـشابیم . رهوش  نز و  نیب 
یـصوصخم مکحب  يدروم  رد  نوناق  هاـگره  هک  تسا  یـضواعم  دوقع  دـننام  نیجوز  نیب  یکیدزن  راـبتعاب  رهم ، ینعی  حاـکن  یـصوصخ 

تیاعر نآ  رد  تاضواعمب  طوبرم  دعاوق  لوصا و  دـیاین ، دراو  نآ  یبهذـم  ۀـبنج  یمومع و  قوقحب  همطل  هک  یئاجنآ  ات  دـیامنن  حیرـصت 
دناوتیمن رما  نیا  یلو  تسا ، هدش  روبزم  دـعاوق  لوصا و  تیاعر  هک  دوشیم  هدـید  قالط  خـسف و  دروم  رد  رهمب  هطوبرم  داوم  رد  ددرگیم .

رایخ طرـش  ناوتیمن  حاکن  رد  تهج  نیدب  دهد . رارق  هراجا  ای  عیب  هضواعم ، دقع  دارفا  زا  ار  نآ  دـیامن و  جراخ  یمومع  ۀـبنج  زا  ار  حاکن 
. دومن هلاقا  ار  نآ  ای  داد و  رارق  خسف 

: تسا مسق  ود  رب  رهم  رابتعاب  مئاد  حاکن  دقع 
. تسا هدش  هداد  رارق  رهم  نآ  رد  هک  یحاکن  دقع  لوا -

. تسا هدشن  هداد  رارق  نآ  رد  رهم  هک  یحاکن  دقع  مود -

تسا هدش  هداد  رارق  رهم  نآ  رد  هک  یحاکن  لوا - مسق 

هراشا

هجوزب حاـکن ، يارب  جوز  هک  تسا  یلاـم  زا  تراـبع  رهم  دوشیم ، موـلعم  رهمب  ۀـطوبرم  داوـم  زا  یلو  تسا  هدوـمنن  رهم  زا  یفیرعت  نوناـق 
حاکن دقع  رد  هک  يرهم  حالطـصا ، رد  دهد . رارق  وا  رهم  ار  ینیعم  ۀناخ  دروآ و  رد  دوخ  حاکنب  ار  ینز  یـسک  هکنانچ  دـیامنیم ، کیلمت 

. دنمان یمسملا  رهم  ددرگیم  نیعم 
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یمسملا رهم  طئارش  - 1

هراشا

: دشاب ریز  طئارش  ياراد  هک  تسا  حیحص  ینامز  یمسملا  رهم 

- دشاب هتشاد  تیلام  فلا -

: دیامنیم حیرصت  م  ق . « 1078  » هدام هکنانچ 
رازاـب رد  هک  تـسا  نآ  زا  تراـبع  زیچ  نتـشاد  تیلاـم  داد .» رارق  رهم  ناوـتیم  دـشاب  زین  کـلمت  لـباق  هتـشاد و  تیلاـم  هـک  ار  يزیچ  ره  »

. نآ لاثما  مدنگ و  نیمز ، دننام  دشاب  هضواعم  شزرا  ياراد  يداصتقا 

- دشاب کلمت  لباق  ب -

، دیامن کلمت  ار  نآ  دناوتب  نز  هک  دشاب  یلام  رهم  هک  تسنآ  دـشاب  کلمت  لباق  دـیاب  رهم  دروم  دـیوگیم : هک  الاب  هدام  ترابع  زا  روظنم 
، دریگ رارق  رهم  دـناوتیمن  تافوقوم  یمومع و  تاکرتشم  دـننام  دـشابیمن  لاقتنا  لباق  هک  یلام  نیارباـنب  دوش . نز  تیکلم  رد  لـخاد  ینعی 

نیمأت رارق  دروم  هک  یلام  دـننام  هتفرگ  رارق  ثلاـث  صخـش  قح  قلعتم  هک  یلاـم  تسا  نینچمه  ددرگ . اـهنآ  کـلام  دـناوتیمن  هجوز  اریز 
لام نآ  تروص  نیا  رد  دوش . هداد  رارق  رهم  روبزم  قح  تیاعر  اب  هکنآ  رگم  تسا ، هدش  تشادزاب  یئارجا  كرب  رودص  رثا  رد  ای  دشابیم 

، تشادزاب نیمأت و  رارق  عفر  زا  سپ  لمع  رد  ددرگیم و  کلام  نز  ریغ ، قح  قلعتم  نآ  ندوب  اب  ینعی  دریگیم ، رارق  رهم  تیعـضو  نامه  اـب 
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ءافیتسا زا  سپ  تفر ، شورفب  یغلبم  لباقم  رد  تشادزاب  نیمأت و  رارق  رثا  رد  هاگره  و  دـیامنب . لام  نآ  رد  هناکلام  تافرـصت  دـناوتیم  نز 
رازه دص  دننام  دشاب  یلک  ای  هعرزم و  غاب ، دننام  دشاب  نیعم  نیع  رهم  دروم  هک  دـیامنیمن  یقرف  دوب . دـهاوخ  نز  نآ  زا  هیقب  راکبلط ، قح 

تفاسم ترفاسم  يارب  بسا  تعفنم  ای  هناخ  تعفنم  هام  شش  دننام  دشاب  تعفنم  هکنآ  ای  و  دهدب ، دوخ  نزب  هبلاطملا  دنع  رهوش  هک  لایر 
. ینیعم

ۀجوز رهم  ار  نآ  دراد  بلط  لایر  رازه  دصکی  يرگید  زا  هک  جوز  هکنآ  دـننام  دریگ ، رارق  رهم  دـناوتیم  دـشابیم و  کیلمت  لباق  زین  بلط 
دننام دـیآ  رد  یحالطـصا  ینعمب  هجوز  تیکلمب  هاوخ  تسنآ ، ندوب  لاقتنا  لباق  ندوب  کلمت  لـباق  زا  هداـم  روظنم  اریز  دـهد ، رارق  دوخ 

ود نآ  هکنآ  ربانب   ) هعفـش قح  رایخ و  قح  بلط ، لام ، زا  ینیعم  تدـم  عافتنا  قح  دـننام  ددرگ ، نآ  بحاص  هجوز  هاوخ  یجراخ و  نایعا 
( دنشاب لاقتنا  لباق 

عوضوم  هک  يدهعت  دناوتیم  ایآ  هک  تسنآ  دریگ  رارق  وگتفگ  دروم  تسا  نکمم  هچنآ 
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هجوت اب  دهد ؟ رارق  وا  رهم  هجوزب ، قلعتم  هناخ  لباقم  رد  ار  یعفترم  ءانب  نتخاسنب  دهعت  جوز  هکنآ  دـننام  دریگ ، رارق  رهم  تسا  یفنم  نآ 
هدام روظنم  هک  دش  نآ  رب  دشابیم  یئاضق  طایتحا  زا  رود  رظنب  هک  یعیـسو  ریـسفت  اب  ناوتیم  یلو  دوب . دهاوخ  یفنم  خـساپ  الاب  ةدام  رهاظب 

لباـقم رد  عفترم  ياـنب  نتخاـسن  قـح  زا  هجوز  رما  نیا  رد  ددرگ و  عـفتنم  نآ  زا  هجوز  هک  دریگ  رارق  رهم  دـناوتیم  يزیچ  هک  تسا  نآ  رب 
هچ رگا  ناسنا  تعفنم  نیاربانب  دوش . هداد  رارق  وا  رهم  دراد  جوزب  هک  ینید  زا  هجوز  ءاربا  هاـگره  تسا  نینچمه  دوشیم . عفتنم  دوخ  ۀـناخ 

دوخ نز  رهم  ار  دوخ  تعفنم  هام  شـش  یـشاقن  هکنانچ  دریگ ، رارق  رهم  دـناوتیم  دوشیم  عقاو  هراجا  دروم  هک  هنوگنامه  تسین  لام  ءادـتبا 
دناهدومن داریا  ءاهقف  زا  ياهدع  هچ  رگا  تسا ، صاخـشا  ةراجا  رد  هکنانچ  ددرگیم  لام  يرگیدب  کیلمت  زا  سپ  تعفنم  اریز  دـهد ، رارق 

. دشابیمن لام  حاکن  زا  لبق  دازآ  تعفنم  دروم  نیا  رد  دریگ و  رارق  رهم  سپس  دشاب و  لام  حاکن  زا  لبق  رهم  دیاب  هک 
. دوبیمن حیحص  زین  نآ  ةراجا  الا  دشاب و  لام  دقع  زا  سپ  یکیلمت  دقع  دروم  هک  تسا  یفاک  اریز  دسریمن  رظنب  حیحص  روبزم  لاکشا 

دشاب هتشاد  عورشم  یئالقع  تعفنم  ج -

هدشن هدرمـش  رهم  تحـص  طئارـش  زا  هچ  رگا  دـشابیم ، نآ  ندوب  عورـشم  يرگید  یئالقع و  تعفنم  ندوب  اراد  یکی  هک  روبزم  طرـش  ود 
ةدام كالم  تدحو  دشاب و  کلمت  لباق  هتشاد و  تیلام  هک  هداد  رارق  يزیچ  ار  رهم  طرش  هک  م  ق . « 1078  » هدامب رظن  ناوتیم  یلو  تسا ،

ققحم تسا ، هداد  رارق  يرگیدب  لام  کیلمت  تحص  طرش  ار  عیب  هلماعم و  دروم  نتـشاد  یئالقع  تعفنم  هک  یندم  نوناق  « 348  » و « 215»
. دشاب عورشم  یئالقع  تعفنم  ياراد  دیاب  رهم  هک  تسناد 

، دشابیم نوناق  فرط  زا  نآ  ندوبن  عونمم  عورـشم ، ۀملک  زا  یندـم  نوناق  روظنم  تشذـگ ، هلماعم  دروم  طئارـش  رد  مود  دـلج  رد  هکنانچ 
. دشابیم عورشم  تسا  هدومنن  عونمم  ار  نآ  شورف  ای  لامعتسا و  نوناق  ار  هچنآ  نیاربانب 

- دشاب نیعم  دیاب  رهم  د -

زا الاب  هدام  رد  روکذم  طرش  تسا و  هتسناد  هلماعم  تحص  یـساسا  طئارـش  زا  یکی  ار  هلماعم  دروم  ندوب  نیعم  یندم ، نوناق  « 190  » هدام
حیقنت  رظن 
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یمومع هبنج  اب  تافانم  هک  یئاجنآ  ات  رهم  هکنآ  رب  هوالع  دش ، دهاوخ  تیاعر  دـشابن  یقیقح  تالماعم  زا  هچ  رگا  دوقع  یمامت  رد  طانم 

ار هلماعم  دروم  ندوب  ددرم  مالسا  نییقوقح  روهشم  لوق  زا  يوریپ  هب  ناریا  یندم  نوناق  دشابیم . تالماعم  ماکحا  عبات  دشاب  هتـشادن  حاکن 
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ناسکی تاهجلا  عیمج  نم  ول  دیدرت و  روطب  ار  غاب  ای  انب  ود  زا  یکی  ناوتیمن  نیاربانب  دنادیم . لطاب  ار  هلماعم  نینچ  هتـسناد و  ررغ  بجوم 
. تسا وگتفگ  لباق  یلیلحت  رظن  زا  رما  نیا  داد . رارق  رهم  دنشاب 

- دشاب مولعم  دیاب  رهم  ه -

طیارـش زا  یکی  دروم  ندوب  مولعم  دشاب .» مولعم  دوشب  اهنآ  تلاهج  عفر  هک  يدـح  ات  نیفرط  نیب  دـیاب  رهم  : » دـیوگیم م  ق . « 1079  » هدام
نآب یلامجا  ملع  هک  هصاخ  دراوم  رد  رگم  دـشابن  مهبم  دـیاب  هلماعم  دروم  : » دـیوگیم م  ق . « 216  » هدام هک  تسا  نیا  تسا ، دـقع  تحص 

«. تسا یفاک 
يراج دـشابن  ای  دـشاب  تالماعم  زا  هاوخ  دوقع  یمامت  رد  كـالم  تدـحو  رظن  زا  روبزم  مکح  یلو  دـشابیم  هلماـعمب  عجار  هچ  رگا  هداـم 
ندـش مولعم  تسا . فصو  سنج و  رادـقم و  ندوب  مولعمب  رهم  ندوب  مولعم  دـشابیم . تالماعم  ماکحا  عبات  رهم  هکنآ  رب  هوـالع  ددرگیم ،

زا تلاهج  عفر  ناوتیم  هدهاشم  ۀلیـسوب  دندوجوم و  جراخ  رد  هک  تسینایعا  دروم  رد  نآ  دشابیم و  هدهاشم  ۀلیـسوب  هاگ  نیفرط  يارب  رهم 
ای نزوب  نآ  رادقم  نییعت  هکلب  تسین ، یفاک  رما  نیا  يارب  یئاهنتب  هدهاشم  رگید  هاگ  و  نآ . لاثما  تارهاوج و  هناخ ، غاب ، دننام  دومن ، نآ 

. تسا اهنآ  لاثما  هچراپ و  نیمز  نهآ ، مدنگ ، رد  هکنانچ  دشابیم ، مزال  تحاسم  ای  عرذ  ای  ددع  ای  لیک 
اهرطع و لیبق  زا  ددرگیم  مولعم  هسمـال  هرـصاب و  هعماـس ، هقئاذ ، هماـش ، دـننام  ساوح  زا  یکی  هلیـسوب  نآ  فصو  نتـسناد  هک  یناـنچمه 

( عیب دروم  رد  م  ق . « 342  » هدام زا  طبنتسم   ) اهنآ لاثما  هچراپ و  ویدار ، اهیشرت ،

- میلست رب  تردق  و -

هراشا

هک دـیامن  کیلمت  نزب  رهم  ناونعب  ار  یلام  رهوش  هچنانچ  نیارباـنب  تسنآ ، ندروآ  تسدـب  حاـکن  رد  رهم  نداد  رارق  زا  نز  یئاـغ  روظنم 
هدش  قرغ  ایرد  رد  هک  يرتشگنا  دننام  دشاب ، هتشادن  ار  ملست  رب  تردق  مه  نز  درادن و  واب  ار  نآ  میلست  رب  تردق 
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هتفرگ رارق  لاقتنا  تحـص  طرـش  میلـست  رب  تردـق  هک  تسا  نیا  دوب . دـهاوخ  رثاالب  کیلمت  دـشابیم ، ریغ  هنابـصاغ  دـی  رد  هک  یغاب  ای  و 

هدام كالم  تدحو  زا  نآ  ندوب  طرـش  یلو  تسا ، هدومنن  رهم  میلـست  رب  تردق  ندوب  طرـشب  حیرـصت  رهم  لصف  رد  یندـم  نوناق  تسا .
رهم دـیامن  ملـست  ار  نآ  دـناوتب  وا  یلو  دـنک  نز  میلـست  ار  رهم  دـناوتن  رهوش  هچنانچ  نیارباـنب  دوشیم . طابنتـسا  عیب  دروم  رد  م  ق . « 348»

نز یلحم  تردق  یلو  دیامن  نز  میلست  ار  نآ  دناوتیمن  تسا و  ریغ  هنابـصاغ  فرـصت  رد  هک  یغاب  رهوش  هاگره  الثم  دوب . دهاوخ  حیحص 
. دشابیم حیحص  رهم  نآ  دیامن ، جراخ  هنابصاغ  فرصت  زا  ار  نآ  دناوتیم  هک  تسا  يروط 

- دقع کی  رد  نز  ود  یارب  رھم  کی  نداد  رارق  - 1 هرصبت -

رفن ود  زا  تلاکوب  یـسک  هکنآ  دننام  دومن ، جاودزا  رهم  کی  اب  ار  نز  ود  ناوتیم  دقع  کی  رد  ایآ  هک  تسنآ  دـیآیم  شیپ  هک  یـشسرپ 
و رهم ، لایر  نویلم  کیب  دیشمج  يارب  ار  هراتس  زیورپ و  يارب  ار  رینم  مدروآ  رد  حاکنب  دیوگب : هکنانچ  دیامن ، حاکن  اهنآ  يارب  ار  نز  ود 

. دهد رارق  اهنآ  يارب  رهم  کی  دنک و  جاودزا  دوخ  يارب  ار  نز  ود  هکنآ  ای 
لطاب رهم  دـشاب  مئاد  حاکن  هچنانچ  تسین ، مولعم  حاـکن  ود  زا  کیچـیه  رد  رهم  دـقع  نیح  رد  نوچ  هک  دـننآ  رب  هیماـما  ءاـهقف  زا  ضعب 
بحاص ددرگیمن . عقاو  رهم  نودب  عطقنم  حاکن  اریز  دشابیم ، لطاب  دقع  رهم و  تسا  عطقنم  حاکن  هاگره  و  دشابیم . حیحص  حاکن  تسا و 

. دنادیم لطاب  زین  نمث  کیب  دشاب  رفن  ودب  قلعتم  هک  یئیش  ود  عیب  تهج  نیمهب  طوسبم  فالخ و 
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ياراد هک  دـناهدومن  یحاکنب  قفاوت  نیجوز  اریز  ددرگیم ، دـقع  نالطب  بجوم  زین  رهم  نالطب  مئاد  حاکن  رد  هک  دـننآ  رب  ءاـهقف  زا  ضعب 
. تسا هتفای  ماجنا  حاکن  دقع  نیجوز  دوصقم  فالخ  رب  دشاب  حیحص  حاکن  رهم  نالطب  اب  هچنانچ  تسا و  ررقم  رهم 

تیمولعم رادقم  نیا  اریز  دشاب ، حیحـص  دقع  رهم و  دوش ، هداد  رارق  دقع  کی  رد  نز  ود  يارب  رهم  کی  هک  يدروم  رد  دـننآ  رب  روهـشم 
حاکن رد  سپ  دنادیمن ، مزال  تسا  هقیقح  هضواعم  هک  عیب  رد  ار  تیمولعم  رادقم  نیا  زا  شیب  هلدا  دوب و  دـهاوخ  یفاک  رهم  تحـص  يارب 

. دشابیم یفاک  رهم  رد  تیمولعم  رادقم  نیا  یلوا  قیرطب  دراد  يدابع  ۀبنج  هک 
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تحـص دشاب .» مولعم  دوشب  اهنآ  تلاهج  عفر  هک  يدح  ات  نیفرط  نیب  دیاب  رهم  : » دیوگیم هک  م  ق . « 1079  » هدام زا  ناوتب  هک  دسریم  رظنب 
. دومن طابنتسا  الاب  دروم  رد  ار  دقع  رهم و 

فصن کی  ره  هک  دننآ  رب  یضعب  دشابیم ؟ ردقچ  نز  ود  زا  کی  ره  رهم  هک  تسنیا  نآ  دیآیم و  شیپ  يرگید  شسرپ  روبزم  لوق  رب  انب 
ار فیـصنت  ءاضتقا  دـشاب  هک  بابـسا  زا  کی  رهب  نانآ  مهـس  نییعت  نودـب  رفن  ودـب  دـحاو  ءیـش  کیلمت  اریز  ددرگیم ، کـلام  ار  رهم  زا 
زا یمهـس  کی  ره  شزرا  بسانتب  دوش و  هتفرگ  رظن  رد  هناگادج  دروم  ود  زا  کی  ره  شزرا  ات  تسین  هضواعم  ماسقا  زا  حاکن  دیامنیم و 

. دشابیم هدیقع  نیا  رب  طوسبم  رد  خیش  تسا . نمث  کیب  ءیش  ود  عیب  رد  هکنانچ  دریگ ، رارق  رهم 
اریز دوب ، دهاوخ  میهس  یمسملا  رهم  زا  دوخ  لثملا  رهم  تبـسنب  اهنز  زا  کی  ره  هک  دسریم  رظنب  تسا  هیماما  ياهقف  روهـشم  لوق  هکنانچ 

هک تسا  تهج  نیدب  دـیامنیم . يزاب  نآ  رد  ار  ضوع  شقن  رهم  تسنآ و  مکح  رد  یلو  دوریمن ، رامـشب  هضواعم  ماسقا  زا  هچ  رگا  حاکن 
مئاد و حاکن  رد  رهم  نییعت  مدـع  تروص  رد  نینچمه  دـنیامنیم و  وگتفگ  رگیدـکی  اـب  حاـکن  زا  لـبق  رهم  رادـقم  رد  قفاوت  يارب  نیجوز 

رایعم ار  وا  نارقا  رهم  دیآیم و  لمعب  نز  تیعـضو  نتفرگ  رظن  رد  اب  لثملا  رهم  رادقم  نییعت  دزادرپیم و  لثملا  رهم  رهوش  نز ، اب  یکیدزن 
. دنهدیم رارق 

یمسملا رهم  رادقم  - 2

نیعم یمسملا  رهم  يارب  يرادقم  یندم  نوناق  رد  تسا .» نیفرط  یـضارت  هب  طونم  رهم  رادقم  نییعت  : » دیوگیم م  ق . « 1080  » هدام هکنانچ 
ار يزیچان  رادقم  دنناوتیم  اهدزمان  اذل  دنهد . رارق  حاکن  رد  رهم  ناونعب  دنهاوخب  هک  يرادقم  ره  دنناوتیم  دندازآ و  نیجوز  تسا و  هدـشن 

نونکا هک  لایر  نویلم  نیدنچ  دننام  يدایز ، رادـقم  ای  دـنهد و  رارق  رهم  تابن  ریـس  کی  دـننام  دـشاب ، الاب  رد  روکذـم  طئارـش  ياراد  هک 
رادقم هاگ  دنهدب . ناشن  هعماج  رگیدکیب و  ار  دوخ  تیصخش  ماقم و  نیجوز  هلیسو  نیدب  هکنآ  روصتب  دوش ، عقاو  رهم  تسا  هدش  لومعم 

یتمسق  ای  مامت  دیسرب  رارقا  نز  دننکیم و  رکذ  هماندقع  رد  رهم  ناونعب  ار  يدایز  رادقم  ینعی  تسا  يروص  رهم 
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مهرد دصناپ  زا  دناوتیمن  یمـسملا  رهم  هک  دننآ  رب  یفاکـسا  قودص و  یـضترم و  دیـس  دننام  هیماما  نیقوقح  زا  یـضعب  دیامنیم . ار  نآ  زا 
روبزم رهم  دوب . دهاوخ  حیحـص  نآ  مهرد  دصناپ  ات  دوش  هداد  رارق  حاکن  رد  رهم  رادقم  نآ  زا  شیب  هچنانچ  هیرظن  نیاربانب  دیامن . زواجت 

. تسا هورکم  مهرد  هد  زا  رتمک  رهم  و  دنیوگ . ۀنسلا  رهم  ار 
نز یگداوناخ  یعامتجا و  تیعـضو  اب  بسانتم  یمـسملا  رهم  هک  تسین  مزال  دـشابیمن ، هیقیقح  هضواعم  حاکن  هک  دـش  هتفگ  هچنآ  رباـنب 
نبغ ناونعب  دناوتیمن  وا  دـشاب ، نز  نآ  لثملا  رهم  زا  رتمک  یلیخ  هک  دـنهد  رارق  يرهم  حاکن  دـقع  رد  نیجوز  هاگره  تهج  نیدـب  دـشاب ،
خسف ار  رهم  نبغ  ناونعب  دناوتیمن  وا  رهوش  دشاب ، نز  لثملا  رهم  شزرا  ربارب  نیدنچ  یمـسملا  رهم  هاگره  هک  ینانچمه  دنک ، خسف  ار  رهم 

دیامن

نآ راثآ  رهم و  نالطب  رد  - 3

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 1223 

http://www.ghaemiyeh.com


هراشا

هکنآ دننام  دوب : دهاوخ  حیحـص  حاکن  لطاب و  رهم  دشابن ، دوجوم  دـیدرگ  رکذ  الاب  رد  هک  رهم  تحـص  طئارـش  زا  یکی  هک  یتروص  رد 
رارق نز  رهم  تسا  رادقم  هچ  دنادیمن  ود  نآ  زا  یکی  ای  نیجوز  هک  ار  الط  لوپ  زا  ولمم  ياهسیک  درم  هکنانچ  دـشاب ، لوهجم  رهم  رادـقم 

هکنانچ رما  نیا  لیلد  دـهدن . هزاجا  مه  کلام  تسا و  هدوبن  نیعم  رهم  کـلام  رهوش  هک  دوش  مولعم  حاـکن  زا  سپ  هکنآ  اـی  و  دوش ، هداد 
ۀطبار تیجوز  رهم و  نیب  ۀـطبار  دـشابیم و  یعبت  یعرف و  رما  رهم  تسا و  تیجوز  زا  ترابع  مئاد  حاـکن  تقیقح  رد  هک  تسنآ  تشذـگ 
تسا ضوعم  تالماعم  رد  هچنآ  سکعلاب  دیامن . حاکن  رد  تیارس  رهم  نالطب  ات  تسین  یـضواعم  دوقع  رد  ضوعم  ضوع و  نیب  یقیقح 

عیاب تیکلم  رد  نمث  هک  ینانچمه  دوشیمن ، لـصاح  يرتشم  يارب  عیبم  تیکلم  دـشابن  مزـال  طئارـش  ياراد  نمث  عیب ، رد  ـالثم  هاـگره  هک 
رهم نآ  رد  هاگره  تشذـگ  هکناـنچ  یلیلحت ، رظن  زا  مئاد  حاـکن  یلو  تسا  هیقیقح  هضواـعم  ۀـطبار  ۀـمزال  رما  نیا  اریز  ددرگیمن ، لـخاد 

یعرف و رما  هک  رهم  يرگید  تسا و  تاذلاب  دوصقم  یلـصا و  رما  هک  تیجوز  یکی  هناگادج : رما  ود  زا  بکرم  تسا ، يدـقع  دوش  نیعم 
دیاب  دوبیم  یقیقح  هضواعم  هاگره  هکنآ  لاح  دشابیم و  حیحص  زین  مئاد  حاکن  رهم  نییعت  نودب  تهج  نیدب  تسا . ضرعلاب  دوصقم 
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نیـضوع نیب  ۀطبار  دننام  دشاب  هتـشادن  حاکن  یمومع  ۀبنج  اب  تافانم  هک  یئاجنآ  ات  ود  نآ  نیب  ۀـطبار  یقوقح  نف  رظن  زا  اما  دـشاب . لطاب 

دشاب يدقع  حاکن  هک  درادن  نآ  اب  تافانم  رما  نیا  دنیامنیم . لامعا  ار  هضواعم  دعاوق  نآ  رد  تهج  نیا  زا  مالسا  نیقوقح  هدش و  هتـسناد 
. یعامتجا ۀبنج  ياراد  صوصخم و 

رد : » دیوگیم م  ق . « 1100  » هدام دهدب . دیاب  نزب  هچ  یمـسملا  رهم  ياجب  رهوش  حاکن ، تحـص  رهم و  نالطب  تروص  رد  دید  دـیاب  لاح 
دهاوخ لثملا  رهم  قحتسم  نز  مود  لوا و  تروص  رد  دشاب ، ریغ  کلم  ای  دشاب  هتـشادن  تیلام  ای  دشاب  لوهجم  یمـسملا  رهم  هک  یتروص 

«. دیامن هزاجا  لام  بحاص  هکنیا  رگم  دوب ، دهاوخ  نآ  تمیق  ای  لثم  قحتسم  موس  تروص  رد  دوب و 
: دشابیم تروص  ود  زا  یکیب  حاکن  رد  یمسملا  رهم  نالطب 

دشاب نآ  نتشادن  تیلام  ای  لوهجم  یمسملا  رهم  نالطب  ببس  هک  یتروص  رد  فلا -

، تسا هدشن  هداد  رارق  حاکن  رد  يرهم  هک  دوب  دهاوخ  نآ  دننام  تسا و  حیحـص  هدـش  هداد  رارق  نآ  رد  يرهم  نینچ  هک  مئاد  حاکن  دـقع 
دـنیامنیم و راتفر  نآ  قبط  دـندومن  نییعت  ار  نآ  نیجوز  یکیدزن  زا  لبق  هاـگره  ینعی  دوشیم ، لـمع  م  ق . 1087 و 1088 »  » ةدام قبط  اذل 
هک تسا  یحاکن  رد  یکیدزن  ضوع  هک  ددرگیم  لثملا  رهم  قحتـسم  هجوز  دوش  عقاو  اـهنآ  نیب  یکیدزن  رهم  رب  یـضارت  زا  لـبق  هچناـنچ 
اریز دشابیمن ، يرهم  هنوگچـیه  قحتـسم  دریمب  نز  یکیدزن ، رهم و  نییعت  زا  لبق  هک  یتروص  رد  و  دـشاب . هدـش  دـقعنم  رهم  نییعت  نودـب 

. تسا هدماین  لمعب  مه  یکیدزن  هدش و  دقعنم  رهم  نودب  حاکن 
هدوب لوهجم  هک  یتروص  رد  یمسملا  رهم  نالطب  دروم  رد  قلطم  روطب  دناسریم و  ار  الاب  لیصفت  فالخ  هدربمان  م  ق . « 1100  » هدام رهاظ 

زا هدـش و  يوریپ  هیماما  قوقح  زا  روبزم  مکح  هکنآ  الاب و  لالدتـساب  هجوت  اب  یلو  تسا ، هدومن  ررقم  ار  لثملا  رهم  هتـشادن ، تیلاـم  اـی  و 
. دوش يوریپ  الاب  رد  روکذم  لیصفت  زا  یسرداد  نیئآ  نوناق  « 3  » هدام قبط  دیاب  دوریم . رامشب  ملسم  تاداع 

- دشاب ریغ  تیکلام  یمسملا  رهم  نالطب  ببس  هک  یتروص  رد  ب -

هراشا

کلم  هاگره 
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نآ رادقم  اریز  دهدب ، نزب  ار  نآ  لدـب  دـیاب  رهوش  دـهدن ، هزاجا  کلام  هاگره  تروص  نیا  رد  دوش ، هداد  رارق  حاکن  رد  رهم  ناونعب  ریغ 

. تسا هدومنن  ادیپ  ققحت  ریغ ، تیکلام  رثا  رد  یلو  هدوب  نیعم 
یضارت اریز  دوب ، دهاوخ  حاکن  نالطب  بجوم  رهم  نالطب  هک  دننآ  رب  هعنقم  هیاهن و  نیفلؤم  یقت و  یـضاق ، دننام  هیماما  ياهقف  زا  ياهدع 

هدـمآ رد  هضواعم  تروصب  هتخاس و  يدـحاو  رکیپ  ار  ود  نآ  حاـکن  رد  رهم  جرد  هدوب و  دـقع  رد  نیعم  رهم  رب  ینتبم  حاـکن ، رب  نیجوز 
، دوب دهاوخ  نیجوز  روظنم  فالخ  رب  دنامب  حیحـص  حاکن  رهم ، نالطب  اب  هک  یتروص  رد  ددرگیم . يراج  نآ  رد  هضواعم  ةدـعاق  تسا و 
ود زا  کی  ره  رد  نیجوز  دصق  نوچ  دشابیم . قرافلا  عم  سایق  تسا  هدـشن  رکذ  نآ  رد  رهم  هک  یحاکن  اب  روبزم  حاکن  سایق  الوا - اریز :

ینانچمه دریگب ، هعتم  هجوز  یکیدزن  زا  لبق  قالط  تروص  رد  هک  دیآیم  مزال  حاکن  تحـصب  داقتعا  اب  ًایناث - تسا . فلتخم  حاکن  عون 
ۀیرظن تسا . دقع  رد  نانآ  روظنم  فالخ  رب  رما  نیا  دوب و  دـهاوخن  رهم  قحتـسم  هجوز  دریمب  یکیدزن  زا  لبق  نیجوز  زا  یکی  هاگره  هک 

. دریگیمن رارق  یقیقح  ضوع  وا  رد  رهم  دراد  هک  یمومع  ۀبنج  رابتعاب  حاکن  هک  تسا  هدعاق  لصا و  فالخ  رب  ریخا 

- رھم رد  یعوضوم  هابتشا  هرصبت -

زا مهس  هد  هکنآ  روصتب  نز  دهد و  رارق  دوخ  نز  رهم  ار  د )  ) ندعم زا  مهس  هد  حاکن  دقع  رد  رهوش  هکنآ  دننام  رهم  رد  یعوضوم  هابتشا 
روبزم رهم  دشابیم ، وا  رهم  د )  ) ندـعم زا  مهـس  هد  هک  دوش  فشک  سپـس  دـیامن و  لوبق  ار  دـقع  تسا  هدـش  هداد  رارق  وا  رهم  م )  ) ندـعم

هتفریذپ ار  م )  ) ندـعم زا  مهـس  هد  نز  هداد و  رارق  رهم  ناونعب  ار  د )  ) ندـعم زا  مهـس  هد  رهوش  اریز  دـشابیم ، حیحـص  حاکن  تسا و  لطاب 
. تسا هدماین  دوجوب  دشابیم  يدقع  ره  تحص  یساسا  طرش  هک  هدارا  ود  قفاوت  تسا و 

.؟ دوب دهاوخ  هچ  حاکن  رد  نز  رهم  الاب  ضرف  رد  هک  تسنآ  دیآیم  شیپ  هک  یشسرپ 
واب لثملا  رهم  تسا  وا  رهم  هدومنیم  روصت  نز  هک  دشاب  يزیچ  یلام  شزرا  زا  رتمک  نز  لثملا  رهم  هچنانچ  تفگ  ناوتیم  هک  دـسریم  رظنب 

هچنانچ درادن و  نآ  زا  شیب  هیدأتب  يدهعت  رهوش  دشابیمن و  قحتـسم  نز  لثملا  رهم  زا  شیب  هدوب و  لطاب  حاکن  رد  رهم  اریز  دوشیم ، هداد 
دهاوخن قحتـسم  زیچ  نآ  شزرا  زا  شیب  نز  هدـش ، هداد  رارق  وا  رهم  هدرکیم  روصت  نز  هک  دـشاب  يزیچ  یلام  شزرا  زا  رتشیب  لـثملا  رهم 

. تسا هدش  رادقم  نآب  یضار  دوخ  اریز  دوب ،
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تسا رهوش  ةدهعب  نز  رهم  - 4

هـضواعم اریز  دوش ، جراخ  وا  تیکلم  زا  ضوع  ددرگیم  لـخاد  سک  ره  کـلم  رد  ضوعم  هک  تسنآ  هضواـعم  رد  یلقع  دـعاوق  زا  یکی 
ۀبنج ياراد  هک  تسا  يدـقع  هچ  رگا  تشذـگ  نآ  حرـش  هکنانچ  حاکن  دـشابیم . رگید  دروم  ياجب  دروم  ود  زا  یکی  ضیوعت  زا  تراـبع 

یمومع ۀـبنج  اب  تافانم  هک  یئاجنآ  ات  هضواعم  دـعاوق  ضعب  هک  تشاد  رود  رظن  زا  دـیابن  یلو  دـشابیمن ، تالماعم  ماـسقا  زا  یعاـمتجا و 
یضواعم دقع  مکح  رد  یکیدزن  رهم و  رابتعاب  حاکن  دوشیم  هتفگ  هک  تسا  نیا  ددرگیم ، يراج  عضب  لباقم  رد  رهمب  تبـسن  درادن  حاکن 

. تسا
نوچ نیاربانب  دشابیم . لثملا  رهم  هیدأتب  مزلم  رهوش  یکیدزن ، رثا  رد  هدش  دیق  رهم  مدـع  ای  هدـشن و  رکذ  رهم  هک  یحاکن  رد  تهج  نیدـب 

هک ضوع  ددرگیم ، رهوش  يرابتعا  تیکلم  رد  لخاد  نآ  رگید  ترابعب  دـیامنیم و  ادـیپ  قح  عضب )  ) ضوعم رب  حاکن ، دـقع  رثا  رد  رهوش 
تیکلم رد  حاکن  زا  لبق  دیاب  تسا  نیعم  نیع  رهم  هاگره  هدش  هتفگ  هک  تسا  تهج  نیدـب  دوش . جراخ  رهوش  تیکلم  زا  دـیاب  تسا  رهم 

هچ رگا  دوشیم ، لخاد  لام  نآ  کلام  تیکلم  رد  نمث  دشورفب  ار  ریغ  لام  یسک  هاگره  نیاربانب  دوب . دهاوخ  لطاب  رهم  الا  دشاب و  رهوش 
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هدام دوش . لخاد  یلوضف  ةدنشورف  تیکلم  رد  نمث  هک  دیامن  دصق  رادیرخ  ای  ددرگ و  لخاد  وا  تیکلم  رد  نمث  هک  دنک  دصق  هدنـشورف 
یئاضق رظن  زا  اذـل  دوب .» دـهاوخ  نیع  بحاص  يارب  هلماعم  نآ  دـشاب  ریغب  قلعتم  نیع  هلماعم ، نمثم  ای  نمث  هک  یتروص  رد  : » م ق . « 197»

رهم ار  نآ  رسپ  سپـس  دیامن و  لقتنم  دوخ  رـسپب  ار  نآ  حاکن ، دقع  زا  لبق  دیاب  دهد  رارق  دوخ  رـسپ  نز  رهم  ار  یلام  دهاوخب  ردپ  هاگره 
نز رهم  تخادرپب  دهعت  ًامیقتـسم  دناوتیمن  يرگید  الاب  ةدعاق  قبط  ینعی  دـشاب ، یلک  هاگره  رهم  رب  دـهعت  تسا  نینچمه  دـنک و  دوخ  نز 

ربانب دوش . نز  نویدم  دهعت  لیدبت  ۀلیسوب  ای  ددرگ  رهوش  زا  نماض  دناوتیم  ثلاث  صخـش  دش و  دهاوخ  رادهدهع  رهوش  ار  رهم  هکلب  دنک 
نآ دـیامنیم و  نز  رهم  تخادرپب  دـهعت  ینوناق  ةدـنیامن  ناونعب  دـیامن ، جاودزا  دوخ  هیلع  یلوم  يارب  میق  اـی  یلو  هاـگره  دـش  هتفگ  هچنآ 

. دشابیم هیلع  یلوم  هدهعب 
رد  ناوتیمن  ار  هضواعم  ةدعاق  هک  دننآ  رب  هدومن و  در  ار  الاب  هیرظن  نییقوقح  زا  ياهدع 
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دهد رارق  يرگید  ۀجوز  رهم  ار  دوخ  کلم  ریغ ، هک  دنیبیمن  یلاکشا  رما  نیا  رد  تخاس و  يراج  دوریمن  رامـشب  هیقیقح  هضواعم  هک  رهم 
دوخ لحم  رد  هک  دشابیمن  لاکـشایب  زین  هضواعم  رد  الاب  ةدعاق  يارجا  هکنآ  رب  هوالع  دریگب ، هدهعب  ار  يرگید  ۀجوز  رهم  ًامیقتـسم  ای  و 

. تسا هدش  نایب  نآ  حرش 
لوئسم یلو  دهد ، رارق  رهم  ناونعب  ار  یلک  لام  دیامن و  جاودزا  هدیسرن  غولب  نسب  هک  ار  دوخ  رـسعم  رـسپ  یلو ، هک  یتروص  رد  هرـصبت -

نز رهم  دهعتم  ًامیقتـسم  رهوش  حاکن  رثا  رد  هضواعم  ةدـعاق  قبط  تسا . هیماما  ياهقف  عامجا  دروم  رما  نیا  دوب . دـهاوخ  نز  رهم  تخادرپ 
نز لباقم  رد  ًاصخـش  هیلع  یلوم  اذل  دیامنیم ، جاودزا  دوخ  هیلع  یلوم  يارب  ینوناق  یگدنیامن  ناونعب  یلو  الاب  ضرف  رد  و  دـشابیم ، دوخ 
رهم لوئـسم  نز  لباقم  رد  یلو  دنک ، جاودزا  وا  يارب  یلو  دشاب و  رـسعم  هیلع  یلوم  هچنانچ  اما  و  دیآ . رب  هدهع  زا  دیاب  ددرگیم و  نویدم 

رب زین  نز  هدرکن و  هاگآ  هیلع  یلوم  راسعا  زا  ار  نز  یلو  هاگره  اریز  دنک ، حیرصت  هیلع  یلوم  تیلوئـسمب  دقع  رد  هکنآ  رگم  دوب  دهاوخ 
ءاهقف زا  یضعب  دشابیم . نآ  هیدأت  لوئسم  بیبست  باب  زا  هدش و  نزب  تراسخ  هجوت  ببـس  یلو  تسا  هدرک  جاودزا  هدوبن و  علطم  رما  نیا 

رد رهاظ  اریز  دوب ، دهاوخن  یلو  تیلوئسم  عفر  بجوم  دقع ، زا  لبق  دوخ  ریغص  رهوش  راسعا  رب  نز  ندوب  هاگآ  هک  دننآ  رب  ریخا  دروم  رد 
یتروص رد  الاب  ضرف  رد  رهم  تخادرپب  یلو  تیلوئسم  دشابیم . وا  رهم  تخادرپب  نز  لباقم  رد  دهعت  رسعم ، هیلع  یلوم  يارب  یلو  جاودزا 
دهاوخن نآ  لوئـسم  یلو  دشاب  هدش  دیق  نآ  مدع  ای  هدشن و  رکذ  حاکن  رد  رهم  هچنانچ  الا  و  دشاب ، هدش  هداد  رارق  دـقع  رد  رهم  هک  تسا 

. دشابیم نآ  لوئسم  رهوش  دوشیم و  لصاح  یکیدزن  رثا  رد  لثملا  رهم  تخادرپب  مازلا  اریز  دوب ،

ددرگیم رهم  کلام  حاکن  دقع  ۀلیسوب  نز  - 5

هراشا

تشذگ هکنانچ  دیامنب .» نآ  رد  دهاوخب  هک  یفرـصت  عون  ره  دناوتیم  دوشیم و  رهم  کلام  نز  دقع ، درجمب  : » دیوگیم م  ق . « 1082  » هدام
نیـضوع زا  کی  ره  هضواعم  ةدـعاق  قبط  هک  دـیامنیم  باجیا  تسا  دوجوم  یـضواعم  دـقع  رهم و  رابتعاب  حاکن  نیب  هک  ياهماـت  تهاـبش 

سفنب 
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فرـصت و هنوگ  همه  قح  دوخ  کلمی  امب  تبـسن  یکلام  ره  یندـم  نوناق  « 30  » هداـم قبط  ددرگ و  لـخاد  رگید  فرط  تیکلم  رد  دـقع 
تائامن عفانم و  دیآیم و  رد  نز  تیکلم  رد  دشاب  نیعم  نیع  هچنانچ  دقع  رثا  رد  هک  تسا  رهم  حاکن  رد  نیـضوع  زا  یکی  دراد . ار  عافتنا 

دیامن و ءاربا  ار  وا  ای  دهاوخب و  دوخ  رهوش  زا  ار  نآ  دقع  زا  سپ  دناوتیم  نز  دشاب  یلک  هچنانچ  و  دوب ، دهاوخ  واب  قلعتم  نامز  نآ  زا  نآ 
. دهد لاقتنا  بابسا  زا  یببسب  يرگیدب  ار  نآ  ای 
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زا رهمب  تبسن  رهوش  نید  تروص  نیا  رد  داد .» رارق  یطاسقا  ای  تدم  ناوتیم  رهم  زا  یتمسق  ای  مامت  هیدأت  يارب  : » م ق . « 1083  » هدام قبط 
. ددرگیم هیدأت  تسا  هدش  نیعم  هک  یخیرات  رد  دنک و  راذگاو  يرگیدب  ار  نآ  ای  ءاربا و  ار  رهوش  دناوتیم  نز  دوشیم و  لصاح  دقع  نامز 

رهم زا  فصن  دوش ، هداد  قالط  لوخد  زا  لبق  نز  هاگره  یلو  دوشیم  رهم  یمامت  کلام  دقع  ۀلیسوب  نز  دیامنیم  حیرصت  الاب  ةدام  هکنانچ 
( دمآ دهاوخ  قالط  رد  نآ  حرش   ) دباییم تدوع  رهوش  تیکلمب 

نیعم نز  يارب  هک  يرهم  رب  هوالع  رهوش  هک  تسا  موسرم  تالیا  ریاشع و  زا  يرایسب  رد  ًاصوصخم  ناریا و  یحاون  زا  یضعب  رد  هرصبت -
. دنیوگیم اهب  ریش  ار  نآ  هک  دهدیم  رارق  تسا  وا  ردپ  ًامومع  هک  نز  يایلوا  يارب  مه  یلام  دنکیم ،

يرادیرخ ردپ  زا  ار  وا  رهوش  هدـشیم و  عقاو  رتخد  شورف  تروصب  حاکن  هک  تسا  ینارود  يایاقب  زا  ءاهب  ریـش  قوقح  ملع  خـیرات  رظن  زا 
حاکن يارب  دهدیم  ناشن  همیدـق  للم  زا  ضعب  قوقح  خـیرات  هکنانچ  دـعب ، راودا  رد  حاکن  روطت  زا  سپ  دادـیم . ردـپب  ار  ضوع  دومنیم و 

هداد رتخد  ردپب  مه  ياهیده  تاداع  موسر و  ضعب  رد  هدش  نز  نآ  زا  رهم  هک  نونکا  دـندادیم و  ردـپب  مه  يرادـقم  نزب و  لام  يرادـقم 
. دوشیم

: دشابیم لیذ  نیوانع  زا  یکیب  دوشیم  هداد  نز  ءایلواب  رهوش  فرط  زا  نونکا  هیکلام 
تقفاومب راداو  ار  وا  ات  دهدب ، یلام  هک  دیامنیم  دهعت  ای  دنکیم و  هبه  نز  ردپب  یلام  ًامیقتـسم  حاکن  نیح  رد  ای  حاکن  زا  لبق  رهوش  فلا -

. تسا رتخد  اب  حاکن  نآ  تهج  هچ  رگا  دشابیم  حیحص  دهعت  هبه و  نیا  دیامنب . دوخ  رتخد  حاکن  اب 
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زین طرش  نیا  دهدب . نز  ردپب  ینیعم  لام  رهوش  هک  دوشیم  طرـش  رهم  نییعت  رب  هوالع  دوشیم ، عقاو  دزمان  ود  نیب  هک  یحاکن  دقع  رد  ب -
عفنب دـهعت  ماـسقا  زا  . ) دوشیم بوسحم  رهم  ءزج  تقیقح  رد  نز  لوبق  اـب  یلو  تسا  ردـپ  عفنب  هچ  رگا  روـبزم  طرـش  اریز  تسا ، حـیحص 

(. تسا ثلاث  صخش 
رد رما  نیا  دوشیم . هداد  رارق  وا  ردـپ  يارب  يرگید  لام  نز ، يارب  رهم  نییعت  رب  هوالع  ددرگیم و  دـقعنم  ردـپ  فرط  زا  تیالوب  حاکن  ج -

، دراد ار  جاودزا  يارب  یحـص  تیلباق  رتخد  هک  تسا  یتروص  رد  نآ  و   ) دنک حاکن  ار  دوخ  رتخد  دناوتیم  یلو  هک  دـتفایم  قافتا  يدروم 
رارق دوخ  يارب  یلاـم  دـنکیم  نیعم  رتخد  يارب  هک  يرهم  رب  هوـالع  دـقع  نمـض  رد  یلو  و  دـشاب .) نس  طرـش  زا  تیفاـعم  رثا  رد  هچ  رگا 

هک يرایتخا  دودح  رد  نانآ  ةدنیامن  ای  دقع  نیفرط  هک  تسا  حیحص  یتروص  رد  دقع  نمض  طرش  اریز  تسا ، لطاب  روبزم  طرـش  دهدیم .
رد طقف  یلو  یگدـنیامن  دـشابیم و  هیلع  یلوم  فرط  زا  ینوناق  یگدـنیامن  تمـسب  دـیامنیم  دـقعنم  یلو  هک  یحاکن  دـنهد و  رارق  دـنراد 

نیاربانب دـشاب . هدومن  زواجت  دوخ  تارایتخا  دودـح  زا  هک  تسا  یلیکو  دـننام  وا  و  دوخ ، عفنب  طرـش  جرد  رد  هن  تسا  حاکن  دـقع  داقعنا 
. داد هولج  حیحص  ار  روبزم  طرش  ةدیچیپ  ریسفت  ریبعت و  اب  ناوتیم  تسا . لطاب  طرش  حیحص و  حاکن 

- رهمب تبسن  نز  تیکلام  ةوحن  هرکذت -

ره دـناوتیم  تسا و  قلطم  رهمب  تبـسن  نز  تیکلم  ددرگیم و  رهم  کـلام  دـقع  درجمب  نز  دـنیامنیم  حیرـصت  م  ق . « 1082  » هدام هکنانچ 
. دنک راذگاو  ریغب  ای  فالتا  ار  نآ  هکنآ  دننام  دهد ، وا  ضبقب  ار  نآ  رهوش  هک  نآ  زا  لبق  یتح  دیامنب ، نآ  رد  دهاوخب  هک  یفرصت  هنوگ 

رهوش تیکلمب  دـشاب  دوجوم  نز  تیکلم  رد  نآ  نیع  هچناـنچ  رهم  زا  فصن  دـهد  قـالط  ار  نز  یکیدزن  زا  لـبق  رهوـش  هک  یتروـص  رد 
زا لبق  رهوش  هاـگره  : » دـیوگیم م  ق . « 1092  » هدام هک  تسا  نیا  تسا . تمیق  ای  لـثم  زا  نآ  لدـب  ندادـب  مزلم  نز  ـالا  دـباییم و  تدوع 
زا دازام  دراد  قح  دشاب  هداد  البق  ار  رهم  فصن  زا  شیب  رهوش  رگا  دوب و  دهاوخ  رهم  فصن  قحتسم  نز  دهد  قالط  ار  دوخ  نز  یکیدزن 

«. دنک دادرتسا  ًاتمیق  ای  الثم  ای  ًانیع  ار  فصن 
. ددرگیم لخاد  نز  تیکلمب  یکیدزن  رثا  رد  رگید  فصن  دقع و  ببسب  رهم  فصن  هک  دننآ  رب  یضعب 
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نآ رگید  فصن  رقتـسم و  روطب  رهم  فصن  کلمم  حاکن  دـقع  هک  دـشاب  نآ  دـناهتفگ  ءاهقف  زا  ضعب  هکناـنچ  ناـنیا  روظنم  تسا  نکمم 
دمآ دهاوخ  یکیدزن  زا  لبق  قالط  رد  نآ  حرـش   ) ددرگیمزاب رهوشب  لزلزتم  فصن  نآ  یکیدزن  زا  لبق  قالط  رد  دـشابیم و  لزلزتم  روطب 

(. ّللا
�

ه ءاش  نا 

. دیامنب میلست  نزب  ار  نآ  ات  تسا  رهم  نماض  رهوش  - 6

هراشا

. ددرگ لخاد  نز  تیکلمب  جراخ و  رهوش  تیکلم  زا  حاکن  دقع  ۀلیسوب  دشاب و  رهوش  نآ  زا  حاکن  دقع  زا  لبق  دیاب  رهم  تشذگ  هکنانچ 
هدومنن میلست  هک  مادام  دیامنب و  هیلا  لقتنم  میلست  ار  لاقتنا  دروم  لام  دیاب  دشاب  هداد  لاقتنا  هک  بابسا  زا  یببس  رهب  لقان  هک  تسا  ملـسم 

دشاب و نیعم  نیع  رهم  هاگره  : » دـیوگیم م  ق . « 1084  » هدام هک  تسا  نیا  لمع . ای  دـشاب  نید  تعفنم ، ای  دـشاب  نیع  هاوخ  تسنآ ، نماض 
«. تسا فلت  بیع و  نماض  رهوش  دوش  فلت  ای  بویعم و  میلست  زا  لبق  دقع و  زا  دعب  ای  هدوب و  بویعم  دقع  زا  لبق  ددرگ  مولعم 

________________________________________

ه ق ناریا ، نارهت -  ۀیمالسا ، تاراشتنا  دلج ،  6 یماما ،)  ) یندم قوقح  نسح ، دیس  یماما ،
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رهوش هک  تسنآ  هدومن  رازگرب  توکـسب  مه  الاب  ةدام  دریگ و  رارق  وگتفگ  دروم  دناوتیم  هک  یعوضوم  دقع - نیح  رد  رهم  ندوب  بویعم 

؟ دراد هدهعب  ار  ینامض  عون  هچ 
: دوشیم تردابم  ریز  حرشب  الاب  ةدام  حیضوت  يارب 

، تسا هدوب  بویعم  دقع  زا  لبق  ددرگ  مولعم  دشاب و  نیعم  نیع  رهم  هک  یتروص  رد  فلا -

رد تسا  راتخم  يرتشم  هدوب  بویعم  عیبم  هک  دوش  رهاـظ  هلماـعم  زا  دـعب  رگا  : » دـیوگیم هک  م  ق . « 422  » هدام كالم  تدـحو  زا  هکنانچ 
یقاب دوخ  لاحب  حاکن  دـقع  نوچ  دـنک و  خـسف  ار  رهم  دـناوتیم  نز  دوشیم ، طابنتـسا  هلماـعم ،» خـسف  اـی  شرا  ذـخا  اـی  بویعم  عیبم  لوبق 

ار نآ  دـناوتیم  و  دـیامنیم ، ار  رما  نیا  ءاضتقا  نامـض  ةدـعاق  اریز  دراد ، تفایرد  رهوش  زا  تسنآ  تمیق  ای  لـثم  هک  ار  رهم  ضوع  دـنامیم ،
تفص ضوع  هتفاین  فصو  نآب  ار  نآ  نز  نوچ  هدش و  عقاو  تسا  ملاس  هکنآ  طرـشب  نیعم  رهم  رب  دقع  اریز  دهاوخب ، شرا  هتـشادهگن و 

نیب رما  نیا  رد  دـشابیم . فلات  ءزج  ضوع  شرا  تسا و  ضعب  فلت  تقیقح  رد  بیع  اریز  دـشابیم ، شرا  نآ  درادـیم و  تفایرد  ار  هتئاـف 
هیرظن  نیا  رب  یتالاکشا  یلیلحت  رظن  زا  یلو  تسا . هدشن  هدید  یفالخ  هیماما  ياهقف 
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: ددرگیم رکذتم  الیذ  هک  دناهدرک 

حاکن دقع  ندوب  طیسب  ضرف  فالخ  رب  نآ  هدمآ و  لمعب  دقع  رد  ضیعبت  دوخ  لاحب  حاکن  ءاقب  نآ و  خسف  رثا  رد  بویعم  رهم  در  الوا -
. دشابیم

دروم رد  رما  نیا  اریز  ددرگ ، هیدأت  رهم  تمیق  اـی  لـثم  زا  لدـب  هکنآ  هن  دوش  نآ  نیزگ  ياـج  لـثملا  رهم  دـیاب  رهم ، خـسف  زا  سپ  اـیناث -
هکناـنچ شرا  ذـخا  اریز  دـشابیم ، لکـشم  زین  شرا  ذـخا  و  دوش . فلت  رهوـش  دزن  رهم  هک  تسا  یتروـص  رد  نآ  دـشابیم و  فـلت  ناـمض 
دشابیم یصوصخم  لیلد  بجومب  و  هتشگ ) رارق  رب  ررض  یلقع ال  ةدعاق  ۀلیـسوب  هک   ) تسا تارایخ  رد  یقوقح  ةدعاق  فالخ  رب  تشذگ 
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. ددرگیم يراج  تالماعم  رد  هک 
نزب رهوش  هچنآ  ددرگ  مولعم  میلـست  زا  سپ  دـشاب و  یلک  رهم  هچناـنچ  یلو  تسا ، نیعم  رهم  رد  دـش  هتفگ  بوـیعم  رهم  خـسف  رد  هچنآ 
سپ یلک  رهم  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  دهاوخب . یلک  ملاس  دارفا  زا  هتـشاد و  درتسم  رهوشب  ار  نآ  دناوتیم  نز  هدوب ، بویعم  هداد  دوخ 

. ددرگیم نآ  کلام  رهم ، لوبق  رثا  رد  نز  اریز  دوب ، دهاوخ  نیعم  رهم  مکح  رد  نزب  میلست  زا 

- میلست زا  لبق  دقع و  زا  سپ  رهم  فلت  ب -

رهمب تبسن  رهوش  هک  دننآ  رب  هماع  ياهقف  زا  یـضعب  دوش ، فلت  نزب  میلـست  زا  لبق  دقع و  زا  سپ  دشاب و  نیعم  نیع  رهم  هک  یتروص  رد 
هدـشن نیعم  حاکن  دـقع  رد  رهم  هک  تسنآ  دـننام  ددرگیم و  لحنم  رهم  دوش  فلت  رهم  هچنانچ  نیارباـنب  تسا ، یـضواعم  نامـضب  نماـض 

تسا و دـی  نامـض  رهم  فلت  دروم  رد  رهوش  نامـض  هک  تسنآ  هدـشن  هدـید  یفلاخم  تسا و  فورعم  هیماما  ياهقف  دزن  هک  یلوق  دـشاب .
یلثم هچنانچ  ینعی  تسا ، فلات  لام  لدب  هیدأتب  مزلم  رهوش  نیاربانب  دـشابیم . نآ  لاثما  هنومـضم و  هیراع  دروم  رد  ریعتـسم  نامـض  دـننام 

خـسفنم رهم  فلت ، رثا  رد  هک  هدـش  هتفگ  هچنآ  تسا . هدـش  عقاو  نیعم  رهم  رب  دـقع  اریز  نآ ، تمیق  دـشاب  یمیق  هاگره  نآ و  لـثم  دـشاب 
میلـست زا  لبق  ار  رهم  فلت  دروم  ناوتیمن  تسین و  رما  نیا  رب  لیلد  دـشابیم و  حاکن  دـقع  رد  ضیعبت  دـنامیم ، یقاب  حاـکن  دـقع  ددرگیم و 

. دشاب لطاب  یساسا  طئارش  زا  یکی  ندوبن  دوجوم  رثا  رد  رهم  هک  تسناد  يدروم  دننام 
 393 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

درجمب نز  اریز  تسا ، یقوقح  لوصا  اـب  قفاوم  شیب  هتفرگ  رارق  « 1084  » هدام رد  یندـم  نوناق  تعباتم  دروم  هک  ریخا  لوق  یئاضق  رظن  زا 
فلت رهم  هچنانچ  اذـل  دـیامن ، واب  میلـست  ار  نآ  ات  تسنآ  نماض  دـشابیم و  نزب  نآ  میلـستب  مزلم  رهوش  دوشیم و  رهم  کلام  حاـکن ، دـقع 

دانتـساب دومن و  ضبق  زا  لبق  عیبم  فلت  رب  سایق  ار  رهم  فلت  دروم  ناوتیمن  دزادرپب . نزب  تمیق  اـی  لـثم  زا  ار  نآ  لدـب  دـیاب  رهوش  ددرگ 
شـشوک ءاهقف  زا  ياهدع  هچ  رگا  دشابیم ، هدعاق  زا  ءانثتـسا  ضبق  زا  لبق  عیبم  فلت  مکح  اریز  تسناد ، خـسفنم  ار  رهم  م  ق . « 387  » هدام

. دنیامن يراج  هفلتخم  دراوم  رد  دنهد و  رارق  یلک  ةدعاق  دنروآرد و  یقوقح  لوصا  قبط  ار  نآ  هک  دناهدومن 

میلست زا  لبق  دقع و  زا  سپ  رهم  ندش  بویعم  ج -

مکح دننام  میلست  زا  لبق  رهم  ندش  بویعم  مکح  هک  دننآ  رب  طوسبم  زا  یعضوم  فلتخم و  یکحم  رد  خیش  دننام  هیماما  ياهقف  زا  ضعب 
ار نآ  اـی  دراد و  تفاـیرد  ار  نآ  تـمیق  اـی  لـثم  هدوـمن  در  رهوـشب  ار  رهم  دـناوتیم  نز  ینعی  دـشابیم ، دـقع  نـیح  رد  رهم  ندوـب  بوـیعم 

بویعم میلـست  زا  لبق  نوچ  تسا و  هدوب  نآ  میلـست  رب  دهعتم  رهوش  هدش و  عقاو  ملاس  رهم  رب  دقع  اریز  دهاوخب ، شرا  وا  زا  هتـشادهگن و 
زا ياهدـع  دـنک . هبلاطم  ار  بیعم  حیحـص و  نیب  توافت  درادـهگن و  ای  دـهاوخب و  ار  نآ  ضوع  دـیامن و  در  ار  نآ  دـناوتیم  نز  هدـیدرگ 
رد هک  تسا  هدعاق  اب  قفاوم  روبزم  لوق  دهاوخب . شرا  دناوتیم  طقف  هکلب  دنک ، خسف  ار  بویعم  رهم  دناوتیمن  نز  هک  دـننآ  رب  رگید  ياهقف 
زا تعباتم  هک  دسریم  رظنب  دشابیم . نآ  ضوع  شرا  تسا و  ضعب  فلت  تقیقح  رد  بیع  اریز  تسا ، هدش  لامعا  میلـست  زا  لبق  رهم  فلت 

دننام ار  نآ  هدومن و  ارجا  ار  دی  هدعاق  میلست  زا  لبق  فلت  دروم  رد  هک  هیماما  ياهقف  اریز  دشابیم ، قبطنم  یقوقح  شور  اب  شیب  ریخا  لوق 
. دومن ارجا  میلست  زا  لبق  رهم  ندش  بویعم  دروم  رد  ار  روبزم  ةدعاق  دیاب  راچان  دناهتسناد ، هنومضم  هیراع  دروم 

درادهگن و ار  نآ  ای  دیامن و  خسف  ار  رهم  دراد  قح  طقف  نز  هک  دوب  نآ  رب  م  ق . « 388  » هدام كالم  تدحو  رظن  زا  ناوتیم  یئاضق  رظن  زا 
. دهاوخب شرا  دوخ  رهوش  زا  دناوتیمن 

«. دیامن خسف  ار  هلماعم  هک  تشاد  دهاوخ  قح  يرتشم  دوش  لصاح  یصقن  عیبم  رد  میلست  زا  لبق  رگا  : » م ق . « 388  » هدام
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سبح قح  - 7

هراشا

یـصوصخ ۀبنج  دشابیم و  تیجوز  ۀطبار  زا  ترابع  هک  یمومع  هبنج  تسا : هبنج  ود  ياراد  حاکن  تشذگ ، رهم  ثحبم  ءادتبا  رد  هکنانچ 
میظنت هضواعم  دـعاوق  ۀلیـسوب  دـیامنیم  يزاب  حاکن  رد  رابتعا  نیاب  رهم  هک  ار  یـشقن  تسا و  حاـکن  یلاـم  تیعـضو  رهم و  زا  تراـبع  هک 

. ددرگیم
ضبق کلمت و  ار  رگید  لام  ات  دهدیم  دـیامنیم و  کیلمت  ار  یلام  نیفرط  زا  کی  ره  هک  یـضواعم  دوقع  رد  دـهعت  تلعب  هجوت  اب  نیاربانب 

. دش دهاوخن  لصاح  رگید  کیلمت  دوشن  لصاح  ود  نآ  زا  یکی  هاگره  هک  تسا  يوحنب  کیلمت  ود  نیب  یگتـسب  هک  تسا  ققحم  دیامن ،
زا دناوتیم  رگید  فرط  دنکن ، میلست  هدومن  کیلمت  ار  هچنآ  نیفرط  زا  یکی  هاگره  هک  تسا  يوحنب  دروم  ود  میلست  نیب  ۀطبار  نینچمه  و 

عیاب و زا  کی  ره  : » دـیوگیم یندـم  نوناـق  « 377  » ةدام هک  تسا  نیا  دـنک . میلـست  وا  فرط  ات  دـیامن  عاـنتما  هدرک  کـیلمت  هچنآ  میلـست 
نیا رد  دشاب . لجؤم  نمث  ای  عیبم  هکنیا  رگم  دوش ، میلـستب  رـضاح  رگید  فرط  ات  دنک  يراددوخ  نمث  ای  عیبم  میلـست  زا  دراد  قح  يرتشم 

ره يارب  سبح  قح  باجیا  هک  تسین  دوجوم  عیب  دقع  رد  یتیصوصخ  دوش .» میلـست  دیاب  دشاب  لاح  هک  نمث  ای  عیبم  زا  مادک  ره  تروص 
یمامت رد  روبزم  مکح  تهج  نیدـب  دـیامنیم و  باجیا  ار  یگتـسب  نینچ  تشذـگ  هکنانچ  هضواعم  تعیبط  هکلب  دـنک ، نیعیاـبتم  زا  کـی 

. ددرگیم يراج  یضواعم  دوقع 
هطبار و راـبتعاب  تسا و  ضوعم  دـقع  رد  ضوـع  تیعقوـم  دـننام  یقوـقح  نف  رظن  زا  تساراد  حاـکن  رد  ار  یعرف  ۀـبنج  هک  رهم  تیعقوـم 
هک تسا  نیا  دوشیم . يراج  ود  نآب  تبـسن  تسا  ضوعم  دوقع  صیاـصخ  زا  هک  سبح  ةدـعاق  تسا  دوجوم  عضب  رهم و  نیب  هک  یگتـسب 

هکنیا رب  طورـشم  دنک ، عانتما  دراد  رهوش  لباقم  رد  هک  یفیاظو  ءافیا  زا  هدشن  میلـست  واب  رهم  ات  دناوتیم  نز  : » دیوگیم م  ق . « 1085  » ةدام
لباقم رد  هک  یفیاظو  ءافیا  زا  دـناوتب  هک  هداد  هزاجا  نزب  هچ  رگا  هداـم  دوب .» دـهاوخن  هقفن  قح  طقـسم  عاـنتما  نیا  دـشاب و  لاـح  وا  رهم 
دناوتیم رهوش  اب  یکیدزن  زا  طقف  نز  هیماـما  قوقح  رد  هک  دوب  رکذـتم  دـیاب  یلو  دراد ، تفاـیرد  ار  دوخ  رهم  اـت  دـنک  عاـنتما  دراد  رهوش 

رهوش و لزنم  رد  تنوکـس  ترـشاعم و  نسح  لـیبق  زا  ار ، رگید  فئاـظو  ماـجنا  دـناوتیمن  نز  ـالا  دریگب و  ار  دوخ  رهم  اـت  دـیامنب  عاـنتما 
تهج  نیدب  دنک . رهم  نتفرگب  لوکوم  وا ، زا  تعاطا 
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تسناد و یکیدزن  هب  رـصحنم  دراد ، رهوش  لباقم  رد  هک  یفیاظو  ءافیا  زا  ار  نز  عانتما  قح  هدومن و  ریـسفت  ار  هدام  دـیاب  هک  دـسریم  رظنب 

يدعوم ینعی  دشاب  لجؤم  رهم  هچنانچ  نیاربانب  تسنآ . مدع  لصا  دوش ، نز  رگید  فیاظو  دروم  رد  روبزم  قح  دوجو  رد  دـیدرت  هچنانچ 
نیع هاوـخ  دوـش ، هداد  هجوزب  رهم  لاـس  ود  زا  سپ  هک  دوـش  طرـش  هکنآ  دـننام  دـشاب ، هدـش  هداد  رارق  نـیجوز  نـیب  نآ  تـخادرپ  يارب 

قح رهم ، میلست  يارب  يدعوم  نداد  رارقب  دوخ  تقفاوم  اب  نز  اریز  دیامنب ، نیکمت  زا  عانتما  دناوتیمن  نز  همذلا ، یف  یلک  ای  تسا  یجراخ 
. تسا هدومن  طقاس  ار  دوخ  سبح 

هبلاطم رهوش  هاگره  نیاربانب  دیامنب . رهم  ضبقب  طونم  ار  نیکمت  دناوتیمن  وا  دهاوخب ، ار  نز  نیکمت  رهوش  روبزم  تروص  رد  هچنانچ  اذل 
رد وا  سبح  قح  اریز  دریگب ، ار  دوخ  رهم  ات  دیامن  عانتما  نیکمت  زا  دناوتیمن  نز  دسرب ، رهم  میلـست  هیدأت و  دعوم  ات  دیامنن  ار  نز  نیکمت 

. تسین نآ  تدوع  يارب  یبجوم  هدوب و  طقاس  لجا  نداد  رارق  رثا 
رهوش هاوخ  دراد ، تفایرد  ار  دوخ  رهم  ات  دـنک ، عانتما  تیجوز  فیاظو  ءافیا  زا  دـناوتیم  نز  ددرگیم ، دافتـسم  الاب  ةدام  قالطا  زا  هکنانچ 
رسعم رهوش  هک  مادام  دناوتیمن  نز  دیامنیم و  طقاس  ار  هبلاطم  قح  هچ  رگا  رهوش  راسعا  اریز  دشاب ، نآ  ۀیدأت  رب  رداق  هکنآ  ای  دشاب  رـسعم 

رب سیردا  نبا  ددرگیمن . تسا  هضواـعم  ةدـعاق  رب  ینبم  هک  وا  عاـنتما  قح  طوقـس  بجوم  رما  نیا  یلو  دـهاوخب ، وا  زا  ار  دوـخ  رهم  تسا 
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در ءاهقف  زا  ياهدع  ار  سیردا  نبا  ۀتفگ  درادن . مه  عانتما  قح  دیامنب ، ار  دوخ  رهم  ۀـبلاطم  رـسعم  رهوش  زا  دـناوتیمن  نز  نوچ  هک  تسنآ 
. دوش فرط  میلست  ضوع  زا  لبق  ضوعم  هک  ددرگیمن  بجوم  هبلاطم  قح  نتشادن  هکنآب  دناهدومن 

نوناق ددرگیم ، طقاس  وا  هقفن  قح  تسا و  زوشن  دراوم  زا  سبح  قح  رثا  رد  یئوشانز  فیاظو  ءافیا  زا  نز  عاـنتما  دورن ، روصت  هکنآ  يارب 
ددرگیم ققحم  يدروم  رد  نز  زوشن  اریز  دوب .» دـهاوخن  هقفن  قح  طقـسم  عانتما  نیا  هک ...« : هدومن  حیرـصت  « 1085  » هدام لیذ  رد  یندم 

رهم ندیـسر  رثا  رد  نوناق  هک  یـسبح  قح  رابتعاب  الاب  دروم  رد  دـشاب و  هدومن  یئوشانز  فئاظو  ماجنا  زا  عانتما  ینوناـق  ةزاـجا  نودـب  هک 
تیجوز  فیاظو  يادا  زا  عورشم  عنام  نودب  نز  هاگره  : » م ق . « 1108  » هدام تسا . هدرک  يراددوخ  فیاظو  ءافیا  زا  هتخانش  نز  يارب 
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«. دوب دهاوخن  هقفن  قحتسم  دنک ، عانتما 

دناوتیمن سپس  ددرگیم و  طقاس  وا  سبح  قح  دنک ، نیکمت  دوخ  رهوش  زا  دیامنن و  هدافتـسا  رهمب  ندیـسر  يارب  سبح  قح  زا  نز  هاگره 
دوخ لیمب  ار  عیبم  نمث  ذـخا  زا  لبق  عیاب  هاگره  هکنآ  دـننام  دـیامن ، عانتما  رهم  نتفرگ  ات  یئوشاـنز  فیاـظو  ءاـفیا  زا  سبح  قح  دانتـساب 

م ق . « 378  » هدام دیامنب . نمث  ندیـسرب  لوکوم  ار  نآ  ددجم  میلـست  هتفرگ و  سپ  ءاحنا  زا  يوحنب  ار  نآ  دـناوتیمن  دـنک ، يرتشم  میلـست 
رد خسف  بجومب  رگم  تشاد ، دهاوخن  ار  نآ  دادرتسا  قح  دیامن ، يرتشم  میلـست  دوخ  لیمب  ار  عیبم  نمث  ذـخا  زا  لبق  عیاب  رگا  : » دـیوگیم

دراد رهوش  لباقم  رد  هک  یفیاظو  ءافیاب  دوخ  رایتخاب  رهم  ذـخا  زا  لـبق  نز  رگا  : » دـیوگیم م  ق . « 1086  » هدام هک  تسا  نیا  راـیخ .» دروم 
قاقحتسا مکح  دش .» دهاوخن  طقاس  دراد  رهم  هبلاطم  يارب  هک  یقح  کلذ  عم  دنک ، هدافتسا  لبق  ةدام  مکح  زا  دناوتیمن  رگید  دومن ، مایق 

« دـش دـهاوخن  طقاس  دراد  رهم  هبلاطم  يارب  هک  یقح  کلذ  عم  ترابع ...« : هلیـسوب  الاب  ةدام  ریخا  تمـسق  ۀلیـسوب  هک  رهم  هبلاطم  رد  نز 
. تسا هتخادرپ  نآ  نایب  هب  رکذت  يارب  نوناق  یلو  دوب ، مولعم  هچ  رگا  تسا  هدش  حیرصت 

شیب یقوقح  دعاوق  اب  تسا ، هدش  نآ  رب  زین  مه  عامجا  يوعد  روهشم و  لوق  هکنآ  رب  هوالع  الاب ، رد  روکذم  دروم  رد  سبح  قح  طوقس 
دوخ رهم  نتفرگ  زا  لبق  نز  هاگره  هک  تسنآ  هدـش  تیاکح  طوسبم  رد  خیـش  زا  هعنقم و  رد  دـیفم  زا  هک  يرگید  لوق  دـشابیم . راگزاس 

دوشیم و دیدجت  نآ  تسا و  تعفنم  نیـضوع  زا  یکی  اریز  دراد ، تفایرد  ار  دوخ  رهم  ات  دیامن  نآ  زا  عانتما  سپـس  دناوتیم  دومن ، نیکمت 
هدـشن لصاح  ضبق  نیکمت  هبترم  کی  اب  تسا و  تعفنم  نآ  مامت  ضوع  رد  رهم  دـشابیمن و  ضبق  لباق  هعفدکـی  یجراـخ  ناـیعا  دـننام 

ملظ ررـض و  جرح و  رـسع و  بجوم  سبح  قح  طوقـس  هکنآ  رب  هوالع  دیامن ، ددجم  نیکمت  زا  عانتما  سپـس  دـناوتیم  نز  نیاربانب  تسا ،
. ددرگیم نزب 

ۀیدأت  زا  دناوتیم  رهوش  « 377  » هدام حور  م و  ق . « 1085  » هدام كالم  تدحوب  رظن 
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رهم تیعقوم  تسا و  یضواعم  دقع  دولوم  نیفرط ، زا  کی  ره  يارب  سبح  قح  تشذگ  هکنانچ  اریز  دنک ، نیکمت  نز  ات  دیامن  عانتما  رهم 
. تسا ضوع  مکح  رد  نیکمت  لباقم  رد  حاکن  یلام  ۀبنج  زا 

رهم ۀـیدأت  زا  دـناوتیم  زین  رهوش  دراد ، تفایرد  ار  دوخ  رهم  ات  دـنک  عانتما  یئوشانز  فیاظو  ماجنا  زا  دـناوتیم  نز  هک  هنوگناـمه  نیارباـنب 
رارق تدم  نیکمت  يارب  دـشاب و  قلطم  حاکن  دـقع  هک  تسا  یتروص  رد  درم  يارب  رهم  سبح  قح  دـنک . نیکمت  وا  زا  نز  ات  دـیامن  عانتما 
الثم تسا . هدومن  رظنفرص  رهمب  تبسن  دوخ  سبح  قح  زا  رهوش  دنهد ، رارق  یتدم  نآ  يارب  تاهج  زا  یتهجب  هچنانچ  الا  و  دنـشاب ، هدادن 

ار ناتسریبد  ةرود  هکنآ  يارب  دراد  لیصحتب  لاغتشا  ناتسریبد  رد  هکنآ  ای  تسا و  رامیب  فیعض و  هک  يرتخد  ءایلوا  تسا  لومعم  هکنانچ 
دوخ رهم  ۀبلاطم  رتخد  هچنانچ  تروص  نیا  رد  دیآ . لمعب  کیدزن  رتشیب  ای  لاس  کی  زا  سپ  هک  دنیامنیم  طرـش  حاکن  دقع  رد  دنک  مامت 

. دنک نیکمتب  لوکوم  ار  نآ  هیدات  دناوتیمن  رهوش  دیامنب ، ار 
هدومن طـقاس  ار  دوخ  سبح  قـح  م  ق . « 1086  » ةدام زا  طبنتـسم  ربانب  دـنک ، میلـست  واب  ار  رهم  نز ، نیکمت  زا  لـبق  رهوش  هک  یتروص  رد 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 1231 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا

دهدب ار  رهم  رهوش  ات  دیامن  عانتما  تیجوز  فیاظو  ءافیا  زا  نز  هک  یتروص  رد  - 1 هلأسم -

رهم هک  دیامنیم  مازلا  ار  رهوش  مکاح  هک  دننآ  رب  ءاهقف  زا  ياهدـع  دـهد ، ماجنا  ار  دوخ  فئاظو  نز  ات  دـیامن  رهم  هیدأت  زا  عانتما  رهوش  و 
یلیلد هک  دننآ  رب  رگید  ةدع  دوش . هداد  نزب  یئوشانز  فیاظو  ماجنا  زا  سپ  ات  دنک  عیدوت  تسا  نانیمطا  دامتعا و  دروم  هک  یـسک  دزن  ار 
هکنآ رب  هوـالع  تسا ، ناـسکی  ضوعم  دـقع  رد  نیـضوع  نیب  ۀـطبار  و  تسین ، دوجوم  دومن  مازلا  رهم  عیدوت  رب  ار  رهوش  ناوتب  هک  نآ  رب 

: دـیوگیم هک  یتایاور  ًاصوصخم  دـنک ، تخادرپ  اًلبق  ار  رهم  دـیاب  رهوش  هک  دـیامنیم  تیاکح  بتک  رد  نانآ  تارابع  دـننام  ءاهقف  يواـتف 
هدـش هداد  لامتحا  ماثللا  فشک  کلاسم و  رد  هک  تسا  اجنیا  زا  دوش . هداد  يزیچ  واب  البق  هکنآ  رگم  دـیامن  نز  اـب  یکیدزن  دـیابن  رهوش 

. درک ناربج  ناوتیمن  ار  عضب  دومن و  ناربج  ناوتیم  ار  لام  اریز  دهدب ، نزب  البق  ار  رهم  هک  ددرگیم  رابجا  رهوش  هک  تسا 

، دومن رهوش  زا  نیکمت  رابجا  هارکاب و  دوخ ، رهم  تفایرد  زا  لبق  نز  هاگره  - 2 هلأسم -

 398 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
حیرصت نودب  قح  تسا و  هدش  ادیپ  دقع  رثا  رد  تیجوز  فیاظو  يادا  زا  عانتما  قح  اریز  دنک ، هدافتسا  دوخ  سبح  قح  زا  سپس  دناوتیم 

عانتما تیجوز  فیاظو  ءافیا  زا  هارکا ، عفر  زا  سپ  دـناوتیم  نز  نیاربانب  ددرگیمن . طـقاس  نآ  ةدـنراد  فرط  زا  طاقـسا  دـصق  اـی  نوناـق و 
. دراد تفایرد  ار  دوخ  رهم  ات  هدومن 

، دـهاوخب نز  زا  ار  نآ  دادرتسا  دـناوتیمن  رگید  رهوش  دریگب ، رهوش  زا  ار  دوخ  رهم  هارکا ، ۀلیـسوب  دـیامن  نیکمت  نز  هکنآ  زا  لبق  هاـگره 
، ذخا قح  نتـشاد  نودب  هارکا ، ۀلیـسوب  هچ  رگا  دراد ، درتسم  کلام  زا  ار  نآ  دناوتیمن  رهوش  هتفرگ و  رارق  نز  کلم  دقع  رثا  رد  رهم  اریز 

. دشاب هدروآ  تسدب  ار  نآ 

، دوب لجؤم  حاکن  رد  رهم  هاگره  - 3 هلأسم -

رهم هیدأت  میلـست و  نامز  ات  تشادـن  ار  نآ  ءافیا  تساوخرد  رهوش  هکنآ  ای  دومن و  دوخ  فیاظو  ءاـفیا  زا  عاـنتما  نوناـق  فـالخ  رب  نز  و 
يارب لجا  نداد  رارق  رثا  رد  وا  عانتما  قح  اریز  دراد ، تفایرد  ار  رهم  ات  دهد  همادا  دوخ  عانتماب  سبح  قح  دانتـساب  درادـن  قح  نز  دیـسر ،

رب هوالع  ددرگیم ، باحصتسا  قباس  تیعضو  نیاربانب  تسا ، هدشن  دوجوم  سبح  قح  شیادیپ  يارب  یبجوم  هدیدرگ و  طقاس  رهم ، میلست 
زا دناوتیم  نز  يدروم  نینچ  رد  هک  دناهداد  لامتحا  یضعب  دیآ . لمعب  رهم  میلـست  زا  لبق  نیکمت  هک  دناهدومن  یـضارت  ًانمـض  نانآ  هکنآ 

. دشابیم لاح  مکح  رد  هیدأت ، نامز  ندیسر  زا  سپ  رهم  اریز  دیامن ، عانتما  نیکمت 

، لجؤم رگید  تمسق  دشاب و  لاح  رهم  زا  یتمسق  هک  یتروص  رد  - 4 هلأسم -

زا دناوتیم  نز  تسا ، لاح  هک  رهم  زا  یتمسق  نآب  تبسن  نیاربانب  دشابیم . دوخ  تیعضو  عبات  سبح ، قح  رظن  زا  تمسق  ود  نآ  زا  کی  ره 
. ددرگیم طقاس  وا  سبح  قح  دومن  تفایرد  ار  نآ  هچنانچ  دراد و  تفایرد  ار  نآ  ات  دیامن  عانتما  تیجوز  فیاظو  يادا 

، دوشب رضاح  نیکمت  يارب  دیامنن و  هدافتسا  دوخ  سبح  قح  زا  نز  هک  یتروص  رد  - 5 هلأسم -

، ددرگ رامیب  اب  دورب و  ترفاسمب  درم  هکنانچ  ددرگن ، لصاح  یکیدزن  یتاهجب  یلو 
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رضاح هک  دننآ  رب  یضعب  تسین . نآ  تدوع  يارب  یبجوم  هدیدرگ و  طقاس  نز  سبح  قح  اریز  دنک ، عانتما  نیکمت  زا  دناوتیمن  سپس  نز 
شیب یقوقح  لوصا  اب  رظنب  ریخا  لوق  ددرگیمن . عانتما  قح  طوقـس  بجوم  تسا  هدـشن  ماـجنا  نیکمت  هک  ماداـم  نیکمت ، يارب  نز  ندـش 

. تسا قفاوم 

قالط دروم  رد  یمسملا  رهم 

هراشا

ود رد  تهج  نیدب  تسا ، فلتخم  نآ  مدـع  نیجوز و  نیب  یـسنج  یکیدزن  رابتعاب  تسین و  ناسکی  هشیمه  قالط  دروم  رد  رهم  تیعـضو 
: ددرگیم نایب  تمسق 

یکیدزن زا  لبق  قالط  دروم  رد  رهم  لوا - تمسق 

هراشا

. ددرگیم رب  رهوش  تیکلمب  رهم  فصن  دوش ، هداد  قالط  یکیدزن  زا  لبق  نز  هک  یتروص  رد 
زا شیب  رهوش  رگا  دوب و  دـهاوخ  رهم  فصن  قحتـسم  نز  دـهد ، قـالط  ار  دوخ  نز  یکیدزن  زا  لـبق  رهوـش  هاـگره  : » م ق . « 1092  » هدام

نیعم دقع  رد  رهم  هاگره  تشذگ  هکنانچ  دـنک .» دادرتسا  ًاتمیق  ای  الثم  ای  ًانیع  ار  فصن  زا  دازام  دراد  قح  دـشاب ، هداد  البق  ار  رهم  فصن 
. دیامنب نآ  رد  یفرـصت  هنوگ  ره  دناوتیم  لمع و  ای  دشاب  قح  تعفنم ، ای  دـشاب  نیع  هاوخ  ددرگیم ، نآ  مامت  کلام  نز  دـقع  رثا  رد  دوش ،

نآ رهوش  فرط  زا  یـسنج  یکیدزن  ۀلیـسوب  هک  دشابیم  تشگرب  لباق  رگید  فصنب  تبـسن  تسا و  تباث  رهم  فصنب  تبـسن  نز  تیکلام 
عیب رد  يرتشم  تیکلام  دـننام  تسین و  نآ  رد  نز  فرـصت  زا  عناـم  قـالط ، رثا  رد  رهم  زا  فصن  ندوب  تشگرب  لـباق  ددرگیم . تیبثت  زین 
عیبم رد  دـناوتیمن  يرتـشم  طرـش  عیب  رد   » م ق . « 460  » هدام دـشاب . عیاب  رایخ  یفاـنم  هک  دـنک  یفرـصت  عیبم  رد  دـناوتن  هک  دـشابیمن  طرش 

«. دیامنب هریغ  لاقتنا و  لقن و  لیبق  زا  دشاب  رایخ  یفانم  هک  یفرصت 
لیذ هک  تسا  نیا  دـباییم . تدوع  رهوش  تیکلمب  تسا  تشگرب  لباق  هک  رهم  فصن  ددرگ ، هقلطم  نز  یکیدزن  زا  لـبق  هک  یتروص  رد 

«. دـنک دادرتسا  ًاتمیق  ای  اًلثم  ای  ًانیع  ار  فصن  زا  دازام  دراد  قح  دـشاب  هداد  ـالبق  ار  رهم  فصن  زا  شیب  رهوش  رگا  دـیوگیم ...« : ـالاب  ةداـم 
حاکن هدوب و  رـسعم  ریغـص و  رهوش  هاگره  دش  هتفگ  هچنآ  ربانب  داد . دهاوخ  ار  نآ  فصن  دشاب  هدادـن  هجوزب  ار  رهم  زونه  رهوش  هچنانچ 

رهوش  هاگره  دشابیم و  رهم  نماض  یلو  هدمآ ، لمعب  یلو  ۀلیسوب 
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زا لبق  قالط  اریز  دوشیم ، ردپ  زا  راکبلط  دوب و  دهاوخ  رهم  فصن  قحتسم  رهوش  دهد ، قالط  ار  دوخ  نز  یکیدزن  زا  لبق  غولب و  زا  سپ 
ار یـسک  نز  رهم  ًاعربت  يرگید  صخـش  اـی  ردـپ  هاـگره  نینچمه  دـش . دـهاوخ  لـقتنم  رهوشب  ًارهق  تسا و  رهم  فصن  کـلمم  یکیدزن 

تیکلمب رهم  فصن  تدوع  رد  الاب  ةداـم  قـالطاب  رظن  دوش . هداد  رهوشب  دـیاب  نآ  فصن  رادـقمب  یکیدزن  زا  لـبق  قـالط  رثا  رد  دزادرپب ،
ای دشاب  دوجوم  نز  دزن  رد  رهم  هک  دیامنیمن  قرف  هک  ینانچمه  لمع ، ای  دـشاب  قح ، تعفنم ، ای  دـشاب  نیع  رهم  هک  دـیامنیمن  قرف  رهوش ،

: دوشیم وگتفگ  هناگادج  روبزم  دراوم  زا  کی  ره  حرش  رما  حیضوت  يارب  دشابن .

تسا نز  تیکلم  رد  قالط  نامز  رد  رھم  - 1

هراشا
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: دیآ شیپ  تسا  تسا  نکمم  تروص  راهچ  روبزم  ضرف  رد 

- تسا نیعم  نیع  رهم  فلا -

هراشا

فصن قالط ، رثا  رد  دوشیم و  لخاد  نز  تیکلمب  دقع  ۀلیسوب  نآ ، لاثما  لیبموتا و  غاب ، هناخ ، دننام  دشاب  نیعم  نیع  رهم  هک  یتروص  رد 
. ددرگیم کیرش  نآ  رد  دوخ  ۀقلطم  نز  اب  دباییم و  تدوع  رهوش  تیکلمب  نآ  عاشم 

. قالط خیرات  ات  دقع  نامز  نیب  تدم  رد  رهم  تائامن  - 1 هرصبت -

هراشا

: تسا مسق  ود  رب  روبزم  تائامن 

- هلصفنم تائامن  کی -

ناتخرد و هویم  تاناویح ، جاتن  دـننام  دـنوشیم ، ادـج  لام  لصا  زا  دنـشابیم و  اراد  ار  یلقتـسم  دوجو  هک  دنتـسه  یتائامن  هلـصفنم  تائامن 
. هناخ تنوکس 

عبات تیکلم  رد  م  ق . « 34  » و « 33  » هدام روتـسدب  عفانم  اریز  تسا ، نزب  قلعتم  هدش  لصاح  رهم  رد  تیجوز  تدم  رد  هک  هلـصفنم  تائامن 
. تسا لام  لصا 

- هلصتم تائامن  ود -

یقاچ غاب ، ناتخرد  ومن  دننام  دومن  ادـج  لام  لصا  زا  ار  نآ  ناوتیمن  دنتـسین و  یلقتـسم  دوجو  ياراد  هک  دنتـسه  یتائامن  هلـصتم  تائامن 
وا ۀیرظن  زا  هک  ياهدـع  طوسبم و  رد  خیـش  دنـشابیم . هیرظن  ود  ياراد  رما  نیا  رد  هیماما  ياهقف  ندـیود . يارب  بسا  نتفای  میلعت  ای  ناویح 
زا عاشم  فصن  نیاربانب  ددرگیم . نآ  عاشم  فصن  کلام  رهوش  دراد ، قالط  نامز  رد  هک  یتیعـضو  رهب  رهم  هک  دننآ  رب  دـناهدومن  يوریپ 

نز  هک  دننآ  رب  هیماما  ياهقف  زا  يرگید  ةدع  تسا . هدش  لصاح  نز  تیکلم  رد  هچ  رگا  دوب ، دهاوخ  رهوشب  قلعتم  هلصتم  تائامن 
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. دزادرپب واب  دیاب  ددرگیم و  دوخ  رهوشب  نویدم  حاکن ، دقع  نامز  رد  رهم  نیع  فصن  تمیق  رادقمب 
رثا رد  رهوـش  هتـشاد ، ررقم  هک  م  ق . « 1092  » هدام قالطا  و  تـالماعم ، ۀـلاقا  رد  م  هدام 287 ق . كالم  تدـحو  ربانب  دـسریم  رظنب  هچنآ 
هدام دوب . دـهاوخ  هلـصتم  تائامن  عفانم و  عاشم  فصن  کلام  وا  هک  دوش  هتفگ  دـیاب  راچان  ددرگیم ، رهم  نیع  عاشم  فصن  کلام  قـالط 

ۀطساوب هک  تسا  یسک  لام  دوشیم  تداح  هلماعم  دروم  رد  هلاقا  نامز  ات  دقع  نامز  زا  هک  هلـصفنم  عفانم  تائامن و  : » هلاقا رد  م  ق . « 287»
«. دوشیم کلام  هلاقا  ۀجیتن  رد  هک  تسا  یسک  لام  هلصتم  تائامن  یلو  تسا ، هدش  کلام  دقع 

، دوش هدوزفا  رهم  نیع  شزرا  رهم ، رد  حاکن  دقع  زا  سپ  نز  تافرصت  رثا  رد  هک  یتروص  رد  - 2 هرصبت -

هراشا
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هدرک نآ  رد  ینامتخاس  اـی  دـشاب و  هدومن  هداـمآ  غاـب  يارب  اـی  هدرک و  عرز  تشک و  لـباق  ار  نیمز  دوخ  تیلاـعف  رثا  رد  نز  هکنآ  دـننام 
: دوشیم ضرف  تروص  ود  تسا ،

، تسا هدوزفا  رهم  رب  یلام  نز  هک  تسنآ  رثا  رد  رهم  شزرا  شیازفا  کی -

رهوش تیکلمب  رهم  نیع  زا  عاـشم  فصن  م  ق . « 1092  » هدام قبط  تسا . هتخاس  نآ  رد  ترامع  انب و  ای  هتـشاک  نیمز  رد  لاهن  هکنآ  دننام 
رهوش تسا ، هدرک  سرغ  ای  انب  نیمز  رد  نوناق  ةزاجاب  نز  نوچ  دوب . دـهاوخ  نزب  قلعتم  هدـش  هدوزفا  نز  ۀلیـسوب  هک  یلاـم  دـیآیم و  رد 

، درادهگن نیمز  رد  ار  نآ  رهوشب ، لثملا  ترجا  تخادرپ  اب  ای  دربب و  هدنک  ار  نآ  دناوتیم  نز  یلو  دهاوخب ، نز  زا  ار  نآ  ندـنک  دـناوتیمن 
. تسا رهوش  کلم  رد  فرصت  اریز 

، تسا رهم  نیع  تیعضو  رییغت  رثا  رد  رهم  شزرا  شیازفا  ود -

رب نآ  ياهگنس  هدوب و  نیمز  رهم  ای  و  تسا ، هدش  لیدبت  تنیز  تالآ  فورظب و  نز  تافرصت  رثا  رد  هدوب و  الط  شمـش  رهم  هکنآ  دننام 
رظن زا  ددرگیم و  لخاد  رهوش  تیکلمب  رهم  نیع  زا  عاـشم  فصن  م  ق . « 1092  » هدام قبط  تروص  نیا  رد  تسا . هدش  هدز  مخـش  هدیچ و 

هک دنک  یتافرـصت  هلماعم  دروم  رد  دـقع  زا  دـعب  کلام  رگا  : » دـیوگیم هک  م  ق . « 288  » ةدام روتـسدب  هلاقا  قالط و  نیب  كالم  تدـحو 
قحتسم  تسا ، هدش  دایز  وا  لمع  ببسب  هک  یتمیق  رادقمب  هلاقا  نیح  رد  دوش  نآ  تمیق  دایدزا  بجوم 
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، روبزم رادقم  نییعت  يارب  تسا . هدش  هدوزفا  رهم  تمیق  رب  وا  لمع  ۀلیـسوب  هک  دوب  دهاوخ  یتمیق  فصن  رادقم  قحتـسم  نز  دوب .» دهاوخ 

رادـقمب ددرگیم ، رهم  عاـشم  فصن  کـلام  رهوش  نوچ  دوـشیم و  هتفرگ  رظن  رد  قـالط  ناـمز  رد  نآ  تمیق  دـقع و  ناـمز  رد  رهم  تمیق 
. دزادرپب دیاب  هک  دوشیم  نویدم  نزب  رهوش  ار ، تمیق  ود  نآ  نیب  قرف  فصن 

روبزم ۀتفگ  دهدب . رهوشب  تمیق  ای  لثم  زا  ار  نآ  لدب  فصن  ای  رهم و  نیع  فصن  دـناوتیم  نز  هک  دـننآ  رب  الاب  دروم  رد  ءاهقف  زا  یـضعب 
. ددرگیم رهم  فصن  کلام  ًارهق  رهوش  یکیدزن  زا  لبق  قالط  رثا  رد  هک  دراد ، یقوقح  ةدعاق  اب  تافانم 

، دشاب هدش  بویعم  رهم  نیع  قالط ، نامز  رد  هک  یتروص  رد  - 3 هرصبت -

رهوش م  ق . « 1092  » ةدام قالطا  ربانب  تسا ، هدش  هبورخم  هناخوانب  هدیدرگ و  کشخ  هدش ، هداد  رارق  رهم  هک  یغاب  ناتخرد  هکنآ  دـننام 
وا دزن  هک  دوب  دـهاوخ  یبیع  ره  رادهدـهع  نز  دوشیم و  دراد  قالط  نیح  رد  هک  یتیعـضو  رد  رهم  نیع  عاشم  فصن  کلام  قالط ، رثا  رد 

ضعب فلت  بیع ، اریز  دزادرپـب ، رهوشب  قـالط  نیح  رد  ار  نآ  شرا  دـیاب  نز  اذـل  تسا ، هدـش  هجوتم  رهم  دروـم  لاـم  زا  فـصنب  تبـسن 
ای لـثم  رهم ، فلت  تروـص  رد  تسا  رکذـتم  م  ق . « 1092  » ةدام لیذ  هکناـنچ  و  دـشابیم ، نیع  فلت  دـننام  فصو  فلت  تسا و  فاـصوا 

هیدأـت رهوشب  تسا ، شرا  هک  نآ  لدـب  دـشابیم  فـصو  فـلت  هک  بیع  روـهظ  تروـص  رد  هک  ددرگیم  موـلعم  دـش ، دـهاوخ  هداد  تمیق 
. ددرگیم

بـصغ هدوب  رهم  هک  ار  یغاب  تیجوز  نامز  رد  ثلاث  صخـش  هکنآ  دننام  دشاب ، ثلاث  صخـش  لمع  رثا  رد  رهم  رد  بیع  هک  یتروص  رد 
تاررقم قبط  تسا ، بصغ  نامز  کلام  هک  نز  لباقم  رد  روبزم  صخـش  دـشاب ، هدـش  کـشخ  بآ  ندادـن  رثا  رد  نآ  ناـتخرد  هدومن و 

. تسا رهوش  لباقم  رد  عاشم  فصن  بیع  لوئسم  قالط  رثا  رد  نزو  م ) ق . « 315  » هدام  ) دشابیم نماض  بصغب  هطوبرم 

، درادن رهم  فصنب  تبسن  رهوش  تیکلام  رد  ریثأت  رازاب ، رد  رهم  نیع  تمیق  لزنت  یقرت و  - 4 هرصبت -
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، درادن رهم  فصنب  تبسن  رهوش  تیکلام  رد  ریثأت  رازاب ، رد  رهم  نیع  تمیق  لزنت  یقرت و  - 4 هرصبت -

، ددرگیم نآ  عاشم  فصن  کلام  قـالط  رثا  رد  رهوش  تسا  دوجوم  رهم  نیع  هک  ماداـم  تسا و  ینوناـق  مکح  دروم  رهم  نیع  فصن  اریز 
. دشاب هدومن  لزنت  ای  یقرت  دقع  نامز  تمیق  ربارب  نیدنچ  رازاب  رد  نآ  تمیق  هچ  رگا 
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- تسا تعفنم  رهم  ب -

رد تسا ، هدومنن  راذگاو  مه  يرگیدب  هدرکن و  هدافتـسا  تعفنم  نآ  زا  نز  زونه  دشاب و  هدش  هداد  رارق  رهم  یلام  تعفنم  هک  یتروص  رد 
شـش تدـم  يارب  ار  ياهناخ  تعفنم  یـسک  هکنآ  دـننام  دـباییم ، تدوع  رهوش  تیکلمب  تعفنم  نآ  زا  فصن  یکیدزن  زا  لبق  قالط  رثا 

. دوب دهاوخ  روبزم  تعفنم  عاشم  فصن  کلام  رهوش  قالط ، رثا  رد  دهد ، رارق  دوخ  نز  رهم  هدنیآ ، لاس  نیدرورف  زا  لاس 

- تسا لمع  رهم  ج -

قالط ار  دوخ  نز  یکیدزن  زا  لبق  رهوش  هدـشن ، ماجنا  لـمع  زونه  دـشاب و  هداد  رارق  دوخ  نز  رهم  ار  یلمع  ماـجنا  رهوش  هک  یتروص  رد 
، نیمز حیطـست  دـننام  دـنام ، دـهاوخ  یقاب  رهوش  ةدـهعب  رگید  فصن  طقاس و  نآ  زا  فصن  دـشاب  هیزجت  لباق  روبزم  لمع  هاـگره  دـهد ،

رارق رهم  قلطم  روطب  لمع  ای  دشاب  هدـش  دـیق  رهوش  ترـشابم  لمع  رد  هک  دـیامنیمن  یقرف  رما  نیا  رد  نآ . لاثما  نیعم و  باتک  خاسنتـسا 
دزادرپیم و دوخ  رهوشب  ار  نآ  تمیق  فصن  نز  یـشاقن ، ةدرپ  کی  ندیـشک  دـننام  دـشابن  هیزجت  لباق  لمع  هک  یتروص  رد  تسا . هتفرگ 

. دوشیم ماجنا  لمع 

تسا قح  رهم  د -

رازه دصکی  رهوش  هکنانچ  دیامن ، دوخ  نز  رهم  ار  یلک  لام  رهوش  هکنآ  دننام  تسا ، رهوش  زا  بلط  دـشابیم  رهم  عوضوم  ًاعون  هک  یقح 
فـصن دهد ، قالط  ار  دوخ  نز  رهم ، هیدأت  زا  لبق  رهوش  هچنانچ  تروص  نیا  رد  دزادرپب . دوخ  نزب  هبلاطملا  دنع  هک  دـهد  رارق  رهم  لایر 

دـشاب ثلاث  صخـش  زا  رهوش  بلط  روبزم  قح  تسا  نکمم  دزادرپب . دیاب  ار  رگید  فصن  ددرگیم و  طقاس  تسا  لایر  رازه  هاجنپ  هک  نآ 
اریز ددرگیم ، لقتنم  رهوشب  ثلاث  صخـش  بلط  فصن  یکیدزن  زا  لبق  قالط  تروص  رد  تسا ، هداد  رارق  دوخ  نز  رهم  ار  نآ  رهوش  هک 

ار نآ  فصن  دـیاب  نز  الا  دـشاب و  هدرکن  تفایرد  ار  نآ  نز  هک  تسیتروص  رد  رما  نیا  تسا . یجراـخ  نیع  مکح  رد  راـبتعا  نیاـب  بلط 
. دهدب رهوشب 

، ددرگیم طقاس  رهم  فصن  یکیدزن  زا  لبق  قالط  رثا  رد  دـشاب ، هدـش  وا  نماـض  ثلاـث  صخـش  هدوب و  رهوش  ةدـهعب  رهم  هک  یتروص  رد 
تخادرپ لوئسم  ثلاث  صخش  هاگره  تسا  نینچمه  تسا . نزب  رهوش  تینویدم  رب  عرف  نامـض ، رثا  رد  نزب  ثلاث  صخـش  تینویدم  اریز 

دشاب  نز  رهم 
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دوخ نز  اب  هکنآ  زا  لبق  غولب  نسب  ندیسر  زا  سپ  رسپ  دشاب و  وا  راسعاب  لهاج  نز  دهد و  نز  ار  دوخ  رسعم  رسپ  یلو ، هک  يدروم  دننام 
. دهد قالط  ار  وا  دیامن  یکیدزن 

ود نآ  هاگره  ، ) هعفـش قح  رایخ و  قح  ای  ریجحت و  قح  قافترا ، قح  عافتنا ، قح  دـننام  دـشاب  هدـش  هداد  رارق  رهم  ینیع  قح  تسا  نکمم 
. ددرگیم کیرش  نآ  فصن  رد  رهوش  یکیدزن ، زا  لبق  قالط  رثا  رد  تروص  نیا  رد  دوش ) هتسناد  لاقتنا  لباق 

تسین دوجوم  نز  تیکلم  رد  قالط  نامز  رد  رھم  - 2

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 1236 

http://www.ghaemiyeh.com


هراشا

: دیآ شیپ  تسا  نکمم  تروص  راهچ  دشابن ، دوجوم  نز  دزن  تاهج  زا  یتهجب  رهم  قالط  نامز  رد  هاگره 

تسا نیعم  نیع  رهم  فلا -

قح م ..« : ق . « 1092  » هدام قبط  رهوش  دشابن ، دوجوم  نز  دزن  تاهج  زا  یتهجب  قالط  نامز  رد  هدوب و  یجراخ  نیع  رهم  هک  یتروص  رد 
«. دنک دادرتسا  ًاتمیق  ای  الثم  ای  ًانیع  ار  فصن  زا  دازام  دراد 

ار نآ  فصن  لثم  دـیاب  نز  هدوب ، یلثم  لاوما  زا  تسین  دوجوم  نز  دزن  نآ  نیع  هک  رهم  عوضوم  هاگره  هک  تسنآ  ـالاب  تراـبع  زا  روظنم 
. دزادرپب واب  ار  نآ  فصن  تمیق  دیاب  هدوب  یمیق  لاوما  زا  هاگره  دهدب و  رهوشب 

رد اریز  دوشیم ، دوخ  رهوش  نویدـم  نز  ار  تمیق  نآ  ددرگیم و  میوقت  عاـشم  روطب  رهم  فـصن  هک  تسا  وـحن  نیدـب  رهم  فـصن  میوـقت 
تفایرد ار  نآ  تمیق  تسین  دوجوم  نوچ  دیدرگیم و  نآ  زا  عاشم  فصن  کلام  قالط  رثا  رد  رهوش  دوبیم ، دوجوم  رهم  نیع  هک  یتروص 

. درادیم
رهم تمیق  فصن  تخادرپـب  دـهعتم  نز  قـالط  رثا  رد  دـشابن ، دوـجوم  نز  تیکلم  رد  رهم  نیع  هاـگره  هک  دـننآ  رب  نییقوـقح  زا  یـضعب 

تمیق هک  نآ  لدـب  دوش ، فرـصم  نز  فرط  زا  اـی  ددرگ  فلت  هکنآ  زا  سپ  رهم  دـشابیم و  رهم  فصن  رهوش  قح  عوضوم  اریز  ددرگیم ،
هکلب تسین ، یملع  رظن  زا  طقف  الاب  دروم  رد  نییقوقح  نیب  فالتخا  ددرگزاب . رهوشب  دیاب  نآ  فصن  دش و  دهاوخ  نآ  نیزگ  ياج  تسا 

هک تسنآ  رما  نیا  تلع  دشابیم ، نآ  عاشم  فصن  تمیق  ربارب  ود  زا  شیب  اعون  لماک  یئیـش  کی  تمیق  اریز  دراد ، رب  رد  زین  یلمع  ۀـجیتن 
همزالم  نوچ  تکرش 
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تمیق فصن  زا  رتمک  یئیش  زا  عاشم  فصن  تمیق  تهج  نیدب  دیامنیم . داجیا  نآ  تمیق  رد  یصقن  دراد ، عاشم  لام  رد  کیرش  طلـست  اب 

. دشاب عاشم  فصن  تمیق  هک  دیامنیم  دییأت  ار  لوا  هیرظن  هدام  رهاظ  تسا . ءیش  نآ 
تدم رد  هک  دـشاب  یئایـشا  زا  هتفرگ  رارق  رهم  دروم  هک  یلام  هاگره  هک  تسنآ  دریگ  رارق  شـسرپ  دروم  تسا  نکمم  الاب  ةدام  رد  هچنآ 

دننآ رب  یـضعب  تفرگ ؟ رظن  رد  دـیاب  میوقت  عقوم  رد  ار  ینامز  هچ  تمیق  تسا  هدرک  لزنت  ای  یقرت  رازاب  رد  نآ  تمیق  قالط  حاکن و  نیب 
رهوشب قالط  نامز  رد  رهم  فصن  تمیق  هیدأتب  مزلم  نز  هک  تسنآ  دسریم  رظنب  هچنآ  ددرگ . تخادرپ  رهوشب  دـیاب  فلت  نامز  تمیق  هک 
تسین دوجوم  نآ  نیع  نوچ  دوشیم و  رهم  زا  فصن  قحتسم  قالط  رثا  رد  رهوش  تسا و  هدوب  نزب  قلعتم  قالط  نامز  ات  رهم  اریز  دشابیم ،
کلاـم هک  بصغ  دروم  فـالخ  رب  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  دـیاب  قـالط  ناـمز  تمیق  نیارباـنب  دزادرپـب . دوخ  رهوـشب  دـیاب  نز  ار  نآ  تمیق 

قح دیامنیم و  ادـیپ  لیدـبت  قح  دروم  ددرگ  فلت  نوچ  تسا و  هدـشن  عطق  نامز  چـیه  هطبار  نآ  هتـشاد و  دوخ  لام  رب  قاقحتـسا  هشیمه 
. دوشیم هتفرگ  رظن  رد  نامز  نآ  تمیق  نیاربانب  تفرگ ، دهاوخ  قلعت  فلت  نامز  رد  لدب ، رب  کلام 

یناسک ۀلیـسوب  ای  تسا و  هدـنام  رظن  رد  هک  یفاصوا  ای  هدراذـگ و  یقاب  دوخ  زا  هک  ینئارق  راثآ و  ۀلیـسوب  تسین  دوجوم  هک  یلام  میوقت 
زا هک  دنتـسین  زین  یـصاخشا  دشاب و  هدنامن  یقاب  رهم  زا  ینئارق  راثآ و  هک  يدراوم  رد  یلو  تسا ، ناسآ  لهـس و  دناهدوب  هدید  ار  نآ  هک 

رهوش هچناـنچ  ددرگیم و  نییعت  تسا  نقیتم  هک  یتمیق  دراوم  هنوگ  نیا  رد  تسا . لکـشم  راوشد و  نآ  میوقت  دنـشاب  هاـگآ  نآ  تیعـضو 
ناوتن هک  یتروص  رد  ددرگیم . یقحیب  هب  موکحم  نآب  تبـسن  دناوتن ، هاگره  و  دیامن ، تابثا  ار  نآ  دـناوتیم  دـشابیم  نآ  رب  هدایز  یعدـم 
رهوش هاگره  سرداد  رظن  زا  یلو  دـسریمن ، رظنب  حالـصا  زج  ةراچ  یئاضق  تلادـع  فاـصنا و  تیاـعر  يارب  دومن  نییعت  ار  نقیتم  رادـقم 

. دوشیم هداد  يوعد  تابثا  مدعب  مکح  دنک ، تباث  ار  دوخ  هبلاطم  دروم  رادقم  دناوتن 
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- تسا تعفنم  رهم  ب -

زا  نآ  مامت  ءافیتسا  زا  سپ  دشاب و  تعفنم  رهم  هاگره 
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. ددرگیم بوسحم  هدش  فلت  تعفنم  دوش ، هداد  قالط  نز  یکیدزن  زا  لبق  نز ، فرط 
تسا هیزجت  لباق  هچنانچ  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  یلثم  هکنآ  رگم  دزادرپب ، رهوشب  قالط  نامز  رد  ار  نآ  فصن  تمیق  دیاب  نز  نیاربانب 

ار نآ  نز  دـشاب و  هدـش  هداد  رارق  نز  رهم  ینیعم ، ۀـناخ  هام  شـش  تنوکـس  تعفنم  هاگره  الثم  دوشیم . راذـگاو  رهوشب  نآ  لـثم  فصن 
هام هس  هک  ار  نآ  فصن  تمیق  نز  دهد ، قالط  ار  دوخ  نز  یکیدزن  زا  لبق  رهوش  هچنانچ  تروص  نیا  رد  تسا ، هدومن  راذگاو  يرگیدب 

. دزادرپیم رهوشب  تسا 

- تسا لمع  رهم  ج -

ددرگیم بوسحم  هدش  فلت  لمع  نآ  دهد ، قالط  ار  دوخ  نز  رهوش  یکیدزن  زا  لبق  نآ  ماجنا  زا  سپ  دشاب و  لمع  رهم  هک  یتروص  رد 
زا سپ  دوش و  هداد  رارق  نز  رهم  ینیعم  ۀـشقن  قـبط  ۀـناخ  ناـمتخاس  هاـگره  ـالثم  دـشاب . دوـجوم  جراـخ  رد  مسجم و  نآ  ۀـجیتن  هچ  رگا 
هک يداـم  یئیـش  تروصب  هتفاـی و  تروص  رییغت  دـهعت  دروم  دـهد ، قـالط  یکیدزن  زا  لـبق  ار  دوـخ  نز  رهوـش  روـبزم ، ۀـناخ  ناـمتخاس 

فصن هک  دوش  هتخانـش  یلثم  هکنآ  رگم  دزادرپب ، دیاب  رهوشب  نز  ار  لمع  فصن  تمیق  تروص  نیا  رد  تسا . هدمآ  رد  دشابیم  نامتخاس 
سیردت دـننام  دوشن  عفتنم  نآ  زا  رهوش  هک  یتروص  رد  دریگیم . ماجنا  دـشاب  هیزجت  لباق  هچنانچ  میقتـسم  ریغ  ای  میقتـسم  نز  ۀلیـسوب  نآ 

رد روبزم  لمع  زا  فصن  تمیق  تخادرپب  دـهعتم  نز  تسا ، قوقح  ملع  رد  صـصختم  دوخ  هک  يرهوشب  تبـسن  یندـم  قوقح  لاس  کی 
لمع هاگره  یلو  تسا . هتفرگ  رارق  رهم  قلطم  روطب  ای  هدوب  رهم  عوضوم  ترـشابم ، طرـشب  لمع  هاوخ  دـشابیم ، دوخ  رهوشب  قالط  ناـمز 

. تسا نآ  فصن  تمیق  تخادرپب  دهعتم  نز  ددرگیم و  بوسحم  یمیق  دشابیمن  هیزجت  لباق  تسا و  یلثم 

- تسا قح  رهم  د -

هکنآ لوق  ربانب   ) هعفـش قح  رایخ و  قح  ینکـس و  قح  لـیبق  زا  تسا ، هدرک  ءاـفیتسا  ار  نآ  نز  دـشاب و  قح  رهم  عوضوم  هک  یتروص  رد 
تسا  لمع  ای  تعفنم  رهم  عوضوم  هک  تسا  يدروم  دننام  روبزم  دروم  دومن .) راذگاو  ریغب  ار  ود  نآ  ناوتیم 
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. دهدب رهوشب  قالط  نامز  شزراب  ار  نآ  فصن  تمیق  نز  دیاب  ددرگیم و  بوسحم  هدش  فلت  ینعی  دشاب ، هدش  ماجنا  هک 

: دنچ یلئاسم 

، دوش هداد  قالط  یکیدزن  زا  لبق  سپس  هدش و  راذگاو  ریغب  نز  فرط  زا  رهم  عوضوم  هک  یتروص  رد  لوا - ۀلئسم 

نآ عاـشم  فـصن  اـت  دـشابیمن  دوـجوم  نز  تیکلم  رد  رهم  نیع  قـالط  ناـمز  رد  اریز  تسا ، هدـش  فـلت  رهم  عوـضوم  هک  تـسنآ  دـننام 
یقرف رما  نیا  رد  درادـیم . درتسم  ًاتمیق  ای  اًلثم  ار  فصن  زا  دازام  یندـم  نوناـق  « 1092  » هدام قبط  رهوش  اذـل  دـبای ، تدوع  رهوش  تیکلمب 

هتشادن ای  هتشاد  ار  هلماعم  خسف  قح  نمث  رد  بیع  ای  نبغ  دننام  تاهج  زا  یتهجب  نز  هکنآ  ای  یطرش ، ای  دشاب  یعطق  لاقتنا  هک  دیامنیمن 
راتخم نز  يرایخ ، عیب  دننام  دشاب ، یلالحنا  لباق  هلماعمب  ریغب ، نز  فرط  زا  رهم  لاقتنا  هاگره  هک  دننآ  رب  هیماما  ياهقف  زا  یـضعب  دـشاب .
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هیدأت رهوشب  ار  رهم  زا  فصن  لدب  دـنکن و  خـسف  ار  هلماعم  هکنآ  ای  دـهدب و  رهوشب  هدوب  رهم  هچنآ  زا  فصن  خـسف و  ار  هلماعم  هک  تسا 
رد رهم  نیع  ناـمز  نآ  رد  ددرگیم و  رهم  فصن  قحتـسم  رهوش  هک  تسا  قـالط  ناـمز  رد  اریز  دـسریم ، رظنب  لکـشم  روبزم  لوق  دـیامن .

یلثم رهم  هچنانچ  یلب  ددرگیم . تمیق  لثم و  زا  نآ  لدـب  فصن  قحتـسم  رهوش  هک  دوب  نآ  رب  دـیاب  راچان و  نیاربانب  دـشابیمن  نز  تیکلم 
راذـگاو رهوشب  یلثم  درف  کـی  ناونعب  ار  نآ  زا  فصن  رهم ، نیع  دادرتسا  زا  سپ  خـسف و  ار  ثلاـث  صخـش  اـب  هلماـعم  دـناوتیم  نز  دـشاب 

. دیامن
ناـمز رد  هتفاـی و  تدوع  نز  تیکلمب  بابـسا  زا  یببـسب  ریغب ، نز  فرط  زا  نآ  يراذـگاو  زا  سپ  رهم  عوضوم  هک  یتروـص  رد  هرـصبت -

تیکلم رد  قالط  نامز  رد  رهم  نیع  اریز  دمآ ، دـهاوخ  رد  رهوش  تیکلمب  قالط  رثا  رد  نآ  زا  عاشم  فصن  دـشاب ، نز  تیکلم  رد  قالط 
رهوش م  ق . « 1092  » هدام روتـسدب  نیاربانب  دیامنیمن . جراخ  ندوب  رهم  زا  ار  نآ  نز ، ددجم  تیکلمب  تدوع  اب  ریغب  يراذگاو  تسا و  نز 

. درادیم درتسم  ًانیع  ار  نآ  فصن  زا  دازام 
لام تدوع  زا  سپ  تسا و  هدش  نآ  نیزگ  ياج  تمیق  ای  لثم  زا  لدـب  نز ، تیکلم  زا  رهم  جورخ  اب  هک  دـننآ  رب  هیماما  ياهقف  زا  یـضعب 

يارب  یبجوم  نز ، ددجم  تیکلمب  لاقتنا  دروم 
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. تسا هدشن  لصاح  روبزم  لام  رب  رهوش  طورشم  قح  قلعت 
ۀلماعم ناونع  تحت  رهم  عوضوم  هچنانچ  هک  دننآ  رب  دناهدراذگ و  قرف  لالحنا  لباق  لالحنا و  لباق  ریغ  ۀلماعم  نیب  ءاهقف  زا  رگید  یـضعب 
فصن قحتسم  رهوش  تسا ، هتفای  تدوع  وا  تیکلمب  يدیدج  ناونع  ببـسب  سپـس  هدش و  لقتنم  يرگیدب  نز  فرط  زا  لالحنا  لباق  ریغ 
نیدـب هتفرگ  رارق  يرگید  ناونع  تحت  دـشابیمن و  اراد  ار  رهم )  ) ناونع روبزم  لاـم  یقوقح  رظن  زا  اریز  تسا ، نآ  تمیق  اـی  لـثم  زا  لدـب 

رتخد وا  نوچ  ردـپ  توف  رثا  رد  سپـس  هتخورف و  دوخ  ردـپب  ار  نآ  نز  هک  هدوب  هناخ  رهم  عوضوم  هاگره  الثم  تسا . يرگید  لام  تهج 
هتخانـش ردپ  كرت  ام  هکلب  ددرگیمن ، بوسحم  رهم  روبزم  ۀناخ  رگید  تسا ، هدش  لقتنم  واب  ثراب  هناخ  یمامت  هدوب  یفوتم  درفب  رـصحنم 

عیب خـسف  رثا  رد  سپـس  يرایخ و  عیب  دـننام  دـشاب ، هدـش  راذـگاو  ریغب  لالحنا  لباق  دوقع  زا  یکی  ببـسب  رهم  عوضوم  هاگره  اما  دوشیم .
لباق دقع  ۀلیسوب  رهم  نیع  لاقتنا  رد  اریز  دوب ، دهاوخ  نآ  فصن  قحتـسم  لوخد  زا  لبق  قالط  رثا  رد  رهوش  تسا ، هدمآ  رد  نز  تیکلمب 

. ددرگیم نآ  فصن  کلام  رهوش  قالط ، رثا  رد  نز ، تیکلمب  نآ  تدوع  زا  سپ  تسا و  هدشن  بلس  رهم  زا  رهوش  طورشم  قح  لالحنا ،
یقرف ددرگیم ، رهم  نـیع  زا  فـصن  قحتـسم  یکیدزن  زا  لـبق  قـالط  رثا  رد  رهوـش  هـک  م  ق . « 1092  » هدام قالطا  ربانب  تشذـگ  هکناـنچ 

رد نز  تیکلمب  يدیدج  ببس  ۀلیـسوب  ای  هدوب و  قباس  دقع  لالحنا  رثا  رد  نز ، تیکلمب  ریغب  لاقتنا  زا  سپ  رهم  نیع  تدوع  هک  دیامنیمن 
. دهدیمن رییغت  ار  رما  تقیقح  نآ ، رب  ۀلماعم  هدوب و  رهم  روبزم  لام  تروص ، ود  ره  رد  اریز  دشاب ، هدمآ 

هدوب نآ  مکح  رد  ای  یجراخ و  نیع  رهم  عوضوم  هک  یتروص  رد  مود - ۀلئسم 

زا ار  نآ  فصن  لدب  دیاب  نز  دهد ، قالط  ار  نز  یکیدزن  زا  لبق  رهوش  دشاب و  هدومن  ضوع  الب  حلـص  ای  هبه و  دوخ  رهوشب  ار  نآ  نز  و 
نآ مکح  رابتعا  نیاب  تسا و  فلت  مکح  رد  ثلاث و  صخـشب  نآ  يراذگاو  دننام  رهوشب  رهم  يراذگاو  اریز  دهدب ، رهوشب  تمیق  ای  لثم 

. دشابیم ناسکی  ود 

هدوب رهوش  ۀمذ  رب  یلک و  رهم  هک  یتروص  رد  موس - ۀلئسم 

دوخ  رهوش  نز  دقع ، زا  سپ  و 
 409 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 1239 

http://www.ghaemiyeh.com


رد نز  اریز  دزادرپب ، دوخ  رهوشب  هدش  هداد  رارق  رهم  هک  ار  هچنآ  فصن  دیاب  نز  دوش ، هداد  قالط  یکیدزن  زا  لبق  دشاب و  هدومن  ءاربا  ار 
و دشابیم . تاطقـسم  زا  یکی  دهعت  ءافیا  دـننام  ءاربا  یقوقح  رظن  زا  تسا . هدومن  جراخ  دوخ  تیکلم  زا  ار  نآ  هدرک و  فرـصت  دوخ  رهم 

تیاکح طوسبم  دـعاوق و  باتک  زا  تسا . فالتا  دـننام  ءاربا  تقیقح  رد  دوشیمن و  هدراذـگ  قرف  بلط  لاـقتنا  ءاربا و  نیب  یلیلحت  رظن  زا 
، دننآ رب  زین  هماع  نییقوقح  زا  یضعب  تشاد و  دهاوخن  رهم  تباب  زا  نز  رب  یقح  قالط  زا  سپ  رهوش  دناهداد  لامتحا  نانآ  هک  تسا  هدش 
زا الاب  رد  هچنآب  هجوت  اب  ریخا  لامتحا  تسا . هدرکن  فلت  ار  نآ  نینچمه  هدادـن و  لاقتنا  واب  ار  دوخ  رهم  هتفرگن و  رهوش  زا  یلام  نز  اریز 

. دهدیمن قفو  یقوقح  دعاوق  اب  دیدرگ  نایب  یلیلحت  رظن 

، دنک اهر  يرگید  لام  ای  رهم  لباقم  رد  علخ  قالطب  ار  دوخ  نز  یکیدزن  زا  لبق  رهوش  هک  یتروص  رد  مراهچ - ۀلئسم 

ءاربا و دننام  علخ  قالط  رد  رهم  لذب  اریز  دهدب ، واب  ار  رهم  زا  فصن  تسا ، هدومن  لذب  رهوشب  علخ  قالط  يارب  هچنآ  رب  هوالع  دـیاب  نز 
. دباییم تدوع  رهوشب  رهم  زا  فصن  هدش  عقاو  یکیدزن  زا  لبق  قالط  نوچ  دشابیم و  رهوشب  رهم  ۀبه 

اریز دـشابیمن ، دوجوم  رهم  هبه  ءاربا و  اب  علخ ، قالط  لباقم  رد  نز  فرط  زا  رهم  لذـب  نیب  یتهابـش  هک  دـناهدومن  لاکـشا  ءاهقف  زا  ضعب 
ددرگیم رهم  فصن  کلام  ًارهق  رهوش  یکیدزن  زا  لبق  قالط  رثا  رد  تسا و  نآ  فالتا  دننام  دوشیم و  عقاو  قالط  زا  لبق  رهم  ۀـبه  ءاربا و 

رارق رهم  لذـب  لباقم  رد  هک  یعلخ  قـالط  رد  یلو  دوشیم ، هداد  رهوشب  نآ  لدـب  تسین  دوجوم  نز  تیکلم  رد  ناـمز  نآ  رد  رهم  نوچ  و 
رهم فصن  کیلمت  بجوم  قالط  ات  دشابیمن  قالط  رب  مدقم  رهم  لذب  ببـس  دندرگیم و  دوجوم  نامز  کی  رد  قالط  لذب و  تسا ، هتفرگ 

. درادن نز  رب  یقح  رهوش  دوش ، لذب  رهم  هچنانچ  علخ  قالط  رد  نیاربانب  تسا . حجرم  الب  حیجرت  نآ  نتشاد  مدقم  ددرگ و  رهوشب 
رهوش اذل  دشابیمن  دراو  الاب  لاکـشا  دوب و  دهاوخن  يراج  دریگ  رارق  لذب  دروم  يرگید  لام  هک  یتروص  رد  روبزم  لالدتـسا  دسریم  رظنب 

. ددرگیم رهم  فصن  قحتسم  قالط  رثا  رد 

هدوب یجراخ  نیع  رهم  عوضوم  هک  یتروص  رد  مجنپ - ۀلئسم 

تیکلم  رد  هک  رگید  عاشم  فصن  یکیدزن  زا  لبق  قالط  رثا  رد  دشاب ، هدومن  راذگاو  ثلاث  صخشب  نز  ار  نآ  عاشم  فصن  و 
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. تسا دوجوم  نز  تیکلم  رد  نآ  ددرگیم و  رهم  زا  عاشم  فصن  کلام  قـالط  رثا  رد  رهوش  اریز  دـباییم ، تدوع  رهوشب  تسا  یقاـب  نز 
فـصن ینعی  عاشم ، فصن  کلام  قالط  رثا  رد  رهوش  دوب ، دوجوم  قالط  نامز  رد  نز  تیکلم  رد  رهم  ماـمت  هاـگره  هک  دـننآ  رب  یـضعب 

زا عاشم  فصن  تسا ، دوجوم  طقف  رهم  زا  عاشم  فصن  قالط  ناـمز  رد  هک  روبزم  ضرف  رد  و  دـیدرگیم ، رهم  ءازجا  زا  یئزج  ره  یـضرف 
رهوش کلم  هک  روبزم  عبر  رب  هوالع  نیاربانب  تسا . عبر  نآ  دباییم و  تدوع  رهوشب  دشابیم  دوجوم  نز  تیکلم  رد  قالط  نامز  رد  هچنآ 

. دشاب هدیسر  واب  رهم  زا  فصن  ات  دهدب  رهوشب  مه  ار  رهم  عبر  لدب  دیاب  نز  ددرگیم ،
قحتسم قالط  رثا  رد  رهوش  اریز  دشابیم ، فیعض  دناهدومن  دانتسا  نآب  عاشم  عبر  لاقتنا  رد  نانیا  هک  یلیلدب  روبزم  ةدیقع  هک  دسریم  رظنب 
بابسا زا  یببسب  ار  نیعم  رهم  زا  زورفم  فصن  نز  هچنانچ  یلو  تسا ، دوجوم  نز  تیکلم  رد  نآ  ددرگیمن و  رهم  زا  عاشم  فصن  زا  شیب 

لدب دـیاب  نز  ددرگیم و  تسا  دوجوم  هچنآ  زا  فصن  کلام  قالط  رثا  رد  رهوش  ینعی  دوب ، دـهاوخ  حیحـص  مکح  نآ  دـشاب  هداد  لاقتنا 
. دهدب رهوشب  رهم  فصن  ات  ار  هیقب 

رد رابتعا  نیاب  رهوش  اریز  ثلاث ، صخـشب  ای  دـشاب  هدـش  راذـگاو  رهوشب  رهم  زا  زورفم  ای  عاشم  فصن  هک  دـیامنیمن  یقرف  الاب  هلأـسم  رد 
. تسا ثلاث  صخش  مکح 
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دشاب هدش  هداد  نزب  يرگید  لام  نآ  ياجب  دوقع  زا  یکی  رثا  رد  سپس  هدوب و  نیعم  دقع  رد  رهم  هک  یتروص  رد  مشش - هلأسم 

ضوع رد  رهوش  فرط  زا  هک  یلام  اریز  دـهدب ، جوزب  نیعم  رهم  فصن  تمیق  رادـقمب  دـیاب  نز  دوش ، هداد  قـالط  نز  یکیدزن  زا  لـبق  و 
يرگید لام  لباقم  رد  رهوشب  ار  نآ  هدرک و  فرـصت  دوخ  رهم  رد  هلیـسو  نیدـب  نز  تسا و  یلقتـسم  هلماعم  رثا  رد  دوشیم  هداد  نزب  رهم 

ۀلماعم هک  دـیامنیمن  یقرف  دـشاب . هدرک  فلت  ای  لقتنم و  ًاناجم  ثلاث  صخـشب  ار  نآ  نز  هک  تسنآ  دـننام  رما  نیا  تسا و  هدومن  راذـگاو 
. ضوعم ۀبه  ای  حلص و  ای  دشاب  هضواعم  ای  عیب  روبزم 

یکیدزن زا  دعب  قالط  رد  رهم  مود - تمسق 

هراشا

زا یکی  هک  رهم  روبزم ، دقع  رثا  رد  اذل  تسا  رگید  یکیلمت  دوقع  دننام  دراد  هک  یلام  ۀـبنج  رابتعاب  حاکن  دـقع  دـش  هداد  رکذـت  هکنانچ 
ددرگیم و  لخاد  نز  تیکلم  رد  تسا  نیضوع 
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نوناق هک  يدراوم  رد  رگم  دراد ، عافتنا  فرـصت و  هنوگ  همه  قح  دوخ  کلمی  امب  تبـسن  یکلاـم  ره  : » یندـم نوناـق  « 30  » ةدام روتسدب 

ای دشورفب و  ار  نآ  هکنآ  دننام  دنک ، فرـصت  نآ  رد  دهدب  وا  ضبقب  ار  رهم  رهوش  هکنآ  زا  لبق  دناوتیم  نز  نیاربانب  دشاب .» هدرک  ءانثتـسا 
رد دهاوخب  هک  یفرـصت  عون  ره  دناوتیم  دوشیم و  رهم  کلام  نز  دقع ، درجمب  : » دـیوگیم م  ق . « 1082  » هدام هک  تسا  نیا  دـیامن . فالتا 

م ق . « 1092  » هدام هکنانچ  دوش  عقاو  یکیدزن  زا  لبق  قـالط  هکنآ  رگم  دـیامنیمن ، نز  رهم  رد  يریثأـت  هنوگچـیه  قـالط  و  دـیامنب ،» نآ 
: دیوگیم

هداد البق  ار  رهم  فصن  زا  شیب  رهوش  رگا  دوب و  دهاوخ  رهم  فصن  قحتـسم  نز  دـهد ، قالط  ار  دوخ  نز  یکیدزن  زا  لبق  رهوش  هاگره  »
تبسن نز  تیکلام  ةدعاق  زا  ءانثتسا  م  ق . « 1092  » ةدام مکح  نیاربانب  دنک » دادرتسا  ًاتمیق  ای  اًلثم  ای  ًانیع  ار  فصن  زا  دازام  دراد  قح  دـشاب 

. دوشیم هداد  نزب  رهم  مامت  یکیدزن  زا  لبق  توف  دروم  رد  تهج  نیدب  دشابیم و  رهمب 
دیاب الاب  ةدام  ود  دافمب  هجوت  اب  تسا . نآ  رد  یکیدزن  ریثأت  رهمب و  تبـسن  نز  تیکلام  ةوحن  دـشابیم ، وگتفگ  دروم  یلیلحت  رظن  زا  هچنآ 
هکلب دـشابیمن ، ناـسکی  رهم  یماـمتب  تبـسن  وا  تیکلاـم  ةوحن  یلو  دوشیم  لـصاح  دـقع  درجمب  رهمب  تبـسن  نز  تیکلاـم  هک  دوب  نآ  رب 

ۀلیـسوب تسا ، یکیدزن  زا  لبق  قالط  رثا  رد  رهوش  تیکلمب  تشگرب  يارب  لباق  هک  رگید  فصن  تباـث و  نآ  فصنب  تبـسن  نز  تیکلاـم 
دقتعم وا  هک  هدش  تیاکح  یفاکسا  زا  دشابیم . رهم  زا  رگید  فصنب  تبسن  نز  تیکلام  طرـش  یکیدزن ، نیاربانب  ددرگیم ، تیبثت  یکیدزن 

هک دشاب  نآ  رب  زین  یفاکسا  تسا  نکمم  رهوش . یکیدزن  رثا  رد  رگید  فصن  دوشیم و  لخاد  نز  تیکلمب  دقع  ببـسب  رهم  فصن  تسا ،
. دشاب بلطم  ءادا  يارب  اسران  وا  ترابع  یلو  دوشیم ، لصاح  یکیدزن  رثا  رد  رگید  فصنب  تبسن  نز  تباث  تیکلام 

- یکیدزن هرصبت -

زا هاوخ  روبزم  ۀطبار  دیآیم . دوجوب  رهوش  نز و  نیب  هک  تسا  یـسنج  ۀطبار  زا  ترابع  دـشابیم  رکذـتم  م  ق . « 1092  » هدام هک  یکیدزن 
لخاد هفشح  ردقب  درم  تلآ  زا  هک  تسنآ  روبزم  یکیدزن  طرش  یلو  ددرگیم ، رهم  یمامت  رارقتسا  بجوم  دشاب  نز  بقع  ای  ولج  يارجم 

رتمک  ندرک  لخاد  دوشن . لازنا  هچ  رگا  ددرگ ، نز  تلآ  رد 
 412 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

لوق دوشیمن . رهم  رگید  فصن  تیبثت  بجوم  ددرگیمن و  بوسحم  یکیدزن  یـسنج ، تاعتمت  زا  رگید  عاونا  و  ذـیخفت ، ای  رادـقم و  نآ  زا 
: دنیوگیم هک  تسا  هیماما  ياهقف  دزن  روهشم  روبزم 
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. دوش لصاح  ناناتخ  ءاقتلا  هکنآ  طرشب  دشابیم ، نز  ربد  ای  لبق  رد  یط  تسا و  رهم  مامتب  تبسن  نز  قاقحتسا  بجوم  هک  یلوخد 
نز قاقحتسا  بجوم  دنروآ ، لمعب  یکیدزن  دنناوتب  هک  یلحم  رد  نیجوز  ندرک  تولخ  هک  تسا  هدش  تیاکح  هیماما  ياهقف  زا  ضعب  زا 
الا تسا و  رگیدکی  اب  نیجوز  ندرک  تولخ  زا  یکیدزن  لمع  راهظتـسا  روبزم  لوق  يانبم  هک  دـسریم  رظنب  دوب . دـهاوخ  رهم  مامتب  تبـسن 

هرکاب هجوز  هک  يدروم  دننام  دومن  زارحا  ار  رما  نیا  یکشزپ  تانیاعم  ۀلیسوب  ناوتب  هکنانچ  هدماین  لمعب  یکیدزن  هک  ددرگ  تباث  هاگره 
. دومن نز  يارب  رهم  یمامت  رارقتساب  مکح  ندرک ، تولخ  دانتساب  ناوتیمن  دشاب  هدشن  عقاو  مه  ربد  زا  یکیدزن  هدوب و 

لامجا تروص  رد  هک  یندم  یـسرداد  نیئآ  « 3  » هدام روتـسدب  یلو  تسا ، داتعم  قیرط  زا  یـسنج  ۀطبار  رد  رهاظ  هچ  رگا  یکیدزن  ۀـملک 
رب هیماما  بهذـم  ملـسم  فرع  و  دومن . راـتفر  ملـسم  فرع  رظن  قبط  دـیاب  دوشیم ، عوجر  ملـسم  تداـع  فرع و  هعوضوم و  نیناوق  حورب 

. دوشیم رهم  رارقتسا  بجوم  زین  ربد  زا  یکیدزن  هک  تسنآ 

حاکن خسف  دروم  رد  یمسملا  رهم 

هراشا

، دشابیمن ناسکی  ود  نآ  رد  رهم  تیعـضو  توافتم و  دمآ و  یقوقح  تعیبط  یلو  دوشیم ، حاکن  لالحنا  بجوم  قالط  دننام  هچ  رگا  خسف 
. دیدرگ نایب  هناگادج  ثحبم  رد  تهج  نیدب 

خـسف بجوم  هک  یتروص  رد  رگم  درادن  رهم  قح  نز  دوش ، خسف  یتهجب  یکیدزن  زا  لبق  حاکن  دقع  هاگره  : » م ق . « 1101  » هدام روتسدب 
خـسف دروم  رد  ددرگیم  مولعم  الاب  هدام  زا  هکناـنچ  تسا .» رهم  فصن  قحتـسم  نز  حاـکن  خـسف  دوجو  اـب  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  ننع 

: ددرگیم نایب  الیذ  هک  دوشیم  ضرف  تروص  ود  زین  قالط  دننام  حاکن 

یکیدزن زا  لبق  حاکن  خسف  دروم  رد  رهم  لوا -

هراشا

ار  حاکن  دوش ، عقاو  یکیدزن  هکنآ  زا  لبق  نز  ای  رهوش  تاهج  زا  یتهجب  هک  یتروص  رد 
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هک یضواعم  دقع  خسف  هدعاق  مکح  هک  دیامنیم  باجیا  دراد ، رهمب  تبسن  حاکن  هک  یضواعم  ۀبنج  اریز  درادن ، رهم  قح  نز  دیامن ، خسف 
نیـضوع زا  یکی  هک  نیجوز  نیب  یکیدزن  نوچ  نیاربانب  ددرگ . يراج  نآ  رد  دـشاب  خـسف  زا  لبق  کـلامب  نیـضوع  زا  کـی  ره  تشگرب 

دهعت دروم  یلک و  تسا  رگید  ضوع  هک  رهم  هاگره  اذـل  دوشیم ، هتخانـش  دوجوم  حاکن  رد  ضوع  تسا ، هدـماین  لـمعب  دوشیم  بوسحم 
. دباییم تدوع  رهوش  تیکلمب  هدوب  نیعم  نیع  هاگره  ددرگیم و  طقاس  هدوب  رهوش 

. دهدیم رهوشب  تمیق ، ای  لثم  زا  ار  نآ  لدب  وا  دشابن  دوجوم  نز  تیکلم  رد  رهم  هک  یتروص  رد 
هدام ددرگیم . طابنتسا  م  ق . « 286  » هدام زا  درادن و  یصوصخم  هدام  دقع ، زا  لبق  کلامب  خسف  رثا  رد  نیـضوع  زا  کی  ره  تدوع  ةدعاق 
یلثم تروص  رد  نآ ، لثم  تسا  هدـش  فلت  هک  يزیچ  نآ  ياـجب  تروص  نیا  رد  تسین  هلاـقا  عناـم  نیـضوع  زا  یکی  فلت  : » م ق . « 286»

رب تسا  رهم  فصن  قحتـسم  نز  هک  دـش  هتفگ  یکیدزن  زا  لـبق  قـالط  رد  هچنآ  دوشیم .» هداد  ندوب  یتمیق  تروص  رد  نآ  تمیق  ندوب و 
. دشابیم ءانثتسا  هدعاق و  فالخ 

اریز دوب ، دهاوخ  رهم  فصن  قحتسم  نز  دیآ ، لمعب  رهوش  فرط  زا  نز ، بویع  زا  یکی  رثا  رد  خسف  هچنانچ  هک  دننآ  رب  ءاهقف  زا  یـضعب 
اب روبزم  هیرظن  نالطب  تسا . رهم  فصن  قحتسم  نز  یکیدزن  زا  لبق  قالط  رد  دشابیم و  یکیدزن  زا  لبق  قالط  دننام  رهوش  فرط  زا  خسف 

تعیبط هکنآ  تسا و  هدـعاق  زا  ءانثتـسا  هفیرـش و  ۀـیآ  رب  ینتبم  یکیدزن  زا  لبق  قالط  رد  رهوش  تیکلمب  رهم  فصن  تدوع  هکنآـب  هجوت 
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نیضوع زا  کی  ره  هدعاق  قبط  حاکن  خسف  رد  نیاربانب  دومن . رگیدکیب  سایق  ار  ود  نآ  ناوتیمن  تسا و  ملسم  دشابیم ، قالط  زا  ریغ  خسف 
. دباییم تدوع  دقع  زا  لبق  کلامب 

- ءانثتسا

یمـسملا رهم  فصن  قحتـسم  وا  دوش  خـسف  ننع  تبـسب  نز  هلیـسوب  حاـکن  هک  یتروص  رد  دـیامنیم  حیرـصت  م  ق . « 1101  » هدام هکناـنچ 
رثا رد  نز  هک  تسنآ  رب  هدربمان  دروم  رد  یلع  وبا  دشابیم . هددعتم  تایاور  رب  ینتبم  هیماما  قوقح  رد  هدعاق  زا  روبزم  ءانثتـسا  دوب . دهاوخ 

فرط زا  هک  یـشیامزآ  دوخ و  رهوش  اب  ندومن  تولخ  رثا  رد  نز  هک  تسنآ  رب  ینتبم  روبزم  هیرظن  تسا . دوخ  رهم  یمامت  قحتـسم  خـسف 
هتسناد  نز  ات  هدش  رهوش 

 414 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
. ددرگیم رهم  رارقتسا  بجوم  دشابیم  ننعب  التبم  وا  هک  تسا 

یکیدزن زا  دعب  حاکن  خسف  دروم  رد  رهم  مود -

هراشا

دهاوخ دوخ  ره  یماـمت  قحتـسم  وا  دوش ، خـسف  رهوش  اـی  نز  فرط  زا  تاـهج  زا  یتهجب  نیجوز  یکیدزن  زا  سپ  حاـکن  هک  یتروص  رد 
دوجوم رما  نیا  رد  ةدام  تسا . هدش  رقتـسم  نز  تیکلم  رد  نآ  یمامت  یکیدزن  رثا  رد  هدـمآ و  رد  نز  تیکلمب  حاکن  بسب  رهم  اریز  دوب ،

خسف دروم  رد  طقف  م  ق . « 1101  » هدام هکنآ  دـنادیم و  دوخ  رهم  کلام  ار  نز  دـقع  درجمب  هک  م  ق . « 1082  » ةدامب هجوت  زا  یلو  تسین 
رهم یمامت  قحتسم  نز  یکیدزن  زا  سپ  حاکن  خسف  دروم  رد  هک  دوشیم  طابنتسا  تسا ، هتشاد  مورحم  رهم  زا  ار  نز  یکیدزن  زا  لبق  حاکن 

. دشابیم دوخ 
فلت ود  نآ  زا  یکی  هچنانچ  ددرگیم و  رب  دقع  زا  لبق  کلامب  نیـضوع  زا  کی  ره  دقع ، خسف  رثا  رد  هدعاق  قبط  هک  تسا  هدـش  لاکـشا 
ضوع رد  وا  ددرگ و  رب  رهوشب  یمـسملا  رهم  یکیدزن  زا  سپ  حاکن  خسف  دروم  رد  دیاب  نیاربانب  دوشیم . هداد  نآ  کلامب  لدب  دشاب  هدش 

لدب تسا  مزلم  وا  دوشیم و  هتخانش  ضوعم  فالتا  مکح  رد  تسا  رهوش  فرط  زا  عضب  ءافیتسا  هک  یکیدزن  اریز  دزادرپب ، نزب  لثملا  رهم 
نز تیکلم  باحصتسا  دوجوب  هجوت  اب  یلو  تسا ، دراو  هدعاق  ءارجا  رظن  زا  هچ  رگا  روبزم  لاکشا  دهدب . نزب  تسا  لثملا  رهم  هک  ار  نآ 

. دشابیم هیجوت  لباق  یقوقح  ةدعاق  دروم ، رد  صوصخم  تایاور  یمسملا و  رهمب  تبسن 
دعب لصاح  ننع  نونج و  دننام   ) ددرگ خسف  هدـمآ  دوجوب  یکیدزن  زا  دـعب  هک  یبیع  رثا  رد  حاکن  هچنانچ  هک  تسنآ  رب  طوسبم  رد  خـیش 

ۀلیـسوب نز  يارب  یمـسملا  رهم  تیکلم  اریز  دوب ، دهاوخ  یمـسملا  رهم  یمامت  قحتـسم  نز  دیامنب ) خسف  ار  حاکن  دناوتیم  نز  هک  دقع  زا 
لبق روبزم  بیع  هکنآ  زا  معا  دوش ، خسف  تسا  هدوب  یفخم  یکیدزن  نامز  رد  هک  یبیع  رثا  رد  حاکن  هاگره  و  تسا ، هدش  رقتسم  یکیدزن 

رد هک  تسیدروم  دننام  روبزم  دراوم  اریز  دوب ، دهاوخن  یمـسملا  رهم  قحتـسم  نز  دشاب ، هدش  ثداح  نآ  زا  دـعب  ای  هدوب  دوجوم  دـقع  زا 
نزو تسا  هدش  عقاو  حیحص  حاکن  هکنآ  اب  اریز  دسریم ، رظنب  فیعض  خیش  لوق  تسا . هدوب  لطاب  دوش  هتفگ  رتهب  ای  لحنم  حاکن  تقیقح 

تیبثت  وا  تیکلام  یکیدزن  ۀلیسوب  هدیدرگ و  یمسملا  رهم  کلام  نآ  رثا  رد 
 415 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

ياهقف نیب  رد  روبزم  ۀیرظن  تهج  نیدب  دشابیم ، هدـعاق  فالخ  رب  حاکن  نالطب  ضرف  دـیامنیمن ، یئارقهق  رثا  مه  خـسف  تسا و  هدـیدرگ 
. تسا هدومنن  ادیپ  یناوریپ  هیماما 

ددرگ خسف  فصو  فلخت  رثا  رد  م  ق . « 1128  » هدام روتسدب  رھوش  فرط  زا  حاکن  هک  یتروص  رد  هرصبت 1 -
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تراسخ لوئسم  هدوب  رهوش  لهجب  ءارغا  بجوم  هک  یـسک  ددرگ ، ررـضتم  نآ  ببـسب  رهوش  دوش و  خسف  سیلدت  رایخ  رثا  رد  هکنآ  ای  و 
اب فاصوا  نآ  دوجو  دامتعاب  رهوش  دیوگب و  رهوش  يارب  رتخد  رد  ار  یفاصوا  دوجو  يرگید  صخش  ای  رتخد  ردپ  هکنآ  دننام  دشابیم . وا 
ای هیلاع  تاـمولعم  ياراد  نز  هک  دـیوگب  رهوشب  تسا  يدزماـن  رد  ۀطـساو  هک  يرگید  صخـش  اـی  رتخد  ردـپ  ـالثم  دـیامن . جاودزا  رتخد 

هجوز هک  ددرگ  مولعم  یکیدزن  زا  سپ  دـنک و  وا  حاکنب  مادـقا  فاصوا  نآ  رابتعاب  درم  دراد و  يدایز  یئاراد  اـی  تسا  يزاونلد  يادـص 
طرـش دقع  رد  نز  يارب  ار  یفاصوا  هاگره  تسا  نینچمه  دیامن . خسف  ار  حاکن  سیلدت  رایخ  دانتـساب  رهوش  تسا و  روبزم  فاصوا  دـقاف 

دوشب و نز  تراکب  طرـش  دقع  رد  هچنانچ  تسنآ ، دقاف  نز  هک  ددرگ  مولعم  یکیدزن  زا  سپ  دوش و  عقاو  نآ  رب  ینتبم  دقع  ای  دنهد  رارق 
لهجب ءارغا  روبزم  حاکن  رد  ار  جوز  هک  یـسک  دنک ، خـسف  نآ  دانتـساب  ار  حاکن  جوز  تسا و  هدوب  هبیث  هک  ددرگ  مولعم  یکیدزن  زا  دـعب 

هدـش رهوش  لـهجب  ءارغا  بجوم  هک  یـسک  تیلوئـسم  رد  دزادرپب . تسا  هجوزب  یتـخادرپ  رهم  هلمج  نم  هک  ار  وا  تاراـسخ  دـیاب  هدومن 
رورغملا  ) روهـشم یلقع  ةدعاق  م و  ق . « 330  » هدام رد  روکذم  ببـست  هدعاق  قبط  اریز  يرگید ، ای  دشاب  نز  دوخ  هک  دـیامنیمن  قرف  تسا 

. دزادرپب ار  نآ  دیاب  ددرگ  رگید  تراسخ  بجوم  هک  یسک  هرغ ) نم  یلا  عجری 
قح نآ  زا  لبق  دـیامن و  هبلاطم  هدـننکءارغا  زا  ار  نآ  دـناوتیم  هجوزب ، رهم  هیدأت  زا  سپ  جوز  لهجب ، ءارغا  دروم  رد  تشذـگ  هچنآ  رباـنب 
زا نزب  یتخادرپ  رهم  هبلاطم  هیرظن  اب  هیماما  نییقوقح  زا  یضعب  دهاوخب . ار  نآ  ناربج  ات  تسا  هدیـسرن  واب  ینایز  زونه  اریز  درادن ، هبلاطم 

دناوتب هدننکءارغا  زا  ار  یتخادرپ  رهم  جوز  هچنانچ  هک  دننآ  رب  هدومن و  تفلاخم  دـشاب  هدـمآ  لمعب  یکیدزن  هک  يدروم  رد  هدـننکءارغا 
نودـب ار  نآ  هدـیدع  تایاور  هکنآ  اب  دـنام ، دـهاوخ  ضوعیب  تسا  هدـش  رادروخرب  نز  اب  یکیدزن  رثا  رد  وا  هک  یعتمت  دراد ، تفاـیرد 

. دناهدراذگن ضوع 
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لثملا رهم  زا  شیب  نزب  رهوش  فرط  زا  یتخادرپ  یمـسملا  رهم  هاگره  هک  دناهدومن  در  نینچ  ار  روبزم  لاکـشا  هیماما  نییقوقح  زا  ياهدع 
هبلاطم تراـسخ  ناونعب  هدـننکءارغا  زا  وا  ار  لـثملا  رهم  رب  هفاـضا  دـشابیم و  رهوش  ةدـهعب  تسا  لـثملا  رهم  رادـقمب  هچنآ  دـشاب ، نز  نآ 

. دومن دهاوخ 

، ددرگ نیجوز  نیب  حاکن  لالحنا  بجوم  یسک  هک  یتروص  رد  - 2 هرصبت -

ۀجوز هریبک ، هجوز  هاـگره  تشذـگ  عاـضر  رد  هکناـنچ  دـهدب . جوزب  هتخادرپ  هجوزب  رهم  ناونعب  جوز  هک  ار  هچنآ  روبزم  صخـش  دـیاب 
هدیدرگ حاکن  لالحنا  ببـس  هریبک  ۀجوز  نوچ  و  دـشابیم . هریغـص  هجوز  دوخ و  حاکن  لالحنا  بجوم  دـهد ، ریـش  ار  دوخ  رهوش  ةریغص 

تـسا هدش  نآ  تیوفت  بجوم  وا  نوچ  دوخ ، رهمب  تبـسن  دوب و  دـهاوخ  رادهدـهع  تسا  هریغـص  هجوز  رهم  هک  ار  رهوش  تراسخ  تسا 
. تشاد دهاوخن  رهوش  زا  ار  نآ  ۀبلاطم  قح 

لالحنا اریز  دوب ، دهاوخ  یمسملا  رهم  فصن  قحتسم  هریغـص  ۀجوز  دهد ، ریـش  ار  هریغـص  هجوز  هریبک  ۀجوز  هچنانچ  هک  تسنآ  رب  خیش 
هجوز رما ، جیاتنب  هجوت  اب  هریبک  ۀجوز  هچنانچ  تروص  نیا  رد  دشابیم . یمـسملا  رهم  فیـصنت  بجوم  نآ  تسا و  یکیدزن  زا  لبق  حاکن 
تسا هداد  ریش  ار  وا  هریغص  هجوزب  یکین  يارب  هریبک  هجوز  هچنانچ  الا  دوب و  دهاوخ  روبزم  رهم  فصن  لوئـسم  دشاب  هداد  ریـش  ار  هریغص 

دتفیب و نآ  رد  ًاتلفغ  يرگید  دـنکب و  یهاچ  دوخ  نیمز  رد  یـسک  هک  تسا  هدومن  يدرومب  هیبشت  ار  روبزم  دروم  دـشابیمن و  نآ  لوئـسم 
نیب هک  تسنآ  رب  هدومن و  در  ار  خیـش  هیرظن  کلاسم  رد  دیهـش  درادـن . نیمز  کلام  رب  یقح  هنوگچـیه  روبزم  صخـش  هک  دوش  كاله 

یقرف دهد  ریش  واب  هریغـصب  یکین  يارب  هک  يدروم  نیب  دهد و  ریـش  ار  هریغـص  هجوز  نداد ، ریـش  جیاتنب  هجوت  اب  هریبک  ۀجوز  هک  يدروم 
نیب قرف  دـهدب و  دـیاب  تسا  رهم  هک  ار  نآ  ضوع  تسا و  هدومن  رهوش  رب  عضب  تیوفت  هدـنهد  ریـش  نز  تروـص  ود  ره  رد  اریز  درادـن ،

ندنک رثا  رد  نیمز  کلام  نداتفا  اریز  تسا ، رایـسب  نآ  رد  يرگید  نداتفا  دوخ و  نیمز  رد  کلام  فرط  زا  هاچ  ندنک  نداد و  ریـش  دروم 
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. تسا هدومنن  فالتا  ار  یلام  نآ ، رد  هاچ 
417 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

توف دروم  رد  یمسملا  رهم 

هدـمآ لمعب  یکیدزن  هاوخ  تسا ، دوخ  يامـسملا  رهم  قحتـسم  نز  ددرگیم و  لحنم  حاـکن  دـیامن ، توف  نیجوز  زا  یکی  هک  یتروص  رد 
تدوع ددرگیمن . تیعـضو  نآ  رییغت  بجوم  توف  هدـیدرگ و  یمـسملا  رهم  قحتـسم  حاکن  رثا  رد  نز  اریز  دـشاب ، هدـماین  لمعب  ای  دـشاب 

دروم رد  ار  قالط  مکح  ءاهقف  زا  یضعب  دشابیم . م  ق . « 1092  » هدام روتسدب  هدعاق  فالخ  رب  یکیدزن  زا  لبق  قالط  دروم  رد  رهم  فصن 
. دناهدومن رارصا  رما  نیا  رب  نز  توف  رد  ًاصوصخم  دناهدرک ، يراج  یکیدزن  زا  لبق  نیجوز  زا  یکی  توف 

ضوفم حاکن  ای  هدشن  هداد  رارق  رهم  نآ  رد  هک  یحاکن  مود - مسق 

هراشا

هکلب ددرگن ، دـقعنم  حاکن  دـشاب ، لطاب  رهم  ای  دوشن و  رکذ  وا  رد  رهم  هاگره  هک  دـشابیمن  هضوعم  دوقع  زا  مئاد  حاکن  تشذـگ  هکنانچ 
نآب طوبرم  دعاوق  لوصا و  ود  نآ  زا  کی  ره  رابتعاب  ینف  رظن  زا  هک  دشابیم  یلام  یعامتجا و  ۀبنج  ود  ياراد  هک  تسا  يدقع  مئاد  حاکن 

نآ رد  رهم  هاگره  هک  تسا  تهج  نیدب  دراد و  نآ  یعامتجا  ۀبنج  هب  تبـسن  یعرف  یگتـسب  مئاد  حاکن  دـقع  یلام  ۀـبنج  دوشیم . تیاعر 
. دنمان هضوفم  حاکن  ًاحالطصا  ار  نآ  هک  ددرگ  دقعنم  رهم  نودب  حاکن  تسا  نکمم  نیاربانب  دشابیمن . لطاب  دقع  دوشن  هداد  رارق 

تیالو تحت  رتخد  هچنانچ  یلو  دیآ ، رد  هضوفم  حاکنب  دناوتیم  تسا  هدـش  جراخ  تیالو  تحت  زا  دراد و  مامت  لاس  هدـجیه  هک  يرتخد 
وا ۀضوفم  حاکن  اب  دناوتیمن  میق  ای  یلو  دنک ، جاودزا  یحـص  تیلباق  نتـشاد  رظن  زا  دناوتیم  هک  ۀـلاس  هدزناپ  رتخد  دـننام  دـشاب  تمومیق  و 

حاکن دـنناوتیمن  میق  یلو و  هک  ینانچمه  تسا ، هیلع  یلوم  هطبغ  فالخ  رب  نآ  هدـشن و  نیعم  رهم  هضوفم  حاکن  رد  اریز  دـیامن ، تقفاوم 
. دنهدیم رهوشب  ار  ینونجم  نز  میق  ای  یلو  هک  يدروم  رد  تسا  نینچمه  دنهد . هزاجا  ار  لثملا  رهم  زا  رتمک 

«. دیامنب ار  تحلصم  تیاعر  وا  روما  رد  دیامن و  مامتها  یعس و  روجحم  لاح  حالصا  تیبرت و  رد  دیاب  میق  : » یبسح روما  ق . « 79  » هدام
: ددرگ دقعنم  تروص  ود  زا  یکیب  تسا  نکمم  دوشیمن ، هداد  رارق  رهم  نآ  رد  هک  یحاکن  ای  ضوفم  حاکن 
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عضبلا ۀضوفم  حاکن  - 1

هراشا

. دوش عقاو  رهم  نودب  حاکن  هک  دنشاب  هداد  رارق  نیجوز  ای  دشاب و  هدشن  رکذ  رهم  نآ  رد  هک  تسا  یحاکن  عضبلا  ۀضوفم  حاکن 
نیفرط تسا و  حیحـص  حاکن  دشاب ، هدش  طرـش  رهم  مدع  ای  هدشن  رکذ  رهم  مئاد  حاکن  رد  رگا  : » م ق . « 1087  » هدام لوا  تمسق  روتسدب 
لثملا رهم  قحتسم  هجوز  دوش  عقاو  یکیدزن  اهنآ  نیب  نیعم ، رهم  رب  یـضارت  زا  لبق  رگا  دننک و  نیعم  یـضارتب  ار  ره  دقع  زا  دعب  دنناوتیم 
طرـش دوشن و  نیعم  رهم  حاکن  رد  هچنانچ  الا  دشابیم و  یمـسملا  رهم  دوشیم  حاکن  رد  نآ  مدع  طرـش  هک  يرهم  زا  روظنم  دوب .» دـهاوخ 

یکیدزن رثا  رد  لثملا  رهم  قاقحتسا  اریز  دوب ، دهاوخ  لطاب  روبزم  طرش  ددرگن ، لثملا  رهم - قحتـسم  هجوز  زین  یکیدزن  رثا  رد  هک  دننک 
رد دـشابیم . لطاب  م  ق . « 232  » هدام « 3  » قش قبط  عورـشمان و  طرـش  نآ ، قاقحتـسا  مدـع  طرـش  تسا و  هرمآ  نیناوق  زا  ینوناـق و  مکح 

حاکن هک  دننآ  رب  ياهدع  هدش ، هداد  رارق  روبزم  طرش  نآ  رد  هک  یحاکنب  تبسن  اما  تسین . هیماما  ياهقف  نیب  یفالخ  روبزم  طرـش  نالطب 
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رهم اریز  تسا ، لطاب  زین  حاکن  دقع  هک  تسنآ  رب  سکعلاب ، روهشم  یلو  دشابیمن ، دقع  دسفم  طیارش  زا  روبزم  طرـش  اریز  تسا ، حیحص 
طرـش دسریم  رظنب  هچنآ  دشابیم . دقع  ياضتقم  فالخ  طرـش  نآ  مدع  طرـش  دوشن و  رکذ  دـقع  رد  هچ  رگا  تسا ، حاکن  دـقع  ياضتقم 

. دوب دهاوخن  حاکن  دقع  دسفم  تهج  نیدب  رهم ، هن  تسا  تیجوز  حاکن  دقع  ياضتقم  اریز  دشابیمن ، حاکن  دقع  ياضتقم  فالخ  روبزم 
ار رهم  دنناوتیم  دننک و  هعجارم  يروادب  ار  نآ  نییعت  دـقع  زا  سپ  دـنناوتیم  نیجوز  دـشاب ، هدـشن  هداد  رارق  رهم  حاکن  رد  هک  یتروص  رد 

رهب دنناوتیم  زین  حاکن  زا  سپ  دنهد ، رارق  رهم  دنهاوخب  يرادقم  ره  دنتـسناوتیم  ءادتبا  حاکن  دقع  رد  هکنانچ  اریز  دـنیامن ، نییعت  یـضارتب 
زا دعب  دنناوتیم  نیفرط  دیوگیم ...« : م  ق . « 1087  » هدام مود  تمـسق  تسا . هتفرگن  رظن  رد  رهم  يارب  ار  يدح  نوناق  دننک . قفاوت  يرادقم 

 ...«. دننک نیعم  یضارتب  ار  رهم  دقع 
دنمزلم  دندرک  نیعم  ار  نآ  دندومن و  قفاوت  رهم  رادقم  رد  حاکن  زا  سپ  هکنانچ  نیجوز 
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نآ رد  رهم  هک  دوب  دهاوخ  یحاکن  دننام  رهم ، نییعت  زا  سپ  روبزم  حاکن  دـیامن . عوجر  نآ  زا  دـناوتیمن  کیچـیه  دـننک و  لمع  نآ  قبط 

دیامنب هناکلام  فرصت  نآ  رد  دناوتیم  ددرگیم و  لخاد  هجوز  تیکلمب  دشاب  نیع  نآ  هچنانچ  رهم  نییعت  زا  سپ  نیاربانب  دشاب . هدش  رکذ 
دناوتیم نز  هک  ینانچمه  دشاب ، هدش  هداد  رارق  یلجا  نآ  ۀیدأت  يارب  هکنآ  رگم  دهاوخب ، رهوش  زا  ار  نآ  دناوتیم  نز  دـشاب  یلک  هاگره  و 

. دنک راذگاو  يرگیدب  ار  رهم  ای  ءاربا و  ار  رهوش 
واب رهم  ات  دـیامن  عانتما  نآ  ءافیا  زا  دـناوتب  رهمب  یـضارت  زا  سپ  تسا ، هدادـن  ماجنا  ار  یئوشانز  فیاظو  البق  نز  هاگره  هک  دـسریم  رظنب 

. دیامن مایق  یئوشانز  فیاظوب  نز  ات  دنک  عانتما  رهم  میلست  زا  دناوتب  رهوش  نینچمه  دوش و  میلست 

یکیدزن زا  دعب  عضبلا  ۀضوفم  حاکن  رد  رهم  لوا -

هراشا

دقع رد  اریز  دوب ، دـهاوخ  لـثملا  رهم  قحتـسم  هجوز  دوش ، عـقاو  اـهنآ  نیب  یکیدزن  نیجوز  فرط  زا  رهم  نییعت  زا  لـبق  هک  یتروـص  رد 
هیماما ياهقف  دزن  رما  نیا  ددرگیم . لثملا  رهم  قحتسم  یکیدزن  رثا  رد  نز  دیامنیم ، حیرصت  م  ق . « 1087  » هدام موس  تمسق  هکنانچ  روبزم 
قحتسم هجوز  دوش  عقاو  یکیدزن  اهنآ  نیب  نیعم  رهم  رب  یـضارت  زا  لبق  رگا  دیوگیم ...« : م  ق . « 1087  » هدام موس  تمسق  تسا . یعامجا 

. دراد تفایرد  هبلاطم و  رهوش  زا  ار  نآ  دناوتیم  و  دوب » دهاوخ  لثملا  رهم 
رد ددرگیم . نیعم  حاـکن  رد  روبزم  نز  نارقا  لاـثما و  يارب  رهم  ناونعب  هک  تسا  یلاـم  رادـقم  زا  تراـبع  لـثملا  رهم  لـثملا  رهم  هرـصبت -

ثیح زا  وا  یعامتجا  تیعـضو  نینچمه  لـقع و  جازم و  تمالـس  تراـکب ، نس ، یئاـبیز ، ثیح  زا  نز  یعیبط  تیعـضو  لـثملا  رهم  نییعت 
رد لـیامت  تبغر و  دروم  هچنآ  لـثملا  رهم  نییعت  رد  هلمجلاـب  دوـشیم . هتفرگ  رظن  رد  یگداوناـخ  تیعقوـم  لوـمت و  تفع ، بدا ، شناد ،

هنمزا و رابتعاب  لثملا  رهم  رادقم  اریز  تشاد ، رود  رظن  زا  دـیابن  ار  ناکم  نامز و  رما  نیا  رد  دریگیم . رارق  هجوت  دروم  تسا  نز  اب  جاودزا 
ینعی  هنسلا ، رهم  زا  دیابن  لثملا  رهم  هک  دننآ  رب  هیماما  ياهقف  روهشم  دشابیم . توافتم  تسا  دوهشم  هکنانچ  هنکما 
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رهم دـیدحت  هک  تسنآ  دـسریم  رظنب  هچنآ  تسا . هدـش  ءاهقف  زا  يرایـسب  فرط  زا  رما  نیا  رب  عامجا  يوعد  دـیامنب . زواجت  مهرد  دـصناپ 

تهج نیدب  دومن ، ناوتیم  لثملا  رهم  ریغ  دروم  رب  لمح  هک  تسا  صوصن  قالطا  نانیا  دنتـسم  اریز  درادن ، يدروم  مهرد  دصناپ  ات  لثملا 
. دناهداد نآ  تیدودحم  مدعب  يوتف  یخرب  هدومن و  دیدرت  نآ  تیدودحم  رد  نیرخأتم  یضعب  یناث و  دیهش  دننام  ءاهقف  زا  ضعب 

يارب : » م ق . « 1091  » هدام تسا . هدادن  رارق  لثملا  رهم  رادقم  يارب  یتیدودـحم  هدومن و  يوریپ  ریخا  رظن  زا  « 1091  » هدام رد  یندم  نوناق 
نینچمه براقا و  نارقا و  لثام و  اب  تبـسن  وا  تیعـضو  تافـص و  ریاـس  یگداوناـخ و  تفارـش  ثیح  زا  نز  لاـح  دـیاب  لـثملا  رهم  نییعت 
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«. دوش هتفرگ  رظن  رد  هریغ  لحم و  لومعم 

- یکیدزن زا  دعب  قالط  دروم  رد  رھم  - 1

رد اریز  دوب ، دهاوخ  لثملا  رهم  قحتـسم  دوش ، هقلطم  هجوز  یکیدزن  زا  سپ  رهم و  نییعت  زا  لبق  عضبلا  ۀـضوفم  حاکن  رد  هک  یتروص  رد 
رهم هاگره  : » دیوگیم م  ق . « 1093  » ةدام هک  تسنیا  تسین . نآ  رییغت  يارب  یبجوم  هدومن و  ادیپ  لثملا  رهم  هب  قاقحتـسا  نز  یکیدزن ، رثا 

نآ زا  دعب  رگا  تسا و  هعتملا  رهم  قحتـسم  نز  دـهد ، قالط  ار  دوخ  نز  رهم  نییعت  یکیدزن و  زا  لبق  رهوش  دـشاب و  هدـشن  رکذ  دـقع  رد 
«. دوب دهاوخ  لثملا  رهم  قحتسم  دهد ، قالط 

- یکیدزن زا  دعب  حاکن  خسف  دروم  رد  رھم  - 2

لثملا رهم  قحتـسم  نز  ددرگ ، خسف  تاهج  زا  یتهجب  حاکن  یکیدزن  زا  سپ  رهم و  نییعت  زا  لبق  عضبلا  ۀضوفم  حاکن  رد  هک  یتروص  رد 
رما نیا  م  ق . « 1101  » هدام موهفم  دهدیمن . نآ  رد  يرییغت  حاکن  خسف  تسا و  هدش  لثملا  رهم  قحتـسم  نز  یکیدزن  رثا  رد  اریز  ددرگیم ،

هک یتروص  رد  رگم  درادـن ، رهم  قح  نز  دوش  خـسف  یتهجب  یکیدزن  زا  لـبق  حاـکن  دـقع  هاـگره  : » م ق . « 1101  » هدام دیامنیم . دـییأت  ار 
«. تسا رهم  فصن  قحتسم  نز  حاکن  خسف  دوجو  اب  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  ننع  خسف  بجوم 

- نیجوز زا  یکی  توف  دروم  رد  رھم  - 3

دهاوخ لثملا  رهم  قحتـسم  نز  دیامن ، توف  نیجوز  زا  یکی  یکیدزن ، زا  دعب  رهم و  نییعت  زا  لبق  عضبلا  ۀضوفم  حاکن  رد  هک  یتروص  رد 
، دوب
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رهوش هچنانچ  نیاربانب  دهدیمن . يرییغت  نآ  رد  نیجوز  زا  یکی  توف  تسا و  هدـش  لثملا  رهمب  تبـسن  نز  قاقحتـسا  ببـس  یکیدزن  اریز 

ار لثملا  رهم  هیقب  دوخ  مهـس  ندرک  رـسک  زا  سپ  دـیاب  رهوش  دریمب ، نز  هاگره  دوشیم و  هداد  نزب  وا  ۀـکرت  زا  لـثملا  رهم  رادـقمب  دریمب 
. دهدب نز  رگید  هثروب 

یکیدزن زا  لبق  عضبلا  ۀضوفم  حاکن  لالحنا  رد  رهم  مود -

هراشا

: دوشیم لمع  لیذ  قیرطب  ددرگ  لحنم  حاکن  تاهج  زا  یتهجب  یکیدزن  زا  لبق  عضبلا  ۀضوفم  حاکن  رد  هک  یتروص  رد 

- یکیدزن زا  لبق  قالط  دروم  رد  رھم  - 1

هراشا

نز دـهد ، قالط  ار  دوخ  نز  رهم  نییعت  یکیدزن و  زا  لـبق  رهوش  دـشاب و  هدـشن  رکذ  دـقع  رد  رهم  هاـگره  : » م ق . « 1093  » هدام روتسدب 
«. دوب دهاوخ  لثملا  رهم  قحتسم  دهد  قالط  نآ  زا  دعب  رگا  تسا و  هعتملا  رهم  قحتسم 

هعتملا رهم  هرصبت -

عقاو وا  اب  یکیدزن  هک  ياهقلطم  نزب  رهم  ناونعب  عضبلا  ۀـضوفم  حاکن  رد  دـشابیم و  یلاـم  شزرا  ياراد  هک  تسا  يزیچ  زا  تراـبع  نآ  و 
. دوشیم هداد  هدشن 
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یکیدزن زا  لبق  قالط  رثا  رد  نزب  تبـسن  هک  تسا  ینیهوت  ناربج  يارب  هعتملا  رهم  نداد  نآ . لاـثما  هراوشوگ و  دـنبولگ ، تعاـس ، دـننام 
لوق دوشیم .» هظحـالم  رقف  اـنغ و  ثیح  زا  درم  لاـح  هعتملا  رهم  نییعت  يارب  : » دـیوگیم « 1094  » هدام رد  یندـم  نوناق  تسا . هدـش  لصاح 
لاح هعتملا  رهم  نییعت  رد  هک  دـننآ  رب  ءاهقف  زا  ضعب  تسا . هدـش  زین  نآ  رب  عامجا  يوعد  تسا و  صوصن  هیآ و  رهاـظ  اـب  قباـطم  روبزم 

رد دیاب  نیاربانب  دوشیم ، هداد  هقلطم  نزب  رهم  ضوعب  هعتم  هک  تسنآ  رب  یعفاش  تسا . تیاور  نآ  دنتـسم  دش و  دهاوخ  تیاعر  نز  درم و 
. تشذگ لثملا  رهم  رد  هکنانچ  دریگ ، رارق  رظن  دروم  نز  یعامتجا  یعیبط و  تیعضو  هعتم  نییعت 

رکذ لاثم  ناونعب  ار  یئایشا  ریقف  طسوتم و  ینغ و  رهوش  زا  کی  ره  يارب  هداد  رارق  هعتم  نییعت  كالم  ار  درم  تیعضو  هک  عیارـش  بحاص 
. تسا هدرک  نییعت  رانید  کی  ریقف  رهوش  رانید و  جنپ  طسوتم  رهوش  رانید و  هد  ینغ  رهوش  يارب  هکنانچ  تسا ، هدرک 
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- یکیدزن زا  لبق  حاکن  خسف  دروم  رد  رھم  - 2

، درادن جوز  رب  یقح  هجوز  دوش ، لحنم  خسف  رثا  رد  تاهج  زا  یتهجب  رهم  نییعت  یکیدزن و  زا  لبق  عضبلا  ۀـضوفم  حاکن  هک  یتروص  رد 
هدام كالم  تدـحو  تسا . هدـشن  عقاو  ددرگ  لثملا  رهمب  تبـسن  نز  قاقحتـسا  بجوم  هک  یکیدزن  هتفای و  ققحت  رهم  نودـب  حاکن  اریز 

، درادـن رهم  قح  نز  دوش  خـسف  یتهجب  یکیدزن  زا  لبق  حاکن  دـقع  هاگره  : » م ق . « 1101  » هدام دـیامنیم . دـییأت  ار  رما  نیا  م  ق . « 1101»
قالطا زا  هکنانچ  تسا .» رهم  فصن  قحتـسم  نز  حاکن  خـسف  دوجو  اب  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  ننع  خـسف  بجوم  هک  یتروص  رد  رگم 

. نز فرط  زا  ای  دشاب  هدش  رهوش  فرط  زا  خسف  هک  دیامنیمن  یقرف  دوشیم  طابنتسا  هدام 

- نیجوز زا  یکی  توف  دروم  رد  رھم  - 3

دهاوخن رهم  ناونعب  یقح  هنوگچـیه  هجوز  دریمب ، یکیدزن  رهم و  نییعت  زا  لبق  نیجوز  زا  یکی  عضبلا  ۀـضوفم  حاکن  رد  هک  یتروص  رد 
فالخ رب  مه  هعتم  تسا و  هدماین  لمعب  ددرگ  لثملا  رهم  قاقحتـسا  بجوم  هک  مه  یکیدزن  هدش و  دقعنم  رهم  نودـب  حاکن  اریز  تشاد ،

یقرف رما  نیا  رد  دـیامنیم . دـییأت  ار  رما  نیا  م  ق . « 1101  » هدام كالم  تدحو  دشابیم . یکیدزن  زا  لبق  قالطب  رـصحنم  هدام  قبط  هدـعاق 
. نز ای  دریمب  رهوش  هک  دیامنیمن 

- رهملا ۀضوفم  حاکن  - 2

هراشا

رهملا ۀضوفم  حاکن  تسا . هدش  هدراذگ  ثلاث  صخـش  ای  نیجوز  زا  یکی  هدهعب  رهم  نییعت  رایتخا  هک  تسا  یحاکن  عضبلا  ۀضوفم  حاکن 
رایتخا دنناوتیم  حاکن  دقع  نمـض  نیجوز  اذل  دـشابیمن ، نآ  تحـص  طرـش  مئاد  حاکن  رد  رهم  رکذ  تشذـگ  هکنانچ  اریز  تسا ، حـیحص 
صخـش ای  رهوشب  رهم  نییعت  رایتخا  تسا  نکمم  : » دـیوگیم م  ق . « 1089  » هدام دـنراذگاو . ثلاث  صخـش  ای  نیفرط  زا  یکیب  ار  نآ  نییعت 

«. دنک نیعم  دهاوخب  ردق  ره  ار  رهم  دناوتیم  ثلاث  صخش  ای  رهوش  تروص  نیا  رد  دوش . هداد  یثلاث 
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وا دناوتیمن  یئاهنتب  نیجوز  زا  کیچیه  تسا و  رما  نیا  رد  رواد  دنیامنیم  باختنا  حاکن  دقع  نمض  رهم  نییعت  يارب  نیجوز  هک  ار  یـسک 
ار یسک  دنناوتیم  هک  ینانچمه  دننک ، باختنا  وا  ياجب  ار  يرگید  هدومن و  قفاوت  رما  نیا  رد  دنناوتیم  یلو  دیامنب ، لزع  دوخ  تمـس  زا  ار 

دوخ ار  نآ  قفاوت و  رهم  رادـقم  رد  دـنناوتیم  نیجوز  دوب . دـهاوخ  عضبلا  ضوفم  حاـکن  رد  روـبزم  حاـکن  تروـص  نیا  رد  دـنیامنن  نییعت 
. دشابیم نانآ  ةداراب  هتسب  نیجوز و  قوقح  زا  رهم  رادقم  نییعت  اریز  دنیامن ، نییعت 
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، نیجوز زا  کی  ره  دناوتیم  دنیامن و  نیعم  ار  اهنآ  قفاوتب  دنناوتیم  نیجوز  ریخا  تروص  رد  دنـشاب . رفن  دـنچ  ای  کی  تسا  نکمم  اهرواد 
. دنیامن نییعت  تیرثکاب  ای  قافتاب  ار  رهم  رادقم  هک  دننک  باختنا  ثلاث  رواد  رفن  کی  ًاقفتم  ود  ره  یصاصتخا و  رواد  رفن  کی 

هچ رگا  دراد ، یلام  شزرا  هک  يزیچ  ره  دـناوتیم  دـناهدش ، باختنا  رهم  رادـقم  نییعت  يارب  هک  ددـعتم  ياهرواد  ای  ثلاث  صخـش  ای  جوز 
ار یـشزرارپ  لام  دـنناوتیم  روبزم  صاخـشا  هک  ینانچمه  دـناهداد ، قلطم  رایتخا  اهنآب  نیجوز  اریز  دـهد ، رارق  هجوز  رهم  دـشاب  مه  زیچان 

. دنیامن نییعت 
«. دیامن نیعم  لثملا  رهم  زا  رتشیب  دناوتیمن  نز  دوش  هداد  نزب  رهم  نییعت  رایتخا  رگا  : » م ق . « 1090  » هدام روتسدب  یلو 

رما نیا  دـیامن و  زواـجت  تسا  مهرد  دـصناپ  هک  هنـسلا  رهم  زا  دـناوتیمن  دـشاب  دوخ  رهم  نییعت  رد  رواد  هجوز  هاـگره  هک  دـننآ  رب  ءاـهقف 
يراب تسا . لثملا  رهم  دهد  رارق  دوخ  رهم  رواد  ناونعب  دناوتیم  هجوز  هک  ار  هچنآ  رثکا  دح  یندم  نوناق  تسا . هیماما  ياهقف  نیب  یعامجا 
دننام دریذپب  ار  نآ  جوز  دنک و  نیعم  رتشیب  هاگره  تسا و  ذفان  هجوز  مکح  دیامن  نیعم  نآ  رادـقمب  ای  لثملا  رهم  زا  رتمک  هجوز  هچنانچ 
يوعد هاـگره  دریذـپن  ار  نآ  دـناوتیم  زین  جوز  و  م ) ق . « 1087  » هدام كالم  تدـحو   ) دـناهدومن رهم  رادـقم  نییعت  رد  قفاوت  هک  تسنآ 

. دهدیم لیلقت  ار  نآ  لثملا  رهم  رادقم  ات  م  ق . « 1090  » هدام دانتساب  هاگداد  دوش ، عوجر  هاگدادب  روبزم 
ۀضوفم تیعضو  زا  حاکن  رگید ) صاخشا  ای  ثلاث  صخـش  ای  نیجوز  زا  یکی  ای   ) رواد فرط  زا  نآ  نییعت  ای  رهم  نییعت  رد  قفاوت  زا  سپ 

قفاوتب رهم  نییعت  زا  سپ  هکناـنچ  تهج  نیدـب  دـشاب . هدـش  رکذ  نآ  رد  رهم  هک  دوـب  دـهاوخ  یحاـکن  تاررقم  عباـت  هدـش  جراـخ  رهملا 
ای  نیجوز 
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زا لـبق  رهوش  هاـگره  : » م ق . « 1092  » هداـم دوشیم . لـمع  م  ق . « 1092  » هدام روتـسدب  دـهد  قـالط  ار  دوخ  ۀـجوز  جوز  رواد ، فرط  زا 
زا دازام  دراد  قح  دشاب  هداد  البق  ار  رهم  فصن  زا  شیب  رهوش  رگا  دوب و  دهاوخ  رهم  فصن  قحتسم  نز  دهد  قالط  ار  دوخ  نز  یکیدزن 

هاگره تخادرپ و  دهاوخ  ار  رهم  یمامت  دهد  قالط  ار  هجوز  یکیدزن  زا  سپ  جوز  هاگره  و  دـنک .» دادرتسا  ًاتمیق  ای  اًلثم  ای  ًانیع  ار  فصن 
. دوشیم لمع  م  ق . « 1101  » هدام روتسدب  ددرگ  خسف  حاکن 

ننع خـسف  بجوم  هک  یتروص  رد  رگم  درادـن  رهم  قح  نز  دوش ، خـسف  یتهجب  یکیدزن  زا  لبق  حاکن  دـقع  هاـگره  : » م ق . « 1101  » هدام
«. تسا رهم  فصن  قحتسم  نز  حاکن  خسف  دوجو  اب  تروص  نیا  رد  هک  دشاب 

، دیامن توف  نیجوز  زا  یکی  ای  ددرگ و  خـسف  حاکن  ای  دـهد  قالط  ار  دوخ  هجوز  رواد ، فرط  زا  رهم  نییعت  زا  لبق  جوز  هک  یتروص  رد 
. دیامنیمن لئاز  ار  نآ  حاکن  لالحنا  تسا و  هدوب  قلطم  يرواد  اریز  دومن ، دهاوخ  نیعم  ار  رهم  حاکن  لالحنا  زا  سپ  رواد 

رظن یئاضق  رظن  زا  تسا . هدراذـگ  تکاس  دریمب  نآ  نییعت  زا  لبق  ای  دـیامن و  عانتما  رهم  نییعت  زا  رواد  هک  ار  يدروم  مکح  یندـم  نوناق 
یـسرداد نیئآ  نوناق  « 639  » هداـم دوشیم . طـقاس  يرواد  هک  دوش  هتفگ  دـیاب  یندـم  یـسرداد  نیئآ  نوناـق  « 639  » هدام كالم  تدـحوب 

: یندم
ینیعم صخـش  اهنآ  نیب  فـالتخا  زورب  تروص  رد  هک  دنـشاب  هدـش  مزتلم  نیفرط  هدـحیلع  دادرارق  بسح  رب  اـی  هلماـعم  نمـض  هاـگره  »
دهاوخ رادتیحالـص  هاگدادب  عجار  فالتخاب  یگدیـسر  دنک ، یگدیـسر  يرواد  ناونعب  دناوتن  ای  دـهاوخن  صخـش  نآ  دـیامن و  يرواد 

«. دوش يرگید  يروادب  یضارت  هکنآ  رگم  دوب ،
دوش هداد  قالط  هجوز  یکیدزن  زا  لبق  هچنانچ  نیاربانب  دیآیم . رد  عضبلا  ۀضوفم  حاکن  دـننام  روبزم  حاکن  هک  دـننآ  رب  ءاهقف  زا  یـضعب 

. تفرگ دهاوخ  دوخ  رهوش  زا  لثملا  رهم  دوش  هداد  قالط  یکیدزن  زا  سپ  هاگره  دوب و  دهاوخ  هعتملا  رهم  قحتسم  وا 
هدـمآ لمعب  یکیدزن  هک  یتروص  رد  دریمب ، يأر  نداد  زا  لبق  رواد  دوش و  هداد  قالط  نز  هچنانچ  هک  دـننآ  رب  هیماما  ياـهقف  زا  يرایـسب 

هاگره  دوب  دهاوخ  لثملا  رهم  قحتسم  نز  تسا 
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. دشاب رواد  هجوز  دوخ  هک  يدروم  رد  ًاصوصخم  دیامنن ، زواجت  مهرد ) دصناپ   ) ۀنسلا رهم  زا  نآ  رادقم 

رهوش رب  یقح  ات  دوشیمن  عضبلا  ۀـضوفم  حاکن  دـننام  دوب و  دـهاوخ  هعتم  قحتـسم  نز  دـشاب ، یکیدزن  زا  لبق  قـالط  هک  یتروص  رد  اـما 
نز نوچ  درادن ، دروم  زین  لثملا  رهم  تسا و  هدشن  نیعم  دقع  رد  مه  يرهم  هدومنن و  رهوش  میلـست  ًاناجم  ار  دوخ  نز  اریز  دـشاب ، هتـشادن 
نب دـمحم  حیحـص  تیاور  قبط  نیاربانب  تسا ، هدـش  عقاو  یکیدزن  زا  لبق  قالط  هکنآ  لاح  دوشیم و  لـثملا  رهم  قحتـسم  یکیدزن  رثا  رد 

. دوب دهاوخ  هعتم  قحتسم  وا  ملسم 

- هضوفم حاکن  رد  رهم  طاقسا  - 1 ۀلئسم -

ۀضوفم حاکن  رد  هک  ینانچمه  دیامن ، يرب  ار  دوخ  رهوش  هعتملا  رهم  ای  لثملا  رهمب  قاقحتسا  زا  لبق  دناوتیمن  نز  عضبلا  ۀضوفم  حاکن  رد 
يدروم طاقـسا  نید  شیادـیپ  زا  لبق  تسا و  نید  طاقـسا  ءاربا  اریز  دـنک ، يرب  ار  رهوش  رواد  فرط  زا  نآ  نییعت  زا  لـبق  دـناوتیمن  رهملا 

رهم قحتسم  یکیدزن  ببـسب  عضبلا  ۀضوفم  حاکن  رد  نز  نوچ  دشابیمن ، لوقعم  ددرگیم  دوجوم  ًادعب  هک  ینید  طاقـسا  تشاد و  دهاوخن 
نییعت زا  سپ  رهم  قحتـسم  نز  رهملا  ۀضوفم  حاکن  رد  ددرگیم و  هعتم  قحتـسم  یکیدزن  زا  لبق  قالط  ببـسب  هک  ینانچمه  دوشیم ، لثملا 
رادقم یلو  دوشیم ، دوجوم  حاکن  ۀلیسوب  رهمب  نز  قاقحتـسا  أشنم  اریز  دشابن ، مامت  لالدتـسا  هک  دسریم  رظنب  ددرگیم . رواد  فرط  زا  نآ 

. ددرگیم مولعم  ًادعب  نآ 

- هضوفم حاکن  رد  نیکمت  زا  نز  يراددوخ  قح  - 2 هلأسم -

دقع تاررقم  عبات  دشاب ، هتـشادن  نآ  یعامتجا  ۀـبنج  اب  تافانم  هک  یئاجنآ  ات  دراد ، رب  رد  هک  یلام  ۀـبنج  رظن  زا  حاکن  تشذـگ ، هکنانچ 
. دشاب هدشن  رکذ  دقع  رد  رهم  هچ  رگا  دوب ، دهاوخ  یضواعم 

یکیدزن زا  سپ  هجوز  عضبلا ، ۀـضوفم  رد  هک  وحن  نیدـب  ددرگیم ، داجیا  هجوز  يارب  رهم  کلمت  ببـس  هضوفم ، حاکن  داقعنا  اب  نیارباـنب 
نییعت زا  سپ  نز  رهملا  ۀـضوفم  رد  هک  ینانچمه  ددرگیم ، هعتم  قحتـسم  یکیدزن  زا  لبق  قالط  تروص  رد  دوشیم و  لـثملا  رهم  قحتـسم 
حاکن داقعنا  اب  ضوفم ، حاکن  رد  رهمب  نز  قاقحتـسا  أشنم  تفگ  ناوتیم  هک  تسا  نیا  دـیامنیم . ادـیپ  نآـب  قاقحتـسا  رواد ، فرط  زا  رهم 

ۀبلاطم  حاکن ، دقع  زا  سپ  دناوتیم  نز  اذل  ددرگیم ، دوجوم 
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. دنادب ددرگیم  قحتسم  توف  ای  قالط  ای  یکیدزن  رثا  رد  هک  ار  يرادقم  ات  دیامنب ، ار  دوخ  رهم  نییعت 
هک دوـشیم  هتفگ  خـساپ  رد  اریز  تشاد . دـهاوخ  ار  رهم  نییعت  ۀـبلاطم  قـح  هنوـگچ  رهم  نودـب  جاودزاـب  نز  تقفاوـم  اـب  هک  دوـشن  داریا 

مدع طرش  تشذگ  هکنانچ  الا  دشاب و  هتساوخن  رهم  قلطم  روطب  هکنآ  هن  هدوب ، دقع  رد  رهم  رکذ  مدع  رظن  زا  هضوفم  حاکنب  نز  تیاضر 
زا عانتما  دـناوتیم  رهملا ، ۀـضوفم  هاوخ  دـشاب و  عضبلا  ۀـضوفم  هاوخ  هضوفم ، حاکن  رد  نز  نیاربانب  تسا . رثا  ـالب  لـطاب و  حاـکن  رد  رهم 

. دوش نیعم  وا  رهم  ات  دیامن  نیکمت 
دناوتیم نینچمه  دوش و  نییعت  وا  رهم  ات  دیامنب  نیکمت  زا  عانتما  دناوتیم  هضوفم  هجوز  هک  دناهداد  رکذت  هصاخ  هماع و  ياهقف  زا  ياهدـع 
رابتعاب حاکن  هک  دیدرگ  ملـسم  یلیلحت  رظن  زا  هکنآ  زا  سپ  رگید  ترابعب  ددرگ . میلـست  واب  رهم  ات  دـنک  نیکمت  زا  عانتما  نییعت ، زا  سپ 

نیفرط زا  کی  ره  هک  دوب  نآ  رب  دیاب  راچان  دشاب ، هضوفم  حاکن  هچ  رگا  تسا  یـضواعم  دوقع  تاررقم  عبات  دـشابیم  اراد  هک  یلام  ۀـبنج 
ءاـفیا زا  نز  عاـنتما  قحب  عجار   ) م ق . « 1085  » هدام مکح  دنک . میلـست  ار  نآ  ضوع  رگید  فرط  ات  دـیامنب  دروم  میلـست  زا  عانتما  دـناوتب 

رظن زا  یلو  هدـش ، رکذ  رهم  نآ  رد  هک  تسا  یحاکن  دروم  رد  هچ  رگا  دـنک ) تفایرد  ار  دوخ  رهم  ات  دراد  رهوش  لـباقم  رد  هک  یفیاـظو 
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يراج زین  هضوفم  حاکن  دروم  رد  روبزم  ةداـم  مکح  هدـمآ ، لـمعب  حاـکن  یقوقح  تعیبط  زا  هک  یلقع  لـیلحتب  هجوت  اـب  كـالم  تدـحو 
یقوقح لیلحت  شور  یئاضق و  فاصنا  زا  رود  هضوفم ، حاـکن  رد  نزب  سبح  قح  ندادـن  فـالخ و  رظن  ذاـختا  هک  دـسریم  رظنب  ددرگیم .

. دشابیم

ههبشب یکیدزن  رد  رهم  هرصبت -

هراشا

ۀطبار تقیقح  رد  هکنآ  لاح  دـیآیم و  لـمعب  تیجوز  ۀـطبار  دوجو  روصتب  هک  درم  نز و  نیب  تسا  یکیدزن  زا  تراـبع  ههبـشب  یکیدزن 
دیامن جاودزا  درادن  یتبسن  وا  اب  هکنآ  روصتب  ینز  اب  یسک  هکنآ  دننام  دشاب ، عوضومب  تبسن  نانآ  لهج  هاوخ  دشابیمن . دوجوم  تیجوز 
نودب یسک  هکنآ  دننام  دشاب ، مکحب  تبسن  نانآ  لهج  هکنآ  ای  و  تسا ، وا  نز  یعاضر  رهاوخ  هک  ددرگ  مولعم  سپس  دنک و  یکیدزن  و 

وا اب  روبزم  حاکن  لالحنا  زا  سپ  تسا ، هدومن  یکیدزن  وا  اب  شیرادرهوش  نامز  رد  البق  هک  ینز  اـب  حاـکن  نـالطب  ینوناـق  مکح  نتـسناد 
. دنک یکیدزن  دیامن و  جاودزا 
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. دشاب درم  فرط  زا  ای  نز و  فرط  زا  تسا  نکمم  دشاب و  نیفرط  ۀیحان  زا  تسا  نکمم  ههبش 

داسفب نز  لهج  تروص  رد  : » دیوگیم م  ق . « 1099  » ةدام ددرگیم . لثملا  رهم  قحتسم  دوش ، یکیدزن  وا  اب  تمرحب  لهج  لاح  رد  هک  ینز 
تیجوز ۀـطبار  ندوبن  رثا  رد  هک  ار  یـصقن  یـسنج ، ۀـطبار  تمرحب  نز  لهج  اریز  تسا .» لثملا  رهم  قحتـسم  نز  یکیدزن  عوقو  حاکن و 

. دهدب نزب  تسا  لثملا  رهم  هک  ار  نآ  ضوع  دیاب  تسا  هدش  عتمتم  وا  اب  یکیدزن  زا  هک  يدرم  نیاربانب  هدومن ، ناربج  تسا  هدمآ  دوجوب 
رد اریز  دشابیم ، یکیدزن  تمرحب  وا  لهج  ههبـشب ، یکیدزن  رد  لثملا  رهمب  تبـسن  نز  قاقحتـسا  رادم  دوشیم  هدیمهف  الاب  ةدام  زا  هکنانچ 

لثملا رهم  تخادرپ  بجوم  هک  تسا  حیحـص  حاکنب  یکیدزن  مکح  رد  یتیعـضو  نینچ  هدـشن و  راد  هکل  نز  تفع  نماد  روبزم  لـمع  رثا 
دهاوخن نز  قاقحتـسا  رد  ریثأت  وا  ملع  لهج و  اریز  دشاب ، یکیدزن  تمرحب  ملاع  ای  لهاج و  درم  هک  دـیامنیمن  یقرف  رما  نیا  رد  ددرگیم .

لهاـج درم  هچ  رگا  دوـب ، دـهاوخن  يزیچ  قحتـسم  دـشاب ، وا  یکیدزن  تمرحب  ملاـع  نز  دـیامن و  یکیدزن  ینز  اـب  يدرم  هاـگره  تشاد .
ترابعب ددرگ . نآ  ضوع  قحتـسم  ات  هتخانـشن  یمارتحا  نوناق  انز  ۀـطبار  يارب  دـشابیم و  انز  نزب  تبـسن  یکیدزن  اریز  تسا ، نآ  تمرحب 

. تسین یضوع  عونمم  رما  يارب  تسا و  عونمم  انز  رگید 
. دـشاب هدـش  هداد  رارق  دـقع  رد  رهم  هچ  رگا  درادـن ، درم  رب  یقح  نز  دـشاب  هدـماین  لمعب  نز  اب  یکیدزن  لطاب ، حاکن  رد  هک  یتروص  رد 
درادـن و رهم  قح  نز  هدـشن ، عقاو  یکیدزن  هدوب و  لطاب  عطقنم  ای  مئاد  زا  معا  حاـکن  دـقع  هک  یتروص  رد  : » دـیوگیم م  ق . « 1098  » هدام

عبات یعرف و  رما  هدـش  هداد  رارق  نآ  رد  هک  يرهم  هدوب و  لطاب  حاکن  دـقع  اریز  دـیامن .» دادرتسا  ار  نآ  دـناوتیم  رهوش  هتفرگ  ار  رهم  رگا 
. تسا دقع 

، دیامن یکیدزن  هھبشب  دوخ  قباس  نز  اب  رھوش  حاکن ، خسف  ای  قالط  هدع  تدم  رد  هک  یتروص  رد  - 1 هلأسم -

لالحنا زا  سپ  دشابیم و  لثملا  رهم  تخادرپ  بجوم  ههبـشب  یکیدزن  ره  اریز  م ) ق . « 1099  » هدام زا  طبنتسم   ) دزادرپب واب  لثملا  رهم  دیاب 
تیجوز  ۀطبار  حاکن 
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زا يریگولج  يارب  هدع  اریز  تسا ، وا  ةدـع  رد  نز  زونه  هچ  رگا  ددرگیم ، دوخ  قباس  رهوش  زا  هناگیب  نز  هدـش و  يرپس  رهوش  نز و  نیب 

لحنم زین  یعجر  قالط  رثا  رد  حاکن  اریز  یعجر ، نئاـب و  قـالط  ةدـع  نیب  دـناهدراذگن  قرف  نییقوقح  زا  یـضعب  دـشابیم . بسن  طـالتخا 
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دشاب و هتشاد  هارمه  عوجر  دصق  هکنآ  رگم  دوشیمن  هتخانش  عوجر  دوخ  يدوخب  یکیدزن  لمع  دیامنن . نآب  عوجر  رهوش  هاگره  ددرگیم 
رد ای  هجوز و  هیعجر  هقلطم  نوچ  هک  دـننآ  رب  نییقوقح  زا  ياهدـع  تسا . هتـشادن  عوجر  دـصق  درم  هک  تسنآ  ههبـشب  یکیدزن  رد  ضرف 

. دوشیمن لثملا  رهم  قحتسم  نز  دوشن ، هتخانش  عوجر  هچ  رگا  وا  اب  ههبشب  رهوش  یکیدزن  ددرگیم ، بوسحم  هجوز  مکح 
، دشاب هتـشادن  ار  نآ  دصق  هچ  رگا  دـشابیم  عوجر  هدـع ، تدـم  رد  هیعجر  هقلطم  نز  اب  رهوش  یکیدزن  هک  دـننآ  رب  هیماما  ءاهقف  زا  ضعب 

هکنآ ای  درادن و  دوخ  لمع  زا  يدصق  هک  دشاب  تسم  ای  باوخ و  یهاس و  درم  هاگره  یلو  دنک . رما  نیا  رد  عوجر  مدع  دـصق  رگا  یتح 
. دوشیمن هتخانش  عوجر  دشابیم ، يرگید  نز  تسا  هدرک  یکیدزن  وا  اب  هک  ینز  هدومن  روصت 

تدـم رد  لثملا  رهم  ندادـب  رهوش  مازلا  رد  ار  نییقوقح  رظن  فالتخا  يانبم  دـیآیم ، لمعب  الیذ  هک  یعجر  قالط  یلقع  لیلحت  زا  ناوتیم 
: هک دوش  ضرف  تسا  نکمم  تسناد . هدع 

، هدـع رد  رهوش  عوجر  مدـع  نیاربانب  دـیامنن . عوجر  هدـع  رد  رهوش  هکنآ  طرـشب  تسا  قالط  یعجر  قالط  رد  حاکن  لـالحنا  ببـس  - 1
رهوش هچنانچ  تسا و  هدوب  هدـش  هدـیرب  قـالط  ناـمز  زا  تیجوز  ۀـطبار  هک  دوشیم  فشک  نآ  ققحت  زا  سپ  دوب و  دـهاوخ  رخأـتم  طرش 

. تسا هدشن  عقاو  یقالط  هک  تسنآ  دننام  دنک  عوجر 
تسین و لـثملا  رهم  قحتـسم  هدوب و  وا  هجوز  یکیدزن  ناـمز  رد  هقلطم  نز  هک  دوشیم  فشک  دـنک  عوجر  رهوش  هاـگره  روبزم  ضرف  رد 

نزب لثملا  رهم  رهوش  دیاب  اذل  تسا ، هدوب  لحنم  وا  حاکن  هک  هدـش  عقاو  ینز  اب  ههبـشب  یکیدزن  هک  ددرگیم  مولعم  دـیامنن  عوجر  هچنانچ 
دهدب 

همات تلع  ریخا  ءزج  عوجر  مدع  ینعی  دشابیم ، عوجر  مدـع  طرـشب  هدـع  تدـم  ءاضقنا  قالط و  زا  بکرم  يرما  حاکن  لالحنا  ببـس  - 2
یکیدزن رثا  رد  نز  روبزم ، ضرف  رد  تشگ . دهاوخ  لحنم  هدع  تدـم  رخآ  ۀـظحل  رد  تیجوز  ۀـطبار  ضرف ، نیاربانب  ددرگیم . بوسحم 

فرط  زا  ههبشب 
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. تسا هدوب  رارق  رب  هدع  تدم  ءاضقنا  ات  تیجوز  اریز  دوشیمن ، لثملا  رهم  قحتسم  هدع ، تدم  رد  وا  اب  رهوش 
تدم رد  دـناوتب  هک  تسا  هدـش  هداد  هزاجا  رهوشب  یلو  ددرگیم ، عطق  نآ  ۀلیـسوب  تیجوز  ۀـطبار  تسا و  قالط  حاکن  لالحنا  ببـس  - 3

رد تسا . هدوبن  دوجوم  تیجوز  ۀطبار  عوجر  قالط و  نیب  تدم  رد  دـباییم و  تدوع  حاکن  عوجر  نامز  زا  نیاربانب  دـیامن . عوجر  هدـع 
. تسا هدش  عطق  قالط  نامز  زا  تیجوز  ۀطبار  اریز  دشابیم ، لثملا  رهم  قحتسم  ههبشب  یکیدزن  رثا  رد  نز  روبزم  ضرف 

هکنآـب مود  ضرف  هک  دـسریم  رظنب  تسا ، دوجوم  نیجوز  نیب  ثراوت  قح  دراد و  هقفن  قح  هدـع  تدـم  رد  هیعجر  هقلطم  هکنآـب  هجوت  اـب 
، هقلطم نز  هیعجر  هدع  تدم  رد  نیاربانب  دشابیم . حیحـص  تسا ، عوجر  مدـع  طرـشب  تدـم  ءاضقنا  قالط و  زا  بکرم  رما  لالحنا  ببس 

. دهدیمن لثملا  رهم  وا ، اب  ههبشب  یکیدزن  رثا  رد  رهوش  ددرگیم و  بوسحم  هجوز 

دیامن هھبشب  یکیدزن  ینز  اب  ات  دوش  یدرم  لھجب  ءارغا  بجوم  یسک  هک  یتروص  رد  هلأسم 2 -

رهم تسا  هتخادنا  هابتشا  رد  ار  وا  هک  یـسک  زا  دناوتیم  نآ  ۀیدأت  زا  سپ  درم  ددرگیم ، نزب  لثملا  رهم  تخادرپب  مزلم  درم  نآ  رثا  رد  نوچ 
مادقا دوب  نکمم  دوبیم  هاگآ  رما  تقیقحب  هچنانچ  تسا و  هدش  درمب  تراسخ  هجوت  ببس  روبزم  صخش  اریز  دهاوخب ، ار  یتخادرپ  لثملا 

هدام 331 ق) . ) دنیبب نایز  ات  دیامنن  نآب 
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رگیدکیب تبسن  نیجوز  فیلاکت  قوقح و  رد  موس - تمسق 

هراشا
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. دـیآیم دوجوب  يرگیدـب  تبـسن  کی  ره  يارب  یقوقح  فیلاکت و  ددرگیم و  داجیا  رهوش  نز و  نیب  تیجوز  ۀـطبار  مئاد ، حاـکن  رثا  رد 
رد نیجوز  فیلاکت  قوقح و  دوجوم و  نیفرط  نیب  تیجوز  طباور  دـش  عقاو  تحـص  روطب  حاکن  هکنیمه  : » دـیوگیم م  ق . « 1102  » هدام

«. دوشیم رارق  رب  رگیدمه  لباقم 
. صتخم كرتشم و  دناهتسد : ود  رب  رگیدکیب  تبسن  نیجوز  فیلاکت 

رگیدکیب تبسن  نیجوز  كرتشم  فیلاکت  لوا - هتسد 

هراشا

: زا تسترابع  دنراد  رگیدکیب  تبسن  نیجوز  هک  یکرتشم  فیلاکت 

رگیدکیب تبسن  نیجوز  ترشاعم  نسح  - 1

رد رگیدکی  اب  نیجوز  ترـشاعم  نسح  زا  هدام  روظنم  دـنرگیدکی » اب  ترـشاعم  نسحب  فلکم  رهوش  نز و  : » م ق . « 1103  » هدام روتسدب 
یئورشوخ اب  دیاب  رهوش  نز و  نیاربانب  دیآ . دوجوب  یگداوناخ  مارآ  طیحم  هلیـسو  نیدب  ات  دشابیم  ناکم  نامز و  تداع  فرع و  دودح 

يداشرا رهاظ  رد  هچ  رگا  روبزم  هدام  دننارذگب . راگزور  هلداجم  ازـسان و  ای  دایرف و  داد و  نودب  دنیامن و  تسیز  رگیدـکی  اب  تملاسم  و 
تنامـض دوریم و  رامـشب  یقوقح  دعاوق  زا  دـش  دـهاوخ  هتفگ  نیجوز  فیلاکت  یئارجا  تنامـض  رد  هچنآب  هجوت  اب  یلو  تسا ، یقالخا  و 

، يراتفردـب زا  وا  عنم  تحیـصن و  ۀلیـسوب  رهوش  دومن و  دوخ  رهوشب  تبـسن  يراتفردـب  قلخ و  ءوس  نز  هچنانچ  اریز  دراد ، یقوقح  ءارجا 
: دیوگیم م  ق . « 1108  » هدام ددرگیم  طقاس  زوشن  تدم  يارب  وا  ۀقفن  قح  دوشیم و  هزشان  نز  دیامن ، راداو  ترشاعم  نسحب  ار  وا  تسناوتن 

دوخ نز  اـب  رهوش  هک  یتروص  رد  دوـب .» دـهاوخن  هقفن  قحتـسم  دـنک  عاـنتما  تیجوز  فیاـظو  يادا  زا  عورـشم  عناـم  نودـب  نز  هاـگره  »
رگم هدیـشیدناین ، هراچ  نوناق  دـنکن ، ترـشاعم  نسحب  راداو  ار  وا  نز  عنم  حـیاصن و  دـهد و  ناشن  قلخ  ءوس  دوخ  زا  دـیامن و  يراتفردـب 

م ق . « 1130  » هدام روتسدب  تروص  نیا  رد  هک  دزاس ، لمحت  لباق  ریغ  ار  نز  یناگدنز  ۀمادا  هک  دسرب  يدحب  رهوش  ترشاعم  ءوس  هکنآ 
. دیامنب قالطب  رابجا  ار  وا  رهوش  هک  دنک  تساوخرد  هاگداد  زا  دناوتیم  نز 
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رد یلو  دـشابیم ، یفاک  قلخ  نسح  مهافت و  نسح  هعماج  یمومع  دارفا  ناتـسود و  نیب  تسا ، فلتخم  صاخـشاب  تبـسن  ترـشاعم  نسح 

تـسا هلمج  نآ  زا  دیامنیم . زین  ار  يرگید  روما  تیاعر  باجیا  یئوشانز  ۀطبار  ءاقب  اریز  دوب ، دـهاوخن  یفاک  رما  نیا  یئوشانز  یناگدـنز 
، دـنک یلاخ  هناش  نآ  زا  دـناوتیمن  نز  دـیامنیم و  باجیا  نیجوز  یعیبط  تیعـضو  طیحم و  تیعقوم و  هک  هنوگنآ  یـسنج  طـباور  نتـشاد 

هروس هیآ 23  تراـبع  زا  يوریپ  هـب  ار  هدام 1104  یندـم  نوناق  هک  دـسریم  رظنب  دـیامن . يراددوخ  نآ  زا  دـناوتیمن  رهوش  هک  یناـنچمه 
هدومن نایب  هناگیب  ياهروشک  یندـم  نیناوق  ياههعومجم  ضعب  رـصتخم  هداس و  ترابعب  هجوت  و  فورعملاب » نهورـشاع  و   » نآرق مراهچ 

تسا

هداوناخ ینابم  دییشت  رد  نیجوز  تدضاعم  - 2

زا ترابع  هداوناخ  دنیامن .» تدضاعم  رگیدـکیب  دوخ  دالوا  تیبرت  هداوناخ و  ینابم  دییـشت  رد  دـیاب  نیجوز  : » م ق . « 1104  » هدام روتسدب 
ار رهوش  نز و  نوناق  هک  هداوناخ  ینابم  دـناهدمآ . رد  عامتجا  هیلوا  لولـس  تروصب  حاکن ، یقوقح  ۀـطبار  رثا  رد  هک  دنـشابیم  ینز  درم و 
نز و هقـالع  قشع و  زا  تراـبع  نآ  هتفرگ و  رارق  نآ  ۀـیاپ  رب  هداوناـخ  هک  تسا  يروما  دنـشوکب ، نآ  میکحت  دییـشت و  رد  هدومن  فلکم 
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. دوشیم درم  نز و  زا  کی  ره  يراکزیهرپ  تمصع و  تفع و  بجوم  هداوناخ و  ءاقب  نابهگن  هک  تسا  رگیدکیب  رهوش 
ۀطبار ات  هدش  کیدزن  رگیدکی  تاداع  قالخاب و  يرکف  مه  اب  ات  تسا  رهوش  نز و  ششوک  یعـس و  هداوناخ  ینابم  دییـشت  رد  تدضاعم 

. دیآ رد  تسا  تبحم  رب  ینتبم  هک  ینتسسگان  یعیبط  هداوناخ  کیب  ددرگ و  جراخ  یقوقح  سیسأت  تروص  زا  دوش و  رتمکحم  یئوشانز 
نیکمت دارفا  زا  نز  فرط  زا  رما  نیا  هک  تفگ  ناوتیم  تقیقح  رد  یلو  دشابیم ، یقالخا  يداشرا و  نوناق  فرط  زا  هچ  رگا  روبزم  روتـسد 

دسرب ۀجردب  دیآ و  رد  ترشاعم  ءوس  تروصب  هچنانچ  رهوش  فرط  زا  دوب و  دهاوخن  هقفن  قحتسم  فلخت ، تروص  رد  هک  دوریم  رامشب 
. دیامنب قالطب  ار  رهوش  مازلا  تساوخرد  هاگداد  زا  دناوتیم  دهد ، همادا  ار  یگدنز  وا  اب  دناوتن  نز  هک 

دالوا تیبرت  رد  نیجوز  تدضاعم  - 3

دنتسه فلکم  نیوبا  : » دیوگیم « 1178  » هدام رد  یندم  نوناق  تسا . هدومن  دالوا  تیبرت  رد  تدـضاعمب  رما  ار  نیجوز  م  ق . « 1104  » هدام
تیبرتب  دوخ  یئاناوت  دودح  رد  هک 
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رامـشب یمهم  فیاظو  زا  هداوناخ  طیحم  رد  دالوا  تیبرت  دنراذگب » لمهم  ار  اهنآ  دـیابن  دـننک و  مادـقا  یـضتقم  بسح  رب  شیوخ  لافطا 

تـسا یـشور  تدحو  رد  ود ، نآ  قفاوت  رب  ینتبم  رما  نیا  دوب ، دهاوخن  نکمم  رگیدکیب  ردام  ردپ و  تدضاعم  کمک و  نودب  هک  دوریم 
دوخب صوصخم  هار  کی  ره  ددرگن و  لصاح  دالوا  تیبرت  رد  نیوبا  نیب  قفاوت  هاگره  اریز  دـنریگیم ، رظن  رد  دوخ  دالوا  تیبرت  يارب  هک 
روظنم فالخ  رب  نادنزرف  ددرگ ، یئوشانز  ۀطبار  یگتخیـسگب  رجنم  هرخالاب  جنـشت و  ببـس  تسا  نکمم  هکنآ  رب  هوالع  دنک ، بیقعت  ار 

رظن زا  هک  لفط  یبهذم  تیبرت  رد  دیاب  دشاب  ناملـسم  ردپ  یحیـسم و  ردام  هاگره  الثم  دمآ . دنهاوخ  راب  يرـس  دوخ  لافطا  ردام ، ردپ و 
، دنکن نیقلت  ار  دوخ  بهذم  دیامنن و  در  وا  دیوگیم  ردپ  هچنآ  دنک و  توکـس  هکنآ  ای  دیامن و  تدعاسم  ردام  تسا ، ردپ  هدهعب  تیالو 
رد تسا  نینچمه  دـیوجیم و  يرود  ود  ره  زا  هدـش و  فرحنم  هرخالاب  ود ، نآ  زا  یکی  رایتخا  صیخـشت و  تردـق  نتـشادن  اب  لفط  الا  و 

. یعامتجا یتشادهب و  یگنهرف و  روما 
تدم هیقب  رتخد و  رد  لاس  تفه  و  رسپ ، رد  لاس  ود  ات  ردامب  تناضح  قح  صاصتخا  اب  تافانم  دالوا ، تیبرت  رد  نیجوز  تدضاعم  موزل 
دالوا تیبرت  رد  يرگید  تدـعاسم  کمکب و  جایتحا  دوش  هداد  رارق  هک  کی  ره  ةدـهعب  تناضح  اریز  درادـن ، ردـپ  اب  یگلاس  هدـجیه  ات 

. دیامنیم لامعا  دوخ  لفط  ةراب  رد  نیوبا  زا  یکی  هک  دشابیم  یهیبنت  لباقم  رد  توکس  نآ  نیرتمک  هک  دراد 
هک دـشابیم  یقالخا  يداـشرا و  فلخت ، تروص  رد  نآ  ءازج  ندومنن  نییعت  اـب  نوناـق ، فرط  زا  دـالوا  تیبرت  رد  نیجوز  تدـضاعمب  رما 

يرادـهاگن و يارب  ار  ردـپ  ردام و  زا  کی  ره  تناضح  قح  نوناق  الا  دـنربب و  یپ  نآ  تیمهاب  ات  دـنکیم  یئامنهار  نوناـق  ماـنب  ار  نیجوز 
(. م ق . « 1179 «- » 1168  » هدام  ) تسا هداد  رارق  تناضح  لوئـسم  ًارـصحنم  یتدم  يارب  ار  کی  ره  هدرک و  ادج  رگیدکی  زا  لافطا  تیبرت 

تحص تسا ، وا  تناضح  تحت  لفط  هک  يردام  ای  ردپ  یقالخا  طاطحنا  ای  تبظاوم  مدع  رثا  رد  هاگره  : » یندم نوناق  « 1173  » هدام قبط 
یعدـم ياضاقتب  ای  وا  میق  ياضاقتب  ای  لفط  يابرقا  ياضاقتب  دـناوتیم  همکحم  دـشاب ، رطخ  ضرعم  رد  لفط  یقالخا  تیبرت  ای  ینامـسج و 

«. دنک ذاختا  دنادب  یضتقم  لفط  تناضح  يارب  هک  ار  یمیمصت  ره  مومعلا 
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نیجوز زا  کی  ره  صتخم  فیلاکت  قوقح و  مود - ۀتسد 

هراشا

دنراد رگیدکیب  تبسن  صتخم  فیلاکت  قوقح و  کی  ره  دنتسه ، اراد  رگیدکیب  تبـسن  نیجوز  هک  یکرتشم  فیلاکت  قوقح و  رب  هوالع 
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: ددرگیم نایب  اًلیذ  هک 

نزب تبسن  رهوش  فیلاکت  فلا -

هداوناخ تسایر  - 1

یناگدنز رگیدکی  اب  هک  یتیعمج  ره  تسا .» رهوش  صئاصخ  زا  هداوناخ  تسایر  نیجوز  طباور  رد  : » هک هتـشاد  ررقم  م  ق . « 1105  » هدام
لـصاح اـهنآ  نیب  قـفاوت  بلغا  هک  دـنیامنیم  ادـیپ  هقیلـس  فـالتخا  هشیمه  دـنریگیم ، شیپ  هک  یـشور  رد  دنـشاب  رفن  ود  هچ  رگا  دـننکیم 

هک یتافالتخا  عفر  يارب  یندـم  نوناق  دـش . دـهاوخ  لحنم  جـیردتب  دوخ  يدوخب  تیعمج  نآ  اهوگتفگ  اهـشکمشک و  رثا  رد  ددرگیمن و 
يوریپ وا  رظن  زا  نز  فالتخا ، دروم  رد  هک  تسا  هداد  رارق  رهوش  صئاصخ  زا  ار  هداوناخ  تسایر  دوش  دوجوم  هداوناـخ  رد  تسا  نکمم 

رد روکذم  تسا  یگداوناخ  حـلاصم  یفانم  هک  یتعنـص  ای  هفرح  زا  نز  عنم  م ، ق . « 1114  » هدام رد  روکذم  لزنم  رایتخا  قح  دننام  دـیامن 
(. دمآ دهاوخ  کی  ره  حرش  هک   ) م ق . « 1117  » هدام

قافنا - 2

هراشا

«. تسا رهوش  هدهعب  نز  ۀقفن  مئاد  دقع  رد  : » دیوگیم م  ق . « 1106  » هدام دنک . قافنا  دوخ  نزب  هک  تسا  مزلم  مئاد ، حاکن  رثا  رد  رهوش 
: دیوگیم م  ق . « 1113  » هدام دشاب . هدش  قافناب  دـهعت  رهوش  فرط  زا  یمزلم  وحنب  هکنآ  رگم  تسین ، قافناب  مزلم  رهوش  عطقنم ، حاکن  رد 

«. دشاب هدش  يراج  نآ  رب  ینبم  دقع  هکنآ  ای  هدش  طرش  هکنیا  رگم  درادن  هقفن  قح  نز  عاطقنا  دقع  رد  »

-؟ تسیچ هقفن 

هراشا

بسانتم نز  تیعضو  اب  فراعتم  روطب  هک  تیبلا  ثاثا  اذغ و  هسبلا و  نکسم و  زا  تسا  ترابع  هقفن  : » دیوگیم م  ق . « 1107  » هدام هکنانچ 
هیماما  ءاهقف  زا  يرایسب  ءاضعا .» ناصقن  ای  ضرم  ۀطساوب  وا  جایتحا  ای  مداخ  نتشادب  نز  تداع  تروص  رد  مداخ  دشاب و 
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، لزنم كاشوپ ، كاروخ ، زا  دـشابیم  جاتحم  نآب  نز  هک  تسا  يزیچ  ره  زا  تراـبع  نز ، ۀـقفن  يارب  مزـال  رادـقم  هک  دـناهدومن  حیرـصت 

. رهش نآ  رد  وا  فیدرمه  نانز  موسر  تداع و  دودح  رد  شیارآ  تفاظن و  ۀنیزه  مدختسم ،
دوخ تایح  ۀمادا  ءاقب و  يارب  یئوشانز  نارود  رد  همئاد  نز  هچنآ  دیآیم ، رب  هلصفم  بتک  رد  هیماما  ياهقف  زا  يرایـسب  راتفگ  زا  هکنانچ 

. تسا رهوش  ةدهعب  فراعتم ، روطب  دراد  مزال 
هقفن زا  جراخ  اهنآ  تسا و  هقفن  دشابیم  رهوش  ةدـهع  رب  هچنآ  اریز  تسین ، رهوش  ةدـهعب  اوادـم  ۀـنیزه  وراد و  هک  دـننآ  رب  ءاهقف  روهـشم 

رجومب ار  نز  رجأتسمب و  ار  رهوش  هدومن و  هراجا  دروم  ۀنیزه  هب  هیبشت  ار  نز  هقفن  یقوقح ، دعاوق  ءارجا  رظن  زا  طوسبم  رد  خیش  دنتـسه .
ظفح و يارب  هچنآ  دشابیم و  رجأتسم  ةدهعب  تسنآ  لاثما  ندرک و  بوراج  تفاظن و  لیبق  زا  عافتنا  يارب  هچنآ  نیاربانب  تسا . هدرک  هیبشت 

ءاقب يارب  هک  ۀـقفن  حاکن ، رد  طقف  تسا و  کلام  ةدـهع  رب  قاطا  ماـب  ریت  رییغت  راوید و  اـنب و  ریمعت  دـننام  تسا ، مزـال  هراـجا  دروم  ءاـقب 
ترابع هک  ار  رما  جنپ  دیامنیم  نایب  ار  هقفن  هک  « 1107  » هدام رد  یندم  نوناق  تسا . هدش  هداد  رارق  رهوش  ةدهعب  ءانثتسا  دشابیم  نز  تایح 
نینچمه دشاب ، نز  تیعـضو  اب  بسانتم  فراعتم و  روطب  دیاب  اهنآ  هک  دنکیم  دیق  درامـشیم و  دشاب  تیبلا  ثاثا  اذغ و  هسبلا ، نکـسم ، زا :
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هناگجـنپ روما  زا  کی  ره  رما ، حیـضوت  يارب  ءاضعا  ناصقن  ای  ضرم  ۀطـساوب  وا  جایتحا  ای  مداخ و  نتـشادب  نز  تداع  تروص  رد  مداـخ 
: دوشیم هداد  حرش  الاب 

نکسم فلا -

رد نیاربانب  دـشاب . نز  تیعـضو  اب  بسانتم  دـیاب  نآ  دـنارذگیم و  ار  دوخ  یناگدـنز  اجنآ  رد  نز  هک  تسا  یلحم  نکـسم  زا  هدام  روظنم 
. دربب يراجیتسا  قاطاب  ار  وا  دیابن  رهوش  دنیشنب ، تسبرد  هناخ  رد  هک  تسنآ  نز  یعامتجا  تیعضو  اب  بسانتم  هک  یتروص 

، دیامن یناگدنز  رهوش  رهاوخ  رهوش و  ردام  دـننام  دنتـسه  نآ  رد  نارگید  هک  ياهناخ  رد  دـهاوخن  ای  دـناوتن  نز  هاگره  هک  دـسریم  رظنب 
رهوش رهاوخ  رهوش و  ردام  زا  هک  تسنآ  نانز  یحور  یقالخا و  تیعـضو  اب  بسانتم  اریز  دیامن ، هیهت  وا  يارب  لقتـسم  ۀـناخ  دـیاب  رهوش 

. دننکیم یگدنز  هناگادج  دننازیرگ و  دوخ 
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- هسبلا ب -

اب بسانتم  دیاب  هسبلا  تسا . مزال  یناگدنز  يارب  هک  نآ  لاثما  باروج و  شفک و  سابل و  زا  دشوپیم  صخش  هچنآ  زا  تسا  ترابع  هسبلا 
لاثما ینامهم و  لزنم و  لخاد  يارب  ددعتم  ياهسابل  نانز  هک  دیامنیم  اضتقا  فراعتم  هک  یتروص  رد  دشاب . نز  یعامتجا  تیعقوم  لصف و 

دش هتفگ  هچنآ  ربانب  اهتخر . نآ  تخود  سنج و  ثیح  زا  تسا  نینچمه  دیامن و  ایهم  دوخ  نز  يارب  ار  اهنآ  دیاب  رهوش  دنشاب ، هتشاد  نآ 
دـشاب نز  یعامتجا  تیعـضو  اب  بسانتم  هک  یتسوپ  وتلاپ  دـیاب  رهوش  دـنیامنیم ، نت  رب  ناتـسمز  رد  تسوپ  وتلاپ  نز  ياـهفیدرمه  هچناـنچ 

. دیامن هدامآ 

- اذغ ج -

ياذـغ دوش  هیهت  دـیاب  نز  يارب  هک  یئاذـغ  دـماشآیم . دروـخیم و  تاـیح  ۀـمادا  ءاـقب و  يارب  ناـسنا  هک  تسا  يزیچ  ره  اذـغ  زا  روـظنم 
. دشابیم وا  یعامتجا  تیعضو  یجازم و  تعیبط  اب  بسانتم 

- تیبلا ثاثا  د -

یتروص رد  اهنآ . لاثما  باوختخر و  فورظ ، لبم ، شرف ، لیبق  زا  دوریم  راکب  یناگدـنز  يارب  هناخ  رد  هک  تسا  یئایـشا  زا  ترابع  نآ  و 
. دنک هیهت  نآ  لاثما  رلوک و  يراخب ، لاچخی ، وا  يارب  دیاب  رهوش  دیامنب  باجیا  نز  تیعقوم  هک 

- مداخ ه -

ای ضرم  ۀطـساوب  وا  جایتحا  ای  مداخ  نتـشادب  نز  تداع  تروص  رد  مداخ  و  دـیوگیم ...« : الاب  رما  راهچ  ناـیب  زا  سپ  م  ق . « 1107  » هدام
زا دـهدیم  رارق  وا  سر  تسد  رد  هدامآ و  ار  يرگید  یناگدـنز  لئاسو  دوخ  راک  رثا  رد  هک  تسا  یـسک  مداخ  زا  روظنم  ءاضعا .» ناـصقن 
ای ضرم  ۀطـساوب  وا  جایتحا  ای  مداخ ، نتـشادب  نز  تداع   ) دـیق ود  زا  دـنزادرپیم . راکب  لزنم  رد  هک  نآ  لاثما  زپشآ و  تفلک ، رکون ، لـیبق 

نیا رد  مداخ ، نتـشادب  يردپ  ۀناخ  رد  نز  تداع  یکی  دروایب : مداخ  نز  يارب  دـیاب  دورم  ود  رد  رهوش  هک  دوشیم  مولعم  ءاضعا ) ناصقن 
. دشاب وا  يردپ  ةداوناخ  رد  نز  یعامتجا  تیعضو  اب  بسانتم  دیاب  تیبلا ، ثاثا  اذغ ، هسبلا ، نکسم ، دننام  مداخ  تروص 
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، نآ لاثما  یگلماح و  وضع و  صقن  ای  يرامیب  رثا  رد  مداخ  نتشادب  نز  جایتحا  يرگید 
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دوخ هداوناخ  رد  نز  هچنانچ  نیاربانب  دوشیم . هتفرگ  رظن  رد  وا  تاجایتحا  عفر  دوشیمن و  نز  یعاـمتجا  تیعقوم  تیاـعر  دروم  نیا  رد  هک 
مداخ و وا  يارب  دـیاب  رهوش  دـیآیمن ، رب  نآ  ةدـهع  زا  یجازم  تیعـضو  رثا  رد  یلو  هدرکیم  دوخ  ار  هناخ  ياهراک  دـشاب و  هتـشادن  مداـخ 

يارب نز  هچنآ  هک  دوب  نآ  رب  دـیاب  روبزم ، دـیق  كالم  تدـحو  رظن  زا  دزاـس . فرطرب  ار  وا  تاـجایتحا  اـت  دـنک  هداـمآ  راتـسرپ  نینچمه 
شیارآ و تفاظن و  مزاول  نیاربانب  تسناد . نآ  هیهتب  مزلم  دـیاب  ار  رهوش  دـیآیم و  رامـشب  هقفن  دارفا  زا  دـشابیم ، نآـب  جاـتحم  یناگدـنز 

لمع و  اوادـم ، يارب  جراخب  ترفاسم  ناتـسرامیب و  هنیزه  کشزپ و  دزمتـسد  اود و  لوپ  لیبق  زا  يراـمیب  ياوادـم  يارب  مزـال  ياـههنیزه 
. تسا رهوش  ةدهعب  نآ  لاثما  یحارج و 

هکنانچمه دنادب ، مزال  ار  نآ  ناکم  نامز و  فرع  هک  هنوگنآ  ینعی  دشاب ، فراعتم  روطب  دـیاب  دـهدیم  هقفن  ناونعب  نز  يارب  رهوش  هچنآ 
فاصوا هداوناخ و  رابتعاب  وا  فیدرمه  نانز  هک  هنوگنآ  ینعی  دوشب ، نز  یعامتجا  تیعـضو  تیاعر  دـیاب  هقفن  رادـقم  سنج و  عون و  رد 

. دندرگیم رادروخرب  واب  هیبش  یقالخا  یعیبط و 
رظن رد  ار  رهوش  نز و  یعامتجا  تیعضو  رگید  یـضعب  دشاب . رهوش  یعامتجا  تیعـضو  اب  بسانتم  دیاب  هقفن  هک  دننآ  رب  ءاهقف  زا  یـضعب 

. دناهتفرگ

هقفنب تبسن  نز  قح  یقوقح  تعیبط 

هراشا

. ددرگ دنمهرهب  نآ  زا  دـناوتب  مزال  عقوم  رد  نز  ات  دـشاب  هدامآ  جایتحا  تقو  زا  لبق  دـیاب  اذـل  تسا ، وا  یناگدـنز  هشاعا و  يارب  نز  ۀـقفن 
دنناـم ددرگ  عفتنم  نآ  زا  اـت  دراذـگیم  وا  راـیتخا  تحت  رهوش  ار  یـضعب  تسا ، فلتخم  دـهدیم  دوخ  نزب  هقفن  ناونعب  رهوـش  هک  یئایـشا 
تبسن نز  یقوقح  ۀطبار  ةوحن  اذل  اهیندیماشآ ، اهیکاروخ و  لیبق  زا  دیامن  فرـصم  هک  دهدیم  واب  ار  یـضعب  نآ و  لاثما  شرف و  نکـسم ،

. تسا توافتم  دوشیم  نایب  الیذ  هکنانچ  اهنآب 

- تسا اهنآ  نیع  ندش  فلتب  اهنآ  زا  عافتنا  هک  یئاهزیچ  - 1

اهیندروخ  دننام 
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زا لبق  زور ، هنابـش  کی  يارب  مزال  فرـصم  رادـقمب  ءایـشا  هنوگنیا  اهنآ . لاثما  نوباـص و  رطع ، لـیبق  زا  شیارآ  بابـسا  اهیندـیماشآ و  و 
نز رایتخا  تحت  دـیاب  رتدوز  یتدـم  اهنآ  زا  هدافتـسا  يارب  هکنآ  رگم  دـیامن ، فرـصم  جـیردتب  دـناوتب  ات  دوش  هداد  نزب  دـیاب  زور  عورش 

. دوش هدراذگ 
یچیپرـس رهوش  نیکمت  زا  تعاـس  تدـم 24  رخآ  اـت  هکنآ  طرـشب  هدـش ، هداد  واـب  زور  لوا  هک  تسا  دوخ  ةزور  کـی  ۀـقفن  کـلام  نز 

نز هچ  رگا  تسا ، هدوب  اـهنآ  کـلام  نز  هک  ددرگیم  فشک  دـشاب  هنکمتم  نز  هچناـنچ  روـبزم  تدـم  نتـشذگ  زا  سپ  نیارباـنب  دـیامنن .
هکنآ دـننام  دـشاب ، هدرک  قافنا  نزب  يرگید  رهوش  زا  ریغ  هاگره  نینچمه  دـشاب . هدومن  یئوجهفرـص  ار  اهنآ  زا  يرادـقم  هدرک و  تعانق 

. دوشیم اهنآ  کلام  وا  دهدیم  نزب  هقفن  يارب  الاب  رد  روکذم  عون  زا  نزب  هچنآ  ینعی  تسا . هتفر  ینامهم 
ۀقفن دیامن ، كرت  ار  رهوش  ۀناخ  دنک و  رهق  نز  راهان  زا  سپ  هکنآ  دـننام  دوش  جراخ  رهوش  نیکمت  زا  نز  زور ، ءانثا  رد  هک  یتروص  رد 
هاگره تسا  نینچمه  ددرگ . درتسم  جوزب  دیاب  ذوشن  نامزب  تبـسن  تسا و  رقتـسم  نیکمت  تدمب  تبـسن  شتیکلم  هدش و  عیزوت  زور  نآ 
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. دریمب نیجوز  زا  یکی  ای  ددرگ و  خسف  حاکن  ای  دوش  هداد  نئاب  قالط  نز  هکنآ  دننام  دوش ، لحنم  تاهج  زا  یتهجب  زور  ءانثا  رد  حاکن 

- نآ لاثما  تیبلا و  ثاثا  لزنم و  - 2

هکنآ نودب  دراد  ار  اهنآ  زا  یئوشانز  تدـم  رد  عافتنا  ةزاجا  طقف  نز  تسا و  تناما  دوشیم و  هدراذـگ  هجوز  رایتخا  تحت  ءایـشا  هنوگنیا 
. دیامن لیدبت  دوخ  دننامب  ار  نآ  دناوتیم  دهاوخب  جوز  نامز  ره  ددرگیمن و  لخاد  زین  وا  تیکلمب  دیامن و  ادیپ  اهنآ  رب  عافتنا  قح 

- نآ لاثما  هسبلا و  - 3

هکنآ ای  دوشیم  هجوز  کلم  ایآ  دراذگیم ، هقفن  ناونعب  هجوز  رایتخا  تحت  جوز  هک  نآ  لاثما  هسبلا و  هک  تسا  فالتخا  هیماما  ياهقف  نیب 
اب هک  تسنآ  دننآ  رب  ءاهقف  زا  رگید  ياهدع  هدـش و  تیاکح  طوسبم  باتک  زا  هچنآ  دـعاوق و  باتک  ددرگ . دـنمهرهب  نآ  زا  دـناوتیم  طقف 
نآ هک  دننآ  رب  رگید  ياهدع  ماثللا و  فشک  داشرا و  باتک  دنوشیم . هجوز  کلم  اهنآ  هقفن ، ناونعب  هجوزب  جوز  فرط  زا  لاوما  نآ  نداد 

لاوما 
 438 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

اهنآب تبسن  هجوز  تیکلم  مدع  مه  لصا  هتـشادن و  هجوزب  ار  اهنآ  هبه  دصق  جوز  اریز  تسا ، هدش  هداد  هجوزب  يرادربهرهب  عافتنا و  يارب 
روظنم نآ  عافتنا ، هزاـجا  اـب  تسا و  اـهنآ  زا  وا  جاـیتحا  عفر  يرادربهرهب و  هجوزب  لاوما  هنوگنیا  نداد  زا  روظنم  هکنآ  رب  هوـالع  دـشابیم ،

نئارق و زا  هکنآ  رگم  و  تسا ، واـب  نآ  کـیلمت  هقفن  ناوـنعب  هجوزب  نآ  لاـثما  هسبلا و  نداد  رد  رهاـظ  هـک  دـسریم  رظنب  ددرگیم . لـصاح 
نآ زا  تسا  یقاب  تیجوز  هک  مادام  دناوتیم  نز  نیاربانب  تسا . هدوبن  نزب  کیلمت  رهوش  فرط  زا  سابل  نداد  هک  ددرگ  ملسم  لحم  فرع 

درتسم وا  ۀثرو  ای  رهوشب  لاوما  نآ  دوش  لحنم  رهوش  توف  ای  خسف  ای  نئاب  قالط  دـننام  تاهج  زا  یتهجب  دـقع  هاگره  ددرگ و  رادروخرب 
. ددرگ

؟ تسا رادهدھع  ار  یتدم  هچ  هقفن  رھوش 

هراشا

: دشابیم هنیعم  دراوم  رد  نآ  لالحنا  زا  سپ  هقفن  تیجوز و  نارود  هقفن  ندادب  مزلم  مئاد  حاکن  دقع  رثا  رد  رهوش 

تیجوز نارود  رد  نز  هقفن  کی -

«. تسا رهوش  ةدهعب  نز  ۀقفن  مئاد  دقع  رد  : » دیوگیم م  ق . « 1106  » هدام ددرگیم . دوخ  ۀجوزب  هقفن  ندادـب  مزلم  رهوش  مئاد  حاکن  رثا  رد 
رد حاکن  رثا  رد  هک  یفیلاکت  زا  ینعی  ددرگن . هزـشان  هک  تسا  یناـمز  هقفنب  نز  قاقحتـسا  دوشیم  طابنتـسا  م  ق . « 1108  » هدام زا  هکنانچ 

. دنکن یچیپرس  تسا  رادهدهع  رهوش  لباقم 

تیجوز لالحنا  زا  سپ  نز  هقفن  ود -

هراشا

: دوب دهاوخ  هقفن  قحتسم  زین  هدع  تدم  رد  نز  ریز ، دراوم  رد  حاکن  لالحنا  زا  سپ 
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- یعجر قالط  ةدع  تدم  رد  - 1

، دوش یـضقنم  هدع  تدم  ات  تسا  یعارم  هکلب  ددرگیمن ، حاکن  یعطق  لالحنا  بجوم  یعجر  قالط  دمآ ، دهاوخ  نآ  حرـش  ًادعب  هکنانچ 
هدع تدم  ءاهقف  نیاربانب  دباییم . تدوع  هیلوا  تلاحب  قباس  حاکن  نآ  رثا  رد  دیامن و  عوجر  هدع  تدـم  رد  دـناوتیم  رهوش  تهج  نیدـب 
رهوش فیلکت  مئاد  تیجوز  ماکحا  زا  یکی  دـننکیم . راـب  وا  رب  ار  نآ  ماـکحا  دـننادیم و  نآ  مکح  رد  اـی  تیجوز  ةرود  دادـتما  ار  هیعجر 

هدع  نامز  رد  هیعجر  ۀقلطم  ۀقفن  : » دیوگیم م  ق . « 1109  » هدام لوا  تمسق  هک  تسا  نیا  دشابیم ، قافناب 
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درادن هقفن  قح  دشاب  هزـشان  هکنانچ  هیعجر  هقلطم  هکنآ  تلع  دشاب »...  هدش  عقاو  زوشن  لاح  رد  قالط  هکنیا  رگم  تسا ، رهوش  ةدـهع  رب 
دوش هزشان  نز  هاگره  تیجوز  نارود  رد  تسا و  نآ  مکح  رد  ای  یئوشانز  نارود  تیعـضو  ۀمادا  یعجر  قالط  رد  هدع  تدم  هک  تسنآ 

نودب نز  الثم  تشاد . دهاوخن  ار  دوخ  رهوش  زا  هقفن  قح  دوش  عقاو  نز  زوشن  تلاح  رد  قالط  هچنانچ  نیاربانب  درادن . رهوش  رب  هقفن  قح 
هقفن هک  ینانچمه  روبزم  نز  دـهدیم ، قالط  ار  وا  لاـح  نیا  رد  رهوش  تسا و  هدومن  ترفاـسم  جراـخب  هدرک و  رهق  دوخ  رهوش  زا  تهج 
تدم رد  هیعجر  هقلطم  هاگره  هک  تسا  تهج  نیدب  درادن . قح  زین  ار  هدـع  نامز  هقفن  دـهاوخب ، دـناوتیمن  ار  تیجوز  ةرود  رد  رهق  نامز 
نییعت وا  تنوکـس  يارب  هقفن  ناونعب  رهوش  هک  ار  یلزنم  یعجر  قالط  زا  سپ  هکنآ  دننام  ددرگیم  طقاس  وا  ۀـقفن  قح  ددرگ ، هزـشان  هدـع 

. دریگ هشیپ  يدرگلو  دهد و  رییغت  ار  دوخ  یقالخا  شور  هکنآ  ای  دور و  ترفاسمب  دنک و  كرت  يزور  دنچ  زا  سپ  هدومن 
رب تسا ، هجوز  مکح  رد  ای  هجوز  روبزم  تدـم  رد  نز  هک  تسنآ  رظن  زا  هدـع  تدـم  رد  هقفنب  هیعجر  هقلطم  قاقحتـسا  تشذـگ  هکنانچ 

نیا دوشیم . لئاز  عبتب  وا  هقفن  قح  ددرگیم و  لحنم  عطق  روطب  حاکن  هک  دـشابیم  نئاب  قالط  حاـکن و  خـسف  هدـع  تدـم  رد  هچنآ  فـالخ 
رگم درادن ، هقفن  قح  نز  دشاب  نئاب  قالط  ای  حاکن  خسف  تهج  زا  هدـع  رگا  نکیل  دـیوگیم ..« : م  ق . « 1109  » هدام مود  تمسق  هک  تسا 
تافو ةدـع  تدـم  رد  تسا  نینچمه  تشاد .» دـهاوخ  هقفن  قح  لمح  عضو  نامز  ات  تروص  نیا  رد  هک  دوخ  رهوش  زا  لمح  تروص  رد 

«. درادن هقفن  قح  نز  تافو  ةدع  رد  : » دیوگیم هک  م  ق . « 1110  » هدام هکنانچ 

- لماح نئاب  قالط  هدع  تدم  رد  - 2

. دوشیم هداد  قالط  موس  ۀبترم  رد  هک  یلماح  نز  دننام  دشابیم ، هقفن  قحتسم  هدع  تدم  رد  تسا  نئاب  وا  قالط  هک  یلماح  نز 
هکنانچ دوب . دهاوخ  دوخ  رهوش  زا  هقفن  قحتـسم  لمح  عضو  ات  قالط  خیرات  زا  اذل  دشابیم ، وا  لمح  عضو  لماح  نز  قالط  ةدع  ياضقنا 

لمح تروص  رد  رگم  درادن ، هقفن  قح  نز  دشاب  نئاب  قالط  ای  حاکن  خسف  تهج  زا  هدع  رگا  نکیل  دیوگیم ...« : م  ق . « 1109  » هدام لیذ 
الاب  ةدام  دیق  تشاد .» دهاوخ  هقفن  قح  لمح  عضو  نامز  ات  تروص  نیا  رد  هک  دوخ  رهوش  زا 
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رادهدـهع رهوش  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  انز  زا  ای  ههبـش  زا  لـماح  هقلطم  نز  هک  تسا  يدروم  زا  زارتحا  يارب  دوخ ) رهوش  زا   ) تراـبعب

. دومن لیمحت  رهوشب  ناوتیمن  ار  يرگید  زا  یشان  لمح  تدم  ۀقفن  اریز  دشابیمن ، وا  هقفن 
. تسا یعامجا  هدع  تدم  رد  لماح  ۀقلطم  قافنا  بوجو 

- لماح نز  خسف  ةدع  تدم  رد  - 3

، دناهتسناد خسف  ةدع  نامز  رد  هقفن  قحتسم  ار  لماح  نز  هیماما  ياهقف  زا  یضعب  درادن . هقفن  قح  روبزم  ۀجوز  هک  تسنآ  رب  روهـشم  لوق 
، تسا هدومن  روبزم  لوق  زا  يوریپ  یندم  نوناق  هک  دسریم  رظنب  دنیبیمن . رما  نیا  رب  یلاکشا  هک  ماثللا  فشک  رهاظ  و  دعاوق ، بحاص  دننام 
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رد روکذم  تشاد ) دـهاوخ  هقفن  قح  لمح  عضو  نامز  ات  تروص  نیا  رد  هک  دوخ  رهوش  زا  لمح  تروص  رد  رگم  ترابع ..(  رهاظ  اریز 
نیاربانب تسا . درادن )...  هقفن  قح  نز  دـشاب  نئاب  قالط  ای  حاکن  خـسف  تهج  زا  هدـع  رگا  نکیل   ) ترابع زا  ءانثتـسا  م ، ق . « 1109  » هدام

زا لمح  تروص  رد  رگم   ) ۀلمج نداد  رارق  ءانثتـسا  دشابیم . هقفن  قحتـسم  خسف  ةدع  رد  هچ  نئاب و  قالط  ةدع  رد  هچ  لمح  تدم  رد  نز 
فاصنا زا  رود  ترابع و  رهاظ  زا  رود  نئاب  قالط  ةدـع  زا  تشاد ) دـهاوخ  هقفن  قح  لمح  عضو  نامز  اـت  تروص  نیا  رد  هک  دوخ  رهوش 

. تسا هدمآ  لمعب  لماح  نز  رد  تافو  ةدع  زا  هک  تسا  یملع  قیقحت  یئاضق و 

- رهوش تافو  هدع  تدم  رد  لماح  نز  - 4

تافو ةدع  تدم  رد  لماح  نز  هک  تسنآ  رب  روهشم  لوق  دنتـسه : لوق  ود  ياراد  تافو  ةدع  تدم  رد  لماح  نز  هقفن  رد  هیماما  نییقوقح 
نیدب دشابیم و  لمح  يارب  هدع  تدم  رد  لماح  ۀقفن  هک  تسنآ  رب  دشابیم  وا  ناوریپ  خیش و  ةدیقع  هک  رگید  لوق  دشابیمن . هقفن  قحتـسم 

یگتـسب تافو  ةدع  تدم  رد  لماح  نز  ۀقفنب  عجار  یقوقح  رظن  راهظا  دوب . دهاوخ  هقفن  قحتـسم  تافو  ةدـع  تدـم  رد  لماح  نز  تهج 
یلیلحت رظن  زا  تـسیچ ؟ م  ق . « 1109  » هدام روتـسدب  نئاب  قالط  ةدـع  تدـم  رد  لماح  نزب  نداد  هقفن  بجوم  دوش  هتـسناد  هک  دراد  نآب 

لاح رد  هک  دوخ  دنزرفب  براقا  ۀقفن  تباب  زا  ردـپ  هک  ینعم  نیدـب  دـشاب ، وا  لمح  يارب  تسا  نکمم  لمح ، تدـم  رد  هنئاب  هقلطم  ۀـقفن 
نوخ  ۀلیسوب  ات  دوشیم  هداد  رد  امب  دیامن ، هیذغت  نهد  زا  ًامیقتسم  دناوتیمن  نینج  نوچ  دهدیم و  هقفن  تسا  لمح 
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دروم الیذ  ضرف  ود  زا  کـی  ره  رد  ماـکحا  راـثآ و  دـشاب . تسا  لـمح  رداـم  هک  هقلطم  هجوز  يارب  هقفن  تسا  نکمم  و  دـنک . هیذـغت  وا 

: دریگیم رارق  هعلاطم 
: دشاب لمح  يارب  هقفن  هک  یتروص  رد  فلا -

دوخ زا  لمح  هچنانچ  نیاربانب  دـهدیم . ار  لماح  نز  ۀـقفن  دـشابیم  لمح  ردـپ  هکنآ  راـبتعاب  رهوش  تسا و  تبارقب  قاـفنا  دراوم  زا  ـالوا -
هدرم ای  هتـشادن  یئاراد  ردپ  هاگره  دهدب و  ار  نآ  دیاب  ردپ  درادن ، یئاراد  هاگره  ددرگ و  تخادرپ  دیاب  وا  یئاراد  زا  دشاب  هتـشاد  یئاراد 

. تسا يردپ  دج  ةدهعب  هقفن  دشاب ،
وا زا  هتـشذگ  تدـمب  تبـسن  دـناوتیمن  هقلطم  نز  دـهدن  ار  نآ  رهوش  هچنانچ  نیاربانب  دـشابیمن . هبلاطم  لباق  براقا  ۀتـشذگ  ۀـقفن  ًاـیناث -

. دهاوخب
. دشابیم قفنم  تعاطتسا  ۀجرد  نتفرگ  رظن  رد  اب  هیلع  قفنم  تجاح  عفر  ردقب  براقا  ۀقفن  ًاثلاث -

: دشاب تسا  لمح  ردام  هک  هقلطم  هجوز  يارب  هقفن  هک  یتروص  رد  ب -
هقفن دـننام  رادـقم  ثیح  زا  لمح  تدـم  ۀـقفن  ًایناث - دـهدیم  لمح ، تدـم  رد  دوخ  هقلطم  نزب  هقفن  قباس ، تیجوز  راـبتعاب  رهوش  ـالوا -

. دشابیم نز  تیعضو  اب  بسانتم ، تیجوز 
ندادب فلکم  ار  رهوش  هک   ) م ق . « 1109  » هدام رهاظ  هب  هجوت  اب  اریز  دومن ، ار  روهـشم  لوق  تعباتم  دـیاب  هک  دوریم  روصت  یئاضق  رظن  زا 

رد لماح  ریغ  لماح و  نز  ۀقفن  مکح  نایب  ماقم  رد  یندـم  نوناق  هک  ددرگیم  مولعم  دـنادیمن ) نئاب  قالط  هدـع  تدـم  رد  لماح  نزب  هقفن 
نز تسج و  دانتـسا  م  ق . « 1110  » هدام قالط  اب  ناوتیم  نیاربانب  تسا . هدومنن  کیکفت  ار  نآ  تافو  هدع  دروم  رد  دـشابیم و  هدـع  تدـم 
زا هدومن و  خیـش  لوق  زا  يوریپ  هک  دیامنیم  باجیا  یئاضق  تلادع  فاصنا و  یلو  تسنادن  هقفن  قحتـسم  تافو  ةدـع  تدـم  رد  ار  لماح 

هقلطم نزب  هقفن  هک  درک ، طابنتـسا  هداد  رارق  لمحب  طونم  نئاب  قالط  هدـع  تدـم  رد  هقفنب  ار  نز  قاقحتـسا  هک  م  ق . « 1109  » هدام حور 
نیاربانب دشاب . اراد  ار  يراصحنا  مکح  نیا  هک  درادـن  رب  رد  یتیـصوصخ  نئاب  لماح  قالط  الا  دوشیم و  هداد  لمح  يارب  لمح  تدـم  رد 

رظان  م  ق . « 1110  » هدام و  دشابیم . هقفن  قحتسم  تافو  ةدع  تدم  رد  لماح  نز 
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. تسا لماح  ریغ  نز  تافو  ةدعب 

لماح روبزم  یکیدزن  زا  هچنانچ  درادهاگن .» قالط  ةدع  دیاب  دنک  یکیدزن  یسک  اب  ههبـشب  هک  ینز  : » م ق . « 1157  » هدام روتسدب  هرصبت -
. دوب دهاوخ  لمح  عضو  ات  وا  ةدع  دوش 

هک دشاب  نآ  رب  ینبم  روبزم  هیرظن  يانبم  تسا  نکمم  دشابیم . ههبـشب  یطاو  ةدهعب  وا  ۀقفن  تسا  دقتعم  خیـش  لمح  تدم  ۀـقفنب  عجار  اما 
. تسا نینج  يارب  لمح  تدم  هقفن 

نز قاقحتسا  هکنیاب  دناهدومن  لاکشا  الاب  هیرظن  رب  دنادیمن و  هقفن  قحتـسم  هدع  تدم  رد  ار  ههبـش  زا  لماح  نز  فالخ ، رب  روهـشم  لوق 
. تسین یلیلد  رگید  دراوم  رد  دراد و  نئاب  قالط  درومب  صاصتخا  یئانثتسا و  هدع  تدم  رد  هقفنب  لماح 

تسا رهوش  ۀمذ  رب  نید و  همئاد  نز  ۀتشذگ  ۀقفن  هس -

هراشا

: دیوگیم م  ق . « 1106  » ةدام هک  تسا  نیا  دشابیم . نز  ۀقفن  تسا  رهوش  ةدهع  رب  مئاد  حاکن  رثا  رد  هک  یفیلاکت  زا  یکی  تشذگ  هکنانچ 
نیاربانب دهدب . ار  دوخ  نز  ۀـقفن  هک  هدومن  دـهعت  حاکن  دـقع  رد  رهوش  هک  تسنآ  دـننام  و  تسا » رهوش  ةدـهعب  نز  ۀـقفن  مئاد  دـقع  رد  »

هجوز و زا  معا  هقفنلا  بجاو  : » م ق . « 1205  » هدام دنک . عوجر  هاگدادب  دوخ  هقفن  ۀبلاطم  يارب  دناوتیم  هجوز  م  ق . « 1205  » هدام روتسدب 
«. دنک عوجر  همکحمب  دوخ  ۀقفن  ۀبلاطم  يارب  دناوتیم  براقا 

: دیامنیم عوجر  هاگدادب  دوخ  ۀقفن  ۀبلاطم  يارب  ریز  دروم  ود  زا  یکی  رد  نز 

- هتشذگ نامز  ۀقفن  فلا -

هراشا

تروص رد  دناوتیم  نز  : » م ق . « 1111  » هدام دیامن . هبلاطم  ار  دوخ  هتـشذگ  هقفن  دناوتیم  نز  یندم ، نوناق  1111 و 1206 »  » هدام روتسدب 
دهاوخ موکحم  نآ  ندادـب  ار  رهوش  نیعم و  ار  هقفن  نازیم  همکحم  تروص  نیا  رد  دـنک  عوجر  همکحمب  هقفن  نداد  زا  رهوـش  فاکنتـسا 
روبزم ۀقفن  تباب  زا  وا  بلط  دـیامن و  يوعد  ۀـماقا  دوخ  ۀتـشذگ  نامز  ۀـقفن  يارب  دـناوتیم  لاح  ره  رد  هجوز  : » م ق . « 1206  » هدام درک .»
ۀبلاطم دنناوتیم  هیتآب  تبسن  طقف  براقا  یلو  دوب  دهاوخ  امرغ  رب  مدقم  نز  رهوش ، یگتـسکشرو  ای  سالفا  تروص  رد  هدوب و  زاتمم  بلط 

: تسا هعلاطم  لباق  هتکن  ود  ریخا  ةدام  رد  دنیامن .» هقفن 

. دیامن هبلاطم  ار  دوخ  ۀتشذگ  نامز  ۀقفن  دناوتیم  نز  کی -

زا  سپ  یفیلکت  چیه  اریز 
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. تسا هدومن  نیعم  نوناق  هک  يدراوم  رد  نینچمه  دـیامن و  طـقاس  ار  نآ  قح  ةدـنراد  اـی  دوش و  ءاـفیا  هکنآ  رگم  ددرگیمن ، طـقاس  ققحت 
ةدـهع رب  هدـشن  هیدأت  مئاد  نز  ۀـقفن  هک  مادام  نیاربانب  دوش . طقاس  هقفن  قح  هک  دوشیمن  بجوم  نز ، هقفن  ۀـیدأت  نامز  نتـشذگ  ریخأـت و 

روتـسدب دناوتیم  نز  هقفن ، نداد  زا  رهوش  فاکنتـسا  تروص  رد  دهاوخب . دوخ  رهوش  زا  ار  نآ  دناوتیم  نز  نامز  ره  دشابیم و  نید  رهوش 
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نیئآ تاررقم  قبط  هاگداد  دنک . نآ  هیدأتب  موکحم  ار  رهوش  نییعت و  ار  نآ  هک  دهاوخب  هاگداد  زا  تساوخداد  ۀلیسوب  م  ق . « 1111  » هدام
رظن رد  سانـشراک  هچنآ  دیامنیم . عوجر  سانـشراکب  نآ  رادـقم  نییعت  يارب  رهوش ، فرط  زا  هقفن  ندادـن  زارحا  زا  سپ  یندـم  یـسرداد 

. دریگیم رارق  هاگداد  مکح  دروم  هدومنن  هیدأت  ار  نز  ۀقفن  رهوش  هک  یتدم  تبسنب  دریگب 

. تسا هزاتمم  ياهبلط  زا  نز  ۀقفن  ود -

هتـسکشرو رهوش  هک  دریگیم  رارق  لمع  دروم  یتروص  رد  رما  نیا  دشابیم . يداع  ياهبلط  رب  نآ  ندوب  مدـقم  بلط ، ندوب  زاتمم  زا  روظنم 
ياهبلط رب  مدـقم  دراد  بلط  هقفن  تباب  نز  هچنآ  تروص  نیا  رد  دـیامنن ، ار  وا  نوید  یمامت  يوفاکت  وا  یئاراد  دریمب و  هکنآ  ای  دـشاب و 

( دوش عوجر  هدامب  تاقبطب  عالطا  يارب  تسا  هداد  رارق  مراهچ  ۀقبط  رد  ار  نز  ۀقفن  یبسح  روما  م  ق . « 226  » هدام  ) دوشیم هیدأت  يداع 

- هدنیآ نامز  ۀقفن  ب -

هراشا

ۀقفن رادـقم  هک  دـهاوخب  هاگداد  زا  دـناوتیم  نز  ددرگیم  مولعم  دـش ) رکذ  ـالبق  هک   ) م ق . « 1206  » ةداـم و  « 1111  » ةدام قالطاب  هجوت  اـب 
نیئآ تاررقم  دودـح  رد  لـبق  تروص  دـننام  هاـگداد  دزادرپـب  واـب  ار  نآ  هنازور  رهوـش  هک  دراد  ررقم  دـیامن و  نیعم  ار  وا  ةدـنیآ  ناـمز 

. دیامنیم موکحم  ار  رهوش  سانـشراک  رظن  قبط  سپـس  دـیامن و  نییعت  ار  نآ  زور  ره  رادـقم  ات  هدرک  عوجر  سانـشراکب  یندـم  یـسرداد 
ار یسانجا  هاگداد  دیامنب ، لوانت  وا  ات  هدومن  هیهت  دشابیم  مزال  نز  هشاعا  يارب  هچنآ  دیاب  رهوش  هک  تشذگ  هقفن  رادقم  حرش  رد  هکنانچ 

ۀقفن اریز  دهدب ، دوخ  نزب  حبـص  لوا  ار  نآ  هزور  ره  هک  دنکیم  موکحم  ار  رهوش  دـیامنیم و  نیعم  تسا  مزال  نز  زور  ره  ۀـقفن  يارب  هک 
راوشد هاگداد  يارب  المع  رما  نیا  نوچ  یلو  دیامن . هدافتـسا  نآ  زا  دوخ  عقوم  رد  دناوتب  نز  ات  دشاب  دوجوم  جایتحا  نامز  زا  لبق  دیاب  نز 

رهوش  تسا و 
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زور ره  يارب  نآ  تمیق  تخادرپب  ار  رهوش  هدومن و  میوقت  ار  نآ  هاگداد  هک  دسریم  رظنب  دـنکیم ، نایز  تمحز و  راچد  ار  نز  نینچمه  و 
. دیامنیم مزلم 

نآ کلام  درکن  یچیپرـس  رهوش  تعاطا  زا  دعب ، زور  حبـص  لوا  ات  هاگره  درادیم  تفایرد  دوخ  رهوش  زا  هک  يزور  ره  هقفنب  تبـسن  نز 
. دراد درتسم  رهوشب  دیاب  تسا و  هدشن  کلام  هک  دوشیم  فشک  هدومنن  نیکمت  هک  یتدمب  تبسن  الا  ددرگیم و 

دوشیم فشک  تشاد  نیکمت  نز  هچنانچ  تسا و  تدم  نآ  رد  وا  زوشن  مدـعب  یعارم  دوخ ، زور  ۀـقفنب  تبـسن  نز  تیکلام  رگید  ترابعب 
لاس ای  هام  ای  هتفه  ای  زور  نیدـنچ  هقفن  هک  دـشاب  نآ  نامز  لحم و  لومعم  هچنانچ  هک  دـسریم  رظنب  تسا . هدوب  نآ  لاـم  تقو  لوا  زا  هک 

ار لزنم  هیارک  هک  یئاهرهـش  رد  اًلثم  دیامنیم ، رادقم  نآ  ۀیدأتب  موکحم  ار  رهوش  هاگداد  دیامن ، یگدنز  دناوتب  ات  دوش  هداد  نزب  البق  دیاب 
. دنک هیدأت  اًلبق  ار  نآ  دیاب  رهوش  هک  دوب  نآ  رب  دیاب  راچان  دنزادرپیم ، هنایلاس  ای  هنایهام و  ای  یگتفه  روطب  البق 

- هقفن نداد  زا  رهوش  زجع  ای  فاکنتسا و  هرصبت -

. دنک رداص  رهوش  هیلع  رب  هقفن  ندادب  مکح  هاگداد  دیامن و  عوجر  هاگدادب  دوخ  ةدنیآ  نامز  هقفن  يارب  نز  هک  یتروص  رد 
نآ زا  ناوتیمن  هک  هدومن  یفخم  ار  دوـخ  یئاراد  رهوـش  هکنآ  دـننام  دـشابن ، نکمم  هاـگداد  مکح  ءارجا  هچناـنچ  هیئارجا  رودـص  زا  سپ 

هداـم دـیامنیم . قـالطب  روبجم  ار  رهوش  مکاـح  نز  تساوخردـب  دوشن ، لـصاح  ۀـجیتن  زین  وا  تشادزاـب  زا  دون و  ار  مکح  دروـم  ءاـفیتسا 
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رد : » م ق . « 1129  » هدام دش .» دـهاوخ  راتفر  « 1129  » ةدام قباـطم  دـشابن  نکمم  لـبق  ةداـم  رد  روکذـم  مکح  ءارجا  رگا  : » م ق . « 1112»
عوجر مکاحب  قالط  يارب  دناوتیم  نز  هقفن ، ندادـب  وا  مازلا  همکحم و  مکح  ءارجا  ناکما  مدـع  هقفن و  نداد  زا  رهوش  فاکنتـسا  تروص 

يرامیب رثا  رد  رهوش  هکنآ  دـننام  هقفن .» نداد  زا  رهوش  زجع  تروص  رد  تسا  نینچمه  دـیامنیم . قالطب  رابجا  ار  وا  رهوش  مکاح  دـنک و 
نیا رد  دوش . ءاـفیتسا  نز  ۀـقفن  نآ ، زا  هک  دـشاب  هتـشادن  مه  یئاراد  ددرگ و  سبحب  موکحم  ینـالوط  تدـم  يارب  اـی  دـنامزاب و  راـک  زا 

. دوشیم قالطب  رابجا  رهوش  نز  تساوخردب  هاگداد  رد  رما  ود  نیا  تابثا  زا  سپ  تروص 
هک  دسریم  رظنب  هتشذگ  نامز  ۀقفن  نداد  زا  وا  زجع  ای  رهوش و  فاکنتساب  عجار  اما 
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و « 1112  » هدام دیامن و  تساوخرد  هاگداد  زا  قالطب  ار  رهوش  رابجا  دناوتیمن  نز  دومن ، ءارجا  ناوتن  هچ  رگا  هقفن  ندادب  ار  هاگداد  مکح 
تسا و رهوش  رگید  نوـید  دـننام  نز ، هتـشذگ  ناـمز  ۀـقفن  اریز  دـشابیم ، دروـم  نیا  زا  فرـصنم  یلو  تسا  قـلطم  هچ  رگا  م  ق . « 1129»

لاس هقفن  تباب  لایر  رازه  دصکی  غلبمب  هیئارجا  وا  هیلع  رب  هک  يرهوش  اًلثم  دوش . قالطب  رهوش  رابجا  بجوم  هک  درادن  رب  رد  یتیصوصخ 
. دومن قالطب  رابجا  الاب  هدام  ود  دانتساب  ناوتیمن  دهدیم ، ار  دوخ  نز  هقفن  نونکا  یلو  تسا  هدش  رداص  نز  هتشذگ 

مسق - 3

و دشابیم ، يزیچ  ندومن  شخب  ینعمب  ردصم و  دوش  هدناوخ  فاق  حتفب  هکنانچ  مسق  تسا . مسق  همئاد  نزب  تبـسن  رهوش  فیلکت  نیمود 
ندنارذگب رهوش  فیلکت  زا  ترابع  مالسا  نییقوقح  حالطصا  رد  مسق  تسا  بیصن  ظح و  ینعمب  مسا و  دوش  هدناوخ  فاق  رسکب  هکنانچ 

. تسا دوخ  ۀمئاد  نز  دزن  بش 
: دناهدومن نایب  نینچ  مسق  رد  ار  رهوش  فیلکت  دوخ  بتک  رد  هیماما  ياهقف 

هاگره تدـم  نآ  زا  سپ  بش . هس  تسا  هبیث  هاگره  دـنارذگب و  وا  دزن  بش  تفه  دـیاب  دـشاب  هرکاب  نز  هچنانچ  یـسورع ، زا  سپ  رهوش 
، تسا همئاد  نز  دـنچ  ياراد  هاگره  تسا و  دازآ  رگید  بش  هس  دـنامب و  وا  دزن  بش  کی  بش  راهچ  ره  دـیاب  دراد ، همئاد  نز  کی  درم 
ره دزن  ندنارذگ  بش ، راهچ  نآ  نتـشذگ  زا  سپ  و  تسا ، دازآ  ار  تدم  نآ  زا  هیقب  دنارذگب و  بش  راهچ  زا  ار  یبش  کی  ره  دزن  دـیاب 

دشخبب رهوشب  ار  نآ  دیامن و  رظنفرـص  نآ  زا  دناوتیم  تسا و  نز  قح  دوخ ، نز  دزن  بش  رد  رهوش  ندنارذگ  دریگب . رـس  زا  دیاب  ار  کی 
. ددرگیم قح  نآ  ياراد  ووه  تروص  نیا  رد  دنک . راذگاو  دوخ  يووهب  دناوتیم  دشاب و  دازآ  هک 

ترفاسمب نز  ای  رهوش  هاگره  تسین . نانآ  دزن  بش  ندنارذگب  فلکم  رهوش  دشاب ، هزشان  ای  هنونجم  ای  هریغص  همئاد ، نز  هک  یتروص  رد 
ددرگیم طقاس  نز  مسق  قح  دنربرسب ، نادنز  رد  یتدم  ای  دننارذگب و  ناتـسرامیب  رد  دنوش و  رامیب  هکنآ  ای  دنامب و  یقاب  يرگید  دنورب و 

. دهاوخب رهوش  زا  ار  هتشذگ  ياهبش  ياضق  دناوتیمن  وا  و 
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همالع عیارش و  رد  ققحم  تسنآ و  رب  خیش  هک  رگید  لوق  تسا . روهشم  لوق  دش  هتفگ  الاب  رد  همئاد  نز  دزن  اهبش  ندنارذگب  عجار  هچنآ 
رد بش  کی  ندـنارذگب  فلکم  دراد ، همئاد  نز  کی  درم  هاگره  هک  تسنآ  هدیدنـسپ  ار  نآ  دیهـش  هدرک و  راـیتخا  ار  نآ  زین  ریرحت  رد 

راتفر وا  اب  يروط  دیامنن و  يرود  نز  زا  رهوش  هک  تسنآ  دـیامنیم  باجیا  یئوشانز  هچنآ  زا  مزال  رادـقم  دـشابیمن . وا  دزن  بش  راهچ  ره 
هاگره دشاب ، همئاد  نز  دنچ  ياراد  درم  هک  یتروص  رد  ددرگ . بوسحم  رهوشیب  نانز  دـننام  هن  راد و  رهوش  نانز  دـننام  هن  وا  هک  دـنکن 

نتـشذگ زا  سپ  ددرگ و  رارق  رب  تلادع  يواست و  ات  دـنامب  ار  بش  کی  زین  نارگید  دزن  دـیاب  دـنارذگب ، ار  بش  نانآ  زا  یکیدزن  رهوش 
و دـنامب ، اـهنآ  زا  یکیدزن  بش  کـی  بش  راـهچ  ره  دریگب و  رـس  زا  ار  بش  ندـنارذگ  ناـیرج  دـهاوخیم  تـسا ، دازآ  رهوـش  اهبـش  نآ 

. دشاب دازآ  دهاوخیم 
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بش ره  دناوتب  رهوش  هک  دنشاب  هتـشادن  تنوکـس  رگیدکی  زا  رود  فلتخم  ياهلحم  رد  ددعتم  نانز  هک  تسا  یتروص  رد  دش  هتفگ  هچنآ 
يروشک ای  يرهـش و  رد  کـی  ره  هکناـنچ  دنـشاب  رگیدـکی  زا  رود  فلتخم  ياـهلحم  رد  ناـنز  هاـگره  ـالا  دـنارذگب و  ناـنز  زا  یکیدزن 

. ددرگن وا  هجوتم  ینایز  دناوتب و  رهوش  هک  دوشیم  تیاعر  مسق  زا  رادقم  نآ  دراد ، تنوکس 
. تسا هدرک  « 1103  » هدامب افتکا  هتسناد و  نزب  تبسن  رهوش  ترشاعم  نسح  دارفا  زا  تسا و  هدومنن  روبزم  فیلکتب  حیرصت  یندم  نوناق 
اذل دشابیم ، نانآ  تیعـضو  نتفرگ  رظن  رد  اب  ناکم  نامز و  تداع  فرع و  عبات  رگیدکی  اب  رهوش  نز و  ترـشاعم  نسح  تشذـگ  هکنانچ 

هک ینانچمه  دـیامنیم ، تسیز  نآ  رد  هک  دـشابیم  یلحم  تداع  فرع و  عبات  نز  دزن  بش  ره  وا  ندـنارذگ  ای  اهبـش و  رد  درم  ندوب  دازآ 
ءاضتقا فرع  هاگره  دـشاب و  وا  قاـطا  رد  دـیاب  دـنارذگب  ار  بش  نز  قاـطا  رد  رهوش  هک  تسنآ  ناـکم  ناـمز و  تداـع  فرع و  هاـگره 

قاطا رد  هچ  رگا  دـنارذگب  ار  بش  نز  لزنم  رد  رهوش  هک  تسا  یفاک  دـنباوخب ، هناگادـج  قاطا  رد  رهوش  نز و  زا  کی  ره  هک  دـیامنیم 
. دباوخب رگید 

یسنج یکیدزن  - 4

یکیدزن  دوخ  نز  اب  دهاوخب  نامز  ره  دناوتیم  رهوش  هک  دننآ  رب  هیماما  ياهقف 
 447 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

فلکم رهوش  یلو  دـشاب . هتـشاد  یعرـش  عنام  نز  ای  دـنک و  عنم  کشزپ  ار  وا  اب  یکیدزن  هک  دـشاب  يرامیب  ياراد  نز  هکنآ  رگم  دـیامن ،
نوناق دنک . رظنفرـص  نآ  زا  دـناوتیم  دوریم و  رامـشب  نز  قح  نآ  و  دـیامن ، یـسنج  یکیدزن  دوخ  نز  اب  هبترم  کی  هام  راهچ  ره  هک  تسا 
هکنانچ تسا . هدرک  اـفتکا  « 1103  » هدام رد  روکذـم  ترـشاعم  نسح  ترابعب  تسا و  هدومنن  روبزم  فیلکتب  حیرـصت  ياهداـم  رد  یندـم 

فرع و قبط  دیاب  یندم  یسرداد  نیئآ  نوناق  « 3  » هدام روتـسدب  تسا ، هدومن  رازگرب  لامجاب  ای  تکاس و  نوناق  هک  يدراوم  رد  تشذگ 
. دیدرگ رکذ  الاب  رد  هک  تسنآ  یبهذم  ملسم  تداع  فرع و  و  دوش ، راتفر  ملسم  تداع 

رهوشب تبسن  نز  صتخم  فیلاکت  ب -

هراشا

: زا دنترابع  هک  دشابیم  یصتخم  فیلاکت  ياراد  نز  تشذگ ، نیجوز  فیلاکت  قوقح و  رد  هچنآ  رب  هوالع 

نیکمت - 1

هراشا

: دشابیم ینعم  ود  ياراد  هیماما  ياهقف  حالطصا  رد  تسا و  نداد  رد  نت  ینعمب  تغل  رد  نیکمت 

- ماع نیکمت  فلا -

زا تسا  تراـبع  ترـشاعم  نسح  تسا . یئوشاـنزب  طوبرم  روما  رد  وا  زا  تعاـطا  دوـخ و  رهوـش  اـب  نز  ترـشاعم  نسح  زا  تراـبع  نآ  و 
هک هنوگنآ  رهوـش  يارب  دوـخ  شیارآ  تفاـظن و  تیاـعر  واـب ، تبـسن  نز  یئورشوـخ  يراـتفرشوخ و  شوـخ  رهوـش و  زا  نز  تعاـطا 

نزب هک  یناکم  قح  قبط  ای  هدومن و  نیعم  رهوش  هک  یلزنم  زا  ندـشن  جراخ  تسا و  نانآ  یگداوناخ  تیعقوم  ناـکم و  ناـمز و  ياـضتقم 
هچ رگا  دوخ  نادنواشیوخ  لزنمب  نز  نتفر  نیاربانب  دمآ . دهاوخ  نآ  حرش  هک  هنیعم  دراوم  رد  رگم  تسا ، هدرک  باختنا  ار  نآ  هدش  هداد 

. رگید صاخشا  اب  هدوارم  تسا  نینچمه  دراد . رهوش  هزاجاب  جایتحا  دنشاب  وا  دالوا  ای  ردام و  ردپ ،
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عنام نودـب  نز  هاـگره  : » م ق . « 1108  » هدام تسا . هدومن  ریـسفت  « 1108  » هدام رد  تیجوز  فیاظوب  ار  ماـع  ینعمب  نیکمت  یندـم  نوناـق 
عانتما  تیجوز  فیاظو  يادا  زا  عورشم 
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لمجم و هک  ترـشاعم  نسح  هملکب  هدومنن و  رکذ  یندـم  نوناق  ار  تیجوز  فیاظو  تشذـگ  هکنانچ  دوب .» دـهاوخن  هقفن  قحتـسم  دـنک 
فرع و تسا  تکاس  ای  لمجم  نوناـق  هک  يدروم  رد  یندـم  یـسرداد  نیئآ  نوناـق  « 3  » هدام روتـسدب  و  تسا . هدرک  افتکا  دـشابیم  مهبم 

یبهذم ملـسم  تداع  فرع و  دوب . دـهاوخ  یئوشانز  فئاظو  كالم  نیجوز ، یگداوناخ  تیعـضو  تیاعر  اب  ناکم  نامز و  ملـسم  تداع 
. دیدرگ نآب  هراشا  الاب  رد  هک  تسنآ 

- صاخ نیکمت  ب -

نایز بجوم  یکیدزن  هک  دشاب  رامیب  هکنآ  رگم  دشاب  نآ  يارب  هدامآ  هشیمه  دیاب  نز  هک  تسا  رهوش  اب  یسنج  یکیدزن  زا  ترابع  نآ  و 
ریبعت رهوش  لباقم  رد  نز  فیاظو  ترابعب  « 1085  » هدام رد  ار  صاخ  ینعمب  نیکمت  یندم  نوناق  دشاب . هتـشاد  یعرـش  عنام  ای  ددرگ و  وا 

رب طورـشم  دنک  عانتما  دراد  رهوش  لباقم  رد  هک  یفیاظو  ءافیا  زا  هدـشن  میلـست  واب  رهم  ات  دـناوتیم  نز  : » م ق . « 1085  » هدام تسا . هدومن 
هدام رد  روکذم  ترـشاعم  نسح  دارفا  زا  ار  نآ  دیاب  یئاضق  رظن  زا  دوب .» دـهاوخن  هقفن  قح  طقـسم  عانتما  نیا  دـشاب و  لاح  وا  رهم  هکنیا 

. دهاوخب وا  زا  ار  نآ  دناوتیم  رهوش  تسناد و  م  ق . « 1108»
هنوگنیا رد  یندم  یـسرداد  نیئآ  نوناق  « 3  » هدام روتـسدب  تسا و  هدومن  افتکا  رهوش ) لباقم  رد  نز  فئاظو   ) لمجم ۀـملکب  یندـم  نوناق 

. دیدرگ نایب  الاب  رد  هک  تسا  نامه  یبهذم  ملسم  تداع  فرع و  دومن و  لمع  ملسم  تداع  فرعب و  دیاب  دراوم 

دنکیم نییعت  رهوش  هک  یلزنم  رد  نز  تنوکس  - 2

هراشا

« دشاب هدش  هداد  نزب  لزنم  نییعت  رایتخا  هکنآ  رگم  دیامن  ینکـس  دنکیم  نییعت  رهوش  هک  یلزنم  رد  دیاب  نز  : » دیوگیم م  ق . « 1114  » هدام
یلزنم رد  تنوکـس  زا  روظنم  دیامن . تنوکـس  دـنکیم  نیعم  رهوش  هک  یلزنم  رد  هک  تسنآ  نز  يارب  یئوشانز  زا  هیـشان  فیلاکت  زا  یکی 

ار یلزنم  دـناوتیم  رهوش  تسا . هدرک  نیعم  رهوش  هک  دـهد  رارق  یلزنم  رد  ار  دوخ  یناگدـنز  لحم  نز  هک  تسنآ  دـنکیم  نیعم  رهوش  هک 
رگید رهـش  رد  هچ  رگا  دیامن  تنوکـس  دنکیم  رایتخا  رهوش  هک  یلزنم  رد  دیاب  نز  دـهد و  رییغت  دـهاوخب  هبترم  دـنچ  ره  هدومن  نیعم  هک 

. دشاب
نییعت  رایتخا  هک  تسا  یتروص  رد  دیامنیم  نیعم  رهوش  هک  یلزنم  رد  نز  تنوکس  موزل 
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اجنآ رد  نز  اـت  هدوـمن  هداـمآ  ار  نآ  دـیاب  رهوـش  دـیامنیم  نـیعم  نز  هـک  ار  یلزنم  ره  ـالا  دـشاب و  هدـشن  هداد  نزب  رهوـش  فرط  زا  لزنم 

هک دـیامن  رایتخا  ار  یلحم  دـناوتیمن  نز  دوش ، هداد  نزب  لزنم  نییعت  رایتخا  هچناـنچ  نیارباـنب  دورب . لزنم  نآـب  مه  رهوش  دـنک و  تنوکس 
. دشاب وا  دوخ  رهوش و  یعامتجا  تیعضو  اب  بسانتم  دیاب  دیامنیم  رایتخا  هک  ار  یلزنم  نینچمه  و  دنک ، یناگدنز  نآ  رد  دناوتن  رهوش 
رگید مزال  دقع  نمض  روبزم  قح  تسا  نکمم  هک  ینانچمه  دشابیم ، حاکن  دقع  نمض  طرـش  تروصب  ًامومع  نزب  تنوکـس  رایتخا  نداد 
نمـض طرـش  ماجنا  اریز  وا ، تقفاوم  اب  رگم  دـیامن ، بلـس  نز  زا  ار  راـیتخا  نآ  دـناوتیمن  رهوش  تروص  نیا  رد  دوش . هداد  رارق  نز  يارب 

. تسا روآمازلا  مزال  دقع 

- میب تروص  رد  رھوش  لزنم  کرت  هزاجا 
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: دیوگیم م  ق . « 1115  » هدام
رایتخا هدحیلع  نکسم  دناوتیم  نز  دشاب ، نز  يارب  یتفارش  ای  یلام  ای  یندب  ررـض  فوخ  نمـضتم  لزنم  کی  رد  رهوش  اب  نز  ندوب  رگا  »

روبزم لزنمب  نتشگزاب  رد  نز  هک  مادام  داد و  دهاوخن  رهوش  لزنمب  تشگزاب  مکح  همکحم  روبزم ، ررـض  هنظم  توبث  تروص  رد  دنک و 
: دریگیم رارق  رظن  دروم  ریز  عوضوم  راهچ  الاب  دروم  رد  دوب » دهاوخ  رهوش  ةدهع  رب  هقفن  تسا  روذعم 

- نز فرط  زا  لزنم  كرت  بجوم  لوا -

نکسم دناوتیم  نز  دراد ، وا  يارب  یتفارش  ای  یلام  ای  یندب  ررض  فوخ  لزنم  کی  رد  دوخ  رهوش  اب  وا  ندوب  هک  دنادب  نز  هک  یتروص  رد 
هک ار  هچنآ  هاگداد ، یگدیـسر  تدم  رد  تسا  نکمم  اریز  درادن ، هاگدادب  یلبق  ۀـعجارمب  جایتحا  نز  رما  نیا  رد  دـنک . رایتخا  هدـحیلع 

فرط زا  هک  دـشابیم  لتق  برـض و  تیذا و  رازآ و  زا  نز  میب  زا  ترابع  یندـب  ررـض  فوخ  ددرگ . راـچد  دزیهرپیم  دـسرتیم و  نآ  زا  نز 
راچان رهوش  فرط  زا  دـیدهت  رثا  رد  هک  تسا  نز  میب  زا  ترابع  یلام  ررـض  فوخ  دـیآ . لمعب  واب  تبـسن  میقتـسم  ریغ  ای  میقتـسم  رهوش 

نز اریز  دوب ، دهاوخن  یفاک  دریگیم ، وا  زا  ای  ددزدیم و  ار  وا  هیزیهج  ای  هیثاثا و  رهوش  هکنیا  زا  نز  میب  الا  دـهد و  ماجنا  ار  یتالماعم  دوش 
دراپسب  يرگیدب  ار  اهنآ  دناوتیم 
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هکنآ زا  تسا  نز  میب  زا  ترابع  یتفارـش  ررـض  فوخ  ددرگیمن . نآ  زا  يریگولج  بجوم  لزنم  زا  ندش  جراخ  دیامن و  جراخ  هناخ  زا  و 
رهوش هکنآ  اـی  دزیرب و  نز  يوربآ  دوش و  بلج  نیرباـع  ناـگیاسمه و  هجوـت  رهوـش ، فرط  زا  یـسومان  ياهـشحف  داـیرف و  داد و  رثا  رد 

یعامتجا طیحم  رظن  زا  نز  مارتحا  کته  بجوم  نانآ  تفر  دمآ و  هک  دـشاب  هتـشاد  نآ  میب  نز  دروایب و  لزنم  رد  ار  تسیاشان  صاخـشا 
. ددرگ

نز جورخ  ببسب  هاگداد  یگدیسر  مود -

یگدیـسر زا  سپ  هاـگداد  دـیامنب ، تنوکـس  نآ  رد  دـیاب  هک  دـنک  یلزنمب  ار  نز  تشگرب  تساوخرد  هاـگداد  زا  رهوش  هک  یتروـص  رد 
رد تسا  هتسناوتن  یتفارش  ای  یلام و  ای  یندب  ررض  میب  ۀجیتن  رد  نز  هک  دهد  صیخـشت  هچنانچ  تسا ، هدش  لزنم  كرت  بجوم  هک  يرماب 

. دنکیم موکحم  دوخ  تساوخرد  رد  ار  رهوش  دیامنیمن و  رداص  رهوش  لزنمب  نز  تشگزابب  مکح  دنامب ، رهوش  لزنم 

- هاگداد یگدیسر  تدم  رد  نز  تنوکس  يارب  لزنم  نییعت  موس -

نیعم نیفرط  یـضارتب  نز  يانکـس  لحم  هتفاین  همتاـخ  نیجوز  نیب  همکاـحم  هک  ماداـم  قوف  ةداـم  دروم  رد  : » دـیوگیم م  ق . « 1116  » هدام
یئابرقا هک  یتروص  رد  دومن و  دهاوخ  نیعم  ار  نز  لزنم  نیفرط  کیدزن  يابرقا  رظن  بلج  اب  همکحم  یـضارت ، مدع  تروص  رد  دوشیم و 

«. درک دهاوخ  نیعم  ار  ینانیمطا  دروم  لحم  همکحم  دوخ  دشابن 

- دراد تنوکس  يرگید  هناخ  رد  هک  یتدم  رد  هقفنب  نز  قاقحتسا  مراهچ -

رما نیا  بجوم  رهوش  اریز  دنادرگیمن ، هزشان  ار  وا  دراد ، یتفارـش  ای  یلام  ای  یندب  ررـض  فوخ  هک  یتدم  رد  رگید  لزنم  رد  نز  تنوکس 
. دزادرپب نزب  ار  روبزم  تدم  هقفن  دیاب  اذل  تسا ، هدش 
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- نزب تعنص  هفرح و  رایتخا  هزاجا  هرکذت -

رظن زا  رهوش  هکنآ  رگم  دشابن ، تسا  هدیدرگ  نآب  مزتلم  یئوشانز  رثا  رد  هک  وا  فئاظو  اب  یفانم  هک  دزرو  لاغتـشا  يراک  رهب  دناوتیم  نز 
دهد صیخـشت  دوخ  ای  نز و  تیثیح  یگداوناخ و  حلاصم  اب  یفانم  ار  نآ  تسا  رادهدهع  م  ق . « 1105  » هدام روتسدب  هک  هداوناخ  تسایر 

. دیامن عنم  ار  نز  دناوتیم  تروص  نیا  رد  هک 
 451 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

نز دوشیم . هدیمان  یئوشانز  فیلاکت  هک  ددرگیم  رادهدهع  ار  یفیلاکت  دـهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  يدازآ  زا  یتمـسق  یئوشانز  رثا  رد  نز 
زا دیامن ، رایتخا  ار  یتعنص  هفرح و  ره  دزرو و  لاغتـشا  يراک  رهب  دناوتیم  دشابیم و  دازآ  تسا  یئوشانز  فیلاکت  زا  جراخ  هک  يروما  رد 

ار یـشناد  ره  هناگیب و  ياـهنابز  زا  کـی  ره  دـناوتیم  نینچمه  یـشاقن و  يزودـلگ ، یگدـنزود ، یگدـنفاب ، دـننام : یتسد  ياـهراک  لـیبق 
زا دیاب  دنیایب ، وا  لزنمب  نتخومآ  يارب  يدیتاسا  هک  دنک  باجیا  ای  دوش و  جراخ  لزنم  زا  نز  هک  دیامن  باجیا  روما  نیا  هچنانچ  دزومایب .

ار یـصاخشا  ای  دوش و  جراخ  لزنم  زا  رهوش  ةزاجا  نودـب  هک  تسا  نز  ترـشاعم  نسح  زا  رود  اریز  دریگب ، نآ  يارب  هزاـجا  دوخ  رهوش 
رهوش ای  وا و  دوخ  تایثیح  ای  یگداوناخ  حلاصم  یفانم  هک  دـیامن  رایتخا  یتعنـص  هفرح و  نز  هاگره  تسا  نینچمه  دـناوخب . دوخ  لزنمب 

هک دیامن  یلمع  دـناوتیمن  تسا و  یگداوناخ  ینابم  دییـشت  ترـشاعم و  نسحب  فلکم  م  ق . « 1104  » و « 1103  » هدام قبط  نز  اریز  دـشاب ،
. تساراد ار  نآ  تیوضع  هک  دشاب  ياهداوناخ  تایثیح  اب  یفانم 

رد هک  دـشاب  یلغـش  هچ  رگا  دوشب ، نز  وا و  دوخ  تایثیح  ای  هداوناخ و  حـلاصم  یفانم  هک  دـیامن  یلمع  دـناوتیمن  زین  رهوش  هک  ینانچمه 
هفرح و زا  ار  دوـخ  نز  دـناوتیم  رهوـش  : » م ق . « 1117  » هدام روتـسدب  هک  تسا  تهج  نیدـب  دـنوشن . جراخ  لزنم  زا  دریگب و  ماـجنا  لزنم 

. دنک عنم  دشاب  نز  ای  دوخ  تایثیح  ای  یگداوناخ  حلاصم  یفانم  هک  یتعنص 
یفانم هک  يروما  تسا . رارق  رب  یئوشانز  نانآ  نیب  هک  هتفای  لیکـشت  يدرم  نز و  زا  هک  تسینامزاس  تشذـگ ، هکنانچ  هداوناـخ  زا  روظنم 

نآ ینابم  دییـشتب  فلکم  نز  هک  ددرگیم  یئوشانز  یگتخیـسگ  مه  زا  ای  یتسـس و  بجوم  هک  تسا  يروما  دـشابیم  یگداوناـخ  حـلاصم 
رهوش نز و  دننام  یـصخش  زا  عامتجا  تاداع  موسر و  رظن  زا  هک  تسا  يروما  دشابیم ، نز  رهوش و  تایثیح  اب  یفانم  هک  يروما  دـشابیم .

اریز تسا ، فرع  اب  دنزیم  همطل  رهوش  نز و  تیثیح  هب  ای  دشابیم و  یگداوناخ  حلاصم  یفانم  هک  يرما  صیخشت  دوریمن . نآ  ماجنا  راظتنا 
تاعوضوم  صخشم 
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. دیامنیم قرف  ناکم  نامز و  رابتعاب  تسا و  توافتم  دنراد  هک  یگداوناخ  یعامتجا و  تیعقوم  رابتعاب  دارفا  تایثیح  دشابیم و  فرع 
یئوشانز فئاظو  زا  ضعب  ماجنا  زا  عنام  هک  دـیامن  رایتخا  یتعنـص  هفرح و  اـی  دزادرپب و  یلغـشب  نز  هک  یتروص  رد  تشذـگ  هچنآ  رباـنب 

راکب نز  رهوش ، عنم  رثا  رد  هاگره  دیامن و  عنم  ار  وا  دـناوتیم  رهوش  ددرگ ، نز  ای  رهوش  تایثیح  ای  یگداوناخ و  حـلاصم  یفانم  ای  دوش و 
. ددرگیم طقاس  دراد  رهوش  رب  هک  ۀقفن  قح  بوسحم و  هزشان  دهد  همادا  دوخ 

نیجوز زا  کی  ره  فیلاکت  ءارجا  تنامض  همتاخ -

هراشا

تساوخرد هدومن ، عوجر  هاگدادب  دناوتیم  رگید  فرط  دهدن ، ماجنا  تسا  رادهدهع  حاکن  رثا  رد  هک  ار  دوخ  فیلاکت  نیجوز  زا  کی  ره 
رهوش ناوتن  هاگره  هک  تسا  يروما  زا  قافناب  رهوش  فیلکت  هک  تسنآ  تشاد  هجوت  دیاب  هک  ياهتکن  دـهاوخب . نآ  ءافیاب  ار  عنتمم  رابجا 
رگید فیلاکت  یلو  دـشابن . نآ  هیدأتب  رداق  هکنآ  رگم  ددرگیم ، لوصو  اهنآ  شورف  وا و  لاوما  تشادزاب  ۀلیـسوب  دومن  نآ  هیدأتب  رابجا  ار 
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رد روظنم  ۀـجیتنب  میقتـسم  ریغ  ای  میقتـسم  اهنآ  ءافیاب  رابجا  ۀلیـسوب  هک  تسا  یبلق  ۀـقالع  تبحم و  رب  ینتبم  نانآ و  صخـشب  مئاق  نیجوز 
تروص نیا  رد  اهنآ . لاثما  رهوش و  زا  نز  تعاـطا  یگداوناـخ ، یناـبم  دییـشت  ترـشاعم ، نسح  دـننام  دیـسر ، ناوتیمن  دراوم  زا  يرایـسب 

. تسا هدیشیدنا  اهنآ  زا  کی  ره  اب  بسانم  ةراچ  دوشیم  هدید  الیذ  هکنانچ  فیلاکت ، نآ  ءارجا  تنامض  يارب  نوناق 

- رهوش فیلاکت  یئارجا  تنامض  - 1

وا زا  ار  نآ  هاگداد  دهاوخب و  رهوش  زا  هعجارم و  هاگدادب  تشذـگ  هکنانچ  دـناوتیم  نز  هک  قافنا  یکی  تسا : مسق  ود  رب  رهوش  فیلاکت 
هدام دانتـساب  دـناوتیم  نز  دـشاب ، نآ  ۀـیدأت  زا  زجاع  رهوش  هکنآ  ای  دومن و  هقفن  ندادـب  مازلا  ار  رهوش  ناوتن  هچنانچ  دـهدیم و  نزب  هتفرگ 

اما  دیامنیم . قالطب  رابجا  ار  رهوش  یگدیسر  زا  سپ  هاگداد  دنک . قالطب  رابجا  ار  رهوش  هک  دهاوخب  هاگداد  زا  م  ق . « 1129»
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هک یئاهنآب  تبسن  هچ  و  هداوناخ ، ینابم  دییشت  ترشاعم ، نسح  لیبق  زا  تسا  كرتشم  نز  اب  هک  یئاهنآب  تبـسن  هچ  رهوش  رگید  فیلاکت 
رابجا تساوخرد  م  ق . « 1130  » هدام دانتساب  دناوتیم  نز  نآ ، ءافیا  زا  رهوش  عانتما  تروص  رد  یکیدزن ، مسق و  دننام : دراد  صاصتخا  واب 

( دمآ دهاوخ  مجنپ  دلج  قالط  باتک  رد  الاب  دراوم  حرش   ) دیامنب قالطب  ار  رهوش 

- نز فیلاکت  یئارجا  تنامض  - 2

هراشا

هزـشان  ) ددرگیم هزـشان  دـهدن ، ماجنا  تسا  رادهدـهع  یئوشاـنز  رثا  رد  هک  ار  یفیلاـکت  زا  یکی  ینعی  دـیامنن ، نیکمت  نز  هک  یتروص  رد 
( دشابیم زوشن  نآ  ردصم  تسا و  ندرک  يراددوخ  ینعمب  زشن  زا  قتشم 

. دشابیم رهوش  ای  نز  فرط  زا  یئوشانز  زا  یشان  فیاظو  ماجنا  مدع  زا  ترابع  زوشن  ءاهقف  حالطصا  رد 
بجوم هک  دیامنن  شیارآ  دزادرپن و  دوخ  تفاظنب  هکنآ  دننام  دهدن ، ماجنا  ار  دوخ  یصاصتخا  ای  كرتشم و  فیلاکت  زا  یکی  نز  هاگره 
هزـشان دـیوگ  ازـسان  ای  دـیامن و  رقرق  دـنک و  یقلخ  دـب  دـهد و  رییغت  رهوش  اب  ار  دوخ  راتفر  هکنآ  ای  دروآ و  مهارف  دوخ  زا  ار  رهوش  رفنت 

. ددرگیم
جراخ دوخ  لزنم  زا  رهوش  ةزاجا  نودـب  ای  دوش و  دوخ  اب  رگید  تاعاتمتـسا  ای  رهوش  یـسنج  یکیدزن  زا  عناـم  نز  هاـگره  تسا  نینچمه 
هدومن ریبعت  یگداوناخ  ینابم  دییشت  ترشاعم و  نسح  ۀملکب  م  ق . « 1105  » و « 1104  » هدام هک  تسا  یفیاظو  زا  اهنآ  یمامت  اریز  ددرگ ،

. تشذگ نآ  حرش  هک  تسا 
، ندومن يزپشآ  لزنم ، ندرک  بوراج  دـننام  دـشابیمن ، یئوشانز  طباورب  طوبرم  هک  یئاهراک  ریاـس  رد  رهوش  زا  نز  ندومنن  تعاـطا  اـما 

. ددرگیمن وا  زوشن  بجوم  اهنآ  لاثما  ندومن و  زود  تخود و  یطایخ و  نتخادنا ، باوختخر 
هاگره : » هک هتشاد  ررقم  « 1108  » هدام رد  تسا  رادهدـهع  جاودزا  رثا  رد  هک  یفیلاکت  ماجناب  وا  ندرک  راداو  نز و  هبنت  يارب  یندـم  نوناق 

فیاظو  يادا  زا  عورشم  عنام  نودب  نز 
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بجوم یتروص  رد  یئوشانز  فیلاکت  يادا  زا  عانتما  دوشیم  هدیمهف  الاب  ةدام  زا  هکنانچ  دوب .» دهاوخن  هقفن  قحتـسم  دـنک  عانتما  تیجوز 
عانتما دوخ  فیلاکت  ماجنا  زا  عورشم  عنام  رثا  رد  نز  هچنانچ  الا  و  دشابن ، عورشم  عنام  رثا  رد  وا  عانتما  هک  ددرگیم  هقفن  زا  نز  تیمورحم 

. ددرگیمن طقاس  وا  ۀقفن  دنک 
: زا تسا  ترابع  دشابیم  عورشم  عنام  رثا  رد  یئوشانز ، فیاظو  زا  نز  عانتما  هک  يدراوم  ۀلمج  زا 
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. دنکن رایتخا  وا  تنوکس  يارب  نز  تیعضو  اب  بسانم  لزنم  رهوش  هک  یتروص  رد  - 1
رد هک  یقاطاب  دـشابیم  یلقتـسم  هناخ  نتـشاد  هتـسیاش  هک  ار  دوخ  نز  رهوش  هکنآ  دـننام  دورن ، رهوش  ۀـناخب  دـناوتیم  نز  تروص  نیا  رد 

. دنک باختنا  نز  نوئش  اب  بسانتم  ریغ  هیحان  رد  ار  لزنم  ای  دناوخب ، ینیشنهیارک  قاطا  ای  تسا  ارسناوراک 
یکیدزن زا  دناوتیم  نز  دشاب ، یگنانز  تداع  رد  ای  دیامن و  عنم  کشزپ  ار  رهوش  اب  یسنج  یکیدزن  ددرگ و  رامیب  نز  هک  یتروص  رد  - 2

. دیامن يراددوخ 
دناوتیم نز  دـهدن ، هزاـجا  رهوش  دـهاوخب و  رهوـش  زا  لزنم ، زا  نتفر  نوریب  ةزاـجا  بجاو ، یبهذـم  فیلاـکت  ماـجنا  يارب  نز  هاـگره  - 3

ياهزامن يادا  يارب  ماـمحب  اـی  دورب و  جـحب  دـهاوخب  دوش و  عیطتـسم  نز  هکنآ  دـننام  ددرگیمن ، وا  زوشن  بجوم  رما  نیا  دوش و  جراـخ 
. دورب بجاو 

زوشن دراوم  زا  رما  نیا  ددرگ و  جراخ  دناوتیم  نز  دهدن ، هزاجا  رهوش  دنادب و  مزال  اوادـم  يارب  لزنم  زا  ار  نز  جورخ  کشزپ  هاگره  - 4
. دورب روشک  زا  جراخ  ای  ناتسرامیبب  اوادم  يارب  دیاب  هک  ددرگ  يرامیبب  التبم  نز  هکنآ  دننام  دشابیمن ،

رهوش زا  دـنامب  نوـصم  نآ  تیارـس  زا  هک  يدودـح  اـت  دـناوتیم  نز  ددرگ ، ـالتبم  راد  ریگاو  ضارما  زا  یکیب  رهوـش  هک  یتروـص  رد  - 5
م: ق . « 1127  » هدام دیوجب . يرود 

هک  تشاد  دهاوخ  قح  نز  ددرگ ، یتبراقم  ضارما  زا  یکیب  التبم  دقع  زا  دعب  رهوش  هاگره  »
 455 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

«. دوب دهاوخن  هقفن  قح  عنام  روبزم  تلعب  عانتما  دیامن و  عانتما  وا  اب  یکیدزن  زا 
كرت ار  لزنم  دناوتیم  وا  دشاب  هتشاد  نز  يارب  یتفارـش  ای  یلام  ای  یندب  ررـض  فوخ  لزنم  کی  رد  رهوش  اب  نز  ندوب  هک  یتروص  رد  - 6
يارب یتفارش  ای  یلام  ای  یندب  ررض  فوخ  نمضتم  لزنم  کی  رد  رهوش  اب  نز  ندوب  رگا  : » م ق . « 1115  » هدام دورب . يرگید  لزنمب  دنک و 

ار رهوش  لزنمب  تشگزاـب  مکح  همکحم  روبزم  ررـض  هنظم  توبث  تروـص  رد  و  دـنک . راـیتخا  هدـحیلع  نکـسم  دـناوتیم  نز  دـشاب ، نز 
دوب » دهاوخ  رهوش  ةدهع  رب  هقفن  تسا  روذعم  روبزم  لزنمب  نتشگزاب  رد  نز  هک  مادام  داد و  دهاوخن 

هدام زا  طبنتـسم  ددرگ . رداص  قالطب  رهوش  رابجا  مکح  هک  یتروص  رد  م  ق . « 1130  » هدام قش 2 و 3  دروم  رد  یـسرداد  نارود  رد  - 7
م  ق . « 1130  » هدام و  « 1127»

، تسا هدوبن  رهوش  ۀناخب  ندمآ  يارب  رـضاح  نز  هک  دوش  تباث  هکنآ  رگم  دشابیم ، هقفن  قحتـسم  نز  یـسورع ، دقع و  نیب  تدـم  رد  - 8
تـسنآ قفاوت  رد  رهاظ  اریز  دشاب ، نیجوز  قفاوتب  دقع  نامز  زا  یـسورع  ریخأت  هاگره  تسا  نینچمه  ددرگیم . هزـشان  تروص  نیا  رد  هک 

. تسا هدومن  طقاس  روبزم  تدم  يارب  ار  دوخ  ۀقفن  قح  نز  هک 
تذل ددرگ و  عتمتم  وا  زا  دناوتیمن  رهوش  دشابیم و  مارح  رغـص  رثا  رد  وا  اب  یکیدزن  هک  يریغـص  نز  هک  دننآ  رب  ءاهقف  زا  یـضعب  هلأسم -

نز ددرگ ، عتمتم  دوخ  نز  زا  دناوتن  دشاب و  ریغـص  رهوش  هاگره  هک  تسنآ  رب  طوسبم  فالخ و  رد  خیـش  درادن . رهوش  رب  هقفن  قح  دربب ،
تسا هدادن  ددرگ  رادروخرب  یکیدزن  زا  دناوتن  هک  يریغـصب  جاودزا  ةزاجا  هک  ینونک  نیناوق  اب  الاب  ضرف  ود  دوب . دهاوخن  هقفن  قحتـسم 

. تسا هدیسرن  دشاب  اراد  ار  جاودزا  يارب  یحص  تیلباق  هک  ینسب  راچان  يریغص  نینچ  اریز  دنکیمن ، ادیپ  يدروم 
ترفاسم رد  رهوش  هکنآ  دـننام  دـهدب ، دـیاب  ار  نز  ۀـقفن  دـشابن ، یئوشانز  فیاظو  ماجناب  رداـق  تاـهج  زا  یتهجب  رهوش  هک  يدراوم  رد 

هکنآ  ای  دربب و  رسب  نادنز  ای  هاگتشادزاب و  رد  ای  دشاب و 
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. دناوتن ای  ددرگ و  عونمم  نآ  زا  يرامیب  رثا  رد 

- هقفنب تبسن  زوشن  یقوقح  تیعضو 
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هقفن قح  دیامن . قافنا  نزب  تشذگ  هک  هنوگنآ  تسا  فلکم  رهوش  دوشیم و  هقفن  قحتـسم  نز  مئاد  دـقع  رثا  رد  م  ق . « 1106  » هدام قبط 
تیجوز فیاظو  يادا  زا  عورشم  عنام  نودب  نز  هاگره  : » م ق . « 1108  » هدام دوشن . هزشان  نز  هک  تسا  یمادام  یئوشانز  رثا  رد  نز  يارب 

«. دوب دهاوخن  هقفن  قحتسم  دنک  عانتما 
يروطب دراد ، وا  ۀلیسوب  یئوشانز  زا  یشان  فیاظو  ماجنا  اب  میقتسم  ۀطبار  رهوشب ، تبسن  نز  ۀقفن  قح  ددرگیم  مولعم  الاب  هدام  زا  هکنانچ 
تبـسن نز  قاقحتـسا  زا  عنام  زوشن  یقوقح  حالطـصاب  ددرگیم . وا  ۀـقفن  قح  طوقـس  بجوم  نز  فرط  زا  روبزم  فیاظو  ماجنا  مدـع  هک 

ار هتشذگ  نامز  زا  ینیعم  تدم  هقفن  تساوخرد  هاگداد  زا  هیحاکن  ۀلابق  هئارا  اب  نز  هچنانچ  یـسرداد  رظن  زا  نیا  رب  انب  دوب . دهاوخ  هقفنب 
: دنک تباث  ار  رما  ود  زا  یکی  هکنآ  رگم  تسنآ  ۀیدأتب  مزلم  رهوش  دیامنب ، رهوش  زا 

یناگدنز وا  ۀناخ  رد  نز  هک  دیامن  تباث  رهوش  هکنآ  دننام  تسا ، هدیدرگ  هیدأت  هبلاطم  دروم  تدم  رد  نز  ۀقفن  هک  دنک  تباث  رهوش  - 1
. دشابیم رهوش  فرط  زا  واب  قافنا  رما  نیا  رهاظ  هک  هدرکیم 

ار رهوش  لزنم  نز  هک  دـنک  تباث  هکنآ  دـننام  تسا ، هزـشان  هدادـن و  ماجنا  ار  یئوشانز  فیاظو  زا  یـضعب  نز  هک  دـیامن  تباث  رهوش  - 2
زا یکی  دناوتن  رهوش  هچنانچ  تسا . هدشیم  جراخ  هناخ  زا  هزور  ره  هزاجا  نودب  ای  هتفر و  دوخ  ناتسود  ای  ناشیوخ و  ۀناخب  هدرک و  كرت 

فالخ رب  روهـشم  لوق  دهدیم . نآ  تمیق  هیدأتب  مکح  هدومن ، نیعم  ار  هقفن  رادـقم  سانـشراک  ۀلیـسوب  هاگداد  دـنک ، تباث  ار  الاب  رما  ود 
هتشذگ ۀقفن  ۀبلاطم  هاگداد  رد  نز  هچنانچ  یسرداد ، رظن  زا  روبزم  لوق  ربانب  دنادیم . نز  هقفن  قاقحتسا  طرـش  ار  نیکمت  دش ، هتفگ  هچنآ 

هکلب  دیامنب ، هیحاکن  هلابق  ۀلیسوب  ار  دوخ  تیجوز  تابثا  هک  تسین  یفاک  دیامنب ، رهوش  زا  ار  دوخ 
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سپ هک  دیامن  تباث  ناهاوگ  ۀلیسوب  نز  هکنآ  ای  تسا . هداد  ماجنا  ار  یئوشانز  فیاظو  روبزم  تدم  رد  هک  دنک  تباث  دیاب  نآ ، رب  هوالع 
هک دنک  تباث  نز  هکنآ  ای  تسا . هدومن  عانتما  رهوش  دربب و  دوخ  لزنمب  ار  وا  دنک و  هیهت  لزنم  هک  هتـساوخ  هداتـسرف و  رهوش  دزن  دقع  زا 

. تسا قافنا  مدع  روما  نیا  رهاظ  اریز  تسا ، هدماین  لزنمب  هدرک  رهق  رهوش  هکنآ  ای  تسا . هدرک  نوریب  هناخ  زا  ار  وا  رهوش 
ماجنا مدع  زا  نز  یچیپرـس  لباقم  رد  يدیدش  یئارجا  تنامـضب  جایتحا  هدومن ، راذگاو  رهوشب  ار  قالط  هزاجا  قلطم ، روطب  نوچ  نوناق ،

تیاعرب راداو  زوشن  دراوم  رد  هقفن  ندادن  ای  تحیصن و  ۀلیسوب  ار  دوخ  نز  دناوتن  رهوش  هک  نامز  ره  اذل  تسا ، هتشادن  یئوشانز  فیاظو 
. دهد قالط  ار  وا  دناوتیم  دوخ  یئاهر  يارب  دیامنب ، یئوشانز  فیاظو 
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دوخ یئاراد  رد  نز  لالقتسا  مراهچ - تمسق 

هراشا

یئاراد رد  یفرـصت  هنوگره  دناوتیم  نز  حاکن  زا  لبق  دننام  دنکیمن و  داجیا  وا  یئارادب  تبـسن  نز  قوقح  رد  یتیدودحم  هنوگچیه  حاکن 
«1118  » هدام هک  تسا  نیا  دنک . هعجارم  هاگدادب  نآ  زا  یئوگباوج  ای  يوعد  ۀماقا  يارب  دناوتیم  نز  نینچمه  دربب . یعافتنا  دیامنب و  دوخ 

نیاربانب تسا ، نز  یئاراد  زا  زین  هیزیهج  هیرهم و  دنکب .» دهاوخیم  هک  ار  یفرـصت  ره  دوخ  یئاراد  رد  دناوتیم  القتـسم  نز  : » دیوگیم م  ق .
راذـگاو يرگید  صخـش  ره  ای  رهوشب و  هکنآ  ای  دوخ و  نادـنواشیوخ  ای  نیوبا  زا  یکیب  ار  اهنآ  زا  یتمـسق  اـی  ماـمت  هنادازآ  دـناوتیم  نز 

. دشاب ضوعالب  هچ  رگا  دیامن ،

- هیزیهج
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: دوش وگتفگ  نآب  عجار  دنچ  ۀملک  تسین  تبسانمیب  دش  هدرب  هیزیهج  زا  مان  نوچ 
نآ تسا و  لوادـتم  لومعم و  ناریا  رد  یئوشاـنز  طـباور  رد  هک  تسا  يروـما  زا  یلو  درادـن ، یندـم  قوـقح  رد  یـصاخ  ناوـنع  هیزیهج 
زا لبق  هچ  رگا  تسا ، نز  کلم  هیزیهج  دربیم . رهوش  لزنمب  دوخ  هارمه  نز  یـسورع  عقوم  رد  هک  تسا  ياهسبلا  تیبلا و  ثاثا  زا  ترابع 
هک تسنآ  دیامنیم  رهوش  هک  يرتخدب  ردام  ردپ و  فرط  زا  هیزیهج  نداد  رد  رهاظ  اریز  دنـشاب ، هدرک  هیهت  وا  يارب  ردام  ردـپ و  جاودزا ،

هداوناخ یناگدنز  نارود  يایاقب  زا  دشاب و  هتـشاد  يدتمم  قباوس  یخیرات  رظن  زا  هیزیهج  هک  دسریم  رظنب  دنراد . واب  ار  نآ  هبه  دصق  اهنآ 
رهوش اب  اذـل  دـیدرگیم ، بوسحم  رهوش  هداوناخ  دارفا  زا  هدـشیم و  جراـخ  يردـپ  ةداوناـخ  زا  دـندادیم  رهوشب  ار  يرتخد  نوچ  هک  تسا 
یئاراد زا  رتـخد  یلاـم  بیـصن  نآ  و  دربـب ، رهوش  لزنمب  دوـخ  هارمه  هک  هدـشیم  هداد  واـب  يردـپ  هداوناـخ  یئاراد  زا  زین  یمهـس  وا  نداد 

رد  هیزیهج  یقوقح  تیعضو  دوبیم . يردپ  ةداوناخ 
 459 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

. تسا رما  نیا  دیؤم  دربیمن ) ثرا  ردپ  زا  رگید  دهدب ، هیزیهج  رتخدب  ردپ  هچنانچ  هک   ) لیئارسا ینب  قوقح 
ار اهنآ  زا  عاـفتنا  هزاـجا  نز  هک  تسنآ  رما  نیا  رد  رهاـظ  دریگیم . رارق  ناـنآ  ةدافتـسا  دروم  ًاـمومع  دربیم  رهوش  لزنمب  نز  هک  ياهیزیهج 

قفاوت رما  نیا  رد  نیجوز  هکنآ  رگم  دـهاوخب ، وا  زا  دـنکیم  هدافتـسا  رهوش  هچنآ  لثملا  ترجا  دـناوتیمن  نز  اذـل  هداد ، دوخ  رهوشب  ًاناجم 
. تسا بصاغ  دنک  هدافتسا  رهوش  زاب  هاگره  تروص  نیا  رد  هک  دیامن  عنم  ار  رهوش  ًاحیرص  نز  ای  دنیامن و 

. دیامنب هبلاطم  دوخ  رهوش  زا  هقفن  ناونعب  ار  یناگدنز  يارب  مزال  هیثاثا  هسبلا و  هدراذگ و  رانک  ار  دوخ  هیزیهج  دناوتیم  نز 
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مئاد حاکن  خسف  رد  مجنپ - تمسق 

هراشا

حاکن ات  تشاد  دـهاوخ  همادا  روبزم  یقوقح  تیعـضو  دوشیم . داـجیا  درم  نز و  نیب  تیجوز  ۀـطبار  دـیدرگ ، دـقعنم  هکنآ  زا  سپ  حاـکن 
. خسف رما : هس  زا  یکیب  حاکن  لالحنا  ددرگ . لحنم 

. دشابیم نکمم  توف  قالط ،
ات تالماعم  ۀـصاخ  ماکحا  تسا  اراد  هک  یلام  ۀـبنج  رابتعاب  دـشابیم و  یلاـم  ۀـبنج  یمومع و  ۀـبنج  ياراد  هک  تسا  یـصاخ  دـقع  حاـکن 
رد هتفرگ  رارق  نیـضوع  شزرا  لداعت  يانبم  رب  هک  نبغ  تهج  نیدـب  ددرگیم ، يراج  نآ  رد  درادـن  یمومع  ۀـبنج  اب  تافانم  هک  یئاـجنآ 

دننک خسف  رایخ  طرش  حاکن ، رد  ای  دننز و  مه  رب  ار  نآ  رگیدکی  یضارتب  ینعی  هلاقا  ۀلیسوب  دنناوتیمن  نیجوز  نینچمه  درادن و  هار  حاکن 
رب بجوـم  هـک  يرگید  تاـهجب  نوناـق  هـک  دوـب  دـهاوخن  نآ  زا  عناـم  رما  نـیا  یلو  دـنیامن . لـحنم  ار  نآ  دـنناوتب  ینیعم  تدــم  رد  هـک 
مه زا  ار  یئوشاـنز  ۀـطبار  دوخ  ةداراـب  دـناوتب  هک  دـهد  هزاـجا  نیفرط  زا  کـی  رهب  ددرگیم  هداوناـخ  یگتخیـسگ  مه  زا  یگتخیرمهرب و 

. دنمان حاکن  خسف  دراوم  ار  دراوم  نآ  و  دوش . يریگولج  نآ  میخو  بقاوع  زا  ات  دلسگب 
: زا دنترابع  مئاد  حاکن  خسف  تابجوم 

بیع لوا -

هراشا

یبیع ره  نوناق  ددرگیم . نآب  تبغر  مدـع  بجوم  دوشیم و  تفای  يزیچ  یعیبط  تیعـضو  رد  هک  يدایز  ای  ناصقن و  زا  تسا  ترابع  بیع 
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اب هک  دـنادیم  يرگید  يارب  حاکن  خـسف  قح  بجوم  نیجوز  زا  یکی  رد  ار  یبویع  هکلب  تسا ، هدادـن  رارق  حاکن  رد  خـسف  قح  بجوم  ار 
. تسا هداد  ار  حاکن  خسف  قح  ررض  یفن  ةدعاق  تیاعر  يارب  اذل  ددرگیم ، یشالتم  مه  زا  یگداوناخ  یناگدنز  نآ ، ۀمادا 

: صتخم كرتشم و  دنمسق : ود  رب  دهدیم  ار  حاکن  خسف  قح  نیجوزب  هک  یبویع 
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كرتشم بویع  - 1

هراشا

: زا تسترابع  نآ  دیامن و  خسف  ار  حاکن  دناوتیم  رگید  فرط  دشاب  نیجوز  زا  کی  ره  رد  هک  تسا  یبویع  كرتشم  بویع 

نونج

هراشا

ره نونج  : » دـیوگیم م  ق . « 1121  » هدام تسنونج . دـهدیم  يرگیدـب  ار  حاکن  خـسف  قح  دـشاب  رهوش  نز و  زا  کی  ره  رد  هک  یبیع  اـهنت 
«. تسا خسف  قح  بجوم  لباقم  فرط  يارب  دشاب  يراودا  ای  رمتسم  هکنیا  زا  معا  رارقتسا  طرشب  نیجوز  زا  کی 

هکنآ صیخـشت  تسا ، یفلتخم  تاجرد  ماـسقا و  ياراد  نونج  نوچ  یلو  تسا ، قوقح  ملع  زا  جراـخ  نونج  شیادـیپ  بابـسا  رد  قیقحت 
: ددرگیم نایب  الیذ  دراد  اضتقا  رصتخم  نیا  هچنآ  نیاربانب  تسا . مزال  سرداد  يارب  ددرگیم  حاکن  خسف  قح  بجوم  کی  مادک 

يرگید دوش  تفای  نیجوز  زا  یکی  رد  هک  هجرد  رهب  نونج  نیاربانب  تسا . هتـسناد  حاکن  خـسف  قح  بجوم  ار  نونج  قلطم  ـالاب  ةداـم  - 1
وا صیخشت  دیآیم و  لمعب  یناور  کشزپ  ۀلیسوب  روبزم  يرامیب  صیخشت  دیامن . خسف  نونجم  اب  ار  دوخ  حاکن  الاب  ةدام  دانتـساب  دناوتیم 

دنیامنیم حیرـصت  دوخ  بتک  رد  ءاـهقف  هکناـنچ  تسا . يرگید  ۀـیحان  زا  خـسف  قح  لاـمعا  يارب  یفاـک  نیجوز  زا  یکی  ندوب  نونجم  رد 
. تهافس تهالب و  تسا  نینچمه  ددرگیمن ، خسف  قح  بجوم  عرص  ءامغا و 

. دشابیم نآ  رارقتسا  يرگید ، نونج  رثا  رد  نیجوز  زا  کی  ره  يارب  حاکن  خسف  رایخ  شیادیپ  طرش  دیامنیم  حیرصت  الاب  ةدام  هکنانچ  - 2
يداع تلاحب  سپـس  دوش و  هناوید  هعفدکی  نیجوز  زا  یکی  هاگره  الا  دشابن و  ینآ  یقافتا و  نونج  هک  تسنآ  رارقتـسا  ۀملک  زا  روظنم 

. دوشیمن دوجوم  رگید  فرط  يارب  حاکن  خسف  قح  دبای ، یصالخ  يرامیب  نآ  زا  ددرگرب و  دوخ 
دریگ رارق  هاگداد  رد  خسف  یعدم  دانتسا  دروم  هدمآ  لمعب  هک  هنیاعم  نیح  رد  یسک  نونج  رب  رئاد  یناور  کشزپ  یهاوگ  هاگره  نیاربانب 

قح یهاوگ  نآ  دانتـساب  دـناوتیمن  هاگداد  تسا ، هدـش  فرط  رب  يراـمیب  هدوب و  تقوم  ینآ و  نونج  یلو  تسا ، حیحـص  دـیوگب  فرط  و 
. تسا رقتسم  نونج ، يرامیب  هک  دیامن  قیدصت  دوخ  ۀمان  یهاوگ  رد  کشزپ  هکنآ  رگم  دنادب ، تباث  ار  خسف 
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. دنیوگیم زین  قبطم  نونج  ار  رمتسم  نونج  ددرگیم . خسف  قح  بجوم  يراودا ، هاوخ  دشاب و  رمتـسم  هاوخ  نونج  الاب  ةدام  ۀتفگ  ربانب  - 3

یتدـم تسا و  یلومعم  لقاع و  یتدـم  صخـش  هک  وحن  نیدـب  دوشیم ، ضراع  عقاوم  ضعب  رد  هک  تسا  ینونج  زا  ترابع  يراودا  نونج 
تسا نآ  رظن  زا  ددرگیم  خسف  رایخ  بجوم  يراودا  نونج  هکنآب  نوناق  حیرـصت  مظنم . ریغ  ای  دشاب و  مظنم  رما  نیا  هاوخ  ددرگیم ، هناوید 

هقافا لاح  رد  ینالوط  ًاتبـسن  تدـم  سپـس  دوشیم و  صخـش  ضراع  یهاگ  هک  يراودا  نونج  دوش  روصت  نآ  رکذ  نودـب  دوب  نکمم  هک 
. ددرگن خسف  قح  بجوم  تسا 

: نز رهوش و  زا  کی  ره  نونج  رد  خسف  رایخ  قح  حرش 

- رھوش نونج  فلا -
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- رھوش نونج  فلا -

هکنآ ای  هدوب و  نآب  لهاج  نز  دوجوم و  حاکن  زا  لبق  وا  نونج  هاوخ  دـیامن ، خـسف  ار  دوخ  حاکن  دـناوتیم  نز  دـشاب  هناوید  رهوش  هکنانچ 
دقع زا  سپ  رهوش  هاگره  نیاربانب  نآ . زا  دـعب  ای  دـشاب  رگیدـکی  اب  نانآ  یکیدزن  زا  لبق  هکنآ  زا  معا  دـشاب ، هدـش  ثداـح  دـقع  زا  سپ 
هدام دنک . خسف  وا  اب  ار  دوخ  حاکن  دناوتیم  ددرگ ، هاگآ  وا  نونج  زا  ررکم  یکیدزن  یناگدـنز و  زا  سپ  نز  دوش و  يراودا  نونج  ياراد 

. دیوگیم م  ق . « 1125»
«. دوب دهاوخ  نز  يارب  خسف  قح  بجوم  دوش  ثداح  مه  دقع  زا  دعب  هاگره  درم  رد  ننع  نونج و  »

- نز نونج  ب -

هدام روتسدب  تسا و  هدادن  رارق  حاکن  رد  درم  نونج  فیدر  رد  ار  نز  نونج  ریثأت  نوناق  نز ، یعیبط  یعامتجا و  تیعـضو  تیاعر  رظن  زا 
دشاب و نآب  لهاج  رهوش  هدوب و  نونجم  دقع  نیح  رد  وا  نز  هک  دنک  خـسف  ار  حاکن  دـناوتیم  یتروص  رد  رهوش  م  ق . « 1125  » و « 1124»

. دیامن لحنم  ار  حاکن  دناوتیمن  رهوش  دوش ، نز  ضراع  نونج  دقع  زا  سپ  هاگره  الا 
نزب لوا  تروص  رد  هدراذگ و  قرف  ددرگ  نونجم  دـقع  زا  سپ  نز  هک  يدروم  دوش و  نونجم  دـقع  زا  سپ  رهوش  هک  يدروم  نیب  نوناق 

رد نز  هچنانچ  هک  دشاب  نآ  رما  نیا  هفـسلف  هک  دسریم  رظنب  تسا . هدادن  رهوشب  ار  یقح  نینچ  مود  تروص  رد  هداد و  ار  حاکن  خسف  قح 
وا  زا  دیامن و  نیمأت  ار  وا  هقفن  دوخ  تیلاعف  راک و  ۀلیسوب  دناوتیم  رهوش  دوش ، نونجم  یئوشانز  نارود 
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هاگره سکعلاب  یلو  دـبای . یئاهر  دوخ  نونجم  نز  تسد  زا  قالط  ۀلیـسوب  دـناوتیم  دوش  کنت  رهوش  رب  هراچ  هاگره  دـنک و  يرادـهاگن 

یـصالخ هار  نز  حاکن ، خسف  قیرط  زا  زج  دهدب ، ار  نانآ  هقفن  دـناوتب  هک  تسین  یـسک  هکنآ  رب  هوالع  دوش ، نونجم  دـقع  زا  سپ  رهوش 
تفای دـقع  زا  سپ  درم  رد  هک  ینونج  دوشیم ، هدـیمهف  یتیاور  دانتـساب  سیردا  نبا  دـننام  ءاـهقف  زا  ضعب  ۀـتفگ  زا  هک  تسا  نیا  درادـن ،

صیخـشت و مدـع  زامن  تاقوا  نتـسنادن  زا  روظنم  دـنادن . ار  زامن  تاقوا  هک  دـشاب  ياهجردـب  دـیاب  ددرگیم  حاکن  خـسف  بجوم  دوشیم و 
. تسا فیلاکت  شزرا 

دیامنب نونجب  یگدیسر  دوخ  ًامیقتسم  نونج ، دانتساب  نیجوز  زا  یکی  ۀلیـسوب  خسف  قح  تابثا  يوعد  رد  دناوتیم  هاگداد  یـسرداد  رظن  زا 
زا سپ  دوش و  عوجر  رجح  تابثا  يارب  یهاگدادـب  البق  هکنآ  ای  دـهدب . یعدـمب  خـسف  رایخ  قح  ندوب  ارادـب  مکح  نآ ، تابثا  زا  سپ  و 

دهدب حلاص  هاگدادب  رجح  مکح  دانتـساب  رایخ  قح  تابثا  يارب  يرگید  تساوخداد  خسف  قح  ةدنراد  هاگداد ، نآ  زا  رجح  مکح  رودص 
. دیامن رداص  ناهاوخ  يارب  خسف  قح  دوجوب  مکح  تساوخداد ، تسویپ  رجح  مکح  دانتساب  هاگداد  و 

صتخم بویع  - 2

هراشا

ره دیامن . خـسف  ار  حاکن  دـناوتیم  رگید  فرط  هک  دـشابیم  نزب  صتخم  یـضعب  درمب و  صتخم  یـضعب  هک  دنتـسه  یبویع  صتخم  بویع 
: دریگیم رارق  وگتفگ  دروم  هناگادج  صتخم  بویع  زا  کی 

درم صتخم  بویع  کی -

هراشا

: دوب دهاوخ  نز  يارب  خسف  قح  بجوم  دشاب  یئوشانز  هفیظو  ءافیا  زا  عنام  هک  درم  رد  لیذ  بویع  : » دیوگیم م  ق . « 1122  » هدام
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. دوشن عفر  مکاحب  نز  عوجر  خیرات  زا  لاس  کی  تدم  نتشذگ  زا  دعب  هکنیا  طرشب  ننع - - 1
. یصخ - 2

تلآ ندوب  عوطقم  یـصخب و  طوبرم  هدام  رد  دشاب ) یئوشانز  هفیظو - ءافیا  زا  عنام  هک   ) دیق تسا  مولعم  یلـسانت . تلآ  ندوب  عوطقم  - 3
ندوب  عوطقم  یصخ و  دروم  رد  نیاربانب  دیامنب . یئوشانز  ۀفیظو  ءافیا  دناوتن  درم  هک  ددرگیم  ققحم  یتروص  رد  ننع  الا  تسا و  یلسانت 

 464 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
هتـشاد ار  رما  نیا  رب  تردـق  هچنانچ  الا  دـنک و  یئوشانز  هفیظو  ءافیا  دـناوتن  رهوش  هک  دراد  ار  حاکن  خـسف  قح  نز  یناـمز  یلـسانت  تلآ 

. دیامن خسف  ار  حاکن  دناوتیمن  نز  دشاب 
: الاب هناگهس  بویع  زا  کی  ره  حرش 

- ننع فلا -

نیا ياراد  هک  یـسک  دنک . یکیدزن  دـناوتیمن  هک  يروطب  ددرگ  فیعـض  درم  یلـسانت  تلآ  رـشن  ةوق  دوشیم  بجوم  هک  تسیرامیب  نآ  و 
. دنیوگ نینع  ار  وا  تسا  يرامیب 

یلو دـنک ، خـسف  ار  حاکن  دـناوتیم  نز  دـشاب ، هتـشادن  ار  رگید  نز  دوخ و  نز  اـب  یکیدزن  یئاـناوت  هک  دـشاب  نینع  رهوش  هک  یتروص  رد 
رثا رد  دشابیمن و  ننع  درم  رد  تلاح  نیا  اریز  تشاد ، دهاوخن  ار  حاکن  خسف  قح  نز  دنک ، یکیدزن  دوخ  نز  ریغ  اب  دـناوتب  رهوش  هاگره 

رد ار  حاکن  خـسف  بجوم  ننع  سکعلاب ، دـیفم ، دوش . ادـیپ  اهدرم  زا  یـضعب  رد  تسا  نکمم  هک  تسا  یناـسفن  روما  یحور و  تـالیخت 
. تسا هتسنادن  طرش  ار  رگید  نز  اب  یکیدزن  زا  زجع  دنک و  یکیدزن  دوخ  نز  اب  دناوتن  رهوش  هک  دنادیم  یتروص 

دومن  لمح  رظن  نیا  رب  ناوتیم  دشاب ) یئوشانز  هفیظو  ءافیا  زا  عنام   ) دیوگیم هک  الاب  ةدام  ترابع  رهاظ 
دقع زا  سپ  هاــگره  م  ق . « 1125  » هداـم روتـسدب  ددرگیم ، نز  يارب  خـسف  قح  بجوم  دـشاب  دوـجوم  دـقع  نیح  رد  هک  یناـنچمه  ننع 

قح شیادیپ  بجوم  یتروص  رد  دقع  زا  سپ  ثداح  ننع  هک  دننآ  رب  ءاهقف  زا  یـضعب  دیامن . خسف  ار  حاکن  دـناوتیم  نز  زین  دوش  لصاح 
هعفدکی و ول  دنـشاب و  هدومن  یکیدزن  نانآ  هاـگره  ـالا  دـشاب و  هدـشن  عقاو  رهوش  نز و  نیب  یکیدزن  الـصا  هک  ددرگیم  نز  يارب  خـسف 

يوریپ روبزم  رظن  زا  ناوـتیمن  م  ق . « 1125  » هدام قالطاب  هجوت  اب  یئاـضق  رظن  زا  درادـن . خـسف  قح  نز  ددرگ ، نینع  هرملاـب  رهوش  سپس 
. دومن

«. دوب دهاوخ  نز  يارب  خسف  قح  بجوم  دوش  ثداح  مه  دقع  زا  دعب  هاگره  درم  رد  ننع  نونج و  : » م ق . « 1125  » هدام
بوسحم نینع  دـناوتن  وـلج  زا  یلو  دـیامن  یکیدزن  دوـخ  نز  اـب  تشپ  زا  دـناوتب  دـشاب و  یـسنج  فارحنا  ياراد  رهوـش  هک  یتروـص  رد 

. درادن ننع  ناونعب  ار  حاکن  خسف  قح  نز  ددرگیمن و 
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هدوسآ یئوشانز  دـیق  زا  ار  دوخ  ات  دـیامن  عوجر  مکاحب  دـناوتیم  دـشابن  یئوشانز  ۀـماداب  یـضار  هکنانچ  رهوش  ننع  رب  عالطا  زا  سپ  نز 
ار رما  نیا  دیامن و  یکیدزن  دوخ  نز  اب  ات  دهدیم  تلهم  رهوشب  هاگدادـب  عوجر  خـیرات  زا  لاس  کی  مکاح  الاب  ةدام  قش 1  روتسدب  دنک .

. دنک خسف  ار  دوخ  حاکن  دناوتیم  نز  دومنن ، یکیدزن  روبزم  تدم  رد  هاگره  دنکیم . راطخا  واب 
نیا زین  هدام  رهاظ  هچنانچ  دیامن ، خسف  ار  حاکن  هاگدادب  عوجر  نودب  دناوتب  نز  ننع ، ندـشن  عفر  لاس و  کی  ءاضقنا  اب  هک  دـسریم  رظنب 

. دناسریم ار  رما 

- ءاصخ ب -

رد دنیوگ . ءاخ ) حتفب   ) یصخ ار  روبزم  صخش  دشابیم . وا  ياههضیب  ندیشک  ۀلیـسوب  درم  ندوب  هتخا  زا  ترابع  دم ، ءاخ و  رـسکب  ءاصخ 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 1274 

http://www.ghaemiyeh.com


یکیدزن دناوتب  هچ  رگا  یصخ  هک  تسنآ  رب  روهـشم  لوق  درم . ياههضیب  ندوب  هدیبوک  زا  تسا  ترابع  نآ  دشابیم و  ءاج  ءاصخ و  مکح 
خسف قح  نز  دیامن ، یکیدزن  دناوتب  یصخ  رهوش  هچنانچ  هک  دننآ  رب  فالخ  طوسبم و  سکعلاب  دراد ، ار  حاکن  خسف  قح  وا  نز  دیامنب ،

، تسا هدومن  ار  ریخا  لوق  تعباتم  یندم  نوناق  دـیآیم  رب  م  ق . « 1123  » هدام لوا  ترابع  زا  هکنانچ  دوشن . لازنا  هچ  رگا  درادـن  ار  حاکن 
. ددرگ یئوشانز  فیاظو  ماجنا  زا  عنام  ءاصخ  هک  دنک  خسف  ار  حاکن  دناوتیم  یتروص  رد  رهوش ، ءاصخ  رد  نز  اذل 

هاگره دیامن و  خـسف  ار  حاکن  دـناوتیم  هدوب  نآب  لهاج  دـقع  نیح  رد  نز  دـشاب و  دـقع  زا  لبق  ءاصخ  هچنانچ  هک  تسنآ  رب  روهـشم  لوق 
رثا رد  حاکن  خسف  قح  نایب  ماقم  رد  هکنآ  اب  اریز  تسا ، هدومن  روهشم  رظن  زا  تعباتم  رما  نیا  رد  یندم  نوناق  دناوتیمن . دشاب  دقع  زا  سپ 

. تسا هدادن  خسف  ةزاجا  هب  مکح  هدراذگ و  تکاس  ءاصخ  دروم  رد  هدوب ، ددرگیم  دوجوم  دقع  نامز  رد  هک  یبویع 
ءاصخ هک  دننآ  رب  یضعب  ددرگیم . خسف  قح  شیادیپ  بجوم  لوخد  زا  دعب  ای  دشاب  دقع  زا  لق  هاوخ  رهوش  رد  ءاصخ  هک  دننآ  رب  ياهدع 

. درادن خسف  قح  نز  دشاب  لوخد  زا  سپ  هچنانچ  الا  ددرگیم و  خسف  قح  شیادیپ  بجوم  دشاب  لوخد  زا  لبق  ای  دقع و  نامز  رد  هاگره 

- لسانت تلآ  ندوب  عوطقم  ج -

هراشا

( میج حتفب   ) بج ار  نآ  هیماما  قوقح  حالطصا  رد 
 466 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

اب دناوتن  رهوش  هک  دوشیم  نز  يارب  خسف  قح  بجوم  یتروص  رد  رهوش  یلـسانت  تلآ  ندوب  عوطقم  دنمان . بوبجم  ار  سک  نآ  دنیوگ و 
دوخ نز  اب  دناوتب  هک  دشاب  هدنامیقاب  هفـشح  ردقب  یلـسانت  تلآ  زا  عطق  زا  سپ  هاگره  الا  و  دشاب ، هفـشح  ردقب  هچ  رگا  دـنک  یکیدزن  وا 
رظن نیا  زین  هداـم  زا  تسا و  یعاـمجا  رما  نیا  درادـن . ار  حاـکن  خـسف  قح  نز  هدومن و  ار  تیجوز  فیاـظو  ءاـفیا  رهوش  دـیامن ، یکیدزن 

ار حاکن  دناوتیم  دشاب  نآب  لهاج  نز  هدوب و  دقع  نامز  رد  هچنانچ  رهوش ، یلسانت  تلآ  ندوب  عوطقم  هک  دننآ  رب  ياهدع  دوشیم . طابنتسا 
. درادن خسف  قح  الا  دیامن و  خسف 

لوخد زا  سپ  دقع و  زا  سپ  هچ  رگا  تسا  حاکن  خسف  قح  بجوم  یلسانت  تلآ  ندوب  عوطقم  هک  دننآ  رب  رگید  ياهدع  یـضاق و  خیش و 
. تسا روهشم  لوق  نیا  و  دشاب . هدش  ثداح 

الا دیامنب و  خسف  ار  حاکن  دناوتیم  نز  دشاب ، لوخد  زا  لبق  ای  دقع و  زا  لبق  هاگره  رهوش  یلـسانت  تلآ  ندوب  عوطقم  هک  دـننآ  رب  یـضعب 
. درادن خسف  قح  نز  دوش  ثداح  لوخد  زا  سپ  هچنانچ 

فیاظو دـناوتن  هک  يروطب  ددرگ  عطق  شتلآ  اـی  یـصخ  تاـهج  زا  یتهجب  رهوش  دـقع ، زا  سپ  هاـگره  هک  دوریم  ناـمگ  یئاـضق  رظن  زا 
هچنانچ هداد  هزاـجا  هک  ننع  دروم  رد  م  ق . « 1125  » هدام دافمب  هجوت  اب  اریز  دیامن ، خسف  ار  حاکن  دـناوتیمن  نز  دـهد ، ماجنا  ار  یئوشانز 

، تسا هدرک  راذگ  رب  توکسب  یلسانت  تلآ  ندوب  عوطقم  یـصخ و  دروم  رد  دیامن و  خسف  ار  حاکن  دناوتیم  نز  دوش  ثداح  دقع  زا  سپ 
. دهدب نزب  خسف  قح  روبزم  دروم  رد  هتساوخن  نوناق  هک  دومن  طابنتسا  ناوتیم 

ار حاکن  دناوتیم  نز  دشاب  دوجوم  رهوش  رد  هچنانچ  هک  دناهدرمش  یبویع  زا  زین  ار  یئانیبان  صرب و  ماذج ، یـضاق ، دننام  ءاهقف  زا  یـضعب 
. تسا هداد  نزب  خسف  قح  زین  نانز  و  یلش )  ) جرع رد  یفاکسا  دیامن . خسف 

رابتعاب ناوتیم  دـیامنب ، لالتخا  راچد  ار  یئوشاـنز  ۀـمادا  هک  دـشاب  دوجوم  دـقع  نیح  رد  رهوش  رد  یبویع  هک  يدراوم  رد  یقوقح  رظن  زا 
دومن هدیقع  نیا  زا  يوریپ  دوجوم  نیناوق  اب  ناوتیمن  یئاضق  رظن  زا  یلو  داد ، نزب  حاکن  خسف  قح  جرح ، ررض و  عفر 

دشابن هضیب  ياراد  تقلخ  صقن  رثا  رد  رهوش  هک  یتروص  رد  هلأسم -
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ةدام  قش 1  زا  طبنتسم  ربانب  دیامنب ، یئوشانز  ۀفیظو  ءافیا  دناوتن  هک  دشاب  کچوک  نادنچ  وا  یسنج  تلآ  ای  و 
________________________________________

ه ق ناریا ، نارهت -  ۀیمالسا ، تاراشتنا  دلج ،  6 یماما ،)  ) یندم قوقح  نسح ، دیس  یماما ،

467 ص : ج4 ، یماما ؛)  ) یندم قوقح 
 467 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

( دمآ دهاوخ  نآ  حرش  قالط  رد   ) دیامنب قالطب  ار  رهوش  رابجا  تساوخرد  دناوتیم  نز  م  ق . « 1130»

نز صتخم  بویع  ود -

هراشا

: دوب دهاوخ  درم  يارب  خسف  قح  بجوم  نز  رد  لیذ  بویع  : » م ق . « 1123  » هدام روتسدب 
. نَرَق - 1

. ماذج - 2
. ءاضفا صرب 4 - - 3

. يریگنیمز - 5
: ددرگیم نایب  الیذ  دناهتفگ  الاب  ظافلا  يارب  ءاهقف  هک  یناعم  مشچ » ود  ره  زا  یئانیبان  - 6

نرق - 1

اب رهوش  یکیدزن  زا  عنام  هک  تسا ، نانز  زا  ضعب  یلسانت  تلآ  يولج  رد  هک  تسا  يدئاز  ناوختسا  نآ ، حتف  ای  ءار  نوکـس  فاق و  حتفب 
ای هملک  ود  نآ  ینعم  ندوب  یکی  رد  دـنیوگ . مود ) لوا و  حـتفب   ) لـفع ار  نآ  دـشاب  تشوگ  زا  يداـیز  نآ  هک  یتروص  رد  و  ددرگیم . وا 

. دنشابیم ود  نآ  ینعم  ندوب  یکیب  دقتعم  نانآ  زا  يرایسب  تسا و  فالتخا  ءاهقف  نییوغل و  نیب  ود  نآ  ندوب  فلتخم 
رگید ینعم  لماش  دوش  لامعتـسا  یئاهنتب  هچنانچ  هملک  ود  زا  کـی  ره  ًاحالطـصا  اریز  تسا ، لـفع  زا  معا  هداـم  رد  نرق  هک  دـسریم  رظنب 

یکیدزن زا  عناـم  هک  دـیآرد  یتروصب  دـقع  زا  سپ  یحارج  لـمع  ۀلیـسوب  هچ  رگا  نز ، یلـسانت  تلآ  یعیبط  ریغ  ناـمتخاس  نیا  ددرگیم .
دروم رد  هدمآ و  دوجوب  هدوب  یعیبط  ریغ  تیعـضو  ياراد  هک  ینز  حاکن  ۀلیـسوب  روبزم  قح  اریز  ددرگیمن ، لئاز  رهوش  خسف  قح  دـشابن ،

قح ددرگن ، رهوش  عاتمتسا  تیوفت  بجوم  هک  دشاب  يروط  نرق  عفر  رد  یحارج  لمع  هاگره  هک  دسریم  رظنب  دوشیم . باحـصتسا  دیدرت 
. دشاب خسف  بجوم  ات  تسین  دوجوم  ینایز  تسا و  نایز  ناربج  يارب  خسف  اریز  دوشیم ، طقاس  وا  خسف 

- ماذج - 2

. دنیوگیم هروخ  یسرافب  ار  روبزم  يرامیب 

- صرب - 3

. تسا یکاندرد  شراخ  ياراد  دوشیم و  ادیپ  ناسنا  ندب  تسوپ  رد  هک  يدیفس 

ءاضفا - 4
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ضیح  لوب و  يارجم  ندش  یکی  ای  طیاغ و  لوب و  يارجم  ندش  یکی 
 468 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

قح دروآرد ، یعیبط  تروصب  یحارج  لمع  ۀلیـسوب  ناوتب  دقع  زا  دعب  هچ  رگا  ار  روبزم  یگراپ  دـیآیم . دوجوب  یگراپ  رثا  رد  هک  تسا 
نآ یحارج ، لمع  زا  سپ  نآ  ءاقب  رد  دیدرت  دروم  رد  تسا و  هدش  لصاح  رهوش  يارب  دقع  رثا  رد  روبزم  قح  اریز  ددرگیمن ، طقاس  خسف 

. دوشیم باحصتسا  قح 

- یریگنیمز - 5

. دنیوگ داعقا  اهقف  حالطصا  رد  ار  يریگنیمز 

مشچ ود  رھ  زا  یئانیبان  - 6

ادیوه وا  نامـشچ  زا  یئانیبان  هکنآ  ای  دـشابن و  دـید  ةوق  ياراد  یلو  دـیآ  رظنب  ملاس  رهاظ  رد  نز  نامـشچ  هک  دـیامنیمن  یقرف  رما  نیا  رد 
. دوشیمن خسف  قح  بجوم  مشچ  کی  زا  یئانیبان  یچول و  نینچمه  دشاب و  هک  هجرد  رهب  یئانیب  فعض  دشاب .

، تاغل یفرع  یناعم  تیاعر  اب  هک  تسا  صـصختم  کشزپ  اب  نآ  ۀجرد  الاب و  رد  روکذـم  ياهیرامیب  ای  اهتیعـضو و  زا  کی  ره  صیخـشت 
. دومن دهاوخ  نییعت  ار  نآ 

-1 رکذت -

الا دـشاب و  نآب  لهاج  درم  هدوب و  دوجوم  نز  رد  دـقع  نیح  رد  هک  دـیامنیم  رهوش  يارب  خـسف  قح  داجیا  ینامز  ـالاب  رد  روکذـم  بویع 
. درادن ار  حاکن  خسف  قح  درم  دشاب ، یکیدزن  زا  لبق  هچ  رگا  ددرگ ، ثداح  تاهج  زا  یتهجب  دقع  زا  دعب  هاگره 

«. تسا هتشاد  دوجو  دقع  لاح  رد  روبزم  بیع  هک  تسا  درم  يارب  خسف  قح  بجوم  یتروص  رد  نز  بویع  : » دیوگیم م  ق . « 1124  » هدام

2 رکذت -

هدام زا  هکنانچ  و  دشاب . دوجوم  دـقع  نیح  رد  یفخم و  بیع  هک  دـیآیم  دوجوب  یتقو  بیع  رایخ  م  ق . « 424  » هدام رد  یلک  ةدعاق  قبط 
. دوشیم طابنتسا  م  ق . « 425»

روتسم ًاعقاو  بیع  هک  دشاب  نآ  زا  یشان  ملع  مدع  نیا  هکنیا  زا  معا  هدوبن ، نآب  ملاع  حاکن  نامز  رد  هک  تسا  بوسحم  یفخم  یتقو  بیع 
دقع زا  لبق  هک  نیجوز  زا  کـی  ره  : » دـیوگیم م  ق . « 1126  » هدام هک  تسا  نیا  تسا . هدـشن  تفتلم  یلو  هدوب  رهاـظ  هکنیا  اـی  تسا  هدوب 
هدش یـضار  نز  نآ  اب  حاکنب  تیعـضو  نامهب  اریز  تشاد .» دهاوخن  خسف  قح  دقع  زا  دعب  هدوب ، رگید  فرط  رد  هروکذـم  ضارماب  ملاع 

. تسا
469 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

سیلدت مود -

هراشا

: دیوگیم هدومن  فیرعت  عیب  دروم  رد  م  ق . « 438  » هدام رد  ار  سیلدت  یندم  نوناق 
یتایلمع زا  دـشابیم  ترابع  حاکن  دروم  رد  سیلدـت  نیاربانب  دوشیم .» هلماعم  فرط  بیرف  بجوم  هک  یتاـیلمع  زا  تسا  تراـبع  سیلدـت  »

. ددرگ وا  اب  جاودزا  رد  رگید  فرط  بیرف  بجوم  هک  درم  ای  نزب  تبسن 
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ای ردـپ  هکنآ  دـننام  ددرگ ، ماجنا  نیجوز  زا  ریغ  ثلاث  صخـش  هلیـسوب  تسا  نکمم  ددرگیم ، سیلدـت  رایخ  بجوم  هک  هدـنبیرف  تایلمع 
حاکن داقعنا  رد  وا  تبغر  لیم و  ببـس  هک  دـیوگب  فرط  يارب  نیجوز  زا  یکی  رد  تقیقح  فالخ  رب  ار  یفاصوا  يرگید  ۀطـساو  ای  ردام 

. دشاب رهوش  ای  نز  دوخ  ۀلیسوب  تسا  نکمم  هک  ینانچمه  دنک ، جاودزا  فاصوا  نآ  دوجو  دامتعاب  ددرگ و 
: یفنم تبثم و  تسا : مسق  ود  رب  هدنبیرف  تایلمع 

- تبثم لمع  - 1

يرگید صخش  يارب  بیع  نتـشادن  جازم و  تمالـسب  يدرم  ای  نز  ندرک  فیـصوت  دننام  دشاب ، هتـشون  ای  ظافلا  تسا  نکمم  تبثم  لمع 
زا روبزم  بیع  دـیامنیمن  یقرف  دـشاب . بیع  ياراد  درم  ای  نز  نآ  هاگره  دـیامن ، جاودزا  نآ  رب  دامتعاب  هک  دراد  ار  وا  اب  جاودزا  دـصق  هک 
ریغ ياهیرامیب  ضعب  عرص و  تهالب ، دننام  دشاب  بویع  نآ  زا  ریغ  ای  ننع و  نونج ، دننام  ددرگیم  خسف  قح  داجیا  ببس  هک  دشاب  یبویع 

دامتعاب هک  یلامک  تافصب  دراد  جاودزا  دصق  هک  یصخش  يارب  ار  يدرم  ای  نز  ندرک  فیصوت  تسا  نینچمه  ناطرـس . لثم  جالع  لباق 
يدروم ه ریغ  رد  الاب  لاثم  ود  زا  یکی  ره  رد  درم  ای  نز  فیـصوت  دشابن . اراد  ار  تافـص  نآ  هاگره  دنک  جاودزا  وا  اب  تافـص  نآ  دوجو 

نآ دوجو  ءاکتاب  هکنآ  اب  دنراد ، روضح  اجنآ  رد  درم  ای  نز  هک  یسلجم  رد  يرگید  سک  يارب  فیـصوت  ای  دراد و  جاودزا  دصق  صخش 
. ددرگیمن بوسحم  سیلدت  دنیامن ، جاودزا  تافص 

دوخ رد  ار  یهوبنا  ياـهوم  یـسیگهالک  ۀلیـسوب  دـشاب و  ساـط  شرـس  يرتـخد  هکناـنچ  دـشاب ، يداـم  روما  زا  تسا  نکمم  تبثم  لـمع 
ياههنیس  ۀلیسوب  درادن  هنیس  هاگره  ای  و  دنایامنب .

 470 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
. دنشاب هدیشک  يرامیب  رثا  رد  ار  وا  ياهنادند  ای  دزاسب و  دوخ  يارب  هتسجرب  ۀنیس  یعونصم ،

دنایامنیم هک  تسا  نامه  وا  یعیبط  تیعـضو  هکنآ  روصتب  رهوش  دشابیم و  یعیبط  وا  ياهنادند  هک  دنک  دومناو  هیراع  ياهنادند  ۀلیـسوب  و 
. دنک جاودزا  وا  اب 

اب نآ  ءاکتاب  نز  دـنک و  یفرعم  ینامتخاس  سدـنهم  ار  دوخ  لوعجم ، همانیهاوگ  ۀـئارا  اب  درادـن  يداوس  هک  يدرم  هاگره  تسا  نینچمه 
. دیامن یئوشانز  درم  نآ 

هدـنایامن و يرگیدـب  ار  یلامک  تافـص  ای  هتـشاد و  ناهنپ  ار  دوخ  یعقاو  فاصوا  يدام ، یتایلمع  ۀلیـسوب  نیجوز ، زا  یکی  الاب  دراوم  رد 
فرط روبزم  تاـیلمع  رثا  رد  نوچ  درکیمن . جاودزا  وا  اـب  دوبیم  هاـگآ  رما  تقیقحب  هاـگره  هک  هدـش  جاودزا  رد  وا  لـیم  تبغر و  بجوم 

. دیامن خسف  ار  حاکن  سیلدت  ناونعب  دناوتیم  هدرک  جاودزا  هدروخ و  بیرف 

- یفنم لمع  - 2

، تسا هدوب  نآ  ماـجناب  فلکم  صخـش  تاـهج ، زا  یتـهجب  هک  ددرگ  سیلدـت  بجوم  دـناوتیم  يدروم  رد  لـمع  كرت  اـی  یفنم و  لـمع 
هک يرگید  زا  یـصخش  هکنآ  دـننام  دوشیم ، سیلدـت  بجوم  ددرگ ، نایب  دـیاب  هک  یماقم  رد  نز  ای  درم  بویع  رکذ  مدـع  هک  یناـنچمه 
زا هکنآ  نودب  دـنادب ، حالـص  ار  شجاودزا  وا  بویع  رب  ملع  اب  سک  نآ  دـنک و  تروشم  ینز  ای  درم  اب  جاودزا  رد  تسا  وا  دامتعا  دروم 

. دنک يرکذ  بویع  نآ 
هاگره دوش ، جاودزا  رد  رگید  فرط  بیرف  بجوم  ات  دریگ  ماجنا  یفنم  ای  تبثم  یتایلمع  دیاب  سیلدت  دروم  رد  هک  دـش  هتفگ  هچنآ  ربانب 

. دوشیم حاکن  داقعنا  بجوم  هک  یسک  ای  رگید و  دزمان  دشابن و  حاکن  خسف  رایخ  بجوم  بویع  زا  هک  دشاب  یبیع  اهدزمان  زا  یکی  رد 
ای دنک و  يرگید  رد  ار  یلامک  تفص  روصت  اهدزمان  زا  یکی  هاگره  تسا  نینچمه  ددرگیمن . بوسحم  سیلدت  دراوم  زا  دیامنن ، يراهظا 
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. دیامن رایتخا  توکس  دوخ ، فرط  روصت  رب  یهاگآ  روبزم و  تفص  ندوبب  ملع  اب  دوشیم  حاکن  داقعنا  بجوم  هک  یسک 
زا یگداسب  رما  نیا  یلو  تسین ، دوجوم  دهدب  نیجوز  زا  یکیب  ار  حاکن  لالحنا  قح  سیلدت ، رایخ  مانب  ًاتحارص  هک  ةدام  یندم  نوناق  رد 

عقاو  نآ  رب  ًاینابتم  دقع  ترابع ...( 
 471 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

هدش و طرش  یـصاخ  تفـص  نیفرط  زا  یکی  رد  هاگره  : » م ق . « 1128  » هدام دوشیم . طابنتـسا  م  ق . « 1128  » هدام رد  روکذم  دشاب ) هدـش 
رد روکذم  فصو  هاوخ  دوب  دهاوخ  خـسف  قح  لباقم  فرط  يارب  هدوب  دوصقم  فصو  دـقاف  روکذـم  فرط  هک  دوش  مولعم  دـقع  زا  دـعب 

رگید فرط  تبغر  بجوم  هک  دوخ  رد  یتفص  نیجوز  زا  یکی  ندنایامن  اب  اریز  دشاب .» هدش  عقاو  نآ  رب  ًاینابتم  دقع  ای  هدش  حیرـصت  دقع 
. تسا هدیدرگ  عقاو  تفص  نآ  دوجو  ءاکتاب  روبزم ، دقع  دشاب  هدش  دقعنم  تفص  نآ  دوجو  ءاکتاب  حاکن  دقع  هدش و 

تفص طرش  موس -

هراشا

فرط هدوبن  دوجوم  وا  رد  تفـص  نآ  هک  ددرگ  مولعم  سپـس  دوش و  طرـش  نیجوز  زا  یکی  رد  یتفـص  حاـکن  دـقع  رد  هک  یتروـص  رد 
رد صصختم  ار  دوخ  نز  دورب و  ینز  يراگتـساوخب  درم  هاگره  اًلثم  دیامن . خسف  ار  حاکن  دقع  فصو  فلخت  رایخ  رابتعاب  دناوتیم  رگید 
زا سپ  تسا و  نانز  ضارما  رد  صـصختم  نز  هک  دوش  طرـش  دقع  رد  دـیامن و  یفرعم  هجراخ  روشک  رد  هدرک  لیـصحت  هنانز و  ضارما 

. دیامن خـسف  ار  حاکن  دـناوتیم  رهوش  تسا ، هدرک  يراتـسرپ  ای  یتفلک  توریب  ياهناتـسرامیب  زا  یکی  رد  يدـنچ  نز  هک  دوش  مولعم  دـقع 
دقاف روکذـم  فرط  هک  دوش  مولعم  دـقع  زا  دـعب  هدـش و  طرـش  یـصاخ  تفـص  نیفرط  زا  یکی  رد  هاگره  : » دـیوگیم م  ق . « 1128  » هدام
هدش عقاو  نآ  رب  ًاینابتم  دقع  ای  هدش  حیرـصت  دقع  رد  روکذم  فصو  هاوخ  دوب ، دهاوخ  خسف  قح  لباقم  فرط  يارب  هدوب  دوصقم  فصو 

«. دشاب
طرـش حاکن  دقع  نمـض  نیجوز  زا  کی  ره  رد  ناوتیم  دشابیمن  عورـشمان  تسا و  یئالقع  هدـئاف  عفن و  ياراد  هک  فاصوا  زا  یفـصو  ره 

( دوش هعجارم  م  ق . « 235 «- » 234  » داومب . ) دنک خسف  ار  حاکن  دناوتیم  هل  طورشم  ددرگ ، فشک  نآ  فالخ  دقع  زا  سپ  هچنانچ  دومن و 
دقعنم ار  حاکن  رگید  فرط  تشادن  ار  تفص  نآ  رگا  هک  دشاب  هدش  دقعنم  نیجوز  زا  یکی  رد  یتفـص  دوجو  رب  ینتبم  دقع  تسا  نکمم 
هدرکن رهوش  زونه  هک  يرتـخد  ناریا ، رد  ینونک  فرع  قبط  دـسریم  رظنب  دـشاب .، هدـشن  رکذ  نآ  نمـض  روبزم  فـصو  هچ  رگا  دوـمنیمن 

هکنآ  رابتعاب 
 472 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

عقاو نآ  رب  ینتبم  ار  دـقع  رهوش  یلو  دـشاب ، هدـشن  رکذ  دـقع  رد  هچ  رگا  روبزم  تفـص  نیاربانب  دـیامنیم . جاودزا  وا  اب  درم  تسا  هرکاـب 
. دیامنب خسف  ار  حاکن  دناوتیم  درم  تسا  دقاف  ار  تراکب  تفص  نز  هک  دوش  فشک  دقع  زا  سپ  هاگره  اذل  تسا ، هتخاس 

دشاب اراد  تاهج  زا  یتهجب  ار  حاکن  خسف  قح  نیجوز  زا  کی  ره  هک  یتروص  رد  - 1 عرف -

، تسین يرگید  نز  ياراد  درم  هک  هدش  طرش  دقع  رد  هدرک و  یفرعم  هیلاع  تامولعم  ياراد  ار  دوخ  هدومن و  سیلدت  يرتخد  هکنآ  دننام 
خـسف ار  نآ  دـناوتیم  کـی  ره  دراد ، يرگید  نز  مه  رهوش  تسا و  داوسیب  هداد و  بیرف  ار  درم  رتـخد  هک  دوـش  فـشک  دـقع  زا  سپ  و 

یقاب دوخ  لاحب  يرگید  خسف  قح  ددرگ ، طقاس  نآ  لامعا  رد  ریخأت  ای  طاقـسا  دننام  یتهجب  ود  نآ  زا  یکی  خسف  رایخ  هچنانچ  دـیامن و 
. دوش يرگید  طوقس  بجوم  یکی  طوقس  ات  تسین  دوجوم  ود  نآ  نیب  ۀمزالم  تسا و  لقتسم  کی  ره  خسف  قح  اریز  تسا ،
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، تفای یهاگآ  رگید  فرط  بیع  رب  نئاب  قالط  هدع  تدم  رد  نیجوز  زا  یکی  هاگره  عرف 2 -

رد نآ  ددجم  لالحنا  قالط ، ۀلیـسوب  تیجوز  ۀطبار  لاوز  اب  تسا و  حاکن  لالحنا  خسف  اریز  دـیامن ، هدافتـسا  دوخ  رایخ  قح  زا  دـناوتیمن 
، دـهد قالط  یکیدزن  زا  لـبق  ار  دوخ  نز  رهوش ، هچناـنچ  نیارباـنب  تسا . لـصاح  لیـصحت  رما  نیا  اریز  تشاد ، دـهاوخن  دروم  خـسف  رثا 

هکلب دزادرپن ، رهم  اـت  دـنک  خـسف  ار  حاـکن  هدومن  هدافتـسا  روبزم  بیع  زا  دـناوتیمن  تسا ، هدوب  نونجب  ـالتبم  نز  هک  ددرگ  هجوتم  سپس 
زین یعجر  قالطب  نز  هاگره  هک  دننآ  رب  ءاهقف  زا  یضعب  دوب . دهاوخ  یمسملا  رهم  فصن  قحتـسم  نز  هدش و  عقاو  یکیدزن  زا  لبق  قالط 

هک دسریم  رظنب  دیامن . خسف  ار  حاکن  تسا  رگید  فرط  رد  هک  یبیع  رثا  رد  هدـع  تدـم  رد  دـناوتیمن  نیجوز  زا  یکی  دـشاب  هدـش  هقلطم 
ةدهع رب  نز  ۀقفن  دیامن و  عوجر  قالطب  هدع  تدم  رد  دـناوتیم  رهوش  تهج  نیدـب  و   ) تسا هجوز  مکح  رد  ای  هجوز  هیعجر  هقلطم  نوچ 

. دریگب دناوتیمن  ار  یمجنپ  نز  نینچمه  نز و  رهاوخ  تسا و  رهوش 
دنک هدافتـسا  دوخ  خسف  رایخ  قح  زا  هدع  تدم  رد  دناوتیم  نیجوز  زا  کی  ره  اذل  دربیم ) ثرا  يرگید  زا  نیجوز  زا  یکی  توف  رثا  رد  و 

نیدب ددرگیم و  باحـصتسا  نآ  ءاقب  دوش ، قالط  رثا  رد  نآ  طوقـس  رد  دـیدرت  هچنانچ  خـسف  قح  توبث  اب  اریز  دـیامن ، خـسف  ار  حاکن  و 
زا  دناوتیم  قیرط 
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. دناهرب ار  دوخ  دراد  هدهع  رب  یعجر  قالط  هدع  تدم  رد  هک  یفیلاکت 

، دیامن ءاضتقا  هیلع  یلوم  تحلصم  هچنانچ  دشاب  رغص  نامزب  لصتم  شنونج  هک  ینونجم  یلو  میق و  عرف 3 -

میق تسا  نینچمه  رهوش . ای  دشاب  نز  نونجم  هاوخ  دیامن ، خسف  ار  حاکن  هتخانـش ، وا  يارب  خسف  رایخ  قح  نوناق  هک  يدراوم  رد  دـناوتیم 
(. یبسح روما  نوناق  « 88  » هدام م و  ق . « 1137  » هدام رد  روکذم  نونجم  میق  یلوب و  قالط  هزاجا  مکح  زا  طبنتسم   ) ناتسداد هزاجا  اب 

خسف رایخ  تیروف 

لمحتم حاکن  ءاقب  زا  هک  تسا  یتیثیح  ای  یمسج  ای  یحور  نایز  ناربج  يارب  نیجوز  زا  یکیب  سیلدت  بویع و  دراوم  رد  رایخ  قح  نداد 
تیروف نآ  دـیامن و  خـسف  ار  حاکن  دـناوتب  ًاتداع  هک  دوش  هداد  تصرف  واب  ینامز  تدـم  تسا  یفاـک  ناـیز ، زا  يریگولج  يارب  ددرگیم .

کی اب  ار  وا  هک  دوب  دـهاوخ  رگید  فرط  نایز  بجوم  حاکن  خـسف  يارب  تدـم  نآ  زا  شیب  تصرف  نداد  ای  ریخأت و  هزاـجا  تسا . یفرع 
هک یفرط  رگا  تسا و  يروف  خـسف  رایخ  : » دـیوگیم م  ق . « 1131  » هدام هک  تسا  نیا  دومن . دـهاوخ  هجاوم  یلزلزتم  تباث و  ریغ  تیعـضو 

هتـشاد نآ  تیروف  خـسف و  قحب  ملع  هکنیا  طرـشب  دوشیم  طقاس  وا  رایخ  دـنکن  خـسف  ار  حاکن  خـسف  تلعب  عالطا  زا  دـعب  دراد  خـسف  قح 
ار خـسف  رایخ  قالطا  روطب  هچ  رگا  هدام  تسا .» تداع  فرع و  رظنب  هدوب  مزال  رایخ  زا  هدافتـسا  ناکما  يارب  هک  یتدـم  صیخـشت  دـشاب .
ره دـناوتیم  هل  طورـشم  تسین و  طرـش  تیروف  طرـش ، رایخ  رد  هک  ددرگیم  مولعم  عیب  رد  تارایخ  ماـکحاب  هجوت  اـب  یلو  دـنادیم ، يروف 

يارب فرع  رظن  رد  هک  تسا  یتدم  تیروف  زا  روظنم  ددرگیمن . رایخ  قح  طوقـس  بجوم  نآ  ریخأت  دـنک و  خـسف  ار  دـقع  دـهاوخب  نامز 
يارب هک  یتدـم  صیخـشت  دـیوگیم ....« : الاب  هدام  لیذ  هک  تسا  نیا  دـشابیم . مزال  دـنک  خـسف  ار  حاکن  راـیخ ، قح  ةدـنراد  دـناوتب  هکنآ 

«. تسا تداع  فرع و  رظنب  هدوب  مزال  رایخ  زا  هدافتسا  ناکما 

خسف رایخ  طوقس 

هراشا
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: ددرگیم طقاس  قیرط  ودب  تسا و  یلام  قح  خسف  رایخ  قح  تشذگ  لوا  دلج  رد  تارایخ  ماکحا  حرش  رد  هکنانچ 

- قح ةدنراد  ةدارا  ۀلیسوب  - 1

، شیادیپ دقع و  زا  سپ  دناوتیم  خسف  قح  ةدنراد 
 474 ص : ج4 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

طوقـس حاکن ، دقع  نمـض  هچنانچ  نیاربانب  دنک . طرـش  يرگید  دقع  ای  حاکن و  دقع  نمـض  ار  نآ  طوقـس  دناوتیم  دیامن و  طقاس  ار  نآ 
اریز ددرگیم ، طقاس  دوخ  يدوخب  دیآیم  دوجوب  هک  ياهظحل  رد  دیآ ، دوجوب  دـقع  رثا  رد  يرایخ  هاگره  دوش  طرـش  نآ  زا  هیـشان  رایخ 
ریثأت رب  رایخ  ققحت  نتـشاد  مدـقم  نیاربانب  دـشابیم . حاکن  دـقع  داقعنا  اب  زین  طوقـس  طرـش  ریثأت  تسا و  دـقع  داقعناب  طونم  راـیخ  ققحت 

. تسا يرگید  رب  يواسم ، رما  ود  زا  یکی  نداد  يرترب  طرش ،

نوناق ۀلیسوب  - 2

. دـیامنیم طقاس  ار  صاخـشا  تباث  قوقح  رگید ، فرط  قح  ظفح  تلادـع و  تیاـعر  يارب  دراوم  ضعب  رد  یعاـمتجا ، مظن  رظن  زا  نوناـق 
. دوشیم طقاس  وا  رایخ  دنکن ، خسف  ار  حاکن  رایخ ، ببسب  عالطا  زا  دعب  دراد ، رایخ  قح  هک  یسک  هاگره  هک  تسنآ  دراوم  نآ  زا  یکی 

نآ تیروفب  لهج  رایخ و  مکحب  لهج 

هراشا

م: ق . « 1131  » هدام حیرـصت  ربانب  دزادـنا ، ریخأت  نآ  لامعا  رد  تیروفب  لهج  ای  مکحب و  لهج  رثا  رد  راـیخ  قح  ةدـنراد  هک  یتروص  رد 
هکنیا طرـشب  دوشیم  طقاس  وا  رایخ  دنکن  خسف  ار  حاکن  خسف  تلعب  عالطا  زا  دعب  دراد  خسف  قح  هک  یفرط  رگا  تسا و  يروف  خسف  رایخ  »

. دشاب هتشاد  نآ  تیروف  خسف و  قحب  ملع 
«. تسا تداع  فرع و  رظنب  هدوب  مزال  رایخ  زا  هدافتسا  ناکما  يارب  هک  یتدم  صیخشت 

: ددرگیم نایب  تمسق  ود  رد  رما  نیا  حرش 

- رایخ مکحب  لهاج  فلا -

دنک خسف  ار  حاکن  دقع  نونج  رثا  رد  دناوتیم  هک  دنادن  نز  هکنآ  دننام  دشاب ، ینوناق  مکحب  لهاج  رایخ  ةدـنراد  هک  تسیتروص  رد  نآ  و 
لهج اریز  دنک ، رایخب  ذـخا  ًاروف  دـناوتیم  رایخ  ةدـنراد  روبزم  مکح  رب  عالطا  زا  سپ  دزادـنا . ریخأتب  دـیامنن و  نآب  مادـقا  تهج  نیدـب  و 
ياراد رهوش  نونج  رد  نز  هکنآب  مکحب ) لهاج  و  نونجب ) لهج   ) عوضومب لهاج  نیب  یقرف  ددرگیم و  لـهاج  تیروذـعم  بجوم  مکحب 

نونج  رثا  رد  هک  يررض  الا  ددرگیمن و  طقاس  خسف ، لامعا  رد  ریخأت  رثا  رد  نز  رایخ  دوشیمن و  هدید  تسا ) خسف  رایخ  قح 
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دننام درادن و  وا  ندوب  روذعم  اب  تافانم  نونج ، ینوناق  مکح  يوجتـسج  زا  لهاج  كرت  دنام . دهاوخ  ناربج  نودب  هدش  وا  هجوتم  رهوش 
دوخ رهوشب  تبسن  ار  همزال  تاقیقحت  حاکن  زا  سپ  دیاب  ینز  ره  هک  دوب  نآ  رب  دیاب  الا  دشابیم و  نونج  لصا  يوجتـسج  زا  لهاج  كرت 

نوناق ار  یسسجت  نینچ  هکنآ  لاح  دیامنب و  روبزم  بیع  نتسناد  يارب  وا  قیقد  هنیاعم  رهوش و  تیعضو  نتـسناد  يارب  ناکـشزپب  عوجر  زا 
. دنک رایخب  ذخا  دناوتیم  تسا  هدشن  نامز  رورم  لومشم  هک  مادام  دیدرگ ، هاگآ  رهوش  نونج  رب  نز  هک  نامز  ره  دنادیمن و  مزال 
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- رایخ تیروفب  لهاج  ب -

ًاروف دناوتیم  رهوش  نونج  زا  ندش  هاگآ  زا  سپ  دنادن  نز  هکنآ  دننام  دشاب ، نآ  تیروفب  لهاج  رایخ  ةدـنراد  هک  تسا  یتروص  رد  نآ  و 
روذعم تیروفب  لهاج  هک  دسریم  رظنب  دزادـنا . ریخأتب  یتدـم  ار  رایخب  ذـخا  تهج  نیدـب  ددرگیم و  طقاس  شقح  الا  دـنک و  رایخب  ذـخا 

لهج دننام  تیروفب  لهج  اریز  دنک ، هدافتـسا  دوخ  رایخ  زا  ًاروف  دناوتیم  دیدرگ  هاگآ  تیروف  موزل  زا  هک  نامز  ره  رایخ  ةدنراد  دشابیم و 
. تسا رایخ  مکحب 

ناربج خسف  قح  نداد  زا  نوناق  روظنم  هکنآ  لاح  دـنامیم و  ناربج  نودـب  وا  نایز  الا  دوشیمن و  طقاس  ریخأت  رثا  رد  تیروفب ، لهاج  رایخ 
زا سپ  رایخ  ةدـنراد  اریز  ددرگیم ، طقاس  ریخأت  رثا  رد  تیروفب  لهاج  رایخ  قح  هک  دـننآ  رب  هیماما  ءاهقف  زا  ياهدـع  تسا . ررـضتم  نایز 

راتفگ تسا . هدرکن  هدافتـسا  تدم  نآ  زا  هکنآ  لاح  دیامنب و  دوخ  زا  ررـض  عفر  دـنک و  هدافتـسا  نآ  زا  هک  هتـشاد  تقو  یتدـم  نآب  ملع 
دیامنیم باجیا  تسا  هدش  رایخ  قح  شیادیپ  بجوم  هک  یتلع  نامه  اریز  دشابیمن ، رایخ  ةدـنراد  ررـض  ناربج  ةدـعاق  اب  قفاوم  رظنب  نانیا 

یقاب ای  هدـش  طقاس  لوا  نامز  زا  سپ  خـسف  قح  هک  ددرگ  کش  خـسف  مالعا  رد  ریخأت  رثا  رد  هچنانچ  دـشاب . روذـعم  تیروفب  لهاج  هک 
. دوشیم باحصتسا  رایخ  ءاقب  تسا 

تباث رما  نیاب  ار  وا  ملع  رگید  درط  هکنآ  رگم  دوشیم ، هتفریذـپ  لیلد  نودـب  نآ  تیروف  ای  رایخ و  مکحب  وا  ندوب  لهاجب  یعدـم ، يوعد 
وا هک  دیامن  هماقا  یعدم  راهظا  بذک  رب  یناهاوگ  ای  دراد و  یفاک  یقوقح  تاعالطا  لهج ، یعدـم  هک  دـنک  تباث  فرط  هکنانچ  دـیامن ،

. تسا هدوب  هاگآ  نآ  تیروف  ای  رایخ و  دوجو  رب 
اًلبق  نز  هاگره  الثم  دشابیم ، روذعم  نآب  لهاج  دننام  رایخ ، ندوب  يروف  یسان 
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زا سپ  تروص  نیا  رد  دـنک  شومارف  تاهج  زا  یتهجب  ًادـعب  یلو  تسا ، يروف  نآب  ذـخا  دراد و  ار  حاکن  خـسف  راـیخ  قح  هک  هتـسنادیم 

. تسا لهج  مکح  رد  راثآ  ثیح  زا  نایسن  اریز  دیامن ، لامعا  ار  دوخ  رایخ  قح  دناوتیم  نآب ، رکذت 

تسا عاقیا  خسف 

یمازلا دروآ و  دوجوب  ار  نآ  دوخ  ةدارا  ۀلیـسوب  دـناوتیم  رایخ  قح  ةدـنراد  تسا و  عاـقیا  تشذـگ  لوا  دـلج  تاراـیخ  رد  هکناـنچ  خـسف 
یهاوگب جاتحم  نآ  ققحت  هک  یناـنچمه  دـشابیمن ، نآ  تحـص  طرـش  جاودزا  رتفد  رد  نآ  تبث  نینچمه  درادـن . دوخ  فرطب  نآ  مـالعاب 

نیب فـالتخا  هک  یتروـص  رد  یـسرداد  ماـقم  رد  هاـگداد  رد  نآ  تاـبثا  يارب  ناـهاوگ  یهاوـگ  یمـسر و  رتـفد  رد  نآ  تبث  یلب  تسین ،
. تسا مزال  دیآ  شیپ  اهنآ  ماقم  مئاق  ای  نیجوز 

نآ حرـش  هکنانچ   ) ددرگ تازاجم  فلختم  دشاب و  یمازلا  جاودزا  رتفد  رد  حاکن  تبث  دننام  خسف  تبث  هک  درادن  تافانم  دـش  هتفگ  هچنآ 
( دمآ دهاوخ 

دشابیمن قالط  حاکن  خسف 

هدام قبط  تهج  نیدب  تسا و  قالط  زا  ریغ  ۀناگادج  سیـسأت  یلو  دنزیم ، مهرب  مالعا  نامز  زا  قالط  دـننام  ار  دـقع  هچ  رگا  حاکن  خـسف 
رد هک  يروص  تافیرـشت  نودـب  حاکن  خـسف  تسین .» طرـش  تسا  ررقم  قالط  يارب  هک  یتابیترت  تیاعر  حاـکن  خـسف  رد  : » م ق . « 1132»

حاکن خسف  ددرگیم . ققحم  لداع  دهاش  ود  روضح  یگنانز و  تداع  رد  هعقاوم و  رهط  رد  ندوبن  لیبق  زا  دـشابیم ، مزال  نآ  تیاعر  قالط 
رد رگم  دشابیمن  روبزم  قح  دوجو  تابثا  هاگداد و  یگدیـسرب  جایتحا  دـیامنیم و  ادـیپ  ققحت  ءاشنا  دـصق  ۀلیـسوب  تالماعم ، خـسف  دـننام 

مالعا دـیامنیم . خـسف  ار  دوخ  حاکن  ءاشنا  دـصق  ۀلیـسوب ، نز  روبزم  خـیرات  زا  لاس  کی  نتـشذگ  مکاحب و  عوجر  زا  سپ  هک  ننع  دروم 
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. دیآ لمعب  تسا  نکمم  ۀلیسو  رهب  خسف 
دوجوم دوخ  ماکحا  راثآ و  یمامت  اـب  هک  حاـکن  رگید  تراـبعب  تشاد . دـهاوخن  همادا  شیب  تیجوز  هدـش و  لـحنم  حاـکن  خـسف ، رثا  رد 

دلج نایاپ  تشاد  دـهاوخن  همادا  شیب  هدـش و  عطق  تیجوز  ۀـطبار  خـیرات  نآ  رد  هک  خـسف  نامز  اـت  دـهدیم  همادا  ار  دوخ  تاـیح  دوشیم 
مراهچ 

________________________________________

ه ق ناریا ، نارهت -  ۀیمالسا ، تاراشتنا  دلج ،  6 یماما ،)  ) یندم قوقح  نسح ، دیس  یماما ،

مجنپ دلج 

نآ لالحنا  حاکن و  رد  متفه  باتک  ۀمتت 

قالط مئاد و  حاکن  لوا  باب  ۀمتت 

هراشا

نیعتسن هب  ِمیِحَّرلا و  ِن�مْحَّرلا  ّللا 
�

ِه ِمِْسب 

قالط رد  مود - ثحبم 

همدقم

هراشا

. دشابیم رهوش  ای  نز  زا  یکی  ۀلیسوب  یئوشانز  نداد  نایاپ  زا  ترابع  حالطصا  رد  هدمآ و  ندش  اهر  ینعمب  تسا و  ردصم  قالط 
هدومیپ و لـلم  ماوقا و  یخیراـت  ریـسم  رد  ار  یفلتخم  لـحارم  هک  تسا  یقوقح  تاسیـسأت  زا  یکی  قـالط  هلیـسوب  یئوشاـنزب  نداد  ناـیاپ 

تیعـضو نونکات  هتـشاد و  زاربا  قفاوم  فلاخم و  تایرظن  قوقح  عامتجا و  ملع  نادنمـشناد  تسا ، هدومن  لمحت  ار  ینوگانوگ  تـالوحت 
. درذگیم رظن  زا  الیذ  اهنآ  زا  يرصتخم  هک  تسا  هتفرگن  دوخب  قوقح  ملع  ملاع  رد  ار  یتباث 

قالط رد  هفلتخم  دیاقع 

اسیلک قوقح 

يدیدش تافالتخا  بجوم  هک  دشابیم  حیـسم  ترـضح  ۀتفگ  روبزم  ۀیرظن  يانبم  دوبیم . فلاخم  قالط  اب  کیلوتاک  ياسیلک  رما  لیاوا  رد 
هداد هزاجا  هک  هنـصحم  ياـنز  دروم  رد  رگم  هدوب  عونمم  قـالط   St. Matieu ویتام تنـس  رظنب  تسا . هدیدرگ  یلیجنا  نارادـفرط  نیب 

. دشابیم عونمم  قالط  ًادیدش   St. Luc كول تنس  كرام Marc و  رظنب  تسا . هدش 
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هزاجا نز ، هنصحم  يانز  دروم  رد  طقف  ار  قالط  دوشیم  هدید   Tertulien نیلوترت نانآ  نیب  هک  اسیلک  ءاسؤر  زا  يرایسب  يدامتم  نورق 
یـسیع نایاوشیپ  ياروش  ۀلیـسوب  هدش و  عافد   St. Augustin نتـسوگا تنـس  ۀلیـسوب  حاکن  ندوب  لالحنا  لباق  ریغ  هیرظن  دـناهدادیم .
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تفرگن و رارق  تفلاخم  وگتفگ و  دروم  رگید  ریخا  هیرظن  مهدزاود  نرق  زا  هدـشیم و  ینابیتشپ  هیرظن  نآ  زا  يدالیم  متـشه  نرق  زا  حیـسم 
نرق رد  تسا . عوـنمم  هنـصحم  ياـنز  ببـسب  قـالط  هـک  دـندش  نآ  رب   PierredeLombard دراــبمولودریپ نیتارگ Gratien و 

هک تفای  هعسوت  نادنچ  نآ  زاوج  دراوم  دش و  هداد  هزاجا  تناتستورپ  ياهروشک  رد  تفای و  تدش  قالط  زا  يرادفرط  يدالیم  مهدزناش 
. دیدرگ رارقرب  نوسکاسولکنا  روشک  رد  قالط  سپس  تشادن ، هنصحم  يانز  درومب  راصحنا  رگید  دومن و  زواجت  مه  لیجنا  راتفگ  زا 

رگیدکی اب  يدیدش  هزرابم  هدوب و  كاکطـصا  رد  هشیمه  قالطب  عجار  همیدق  نیناوق  اب  هتـشاد  یتردـق  تیحیـسم  بهذـم  هک  یقطانم  رد 
رهوش و فرط ، تقفاوم  ای  سرداد و  هلخادم  نودب  هدادیم و  هزاجا  ار  قالط  یعیسو  رظن  کی  اب  يروطارپما  هرود  یمور  قوقح  دنتـشاد .

. دنک اهر  ار  رگید  فرط  تسناوتیم  نز  نینچمه 
تقفاوم نز  هکنآ  نودـب  یبجوم و  چـیه  دوجو  نودـب  ار  دوخ  نز  دـناوتیم  رهوش  هک  هدوب  نآ  رب  نمرژ  تاداع  نینچمه  دوهی و  بهذـم 

. دهد قالط  ار  وا  دشاب  هتشاد 

هسنارف قوقح 

ادیپ نآ  رد  جیردتب  هک  يررکم  تارییغت  اب  دش و  هداد  هزاجا  قالط  یتالیهست  کی  اب  يدالیم  ربماتپس 1792  نوناق 20  ۀلیسوب  هسنارف  رد 
ینیعم دراوم  رد  دـیدرگ ، ءاغلا  نآ  زا  یتمـسق  لیروآ 1945  سناندرا 12  ۀلیـسوب  تشذگ و  لیروآ 1941  مود  رد  ینوناق  هرخـالاب  دـش 

. دهدیم قالط  دیامنیم و  یگدیسر  رهوش ، نز و  زا  یکی  تساوخردب  هاگداد 

ایلاتیا قوقح 

تردق  رثا  رد  ًادعب  یلو  هدوب  دوجوم  البق  ایلاطیا  رد  قالط 
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قفوم یلو  دننک ، رارقرب  ار  قالط  هک  دـندومن  شـشوک  نییقوقح  نینچمه  فلتخم و  تاراشتنا  يدالیم  لاس 1865  رد  دش . عونمم  اسیلک 
. نیجوز زا  یکی  توف  ۀلیسوب  رگم  ددرگیمن  لحنم  حاکن  هک  دیامنیم  حیرصت  ایلاطیا  یندم  نوناق  « 148  » هدام دندشن .

ایناپسا قوقح 

. دومن ءاغلا  ار  نآ  يدالیم  رد 1930  دوب و  هداد  هزاجا  ۀفلتخم  دراوم  رد  البق  ار  قالط 

ناملآ قوقح 

. داد ناملآ  یندم 1910  نوناق  رد  یتارییغت  هیئوژ 1938  مشش  نوناق  تسا و  هداد  قالط  ةزاجا   1585 هدام 1564 - رد  ناملآ  یندم  نوناق 

ناتسلگنا قوقح 

زا يرایـسب  رد  نوـنکا  دـش و  هدوزفا  هنـصحم  ياـنز  ببـسب  قـالط  زاوـج  رب  رگید  دروـم  هس  يدـالیم  هیئوژ 1937  مایـس  نوناق  ۀلیـسوب 
. تسا هدش  هداد  هزاجا  یصاخ  دراوم  رد  قالط  یئاپورا  ياهروشک 

يوروش قوقح 

. تسا هداد  هزاجا  رهوش  نز و  زا  کی  ره  هداراب  ار  قالط 
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: تسا دوجوم  هیرظن  جنپ  قالط  ۀلیسوب  حاکن  لالحنا  رد  دوشیم  هدید  هفلتخم  ياهروشک  بهاذم  نیناوق و  رد  هچنآ  ربانب  يراب 
. نیجوز زا  یکی  توف  دروم  رد  رگم  حاکن ، لالحنا  مدع  - 1

. هنیعم دراوم  رد  رهوش  ۀلیسوب  حاکن  لالحنا  - 2
. هاگداد ۀلیسوب  هنیعم  دراوم  رد  رهوش  نز و  زا  کی  ره  تساوخردب  قالط  - 3

. یبجوم تلع و  چیه  نودب  رهوش  ةداراب  قالط  - 4
. یبجوم تلع و  چیه  نودب  رهوش  نز و  زا  کی  ره  ةداراب  قالط  - 5

ناریا یندم  نوناق  رد  قالط  حرش 

يارب تهج  نیدب  تسا و  هدومن  يوریپ  يرفعج  بهذم  هقیرط  مالسا ، قوقح  زا  حاکن  تمسق  دننام  قالط  تمـسق  رد  ناریا  یندم  نوناق 
ریسفت  نآ و  لئاسم  تالکشم  لح 

 4 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
: دنکیم حیرصت  یندم  یسرداد  نیئآ  ق . « 3  » هدام هکنانچ  اریز  دیامنیم ، ینایاش  کمک  يرفعج  هقف  هعلاطم  ینوناق  داوم 

هعوضوم نیناوق  هک  یتروص  رد  دـنیامن و  لصف  ای  هداد  مکح  هدرک  یگدیـسر  نیناوق  قفاوم  يواعدـب  دـنفلکم  يرتسگداد  ياـههاگداد  »
دیاب يرتسگداد  ياههاگداد  دشاب ، هتـشادن  دوجو  هحورطم  هیـضق  رد  ینوناق  الـصا  ای  دشاب  ضقانتم  ای  هدوبن و  حیرـص  ای  لماک  يروشک 

«. دنیامن لصف  عطق و  ار  هیضق  ملسم  تداع  فرع و  هعوضوم و  نیناوق  دافم  حور و  قفاوم 
5 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

قالط فیرعت  لوا - باب 

. تسا رهوش  فرط  زا  مئاد  حاکنب  نداد  نایاپ  زا  ترابع  قالط 
هک دراد  رب  رد  ار  یـصوصخم  تیعـضو  دهدیم ، لیکـشت  ار  عامتجا  هیلوا  لولـس  هک  دوخ  یعامتجا  ۀـبنج  رابتعاب  حاکن  تشذـگ  هکنانچ 

لباق ریغ  ار  عامتجا  لولـس  نیا  ناوتیمن  یلو  تسا . هدرک  هاتوک  نآ  نماد  زا  دـشابیم  تالماعم  رد  هک  هنوگنآ  ار  نیفرط  ةدارا  تسد  نوناق 
مدـع اب  دومن  رابجا  تسا ، دوخب  صتخم  قالخا  يوخ و  ياراد  کـی  ره  هک  ار  رهوش  نز و  تسین  ریذـپناکما  اریز  دومن ، ضرف  لـالحنا 
يارب تهج  نیدب  دنروآ . دوجوب  یئاقب  لباق  ةزات  لولـس  هک  دیدرگ  عنام  دـنهد و  همادا  یئوشانزب  ار  دوخ  یناگدـنز  نارود  یحور  قفاوت 

صوصخم قالط  : » دیوگیم دوخ  « 139  » هدام رد  تسا و  هداد  هزاجا  ار  قالط  یندم  نوناق  یعامتجا ، ياهلولـس  مظن  لالتخا  زا  يریگولج 
یندم نوناق  « 1133  » هدام دوشیم . هداد  نایاپ  حاکن  تدم  لذب  ۀلیـسوب  دش  دهاوخ  هدید  ًادعب  هکنانچ  عطقنم  دقع  رد  تسا »...  مئاد  دـقع 
دناوتیم درم  . » ق م « 1133  » هدام تسا . هداد  رهوشب  دریگب  رظن  رد  ار  یـصوصخم  تلع  هکنآ  نودب  قلطم  روطب  ار  مئاد  حاکن  لالحنا  قح 

دراوم رد  دناوتب  هک  هداد  قح  زین  نزب  یندم  نوناق  دـش  دـهاوخ  هدـید  ًادـعب  هکنانچ  یلو  دـهد .» قالط  ار  دوخ  نز  دـهاوخب  هک  تقو  ره 
نداد زا  رهوش  فاکنتـسا  م ،) ق . « 1029  » هدام  ) لاس راهچ  تدـم  رد  رهوش  ندـش  رثالا  دوقفم  لیبق  زا  دـیامنب : قالط  تساوخرد  ۀـنیعم 

ضارما دزاس ، لمحت  لباق  ریغ  ار  یناگدنز  ۀـمادا  هک  يدـحب  رهوش  ترـشاعم  ءوس  رهوش ، فرط  زا  هبجاو  قوقح  ریاس  ءافیا  مدـع  هقفن ،
(. یندم نوناق  « 1130  » ةدام  ) دزادنا هرطاخم  رد  ار  نز  هک  رهوش  جالعلا  بعص  هیرسم 

 6 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
ققحت یلو  درادـن ، قالط  یمـسر  رتفد  رد  تبث  ای  هاگداد و  یگدیـسر  ای  نز  تقفاومب  جایتحا  نآ  تحـص  تسا و  رهوش  اب  قالط  رایتخا 
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تـسیعاقیا هکلب  دـشاب ، هتـشادن  مزال  ار  یتافیرـشت  هنوگچـیه  هک  تسین  قالط  رد  عوجر  ءاربا ، خـسف ، لیبق  زا  رگید  تاـعاقیا  دـننام  نآ 
. ددرگ عقاو  دنونشب  ار  قالط  ۀغیص  هک  لداع  درم  رفن  ود  لقاال  روضح  رد  قالط  هغیصب  دیاب  م . ق . « 1134  » ةدام روتسدب  هک  یتافیرشت 

هک نز  يرگید  دنیوگ و  قلطم  ار  وا  تسا و  هدنهد  قالط  هک  رهوش  یکی  دنیامنیم : يزاب  ار  یـساسا  شقن  رفن  ود  حاکن  دـننام  قالط  رد 
طئارش تیعـضو و  رد  هقلطم  هدنهد و  قالط  زا  کی  ره  دیاب  دوش  عقاو  حیحـص  قالط  هکنآ  يارب  دنمان . هقلطم  ار  وا  دوشیم و  هداد  قالط 

: ددرگیم نایب  نآ  حرش  هک  دوش  تیاعر  نآ  رد  یصوصخم  تافیرشت  دنشاب و  یصاخ 
7 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

قالط تحص  طیارش  مود - باب 

هدنهد قالط  طیارش  لوا - لصف 

هراشا

: دشاب تیلها  ياراد  رهوش )  ) هدنهد قالط  دیاب  دوش  عقاو  ًاحیحص  قالط  هکنآ  يارب 
زا عتمتم  ناسنا  ره  : » م ق . « 958  » ةدام قبط  دـشابیم و  یندـم  قوقح  زا  یکی  نآ  تسا و  رهوش  اب  م . ق . « 1133  » ةدام روتسدب  قالط  قح 
«. دشاب هتشاد  ینوناق  تیلها  رما  نیا  يارب  هکنیا  رگم  دنک  ارجا  لامعا و  ار  دوخ  قوقح  دناوتیمن  سکچیه  نکیل  دوب  دهاوخ  یندم  قوقح 

«. دشاب راتخم  دصاق و  لقاع و  غلاب و  دیاب  هدنهد  قالط  : » دیوگیم م . ق . « 1136  » هدام هکتس  نیا 

لقع غولب و  تسا : هداد  رارق  رما  ود  الاب  ةدام  ار  هدنهد  قالط  طئارش 

- غولب - 1

ار دوخ  ررض  عفن و  دوش و  عامتجا  دراو  دناوتیم  صخش  هدومن  ضرف  نوناق  هک  تسا  ینسب  ندیـسر  تشذگ  هکنانچ  غولب  زا  هدام  روظنم 
. دیامن عافد  دوخ  عفانم  زا  دهد و  صیخشت 

ضرف مامت  لاس  روبزم 18  نس  دوشیم  طابنتسا  م . ق . « 1209  » هدام زا  هکنانچ  یلو  تسا ، هدومنن  نایب  ار  غولب  نس  ًاحیرـص  هچ  رگا  نوناق 
هک سک  ره  : » م ق . « 1209  » هدام تسا . یندم  قوقح  شور  فالخ  رب  دناهدومن  روصت  یضعب  هکنانچ  یعرـش  غولبب  هدام  ریـسفت  دوشیم .

تباث همکحم  رد  یسک  دشر  مامت  لاس  هدزناپ  زا  دعب  هک  یتروص  رد  کلذ  عم  تسا ، دیشر  ریغ  مکح  رد  دشابن  مامت  لاس  هدجیه  ياراد 
تسا ریغص  دشاب ، هدشن  رداص  وا  دشر  مکح  دراد و  مامت  لاس  هدجیه  زا  رتمک  هک  یسک  نیاربانب  دوشیم .» جراخ  تمومیق  تحت  زا  دوش 

ار مامت ) لاس  هد   ) زیمم ریغـص  قالط  تایاور  ضعب  دانتـساب  هیماما  ياهقف  زا  ياهدع  دشابیمن . حیحـص  دشاب  زیمم  هچ  رگا  ریغـص  قالط  و 
. دناهتسناد حیحص 

 8 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
قالط ار  دوخ  نز  دناوتیم  تسا و  غلاب  مکح  رد  ددرگ  رداص  هاگداد  زا  وا  دشر  مکح  هک  یسک  دوشیم  طابنتـسا  الاب  هدام  لیذ  زا  هکنانچ 

. دهد
ای دسرن و  مامت  لاس  هدجیه  هب  هک  مادام  دناوتیمن  دـیامن  جاودزا  یگلاس  هدزناپ  زا  سپ  نس  طرـش  زا  تیفاعم  ءاطعا  رثا  رد  يرـسپ  هاگره 

مکح تسا و  جاودزا  يارب  یحـص  تیلباق  رظن  زا  نس  طرـش  زا  تیفاعم  ءاطعا  اریز  دهد ، قالط  ار  دوخ  نز  ددرگن  رداص  وا  دـشر  مکح 
دیامنب ار  نآ  صقن  عفر  دـناوتیمن  میق  ای  یلو  ةزاجا  دـشاب ، غلاب  دـیاب  هدـنهد  قالط  هکنآـب  م . ق . « 1136  » هدام حیرـصت  اب  دشابیمن . دشر 
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زیمم ریغـص  هک  تسا  تالماعم  رد  هچنآ  فالخ  رب  دنهد . قالط  ار  ریغـص  نز  تمومیق  ای  تیالو  ناونعب  دـنناوتیمن  زین  نانآ  هک  ینانچمه 
دیـشر ریغ  هچ  رگا  مامت  لاس  هدجیه  زا  سپ  رهوش  دـننک . هلماعم  ریغـص  یگدـنیامنب  نانآ  ای  و  دـیامنب ، هلماعم  دـناوتیم  میق  یلو و  ةزاجاب 

روتسدب تسا و  هدرواین  رامشب  قالط  تحـص  طئارـش  زا  ار  دشر  م . ق . « 1136  » ةدام اریز  دهد ، قالط  ار  دوخ  نز  دناوتیم  دـشاب  هیفـس ) )
قوقح لاوما و  رد  فرـصت  بجوم  قالط  تسا و  عونمم  دوخ  یلاـم  قوقح  لاوما و  رد  فرـصت  زا  طـقف  دیـشر  ریغ  م . ق . « 1207  » ةدام

«. دشابن یئالقع  دوخ  یلام  قوقح  لاوما و  رد  وا  تافرصت  هک  تسا  یسک  دیشر  ریغ  . » م ق . « 1208  » ةدام ددرگیمن . یلام 

لقع - 2

هراشا

دناوتیمن یغامد  باصعا  لالتخا  رابتعاب  نونجم  نیاربانب  تسا . لـقع  هداد  رارق  هدـنهد  قـالط  يارب  م  ق . « 1136  » هدام هک  يرگید  طرش 
یـشزرا نونجم  تاراـبع  يارب  نوناـق  تهج  نیدـب  دـهد . رارق  دوخ  دـصق  عوضوم  ار  نآ  دـیامن و  روـصت  تیجوز  دـیق  زا  ار  نز  یئاـهر 

رهوش هاگره  یلو  ددرگ ، عقاو  نونج  نامز  رد  قالط  هاگره  يراودا  ای  دشاب  یمئاد  نونجم  هک  دیامنیمن  یقرف  رما  نیا  رد  تسا . هتخانشن 
هدید الیذ  هکنانچ  وا  ینوناق  ةدنیامن  دشاب ، هناوید  رهوش  هک  یتروص  رد  دشابیم . حیحص  وا  قالط  دهد ، قالط  ار  دوخ  نز  هقافا  نامز  رد 

. دهدیم قالط  وا  فرط  زا  دوشیم 

یلو فلا 

ینوناق  ةدنیامن ، دشابیم ) يردپ  دج  ردپ و  زا  ترابع  هک   ) یلو
 9 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

(. م ق . « 1180  » ةدام لیذ   ) دشاب رغص  نامزب  لصتم  شنونج  هاگره  تسا  نونجم 
زا یـضعب  ددرگیم . نیعم  هاـگداد  ۀلیـسوب  تسا  وا  ةدـنیامن  میق  ددرگ ، نونجم  ماـمت ) لاـس  ینعی 18   ) رغـص نامز  زا  سپ  یـسک  هچناـنچ 
هک يدروم  رد  روبزم ، هیرظن  یلو  دنادیم ، رهوشب  رصحنم  ار  قالط  اریز  دهد ، قالط  ار  نونجم  نز  هک  دنهدیمن  هزاجا  یلوب  هیماما  ياهقف 

راچد وا  دهد  قالط  ار  نونجم  نز  دناوتن  یلو  هاگره  الا  تسا و  نونجم  تحلصم  فالخ  رب  دیامنب  ار  وا  نز  قالط  ءاضتقا  نونجم  حالص 
لوق زا  يوریپب  یندـم  نوناق  دـهد . قالط  ار  یمئاد  نونجم  نز  دـناوتیم  یلو  هک  دـننآ  رب  روهـشم  تهج  نیدـب  دوب ، دـهاوخ  یمئاد  نایز 

ةزاجا و  دـهد .» قـالط  ار  وا  نز  هیلع  یلوم  تحلـصم  تروص  رد  دـناوتیم  یمئاد  نونجم  یلو  : » دـیوگیم م . ق . « 1137  » هدام رد  روهـشم 
، دشاب يراودا  نونجب  التبم  رهوش  هک  یتروص  رد  دنکیمن . هلخادم  یلو  تاروما  رد  ناتـسداد  اریز  درادن ، جایتحا  رما  نیا  رد  ار  ناتـسداد 
هک يروف  نایز  اریز  دهد  قالط  ار  وا  نز  نونج  نامز  رد  دناوتیمن  یلو  دنک ، ادـیپ  یعیبط  تلاح  لئاز و  وا  نونج  تاقوا  یـضعب  رد  ینعی 
لاح رد  دناوتیم  دـیامنیم و  ادـیپ  هقافا  درادـن و  ماود  يراودا  نونجم  تیعـضو  تسین و  روصتم  دـشاب  نونجم  نز  قالطب  رـصحنم  نآ  عفد 

وا نز  دناوتیم  یلو  دیامنن ، ادیپ  يداع  تلاح  دشاب و  تهالب  راچد  هقافا  لاح  رد  يراودا  نونجم  هاگره  اما  دـهد . قالط  ار  دوخ  نز  هقافا 
. تسا یمئاد  نونج  مکح  رد  روبزم  نونج  اریز  دهد : قالط  ار 

میق ب -

قالط میق  هاگداد ، بیوصت  ناتسداد و  داهنشیپ  هب  دشاب  مزال  نونجم  هجوز  قالط  هاگره  یبسح ....« : روما  نوناق  « 88  » ةدام لیذ  روتسدب 
نونجم میق  میق ، زا  هدام  روظنم  دیامنب . جاودزا  وا  يارب  ناتـسداد  ةزاجاب  دناوتیم  میق  روبزم  ةدام  لوا  تمـسق  روتـسدب  هکنانچمه  دهدیم »

. دهدب قالط  ار  وا  نز  دناوتیمن  نونجم  یلو  دننام  يراودا  نونجم  میق  الا  تسا و  یمئاد 
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یصو ج -

مزال هچنانچ  ار  نونجم  هجوز  دناوتیم  نینچمه  دـیامن و  جاودزا  دـشاب  مزال  یکـشزپ  رظن  زا  هک  یتروص  رد  نونجم  يارب  دـناوتیم  یـصو 
، دهد قالط  دشاب 

 10 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
یـصو دنرادن و  تیالو  روما  رد  ياهلخادم  هنوگچیه  ناتـسداد  هاگداد و  تسا . اراد  ار  وا  تارایتخا  دشابیم و  یلو  ماقم  مئاق  یـصو  اریز 

رارق ناتـسداد  هاگداد و  يارب  ار  وا  لامعا  رد  تراظن  قح  نوناق  دـشابیم و  یلو  دـننام  تسا  هدـش  باـختنا  یلو  فرط  زا  یگدـنیامنب  هک 
نز تحلصم  تروص  رد  دناوتیم  یمئاد  نونجم  یصو  دهدیم ، نونجم  یلوب  قالط  قح  هک  م  ق . « 1137 ، » ةدامب رظن  نیاربانب  تسا . هدادن 

. دهد قالط  ار  وا 
ار غولب  هک  م  ق . « 1136  » ةدامب هجوت  اب  هک  دسریم  رظنب  تسا ، هدومن  رایتخا  توکس  میق  یلو و  فرط  زا  ریغص  قالطب  تبـسن  نوناق  عرف 

ریبک یهاتوک  تدـم  رد  ریغـص  هک  تسنآ  مه  رما  نیا  تلع  دـهدب و  قـالط  ةزاـجا  اـهنآب  تسا  هتـساوخن  هداد ، رارق  هدـنهد  قـالط  طرش 
يرـسپ هاگره  نیاربانب  تسا . هدش  نآ  رب  مه  عامجا  يوعد  هدشن و  هدـید  هیماما  ياهقف  زا  فالخ  لوق  دـنادیم . ار  دوخ  فیلکت  دوشیم و 

مه یتحلـصم  هچ  رگا  دهد ، قالط  ار  وا  ۀجوز  دناوتیمن  یلو  دـیامن ، جاودزا  مامت  لاس  هدزناپ  زا  سپ  نس  طرـش  زا  تیفاعم  ءاطعا  رثا  رد 
. میق تسا  نینچمه  دشاب و  نآ  رد 

قالط رد  تلاکو 

نوناق هک  يروما  هیلک  نیاربانب  دشاب . هدراذگ  صخـش  دوخ  ةدهعب  ار  نآ  نوناق  هکنآ  رگم  داد ، ماجنا  يرگید  ۀلیـسوب  ناوتیم  ار  يرما  ره 
. داد ماجنا  ار  نآ  ناوتیم  ریغ  ۀلیسوب  دیامنن ، نآ  رب  تلالد  لاوحا  عاضوا و  نئارق و  ای  تسا و  صخشب  مئاق  هک  هدومنن  حیرصت 

، دزاس عقاو  ار  نآ  تسناوتیمن  یمئاد ) نونجم  میق  یصو . یلو ،  ) رهوش ینوناق  ةدنیامن  الا  دشاب و  صخشب  مئاق  هک  تسین  يروما  زا  قالط 
لیکو لیکو و  ار  نز  دناوتیم  هکنانچمه  دیوگ ، قالط  ار  وا  نز  ات  دهد  ریغ  لیکوت  رد  تلاکو  تلاکو و  يرگیدب  دـناوتیم  رهوش  نیاربانب 
ءارجا لیکو  طسوتب  ار  قالط  ۀغیص  تسا  نکمم  : » دیوگیم م  ق . « 1138  » ةدام هک  تسا  نیا  دزاس . هقلطم  ار  دوخ  ات  دهد  رارق  لیکوت  رد 

يارب ار  قالط  رد  تلاکو  هیماما  ءاهقف  زا  یـضعب  رـضاح . اـی  دـشاب  بئاـغ  جوز  هک  دـیامنیمن  قرف  قـالط  رد  تلاـکو  تحـص  رد  دومن .»
. دننادیمن حیحص  هدادن و  هزاجا  دشاب  رضاح  نز  لحم  رد  هک  يرهوش 

 11 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
روهظ روبزم  رظن  دنتـسم  دـشاب . بیاـغ  رهوش  هچ  رگا  دـیوگ ، قـالط  ار  دوخ  هک  دـهد  تلاـکو  نزب  دـناوتیمن  رهوـش  هک  تسنآ  رب  خـیش 
عاقیا هک  قالط  رد  ًاصوصخم  دـشابیم ، یفاک  هقلطم  هدـنهد و  قالط  يرابتعا  ددـعت  الا  تسا و  ریغب  قالط  رد  تلاکو  ةزاـجا  رد  صوصن 

. ددرگیم ققحم  دحاو  ةدارا  ۀلیسوب  تسا و 
رد ریغ  لیکوتب  ای  ًامیقتـسم و  هک  دیامن  لیکو  ار  نز  دناوتیم  هکنانچمه  دهد ، قالط  ار  وا  نز  هک  دهدیم  تلاکو  دهاوخب  سک  رهب  رهوش 

تسا نکمم  قالط  رد  رهوش  تلاکو  م ) ق . « 1119  » هدام  ) تسین روصتم  نآ  رد  یقوقح  لاکشا  چیه  دهدب و  قالط  ار  دوخ  ینیعم  تدم 
دیقم تسا  نکمم  و  دهدب . قالط  ار  وا  هک  دهد  تلاکو  يرگیدب  ای  دهد  قالط  ار  دوخ  هک  دهد  تلاکو  نزب  رهوش  هکنانچ  دشاب ، قلطم 

زا دـناوتیمن  لیکو  دـهد . قالط  ارم  نز  زور  هد  تدـم  رد  هام  شـش  زا  سپ  تسا  لیکو  سک  نـالف  دـیوگب : رهوش  هک  وحن  نیدـب  دـشاب 
دیوگ قالط  ار  وا  هجوز  هک  دـهدب  يرگیدـب  تلاکو  قلطم  روطب  رهوش  هاگره  هکنانچ  دـیامن . زواجت  هدـش  هداد  واب  هک  یتلاـکو  دودـح 
لذب رهوشب  هجوز  هک  تسا  یلام  لباقم  رد  قالط  نداد  زا  ترابع  علخ  قالط  اریز  دیامن ، هقلطم  علخ  قالطب  ار  وا  دـناوتیمن  روبزم  لیکو 
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دناوتن جوز  هک  دوش  هداد  رارق  یمزال  دقع  نمـض  تسا  نکمم  قالط  رد  تلاکو  دمآ . دهاوخ  نآ  حرـش  علخ  قالط  رد  هکنانچ  دیامنیم ،
روبزم دقع  ياضتقم  اب  فلاخم  هک  یطرـش  ره  دنناوتیم  جاودزا  دقع  نیفرط  : » دیوگیم م  ةدام 1119 ق . هک  تسا  نیا  دنک . لزع  ار  لیکو 
بیاغ ینیعم  تدم  رد  ای  دریگب  رگید  نز  رهوش  هاگره  دوش  طرـش  هکنیا  لثم  دنیامنب  رگید  مزال  دـقع  ای  جاودزا  دـقع  نمـض  رد  دـشابن 

، دوش لمحت  لباق  ریغ  رگیدکی  اب  اهنآ  یناگدنز  هک  دیامن  يراتفر  ءوس  ای  دنک  دصق  ءوس  نز  تایح  هیلع  رب  ای  دـیامن  قافنا  كرت  ای  دوش 
«. دزاس هقلطم  ار  دوخ  یئاهن  مکح  رودص  همکحم و  رد  طرش  ققحت  تابثا  زا  سپ  هک  دشاب  لیکوت  رد  لیکو  لیکو و  نز 

رد طرـش  ققحت  تابثا  رب  فقوتم  ار  تلاکو  ماجنا  رهوش  هک  تسیتروص  رد  هاگداد ، رد  طرـش  ققحت  تابثا  زا  سپ  قـالط  ۀغیـص  يارجا 
رد  رهوش  هچنانچ  الا  دشاب و  هدومن  هاگداد 
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لیکو ةدهعب  ار  طرـش  ققحت  صیخـشت  هکلب  تسا ، هاگداد  رد  طرـش  ققحت  تابثا  رب  فقوتم  قالط  يارجا  هک  دشاب  هدومنن  دـیق  تلاکو 

دهد صیخشت  نامز  ره  هک  دیامن  لیکو  ار  نز  رهوش  هاگره  اًلثم  دهدیم . قالط  ار  دوخ  ًاتلاکو  هاگدادب  ۀعجارم  نودب  نز  دشاب ، هدراذگ 
هاگداد رد  طرـش  ققحت  تابثاب  جایتحا  دیامن و  هقلطم  ار  دوخ  دناوتیم  دسرن ، هام  کی  وا  ۀقفن  هکنآ  ای  دنک و  یناگدنز  وا  اب  دـناوتیمن  هک 

هداد تلاکو  ای  دهد  قالط  ار  دوخ  هام  شـش  زا  سپ  هک  دشاب  هداد  تلاکو  نزب  رهوش  هک  تسنآ  دننام  روبزم  تلاکو  اریز  دوب ، دـهاوخن 
. شورفب ارم  هناخ  یتشاد  مزال  لوپ  هاگره  هک  دشاب 
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هقلطم طیارش  مود  لصف 

هراشا

نیاربانب درادن . نآ  ققحت  رد  هلخادم  هنوگچیه  هقلطم  نز  تسا و  عاقیا  قالط  اریز  دشابیمن ، قالط  تحـص  طرـش  لقع  غولب و  هقلطم  رد 
هنونجم نز  دناوتیم  هکنانچمه  دهد ، قالط  هدومن  جاودزا  نس  طرش  زا  تیفاعم  رثا  رد  دراد و  لاس  زا 16  رتمک  هک  ار  ینز  دناوتیم  رهوش 

. دهد قالط  ار  دوخ 
مزال قالط  نامز  رد  نز  رد  ار  یطیارـش  تیاعر  لمح  ثیح  زا  نز  تیعـضو  ندوب  مولعم  قالط و  دایدزا  زا  يریگولج  يارب  یندم  نوناق 

. تسا هتسناد 
قالط ای  دـشاب  لماح  نز  هکنیا  رگم  تسین ، حیحـص  سافن  لاح  رد  ای  یگنانز  تداع  تدـم  رد  نز  قالط  : » دـیوگیم م  ق . « 1140  » ةدام

«. دنک لصاح  دناوتن  نز  ندوب  یگنانز  تداع  زا  عالطا  هک  يروطب  دشاب  بیاغ  رهوش  ای  دوش  عقاو  نز  اب  یکیدزن  زا  لبق 
«. دشاب لماح  ای  هسئای  نز  هکنیا  رگم  تسین  حیحص  هعقاوم  رهط  رد  قالط  : » دیوگیم م  ق . « 1141  » ةدام

نیرخآ خـیرات  زا  هک  تسا  حیحـص  یتقو  دوشیمن  یگناـنز  تداـع  نس  ياـضتقا  دوجو  اـب  هک  ینز  قـالط  : » دـیوگیم م  ق . « 1142  » هدام
«. دشاب هتشذگ  هام  هس  نز  اب  یکیدزن 

: دناهتسد ود  رب  یجازم  تیعضو  رظن  زا  دنوشیم  هداد  قالط  هک  ینانز  الاب  داومب  هجوت  اب 

دهد قالط  ار  اهنآ  لاح  ره  رد  دناوتیم  رهوش  هک  ینانز  - 1

هراشا

- زا دنترابع  دهد ، قالط  ار  اهنآ  دهاوخب  نامز  ره  دناوتیم  رهوش  هک  ینانز 
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. ددرگیم نایب  هتسد  هس  زا  کی  ره  حرش  کنیا  لماح . نز  هسئای 3 - نز  تسا 2 - هدومنن  یکیدزن  وا  اب  رهوش  هک  ینز  - 1

تسا هدومنن  یکیدزن  وا  اب  رهوش  هک  ینز  فلا -

رد هچ  رگا  دهد  قالط  ار  وا  دناوتیم  رهوش  هبیث ) ای  دشاب  هرکاب  نز  هاوخ   ) دشاب هدرکن  یکیدزن  نز  اب  حاکن  زا  سپ  رهوش  هک  یتروص  رد 
لبق زا  هاوخ  نز ، تلآ  رد  هفشح  ردقب  تسا  درم  تلآ  ندش  لخاد  زا  ترابع  ءاهقف  حالطصا  رد  یکیدزن  زا  روظنم  دشاب . یگنانز  تداع 

زا طبنتـسم  ربانب  هک  دـسریم  رظنب  داد . رارق  یکیدزن  كالم  ار  نآ  زین  یندـم  نوناق  رد  دـیاب  دوشن و  لازنا  درم  زا  هچ  رگا  ربد ، زا  ای  دـشاب 
هچنانچ نیاربانب  تسا ، یکیدزن  مکح  رد  دـشابن  یکیدزن  هار  زا  هچ  رگا  نز  رد  درم  بآ  ندـش  لخاد  هدـعو ، قـالطب  هطوبرم  داوم  حور 

. تسا هدش  یکیدزن  وا  اب  هک  دـشابیم  ینز  مکح  رد  نز  نآ  دوش ، هتخیر  وا  بآ  زا  هک  دـنک  ذـیخفت  ای  دـیامنب و  كاکطـصا  نز  اب  رهوش 
. دنشاب هدیباوخ  مه  رتسب  کی  رد  رهوش  نز و  هچ  رگا  دوشیمن ، بوسحم  یکیدزن  مکح  رد  نز  اب  ندرک  تولخ 

هسئای نز  ب -

تـسیتروص رد  رما  نیا  دـشاب . هتـشذگ  يرمق  لاس  هاجنپ  زا  وا  نس  هک  دوشیم  هتفگ  ینزب  نآ  تسا و  هیماما  ياهقف  تاحالطـصا  زا  هسئای 
دنیبیمن و یگنانز  تداع  هکنآ  رابتعاب  روبزم  نزب  درذگب . يرمق  لاس  تصش  زا  وا  نس  هک  دوشیم  هسئای  ینامز  الا  دشابن و  هیـشرق  نز  هک 

تداـع  ) ضیح دـشابیم و  هضاحتـسا  دـنیبب  هسئاـی  نز  ًاـقافتا  تسا  نکمم  هک  ینوـخ  دوـشیم . هتفگ  هسئاـی  تسا  سویأـم  ندـش  هلماـح  زا 
. تسین یگنانز )

اریز ددرگیم ، هسئای  یگلاس  هاجنپ  رد  دشابیم و  یشرق  ریغ  مکح  رد  مدع ، لصا  لامعا  کمکب  دوشیم  دیدرت  وا  ندوب  یـشرق  رد  هک  ینز 
نس  زا  هک  ار  دوخ  نز  دناوتیم  رهوش  دنتسه . ءانثتسا  یشرق  نانز  تسا و  لاس  هاجنپ  نتشذگ  نانز  رد  یگهسئای  نس 
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دـشاب هتـشذگ  وا  اب  رهوش  یکیدزن  زا  مه  یمک  نامز  تدـم  هچ  رگا  تسا  هدومن  زواجت  دـشاب ، یـشرق  هچنانچ  یگلاس  تصـش  ای  هاـجنپ 

. دیوگ قالط 

لماح نز  ج -

هراشا

ادـیپ همتاخ  لمح  عضوب  دوشیم و  عورـش  محر  رد  هفطن  داقعنا  نامز  زا  لمح  نارود  دـشاب . لمح  ياراد  هک  دوشیم  هتفگ  ینزب  لماح  نز 
. دشاب وا  اب  یکیدزن  زا  سپ  هلصافالب  هچ  رگا  دهد ، قالط  هعقاوم  رهط  رد  ار  دوخ  لماح  نز  دناوتیم  رهوش  دیامنیم .

. انز ای  ههبش و  زا  ای  دشاب  لماح  رهوش  زا  نز  هک  دیامنیمن  یقرف 

عرف

هک دسریم  رظنب  تسا ، هدوب  نتـسبآ  نز  دوش  فشک  قالط  زا  سپ  دهد و  قالط  ار  نز  هدومن  یکیدزن  نز  اب  هک  يرهط  رد  رهوش  هاگره 
زا یضعب  داد . قالط  ناوتیم  یطرش  چیه  تیاعر  نودب  ار  نز  لمح  تدم  رد  ددرگیم ، دافتـسم  هدام  زا  هکنانچ  اریز  دشاب ، حیحـص  قالط 

. دوش هداد  قالط  نز  ًاددجم  تسا  مزال  هک  دننآ  رب  هیماما  ياهقف 
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دوش هتفرگ  رظن  رد  نانآ  یجازم  تیعضو  دیاب  قالط  نامز  رد  هک  ینانز  - 2

هراشا

ای هسئای و  هدومن و  یکیدزن  نانآ  اب  رهوش  هک  دنتـسه  ینانز  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  اهنآ  یجازم  تیعـضو  دـیاب  قـالط  ناـمز  رد  هک  یناـنز 
. دننیبیمن یگنانز  تداع  هک  ینانز  دننیبیم و  یگنانز  تداع  هک  ینانز  دناهتسد : ود  رب  روبزم  نانز  دنشابیمن . لماح 

دننیبیم یگنانز  تداع  هک  ینانز  لوا - هتسد 

هراشا

. دننیبیم مظنم  ریغ  ای  مظنم  ار  یگنانز  تداع  هدیسرن و  سأی  نسب  هک  دنتسه  ینانز  دننیبیم  یگنانز  تداع  هک  ینانز 
: زا دنترابع  دوش  عقاو  حیحص  نانآ  قالط  ات  ددرگ  تیاعر  دننیبیم  یگنانز  تداع  هک  ینانز  رد  قالط  نامز  رد  دیاب  هک  یطورش 

دشابن سافن  تدم  رد  نز  فلا -

جراخ  نآ  زا  دعب  ای  لمح  عضو  نراقم  نز  زا  هک  تسا  ینوخ  زا  ترابع  سافن 
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نآ زور  هد  دشاب  تدـم  نآ  زا  شیب  هچنانچ  تسا و  زور  هد  یگنانز  تداع  تدـم  دـننام  نآ  رثکا  هظحل و  کی  سافن  تدـم  لقا  دوشیم .
. دشابیم هضاحتسا  نآ  زا  دازام  تسا و  سافن 

زا دـناوتن  هک  دـشاب  نآ  مکح  رد  ای  بیاغ  رهوش  هکنآ  رگم  تسین ، حیحـص  سافن  لاح  رد  نز  قالط  یندـم  نوناق  « 1140  » هدام روتسدب 
(. دوش عوجر  دمآ  دهاوخ  ًادعب  هک  بیاغ  قالط  حرشب   ) دشاب هاگآ  دوخ  نز  تیعضو 

دشابن یگنانز  تداع  رد  نز  ب -

هراشا

نز زا  شزوس  اب  مرگ و  ظیلغ ، گنر ، خرس  ای  هایس  بلغا  هک  تسینوخ  نآ  دنیوگ و  ضیح  مالسا  قوقح  حالطـصا  رد  ار  یگنانز  تداع 
یگنانز تداع  ءزج  تسا و  هدـش  هدـیمان  هضاحتـسا  دوشیم  جراخ  شزوس  نودـب  درـس و  گـنر و  درز  بلغا  هک  ینوخ  ددرگیم . جراـخ 

. ددرگیمن بوسحم 
زور هس  زا  رتمک  هک  دنیبب  نز  هک  ینوخ  ره  نیاربانب  تسا . زور  هد  نآ  رثکا  زور و  هس  یگنانز  تداع  تدـم  لقا  دـنیوگیم  ءاهقف  هکنانچ 

تداع نارود  نانز  زا  یـضعب  رد  تسین . ناسکی  ناـنز  یماـمت  رد  یگناـنز  تداـع  تیعـضو  تسا . هضاحتـسا  دـشاب  زور  هد  زا  سپ  اـی  و 
تداع زور  جـنپ  ای  راهچ  ای  هس  اًلثم  زور ، دـنچ  يارب  هبترم  کی  هام  ره  رد  هکنانچ  تسا ، مظنم  شیادـیپ  نامز  تدـم و  ثیح  زا  یگناـنز 

هبترم ود  هام  کی  رد  هاگ  هکنانچ  تسین ، مظنم  شیادـیپ  نامز  ثیح  زا  یگنانز  تداع  نارود  رگید  نانز  ضعب  رد  یلو  دـنیبیم ، یگنانز 
بترم شیادـیپ  نامز  ثیح  زا  رگید  یـضعب  هرخالاب  دـشابیم و  توافتم  زین  نآ  تدـم  دـنیبیم و  نوخ  هبترم  کی  هاـم  ود  رد  رگید  هاـگ  و 

نآ تدـم  یلو  دـنیبیم  ًامظنم  یگنانز  تداـع  هبترم  کـی  هاـم  ود  ره  رد  اـی  هاـم  ره  رد  هکناـنچ  دـشابیم ، تواـفتم  نآ  تدـم  یلو  تسا 
. تسا توافتم 

. دنیوگ ضیحلا  مئاد  ماوع  حالطصا  رد  هک  دننیبیم  دوخ  رد  نوخ  حشرت  ًامئاد  يرامیب  هضراع  رثا  رد  نانز  یضعب  هک  دتفایم  قافتا  هاگ 

. دوش هاگآ  دناوتیمن  دوخ  نز  یگنانز  تداع  زا  تسا و  بیاغ  هک  یرھوش  قالط  عرف -
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دشاب  يرگید  رهش  رد  قالط  نامز  رد  ینعی  دشاب ، بیاغ  رهوش  هک  یتروص  رد 
 17 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

هچ رگا  تسا ، حیحص  وا  قالط  دهد ، قالط  ار  دوخ  نز  هچنانچ  تسا ، رهط  رد  ای  یگنانز  تداع  رد  وا  نز  هک  دیامن  ادیپ  عالطا  دناوتن  و 
. تسا هدوب  سافن  ای  یگنانز  تداع  تدم  رد  نز  تقیقح  رد 

یگنانز و تداع  تدـم  رد  نز  هکنآ  تیاعر  نودـب  درادـن ، دوخ  نز  یگنانز  تداع  تیعـضو  زا  عالطا  هک  یبیاـغ  رهوشب  قـالط  ةزاـجا 
. دشابیم هیماما  ياهقف  عامجا  تسا  سافن 

رد بارطـضا  نانیا  فالتخا  ببـس  دـناهدومن . فالتخا  تسا  قـالط  تحـص  يارب  یفاـک  رهوش  تدـم  هچ  تبیغ  هکنآ  رد  روبزم  ياـهقف 
. دشابیم هطوبرم  رابخا  تارابع 

هام هس  ار  روبزم  تدم  رگید  یضعب  دشاب . هتشذگن  ینامز  تدم  هچ  رگا  تسا ، یفاک  نز  رهش  لحم و  زا  رهوش  تبیغ  هک  دننآ  رب  یضعب 
تسا یفاک  بیاغ  قالط  تحص  يارب  هک  دننآ  رب  ءاهقف  زا  یضعب  دناهدش . رکذتم  هام  شش  هام و  جنپ  تایاور  زا  یضعب  دناهدومن . نییعت 
تداع قباوسب  هجوت  اب  هعقاوم  رهط  تدم  هیقب  باستحا  اب  رما  نیا  تسا و  هدـمآ  رد  رگید  رهطب  هعقاوم  رهط  زا  وا  نز  هک  دـنادب  رهوش  هک 

. دنشابیم هاگآ  نآ  زا  نارهوش  ًاعون  هک  دیآیم ، لمعب  روبزم  نز  یگنانز 
هک يروطب  دـشاب  بیاـغ  رهوش   ) هدومن يوریپ  نآ  زا  « 1140  » هدام رد  یندـم  نوناق  هک  يرظن  الاب ، رد  روکذـم  هفلتخم  تایرظنب  هجوت  اـب 
هک تسنآ  روبزم  ترابع  زا  هداـم  روظنم  تسا . قبطنم  یقوقح  لوصا  اـب  شیب  دـنک ) لـصاح  دـناوتن  نز  ندوب  یگناـنز  تداـع  زا  عـالطا 

، تسا هدید  مه  ار  نآ  زا  دـعب  یگنانز  تداع  هدـش و  جراخ  هعقاوم  رهط  زا  وا  هک  دـنادب  دوخ  نز  یگنانز  تداع  باستحا  ۀلیـسوب  رهوش 
. دشاب لهاج  تسا  یگنانز  تداع  ای  رهط  رد  هک  وا  یلعف  تیعضوب  هچ  رگا 

دهد قالط  ندوبن ) یگنانز  تداع  تدم  رد   ) هدام رد  روکذم  طرش  تیاعر  نودب  ار  دوخ  نز  دناوتیم  یتروص  رد  بیاغ  صخش  نیاربانب 
هاگآ دناوتن  نز ، ناسک  ای  دوخ  ناسک  زا  شسرپ  هلیـسوب  ای  رما  قباوسب  هجوت  اب  یگنانز  تداع  باستحا  دننام  لهـس  يداع و  قرط  زا  هک 

نینچمه هعقاوم و  رهط  دنادب  هک  دشکب  راظتنا  ار  یتدم  دـیاب  رهوش  قالط ، نداد  يارب  الا  دـشابیم و  یتیعـضو  هچ  رد  اًلعف  وا  نز  هک  دوش 
یگنانز  تداع 

 18 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
طئارش تیاعر  نودب  ددرگ و  هاگآ  دوخ  نز  تیعضو  زا  دناوتب  بیاغ  رهوش  هاگره  اما  دشابیم . رهط  رد  تسا و  هتفریذپ  نایاپ  نآ  زا  سپ 

: تشذگ هچنآ  ربانب  تسا . لطاب  وا  قالط  هدوب  یگنانز  تداع  رد  نز  هک  دوش  فشک  سپس  دهد و  قالط  ار  وا  همزال 
دنادب هکنآ  زا  سپ  رگم  دهد ، قالط  ار  دوخ  نز  دـناوتیمن  وا  دـشاب ، یگنانز  تداع  رد  نز  هک  دور  ترفاسمب  ینامز  رهوش  هاگره  فلا -
تداع تدم  رد  قالط  هک  ددرگ  مولعم  هچ  رگا  تسا  حیحـص  وا  قالط  تدـم  نآ  زا  سپ  تسا . هدـش  مامت  روبزم  یگنانز  تداع  تدـم 

. تسا هدش  عقاو  یگنانز 
دنادن هک  دهد  قالط  ار  وا  دناوتیم  ینامز  تسا  هدرکن  یکیدزن  وا  اب  هک  دـشاب  يرهط  رد  نز  هک  دور  ترفاسمب  ینامز  رهوش  هاگره  ب -

. دشابیم یگنانز  تداع  تدم  رد  وا 
. تسا هدش  عقاو  یگنانز  تداع  رد  نز  قالط  هک  دوش  مولعم  ًادعب  هچ  رگا  تسا  حیحص  روبزم  قالط 

تدـم هیقب  ندـش  مامت  راظتنا  دـیاب  رهوش  تسا ، هدرک  یکیدزن  وا  اب  هک  دـشاب  يرهط  رد  نز  هک  دور  ترفاسمب  ینامز  رهوش  هاگره  ج -
روبزم قالط  تروص  نیا  رد  دـهد . قالط  ار  نز  دـناوتیم  سپـس  دـشکب و  ار  نآ  زا  دـعب  یگناـنز  تداـع  تدـم  ءاـضقنا  نینچمه  رهط و 

. تسا هدش  عقاو  یگنانز  تداع  تدم  رد  قالط  هک  ددرگ  مولعم  ًادعب  هچ  رگا  تسا  حیحص 
دنادـن ار  نآ  هاگره  الا  و  دـنادب ، ار  دوخ  نز  یگنانز  تداع  رهط و  تدـم  رهوش  هاگره  تسا ، ناـسآ  دـش  هتفگ  ـالاب  ضرف  هس  رد  هچنآ 
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دنادـن ار  نآ  هاگره  الا  و  دـنادب ، ار  دوخ  نز  یگنانز  تداع  رهط و  تدـم  رهوش  هاگره  تسا ، ناـسآ  دـش  هتفگ  ـالاب  ضرف  هس  رد  هچنآ 
تدم تسا . هتـشذگ  نآ  زا  سپ  یگنانز  تداع  هدومن و  نز  اب  یکیدزن  هک  يرهط  تدم  هک  دـیامن  عطق  ات  دـشکب  راظتنا  ار  یتدـم  دـیاب 

. دشاب دناوتیمن  هام  کی  زا  رتمک  یگنانز ، تداع  رهط و  تدم  رثکا  لقاب و  هجوت  اب  روبزم 
نز تیعـضو  رب  دناوتب  هک  تسا  لکـشم  ای  عنتمم  وا  يارب  تاهج  زا  یتهجب  یلو  دشابیمن ، رود  نز  لحم  زا  هتفرن و  ترفاسمب  هک  يرهوش 

مکح  رد  دیامن  لصاح  عالطا 
 19 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

تسا و هتفر  دوخ  ناـشیوخ  هناـخ  اـی  ترفاـسمب و  هدوـمن و  رهق  وا  زا  شنز  اـی  دربـیم و  رـسب  نادـنز  رد  هک  يرهوـش  دـننام  تسا ، بئاـغ 
. درادن وا  اب  ترشاعم 

دشابن هعقاوم  رهط  رد  نز  ج -

هراشا

مالـسا قوقح  حالطـصا  رد  رهط  دشاب .» لماح  ای  هسئای  نز  هکنیا  رگم  تسین  حیحـص  هعقاوم  رهط  رد  قالط  : » م ق . « 1141  » هدام روتسدب 
نز دناوتیمن  درم  دیامنیم  حیرـصت  هدام  هکنانچ  دشابیم . زور  هد  نآ  تدم  لقا  دراد و  رارق  یگنانز  تداع  ود  نیب  هک  تسیتدم  زا  ترابع 

هدومنن یکیدزن  دوخ  نز  اب  رهوش  هک  دوش  عقاو  قالط  يرهط  رد  دیاب  هکلب  دهد ، قالط  هدومن  یکیدزن  وا  اب  هک  يرهط  تدم  رد  ار  دوخ 
. تسا

دـسرب نز  یگنانز  تداع  ات  دشکب  راظتنا  دیاب  دهد ، قالط  ار  وا  دـهاوخب  هاگره  هدومن  یکیدزن  رهط  رد  دوخ  نز  اب  هک  يرهوش  نیاربانب 
نتشذگ هعقاوم و  رهط  نتشذگ  اب  هک  تسنآ  رما  نیا  ۀفـسلف  دهدب . قالط  ار  وا  ددرگیم  دوجوم  هک  يرهط  رد  سپـس  دنارذگب و  ار  نآ  و 

. دوشیم مولعم  یگلماح  ثیح  زا  نز  تیعضو  نآ  زا  دعب  یگنانز  تداع 
دناوتیم دـیامن ، یکیدزن  دوخ  نز  اب  یگنانز  تداع  تدـم  رد  رهوش  هاگره  دوشیم  راهظتـسا  م  ق . « 1141  » و « 1140  » ةدام ود  زا  هکناـنچ 

وا دناوتیمن  رهوش  هک  دناهدومن  حیرصت  ءاهقف  زا  یـضعب  دهد . قالط  ار  نز  نآ ، زا  سپ  رهط  رد  یگنانز  تداع  تدم  هیقب  ءاضقنا  زا  سپ 
اریز دهدب ، قالط  ار  وا  مود  رهط  رد  دوش و  مامت  زین  مود  یگنانز  تداع  دیاب  هکلب  دـهد ، قالط  روبزم  یگنانز  تداع  زا  سپ  رهط  رد  ار 

زا سپ  مامت  یگنانز  تداع  هرود  کی  ندـیدب  نآ  دـشابیم و  لمح  زا  نز  محر  ندوب  كاپ  تسا  قالط  تحـص  طرـش  تقیقح  رد  هچنآ 
ریـسفت شور  زا  رود  روبزم  ءاهقف  تعباتم  دشابیمن . یفاک  هدماین  لمعب  نآ  رد  یکیدزن  هک  يرهط  ندید  درجم  و  ددرگیم ، زرحم  یکیدزن 

. دشابیم یئاضق 

عرف

لطاب قالط  نآ  هدوب  هعقاوم  رهط  رد  نز  دوش  مولعم  ًادـعب  دـهد و  قـالط  ار  دوخ  نز  تسا  بئاـغ  مکح  رد  هک  یـسک  اـی  بیاـغ  هاـگره 
هاگره  هکنآ  فالخ  رب  تسا ،

 20 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
باستحا ۀلیـسوب  هعقاوم  رهط  زا  ار  دوخ  نز  جورخ  دـناوتیم  بئاغ  یناسآب  اریز  تسا . هدوب  یگناـنز  تداـع  تدـم  رد  نز  هک  دوش  مولعم 

طابنتسا دشابیمن . یگنانز  تداع  تدم  رد  تسا و  رهط  رد  نز  ًاتقیقح  دنادب  هک  تسا  نکمم  ریغ  هاگ  راوشد و  وا  يارب  یلو  دنادب ، تدم 
دروم و ود  رد  رگم  دنادیمن ، حیحـص  دوش  عقاو  هعقاوم  رهط  رد  هک  ار  یقالط  م  ق . « 1141  » ةدام هک  تسنآ  رابتعاب  الاب  رد  روکذم  مکح 
رد هکنآ  فالخب  دوب ، دـهاوخ  لطاب  تسا  هدـش  عقاو  هعقاوم  رهط  رد  بئاغ  قالط  دوش  مولعم  هچنانچ  نیاربانب  تسا . لـماح  هسئاـی و  نآ 

تدم هچنانچ  ار  روبزم  قالط  ءاهقف  زا  یـضعب  دـشابیم . حیحـص  م  ق . « 1140  » ةدام زا  طبنتـسم  ربانب  هک  دریگ  رارق  یگنانز  تداع  تدـم 
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. دناهتسناد حیحص  دشاب  هتشذگ  نز  اب  یکیدزن  زا  يدیدم 
. تسا هدش  نآ  رد  قالط  تحص  طئارش  تیاعر  اریز 

دننیبیمن یگنانز  تداع  هک  ینانز  مود - ۀتسد 

هراشا

دنیبیمن ار  نآ  ًۀـعیبط  ای  تلاسک و  ۀـضراع  رثا  رد  دوشب و  یگناـنز  تداـع  دـیامنیم  اـضتقا  وا  نس  هک  ینزب  مالـسا  نییقوقح  حالطـصا  رد 
نز هک  تسا  یتروص  رد  دش ، هتفگ  هعقاوم  رهط  تدم  رد  نینچمه  یگنانز و  تداع  تدم  رد  قالط  نالطبب  عجار  هچنآ  دنیوگ . هبارتسم 

تـسا حیحـص  یتقو  دوشیمن  یگنانز  تداع  نس  ياضتقا  دوجو  اب  هک  ینز  قالط  : » م ق . « 1142  » ةدام روتـسدب  الا  دنیبب و  یگنانز  تداع 
تداع هک  دشاب  مولعم  نز  قباوسب  هجوت  اب  هک  تسا  یتروص  رد  روبزم  مکح  دشاب .» هتـشذگ  هام  هس  نز  اب  یکیدزن  نیرخآ  خیرات  زا  هک 
روبزم نز  دناوتیمن  رهوش  هام  هس  نتـشذگ  زا  سپ  تسا ، هداتفا  ریخأت  وا  یگنانز  تداع  هک  دشاب  ۀبترم  نیلوا  هاگره  الا  دنیبیمن و  یگنانز 
نکمم اریز  دید ، دهاوخن  ار  نآ  رگید  هک  ددرگ  مولعم  هکنآ  ای  دـنیبب و  ار  یگنانز  تداع  ای  هک  دـشکب  راظتنا  دـیاب  هکلب  دـهد ، قالط  ار 
تداع ًاددجم  دـیامن و  لصاح  يدوبهب  سپـس  دـشاب و  هلماح  هکنآ  نودـب  دـتفیب  ریخأت  یگنانز  تداع  ًاتقوم  يرامیب  هضراع  رثا  رد  تسا 

. دوشب یگنانز 
. دشاب هدش  وا  ضراع  يرامیب  ای  كدوک و  نداد  ریـش  هجیتن  رد  ای  دشاب و  وا  تعیبط  رثا  رد  نز  یگنانز  تداع  ندـیدن  هک  دـیامنیمن  قرف 

ار  ینز  دهاوخب  رهوش  هچنانچ  نیاربانب 
 21 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

تدم رد  هچنانچ  الا  دهد و  قالط  ار  وا  سپـس  دیامن و  يراددوخ  وا  اب  یکیدزن  زا  هام  هس  دـیاب  دـهد ، قالط  دـنیبیمن  یگنانز  تداع  هک 
ۀمدـقم دـصقب  تسین  مزال  نز ، اب  یکیدزن  خـیرات  زا  هام  هس  تدـم  نتـشذگ  دوب . دـهاوخ  لطاب  قالط  نآ  دـهد ، قالط  هاـم  هس  زا  رتمک 

. دشاب هدومنن  یکیدزن  دوخ  نز  اب  رهوش  نآ  لاثما  يرامیب و  ترفاسم ، دننام  تاهج  زا  یتهجب  هام  هس  هک  تسا  یفاک  هکلب  دشاب ، قالط 

حیضوت

اهنآ حرـش  هک  م  ق . « 1141  » و « 1140  » ةدام كالمب  هجوت  اـب  یلو  ددرگیم ، لـماح  ریغ  لـماح و  نز  لـماش  قلطم و  هچ  رگا  ـالاب  ةداـم 
قالط ار  وا  دـناوتیم  نامز  ره  دیـشک و  دـهاوخن  هام  هس  تدـم  راظتنا  قالط  يارب  رهوش  تسا ، لماح  نز  دـشاب  ملـسم  هچنانچ  تشذـگ ،

. دهد
22 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

قالط هغیص  موس  لصف 

هراشا

مالعا قالط  ۀغیـصب  هکنآ  طرـشب  دوشیم ، ققحم  دوخ  نز  ندومن  اهرب  رهوش  ةدارا  ۀلیـسوب  تسا و  عاقیا  دـش  هداد  رکذـت  هکنانچ  قـالط 
. درادن زین  وا  یهاگآب  جایتحا  دوشیم و  عقاو  زین  وا  تیاضر  مدع  اب  تسین و  مزال  قالط  رد  نز  تقفاوم  ددرگ .

: قالط تحص  طئارش 
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هراشا

: دشاب ریز  طیارش  ياراد  هک  ددرگیم  حاکن  لالحنا  بجوم  ینامز  قالط 

: دشاب دصق  ياراد  هدنهد  قالط  - 1

اذل تسا ، هتخانـش  ربتعم  ار  نآ  نوناق  هک  روصت  ملاع  رد  تسا  یئاهر  داجیا  زا  ترابع  نآ  دـشابیم و  یئاهر  ءاشنا  دـصق  دـصق ، زا  روظنم 
دـصق نوچ  دیامن  ءادا  ینعم  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  ار  ظفل  ای  دـهد  قالط  ار  دوخ  نز  باوخ  رد  ای  یـشوهیب  ای  یتسم  لاح  رد  یـسک  رگا 

طرش م  ق . « 1136  » هدام هک  تسا  نیا  دـشابیم . لطاب  قـالط  نآ  تسا ، زغم  نودـب  یتسوپ  هدومن  ادا  هک  یظاـفلا  درادـن و  ار  نز  یئاـهر 
. تسا هتسناد  هدنهد  قالط  ندوب  دصاق  ار  قالط  تحص 

: دشاب نیعم  نز  دیاب  یئاهر ، دصق  دروم  - 2

هچنانچ دوش . دوجوم  دـناوتیمن  ددرگ  نییعت  شدروم  هکنآ  نودـب  یئاهر  ءاشنا  دـصق  اریز  دـشاب ، نیعم  دـیاب  دوشیم  هداد  قـالط  هک  ینز 
هک تسا  نآب  هیبش  يدام  ملاع  رد  رما  نیا  تسا و  لطاب  يروصت  دـهد ، رارق  یئاهر  ءاـشنا  دـصق  دروم  ار  رما  ود  زا  یکی  دـهاوخب  یـسک 

. تسا هتشادرب  ار  نیعم  درف  نتشادرب  زا  سپ  تسا و  روصت  نتشادرب  زا  لبق  اریز  درادرب ، ار  یئیش  ود  زا  یکی  یسک 
23 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

: دشاب اضر  ياراد  دیاب  هدنهد  قالط  - 3

تیاضر یقوقح  لامعا  رد  دصق  ریثأت  طرـش  اریز  دیامنب ، ار  روظنم  یقوقح  ریثأت  دناوتیمن  اضر ، نتـشاد  نودب  یئاهنتب  یئاهر  ءاشنا  دـصق 
ار دوخ  ررض  عفن و  هک  دشاب  یلدتعم  تیعـضو  رد  دیاب  هدنهد  قالط  اذل  تسا ، راوتـسا  نآ  رب  هدارا  يدازآ  دیامنیم و  دصق  هک  تسیـسک 

دشاب هرکم  هدنهد  قالط  هاگره  اذل  دیآیم ، دوجوب  هارکا  نودب  مارآ  طیحم  رد  نآ  دشاب و  هتـشاد  دوخ  لمع  رد  لماک  رایتخا  دجنـسب و 
هرکم هدنهد  قالط  هاگره  نیاربانب  دشاب . راتخم  دـیاب  هدـنهد  قالط  دـیوگیم : م  ق . « 1136  » ةدام هک  تسا  نیا  تسین . حیحـص  وا  قـالط 
. تسا هداد  رارق  هدنهد  قالط  ندوب  راتخم  ار  قالط  تحص  طرش  هدام  اریز  دیامن ، ذیفنت  ار  نآ  يدعب  ياضر  ۀلیسوب  دناوتیمن  دشاب ،

، دشابن راتخم  هلماعم  نیح  رد  نیفرط  زا  یکی  هاگره  هک  تسا  تالماعم  رد  هچنآ  فالخ  رب  دشابیم ، هیماما  ياهقف  قافتا  دروم  روبزم  لوق 
قبط تشذگ  هلماعم  تحص  یساسا  طیارش  رد  هکنانچ  ددرگیم . ذیفنت  هارکا  عفر  زا  سپ  هلماعم  ياضما  ۀلیـسوب  م  ق . « 209  » ةدام روتسدب 

دیدهت دوخ  يوربآ  ای  لام  ای  ناجب  تبـسن  ار  وا  هدوب و  يروعـش  اب  صخـش  رد  رثؤم  هک  دوشیم  لصاح  یلامعاب  هارکا  : » م ق . « 202  » هدام
رظن رد  دیاب  صخـش  ندوب  نز  ای  درم  قالخا و  تیـصخش و  نس و  زیمآهارکا ، لامعا  دروم  رد  دشابن . لمحت  لباق  ًاتداع  هک  يوحنب  دـنک 

«. دوش هتفرگ 
بجوم دالوا  ءابآ و  هجوز و  جوز و  لیبق  زا  وا  کیدزن  ماوقا  يوربآ  ای  ناج  ای  سفن  رد  هلماعم  فرط  دیدهت  : » دیوگیم م  ق . « 204  » هدام

«. تسا فرع  رظنب  هتسب  هارکا  ندوب  رثؤم  يارب  هجرد  یکیدزن  صیخشت  هدام  نیا  دروم  رد  تسا . هارکا 
ای دراذگ و  ارجا  عقومب  ار  دوخ  دیدهت  دناوتیمن  هدننکدیدهت  هک  دنادب  تسا  هدش  دیدهت  هک  یـصخش  هاگره  : » دیوگیم م  ق . « 205  » هدام

بوسحم هرکم  صخـش  نآ  دزاـسن  عقاو  ار  هلماـعم  دـنک و  عفد  دوخ  زا  ار  هارکا  تقـشم  نودـب  هکنیا  رب  دـشاب  رداـق  روبزم  صخـش  دوخ 
يرگید  نز  یناهنپ  رد  دراد ، نز  هک  يدرم  هاگره  نیاربانب  دوشیمن .»

 24 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
رارق دصق  ءوس  دروم  هک  دـشاب  هتـشاد  نآ  میب  دـنیبب و  وا  ۀـیحان  زا  یکانرطخ  تیعقوم  رد  ار  دوخ  لوا ، نز  عالطا  رثا  رد  رهوش  و  دریگب ،
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درجم : » دـیوگیم هک  م  ق . « 208  » ةدام زا  دافتـسم  دوشیمن . بوسحم  هرکم  دـهد ، قالط  ار  مود  نز  دوشب ، يدـیدهت  هکنآ  نودـب  دریگ و 
«. دوشیمن بوسحم  هارکا  دشاب  هدش  يدیدهت  سک  نآ  فرط  زا  هکنآ  نودب  یسک  زا  فوخ 

هدوبن هارکا  رثا  رد  روبزم  قالط  دهد ، قالط  ار  دوخ  نز  دوش  راچان  نز  يراتفردب  ای  یناشیرپ  رقف و  دننام  رارطضا  ۀجیتن  رد  یسک  هاگره 
بوسحم هرکم  دنک  هلماعمب  مادقا  رارطـضا  ۀـجیتن  رد  یـسک  رگا  : » م ق . « 206  » ةدام تسا . حیحـص  م  ق . « 206  » ةدام زا  طبنتـسم  ربانب  و 

«. دوب دهاوخ  ربتعم  يرارطضا  ۀلماعم  هدشن و 
هدوبن و هارکا  ۀجیتن  رد  روبزم  قالط  ددرگ ، قالطب  روبجم  وا  هاگداد  ۀلیسوب  دیامن و  قالطب  رابجا  ار  رهوش  دراد  قح  نز  هک  يدراوم  رد 

ینوناق ۀحلاص  تاماقم  مکحب  هلماعم  ءاشناب  صخـش  ندش  مزلم  : » یندـم نوناق  « 207  » هداـم م . ق . « 207  » هدام زا  طبنتـسم  تسا . حیحص 
«. دوشیمن بوسحم  هارکا 

دشاب قالط  ۀغیصب  دیاب  قالط  - 4

هراشا

هکنآ رگم  درادن ، دنک  دصق  رب  تلالد  هک  يزیچب  جایتحا  دشابیم و  دوصقم  داجیا  يارب  یفاک  هیقیقح  ةدارا  تاعاقیا  رد  تشذـگ  هکنانچ 
هیقیقح ةدارا  رگید  ترابعب  دـشابیمن . دوصقم  ققحت  طرـش  وا  عالطا  تیاضر و  فرط و  روضح  عاقیا  رد  اریز  دـیامن ، حیرـصت  نآب  نوناق 

نآ زا  یکی  دـنادب . مزال  ار  نآ  نوناق  جراخ  تهجب  هکنآ  رگم  درادـن ، هیئاشنا  ةداراب  جاـیتحا  روظنم ، ياـضتقم  داـجیا  يارب  تاـعاقیا  رد 
. تسا قالط  دراوم 

ققحت يارب  یفاک  دنک  دصق  رب  تلالد  هک  يزیچ  رهب  ار  یئاهر  هیقیقح  ةدارا  ندوب  نورقم  یندم  نوناق  تسا  یکاح  « 1134  » هدام هکنانچ 
نآ  هک  تسنآ  رب  هکلب  هتسنادن ، قالط 
 25 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

دشاب »...  قالط  ۀغیصب  دیاب  قالط  : » م ق . « 1134  » هدام دشاب . قالط  هغیصب  ظفل و  دیاب  زیچ 
قالط يارب  نوناق  هک  تسا  یتیمها  رابتعاب  تیصوصخ  نیا  دشاب . قلط  ۀملک  تاقتشم  زا  دیوگیم  هدنهد  قالط  هک  قالط  ۀغیص  دیاب  ینعی 

رد خیش  ترابع  قالطا  زا  اما  تسا . لوق  نیا  رب  هیماما  ياهقف  روهشم  تسا . هداد  رارق  نآ  ققحت  يارب  ار  یصوصخم  تافیرـشت  هتخانش و 
رداق رهوش  هچ  رگا  ددرگیم ، ققحم  ینابز  رهب  دـشاب ، قالط  فدارم  هک  یظفل  رهب  قالط  هک  دوشیم  هداد  لامتحا  وا  ناوریپ  ضعب  هیاهن و 

. دشاب زین  صوصخم  هغیص  نتفگب 
هک دور  راکب  ياهغیـص  رد  دیاب  دشاب ، قالط  ۀملک  زا  قتـشم  دیاب  هکنآ  رب  هوالع  دوریم ، راکب  قالط  عاقیا  رد  هک  یظفل  روهـشم  رظن  ربانب 

رگید تاملک  اما  قلاط . ۀـنالف  ای  قلاط  تنا  زا : دـنترابع  ظافلا  نآ  دـنرکذتم  هیماما  ياهقف  هچنآ  ربانب  دـشاب . یئاهر  ءاشنا  دـصق  زا  یکاح 
ای ۀیلخ  تنا  لیبق  زا  يرگید  تاملکب  هک  ینانچمه  دیامنیمن ، تیافک  ۀنالف  تقلط  ای  ۀقلطم  تنا  دننام  دشاب  هدش  قتـشم  قالط  زا  هچ  رگا 

. دیامنب نآب  قالط  دصق  هچ  رگا  ددرگیمن ، ققحم  قالط  ۀیرب ، تنا 
عقاو قالط  نآ  ریغب  دـشاب  هتـشادن  صوصخم  ۀغیـصب  قالط  ءاشنا  رب  تردـق  رهوش  هاگره  هک  تسنآ  رد  رهاظ  هچ  رگا  ـالاب  هداـم  قـالطا 

نابزب دناوتیم  رهوش  الا  تسا و  صوصخم  ۀغیص  نتسناد  تروص  رد  رما  نیا  ددرگیم ، طابنتسا  ینوناق  داوم  حور  زا  هکنانچ  یلو  دوشیمن ،
ۀغیـص دـیاب  رهوش  هک  تسین  دوـجوم  یلیلد  اریز  دـهد  قـالط  ار  دوـخ  نز  دـشاب  نآ  اـب  فدارتـم  هک  یتـغل  ۀلیـسوب  یبرع  زا  ریغ  يرگید 

. ددرگ ارجا  وا  ۀلیـسوب  ات  دیامن  باختنا  قالط  ۀغیـص  يارجا  يارب  یلیکو  هکنآ  ای  دـیامنب و  قالطب  مادـقا  سپـس  دزومایب و  ار  صوصخم 
قالط ار  دوخ  نز  نتـشون  ۀلیـسوب  دناوتیم  دشاب  لال  رهوش  هک  یتروص  رد  تشذگ  هچنآ  ربانب  دناهدومن . حیرـصت  رما  نیا  رب  هیماما  ءاهقف 

هک  یتروص  رد  دناسرب . ار  هدنسیون  دصق  دناوتیم  هراشا  زا  شیب  نتشون  ظفلت ، رب  تردق  مدع  تروص  رد  اریز  دهد ،
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 26 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
ق. « 192  » ةدام زا  طبنتسم  دهدیم . قالط  ار  دوخ  نز  تسا  اضر  دصق و  نیبم  هک  ةراشا  ۀلیسوب  دشاب ، هتشادن  طخ  نتشون  رب  تردق  رهوش 

«. دوب دهاوخ  یفاک  دشاب  اضر  دصق و  نیبم  هک  ةراشا  دشابن  نکمم  ظفلت  اهنآ  زا  یکی  ای  نیفرط  يارب  هک  يدراوم  رد  : » دیوگیم هک  م 
: دیوگب هبترم  کی  رهوش  هک  تسا  یفاک  ددرگ  عقاو  ًاحیحص  قالط  هکنآ  يارب 

زا ریغب  قلاط ، یه  قلاط ، یه  ای  قلاط  تنا  قلاط ، تنا  دـیوگب : رهوش  هکنآ  دـننام  دـیامن ، رارکت  ار  نآ  هبترم  نیدـنچ  هچنانچ  قلاط و  تنا 
. ددرگیمن عقاو  قالط  کی 

روبزم ترابع  نتفگ  اب  ایآ  هکنیا  رد  اما  دوشیمن . عقاو  قالط  هس  ًاثالث ) قلاـط  یه   ) تسا قلاـط  هعفد  هس  وا  دـیوگب : رهوش  هک  یتروص  رد 
کی نآ  رثا  رد  هک  تسنآ  رب  روهـشم  لوق  دنـشابیم : لوق  ود  ياراد  هیماـما  ياـهقف  دوشیمن ، عقاو  کیچـیه  اـی  ددرگیم  عقاو  قـالط  کـی 

دهاوخب روبزم  نز  هچناـنچ  دـنک و  عوجر  واـب  دـناوتیمن  رهوش  ددرگیم و  عقاو  قـالط  هس  هک  دـننآ  رب  هماـع  ياـهقف  دوشیم . عـقاو  قـالط 
. دیامن حاکن  لوا  رهوش  اب  روبزم ، حاکن  لالحنا  زا  سپ  دنک و  رهوش  يرگیدب  دیاب  دیآ ، رد  درم  نامه  جاودزاب 

دوشیم و لحنم  حاکن  دـیدرگ  ققحم  هکنآ  زا  سپ  تسا و  حاـکن  لـالحنا  بابـسا  زا  یکی  قـالط  هک  تسنآ  ریخا  هیرظن  نـالطب  رب  لـیلد 
دیآرد درم  تیجوزب  قالط  ره  زا  سپ  نز  هک  تسنآ  رب  طونم  قالط  هس  ققحت  نیاربانب  تسا . ددجم  تیجوز  داجیاب  طونم  ددجم  قالط 

مود هبترم  رد  قلاط  تنا  نتفگ  هلیـسوب  هک  تسنآ  هدـش  عقاو  جراخ  رد  هچنآ  تسا و  هدـماین  دوجوب  رما  نیا  دوش و  هداد  قـالط  سپـس  و 
. درادن يرثا  هنوگچیه  تسا و  لصاح  لیصحت  نآ  هدش و  هداد  قالط  ًاددجم  هدوب  لحنم  اًلبق  وا  اب  تیجوز  هطبار  هک  ینز 

عرف

عقاو قالط  هس  ًاثالث ، قلاط  یه  نتفگب  ای  ررکم و  نداد  قالط  هبترم  هسب  هک  دـشاب  دـقتعم  ننـست و  لـها  بهذـم  ناوریپ  زا  رهوش  هاـگره 
نز  نآ  اب  ددجم  حاکن  للحم  نودب  ای  دیامن و  نآب  عوجر  دناوتیمن  رهوش  ددرگیم و  راتفر  وا  دقتعم  قبط  دوشیم ،

 27 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
هب تبسن  ار  یبهذم  ره  تاررقم  هیماما  قوقح  اریز  هعیش ، زا  ریغ  يرگید  بهذم  ناوریپ  زا  ای  دشاب  هعیش  بهذم  ناوریپ  زا  نز  هاوخ  دنک ،

. درامشیم لمعلا  مزال  مرتحم و  نآ  ناوریپ 

دشاب زجنم  دیاب  قالط  ءاشنا  - 5

تـسا عامتجا  هیلوا  لولـس  لالحنا  هک  قالط  اریز  تسا » لطاب  طرـشب  قلعم  قالط  دشاب و  زجنم  دیاب  قالط  : » دـیوگیم م  ق . « 1135  » هدام
دیاب نز  یئاهر  رب  هدـنهد  قالط  ةدارا  اذـل  دریگب ، رارق  نیجوز  راـظتنا  لزلزت و  شوختـسد  دـیابن  دراد و  یعاـمتجا  مظن  رد  یقیمع  ریثأـت 
دننام دوش  هداد  رارق  يرگید  رما  رب  فقوتم  نآ  شیادـیپ  ینعی  دـشاب ، قلعم  نز  یئاهر  ققحت  هک  یتروص  رد  دریگ . ماـجنا  یعطق  زجنم و 
لطاب قالط  دشابن ، رـسپ  وا  لمح  هاگره  هکنآ  ای  دوشن و  نتـسبآ  رگید  هام  ود  ات  هاگره  مداد  قالط  ار  دوخ  ۀـجوز  دـیوگب : یـسک  هکنآ 

ار هیلع  قلعم  دوجو  راظتنا  دیاب  نیجوز  دوب و  دـهاوخ  لزلزتم  هیلع  قلعم  شیادـیپ  خـیرات  ات  قالط  نامز  زا  یئوشانز  تیعـضو  اریز  تسا ،
زا هیلع  قلعم  هک  ددرگیم  نالطب  بجوم  قالط  رد  قیلعت  یتروص  رد  دراد . هداوناخ  نامزاس  رارقتـسا  تابثاب و  تافانم  رما  نیا  و  دنـشکب ،

حبص ادرف  هاگره  مداد  قالط  ار  وت  دیوگب : هکنآ  دننام  عوقولا  ققحم  هاوخ  الاب و  لاثم  دننام  دشاب  عوقولا  لمتحم  هاوخ  دشاب ، هدنیآ  روما 
دننام تسا ، دوجوم  قالط  نیح  رد  هک  دـشاب  يروما  زا  ای  دـشاب و  قالط  تحـص  طیارـش  زا  هیلع  قلعم  هچنانچ  الا  و  دـنک ، عولط  باـتفآ 

هچ رگا  قالط  هنوگنیا  اریز  تسا ، حیحص  روبزم  قالط  مداد  قالط  ار  وت  ماهدنز  نم  هاگره  ای  یشاب ، نم  نز  هچنانچ  دیوگب : رهوش  هکنآ 
. ددرگیم دوجوم  ءاشنا  دصق  اب  هکلب  دشابیمن ، يرگید  رما  ققحتب  طونم  لزلزتم و  نآ  شیادیپ  تقیقح  رد  یلو  تسا  قلعم  یبدا  رظن  زا 
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قالط ۀغیص  رد  نز  نییعت  - 6

رکذ ای  وا  مان  رکذ  ۀلیسوب  نآ  دوش و  نییعت  زین  قالط  ۀغیـص  يارجا  عقوم  رد  جراخ  رد  دیاب  تسا ، هدرک  ار  وا  قالط  دصق  رهوش  هک  ینز 
هقلطم  وا  نز  قلاط ، یتجوز  دیوگب : هچنانچ  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  نز  کی  ياراد  درم  هکنآ  رگم  دیآیم ، لمعب  هراشا  ای  ریمض 

 28 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
رگم دـشاب ، هتـشاد  يددـعتم  ياـهنز  درم  هکنآ  فـالخب  دریگ ، رارق  يرگید  دـناوتیمن  نز  نآ  زا  ریغب  رهوش  دـصق  عوضوم  اریز  ددرگیم ،

دـصق رهوش  هاگره  دوشیم . هتفریذپ  لیلد  نودب  دوخ  روظنم  رب  رهوش  ۀتفگ  تروص  نیا  رد  دـیامنب ، اهنآ  نیب  زا  ار  ینیعم  نز  دـصق  هکنآ 
وبا ددرگیم . نییعت  هعرق  ۀلیـسوب  هقلطم  نز  هک  تسنآ  رب  عیارـش  رد  ققحم  دـننام  ءاـهقف  زا  یـضعب  دـشاب ، هدومنن  قـالط  رد  ار  ینیعم  نز 

رب شلوق  ود  زا  یکی  رد  خیـش  سیردا و  نبا  یـضترم و  دـیفم و  دوشیم . هدراذـگ  رهوش  ةدـهعب  اـهنآ  نییعت  هک  دـننآ  رب  یعفاـش  هفینح و 
اب ریخا  لوق  هک  دـسریم  رظنب  تسا . رما  نیا  رب  عامجا  هدـش  تیاکح  تایربط  زا  هچنآ  راـصتنا و  رد  تسا ، لـطاب  روبزم  قـالط  هک  تسنآ 

نهذ رد  ءاشنا  دصق  داجیا  اریز  دشابیمن ، ققحت  لباق  عوضوم  نییعت  نودب  عاقیا ) ای  دقع  رد   ) ءاشنا دـصق  اریز  تسا  قفاوم  یقوقح  لوصا 
. تخاس عقاو  دشاب  هتشاد  يدروم  هکنآ  نودب  جراخ  رد  ار  یلمع  ناوتیمن  هک  ینانچمه  تسا ، نهذ  رد  نآ  عوضوم  دوجوب  جاتحم 

دیشخب یئاهر  قالط  هغیص  کی  ۀلیسوب  ار  نز  دنچ  ای  ود  ناوتیم  عرف -

ناریمش و غاب  رهش و  ۀناخ  یسک  هکنآ  دننام  داد  رارق  دقع  کی  دروم  ار  رما  دنچ  ناوتیم  هک  تشذگ  تادهعت  دوقع و  تمسق  رد  هکنانچ 
. دشورفب لایر  نویلم  کیب  ار  دوخ  لیبموتا 

قالط هغیص  کیب  ار  اهنآ  ياتود  دناوتیم  تسا  نز  راهچ  ياراد  هک  يدرم  اًلثم  داد ، رارق  عاقیا  دروم  ار  ددعتم  رما  دنچ  ناوتیم  هنوگنیمه 
. دهد

29 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

دهاش ود  روضح  مراهچ  لصف 

هراشا

يارب ددرگ » عقاو  دنونـشب  ار  قـالط  هک  لداـع  درم  رفن  ود  لـقاال  روـضح  رد  قـالط و  ۀغیـصب  دـیاب  قـالط  : » م ق . « 1134  » ةدام روتـسدب 
دنـس اـهنت  قـالط  ددرگیمن . ققحم  قـالط  نآ  نودـب  هک  هداد  رارق  یتافیرـشتب  طورـشم  ار  نآ  ققحت  نوناـق  قـالط ، ترثک  زا  يریگولج 

تافیرشت نودب  هاگره  هک  تسنآ  رما  نیا  تلع  دشابیم . لطاب  قالط  نآ  نادقف  اب  هک  تسا  تافیرشتب  طونم  نآ  تحص  هک  تسا  یئاضق 
هک هداوناخ  یتسـس  بجوم  رما  نیا  دـهد و  قالط  ار  دوخ  نز  دـناوتب  ناـمز  ره  تینابـصع  رثا  رد  رهوش  تسا  نکمم  ددرگ ، عقاو  قـالط 

. دنونشب ار  قالط  ۀغیـص  هک  تسا  لداع  درم  ود  روضح  صوصخم ، هغیـص  رب  هوالع  روبزم  تافیرـشت  ددرگیم . تسا  عامتجا  هیلوا  ۀتـسه 
: ددرگیم نایب  اًلیذ  نانآ ، دزن  هغیص  ءارجا  دهاش و  ود  طئارش  حرش  کنیا 

دهاش ود  روضح  رد  قالط  ۀغیص  يارجا  - 1

ار قالط  هغیـص  هک  دشاب  هدش  هتـساوخ  نانآ  زا  هاوخ  دشابیم ، قالط  تحـص  طرـش  دهاش  رفن  ود  روضح  تسا  یکاح  هدام  رهاظ  هکنانچ 
قالط ۀغیص  رهوش  دناهتسشن  دوخ  یصخش  راک  يارب  رفن  نیدنچ  هک  یسلجم  رد  هکنآ  ای  دنشاب ، هدش  رـضاح  نآ  يارب  دنیامنب و  عامتـسا 

. دیامنیم ءارجا  ار  قالط  ۀغیص  هک  دشابیم  نیجوز  لیکو  ای  رهوش  زا  ریغ  روبزم  دهاش  رفن  ود  دنونشب . نانآ  دیوگب و  ار 
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ياهسلج رد  دهاش  ود  زا  یکیدزن  قالط  ۀغیص  هک  دشابیمن  یفاک  دوش و  هتفگ  دهاش  ود  روضح  رد  قالط  ۀغیص  دیاب  قالط  تحص  يارب 
کی رد  نانآ  روضح  هتـسناد ، مزال  ار  لداع  درم  رفن  ود  روضح  هک  مه  هدام  رهاظ  ددرگ . رارکت  هغیـص  نآ  رگید ، دهاش  دزن  دوش و  داریا 

. تسا هسلج 
30 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

دهاش ود  ندوب  درم  - 2

هدیـسر مامت  لاس  نسب 18  هک  تسا  یـسک  درم  زا  روظنم  دوش . هتفگ  درم  ود  روضح  رد  دـیاب  قالط  دـنکیم  حیرـصت  ـالاب  ةداـم  هکناـنچ 
دریگیم رارق  قالط  رد  دهاش  هک  یسک  دیاب  راچان  دوشیمن . قالطا  درم  یقوقح  فرع  رد  هدیسرن  ینوناق  غولب  نسب  هک  یـسکب  اریز  دشاب ،

ار قالط  هغیص  دیاب  درم  ود  تسا  رکذتم  م  ق . « 1134  » هدام هکنانچ  اریز  دشاب ، هقافا  لاح  رد  تسا  يراودا  نونجم  هچنانچ  دشاب و  لقاع 
یهجوت نونجم  و  دسرب ، نانآ  شوگب  یئادص  هکنآ  هن  تسنآ ، ةدنیوگ  دوصقم  موهفمب و  هجوت  قالط  ۀغیص  ندینـش  زا  روظنم  دنونـشب و 

زا عنام  هک  دسریم  رظنب  هفـس  اما  دوشیم . هدناوخ  نابز  نآب  قالط  هغیـص  هک  دنـشاب  ینابزب  انـشآ  دـیاب  تهج  نیدـب  درادـن ، تسا  مزال  هک 
ینعی ندوب ، دـهاش  زا  عنام  رما  نیا  دـشابیم و  دوخ  یلام  قوقح  لاوما و  رد  فرـصت  زا  عونمم  هیفـس  اریز  دـشابن ، قـالط  رد  ندوب  دـهاش 
دهاش دناوتیمن  نز  ود  ای  نز و  کی  درم و  کی  هتـسناد ، مزال  ار  درم  ود  روضح  هک  هدام  حیرـص  ربانب  دوب . دهاوخن  قالط  هغیـص  ندـینش 

. دنریگ رارق  قالط 

دهاش ود  ندوب  لداع  - 3

ياراد هک  تسیناملسم  زا  ترابع  نآ  تسا و  مالسا  قوقح  تاحالطـصا  زا  یکی  لداع  دشاب . تلادع  ۀکلم  ياراد  هک  تسا  یـسک  لداع 
ۀکلم ار  تلاح  نآ  دـشاب ، هتـشادن  زین  هریغـص  ناهانگ  باکترا  رب  رارـصا  ددرگن و  هریبک  ناهانگ  باـکترا  درگ  هک  دـشاب  یحور  تلاـح 

هک تسنآ  صخـش  رد  رهاظ  نسح  زا  روظنم  تسا . اـهنآ  رد  تلادـع  هکلم  دوجو  زا  فشاـک  صاخـشا  رد  رهاـظ  نسح  دـنیوگ . تلادـع 
لمع وا  زا  هک  دـنراد  راهظا  دـننادب و  یکین  راکتـسرد و  درم  ار  وا  اهنآ  دوش  لاؤس  وا  تیعـضو  زا  دنـسانشیم  ار  وا  هک  یناسک  زا  هاـگره 

تلادع هک  دننآ  رب  ءاهقف  رثکا  تسا و  رهاظ  نسح  تلادـع  هک  دـننآ  رب  هیماما  ياهقف  زا  ياهدـع  هک  تسا  تهج  نیدـب  دـناهدیدن . یتشز 
. دشابیم قالط  تحص  يارب  یفاک  دوهش  مالسا  هک  دننآ  رب  يدنوار  هیاهن و  بحاص  دننام  یضعب  تسا و  هیناسفن  ۀکلم 

دشابیم  یکاح  دنونشب ) ار  قالط  هک  لداع  درم  رفن  ود   ) الاب ةدام  ترابع  هکنانچ 
 31 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

، دنـشاب اراد  هدـمآ  رامـشب  يوعد  تابثا  هلدا  ماسقا  زا  هک  ار  یهاوگ  يارب  مزال  طئارـش  لداع  درم  ود  هک  تسین  مزال  قالط  تحـص  يارب 
تازاجمب موکحم  هکنآ  ای  روک و  ای  دنـشاب و  نز  اـی  رهوش  نیوبا  دـننام  نیجوز ، کـیدزن  نادـنواشیوخ  زا  رفن  ود  نآ  تسا  نکمم  هکلب 

ةدام یندم و  یسرداد  نیئآ  412 و 413 »  » هدام  ) دشاب حرطم  نز  ای  رهوش و  اب  نانآ  نیب  یئازج  ای  یندـم  يوعد  هکنآ  ای  دنـشاب و  یئانج 
. تسا هدشن  هتساوخ  نانآ  یهاوگ  لیلد ، هیهت  رظن  زا  دنشابیمن و  يوعد  رد  دهاش  دنتسه و  قالط  رد  دهاش  نانیا  اریز  م ،) ق . « 1313»

ای روجحم  ای  رک  ای  گنگ  ای  روک  صاخشا   ) هدش هتـشون   1317 / 2 خروم 14 / قالط  جاودزا و  تبث  رتفد  ۀـمانماظن  « 8  » هدام رد  هچنآ  اما 
. تسا قالط  یمسر  رتفد  رد  قالط  تبث  تافیرشت  رظن  زا  دنشاب ) دهاش  ای  فرعم  دنناوتیمن  دیشر  ریغ  ای  غلاب  ریغ 

دنسانشب ار  رهوش  نز و  دیاب  دهاش  ود  - 4

هک ینز  هدنهد و  قالط  رهوش  هک  ددرگیم  مولعم  هتسناد ، مزال  لداع  درم  رفن  ود  ۀلیسوب  ار  قالط  ندینش  هک  الاب  ةدام  نایب  ةوحنب  هجوت  اب 
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. دنسانشب اًلماک  ار  نانآ  درادن  یموزل  دنشاب و  مولعم  دهاش  ود  دزن  دیاب  دیامن  لهج  عفر  هک  ياهزادنا  ات  دوشیم  هداد  قالط 
. دنهد زیمت  نارگید  زا  ار  نیجوز  هدهاشم ، ای  مان  ثیح  زا  دهاش  رفن  ود  هک  تسا  یفاک  نیاربانب 

ۀغیـص ای  دنـشابن و  لداع  هکنآ  ای  دنـشابن و  درم  دنونـشیم  ار  قالط  هغیـص  هک  يدهاش  رفن  ود  هچنانچ  م  ق . « 1134  » ةدامب هجوت  اب  يراـب 
اب دناوتیم  درم  نز و  زا  کی  ره  اذل  ددرگیمن . ققحم  قالط  دشاب ، يرگید  رما  هجوتم  نانآ  ساوح  ای  دنشاب و  رک  هکنانچ  دنونشن  ار  قالط 

. دیامنب ار  قالط  نالطب  مالعا  تساوخرد  رادتیحالص  عجرم  رد  الاب  روما  زا  یکی  تابثا 
، دـناهدوب قساف  تقیقح  رد  یلو  دنـشاب ، لداع  ناهاوگ  دـهدیم  قالط  ار  نز  هک  وا  لیکو  ای  رهوش و  رظن  رد  هچنانچ  تشذـگ  هچنآ  ربانب 

قالط رد  لیکو  هاگره  نینچمه  دـهد . رثا  بیترت  نآ  رب  دـنادب و  حیحـص  ار  قـالط  نآ  دـناوتیمن  دـشابیم  هاـگآ  ناـنآ  قسف  زا  هک  یـسک 
. تسا یقاب  وا  رظن  رد  قباس  حاکن  بوسحم و  هدشن  عقاو  قالط  درامش ، قساف  ار  نانآ  رهوش  یلو  دنادب ، لداع  ار  ناهاوگ 

32 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

دیامنب قالط  تساوخرد  دناوتیم  نز  هک  يدراوم  موس - باب 

هراشا

یقح نینچ  نزب  دیامنب و  لحنم  ار  تیجوز  قالط  ۀلیـسوب  دناوتیم  دوخ  ةداراب  ًارـصحنم  رهوش  م  ق . « 1133  » ةدام رد  روکذم  ةدـعاق  قبط 
واب ءانثتـسا  نوناق  تسا  لمحت  لباق  ریغ  نز  يارب  یئوشانز  ۀمادا  هک  يدراوم  رد  یلو  دـبای ، یئاهر  یئوشانز  دـیق  زا  هک  تسا  هدـشن  هداد 

: دنک قالط  تساوخرد  هاگداد  زا  دناوتب  هک  تسا  هداد  هزاجا 

رثالا دوقفم  بیاغ  دروم  رد  - 1

دناوتیم نز  تشذگ ، یندم  قوقح  باتک  مراهچ  دـلج  رد  م . ق . « 1030  » و « 1029  » داوم حرش  رد  رثالا  دوقفم  بئاغ  تمـسق  رد  هکنانچ 
قالط ار  وا  م  ق . « 1023  » ةدام تیاعر  اب  هاگداد  دیامنب . قالط  تساوخرد  هاگداد  زا  دشاب  رثالا  دوقفم  بئاغ  لاس  راهچ  وا  رهوش  هاگره 

. دهدیم

هقفن نداد  زا  وا  تردق  مدع  ای  رهوش و  فاکنتسا  دروم  رد  - 2

هراشا

نز هقفن ، ندادـب  وا  مازلا  همکحم و  مکح  ءارجا  ناـکما  مدـع  هقفن و  نداد  زا  رهوش  فاکنتـسا  تروص  رد  : » م ق . « 1129  » ةدام روتسدب 
«. هقفن نداد  زا  رهوش  زجع  تروص  رد  تسا  نینچمه  دیامنیم . قالطب  رابجا  ار  وا  رهوش  مکاح  دنک و  عوجر  مکاحب  قالط  يارب  دـناوتیم 

: دیامن قالطب  رابجا  ار  رهوش  هک  دنک  تساوخرد  هاگداد  زا  دناوتیم  ریز  دروم  ود  رد  نز  تسا  یکاح  روبزم  هدام  هکنانچ 
دلج باتک  رد  هجوز  ۀـقفن  تمـسق  رد  هکنانچ  دـیامن - فاکنتـسا  نآ  رب  تردـق  اـب  نز  ةدـنیآ  هقفن  نداد  زا  رهوش  هک  یتروص  رد  لوا -

هدومن و  يوعد  ۀماقا  هاگداد  رد  دناوتیم  نز  تسا و  رهوش  ةدهع  رب  نید و  مئاد  نز  هتشذگ  نامز  هقفن  تشذگ ، مراهچ 
 33 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

ارجا ینوناـق  لـحارم  ریـس  زا  سپ  هاـگداد  مکح  دـیامنیم . رداـص  نآ  هیدأـتب  مکح  هدومن و  یگدیـسر  هاـگداد  دـهاوخب  رهوـش  زا  ار  نآ 
. ددرگیم
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نید اریز  دیامنب ، قالطب  ار  رهوش  رابجا  تساوخرد  دناوتیمن  نز  دومن ، ارجا  ار  نآ  ناوتن  دـنکن و  ارجا  ًاعوط  ار  مکح  دافم  رهوش  هچنانچ 
هداد نزب  قالط  تساوخرد  قح  هک  دیامنیمن  باجیا  دشابیم ، هتـشذگ  نامز  ۀقفن  هچ  رگا  نآ  أشنم  تسا و  رهوش  رگید  نوید  دننام  روبزم 

هاگره اًلثم  دشابیمن . رهوش  ۀتـشذگ  نید  ۀیدأتب  طونم  یئوشانز  ۀمادا  تسا و  یئوشانز  ۀمادا  ناکما  مدع  يارب  نزب  قالط  ةزاجا  هچ  دوش ،
دیامن و نآ  ۀیدأت  زا  عانتما  وا  دوش و  رداص  هیئارجا  وا و  تیموکحم  رب  مکح  دشاب و  هدادـن  ار  دوخ  نز  هتـشذگ  ۀـقفن  لاس  کی  يرهوش 

مه اًلبق  دیامنیم و  هیدأت  بترم  ار  نز  هدنیآ  ۀـقفن  ینوناق  تاررقم  قباطم  یلو  درک ، ارجا  ار  مکح  دافم  ناوتن  وا  یلام  تردـق  مدـع  رثا  رد 
. دومن قالطب  روبجم  ار  رهوش  ناوتب  هک  دهدیمن  هزاجا  یقطنم  چیه  تسا ، هدومن  عیدوت  یگناب  رد 

دنک نآ  نداد  زا  عانتما  رهوش  هچنانچ  دیامنیم ، تمحز  راچد  نز  يارب  ار  یئوشانز  ۀمادا  نآ  ۀیدأت  مدع  هک  هدنیآ  نامز  ۀـقفنب  تبـسن  اما 
رهوش رابجا  صاصتخا  دـهاوخب . قالطب  ار  رهوش  رابجا  هاگداد  زا  دـناوتیم  نز  دومن ، نآ  ۀـیدأتب  مازلا  ار  وا  هاگداد  مکح  ۀلیـسوب  ناوتن  و 

هقفن و نداد  زا  رهوش  فاکنتـسا  تروص  رد  : » دیوگیم هک  تسا  یندـم  نوناق  « 1129  » هدام دافم  ةدنیآ  ۀقفن  ۀیدأت  مدـع  دروم  رد  قالطب 
قالطب رابجا  ار  وا  رهوش  مکاح  دـنک و  عوجر  مکاحب  قالط  يارب  دـناوتیم  نز  هقفن ، ندادـب  وا  مازلا  همکحم و  مکح  ءارجا  ناـکما  مدـع 

ینید هقفن  زا  روظنم  هک  دـشاب  دوجوم  هنیرق  هکنآ  رگم  دوشیم ، هتفگ  تسا  مزال  یناگدـنز  يارب  هچنآب  حالطـصا  رد  هقفن  اریز  دـیامنیم ».
. دشابیم هتشذگ  نامز  ۀقفن  نآ ، عوضوم  هک  تسا 

هقفن ندادن  رثا  رد  قالط  تساوخرد  قیرط 

سپ دیامنیم . هبلاطم  ار  نآ  درادیم و  میدقت  هاگدادب  دوخ  هدنیآ  ۀقفنب  تبسن  تساوخداد  نز  تشذگ ، نآ  حرـش  مراهچ  دلج  رد  هکنانچ 
. ددرگیم رداص  ینوناق  تاررقم  قبط  هیئارجا  نآ ، ندش  یعطق  هدنیآ و  نامز  ۀقفن  ندادـب  رهوش  تیموکحم  مکح  رودـص  یگدیـسر و  زا 

ندماین  تسدب  رهوش و  رابجا  رثا  رد  دومنن و  ارجا  ار  نآ  ًاعوط  رهوش  هاگره  هیئارجا  غالبا  زا  سپ 
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رادتیحالـص هاگدادـب  ـالاب  ةداـم  قبط  قـالط  ۀتـساوخب  يرگید  تساوخداد  نز  دومن ، ارجا  ار  هاـگداد  مکح  داـفم  ناوتن  وا ، يارب  یئاراد 
وا مازلا  دراد و  يراددوخ  هقفن  نداد  زا  رهوش  هکنآ  ندـش  تباث  روبزم و  تساوخردـب  یگدیـسر  هسلج و  نییعت  زا  سپ  هاگداد  دـهدیم .

. دهدب قالط  ار  دوخ  نز  هک  دیامنیم  موکحم  ار  رهوش  دشابیمن ، نکمم 
غـالبا رهوشب  ددرگیم و  رداـص  نآ  قبط  هیئارجا  دومن ) ماربا  ار  نآ  روشک  ناوید  ینعی   ) دیـسر یئاـهن  ۀـلحرمب  قـالط  مکح  هکنآ  زا  سپ 

نز تساوخردب  ینعی  دیامنیم ، ارجا  ار  نآ  رگید  ماکحا  دـننام  هاگداد  دـهدن ، قالط  ار  دوخ  نز  رهوش  درذـگب و  زور  هد  هاگره  دوشیم .
هک دیامنیم  یفرعم  قالط  رتفدب  ار  دوخ  ةدنیامن  ۀمان  ۀلیسوب  هاگداد  دومنن ، ارجا  ار  مکح  دافم  رهوش  هچنانچ  دنکیم و  تشادزاب  ار  رهوش 

. دهد قالط  مکاح  فرط  زا  ار  نز 
. »... دیوگیم هک  م  ق . « 1129  » ةدام ریخا  تمـسق  قبط  دشاب - دوخ  مئاد  نز  ةدنیآ  نامز  هقفن  نداد  زا  زجاع  رهوش  هک  یتروص  رد  مود -
رابجا تساوخرد  هقفن  نداد  زا  رهوش  زجع  دانتـساب  تساوخداد  ۀلیـسوب  دناوتیم  نز  هقفن » نداد  زا  رهوش  زجع  تروص  رد  تسا  نینچمه 
رهوش هک  دهدیم  مکح  درادن ، ار  دوخ  نز  ةدنیآ  ۀقفن  نداد  یئاناوت  رهوش  هکنآ  توبث  یگدیـسر و  زا  سپ  هاگداد  دـیامنب . قالطب  ار  وا 

نونکاـت هک  دروآ  ۀـمانیهاوگ  دـناوتیم  دوخ  رهوش  زجع  تاـبثا  يارب  نز  اًـلثم  دوـشیم . ارجا  مکح  ـالاب  ضرف  دـننام  دـهد و  قـالط  ار  وا 
هتخورف دناهتشاد  یئاراد  هچ  ره  هدرک و  نوریب  ار  وا  رجات  تسا  هدش  توترف  ناوتان و  هکنآ  رثا  رد  هدوب و  مدختـسم  يرجات  دزن  شرهوش 
ریگنیمز وا  رهوش  هکنآ  ای  و  تسین ، راـک  بسک و  هار  زا  مه  نآ  هیهتب  رداـق  دـهدب و  ار  نز  هقفن  هک  درادـن  يزیچ  رگید  دـناهدروخ و  و 

مکح نز  ياعدا  تحـص  تروص  رد  دـیامنیم و  یگدیـسر  روبزم  يوعدـب  هاگداد  درادـن . هشاعا  يارب  یهار  هدـنامزاب و  راـک  زا  هدـش و 
ارجا  ار  نآ  دافم  هیئارجا ، غالبا  خیرات  زا  زور  هد  فرظ  رد  رهوش  هچنانچ  دهد . قالط  ار  وا  رهوش  هک  دهدیم 
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. دهدیم قالط  ار  وا  یمسر ، رتفد  رد  دوخ  ةدنیامن  ۀلیسوب  هاگداد  دیدرگن ، لصاح  هجیتن  مه  وا  رابجا  زا  و  دومنن ،

رهوش فرط  زا  هبجاو  قوقح  ریاس  ءافیا  مدع  دروم  رد  - 3

: تسا يراج  زین  لیذ  دراوم  رد  لبق  ةدام  مکح  : » دیوگیم م  ق . « 1130  » ةدام
روکذم هبجاو  قوقح  ریاس  ترابع  دشابن »...  نکمم  ءافیا  رب  مه  وا  رابجا  دـنکن و  افو  ار  نز  هبجاو  قوقح  ریاس  رهوش  هک  يدروم  رد  - 1

. دهد ماجنا  دیامنیم  اضتقا  نز  وا و  یجازم  تیعضو  تعیبط و  هک  هنوگنآ  دیاب  رهوش  هک  تسا  یسنج  یکیدزن  زا  هیانک  روبزم  ةدام  رد 
رگیدکیب تبـسن  نیجوز  فیلاکت  تمـسق  رد  یندـم  قوقح  مراهچ  دـلج  رد  نآ  حرـش  هکنانچ  تسا  ددـعتم  هچ  رگا  نز  ۀـبجاو  قوقح  )

نوناق ار  رگید  فیلاکت  ماجنا  مدع  اریز  دشابیم ، یـسنج  یکیدزن  زا  هیانک  هدـش و  لامعتـسا  صاخ  ینعمب  روبزم  دروم  رد  یلو  تشذـگ ،
ًادعب نآ  حرش  هک  تسا  هداد  رارق  قالط  تساوخرد  تابجوم  زا  زین  ار  نآ  هدومن و  ریبعت  هدام  مود  قش  رد  ترشاعم ، ءوس  ترابعب ، یندم 

، دـشابن نکمم  ءافیا  رب  مه  وا  رابجا  دـنکن و  افو  ار  نز  ۀـبجاو  قوقح  ریاس  رهوش  دـیوگیم : هک  الاب  ةدام  رهاظ  زا  هکناـنچ  دـمآ ). دـهاوخ 
دوش تباث  هاگداد  رد  دیاب  هکلب  دشابیمن ، قالطب  رهوش  مازلا  يارب  یفاک  هتـشذگ  نامز  رد  رهوش  فرط  زا  یئوشانز  ۀـفیظو  ندادـن  ماجنا 
ءاـقب هک  تسا  روـبزم  تیعـضو  ۀـمادا  اریز  دوـمن ، رما  نآ  رب  راداو  زین  ار  وا  ناوـتیمن  تسین و  رـضاح  زین  ًادـعب  نآ  ءاـفیا  يارب  رهوـش  هـک 
رـضاح ای  دهدیم و  ماجنا  اًلعف  یلو  دشاب  هدومنن  ءافیا  ار  نز  ۀـبجاو  قوقح  یتدـم  رهوش  هاگره  الا  و  دـیامنیم ، لالتخا  راچد  ار  یئوشانز 

نآ حرـش  هکناـنچ  یـسنج  یکیدزن  زا  رهوش  هاـگره  نیارباـنب  دومن . دوخ  نز  نداد  قـالطب  راـبجا  ار  وا  ناوتیمن  دـهد ، ماـجنا  ًادـعب  تسا 
هاگداد دیامن . قالطب  رابجا  ار  شرهوش  هک  دهاوخب  هاگداد  زا  تساوخداد  ۀلیـسوب  الاب  ةدام  دانتـساب  دـناوتیم  نز  دـیامن ، عانتما  تشذـگ 

. دهد قالط  ار  وا  رهوش  هک  دهدیم  مکح  لبق  دروم  دننام  هفیظو ، نآ  ءافیاب  وا  ندـشن  رـضاح  رهوش و  عافد  عامتـسا  یگدیـسر و  زا  سپ 
قالط  رب  هیئارجا  رودص  یئاهن و  ۀلحرمب  مکح  ندیسر  زا  سپ 
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یمسر رتفدب  ار  دوخ  ةدنیامن  هاگداد  دوبن ، نکمم  تشادزاب  ۀلیسوب  مه  وا  رابجا  دادن و  قالط  ار  دوخ  نز  رهوش  هچنانچ  نآ ، غالبا  نز و 

. دهد قالط  ار  نز  ات  دیامنیم  یفرعم 
نیاربانب دیامنب . قالط  تساوخرد  هاگداد  زا  دـناوتیم  نز  دـنکن ، افو  رایتخاب  ار  نز  ۀـبجاو  قوقح  رهوش  هاگره  هک  تسنآ  الاب  ةدام  رهاظ 

. دنک قالط  تساوخرد  دناوتیمن  نز  دشاب ، هتـشادن  نزب  یـسرتسد  دشاب و  ینادنز  رهوش  هکنآ  دننام  دنک  افو  ار  نآ  دـناوتن  رهوش  هچنانچ 
مکح ناوتب  هک  تسناد  يدراوم  زا  ار  ریخا  ضرف  هدومن و  هدافتسا  الاب  ةدام  كالم  تدحو  زا  ناوتب  عیسو  ریسفت  کمکب  هک  دسریم  رظنب 

. دومن رداص  قالط  رابجاب 
مجنپ هبعـشب  یتساوخداد  الاب  ةدام  دانتـساب  دوب ، هدـش  دـبا  سبحب  موکحم  وا  رهوش  هک  ینز  « 1320  » رویرهـش زا  لـبق  رد  مراد  رظن  هچنآ 
رهوش تیموکحمب  مکح  یگدیـسر  زا  سپ  هاگداد  درک . قالطب  ار  دوخ  رهوش  رابجا  تساوخرد  دومن و  میدقت  نارهت  ناتـسرهش  هاگداد 

رویرهش هاگداد ، هلیسوب  نز  نداد  قالط  مکح و  ءارجا  زا  سپ  دیدرگ . ماربا  زیمت  رد  دیئات و  یشهوژپ  هلحرم  رد  مکح  نآ  دومن و  رداص 
الاب ةدام  كالم  تدـحو  رظن  زا  تشذـگ  هچنآ  رباـنب  دوب . ناـنآ  ناـیم  رد  وا  رهوش  دـندش  دازآ  هک  یـسایس  ناینادـنز  دیـسر و  ارف   1320

زا دـعب  هک  ءاصخ  ای  یلـسانت  تلآ  عطق  ای  دـشاب  يرامیب  رثا  رد  هاوخ  یـسنج ، فیاظو  ءاـفیا  رب  رهوش  تردـق  مدـع  هک  دوب  نآ  رب  ناوتیم 
مدـع هک  یتروص  رد  اما  دـیامنب . قالطب  ار  رهوش  رابجا  تساوخرد  هاگداد  زا  دـناوتیم  نز  رگید ، تهج  رهب  ای  دـشاب  هدـش  لصاح  حاکن 

«1125  » ةدام دانتـساب  دناوتیم  طقف  نز  دشاب ، هدش  ثداح  دقع  زا  دعب  هچ  رگا  دشاب ، ننع  يرامیب  رثا  رد  یـسنج  فیاظو  ءافیا  رب  تردـق 
. دنک خسف  ار  دوخ  حاکن  م  ق .

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 1302 

http://www.ghaemiyeh.com


هکنآ هاوخ  دیامنب ، هاگداد  زا  قالط  تساوخرد  یـسنج  فیاظوب  رهوش  ءافیا  مدع  تروص  رد  دـناوتیم  نز  الاب  ةدام  قالطاب  رظن  رکذـت -
. دشاب هداد  شور  رییغت  یئوشانز  نایرج  رد  هکنآ  ای  تسا  هدومنن  ءافیا  ار  نآ  دقع  زا  سپ  اًلصا 
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رهوش ترشاعم  ءوس  دروم  رد  - 4

زا یکی  دزاس .». لمحت  لباق  ریغ  وا  اب  ار  نز  یناگدنز  ۀـمادا  هک  يدـحب  رهوش  ترـشاعم  ءوس  دـیوگیم ...« : م  ق . « 1130  » هدام - 2 قش -
زا دـهدیم  هزاجا  نزب  هک  یترـشاعم  ءوس  تسا . رهوش  ترـشاعم  ءوس  دـهاوخب  قالطب  ار  رهوش  رابجا  هاـگداد  زا  دـناوتیم  نز  هک  يدراوم 

همادا تیعـضو  نآب  ار  یئوشانز  یناگدنز  دنک و  لمحت  ار  نآ  دـناوتن  نز  هک  دـشاب  يدـحب  دـیاب  دـهاوخب  قالطب  ار  رهوش  رابجا  هاگداد 
دـهد و رییغت  ار  دوخ  راتفر  سپ  نیا  زا  هک  دـیامن  دـهعت  هکنآ  دـننام  دومن ، ترـشاعم  نسحب  راداو  ار  رهوش  ناوتب  هچنانچ  نیاربانب  دـهد .

دوخ نز  قالطب  رابجا  ار  رهوش  هتشذگ  نامز  ترشاعم  ءوس  ببسب  دناوتیمن  هاگداد  دنک ، افو  دوخ  دهعتب  دراذگ و  رانک  ار  ترشاعم  ءوس 
طابنتـسا دزاس ) لمحت  لباق  ریغ  وا  اب  ار  نز  یناگدنز  ۀمادا  هک  يدحب  رهوش  ترـشاعم  ءوس  : ) دیوگیم هک  هدام  ترابع  زا  رما  نیا  دیامن .

، دـهد همادا  ار  یئوشانز  یناگدـنز  دـناوتیمن  نز  هک  ياهجرد  صیخـشت  تسا و  ترـشاعم  ءوس  يرما  هچ  هکنآ  صیخـشت  كالم  دوشیم .
ثیح زا  طیحم  تیعـضو  نینچمه  نیجوز و  یعامتجا  یقالخا و  یحور و  تیعـضو  نتفرگ  رظن  رد  اب  دروم  ره  رد  هک  دشابیم  فرع  رظنب 
طانم ةدنورپ  تسویپ  ۀلداب  هجوت  اب  دـشابیم  فرع  دارفا  زا  یکی  دوخ  هک  سرداد  صیخـشت  نیاربانب  دـیامنیم . نییعت  ار  نآ  ناکم  نامز و 

ار نز  دیامن و  یشاحف  دنک و  یئوجهدبرع  دیایب و  هناخب  تسم  اهبـش  بلغا  دشاب و  کیلکلا  رهوش  هاگره  اًلثم  دوب . دهاوخ  هاگداد  مکح 
هک دـهاوخب  دـهدب و  هاگدادـب  تساوخداد  دـناوتیم  نز  دـیامنن ، كرت  دـشاب و  داتعم  تسیاشان  تشز و  لاـمعاب  هکنآ  اـی  دـنزب و  کـتک 

گرب یئاهن و  مکح  رودـص  همکاحم و  ناـیرج  زا  سپ  هچناـنچ  تروص  نیا  رد  دـهد . قـالط  ار  وا  هک  دـیامن  موکحم  ار  رهوش  هاـگداد 
رد دوخ  هدنیامن  ۀلیـسوب  هاگداد  دیدرگن ، نکمم  مه  وا  رابجا  دومنن و  ارجا  ار  نآ  رهوش  دـهد ، قالط  ار  نز  دـیاب  رهوش  هکنآ  رب  یئارجا 

. دومن دهاوخ  هقلطم  ار  نز  قالط  رتفد 
رگیدکی  اب  یقالخا  قفاوت  دشابن و  مهافت  نسح  نیجوز  نیب  هک  ار  يدروم  یندم  نوناق 
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رد روبزم  دروم  تسا . هدرواین  رامشب  دیامن  قالطب  ار  رهوش  رابجا  تساوخرد  دناوتیم  نز  هک  يدراوم  زا  هدشن و  ضرعتم  دنشاب ، هتـشادن 

يوحنب رهوش  نز و  یبصع  تیعضو  یقالخا و  تیبرت  هک  يدروم  رد  تسا  نینچمه  درادن . نز  اب  ترشاعم  ءوس  رهوش  هک  تسا  یتروص 
هکنآ ای  تسا و  يراک  کتک  یئوجهدبرع و  یـشاحف و  وگتفگ و  نانآ  نیب  بلغا  دنیامن و  ادیپ  رگیدکی  اب  يراگزاس  دنناوتیمن  هک  تسا 
دهدن قالط  ار  وا  نز  زا  یلام  نتفرگ  عمطب  رهوش  دنیامنیم و  یناگدـنز  رگیدـکی  زا  ادـج  لاس  ای  هام  نیدـنچ  هتفگ و  كرت  ار  رگیدـمه 

نآ لمحت  نز و  نایزب  یناگدنز  نینچ  ۀـمادا  هک  دومن  طابنتـسا  ناوتب  الاب  هدام  كالم  تدـحو  زا  ریـسفت ، رد  هعـسوت  اب  هک  دـسریم  رظنب 
هاگره یلو  دیامنب ، قالط  تساوخرد  هاگداد  زا  رهوش ، ترـشاعم  ءوس  دروم  دـننام  دـناوتیم  نز  دـشابیم و  وا  يارب  جرح  رـسع و  بجوم 

. دومن هدافتسا  روبزم  ةدام  ریسفت  زا  ناوتیمن  دشاب  نز  فرط  زا  ترشاعم  ءوس  ًارصحنم 

دشاب جالعلا  بعص  يرسم  يرامیبب  التبم  رهوش  هک  يدروم  رد  - 5

هراشا

هرطاخم بجوم  نز  يارب  یئوشانز  ماود  جالعلا  بعـص - هیرـسم  ضارما  ۀطـساوب  هک  یتروص  رد  م ...« : ق . « 1130  » ةدام قش 3  روتسدب 
رظن زا  هچنآ  تسا . هدومنن  ار  جالعلا  بعص  يرامیب  فیرعت  نوناق  دیامنب . قالطب  ار  رهوش  رابجا  تساوخرد  هاگداد  زا  دناوتیم  نز  دشاب »
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ای رگیدـکی و  اب  نیجوز  یئوشانز  یتسیزمه  ترـشاعم و  رثا  رد  هک  تسا  يرامیب  جـالعلا ، بعـص  يرـسم  يراـمیب  تفگ  ناوتیم  یقوقح 
الا دماجنا و  لوطب  یتدم  دوش و  يراوشد  اب  هجاوم  نآ  ياوادم  دـنادرگ و  التبم  زین  ار  وا  دـنک و  تیارـس  نزب  رهوش  زا  یـسنج ، یکیدزن 

دننام دشابن  هرطاخم  بجوم  نز  يارب  یئوشانز  ماود  هکنآ  ای  دهاوخن و  ینالوط  یتدـم  راوشد و  نآ  ياوادـم  یلو  دـشاب  يرـسم  هچنانچ 
بعـص يرـسم و  رهوش  يرامیب  هکنآ  صیخـشت  دیامنب . هاگداد  زا  قالط  تساوخرد  دـناوتیمن  نز  نآ ، لاثما  سوفیت و  دـیئوفیت ، پیرگ ،

رد شناد  نوزفازور  تفر  شیپ  اب  اریز  دـشابیم ، صـصختم  کشزپ  اب  تسا ، هرطاـخم  بجوم  نز  يارب  یئوشاـنز  ماود  دـشابیم و  جـالعلا 
ياوادم  يارب  وراد  فشک 
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ار نآ  درب و  مان  ار  یصوصخم  يرامیب  ناوتیمن  دنـشابیم ، اوادم  لباق  ریغ  ای  دنتـسه  جالعلا  بعـص  دندوب  فورعم  هک  اهیرامیب  زا  يرایـسب 

. درک یفرعم  جالعلا  بعص  هشیمه  يارب 
رابجا ار  رهوش  دزادنایم ، هرطاخمب  ار  وا  تحص  یئوشانز ، ماود  هک  جالعلا  بعـص  يرـسم  يرامیب  دانتـساب  دهاوخب  نز  هچنانچ  نیاربانب 

زا سپ  هاگداد  دیامنیم . میدقت  هاگدادب  دـشاب  هتـشاد  تسویپ  رما  نیا  رب  یکاح  صـصختم  کشزپ  یهاوگ  هک  یتساوخداد  دـنک ، قالطب 
نز نداد  قالطب  رهوش  تیموکحمب  يأر  تسناد  تباث  ار  نز  يوعد  هاگره  هدرک و  ینف  سانشراکب  عوجر  موزل ، تروص  رد  یگدیسر ،

ةدـنیامنب هاگداد  دوبن ، نکمم  قالطب  مه  وا  رابجا  دادـن و  قالط  ار  وا  رهوش  هچناـنچ  زور  هد  نتـشذگ  هیئارجا و  رودـص  زا  سپ  دـهدیم .
. دهدیم قالط  ار  نز  هدش  رضاح  یمسر  رتفد  رد  هاگداد  روتسد  زاربا  اب  هدنیامن  دراذگ . ارجا  عقومب  ار  مکح  هک  دهدیم  روتسد  دوخ 

1 رکذت -

زا هیئارجا  گرب  تسا ، یندم  یسرداد  نیئآ  رد  یلـصا  هک  يرمق  بوصم 1329  یقوقح  تاـمکاحم  لوصا  م  ق . « 599  » ةدام قبط  نوچ 
مکح تسا  نکمم  اریز  دوب ، دـهاوخ  یمومع  مظن  فالخ  رب  قالط  مکح  دروم  رد  روبزم  لصا  زا  يوریپ  ددرگیم و  رداص  یعطق  ماـکحا 

«1119  » هدام رد  تهج  نیدب  دشاب . هدرک  رهوش  نز  هکنآ  لاح  دوش و  هتخیسگ  یماجرف  هلحرم  رد  مکح  نآ  ددرگ و  ءارجا  قالط  یعطق 
نوناق رد  ةداـم  یلو  تسا ، هدومن  یئاـهن  ۀـلحرم  نتـشذگب  طونم  رهوش ، فرط  زا  دوخ  نداد  قـالط  رد  ار  نز  تلاـکو  مکح  ءارجا  م  ق .

مزال ددرگیم ، رداص  قالط  مکح  دـیامنیم و  قالطب  ار  رهوش  راـبجا  تساوخرد  نز  هک  يدراوم  رد  ار  رما  نیا  تیاـعر  هک  تسین  دوجوم 
. دنادب

رد م  ق . « 1119  » هدام كالم  تدـحو  رظن  زا  دـشابیم  یمومع  مظن  فالخ  رب  قالط  دروم  رد  یعطق  مکح  ءارجا  هکنآب  هجوت  اب  نیارباـنب 
. دشابیمن ارجا  لباق  یعطق  مکح  دش و  دهاوخ  ارجا  یئاهن  مکح  رودص  زا  سپ  قالط  مکح  زین  الاب ، دراوم 

2 رکذت -

یعجر ۀـعیبط  هچ  رگا  تسا  نئاب  ددرگیم  رداـص  م  ق . « 1130  » و « 1129  » داوم رد  روکذـم  دراوم  رد  هاگداد  مکح  هجیتن  رد  هک  یقـالط 
قالط  ینعی   ) دشاب

 40 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
(. دیامن عوجر  هدع  تدم  رد  دناوتیم  رهوش  تسا و  هدمآ  لمعب  یکیدزن  وا  اب  هک  ینز  مود  لوا و 

قالط رد  نز  تلاکو  طرش  عرف -

هراشا
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نز هک  دندیـشیدنا  ةراچ  دـبای ، یئاـهر  یئوشاـنز  ۀـمادا  زا  دـناوتیمن  ینیعم  دراوم  رد  زج  نز  تسا و  رهوش  ةداراـب  ًارـصحنم  نوچ  قـالط 
دیامن و لحنم  ار  نآ  دناوتیم  نیفرط  زا  کی  ره  هک  تسا  هزئاج  دوقع  زا  تلاکو  نوچ  یلو  دوش ، دنمهرهب  قالط  رد  دوخ  تلاکو  ۀلیـسوب 

رارق رگید  مزال  دـقع  ای  حاـکن  دـقع  نمـض  طرـش  تروصب  ار  نآ  دـنک ، لزع  ار  وا  دوخ  نزب  قـالط  رد  تلاـکو  نداد  اـب  دـناوتیم  رهوش 
نکمم زین  مزال  دـقع  نمـض  لزع  مدـع  طرـش  ۀلیـسوب  مزال  دـقع  نمـض  تلاکو  نداد  رارقرب  هوالع  لیکو ، زا  لزع  قح  بلـس  دـنهدیم .

نمض رد  لزع  مدع  ای  لیکو  تلاکو  هکنیا  رگم  دنک ، لزع  ار  لیکو  دهاوخب  تقو  ره  دناوتیم  لکوم  : » دیوگیم م  ق . « 679  » هدام دشابیم .
«. دشاب هدش  طرش  یمزال  دقع 

نیب یتافالتخا  رثا  رد  حاکن  دقع  زا  سپ  مه  هاگ  دوشیم و  هدـید  دایز  رخاوا  نیا  رد  حاکن  دـقع  نمـض  دوخ ، قالط  رد  نز  تلاکو  طرش 
. دوشیم هداد  نز  ردارب  ردپب و  ای  نزب  مزال  دقع  نمض  قالط  رد  تلاکو  رهوش ، نز و 

طورش زا  دوشیم  دقع  نمـض  هک  یطرـش  هاگره  تشذگ ، لوا  دلج  رد  م ) ق . « 233  » و « 232  » داوم  ) دقع نمض  طرش  حرـش  رد  هکنانچ 
دشابیم دوخ  قالط  رد  نز  تلاکو  طرش  روبزم  طورش  زا  یکی  تسا . عابتالا  مزال  حیحص و  طرش  نآ  دشابن  هلطاب 

: دوش عقاو  تسا  نکمم  ریز  مسق  هس  زا  یکیب  نآ  و  دهدب ) دوخ  نزب  قالط  رد  تلاکو  دناوتیم  رهوش  هک  روهشم  لوق  زا  يوریپب  )

. دهد قالط  ار  دوخ  دهاوخب  تقو  ره  هک  دوش  هداد  نزب  رهوش  فرط  زا  قلطم  روطب  یتدم  يارب  تلاکو  فلا -

. تسا هداد  قالط  ار  نز  تلاکوب  ثلاث  صخش  ای  هداد و  قالط  ار  وا  رهوش  هک  تسنآ  دننام  تسا و  حیحص  روبزم  تلاکو 
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دـشاب قلطم  قالط  رد  تلاکو  هچنانچ  دـهد و  قالط  هدومن  نیعم  رهوش  هک  یقالطب  ار  دوخ  تلاکو  تدـم  رد  دـناوتیم  نز  ـالاب  دروم  رد 
، دهد قالط  تارابم  ای  علخ  قالطب  ای  قالط  دنچب  ار  دوخ  دناوتیمن  نز  و  دوشیم ، هداد  هداس  قالط  کی  دشاب  هدشن  نیعم  قالط  عون  ینعی 

. تسا تلاکو  دودح  زا  زواجت  نآ  فالخ  رب  تسا و  هداس  قالطب  فرصنم  قالطا  اریز 

، دهد قالط  ار  دوخ  دناوتب  جراخ  رد  يرما  ققحت  تروص  رد  هک  دوش  هداد  نزب  رهوش  فرط  زا  تلاکو  ب -

. دهد قالط  ار  دوخ  دهد  همادا  ار  یئوشانز  یناگدنز  وا  اب  دناوتیمن  دهد  صیخشت  هاگره  هک  دیامن  لیکو  ار  دوخ  نز  رهوش  هکنآ  دننام 
رد طرش  تابثاب  جایتحا  دهدیم و  قالط  ار  دوخ  رهوش ، فرط  زا  ۀلاکو  هعجارم و  قالط  رتفدب  هاگدادب  هعجارم  نودب  نز  تروص  نیا  رد 

، تسا هدراذگ  نز  ةدهعب  ار  تلاکو  ءارجا  نامز  صیخـشت  لکوم  اریز  درادـن ، دـیامن ) یئوشانز  یناگدـنز  وا  اب  دـناوتیمن  هکنآب   ) هاگداد
روما رد  تلاکو  دننام  روبزم  تلاکو  تسا . هدراذگ  لیکو  ةدهعب  ار  نآ  صیخـشت  هک  هداد  رارق  يرما  ققحت  ار  تلاکو  ماجنا  نامز  ینعی 

. دشورفب ار  نآ  تسا  لکوم  حالـص  هناخ  شورف  دـهد  صیخـشت  نامز  ره  هک  دـهدب  يرگیدـب  تلاکو  یـسک  هکنآ  لیبق  زا  تسا ، رگید 
. تسا لیکو  صخش  رظنب  روبزم  دروم  رد  لکوم  حالص  صیخشت 

ار دوخ  الا  دیامنیم و  راتفر  نآ  قبط  نز  دهدب ، ار  دوخ  یقالط  عون  هچ  نز  هک  دشاب  هدـش  نییعت  دـقع  نمـض  تلاکو  رد  هک  یتروص  رد 
. دریذپب ار  نآ  رهوش  فرط  زا  دنک و  ضوع  لذب  هک  علخ  قالط  ای  قالط و  دنچ  هن  دهدیم  هداس  قالط 

هدوب نآ  رب  فقوتم  قالط  يارجا  هک  يرما  دیامن  تابثا  دـنک و  يوعد  هماقا  هاگداد  رد  دـناوتب  رهوش  هچنانچ  قالط  زا  سپ  الاب  ضرف  رد 
. تسا هدوب  لطاب  قالط  هک  دوشیم  فشک  تسا ، هداد  قالط  ار  دوخ  تلاکو  دودح  زا  جراخ  نز  هدوبن و  ققحم  عقاو  رد 

. دیامن هقلطم  ار  دوخ  هاگداد  رد  نآ  تابثا  جراخ و  رد  ینیعم  رما  ققحت  تروص  رد  هک  دوش  هداد  نزب  رهوش  فرط  زا  تلاکو  ج -

: دیوگیم م  ق . « 1119  » ةدام
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: دیوگیم م  ق . « 1119  » ةدام
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لثم دیامنب ، رگید  مزال  دقع  ای  جاودزا  دقع  نمض  رد  دشابن  روبزم  دقع  ياضتقم  اب  فلاخم  هک  یطرـش  ره  دنناوتیم  جاودزا  دقع  نیفرط  »
دنک دصق  ءوس  نز  تایح  هیلع  رب  ای  دیامن  قافنا  كرت  ای  دوش  بئاغ  ینیعم  تدـم  رد  ای  دریگب  رگید  نز  رهوش  هاگره  دوش  طرـش  هکنیا 

ققحت تابثا  زا  سپ  هک  دـشاب  لیکوت  رد  لیکو  لیکو و  نز  دوش  لمحت  لباق  ریغ  رگیدـکی  اب  اهنآ  یناگدـنز  هک  دـیامن  يراتفر  ءوس  اـی 
رد تلاکو  حاـکن ، دـقع  نمـض  رهوش  هک  تسا  يدروم  رد  روبزم  ةداـم  دزاـس .» هقلطم  ار  دوخ  یئاـهن  مکح  رودـص  همکحم و  رد  طرش 

. دشابیم هاگداد  رد  نآ  تابثا  عقاو و  رد  طرـش  ققحت  رب  فقوتم  نز  فرط  زا  تلاکو  لامعا  نامز  هک  هدومن  دـیق  تسا و  هداد  نزب  قالط 
هدام لیذ  رد  هکنانچ  هاگداد  رد  نآ  تابثا  يرگید  عقاو و  رد  طرش  ققحت  یکی  تسا : رما  ود  رب  فقوتم  تلاکو  لامعا  تقیقح  رد  ینعی 

( دزاس هقلطم  ار  دوخ  یئاهن  مکح  رودـص  همکحم و  رد  طرـش  ققحت  تابثا  زا  سپ  هک  دـشاب  لیکوت  رد  لیکو  لـیکو و  نز  : ) هدـش دـیق 
. تسا نز  اب  نآ  صیخشت  عقاو و  رد  نآ  ققحت  رب  فقوتم  نز  فرط  زا  تلاکو  لامعا  هک  ب )  ) دنب رد  روکذم  دروم  فالخب 

ار دوخ  هداس  قالطب  نز  الا  دوشیم و  راتفر  نآ  قبط  دـشاب  هدومن  نیعم  ار  قالط  عون  نزب  تلاـکو  رد  رهوش  هچناـنچ  ـالاب  دروم  رد  يراـب 
. دهد قالط  تارابم  ای  علخ  قالطب  ای  قالط  دنچب  ار  دوخ  دناوتیمن  دزاسیم و  هقلطم 

رکذت 1

رکذ م  ق . « 1119  » ةدام رد  هک  دـشابیمن  یطورـشب  رـصحنم  تخاس ، نآ  رب  فقوتم  ار  قالط  رد  تلاکو  ماـجنا  تسا  نکمم  هک  یطورش 
دراد ررقم  هکنآ  دننام  دهد ، رارق  دهاوخب  هک  يرما  ره  رب  فقوتم  نز  فرط  زا  ار  قالط  رد  تلاکو  ءارجا  دـناوتیم  رهوش  هکلب  هدـیدرگ ،

ار دوخ  رهوش  فرط  زا  ًاتلاکو  دـناوتب  وا  نآ ، لاثما  ددرگ و  تلود  مدختـسم  ای  دوش  تمدـخ  رظتنم  رهوش  هاگره  هک  تسا  لیکو  نز  هک 
. دهد قالط 

رکذت 2

نمض ای  دوش  هداد  رارق  حاکن  دقع  نمـض  قالط ، رد  نز  يارب  تلاکو  طرـش  هک  دیامنیمن  یقرف  تسا  رکذتم  م  ق . « 1119  » هدام هکنانچ 
يرگید  مزال  دقع 
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روبزم طرـش  دش ، هداد  رارق  مزال  دقع  نمـض  طرـش  تروصب  قالط  رد  تلاکو  هکنآ  زا  سپ  اریز  نآ ، لاثما  هضواعم و  هراجا ، عیب ، دننام 

دوخ دنک و  راتفر  هدش  هداد  واب  هک  يرایتخا  دودح  رد  دناوتیم  نز  دیامنب و  لزع  ار  لیکو  دـناوتیمن  لکوم  تسا و  عابتالا  مزال  دـقع  عبتب 
. دهد قالط  ار 

قح بلـس  يرما  ماجنا  رد  تلاکو  نداد  اریز  دیامنب ، دوخ  نز  قالطب  مادـقا  دـهاوخب  نامز  ره  نزب  قالط  تلاکو  نداد  اب  دـناوتیم  رهوش 
. دیامنیمن لکوم  زا  ار  نآ  ماجنا 

رکذت 3

دـشاب یعجر  نآ  تعیبط  هچ  رگا  تسا ، بوسحم  نئاب  دـهدیم  ار  دوخ  نز  دـقعلا ، نمـض  تلاکو  طرـش  ناونعب  هک  یقـالط  دـسریم  رظنب 
هاوخ  ) دقع نمض  طرـش  نداد  رارق  زا  نیجوز  ءانب  دصق و  اریز  تسا ) هدمآ  لمعب  یکیدزن  وا  اب  هک  دشاب  ینز  مود  ای  لوا و  قالط  ینعی  )

روبزم طرش  و  دیامنب ، عوجر  هدع  رد  دناوتب  رهوش  هکنآ  نودب  تسا ، هشیمه  يارب  حاکن  لالحنا  رگید ) مزال  دقع  ای  دشاب  حاکن  دقع  رد 
(. دوشیم هظحالم  قالط  ماسقا  رد  نآ  حرش  . ) دشخب یئاهر  یئوشانز  دیق  زا  ار  دوخ  لحنم و  ار  حاکن  دناوتب  هک  هدش  رارقرب  نز  عفنب 
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قالط ماسقا  رد  مراهچ  باب 

هراشا

هدام یعجر . نئاب و  تسا : مسق  ود  رب  دنک  عوجر  نآب  هدع  رد  دـناوتب  رهوش  هکنآ  رابتعاب  قالط  تسا  رکذـتم  م  ق . « 1143  » ةدام هکنانچ 
«. یعجر نئاب و  تسا : مسق  ود  رب  قالط  : » م ق . « 1143»

نئاب قالط  لوا - مسق 

هراشا

رگید ترابعب  دـتفایم و  یئادـج  رهوش  نز و  نیب  نآ  ۀلیـسوب  هک  تسا  یقالط  زا  ترابع  دـیامنیم  تیاکح  نآ  ماـن  هکناـنچ  نئاـب  قـالط 
«. تسین عوجر  قح  رهوش  يارب  نئاب  قالط  رد  : » دیوگیم م  ق . « 1144  » ةدام هک  تسا  نیا  ددرگیم . عطق  تیجوز  ۀطبار 

: تسا نئاب  قالط  لیذ  دراوم  رد  : » م ق . « 1145  » هدام
. دوش عقاو  یکیدزن  زا  لبق  هک  یقالط  - 1

. هسئای قالط  - 2
. دشاب هدرکن  ضوعب  عوجر  نز  هک  مادام  تارابم  علخ و  قالط  - 3

«. دیدج حاکن  ۀجیتن  رد  ای  دشاب  عوجر  ۀجیتن  رد  تلصو  هکنیا  زا  معا  دیآ ، لمعب  یلاوتم  تلصو  هس  زا  دعب  هک  قالط  نیموس  - 4
: دروآ رامشب  نئاب  قالط  ماسقا  زا  ناوتیم  دمآ  دهاوخ  نآ  حرش  هکنانچ  ار  ریز  قالط  عون  ود  الاب  ۀناگراهچ  ياهقالط  رب  هوالع 

. ددرگیم رابجا  نآب  رهوش  هاگداد  مکح  ۀلیسوب  هک  یقالط  - 1
. دهدیم ار  دوخ  تلاکو  طرش  رثا  رد  نز  هک  یقالط  - 2
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دوش عقاو  یکیدزن  زا  لبق  هک  یقالط  - 1

هلـصافالب دناوتیم  و  تشاد ، دهاوخن  هدع  نز  تسا و  نئاب  قالط  دهد ، قالط  هدومنن  یکیدزن  وا  اب  هک  ار  دوخ  نز  یـسک  هک  یتروص  رد 
يارب قالط  هدـع  هک  تسنآ  رما  نیا  تلع  هبیث . اـی  دـشاب  هرکاـب  نز  هک  دـیامنیمن  قرف  رما  نیا  رد  دـنک . جاودزا  دـهاوخب  هک  سک  ره  اـب 
ۀطبار نز  نآ  اـب  دـهاوخب  رهوش  هک  یتروص  رد  دوریمن . طـالتخا  روصت  رهوش ، یکیدزن  مدـع  اـب  تسا و  باـسنا  طـالتخا  زا  يریگولج 

. دیامن حاکن  ار  وا  ًاددجم  دیاب  دنک  رارقرب  تیجوز 
رهوش دننام  رما  نیا  رد  یصخ  رهوش  دوشن . لازنا  هچ  رگا  نز ، ربد  ای  لبق  رد  هفشح  ردقب  تسا  درم  تلآ  ندرک  لخاد  یکیدزن  زا  روظنم 
قالط مکح  رد  دشاب  هدـش  لازنا  هچنانچ  تسا  هدـش  كاکطـصا  یلو  هدـماین  لمعب  وحن  نیدـب  یکیدزن  وا  اب  هک  ینز  قالط  تسا . ملاس 

. دوریم بسن  طالتخا  لامتحا  اریز  تسا ، هدش  وا  اب  یکیدزن  هک  تسینز 
اذل تسنآ ، طالتخا  زا  يریگولج  بسن و  ظفح  رظن  زا  حاکن  لالحنا  رد  نز  يارب  هدع  يرادهاگن  ددرگیم ، نایب  هدع  رد  هکنانچ  رکذـت -

: ددرگیمن بوسحم  هدشن  یکیدزن  وا  اب  هک  ینز  قالط  ریز ، ياهقالط 
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. دهد قالط  یکیدزن  زا  لبق  ار  وا  ًاددجم  هدرک و  عوجر  رهوش  سپـس  هدش و  هداد  یعجر  قالط  هدمآ و  لمعب  یکیدزن  وا  اب  هک  ینز  - 1
حاکن یعجر ، قالط  رد  عوجر  درجمب  اریز  درادـهاگن ، هدـع  دـیاب  نز  دـیآیم و  رامـشب  هدـش  یکیدزن  وا  اب  هک  ینز  قالط  روبزم  قالط 

یکیدزن وا  اب  هک  ینز  ًۀجیتن  دشابیم و  لوا  حاکن  نامه  لالحنا  ریخا  قالط  نیاربانب  دنکیم . ادیپ  همادا  دباییم و  تدوع  لوا  تلاحب  قباس 
. دوشیم هداد  قالط  هدش 

علخ و قالط  رد  ًارـصحنم  رما  نیا   ) دیامن جاودزا  دوخ  لوا  رهوش  اب  ًاددجم  هدع  رد  هدش و  هداد  نئاب  قالط  یکیدزن  زا  سپ  هک  ینز  - 2
ضوعب عوجر  هکنآ  نودـب  نز  دوش و  هداد  قالط  تارابم  علخ و  قالطب  یکیدزن  زا  سپ  ینز  هکناـنچ  دـیآ ) شیپ  تسا  نکمم  تاراـبم 

لبق  رهوش  سپس  دیامن و  حاکن  يدیدج  دقع  ۀلیسوب  هدع  رد  دوخ  رهوش  اب  دنک 
 46 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

مود قالط  يارب  دیاب  هکلب  ددرگیمن ، يراج  واب  تبـسن  هدـشن  یکیدزن  وا  اب  هک  ینز  مکح  تروص  نیا  رد  دـهد . قالط  ار  وا  یکیدزن  زا 
. درادن هدع  هک  دننآ  رب  دننادیم و  یکیدزن  زا  لبق  قالط  ار  نآ  ریخا  قالط  تیعضوب  رظن  ءاهقف  زا  یضعب  هچ  رگا  درادهاگن ، هدع 

وا اب  هدع  رد  لوا  رهوش  دوش و  یضقنم  وا  تدم  ای  دیامن و  لذب  ار  تدم  هیقب  یکیدزن  زا  سپ  رهوش  هدوب و  عطقنم  حاکن  رد  هک  ینز  - 3
، ددرگیمن يراج  هدشن  یکیدزن  وا  اب  هک  ینز  قالط  مکح  روبزم  قالط  رد  دـهد . قالط  ار  وا  یکیدزن  زا  لبق  سپـس  دـیامن و  مئاد  حاکن 

. درادهگن هدع  دیاب  بسن  طالتخا  زا  يریگولج  يارب  نآ  رابتعاب  نز  هدمآ و  لمعب  یکیدزن  قباس  هعتم  حاکن  رد  اریز 

هسئای قالط  - 2

هدش سویأم  یگنانز  تداع  ندید  زا  نس  یتدایز  رثا  رد  هک  ار  ینز  حالطـصا  رد  دشابیم و  يدیماان  ینعمب  سأی و  زا  قتـشم  هسئای  ۀـملک 
هسئای یگلاس  تصش - نسب  هک  دشاب  یشرق  نز  هکنآ  رگم  دننادیم ، مامت  يرمق  لاس  هاجنپ  ار  سأی  نس  هیماما  ياهقف  دنیوگ . هسئای  تسا 

. دوشیم
نئاب روبزم  قالط  دشاب . هدرکن  یکیدزن  ای  دشاب  هدرک  یکیدزن  وا  اب  رهوش  هاوخ  ددرگیم ، عطق  قالط  ببـسب  هسئای  نز  رد  تیجوز  ۀطبار 

زا يریگولج  يارب  قالط  ةدع  هک  تسنآ  رما  نیا  تلع  دنک . رایتخا  يرگید  رهوش  هلـصافالب  دناوتیم  وا  تهج  نیدب  درادـن ، هدـع  تسا و 
. دور طالتخا  میب  ات  دوشیمن  هلماح  هسئای  نز  تسا و  بسن  طالتخا 

تارابم علخ و  قالط  - 3

هراشا

. تسا هدومن  دوخ  ۀمئاد  نز  قالط  رد  راتخم  یطرـش  دیق و  چیه  نودب  ار  وا  هداد و  رهوشب  ار  قالط  رایتخا  یندم  نوناق  تشذـگ  هکنانچ 
مه رهوش  دنوش و  هداد  قالط  ات  دنهدب  رهوشب  یلام  دنوشیم  رضاح  نآ  زا  یئاهر  يارب  هاگ  دنتسه ، یضاران  یئوشانز  همادا  زا  هک  یئاهنز 

. دنیوگ هیدف  ار  روبزم  لام  دهدیم . قالط  ار  نز  نآ  لباقم  رد  دیامنیم و  لوبق 
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. تارابم علخ و  تسا : عون  ود  رب  دهدیم  نز  زا  لام  نتفرگ  لباقم  رد  رهوش  هک  یقالط 

علخ قالط  فلا -

هراشا
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رهوش نز و  نوچ  نآرق  برع و  تایبدا  تسا . ندنک  ینعمب  هک  دشابیم  ءاخ  حتفب  علخ  زا  قتشم  تسا و  مسا  مال  نوکس  ءاخ و  مضب  علخ 
: دیوگیم م  ق . « 1146  » ةدام هکنانچ  یقوقح  حالطـصا  رد  دناهداد . رارق  قالط  زا  هیانک  ار  علخ  دـناهدومن ، رگیدـکی  يارب  سابلب  هیبشت  ار 

لام هکنیا  زا  معا  دریگب ، قالط  دـهدیم  رهوشب  هک  یلاـم  لـباقم  رد  دراد  دوخ  رهوش  زا  هک  یتهارک  هطـساوب  نز  هک  تسنآ  علخ  قـالط  »
علخ قالط  رد  تشذگ ، قالط  تحص  يارب  هک  یمومع  طئارش  رب  هوالع  دشاب » رهم  زا  رتمک  ای  رتشیب و  ای  نآ و  لداعم  ای  رهم  نیع  روبزم 

. تسا يرورض  زین  ریز  طئارش 

رهوش زا  نز  تهارک  - 1

لذب رهوشب  یلام  دوخ  یئاهر  يارب  دشاب و  هتشاد  تهارک  دوخ  رهوش  زا  نز  هک  ددرگیم  ققحم  ینامز  علخ  قالط  الاب  هدام  حیرـص  رب  انب 
تهارک هک  دـیامنیمن  قرف  ددرگیم ، قالط  نتفرگ  يارب  نز  فرط  زا  لام  لذـب  بجوم  هک  یتهارک  رد  دـهد . قالط  ار  وا  رهوش  ات  دـیامن 
یجراخ ضراوع  زا  یشان  هکنآ  ای  ءاضعا ، یضعب  صقن  قلخ ، ءوس  رظنم ، تحابق  دننام  دشاب  رهوش  تقلخ  تعیبط و  تایـصوصخ  زا  نز 
دهاوخب هدش و  هتـسخ  یئوشانز  یناگدنز  زا  نز  هکنآ  ای  نز و  هبجاو  قوقح  ضعبب  جوز  ءافیا  مدع  رگید ، نز  رهوش  نتـشاد  دننام  دشاب 

. ددرگب دازآ 
دنزیم و کتک  دهدیم و  شحف  هکنآ  دننام  دـنکیم ، تیذا  رازآ و  ار  وا  رهوش  نوچ  یلو  دـشاب  هتـشادن  تهارک  دوخ  رهوش  زا  نز  هاگره 
دـشابیمن و علخ  دوشیم  نایب  ًادـعب  هکنانچ  روبزم  قالط  دریگب ، قـالط  اـت  دـهدیم  رهوشب  یلاـم  وربآ ، ظـفح  دوخ و  صالختـسا  يارب  نز 

لام ذخا  لباقم  رد  دشاب و  هتشاد  تهارک  رگیدکی  زا  نیجوز  هک  یتروص  رد  دنک . در  نزب  ار  نآ  دیاب  ددرگیمن و  لام  نآ  قحتسم  رهوش 
قالط  دهد  قالط  ار  وا  نز ، زا 
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. ددرگیمن بوسحم  تارابم  علخ و 

هیدف رادقم  - 2

. دـیامن لذـب  دوخ  رهوشب  علخ  قـالط  لـباقم  رد  نز  تسا  نکمم  دوش  قفاوت  رهوـش  نز و  نیب  هک  يرادـقم  ره  ـالاب  ةداـم  لـیذ  روتـسدب 
. دشاب رتمک  ای  رتشیب و  ای  نآ  لداعم  ای  رهم  نیع  ۀیدف  تسا  نکمم  نیاربانب 

علخ قالط  ۀغیص  - 3

رد قالط  هکنآ  رابتعاب  دـشاب  علخ  تروصب  هاگره  یلو  درادـن ، نز  لوبق  تقفاومب و  جایتحا  نآ  داقعنا  يارب  تسا و  عاقیا  هچ  رگا  قالط 
هک هدارا  ود  قفاوتب  تسا و  رهوش  رگید  نز و  یکی  هک  دشابیم  فرط  ود  ياراد  دقع  دننام  دوشیم ، عقاو  دـهدیم  نز  هک  یلام  لذـب  لباقم 
زا ای  قالط  ۀملک  زا  قتـشم  تسا  نکمم  علخ  قالط  هغیـص  تسا ، هدـش  هدرمـش  يوقا  هک  یلوق  ربانب  ددرگیم . ققحم  تسا  لوبق  باجیا و 

رادقم نالف  دیوگب : رهوشب  نز  هکنانچ  اًلثم  ددرگیم . ارجا  علخ ) قالط  ققحت  روظنمب   ) نز فرط  زا  لام  لذب  زا  سپ  هک  دشاب ، علخ  ۀملک 
یفاک اذـک  یلع  ۀـعلتخم  تنا  دـیوگب : هکنآ  اـی  اذـک  یلع  کـتعلخ  دـیوگب : باوج  رد  رهوش  و  یهد ، علخ  قـالط  ارم  وت  هک  مهدـیم  وتب 
باوج رد  دناوتیم  رهوش  هکنانچمه  تسین ، شیب  يدیکأت  اذک ، یلع  قلاط  تنا  دـیوگب : رهوش  زین  روبزم  ترابع  زا  سپ  هچنانچ  دـشابیم .

هک دندقتعم  ءاهقف  زا  ياهدع  تسا . هدومن  يدیکأت  اذک . یلع  ۀعلتخم  تنا  دـیوگب  نآ  زا  سپ  هاگره  اذـک و  یلع  قلاط  تنا  دـیوگب : نز 
. تسین یفاک  قالط  ققحت  يارب  یئاهنتب  اذک ، یلع  کتعلخ  دشابیم و  مزال  علخ  زا  سپ  قالط  هغیص  نتفگ 

مالعا نز  سپـس  دیوگیم و  ار  علخ  قالط  ۀغیـص  اًلبق  درم  لذب ، رادـقم  رب  قفاوت  زا  سپ  هکنآ  یکی  دوشیم : عقاو  تروص  ودـب  علخ  قالط 
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نایب الاب  رد  هکنانچ  دـهدیم ، علخ  قالط  ار  وا  رهوش  ًادـعب  دـیامنیم و  لذـب  لباقم  رد  قالط  تساوخرد  نز  اًـلبق  هکنآ  اـی  دـیامنیم و  لوبق 
باوج نز  اذـک  یلع  کـتعلخ  دـیوگب  رهوش  هاـگره  ینعی  دـشاب ، دوجوم  رهوش  نز و  هتفگ  رد  یلاوت  دـیاب  تروـص  ود  ره  رد  دـیدرگ .

. دیدرگ نایب  دقع  رد  هک  هنوگنآ  دنادب ، رهوش  هتفگب  طوبرم  ار  نز  هتفگ  فرع  هک  دشابن  نادنچ  هلصاف  هک  يروطب  دیوگ 
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. دیوگب ار  نآ  يرگید  نابزب  دناوتیم  یبرع  نابزب  قالط  ۀغیص  نتفگ  رب  رهوش  تردق  مدع  تروص  رد  تشذگ  قالط  ۀغیص  رد  هکنانچ 

تارابم قالط  ب -

هراشا

قالط ار  نآ  دنیامنیم  تقرافم  رگیدـکی  زا  روبزم  قالط  ۀلیـسوب  نیجوز  نوچ  تسا و  تقرافم  ینعمب  دـشابیم و  تئارب  زا  قتـشم  تارابم 
رد یلو  دشاب ، نیفرط  زا  تهارک  هک  هک  تسنآ  تارابم  قالط  : » دیوگیم م  ق . « 1147  » ةدام هکنانچ  یقوقح  حالطصا  رد  دنیوگ . تارابم 
نآ حرـش  هک  قالطب  صتخم  یـساسا  طئارـش  رب  هوالع  تارابم  قـالط  داـقعنا  يارب  دـشابن .» رهم  نازیم  رب  دـئاز  دـیاب  ضوع  تروص  نیا 

: تسا يرورض  زین  ریز  طئارش  تشذگ ، اًلصفم 

رگیدکی زا  نیجوز  تهارک  - 1

هچنانچ دشاب و  رگیدکیب  تبسن  نیجوز  هیحان  زا  تهارک  هک  ددرگیم  ققحم  تارابم  یتروص  رد  قالط  دیامنیم  حیرصت  الاب  ةدام  هکنانچ 
علخ ماسقا  زا  قالط  دشاب ، هتشاد  دوخ  نز  زا  تهارک  یئاهنتب  رهوش  هاگره  تسا و  علخ  قالط  دشاب  هتـشاد  رهوش  زا  تهارک  یئاهنتب  نز 

. دشابیمن تارابم  و 

هیدف رادقم  - 2

نکمم نیاربانب  دـشاب . رهم  نازیم  رب  دـئاز  دـیابن  دـهدیم  رهوشب  قالط  لباقم  رد  نز  هک  یـضوع  تارابم  قالط  رد  الاب  ةدام  حیرـص  رباـنب 
زا تهارک  هک  تارابم  قـالط  رد  هک  تسنآ  رما  نیا  ۀفـسلف  دوش . هداد  رارق  رتمک  اـی  رهم  لداـعم  اـی  رهم  نیع  علخ  قـالط  رد  هیدـف  تسا 

ءاهقف زا  یـضعب  دـیامن . لذـب  نز  هدـش  هداد  رارق  رهم  هچنآ  زا  شیب  حاکن  لالحنا  يارب  هک  تسا  فاصنا  زا  رود  دـشابیم ، نیجوز  ۀـیحان 
هیدف رهم  رادـقم  زا  شیب  تارابم  قالط  رد  هک  یتروص  رد  يراب  دـناهدادن . هزاجا  ار  رهم  رادـقمب  هیدـف  نداد  تارابم  رد  یتیاور  دانتـساب 

. دوشیمن کلام  ار  رهم  رادقم  رب  دئاز  رهوش  دوش  هداد  رارق 

تارابم قالط  هغیص  - 3

فرط ود  ياراد  دـقع  دـننام  دوشیم ، عقاو  نز  فرط  زا  لام  لذـب  لباقم  رد  هکنآ  رابتعاب  تارابم  قالط  تشذـگ ، علخ  قالط  رد  هکناـنچ 
. دراد مزال  ار  هدارا  ود  قفاوت  تسا و 

: دیوگب نز  هکنانچ  دوش ، هتفگ  قالط  زا  قتشم  ۀملکب  تسا  نکمم  تارابم  قالط  ۀغیص 
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تارابم زا  قتـشم  ۀـملکب  هچنانچ  اذـک . یلع  قلاط  تنا  دـیوگب : وا  باوج  رد  رهوش  یهد ، تاراـبم  قـالط  ارم  وت  هک  مهدـیم  وتب  ار  مرهم 
نآ دیاب  اذک ، یلع  کتأراب  دیوگب : رهوش  هچنانچ  اًلثم  دوش ، هتفگ  اذک  یلع  قلاط  تنا  ۀملک  دیاب  نآ  بقاعتم  راچان  دیوگ ، قالط  رهوش 

. دنشابیمن قالط  رد  حیرص  تارابم  زا  قتشم  تاملک  اریز  دیامن ، لیمکت  اذک  یلع  قلاط  تنا  ترابعب  ار 
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. دنشابیمن قالط  رد  حیرص  تارابم  زا  قتشم  تاملک  اریز  دیامن ، لیمکت  اذک  یلع  قلاط  تنا  ترابعب  ار 

تارابم علخ و  قالط  كرتشم  ماکحا  طئارش و  ج -

تارابم علخ و  قالط  رد  تلاکو  - 1

تلاکو ثلاث  صخشب  دناوتیم  رهوش  نیاربانب  دنادب . مزال  نوناق  ار  هدنهد  قالط  صخش  ترشابم  هک  تسا  هدشن  هتخانش  يروما  زا  قالط 
دهد و قالط  دهاوخیم  هک  یلذـب  رادـقم  ره  لباقم  رد  ای  دـیوگ و  قالط  ینیعم  لذـب  لباقم  رد  تارابم  ای  علخ  قالطب  ار  وا  نز  هک  دـهد 

. دهدب نز  دوخب  ار  روبزم  تلاکو  دناوتیم  رهوش  نینچمه 
قالط ار  وا  دنادب  حالـص  هک  یلام  رادقم  ره  ای  نیعم  لام  لذب  لباقم  رد  هک  دـهد  تلاکو  دوخ  رهوشب  ای  ثلاث  صخـشب  دـناوتیم  زین  نز 

. دهد تارابم  ای  علخ 
هتخاس عقاو  تارابم  ای  علخ  قالط  دنادب  حالص  هچ  ره  ای  ینیعم  لام  لباقم  رد  هک  دنیامن  لیکو  ار  رفن  کی  دنناوتیم  رهوش  نز و  نینچمه 

. دیامن لوبق  يرگید  فرط  زا  و 
نز دنناوتیم  اهنآ  اما  دنهد ، قالط  ار  ریغـص  نز  دنناوتیمن  میق  یلو و  تشذگ  هکنانچ  دـشابیم و  قالط  عاونا  زا  یکی  تارابم  علخ و  قالط 

دناوتیم هیفـس  تشذگ  هکنانچ  اریز  دهد ، تارابم  علخ و  قالط  ار  دوخ  نز  دناوتیم  هیفـس  دـنزاس . هقلطم  تارابم  علخ و  قالطب  ار  نونجم 
ةدام زا  طبنتـسم  ربانب  دـیآیم و  لـمعب  هیفـس  فرط  زا  ضوع  لوبق  قـالط ، رب  هفاـضا  تاراـبم  علخ و  قـالط  دـهدب و  قـالط  ار  دوخ  نز 

. دشابیم حیحص  نآ  م  ق . « 1214»

دریگ رارق  قالط  رد  هیدف  دناوتیم  هک  يزیچ  - 2

رهوشب  روبزم  لام  نوچ  و  دریگ ، رارق  تارابم  علخ و  قالط  رد  لذب  دروم  دناوتیم  لام  طقف  دیوگیم  م  ق . « 1146  » هدام هکنانچ 
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رهم دناوتیم  هک  يزیچ  ره  نیاربانب  دنک . لذب  دوخ  رهوشب  نز  دناوتیمن  الا  دشاب و  کیلمت  لباق  دیاب  اذـل  دوشیم ، راذـگاو  قالط  لباقم  رد 
لباق هتـشاد و  تیلام  هک  ار  يزیچ  ره  : » دیوگیم م  ق . « 1078  » ةدام دریگ . رارق  تارابم  علخ و  قالط  رد  لذب  دـناوتیم  دوش  عقاو  حاکن  رد 

علخ و قالط  رد  هیدف  ار  لوهجم  ای  ددرم  ءیش  ناوتیمن  دشاب و  مولعم  اًلبق  هیدف  رادقم  دیاب  نیاربانب  داد .» رارق  رهم  ناوتیم  دشاب  زین  کلمت 
هاوخ دریگ ، رارق  يرگید  لام  ای  رهم  نیع  تسا  نکمم  هیدـف  دـشابیم . رهم  ندومن  مولعم  دـننام  نآ  ندومن  مولعم  هقیرط  داد . رارق  تارابم 

لباقم رد  تسا ، رهوش  ةدهع  رب  هدش و  هداد  رارق  حاکن  رد  وا  رهم  هچنآ  دـناوتیم  نز  هکنانچ  رهوش . ۀـمذ  رد  ای  دـشاب  یجراخ  نیع  هکنآ 
. دنک لذب  واب  دوخ  قالط 

دیآیم لمعب  نز  ۀلیسوب  هک  یقالط  رد  لذب  - 3

هراشا

دریگب قالط  دـهدیم  رهوشب  هک  یلام  لباقم  رد  دراد  دوخ  رهوش  زا  هک  یتهارک  ۀطـساوب  نز   ) دـیوگیم هک  م  ق . « 1146  » ةدام زا  هکنانچ 
ًاعربت ثلاث  صخـش  فرط  زا  لام  لذـب  نیاربانب   ) دـشابیم هقلطم  نز  فرط  زا  لام  لذـب  تارابم  علخ و  ققحت  طرـش  دوشیم ، طابنتـسا  ...( 

ای دمحمب و  قلعتم  نیمز  هعطق  لباقم  رد  ارم  دیوگب : دوخ  رهوشب  نز  هچنانچ  اًلثم  دـشابیمن ) حیحـص  دـیامن  عوجر  نزب  ًادـعب  هکنآ  نودـب 
زا لبق  دمحم  هچ  رگا  دوشیمن ، عقاو  علخ  قالط  دهد ، قالط  ار  وا  رهوش  هدـب و  قالط  دوب  دـهاوخ  دـمحم  ةدـهعب  هک  لایر  رازه  دـصکی 

شرهوش زا  علخ  قالط  تساوخرد  هک  دهدب  دمحمب  تلاکو  نز  هاگره  تسا  نینچمه  دـیامن ، قیدـصت  ار  نز  هتفگ  نآ  زا  دـعب  ای  قالط 
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هک یتروص  رد  تارابم  علخ و  قالط  ندوبن  حیحص  تلع  هک  دناهدومن  لالدتسا  یـضعب  دیامنب . دهدیم  دوخ  زا  لیکو  هک  یلام  لباقم  رد 
ضوع دوشیم و  بوسحم  یـضواعم  دوقع  مکح  رد  یلیلحت  رظن  زا  تارابم  علخ و  قالط  هک  تسنآ  دـشاب ، ثلاـث  صخـش  فرط  زا  لذـب 

نمثم اـی  نمث  هک  یتروـص  رد  : » م ق . « 1197  » هداـم تسا . عیب  رد  هکناـنچ  ددرگیم  لـخاد  وا  تیکلم  رد  ضوعم  هک  تسا  یـسک  ةدـهعب 
«. دوب دهاوخ  نیع  بحاص  يارب  هلماعم  نآ  دشاب  ریغب  قلعتم  نیع  هلماعم 

دوقع زا  تارابم  علخ و  قالط  تسا ، وگتفگ  لباق  یقوقح  رظن  زا  هکنآ  رب  هوالع  هدربمان  ةدـعاق  اریز  دـشابیمن ، یعدـم  تبثم  روبزم  لـیلد 
دوریمن  رامشب  یقیقح  یضواعم 
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تسیا هلدا  دوشیم ، ثلاث  صخش  فرط  زا  لام  لذب  هک  یقالط  نالطب  بجوم  هکلب  ددرگ ، يراج  نآب  تبسن  روبزم  دقع  ماکحا  یمامت  ات 

م ق . « 1146  » ةدام دشاب و  نز  فرط  زا  لذب  هک  تسا  يدرومب  رصحنم  نآ  دهدیم و  مالسا  قوقح  رد  ار  تارابم  علخ و  قالط  ةزاجا  هک 
لباقم رد  تارابم  علخ و  قالط  هک  دننآ  رب  هماع  ياهقف  زا  ياهدـع  تسا ، هدومن  روبزم  رظن  زا  يوریپ  دـشابیم  ادـیوه  نآ  رهاظ  زا  هکنانچ 

. دوشیم عقاو  نز  رهوش و  نیب  نآ  ۀغیص  دشابیم و  حیحص  ثلاث  صخش  فرط  زا  لام  لذب 

عرف

هزاجا ءاـهقف  زا  یـضعب  دوش ، هداد  دـیامنیم  علخ  قـالط  تساوخرد  هک  ینز  فرط  زا  دـیاب  لذـب  هک  دـش  هداد  رکذـت  ـالاب  رد  هچنآـب  رظن 
دیامنب شرهوش  زا  علخ  قالط  تساوخرد  دریگیم  همذ  رد  ای  دهدیم و  لیکو  هک  یلام  لباقم  رد  ات  دیامن  لیکو  ار  یسک  نز  هک  دناهدادن 

: دیوگب دوخ  ردارب  دمحمب  نز  هکنانچ  دراد ، تفایرد  نز  زا  ار  نآ  سپس  و 
وتب ار  نآ  نم  یئامنب و  يریگیم  هدـهعب  هک  لایر  رازه - دـصکی  لـباقم  رد  ارم  علخ  قـالط  تساوخرد  مرهوش  زا  هک  نم  فرط  زا  یلیکو 

زا قالط  رد  لام  لذـب  تقیقح  رد  اریز  دـشاب ، حیحـص  وحن  نیدـب  علخ  قـالط  هک  دـسریم  رظنب  رگید  ءاـهقف  زا  يوریپب  تخادرپ . مهاوخ 
روتـسدب ثلاث  صخـش  لباقم  رد  نز  دهعت  دهدیم . دوخ  لام  زا  ای  ددرگیم و  دهعتم  لیکو  ًامیقتـسم  هچ  رگا  تسا ، هدمآ  لمعب  نز  فرط 

. دشابیم حیحص  م  ق . « 10  » هدام

ددرگیم هیدف  کلام  رهوش  تارابم  علخ و  قالط  رثا  رد  - 4

راـظتنا دـیامنب و  دـناوتیم  نآ  رد  یفرـصت  هنوگ  ره  ددرگیم و  ضوع  کـلام  رهوش  دـیدرگ ، دـقعنم  تاراـبم  عـلخ و  قـالط  هکنآ  زا  سپ 
. دشکیمن هیدفب  ار  نز  عوجر  مدع  ای  هدع و  تدم  ءاضقنا 

لخاد رهوش  رقتـسم  تیکلمب  دشاب  نیع  ضوع  هاگره  دوشیم و  طقاس  وا  نید  قالط  ۀلیـسوب  دشاب  رهوش  ۀـمذ  رد  ضوع  هچنانچ  نیاربانب 
هدع تدم  رد  هیدفب  نز  عوجر  قح  دنک . فلت  ای  دهد  لاقتنا  ار  نآ  دـناوتیم  هکنانچ  دـیامنب ، نآ  رد  یفرـصت  هنوگره  دـناوتیم  ددرگیم و 
رهوش دنادب  هچ  رگا  دنک ، فرصت  دوخ  رهم  یمامت  رد  یکیدزن  زا  لبق  دناوتیم  نز  هکنانچمه  دوب ، دهاوخن  نآ  رد  رهوش  فرصت  زا  عنام 

هبه  زا  سپ  بهتم  هکنآ  ای  دوشیم و  لقتنم  رهوشب  رهم  فصن  نآ  رثا  رد  داد و  دهاوخ  قالط  یکیدزن  زا  لبق  ار  وا 
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. دنک عوجر  هبه  زا  دناوتیم  بهاو  م  ق . « 803  » هدام قبط  هک  دشاب  ۀنیعم  دراوم  رد  هچ  رگا  دیامنب ، فرصت  هبوهوم  نیع  رد  دناوتیم 

یلیلحت رظن  زا  تارابم  علخ و  قالط  - 5

: دوش هتسناد  نآ  یقوقح  تیهام  تسا  مزال  ددرگ ، مولعم  تارابم  علخ و  قالط  ماکحا  هکنآ  يارب 
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تسا و هیدف  نآ  رگید  دروم  عاقیا و  نآ ، دروم  کی  هک  تسناد  یـضواعم  دـقع  مکح  رد  ار  تارابم  علخ و  قالط  ناوتیم  یلیلحت  رظن  زا 
. تسا يرگید  یقوقح  دوـجوب  طوـنم  کـی  ره  یقوـقح  دوـجو  هک  دـشابیم  عـیب  رد  نمثم  نمث و  نیب  یگتـسب  دـننام  ود  نآ  نیب  یگتـسب 
رب قالط  الا  دوشیمن و  عقاو  قالط  دشاب  لطاب  هیدف  تاهج  زا  یتهجب  هچنانچ  اذل  دوب . دهاوخ  يرگید  ققحت  کی  ره  ققحت  تلع  نیاربانب 

تارابم علخ و  قالط  دروم  رد  ار  قالط  ناوتیم  دناهتـشادن . هداس  قالط  ققحت  دصق  کیچیه  اریز  تسا ، هدـش  عقاو  نیفرط  دـصق  فالخ 
دقعنم ضوـعم  دـقع  تروـصب  یلو  تسا ، هتخیگنارب  نآ  رب  ار  رهوـش  هک  دـشاب  قـالط  رب  یعاد  تهج و  هیدـف  هـک  تـسناد  یلقتـسم  رما 
یعیبط تیعـضو  عبات  هدوبن و  لطاب  قالط  دشاب  لطاب  تاهج  زا  یتهجب  هیدف  هاگره  اذـل  دـیامنیمن ، رییغت  قالط  یعاقیا  تعیبط  ددرگیم و 

اب هک  دشاب  هتفرگ  رارق  قالط  تلع  هیدف  هکنآ  سکعلاب  تسا . نئاب  الا  تسا و  یعجر  دشاب  یعجر  ۀـعیبط  قالط  هاگره  ینعی  تسا ، دوخ 
هیماما ياهقف  زا  نیرخأتم  روهـشم  دراد . ینارادـفرط  هیماما  ياهقف  نیب  الاب  هیرظن  ود  زا  کـی  ره  دوب . دـهاوخ  لـطاب  قـالط  هیدـف  نـالطب 

. تسا حیحص  قالط  هیدف  ندوب  لطاب  اب  هک  دننآ  رب  هدومن و  مود  هیرظن  زا  يوریپ 
رهوش علخ  قالط  رد  دسریم  رظنب  هچنآ  دوشیمن . طابنتسا  هیرظن  ود  زا  کیچیه  دیامنیم ، فیرعت  ار  علخ  قالط  هک  م . ق . « 1146  » ةدام زا 

دـشیمن عقاو  قالط  هچنانچ  زین  نز  دومنیمن و  اهر  ار  نز  دشیمن  هداد  واب  هیدف  هچنانچ  دهدیم و  قالط  ار  دوخ  نز  هیدـفب  ندیـسر  دـصقب 
نیاربانب تسا . هضواعم  یقیقح  تعیبط  رما  نیا  دـناهتفرگ و  رارق  رگیدـکی  لباقم  رد  هیدـف  قالط و  زا  کی  ره  اذـل  دادـیمن ، رهوشب  هیدـف 

ۀغیص  هک  دیامنیمن  قرف  رما  نیا  رد  دوشیمن ، عقاو  يرگید  یکی  نودب  هک  تسا  يروط  ود  نآ  نیب  یگتسب 
 54 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

فالخ رب  ود  نآ  کیکفت  اریز  ددرگ ، تارابم  علخ و  زا  قتـشم  ۀـملکب  ءافتکا  ای  دوش  هتفگ  قالط  زا  قتـشم  ۀـملکب  تارابم  علخ و  قالط 
تسا هتفرگ  رارق  ضوع  ود  زا  یکی  تارابم  علخ و  دروم  رد  یلو  تسا ، یلقتسم  عاقیا  قالط  هکنآ  اب  نیاربانب  تسا . رهوش  نز و  دوصقم 

. تخاس يراج  نآ  رب  ار  یضواعم  دقع  مکح  دیاب  راچان  و 
هیدف نالطب  دروم  رد  هلمج  نآ  زا  هک  ياهدـیدع  دراوم  رد  هیرظن  ود  زا  کی  ره  ماکحا  هکلب  درادـن ، یملع  هبنج  ًافرـص  رما  نیا  رد  ثحب 

. دشابیم حیحص  قالط  رگید  رظن  ربانب  دوب و  دهاوخ  لطاب  قالط  دش  يوریپ  هک  يرظن  ربانب  هک  دشابیم ، ادیوه  تسا 

تارابم علخ و  قالط  رد  هیدف  نالطب  ریثأت  - 6

هراشا

دروم ود  یگتسب  دننام  رگیدکیب ، هیدف  قالط و  یگتسب  تسا و  دقع  تارابم  علخ و  قالط  هک  دیدرگ  نایب  الاب  رد  هک  ياهمدقمب  هجوت  اب 
. دوشیمن عقاو  علخ  قالط  دشاب  لطاب  هیدف  تاهج  زا  یتهجب  هاگره  هک  دوب  نآ  رب  دیاب  راچان  دشابیم ، یضواعم  دوقع 

لطاب تاهج  زا  یتهجب  هیدف  هاگره  تسا ، نآ  شیادیپ  رب  یعاد  هیدف  تسا و  یلقتـسم  رما  تارابم  علخ و  رد  قالط  هک  روهـشم  لوق  ربانب 
تعیبط عبات  دوشیم و  عقاو  هداس  روطب  قالط  دشاب  هدرک  لذـب  دوخ  زا  ار  نآ  ثلاث  صخـش  ای  دـشاب و  هتـشادن  تیلام  هکنآ  دـننام  دـشاب ،
تـسا نئاب  نآ  دروم  هاگره  دـنک و  عوجر  قالطب  هدـع  تدـم  رد  دـناوتیم  رهوش  تسا  یعجر  نآ  دروم  هاـگره  ینعی  تسا ، دوخ  یلـصا 
ندوبن رثا  رد  قالط  هاگره  اما  دـیامن . عوجر  قالطب  دـناوتیمن  رهوش  موس ، هبترم  رد  هقلطم  ای  هسئای  ای  نز  اب  یکیدزن  زا  لبق  قالط  دـننام 

. دوشیمن کلام  ار  هیدف  رهوش  دشاب ، لطاب  مزال  طئارش  زا  یکی 
، دشابیم تمیق  ای  لثم  زا  رهوشب  نآ  لذب  نماض  نز  هک  تسنآ  رب  روهشم  دهد ، رارق  هیدف  رما  نیاب  لهج  اب  ار  ریغ  لام  نز  هک  یتروص  رد 

کلام رهوش  دشابیم  ریغب  قلعتم  هکنآ  رثا  رد  یلو  دریگ ، رارق  هیدف  هک  دراد  ار  نآ  تیلباق  ۀعیبط  تسا  هدش  هداد  رارق  هیدـف  هک  یلام  اریز 
دوب  دهاوخن  ءاعدا  تبثم  روکذم  لیلد  دسریم  رظنب  تسا . هدشن  نآ 
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. درادن رگید  دراوم  اب  هیدف  ندوب  لطاب  تهج  زا  الاب  دروم  رد  یقرف  و 

ضبق زا  لبق  هیدف  فلت  - 1 هرصبت -

تمیق ای  لـثم  زا  نآ  لدـب  نماـض  نز  ددرگ ، فلت  ضبق  زا  لـبق  دـشاب و  یجراـخ  نیع  تاراـبم  اـی  علخ  رد  هنیعم  ضوع  هک  یتروص  رد 
لوئـسم نز  تسا و  هدمآ  رد  رهوش  تیکلمب  ضوع  قالط  رثا  رد  اریز  دشاب ، هدش  فلت  دوخ  يوخب  ای  هدرک  فلت  نز  هاوخ  دوب ، دـهاوخ 

دوشیم فشک  ضبق  زا  لبق  لذب  فلت  اب  هک  دوش  هتفگ  ات  دوریمن  رامشب  هیقیقح  هضواعم  تارابم  علخ و  قالط  دشابیم و  رهوشب  نآ  میلست 
هدید یفلاخم  هیماما  قوقح  رد  رما  نیا  رد  تسا . هدش  هتفگ  ضبق  زا  لبق  عیبم  فلت  رد  هکنانچ  ددرگیم ، خـسفنم  ای  دوشیم و  لطاب  قالط 

لبق هیدف  فلت  تروص  رد  دیاب  راچان  دش ، هتـسناد  هیقیقح  ۀضواعم  مکح  رد  تارابم  علخ و  قالط  هکنآب  هجوت  اب  یلیلحت  رظن  زا  دوشیمن .
، دـیامن فلت  ار  تارابم  علخ و  ضوع  ثلاـث  صخـش  هک  یتروص  رد  اـما  تسا . هدوب  لـطاب  قـالط  دوشیم  فشک  هک  دوب  نآ  رب  ضبق  زا 

تسا هدش  رقتسم  وا  ةدهع  رب  نامض  هک  یـسکب  دناوتیم  نز  دنک ، عوجر  نزب  هچنانچ  دیامن و  عوجر  نزب  ای  ثلاث  صخـشب  دناوتیم  رهوش 
. دیامنب عوجر 

هیدف ندوب  بویعم  - 2 هرصبت -

رهوش عیب ، رد  بیع  رایخب  هطوبرم  داوم  زا  طبنتـسم  ربانب  تسا ، هدوب  بویعم  هدش  هداد  رارق  ضوع  نز  فرط  زا  هچنآ  دوش  فشک  هاگره 
. دیامن هبلاطم  تمیق  ای  لثم  زا  ار  نآ  لدب  هدرک  خسف  هکنآ  ای  دهاوخب و  شرا  هتشادهگن  ار  نآ  دناوتیم 

دیامن ضوعب  عوجر  هدع  رد  دناوتیم  نز  - 7

، تسا هدرمـش  نئاـب  قـالط  ماـسقا  زا  هدرکن  ضوعب  عوـجر  نز  هک  ماداـم  ار  تاراـبم  عـلخ و  قـالط  هک  م  ق . « 1145  » ةداـم موس  قـش  زا 
تـسا یقالط  هدع  تدم  رد  نآ  دنک و  عوجر  قالطب  دناوتب  رهوش  هک  دـیامن  عوجر  ضوعب  دـناوتیم  یتروص  رد  نز  هک  دوشیم  طابنتـسا 

رد اریز  دهاوخب ، هداد  قالط  لباقم  رد  رهوشب  هک  ار  یلذب  روبزم  قالط  ةدع  تدم  رد  دـناوتیم  طقف  نز  نیاربانب  دـشاب . یعجر  ًۀـعیبط  هک 
لباقم رد  هکنآ  رثا  رد  قالط  تشذگ  هکنانچ  دیامن . عوجر  نآب  هدـع  تدـم  هیقب  رد  دـناوتیم  رهوش  ددرگیم و  یعجر  قالط  تروص  نیا 

ضوع 
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یکی ینامز  هضواعم ، هدعاق  قبط  دراد و  رارق  يرگید  لباقم  رد  ضوع  قالط و  زا  کی  ره  هدمآ و  رد  ضوعم  دـقع  تروصب  هتفرگ  رارق 
دناوـتیمن نز  ریز  دراوـم  رد  نیارباـنب  دریگب . سپ  هداد  ار  هچنآ  دـناوتب  زین  رگید  فرط  هک  دراد  درتـسم  هداد  ار  هـچنآ  دـناوتیم  نـیفرط  زا 

: دنک عوجر  ضوعب 
هدـع نانیا  قالط  دـنک و  عوجر  ضوعب  دـناوتیم  هدـع  رد  طقف  نز  اریز  هسئاـی ، قـالط  دوش و  عقاو  یکیدزن  زا  لـبق  هک  یقـالط  رد  فلا -

. درادن
خـسف ةدع  هن  دراد و  قالط  ةدع  هن  هسئای  نز  نینچمه  هدـشن و  عقاو  یکیدزن  دوخ  رهوش  وا و  نیب  هک  ینز  : » دـیوگیم م  ق . « 1155  » هدام

«. دوش تیاعر  دیاب  دروم  ود  ره  رد  تافو  هدع  یلو  حاکن 
یلاوـتم هبترم  هس  هک  ینز  : » م ق . « 1057  » ةدام حیرـص  ربانب  اریز  دـیآ ، لمعب  یلاوتم  تلـصو  هس  زا  سپ  هک  قالط  نیموس  ةدـع  رد  ب -

عوـقو زا  سپ  هدـمآ و  رد  يرگید  درم  تیجوزب  مـئاد  دـقعب  هـکنیا  رگم  دوـشیم ، مارح  درم  نآ  رب  هدـش  هـقلطم  هدوـب و  رفن  کـی  ۀـجوز 
( موس قالط  دروم  رد   ) علخ قالط  ةدـع  رد  نز  هچنانچ  نیاربانب  دـشاب .» هدـش  لصاح  قارف  خـسف  ای  توف  ای  قالط  هطـساوب  وا  اب  یکیدزن 
. تشاد دهاوخن  هیدفب  عوجر  قح  نز  تهج  نیدب  دنک ، عوجر  قالطب  دناوتیمن  رهوش  تسا  نئاب  ۀعیبط  قالط  نوچ  دیامنب  ضوعب  عوجر 
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زا یکی  هک  ددرگیم  بجوم  رما  نیا  اریز  دوشن ، هاگآ  نآ  زا  هدـع  تدـم  ءاضقنا  ات  رهوش  دـیامن و  ضوعب  عوجر  نز  هک  یتروص  رد  ج -
دومن عوجر  ضوعب  نز  هاگره  نیاربانب  دراد . درتسم  هداد  هک  ار  نآ  ضوع  دناوتب  هکنآ  نودب  دهدب ، هتفرگ  ار  هچنآ  هضواعم  دقع  نیفرط 

. دوب دهاوخ  رثا  الب  ضوعب  عوجر  تفریذپ ، همتاخ  هدع  تدم  ات  درکن  هاگآ  ار  رهوش  و 
نز عوجر  قح  دـنادرگ ، عنتمم  دوخ  رب  ار  نز  قالطب  عوجر  تاـهج  زا  یتهجب  رهوش  تاراـبم  علخ و  قـالط  رد  هک  یتروص  رد  هرـصبت -

بجوم دـناوتیمن  رهوش  لـمع  تسا و  هدومن  دوخ  قح  لاـمعا  يارب  عناـم  داـجیا  دوخ  لـمع  رثا  رد  رهوـش  اریز  ددرگیمن ، طـقاس  ضوـعب 
نز  عوجر  زا  لبق  هاگره  اًلثم  ددرگ . ضوعب  تبسن  نز  قح  طوقس 

 57 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
هدافتـسا ضوعب  دوخ  عوجر  قح  زا  دـناوتیم  نز  دریگب ، مراـهچ  نز  اـی  دـیامن  جاودزا  دوخ  نز  رهاوخ  اـب  هدـع  تدـم  رد  رهوش  ضوعب ،

نز قالطب  دراد ، مئاد  نز  راهچ  هکنآ  اـی  تسا و  یقاـب  نز  رهاوخ  اـب  تیجوز  هک  ماداـم  دـناوتیمن  رهوش  یلو  دـنک ، عوجر  نآـب  هدومن و 
قالطب هدع  تدـم  هیقب  رد  دـناوتیم  دـهد ، قالط  نئاب  قالطب  ار  نز  راهچ  زا  یکی  ای  نز و  رهاوخ  رهوش  هچنانچ  اما  دـیامن . عوجر  هقلطم 

طقاس ار  نآ  ناوتب  هک  ضرف  رب  دوشیمن ، عوجر  قح  طوقـس  بجوم  مراهچ  نز  نز و  رهاوخ  اـب  جاودزا  اریز  دـیامن ، عوجر  دوخ  لوا  نز 
. دومن

دشابیم عاقیا  ضوعب  نز  عوجر  - 8

عوجر دـناوتب  رهوش  هکنآ  يارب  یلو  دـشابیمن ، طرـش  واب  مـالعا  رهوش و  تقفاوم  ددرگیم و  ققحم  وا  ةداراـب  نز  فرط  زا  ضوعب  عوجر 
تیکلمب دشاب ، دوجوم  رهوش  تیکلم  رد  یجراخ و  نیع  نآ  هچنانچ  ضوعب  نز  عوجر  اب  ددرگ . هاگآ  لذبب  عوجر  زا  دیاب  دـیامن  قالطب 

همذ رب  یلک و  ضوع  هک  یتروص  رد  اما  تسا و  تمیق  ای  لثم  زا  نآ  لدب  رادهدهع  رهوش  دشاب  هدـش  فلت  هچنانچ  و  ددرگیم ، لقتنم  نز 
. دوشیم نز  نویدم  رهوش  رادقم  نامهب  تسا ، هدش  طقاس  تارابم  ای  علخ  قالط  رثا  رد  هک  هدوب  یلک  رهم  ضوع  هکنآ  دننام  هدوب  رهوش 

تسا نئاب  هدومنن  ضوعب  عوجر  نز  هک  مادام  تارابم  علخ و  قالط  - 9

ماکحا یمامت  نیاربانب  تسا . نئاب  دشاب  هدرکن  عوجر  ضوعب  نز  هک  مادام  تارابم  علخ و  قالط  تسا  یکاح  م  ق . « 1145  » ةدام هکنانچ 
ار دوخ  ۀقلطم  نز  رهاوخ  دناوتیم  رهوش  هک  دننآ  رب  ءاهقف  زا  ياهدع  اذل  دشابیم . يراج  هدرکن  ضوعب  عوجر  نز  هک  ینامز  ات  نئاب  قالط 
نز فرط  زا  ءادـف  لذـب  اب  دـشاب  یعجر  هچنانچ  قـالط  تعیبط  هک  تسنآ  رب  رگید  لوق  دروآ . رد  حاـکنب  ار  مئاد  نز  نیمراـهچ  دریگب و 

هدـشن لئاز  یعجر  قالط  ماـکحا  هیقب  دـشابیم و  قـالط  لـباقم  رد  رهوش  فرط  زا  لذـب  لوبق  تسا  عوجر  زا  عناـم  هچنآ  دـنکیمن و  رییغت 
رد علخ  قالط  رگید  ترابعب  دـشابیم . عونمم  هدـع  ءاضقنا  ات  رهوش  رب  نز  نیمراـهچ  اـب  حاـکن  هقلطم و  نز  رهاوخ  اـب  جاودزا  اذـل  تسا ،

. دنکن عوجر  ات  هدومن  نز  زا  لذب  لوبق  رهوش  هک  تسا  یعجر  قالط  روبزم  دروم 
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ددرگیم لیدبت  یعجر  قالطب  تارابم  علخ و  قالط  ضوعب ، نز  عوجر  اب  - 10

طابنتـسا دـشاب » هدرکن  ضوعب  عوجر  نز  هک  مادام  تاراـبم  علخ و  قـالط  : » دـیوگیم هک  م  ق . « 1145  » هداـم موس  قش  موهفم  زا  هکناـنچ 
ود زا  شیب  قـالط  اریز  ددرگیم ، یعجر  ضوعب  نز  عوجر  زا  سپ  هدوب ) نئاـب  نز  عوجر  زا  شیپ  اـت  هک   ) تاراـبم علخ و  قـالط  دوـشیم ،
رثا رد  ددرگیم و  يراج  تدـم  ۀـیقبب  تبـسن  یعجر  قالط  ماـکحا  یماـمت  ضوعب  نز  عوجر  زا  سپ  نیارباـنب  تسین . یعجر  نئاـب و  مسق 

رب رگید  لوق  دنک . رایتخا  مراهچ  نز  ای  دیامن و  جاودزا  هقلطم  نز  رهاوخ  اب  دناوتیمن  رهوش  درب و  دـهاوخ  ثرا  وا  زا  يرگید  یکی ، توف 
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قالطب رهوش  عوجر  ةزاجا  و  تسا ، هتـشگ  طقاس  یعجر  قالط  ماکحا  یمامت  هدـش و  دوجوم  نئاب  روطب  تارابم  علخ و  قالط  هک  تسنآ 
نآ تدوع  یعجر ، ماکحا  طوقس  زا  سپ  دنادرگیمن و  یعجر  قالط  ار  نآ  تسا و  یصوصخم  هزاجا  ۀلیـسوب  ضوعب ، نز  عوجر  زا  سپ 

. تسا قباس  مکح  ءاقب  مه  لصا  تسین و  دوجوم  رما  نیا  رب  مه  یلیلد  دشابیم و  لیلدب  جاتحم 

قالط نیموس  - 4

هراشا

دشاب عوجر  ۀجیتن  رد  تلصو  هکنیا  زا  معا  دیآ ، لمعب  یلاوتم  تلـصو  هس  زا  دعب  هک  قالط  نیموس  م ...« : ق . « 1145  » هدام « 4  » قش قبط 
. دیامن قالطب  عوجر  هدع  رد  دناوتیمن  رهوش  تسا و  نئاب  دیدج » حاکن  ۀجیتن  رد  ای 

. نآ ماکحا  راثآ و  قالط و  هس  حرش  کنیا 
: هتشاد ررقم  م  ق . « 1057  » هدام دنهدیم  قالط  ار  دوخ  نز  تهج  نودـب  دنتـسه و  تینابـصع  راچد  هک  ینادرم  شور  زا  يریگولج  يارب 
رد يرگید  درم  تیجوزب  مئاد  دـقعب  هکنیا  رگم  دوشیم ، مارح  درم  نآ  رب  هدـش  هقلطم  هدوب و  رفن  کـی  ۀـجوز  یلاوتم  ۀـبترم  هس  هک  ینز  »

«. دشاب هدش  لصاح  قارف  توف ، ای  خسف  ای  قالط ، ۀطساوب  وا  اب  یکیدزن  عوقو  زا  سپ  هدمآ و 
هس  هک  ینز  اب  رهوش  ددجم  حاکن  تمرح  یکی  تسا : تمسق  ود  ياراد  روبزم  هدام 
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. رگید درم  اب  جاودزا  زا  سپ  روبزم  ۀقلطم  اب  رهوش  ددجم  حاکن  زاوج  يرگید  تسا . هدش  هداد  قالط  هبترم 

. تسا هدش  هداد  قالط  هبترم  هس  هک  ینز  اب  رهوش  ددجم  حاکن  تمرح  - 1

هراشا

هـس هک  ینز  اب  رهوش  ددجم  حاکن  تمرح  طرـش  دوشیم . مارح  درم  نآ  رب  هدـش  هقلطم  هدوب و  رفن  کی  ۀـجوز  یلاوتم  ۀـبترم  هس  هک  ینز 
: زا تسا  ترابع  هدش  هداد  قالط  هبترم 

دشاب رفن  کی  هجوز  یلاوتم  هبترم  هس  نز  فلا -

موس ۀبترم  دهد و  قالط  ًاددجم  دنک و  جاودزا  وا  اب  سپـس  دهد و  قالط  ار  دوخ  همئاد  ۀـجوز  يدرم  هک  دوشیم  عقاو  وحن  نیدـب  رما  نیا 
دوخ هجوز  یـسک  هک  یتروص  رد  تسا . مارح  درم  نآ  رب  نز  نآ  ددـجم  حاکن  تروص  نیا  رد  دوش . هداد  قالط  دـیامن و  حاکن  وا  اب  زین 
دزن ًاثالث  کتقلط  دیوگب : هبترم  کی  ای  کتقلط  دـیوگب : هبترم  هس  هکنآ  دـننام  اهنآ ، نیب  رد  حاکن  داجیا  نودـب  دـهد  قالط  هبترم  هس  ار 

. ددرگیم ققحم  قالط  کی  يرظن  ربانب  هکلب  دوشیمن ، هتخانش  قالط  هس  هیماما  ياهقف 
نز هاـگره  ـالا  دـشاب و  هدرکن  رهوش  يرگید  درمب  هدـش  هداد  قـالط  نز  هک  تیجوز  نارود  هس  نیب  هک  تسنآ  یلاوتم  ۀـملک  زا  روـظنم 
رب نز  نآ  ددرگ ، لحنم  روبزم  حاکن  هکنآ  زا  سپ  دشاب ، هدشن  عقاو  مه  یکیدزن  هچ  رگا  دیامنب ، قالط  هس  نیب  رد  يرگید  رهوش  هقلطم 

. دیامن جاودزا  وا  اب  دناوتیم  دوشیمن و  مارح  دوخ  قباس  رهوش 
هـس  ) ترابع زا  اریز  دوشیمن ، مارح  هدـنهد  قالط  رهوش  رب  نز  نآ  دروآرد ، عطقنم  حاکنب  ار  وا  قالط  هس  نیب  رد  رهوش  هاـگره  نینچمه 

تـسا یتروص  رد  رهوش  ددجم  حاکن  تمرح  هک  ددرگیم  طابنتـسا  الاب  ةدام  رد  روکذم  هدش ) هقلطم  هدوب و  رفن  کی  هجوز  یلاوتم  ۀبترم 
. ددرگ لحنم  قالط  ۀلیسوب  کی  ره  دشاب و  یپردیپ  مئاد  حاکن  هبترم  هس  هک 
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دشاب مئاد  نیجوز  حاکن  ب -

هعطقنم  هجوز  الا  دشاب و  همئاد  هجوز  هک  تسیتروص  رد  لالحنا  هس  زا  سپ  ددجم  حاکن  تمرح  دوشیم ، مولعم  قالط  ۀملک  زا  هکنانچ 
 60 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

مارح درم  نآ  رب  ددرگ ، لصاح  اهنآ  نیب  تقرافم  تدـم  لذـب  ای  ءاـضقنا  ۀلیـسوب  دـیآرد و  يدرم  عاـطقنا  تیجوزب  راـب  نیدـنچ  هچ  رگا 
. دیآرد وا  حاکنب  ًاددجم  دناوتیم  دوشیمن و 

هـس زا  سپ  ددجم  حاکن  عنم  بجوم  هچنآ  اریز  دیدج ، دـقعب  ای  دـشاب  عوجرب  تسا  نکمم  مود  لوا و  قالط  زا  سپ  نز  ددـجم  تیجوز 
نوناق هک  ینانچمه  درادن ، اهقالط  نآ  نیب  تیجوز  شیادیپ  ببـسب  يرظن  یندم  نوناق  دشابیم و  یلاوتم  قالط  هس  شیادـیپ  تسا ، قالط 

نز هک  یسک  نیاربانب  دوش . هداد  قالط  نز  یکیدزن  نودب  هکنآ  ای  دیآ و  لمعب  اهحاکن  زا  کی  ره  نامز  رد  یکیدزن  هکنآب  درادن  يرظن 
قالط زاب  موس  ۀبترم  دنک و  عوجر  هدع  رد  دهد و  قالط  سپـس  دنک و  عوجر  هیعجر  هدـع  رد  دـهد و  قالط  هررقم  طئارـش  قبط  ار  دوخ 

دهد و قالط  ار  دوخ  نز  رهوش  هک  تسنآ  دـننام  رما  نیا  دـشاب . هسلج  کی  رد  عوجر  قالط و  هچ  رگا  دوشیم ، مارح  وا  رب  نز  نآ  دـهد 
ۀبترم دیامن و  یکیدزن  وا  اب  عوجر  زا  سپ  دهد و  قالط  ار  وا  تاررقم  قبط  درذگب و  یتدم  سپـس  دـیامن و  یکیدزن  وا  اب  عوجر  زا  سپ 
نئاب قالط  هس  نآ  زا  دـنچ  ای  کـی  هک  یتروص  رد  تسا  نینچمه  دوشیم . مارح  وا  رب  نز  نآ  دـهد ، قـالط  ار  نز  نآ  تاررقم  قبط  موس 

زاب دروآرد و  دوخ  ددجم  حاکنب  ار  وا  سپـس  دهد و  قالط  تسا  هسئای  ای  هدرکن  یکیدزن  وا  اب  هک  ار  دوخ  نز  يدرم  هکنآ  دـننام  دـشاب ،
. دوشیم مارح  وا  رب  روبزم  نز  دهد  قالط  ار  وا  زاب  دیامن و  حاکن  وا  اب  موس  ۀبترم  دهد و  قالط 

دشاب هدش  لحنم  قالط  ۀلیسوب  هبترم  ره  تیجوز  ج -

و « 1029  » ةدام دودـح  رد  ای  دـهد ، قالط  ار  وا  درم  هاوخ  دـشاب ، قـالط  ۀلیـسوب  دـیاب  هبترم  هس  زا  کـی  ره  رد  تیجوز  لـالحنا  بجوم 
تمرح بجوم  م  ق . « 1128  » ات « 1121  » داوم رد  روکذم  خسف  ۀلیسوب  حاکن  لالحنا  دوش . قالطب  رابجا  جوز  مکاح  هلیسوب  م  ق . « 1030»
حاکنب ار  وا  ًاددـجم  دـناوتیم  رهوش  دوش ، خـسف  الاب  داوم  رد  هروکذـم  تاهجب  هبترم  دـنچ  ره  حاکن  هچنانچ  نیاربانب  دوب . دـهاوخن  حاکن 

ددرگ خسف  تاهج  زا  یتهجب  وا  حاکن  سپس  دنک و  عوجر  هدع  رد  دهد و  قالط  ار  دوخ  نز  هبترم  کی  رهوش  هاگره  اًلثم  دروآرد ، دوخ 
دناوتیم  ددرگ  هقلطم  سپس  دیامن و  جاودزا  روبزم  نز  اب  زاب  دوش و  خسف  يرگید  تلعب  ًاددجم  حاکن  زا  سپ  و 
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اریز دناسریم ، ار  الاب  رظن  فالخ  م  ق . « 1057  » هدام رهاظ  ددجم .) حاکن  ۀلیسوب  ای  دشاب  عوجر  ۀلیسوب  هاوخ   ) دروآ رد  دوخ  حاکنب  ار  وا 

هک تسا  یفاک  نآ  ققحت  يارب  و  دوشیم »...  مارح  درم  نآ  رب  هدش  هقلطم  هدوب و  رفن  کی  ۀجوز  یلاوتم  ۀبترم  هس  هک  ینز  . » دیوگیم هدام 
زا روبزم  قوقح  رد  تسا و  هیماما  قوقح  زا  سابتقا  روبزم  مکح  هکنآب  هجوت  اب  یلو  دـشاب ، قالط  ۀلیـسوب  موس  ۀـبترم  رد  حاـکن  لـالحنا 

کی ره  هک  تسا  یتروص  رد  هدوب  وا  همئاد  ۀجوز  یلاوتم  ۀبترم  هس  هک  ینز  اب  رهوش  ددجم  حاکن  تمرح  هک  دوریم  رامشب  ملـسم  تداع 
دروم رد  یندـم  یـسرداد  نیئآ  نوناق  « 3  » ةدام روتـسدب  تسا  لمجم  هدام  نوچ  نیاربانب  دوش . لـحنم  قـالط  ۀلیـسوب  حاـکن  هبترم  هس  زا 

. ددرگیم دانتسا  ملسم  تاداعب  ماهبا  لامجا و 

رگید درم  اب  جاودزا  زا  سپ  قالط ، هسب  ۀقلطم  اب  رهوش  ددجم  حاکن  زاوج  - 2

هراشا

مئاد دـقعب  هکنیا  رگم  دـیوگیم ...« : هداد  قـالط  ار  وا  یلاوتم  ۀـبترم  هس  هک  يرهوش  اـب  نز  ددـجم  حاـکن  تمرح  رکذ  زا  سپ  ـالاب  ةداـم 
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«. دشاب هدش  لصاح  قارف  توف  ای  خسف  ای  قالط  ۀطساوب  وا  اب  یکیدزن  عوقو  زا  سپ  هدمآ و  رد  يرگید  درم  تیجوزب 
قالط ار  وا  یلاوتم  ۀعفد  هس  شرهوش  هک  ینز  نیاربانب  دیامنب . جاودزا  ًاددجم  دوخ  قباس  ۀقلطم  نز  اب  دناوتیم  لوا  رهوش  تروص  نیا  رد 

لیاز روبزم  رهوش  اب  ددجم  حاکن  تمرح  هلیسو  نیدب  ینعی  دیامنب ، جاودزا  ًاددجم  روبزم  رهوش  اب  دناوتیم  ریز  طئارش  رد  طقف  تسا  هداد 
: دوشیم

دیآرد يرگید  مئاد  دقعب  هقلطم  نز  فلا -

جوز رب  قالط ، هسب  هقلطم  نز  اب  وا  حاکن  رثا  رد  اریز  دنمان ، للحم  دـیامنیم  جاودزا  هقلطم  نز  اب  یلاوتم  قالط  هس  زا  سپ  هک  یبنجا  درم 
درم عطقنم  دـقعب  نز  هچناـنچ  نیارباـنب  تسا ، هداد  رارق  مئاد  ددرگیم  لـیلحت  بجوم  هک  یحاـکن  طرـش  نوناـق  دوشیم . لـالح  دوـخ  لوا 

ندوب طرـش  دنام . دهاوخ  یقاب  دوشیمن و  لئاز  لوا  رهوش  اب  حاکن  تمرح  ددرگ ، لحنم  تاهج  زا  یتهجب  روبزم  حاکن  دـیآرد و  يرگید 
. دشابیم یعامجا  للحم  رد  مئاد  حاکن 
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دشاب یعرش  غلاب  دیاب  للحم  ب -

لقاع رما  نیا  رد  دوب . دهاوخن  رثؤم  دشاب  غولبب  کیدزن  زیمم و  هچ  رگا  ریغـص  اب  حاکن  دشاب و  هتـشاد  مامت  يرمق  لاس  هدزناپ  دیاب  للحم 
حاکن لالحنا  یکیدزن و  زا  سپ  دیآرد ، ینونجم  صخـش  مئاد  حاکنب  قالط ، هسب  هقلطم  نز  هچنانچ  نیاربانب  دـشابیمن . طرـش  درم  ندوب 

رد اریز  دوشیم  طابنتـسا  يرگید ) درم   ) ۀملک زا  للحم  رد  غولب  طرـش  دـیامنب . جاودزا  ًاددـجم  دوخ  لوا  رهوش  اب  دـناوتیم  نز  نآ  روبزم ،
هک دننآ  رب  روهـشم  تسا و  فالتخا  ءاهقف  نیب  تسا ) غولبب  کیدزن  هک  یـسک   ) قهارم رد  دشاب . غلاب  هک  دوشیم  هتفگ  یـسکب  درم  تغل ،

یـسکب درم  یندـم  قوقح  حالطـصا  رد  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  دـشابیمن . حاکن  يدـبا  تمرح  عفر  يارب  یفاـک  لـلحم ، ندوب  قهارم 
. دشابیمن یفاک  للحم  رد  یعرش  غولب  نیاربانب  دشاب ، هتشاد  مامت  لاس  هدجیه  هک  دوشیم  هتفگ 

دیامن یکیدزن  نز  اب  دیاب  للحم  ج -

هراشا

یکیدزن زا  روظنم  تسا . یفاک  دـقع  داقعنا  هک  تسنآ  رب  بیـسم  نب  دیعـس  طـقف  دـشابیم ، یعاـمجا  نز  اـب  لـلحم  ندومن  یکیدزن  طرش 
ۀملک زا  رهاـظ  اریز  دـیامنیم ، رما  نیا  زا  تیاـکح  مه  هداـم  رهاـظ  دوـشن و  لازنا  هچ  رگا  دـشابیم ، هفـشح  ردـقب  لـبق  زا  یکیدزن  لـلحم ،

دهاوخن یفاک  ربد  زا  یکیدزن  نیاربانب  تسا ، یعامجا  زین  لبق  زا  یکیدزن  دوشن . لازنا  هچ  رگا  دشابیم  داتعم  يارجم  زا  یکیدزن  یکیدزن ،
. دوب

. دناهتسناد طرش  زین  ار  لازنا  ءاهقف  زا  یضعب 
زا سپ  دناوتیمن  نز  نآ  دنکن  نیکمت  نز  ای  و  دنکن ، یکیدزن  دوخ  ةداراب  ای  و  دناوتن ، يرامیب  رثا  رد  هاوخ  دـیامنن  یکیدزن  رهوش  هچنانچ 

. دیآرد لوا  جوز  حاکنب  للحم ، حاکن  لالحنا 

ةلئسم

، دنک رایتخا  يرگید  رهوش  وا  هک  دنیامنیم  قفاوت  دوخ  ۀقلطم  نز  اب  دوشیم و  نامیشپ  هاگ  دهدیم  قالط  ار  دوخ  نز  هبترم  هس  هک  يرهوش 
للحم یلو  دـیامنیم ، راـیتخا  لـلحم  ناونعب  يرگید  رهوش  نز  دـنک . جاودزا  دوخ  لوا  رهوش  اـب  ًاددـجم  روبزم ، حاـکن  لـالحنا  زا  سپ  و 
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نمض ناوتیم  هک  دسریم  رظنب  روظحم  عفر  يارب  دنک . جاودزا  دوخ  لوا  رهوش  اب  دناوتب  وا  ات  دهد  قالط  ار  نز  نآ  دوشیمن  رـضاح  هشیمه 
اب  حاکن  دقع 
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قالطب ار  وا  دهاوخب  نامز  ره  هک  دومن  جرد  دشاب  یلوا  رهوش  هچ  رگا  ثلاث  صخـش  ای  نز  يارب  ینیعم  تدـم  رد  تلاکو  طرـش  للحم ،

حاکن لالحنا  تسا و  عورـشمان  طرـش  اریز  دـشابیم ، لطاب  ینیعم  تدـم  زا  سپ  دوخ  يدوخب  حاکن  لالحنا  طرـش  اما  دزاس . هقلطم  نئاـب 
طرش اریز  ینیعم ، تدم  زا  سپ  جوز  نداد  قالط  طرش  تسا  نینچمه  تسا . هدش  هداد  هزاجا  هنیعم  دراوم  رد  خسف  قالط و  ۀلیـسوب  طقف 
نیعم تدـم  رد  نآ  ماجناب  دـهعت  دومن ، طقاس  ار  نآ  ناوتیمن  هکناـنچمه  تسا و  مکح  قـالط  راـیتخا  نوچ  دـشابیم ، عورـشمان  زین  روبزم 

. دسریم رظنب  لاکشایب  دشابیم  مکح  دروم  هک  يرما  ماجناب  دهعت  یلیلحت  رظن  زا  هچ  رگا  دشابیمن ، روآمازلا 

دوش لحنم  للحم  اب  حاکن  د -

هراشا

يرگید حاکنب  دناوتیمن  رادرهوش  نز  اریز  دشابن ، ریغ  تیجوز  دیق  رد  دیاب  دـیآرد  ًاددـجم  دوخ  لوا  رهوش  حاکنب  دـناوتب  نز  هکنآ  يارب 
ًاددجم لوا  جوز  اب  دناوتیم  وا  تشگ  یـضقنم  نز  ةدعو  دیدرگ  لحنم  للحم  اب  حاکن  هکنآ  زا  سپ  یمومع  دـعاوق  قبط  نیاربانب  دـیآرد .

حاکن لالحنا  تسا  نکمم  هدومن  حیرـصت  هدام  هکنانچ  اذل  دیامنیمن ، رما  رد  ریثأت  للحم  حاکن  لالحنا  ببـس  تهج  نیدب  دیامن ، جاودزا 
. دشاب وا  توف  ای  خسف  قالط ، رثا  رد  للحم  اب 

قالط هن  هرصبت -

دبؤم مارح  صخـش  نآ  رب  دشاب  هدـش  هقلطم  تسا  يدـع  نآ  ياتشـش  هک  قالط  هنب  هک  یـصخش  ره  نز  : » دـیوگیم م  ق . « 1058  » هدام
قوقح تاحالطصا  زا  یکی  يدع  قالط  تسا . مادک  يدع  قالط  هک  دوش  هتسناد  تسا  مزال  ددرگ  نایب  هدام  حرش  هکنآ  زا  لبق  دوشیم .»

نز اب  دنک و  عوجر  هیعجر  هدع  رد  رهوش  سپس  دوش و  عقاو  هطوبرم  تاررقم  قبط  هک  دشابیم  یعجر  قالط  زا  ترابع  نآ  تسا و  مالسا 
، دـشاب يدـع  نآ  ياتشـش  هک  هداد  رارق  قالط  هن  نز  رد  ار  دـبؤم  تمرح  طرـش  هک  الاب  ةدامب  هجوت  اـب  نیارباـنب  دـیامن . یکیدزن  روبزم 

یکیدزن وا  اب  هدرک  عوجر  هیعجر  هدـع  رد  دـهد و  یعجر  قالط  هدومن  یکیدزن  وا  اـب  هک  ار  دوخ  نز  يدرم  هک : دومن  ضرف  دـیاب  نینچ 
عوجر  هیعجر  ةدع  رد  دهدب و  یعجر  قالط  ار  دوخ  ۀجوز  تاررقم  قبط  مود  ۀبترم  رد  دیامنب و 
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م ق . « 1057  » ةدام روتسدب  تسا  هدش  هقلطم  قالط  هسب  هجوز  نوچ  دهد . قالط  ار  وا  موس  ۀبترم  رد  سپس  دنک و  یکیدزن  وا  اب  دیامن و 

درم مئاد  تیجوزب  دیاب  نز  نیاربانب  ددرگ . هطساو  للحم  هکنآ  رگم  دیامن ، حاکن  وا  اب  دناوتیمن  رهوش  دوب و  دهاوخ  مارح  روبزم  رهوش  رب 
. دوش لحنم  تاهج  زا  یتهجب  روبزم  حاکن  دیآ و  لمعب  یکیدزن  وا  اب  هدمآرد و  يرگید 

دوش هداد  قالط  دش  هتفگ  هکنانچ  رگید  هبترم  هس  نز  نآ  سپس  دیآیم و  رد  لوا  رهوش  حاکنب  للحم  اب  حاکن  لالحنا  زا  سپ  روبزم  نز 
یلوا رهوش  رب  دـناوتیم  للحم  ۀلیـسوب  دوشیم ، مارح  دوخ  رهوش  رب  قالط  هس  زا  سپ  روبزم  نز  نوچ  و  دـشاب ) يدـع  اـهنآ  ياـتود  ینعی  )
قالط دش  هتفگ  هچنآ  دـننام  هبترم  هس  نز  نآ  دـیآ و  رد  ًاددـجم  لوا  رهوش  تیجوزب  للحم  اب  حاکن  لالحنا  زا  سپ  ددرگ و  لالح  دوخ 

نآ تشگ و  دهاوخ  دـبؤم  مارح  روبزم  درم  رب  نز  تسا ، قالط  نیمهن  هک  ریخا  قالط  زا  سپ  دـشاب ،) يدـع  نآ  ياتود  ینعی   ) دوش هداد 
نآ ياتشـش  ددرگیم ، رهوش  رب  نز  يدبأ  تمرح  بجوم  هک  یقالط  هن  تشذـگ  هچنآ  ربانب  دـنک . جاودزا  نز  نآ  اب  دـناوتیمن  رگید  درم 

. تسا نئاب  رگید  ياتهس  دشابیم و  يدع 
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. دوشیمن لصاح  يدبا  تمرح  ددرگن  دوجوم  الاب  رد  روکذم  طئارش  زا  یکی  هچنانچ 
ای دهد و  قالط  ار  وا  دـیامنن و  یکیدزن  یلو  دـنک ، عوجر  متـشه  متفه ، مجنپ ، مراهچ ، مود ، لوا ، ياهقالط  زا  یکی  رد  جوز  هاگره  اًلثم 
هک هبترم  دنچ  ره  دزاس ، رارقرب  تیجوز  ۀطبار  ددجم  دقع  هلیـسوب  سپـس  دوش و  یـضقنم  هدـع  ات  دـشکب  راظتنا  دـنکن و  عوجر  هدـع  رد 
هک تسنآ  هدش  هقلطم  هبترم  هن  هک  ینز  دبؤم  تمرح  طرـش  اریز  تشگ ، دهاوخن  لصاح  يدـبا  تمرح  دـهد  قالط  ار  دوخ  ۀـجوز  جوز 

. دشاب يدع  اهنآ  ياتشش 
. دوش هعجارم  نآ  حرشب  تشذگ ، دریگب  یلاوتم  قالط  هس  هک  ینز  تیعضو  م  ق . « 1057  » ةدام ریسفت  رد  حاکن  عناوم  رد 

ددرگیم نآب  رابجا  رهوش  هک  یقالط  - 5

« 1129  » ةدام رد  روکذم  هناگراهچ  دراوم  رد  نز  تساوخردب  هک  یقالط 
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روبزم قالط  ۀـعیبط  هچ  رگا  دـنک ، عوجر  قالطب  هدـع  تدـم  رد  دـناوتیمن  رهوش  تسا و  نئاب  ددرگیم  نآب  راـبجا  رهوش  م  ق . « 1130  » و
نزب هنیعم  تاهج  زا  یکیب  نوناـق  هک  يدراوم  رد  اریز  تسا ) هدـش  یکیدزن  وا  اـب  هک  دـشاب  ینز  مود  اـی  لوا  قـالط  ینعی   ) دـشاب یعجر 

لالتخا راچد  یئوشانز  یناگدنز  هک  تسنآ  يارب  دهاوخب ، قالطب  ار  دوخ  رهوش  رابجا  دنک و  يوعد  ۀـماقا  هاگداد  رد  هک  دـهدیم  هزاجا 
هاگداد زا  دـناوتب  نز  ینوناق  ةزاجاب  هک  دوش  هتفگ  تسین  یئالقع  نیارباـنب  دـیامنیم . جرح  رـسع و  داـجیا  نز  يارب  نآ  ۀـمادا  هدـیدرگ و 

دـنک و عوجر  نآ  زا  رهوش  قالط ، ققحت  قالطب و  رهوش  رابجاب  مکح  رودـص  یئاضق و  لحارم  ریـس  زا  سپ  دـنک و  قـالط  تساوخرد ،
رتکیدزن هرخـسمب  و  وغل ، نز  فرط  زا  قالطب  رهوش  رابجا  تساوخرد  هزاجا  هک  دوب  دـقتعم  دـیاب  الا  دروآرد و  لبق  تیعـضوب  ار  حاکن 

. ینوناق سیسأتب  ات  تسا 
مان ددرگیم  نآب  رابجا  رهوش  هاگداد ، ۀلیـسوب  هک  یقالط  هدرمـش و  م  ق . « 1145  » ةدام رد  ار  نئاب  ياهقالط  نوناـق  هک  دوش  داریا  هکناـنچ 
راب نآ  رب  ار  نئاب  راثآ  ناوتیمن  تسا  یعجر  شتعیبط  هکنآ  اب  دسانـشب و  نئاب  ار  روبزم  قـالط  هک  تسین  نوناـق  رد  ياهداـم  تسا و  هدربن 
دیلک هک  يریـسفت  ۀلیـسوب  ًایناث  ددرگیم . عقاو  رهوش  هلیـسوب  هک  هدرب  مان  ار  یلومعم  ياهقالط  « 1145  » ةدام ًالوا  هک : تسنآ  خـساپ  دومن .

یقوقح لیلحت  زا  نآب  ندیـسر  يارب  دومن و  طابنتـسا  قالط  دروم  رد  ینوناق  داوم  حور  زا  ار  رما  نیا  ناوتیم  تسا  یئاضق  تالکـشم  لح 
. تساوخ کمک 

دهدیم ار  دوخ  تلاکو  طرش  رثا  رد  نز  هک  یقالط  - 6

ۀنیعم و دراوم  رد  دناوتب  هک  دومن  نز  يارب  رهوش  فرط  زا  تلاکو  طرـش  يرگید  مزال  دقع  ای  حاکن  دقع  نمـض  ناوتیم  تشذگ  هکنانچ 
. دهد قالط  ار  دوخ  قلطم  روطب  ای 

نیاربانب دـشاب . یعجر  قالط  ۀـعیبط  نآ  هچ  رگا  تسا . نئاب  دـهدیم  ار  دوخ  روبزم  دروم  رد  تلاـکو  ناونعب  نز  هک  یقـالط  دـسریم  رظنب 
قالط ار  دوخ  رگید  مزال  دقع  ای  حاکن  دقع  نمض  جردنم  تلاکو  طرـش  قبط  دشابیمن  هسئای  هدمآ و  لمعب  یکیدزن  وا  اب  هک  ینز  هاگره 

رد  تلاکو  طرش  نداد  رارق  زا  نیفرط  روظنم  اریز  دنک ، عوجر  نآب  هدع  رد  دناوتیمن  رهوش  دهد ،
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هچنانچ دروآ ، تسدب  هرابود  ار  دوخ  يدازآ  دـشخب و  یئاهر  یئوشانز  دـیق  زا  ار  دوخ  هشیمه  يارب  دـناوتب  نز  هک  تسا  نآ  يارب  قالط 
شیب وغل  یلمع  روبزم  طرـش  نداد  رارق  تسا ، نیفرط  دوصقم  فالخ  رب  هکنآ  رب  هوالع  دـیامن ، عوجر  قـالطب  دوخ  هداراـب  دـناوتب  رهوش 

. تسین
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قالطب هجوت  اب  اریز  تسین ، دراو  دشابیمن ، نیفرط  دـصق  عبات  تسا و  قالط  یعیبط  تیعـضو  زا  یـشان  ندوب  یعجر  نئاب و  هکنآب  لاکـشا 
عوجر قح  دیآیم و  رد  نئاب  قالط  تروصب  نز  فرط  زا  ضوع  نداد  ۀلیـسوب  یعجر  قالط  دروم  رد  یلیلحت  رظن  زا  هک  تارابم ، علخ و 

دومن و لیدـبت  نئاب  قالطب  ار  یعجر  قـالط  ناوتیم  هک  ددرگیم  ملـسم  تسا ، هدـیدرگ  بلـس  هدومنن  عوجر  ضوعب  نز  هک  ماداـم  رهوش 
. دینادرگرب یعجر  قالطب  ضوعب ، نز  عوجر  اب  سپس 

یعجر قالط  مود - مسق 

هراشا

قالطب رابتعا  نیمهب  دنادرگرب . لوا  تلاحب  ار  حاکن  دیامنب و  عوجر  قالطب  هدع  تدـم  رد  دـناوتیم  رهوش  هک  تسا  یقالط  یعجر  قالط 
«. تسا عوجر  قح  هدع  تدم  رد  رهوش  يارب  یعجر  قالط  رد  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 1148  » هدام تسا . هدش  هتفگ  یعجر  قالط  روبزم 

. دشاب هدرک  یکیدزن  وا  اب  رهوش  هدوبن و  هسئای  هک  تسا  ینز  دروم  رد  یعجر  قالط 
ات دشاب  هلماح  نز  هچنانچ  هام و  هس  رگید  هاگ  رهط و  هس  هاگنآ  و  دیامنیم ، قرف  دوشیم  هدید  ًادعب  هکنانچ  نز  تیعضو  رابتعاب  هدع  تدم 

. دـهد تدوع  لوا  تلاحب  ار  حاکن  دـیامن و  عوجر  قـالط  زا  هدـع  تدـم  رد  دـناوتیم  رهوش  دروم  هس  زا  کـی  ره  رد  تسا . لـمح  عضو 
: دیآیم شیپ  ضرف  ود  زا  یکی  دریگ ، رارق  هعلاطم  دروم  یلیلحت  رظن  زا  یعجر  قالط  هچنانچ 

هدـع تدـم  رد  ار  تیجوز  ماکحا  یمامت  یعامتجا  تاهجب  نوناق  یلو  ددرگیم ، لحنم  قالط  ۀغیـص  ۀلیـسوب  حاکن  یعجر ، قالط  رد  - 1
هزاجا  زین  رهوشب  دنادیم و  يراج 
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. تسا هجوز  مکح  رد  هیعجر  هقلطم  دوشیم  هتفگ  هک  تسا  نیا  دنک . عوجر  قالطب  دناوتب  هک  دهدیم 

. دشاب هدرکن  نآب  عوجر  هدع  تدم  رد  رهوش  هکنآ  طرشب  ددرگیم  لحنم  هدع  تدم  ءاضقنا  قالط و  ۀلیـسوب  حاکن ، یعجر  قالط  رد  - 2
حیرـصت ءاهقف  زا  یـضعب  تسا . هجوز  تقیقح  رد  هیعجر  هقلطم  دـشابیم و  رارقرب  تیجوز  ۀـطبار  دوشن  یـضقنم  هدـع  هک  مادام  نیارباـنب 

رب فقوتم  هدـع  تدـم  رد  وا  ندرک  سمل  ندیـسوب و  یکیدزن و  تیلح  تسا  هجوز  مکح  رد  اـی  هجوز  هیعجر  هقلطم  نوچ  هک  دـنیامنیم 
: هک تسا  تهج  نیدب  تسین  یلبق  عوجر 

. دنکیم ادیپ  همادا  حاکن  دقع  رد  هجردنم  طئارش  نیعم و  رهم  نامه  اب  لوا  حاکن  دنک ، عوجر  هدع  تدم  رد  رهوش  هک  یتروص  رد  کی -
. دنک عوجر  قالطب  دناوتیم  رهوش  دنیامن و  دقعنم  ددجم  حاکن  رگیدکی  اب  دنناوتیمن  رهوش  نز و  یعجر  قالط  ةدع  تدم  رد  ود -

: تسا یئوشانز  نارود  ای  یئوشانز  نارود  مکح  رد  هیعجر  هدع  تدم  هک  دش  هتفگ  هچنآ  ربانب 
، تسا رهوش  ةدهع  رب  هدع  نامز  رد  هیعجر  هقلطم  ۀقفن  : » یندم نوناق  « 1109  » هدام دشابیم . هقفن  قحتسم  نز  هیعجر  هدع  تدم  رد  فلا -
رد رگم  درادن  هقفن  قح  نز  دـشاب  نئاب  قالط  ای  حاکن  خـسف  تهج  زا  هدـع  رگا  نکیل  دـشاب ، هدـش  عقاو  زوشن  لاح  رد  قالط  هکنیا  رگم 

مراهچ دلج  هحفـص 438  رد  نآ  حرـش  « ) تشاد دـهاوخ  هقفن  قح  لمح  عضو  نامز  ات  تروص  نیا  رد  هک  دوخ  رهوش  زا  لـمح  تروص 
( دوش عوجر  تشذگ 

قـالطب ار  دوخ  نز  رهوـش  رگا  : » م ق . « 943  » هداـم دربـیم  ثرا  وا  زا  يرگید  دریمب ، هیعجر  هدـع  تدـم  رد  هک  نیجوز  زا  کـی  ره  ب -
ءاضقنا زا  دعب  اهنآ  زا  یکی  توف  رگا  نکیل  دربیم . ثرا  وا  زا  يرگید  دریمب  هدـع  ءاضقنا  زا  لبق  هک  اهنآ  زا  کی  ره  دـنک ، هقلطم  یعجر 

«. دنربیمن ثرا  رگیدکی  زا  دشاب  نئاب  قالط  ای  هدوب و  هدع 
ود نیا   ) دنک حاکن  نز  نیمجنپ  اب  ای  دیامن و  جاودزا  روبزم  هقلطم  نز  رهاوخ  اب  هدشن  یـضقنم  هیعجر  هدع  هک  مادام  دـناوتیمن  رهوش  ج -

ةدام  ود  حور  زا  طبنتسم  رما 
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(. دشابیم م  ق . « 943  » و « 1109»

ۀطبار دـننام  هدـع  رد  نز  اب  رهوش  تیجوز  هطبار  ینعی  ددرگیم ، لحنم  حاکن  نئاب ، قالط  ۀلیـسوب  تسا ، یعجر  قالط  رد  هچنآ  سکعلاب 
قالط هسئای و  قالط  دننام  تسا ، هدع  نودب  هک  دشاب  یئاهقالط  زا  ای  دراد  هدع  هک  دشاب  یئاهقالط  زا  هاوخ  دشابیم ، هدـع  ءاضقنا  زا  سپ 

ۀلیـسوب دیاب  دزاس  رارقرب  نز  نآ  اب  تیجوز  ۀطبار  دهاوخب  رهوش  هکنانچ  دشابن  ینوناق  عنام  هک  يدراوم  رد  تهج  نیدب  یکیدزن . زا  لبق 
لحنم نئاب  قالط  هلیسوب  وا  حاکن  هک  ینز  اب  دناوتیم  رهوش  ینعی  تسا . هدشن  یـضقنم  قالط  ةدع  تدم  زونه  هچ  رگا  دشاب ، ددجم  دقع 

. دیامن ددجم  جاودزا  ةزات  دقع  هلیسوب  تسا  هدش 

عوجر

هراشا

ندینادرگرب ینعمب  ۀعجر  یقوقح  حالطصا  رد  دشابیم . نتشگرب  هعفدکی  ینعمب  ءار  حتف  رسکب و  تعجر  تسا و  نتشگرب  ینعمب  عوجر 
تیجوز قالطب ، عوجر  ۀلیـسوب  رهوش  اریز  هداتفین ، رود  يوغل  ینعم  زا  یقوقح  حالطـصا  تسا . قباـس  حاـکنب  هدـع  تدـم  رد  هقلطم  نز 

. دهدیم تدوع  ار  قباس 
هاوخ دوشیم ، عقاو  دـیامنب  نآ  رب  تلـالد  هک  يزیچب  ندوـب  نورقم  طرـشب  تیجوز  تدوـع  رب  رهوـش  ةدارا  هلیـسوب  تسا و  عاـقیا  عوـجر 
لاثما ندرک و  یکیدزن  ندیـسوب و  دننام  تسا . هدشن  هداد  هزاجا  رهوش  ریغ  يارب  هک  دشاب  یلعف  ۀلیـسوب  هکنآ  ای  هتـشون و  ای  ظفل  ۀلیـسوب 

. نآ
عوجر دصق  هکنآ  نودب  دناوتیمن  رهوش  لامعا  زا  کیچیه  نیاربانب  دیامن . عوجر  هراشا  ۀلیـسوب  دناوتیم  دـشاب  لال  رهوش  هک  یتروص  رد 

. دوشیمن بوسحم  عوجر  تسا و  رثا  الب  تسم و  باوخ و  یهاس و  لفاغ و  لعف  تهج  نیدب  ددرگ . عوجر  بجوم  دشاب  هتشاد 
نآ فالخ  هکنآ  رگم  دـشابیم ، عوجر  دـصق  زا  فشاک  نآ  لاثما  ندیـسوب و  یکیدزن و  دـننام  دـنکیم  عوجر  رب  تلالد  ًاعون  هک  یلاـمعا 

. ددرگ تباث 
تیاضر ءاهقف  ددرگیمن . ققحم  عوجر  دشاب  هرکم  عوجر  رد  رهوش  هچنانچ  الا  دـشاب و  اضرب  نورقم  ءاشنا  دـصق  دـیاب  عوجر  ققحت  يارب 

ذیفنت  بجوم  مه  ار  دعب 
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نینچمه ددرگیم و  ققحم  هارکا  عفر  زا  سپ  ءاضما  ۀلیـسوب  تسا و  دـقع  دـننام  عاـقیا  یلیلحت  رظن  زا  دـسریم  رظنب  هچ  رگا  دـننادیمن ، نآ 
رب عامجا  يوعد  هک  هیماما  ياهقف  رگید  لوق  دوش . ذیفنت  هزاجا  ۀلیـسوب  هک  دشاب  دقع  رد  یلوضف  دننام  عاقیا  رد  یلوضف  هک  دسریم  رظنب 

( نآ نودب  ای  دشاب  توهشب   ) ندومن سمل  ندرک و  یکیدزن  ندیسوب و  دننام  تسا  عونمم  رهوش  ریغ  رب  هک  یلمع  ره  هک  تسنآ  هدش  نآ 
هچ رگا  روبزم  لامعا  رد  هک  دننآ  رب  هدراذگ  رتارف  مدق  یـضعب  درادن . عوجر  دصقب  جایتحا  دوشیم و  هتخانـش  یلعف  عوجر  هدع  تدم  رد 

هکنآب هجوت  اب  روبزم  رظن  فعـض  دشاب . ههبـش  رد  ای  تسم  باوخ ، هکنآ  رگم  تسا ، یلعف  عوجر  دـشاب  هتـشاد  نآ  زا  عوجر  مدـع  دـصق 
تیعـضو هداعاب  رهوش  دصق  رابتعاب  عوجر  ریثأت  نیاربانب  دشابیم . ادیوه  تسا  رثاالب  دصق  نودب  یئاضق  لمع  تسا و  یئاضق  لمع  عوجر 

. ددرگیمن بوسحم  عوجر  دشاب ، یکیدزن  هچ  رگا  عوجر ، دصق  زا  يراع  لمع  تسا و  قباس 
نآ رب  فالخ  مدـع  يوعد  ددرگیم و  بوسحم  عوجر  نآ  هک  دـننآ  رب  ءاهقف  دوش ، نآ  رکنم  رهوش  یعجر ، قالطب  نز  يوعد  رد  هاـگره 
نیا هک  دسریم  رظنب  دشابیم . عوجر  زین  دشاب  ققحم  وا  بذک  هچ  رگا  رهوش  فرط  زا  قالط  راکنا  هک  دننآ  رب  ءاهقف  زا  یضعب  تسا . هدش 

جاـیتحا عوجر  ققحت  هاـگره  ـالا  ددرگ و  ققحم  تسین  زیاـج  رهوش  ریغ  يارب  هک  یلمعب  دـناوتب  عوجر  هک  تسا  حیحـص  یتروص  رد  رما 
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. دوش هتخانش  عوجر  دناوتیمن  دشاب  مولعم  نآ  بذک  هچ  رگا  راکنا  دشاب ، هتشاد  هداراب 

عوجر ندوب  قح  هلأسم 1 -

نوناق تاررقم  حور  زا  هک  دندقتعم  روبزم  ءاهقف  زا  يوریپب  رصاعم  نییقوقح  زا  یضعب  دشابیم و  مکح  عوجر  هک  دننآ  رب  ءاهقف  زا  ياهدع 
. تسا هدـش  سیـسأت  یعاـمتجا  مظن  يرارقرب  يارب  تسا و  هرمآ  نیناوق  زا  قـالط  رد  عوـجر  هک  دوـشیم  طابنتـسا  حاـکنب  طوـبرم  یندـم 

دشابیمن رهوش  فرط  زا  طاقسا  لباق  تهج  نیدب  تسا . هدشن  لامعتسا  دوخ  یقیقح  ینعم  رد  م  ق . « 1148  » ةدام رد  قح »  » ۀملک نیاربانب 
تدم  رد  ای  قالط  زا  لبق  رهوش  هچنانچ  اذل  ددرگ ، طقاس  طوقس  طرش  ای  طاقساب  ات  تسین  عیب  رد  تارایخ  دننام  و 
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یلام لباقم  رد  ار  نآ  هاگره  نینچمه  دیامنب . عوجر  قالطب  دناوتیم  ددرگیمن و  طقاس  عوجر  قح  دیامن ، طقاس  ار  دوخ  عوجر  قح  هدـع ،

. دوب دهاوخ  لطاب  هحلاصم  نآ  دنک  هحلاصم 
ار ینیعم  غلبم  دیامن  عوجر  قالط ، ةدع  تدم  رد  هاگره  هک  ددرگ  مزتلم  مزال  دقع  نمـض  رهوش  دشاب  هتـشادن  یلاکـشا  هک  دـسریم  رظنب 

اریز دوب ، دـهاوخ  ررقم  مازتلا  هجو  هیدأتب  مزلم  درک  عوجر  هچنانچ  دـیامن و  عوجر  قـالطب  دـناوتیم  رهوش  تروص  نیا  رد  دـهدب . هجوزب 
. تسا روآمازلا  م  ق . « 10  » ةدام قبط  روبزم  دهعت 

زین یندم  نوناق  هک  دومن  طابنتسا  ناوتیم  م  ق . « 1148  » هدام رد  روکذم  قح  ۀملک  زا  تسا . قح  عوجر  هک  دننآ  رب  رگید  ءاهقف  زا  ياهدع 
. تسا هدومن  رظن  نآ  زا  يوریپ 

رد دیامنب . ار  نآ  طوقس  طرـش  یمزال  دقع  نمـض  رد  ای  دنک و  طقاس  ًامیقتـسم  ار  نآ  دناوتیم  رهوش  تسا و  طاقـسا  لباق  عوجر  نیاربانب 
اذل دیامنب ، نآب  عوجر  دناوتیمن  رگید  رهوش  دوب و  دهاوخ  نئاب  قالط  مکح  رد  قالط  دنک ، طقاس  ار  دوخ  عوجر  قح  رهوش  هک  یتروص 
دوخ نز  رهاوخ  دناوتیم  رهوش  تسین و  نانآ  نیب  ثراوت  درادن و  هدع  تدـم  رد  هقفن  قح  نز  ددرگیم و  يراج  نآ  رب  نئاب  قالط  ماکحا 

رثا رد  رهوش  دومن و  طاقـسا  ناوتب  ار  نآ  دشاب و  قح  عوجر  ضرف  رب  هک  تسا  هدش  لاکـشا  رما  نیا  رب  دریگب . ار  نز  نیمجنپ  نینچمه  و 
هکلب دـیدرگ ، دـهاوخن  تهج  ره  زا  نئاب  مکح  رد  هدوب  یعجر  ًاتعیبط  هک  روبزم  قـالط  دـنک ، عوجر  قـالطب  هدـع  تدـم  رد  دـناوتن  نآ 

تعیبط رب  بترتم  ـالاب  رد  روبزم  ماـکحا  اریز  تسا ، دراو  روبزم  لاکـشا  هک  دـسریم  رظنب  دـنامیم . یقاـب  دوخ  لاـحب  یعجر  رگید  ماـکحا 
رهوش هک  دنیامنیم  يریگولج  طقف  عوجر  قح  طاقـسا  هدـیدرگ و  ققحم  دوخ  راثآ  ماکحا و  یمامت  اب  روبزم  قالط  تسا و  یعجر  قالط 
لباق قح و  عوجر  هکنآ  ربانب  دـیامنیمن . ءاغلا  ار  نآ  ماکحا  هیقب  دـهدیمن و  رییغت  ار  نآ  تعیبط  یلو  دـهد ، هداعا  ار  قباس  تیجوز  دـناوتب 

. تسا هدومن  طقاس  ار  نآ  رهوش  هک  تسنآ  دننام  حلص  زا  سپ  دریگ و  رارق  حلص  دروم  ضوع  لباقم  رد  دناوتیم  دشاب  طاقسا 

هاوگ ندوبن  مزال  هلأسم 2 -

هنوگ  ره  زا  يریگولج  يارب  هیماما  ياهقف  زا  یضعب 
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رهوش هاگره  هکلب  تسین ، مزال  قالطب  عوجر  رد  نزب  نداد  عالطا  نینچمه  دناهتـسناد . بحتـسم  عوجر  رد  ار  ناهاوگ  روضح  فـالتخا ،
هدـع ءاضقنا  زا  سپ  هاگره  هک  دـیامنیمن  باجیا  رما  نیا  یلو  دـباییم ، تدوع  هیلوا  تلاحب  حاـکن  دـنک  عوجر  هدـع  تدـم  رد  دوخ  دزن 

يوعد تسا و  توبث  رظن  زا  ـالاب  راـتفگ  اریز  دوش ، هتفریذـپ  لـیلد  نودـب  رهوش  يوعد  دـشاب  نآ  رکنم  نز  ددرگ و  عوجر  یعدـم  رهوش 
. دیامن تابثا  ار  رما  نیا  یلیلد  ۀلیسوب  دیاب  رهوش  دشابیم و  یسرداد  تابثا و  ۀلحرم  رد  نز ، راکنا  رهوش و  فرط  زا  عوجر 

عوجر رد  تلاکو  هلأسم 3 -
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هراشا

ار نآ  یگدنیامن  ۀلیـسوب  ناوتیم  دشابن ، روظنم  نآ  رد  لعاف  ترـشابم  هک  یلمع  ره  یلک ، ةدعاق  قبط  تشذـگ ، تلاکو  لصف  رد  هکنانچ 
دیاب ار  يرما  ره  ماجنا  رد  ترـشابم  موزل  دشاب . هک  سک  ره  هلیـسوب  تسنآ  ققحت  شیادیپ و  روما  هنوگ  نیا  زا  ضرغ  اریز  تخاس ، عقاو 

دیدرت يرما  رد  هچنانچ  نیاربانب  دومن . طابنتـسا  ار  نآ  ناوتب  هطوبرم  تاررقم  دافم و  زا  ای  دـنک و  نآب  حیرـصت  هاوخ  دـیامن ، ناـیب  نوناـق 
دانسا زا  یکی  عوجر  دشابیم . ترشابم  مدع  لصا  تسنآ ، ققحت  طرش  ترشابم ، هکنآ  ای  داد  ماجنا  ار  نآ  هدنیامن  ۀلیسوب  ناوتیم  هک  دوش 

. تسا یئاضق 
طرـش نآ  رد  رهوش  ترـشابم  هک  دیآیمن  تسدـب  مه  نوناق  حور  زا  تسا و  هدومنن  عوجر  رد  لیکوت  تیلباق  مدـعب  حیرـصت  یندـم  نوناق 

دیوگیم همارکلا  حاتفم  هکنانچ  دـیامنب . عوجر  دـصق  مالعا  هتـشون  ای  ظفل  ۀلیـسوب  هک  دـهد  تلاکو  يرگیدـب  دـناوتیم  رهوش  اذـل  دـشاب ،
دنرظن نیا  فالخ  رب  ءاهقف  زا  روهشم  یلو  دناهدومن ، عوجر  رد  لیکوت  زاوجب  حیرصت  همالع  سیردا و  نبا  خیش و  دننام  ءاهقف  زا  ياهدع 

زا یلامعا  ۀلیسوب  هک  تسا  یلعف  عوجر  زا  یشان  روبزم  رکف  أشنم  هک  دوریم  روصت  دریگ . رارق  تلاکو  دروم  دناوتیمن  عوجر  هک  دننآ  رب  و 
. تسا هدشن  هداد  هزاجا  رهوش  ریغب  هک  دوشیم  لصاح  رهوش  هیحان 
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رکذت

هک دـسریم  رظنب  دـنهد . قالط  ار  وا  نز  دـنیامن و  جاودزا  نونجم  يارب  دـنناوتیم  میق  یلو و  هکنآ  نایب  دـش و  هتفگ  الاب  رد  هچنآب  هجوت  اب 
ۀجوز قـالط  رثا  رد  هکنآ  دـننام  دـنیامن ، عوجر  قـالطب  دـنناوتب  ناـنآ  دـیامن ، ءاـضتقا  هیلع  یلوم  تحلـصم  هک  يدراوم  رد  یلوا  قیرطب 

. ددرگ وا  نیکست  بجوم  قالطب  عوجر  دنک و  ادیپ  تدش  نونجم  یحور  يرامیب  نونجم ،
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هدع رد  موس - ثحبم 

هدع تدم  رد  لوا - لصف 

هراشا

انز هدع  ههبشب ، یکیدزن  هدع  مئاد ، حاکن  هدع  تسا : باب  هس  رب  لمتشم  روبزم  لصف 

مئاد حاکن  هدع  رد  لوا - باب -

هراشا

ات هک  یتدم  زا  تسا  ترابع  هدع  : » دیوگیم م  ق . « 1150  » هدام هکنانچ  حالطصا  رد  دشابیم . دادتعا  زا  قتشم  تسا و  مسا  نیع  رسکب  هدع 
خـسف قالط ، حاکن  لالحنا  بجوم  هکنآ  هاوخ  دنک .» رایتخا  رگید  رهوش  دـناوتیمن  تسا  هدـش  لحنم  وا  حاکن  دـقع  هک  ینز  نآ  ياضقنا 

. دشاب رهوش  توف  ای  حاکن 
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. دـشابیم قباس  حاکنب  مارتحا  بسن و  طـالتخا  زا  يریگولج  تسا ، هدـش  لـحنم  وا  تیجوز  هطبار  هک  ینز  يارب  هدـع  نتـشادهگن  ۀفـسلف 
حیرـص ربانب  اریز  دـیامن ، جاودزا  هتـشادهگن ، هدـع  وا  اب  حاکن  لالحنا  يارب  هک  دوخ  قباس  رهوش  اب  هدـع  تدـم  رد  دـناوتیم  نز  نیارباـنب 

. تسا رگید  درم  اب  جاودزا  زا  عونمم  نز  هک  ددرگیم  مولعم  دـنک ) رایتخا  يرگید  رهوش  دـناوتیمن  نز  دـیوگیم ...( : هک  الاب  ةدام  تراـبع 
زا لبق  تارابم  علخ و  قالط  دننام  دشاب ، هتـشادن  یعنام  ددجم  حاکن  هدوب و  نئاب  قالط  هک  تسیتروص  رد  قباس  رهوش  اب  ددـجم  جاودزا 

دناوتیمن رهوش  هیعجر  هدـع  تدـم  رد  اما  دـهدیم . ار  دوخ  نز  تلاکو ، طرـش  رثا  رد  ای  هاگداد و  مکحب  هک  یقـالط  ضوعب و  نز  عوجر 
يزیچ ندروآ  تسدـب  وا  اب  ددـجم  حاکن  تسنآ و  مکح  رد  ای  هجوز  هیعجر  ۀـقلطم  اریز  دزاس ، دـقعنم  دوخ  هقلطم  نز  اـب  ددـجم  حاـکن 

هاگره  رهوش  هکلب  تسا ، دوجوم  دوخ  هک  تسا 
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ةدع تدم  رد  هک  یتروص  رد  دـنادرگرب . ار  قباس  حاکن  عوجر ، ۀلیـسوب  دـناوتیم  دزاس  رارقرب  دوخ  هقلطم  نز  اب  تیجوز  ۀـطبار  دـهاوخب 
. تسناد عوجر  ار  نآ  ناوتیم  لطاب و  روبزم  حاکن  دنزاس  رارقرب  ددجم  حاکن  رهوش  نز و  هیعجر 

هدع ماسقا 

هراشا

خـسف قـالط و  هدـع  تدـم  نوچ  دـیآیم . لـمعب  نیجوز  زا  یکی  توف  و  خـسف ، قـالط ، هناـگهس : بابـسا  زا  یکیب  مئاد  حاـکن  لـالحنا 
: دوشیم نایب  رگید  تمسق  رد  تافو  هدع  تمسق و  کی  رد  ود  نآ  ةدع  اذل  دندننامه ،

. حاکن خسف  قالط و  هدع  - 1
. تافو هدع  - 2

حاکن خسف  قالط و  هدع  لوا - تمسق 

هراشا

ینانز تهج  نیدب  تسنآ . طالتخا  زا  يریگولج  بسن و  تنایـص  رظن  زا  ًارـصحنم  حاکن  خسف  قالط و  رثا  رد  نز  يارب  هدـع  يرادـهاگن 
. دنرادیمن هگن  هدع  حاکن  خسف  قالط و  زا  سپ  هک  ینانز  لوا  ۀتسد  دناهتسد  ود  رب  ددرگیم  خسف  نانآ  حاکن  ای  دنوشیم و  هداد  قالط  هک 

. دنرادیم هگن  هدع  حاکن  خسف  قالط و  زا  سپ  هک  ینانز  مود  ۀتسد 

دنرادیم هگن  هدع  حاکن  خسف  قالط و  زا  سپ  هک  ینانز  لوا - ۀتسد 

هراشا

لامتحا اریز  دـنرادن ، حاکن  خـسف  قالط و  رد  هدـع  يرادـهاگن  هب  جایتحا  هسئای  نانز  نینچمه  هدومنن و  یکیدزن  اهنآ  اب  رهوش  هک  ینانز 
هدـشن و عقاو  یکیدزن  دوـخ  رهوـش  وا و  نیب  هک  ینز  : » دـیوگیم م  هدام 1155 ق . دورب . بسن  طالتخا  میب  اـت  دوریمن  اـهنآ  رد  یگلماـح 

«. دوش تیاعر  دیاب  دروم  ود  ره  رد  تافو  هدع  یلو  حاکن ، خسف  ةدع  هن  دراد و  قالط  هدع  هن  هسئای  نز  نینچمه 

تسا هدومنن  یکیدزن  وا  اب  شرھوش  هک  ینز  - 1

هاگن هدـع  ددرگ  خـسف  وا  حاـکن  اـی  دوش و  هداد  قـالط  هچناـنچ  هدرکن  یکیدزن  وا  اـب  شرهوش  دـقع ، زا  سپ  هک  ینز  تشذـگ  هکناـنچ 
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لخاد  زا  هیانک  یکیدزن  دیامن . جاودزا  يرگید  درم  اب  دناوتیم  هلصافالب  درادیمن و 
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دشاب ۀفشحلا  عوطقم  درم  رگا  دوشن . لازنا  هچ  رگا  دشاب ، ربد  زا  ای  لبق  زا  یکیدزن  هاوخ  نز ، تلآ  رد  هفشح  ردقب  تسا  درم  تلآ  ندرک 
. تسا یفاک  نآ  هدنامیقاب  زا  هفشح  ردقب 

لامتحا هک  یلامعا  رد  روبزم ، ةدام  زا  طبنتسم  ربانب  یلو  تسا ، هداد  رارق  هدع  يرادهگن  كالم  ار  یکیدزن  هچ  رگا  ةدام  هک  دسریم  رظنب 
نز اب  رهوش  هچنانچ  نیاربانب  دوشیم . هدـع  نتـشادهگن  بجوم  دـشابن  یکیدزن  هار  زا  هچ  رگا  دوریم ، نز  محر  رد  درم  ینم  ندـش  لـخاد 

تسا و فالخ  رب  روهـشم  لوق  تسا . هدمآ  لمعب  یکیدزن  وا  اب  هک  تسینز  مکح  رد  نز  نآ  دوش ، لازنا  هک  دنک  ذیخفت  كاکحطـصا و 
هلماح نز  ددرگ  مولعم  ًادـعب  هچنانچ  تروص  نیا  رد  تسنآ . رب  مه  هدام  رهاظ  هکناـنچ  دناهتـسناد ، یکیدزن  ار  هدـع  نتـشادهگن  كـالم 

. تسا هدوب  لطاب  وا  حاکن  دوشیم  فشک  هدرک  رهوش  هاگره  و  درادیم ، هگن  لماح  ةدع  تسا  هدوب 

هسئای نز  - 2

هدش و لقن  خیش  زا  روبزم  لوق  دشاب . هتـشذگ  لاس  تصـش  زا  وا  نس  هک  دنیوگ  ینزب  هسئای  مالـسا  قوقح  حالطـصا  رد  تشذگ  هکنانچ 
قداص ّللا 

�
ه دبع  وبا  زا  جاجح  نب  نمحرلا  دبع  تیاور  نانیا  دنتـسم  دناهدومن . تعباتم  وا  زا  تسا  ققحم  هلمج  نآ  زا  هک  ءاهقف  زا  ياهدـع 

هاجنپ سأی  نس  هک  تسنآ  دناهدرک  تعباتم  وا  زا  ققحم  زا  دعب  نیرخأتم  تسا و  هدش  لقن  هیوباب  نبا  زا  هک  رگید  لوق  تسا . مالسلا  هیلع 
نبا هحیحص  تیاور  نانیا  دنتسم  دوشیم . هسئای  یگلاس  تصش  نس  رد  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  هیـشرق  نز  هکنآ  رگم  دشابیم ، مامت  لاس 

هک هدش  لقن  یهتنم  رد  همالع  زا  هک  تسا  دوجوم  یموس  لوق  دشابیم . مالـسلا  هیلع  قداص  هّللا  دـبع  وبا  زا  باحـصا  یـضعب  زا  ریمع  یبا 
نب نمحرلا  دـبع  زا  يرگید  تیاور  زین  نانیا  دنتـسم  دـشابیم . لاس  هاجنپ  نآ  هدومن و  تعباـتم  ضیح  باـب  رد  تراـهط  باـتک  رد  ققحم 

. تسا مالسلا  هیلع  قداص  هّللا  دبع  وبا  زا  جاجح 
، دیامنب يرگید  رهوش  دناوتیم  هلـصافالب  درادن و  هدع  ددرگ ، خسف  تاهج  زا  یتهجب  وا  حاکن  ای  دوش ، هداد  قالط  هاگره  هسئای  نز  يراب 

هکنآ یکی  تسا : تیاور  ود  هسئای  نز  ةدع  رد  مالـسا  قوقح  رظن  زا  دوش . هداد  بسن  طالتخا  لامتحا  ات  دوشیمن  نتـسبآ  ینز  نینچ  اریز 
. دنرادن هدع  اهنآ  هکنآ  يرگید  دنرادیم و  هگن  هدع  هام  هس  روبزم  نانز 
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. تسا هتفرگ  رارق  یندم  نوناق  يوریپ  دروم  تسا و  روهشم  ریخا  تیاور 

دنرادیم هاگن  هدع  حاکن  خسف  قالط و  زا  سپ  هک  ینانز  مود - هتسد 

هراشا

تیاعر نودب  هچنانچ  اریز  درادهاگن ، هدع  حاکن  خسف  ای  قالط  زا  سپ  دـیاب  تسا ، هدومن  یکیدزن  وا  اب  رهوش  دـشابیمن و  هسئای  هک  ینز 
. دوریم بسن  طالتخا  میب  دیامن  جاودزا  هدع 

: تسا توافتم  دوشیم  هدید  اًلیذ  هکنانچ  نز  تعیبط  رابتعاب  هدع  تدم 

لئاح نز  رد  حاکن  خسف  قالط و  هدع  کی -

هراشا

: دیوگیم م  ق . « 1151  » ةدام دشابن . نتسبآ )  ) لماح هک  تسا  ینز  لئاح  زا  روظنم 
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هام هس  وا  ةدـع  تروص  نیا  رد  هک  دـنیبن  یگنانز  تداع  نس  ياضتقا  اب  نز  هکنیا  رگم  تسا ، رهط  هس  حاـکن  خـسف  ةدـع  قـالط و  ةدـع  »
رد ندومن  رهوش  اب  تسا  نکمم  هک  دـشابیم  بسن  طـالتخا  زا  يریگولج  رظن  زا  ناـنز  هنوگنیا  رد  هدـع  نتـشادهاگن  موزل  هفـسلف  تسا .»

قرف دـننیبیمن  یگنانز  تداع  نس  ياضتقا  اب  هک  یئاهنآ  دـننیبیم و  یگنانز  تداع  هک  ینانز  نیب  الاب  ةدام  دـیآ . شیپ  يرگید  درمب  هدـع 
. تسا هتفرگ  رظن  رد  ار  یصوصخم  تدم  کی  ره  يارب  هدراذگ و 

دننیبیم یگنانز  تداع  هک  ینانز  هدع  تدم  فلا -

هراشا

مظنم تداع  شیادـیپ ، نامز  ثیح  زا  ینعی  تسا  مظنم  نانآ  یگنانز  تداع  هک  دنتـسه  ینانز  دـننیبیم  یگنانز  تداع  هک  ینانز  زا  روظنم 
هبترم کی  هام  ره  رد  ًاعون  نانز  دـنیوگ . ضیحلا ) ۀمیقتـسم   ) روبزم نانزب  هیماـما  ياـهقف  دنـشاب ، فلتخم  تدـم  ثیح  زا  هچ  رگا  دـنراد ،

. هبترم کی  هام  ود  ای  هبترم  ود  یهام  هکنانچ  دـننیبب  تداع  نآ ، زا  رتشیب  ای  رتمک  هلـصافب  تسا  نکمم  یـضعب  دـننیبیم و  یگناـنز  تداـع 
. تسا رهط  هس  نانز  هنوگنیا  رد  حاکن  خسف  قالط و  هدع 

نز نوچ  تسا و  زور  هد  نآ  تدم  نیرتمک  دریگیم و  رارق  یگنانز  تداع  ود  نیب  هک  دنیوگیم  یتدمب  مالسا  نییقوقح  حالطـصا  رد  رهط 
. تسا لاونم  نیدب  رهط  هس  باستحا  دنیوگ . رهط  ار  نآ  دشابیم  كاپ  یگنانز  تداع  زا  تدم  نآ  رد 

لوا رهط 

هچ  رگا  تسا ، هدنام  قالط  زا  سپ  رهط  زا  هچنآ  زا  تسا  ترابع 
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رهط لوا ، رهط  دنیبب ، یگنانز  تداع  نز  قالط  ۀغیص  ءادا  زا  سپ  هلصافالب  هاگره  یلو  دشابن ، شیب  قالط  هغیـص  يارجا  زا  سپ  ياهظحل 
. دوب دهاوخ  یگنانز  تداع  زا  سپ 

مود رهط 

. دوشیم عورش  مود  رهط  دیناسر  مامتاب  ار  نآ  دید و  ار  یگنانز  تداع  نز  تفای و  نایاپ  لوا  رهط  هکنآ  زا  سپ 

موس رهط 

هراشا

. دوشیم عورش  موس  رهط  تفای ، نایاپ  زین  نآ  زا  سپ  یگنانز  تداع  تفای و  همتاخ  هک  مود  رهط 
تـسنآ رب  خیـش  دنک . رایتخا  يرگید  رهوش  دناوتیم  هدش و  مامت  نز  هدع  دوشیم  فشک  یگنانز  تداع  ندیدب  دوش  مامت  نوچ  موس  رهط 

رب رد  یلمع  راثآ  الاب  هیرظن  ود  فالتخا  تسا . بوسحم  هدع  ءزج  زین  دوشیم  هدـید  موس  رهط  زا  سپ  هک  یگنانز  تداع  زا  هظحل  نآ  هک 
زا روهـشم  لوق  ربانب  دریمب ، موس  رهط  زا  سپ  یگناـنز  تداـع  ۀـظحل  رد  نیجوز  زا  یکی  دـشاب و  یعجر  قـالط  هدـع  هاـگره  اریز  دراد ،

. هدع ماکحا  هیقب  تسا  نینچمه  دنربیم . ثرا  خیش  لوق  ربانب  دنربیمن و  ثرا  رگیدکی 
تـسیب دوش  مامت  نانز  هنوگنیا  هدع  تسا  نکمم  هک  یتدم  نیرتمک  دـنیب ، هب  یگنانز  تداع  هبترم  ود  هام  کی  رد  نز  تسا  نکمم  نوچ 
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: لاونم نیدب  تسا  هظحل  ود  زور و  شش  و 
تدـم زور  هس  سپـس  مود ، رهط  زور  هد  نآ  زا  دـعب  یگنانز و  تداع  تدـم  زور  هس  هدـش ، عقاو  نآ  رد  قالط  هک  يرهط  زا  هظحل  کـی 

نایاپ هدع  تدـم  هک  دوشیم  فشک  ریخا  یگنانز  تداع  زا  هظحل  کی  ندـید  اب  هرخالاب  موس و  رهط  زور  هد  نآ  زا  دـعب  یگنانز و  تداع 
تدم دوب و  دهاوخ  هام  شـش  وا  رهط  هس  دـنیبب  زور  هد  يارب  یگنانز  تداع  هبترم  کی  هام  ود  ره  نز  هک  یتروص  رد  اما  تسا . هتفریذـپ 

. دوشیم هدوزفا  نآ  رب  تسا  زور  تسیب  هک  یگنانز  تداع  ود 
یگنانز و تداع  ءادـتبا  صیخـشت  يارب  دـشابیم ، نوخ  حـشرت  راچد  هشیمه  هکنآ  ای  دـنک و  زواجت  زور  هد  زا  وا  یگنانز  تداـع  هک  ینز 

تداع  نز  نآ  هک  یتروص  رد  دیامنیم . نییعت  نآ ، اب  ۀسیاقم  اب  دریگیم و  رظن  رد  تدم  نامز و  ثیح  زا  ار  دوخ  قباوس  نآ ، تدم 
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تداع رهط  هس  هلیـسو  نیدب  دهدیم و  ار  هضاحتـسا  ضیح و  تدـم  صیخـشت  نوخ  يوب  گنر و  رابتعاب  تسا ، هتـشادن  قباس  رد  یمظنم 
تداع دهد ، صیخشت  ار  دوخ  یگنانز  تداع  تدم  دناوتن  وب  گنر و  ثیح  زا  نوخ  تافص  ۀلیسوب  نز  هاگره  دیامنیم . باستحا  ار  دوخ 

هام هس  وا  ةدـع  تدـم  دنـشاب ، فلتخم  زین  نانآ  هچنانچ  دـهدیم و  رارق  صیخـشت  كـالم  ار  دوخ  ياهیرهـشمه  نادـنواشیوخ و  یگناـنز 
. دوشیم طابنتسا  رما  نیا  م  ق . « 1151  » هدام لیذ  زا  دوب . دهاوخ 

تداع ود  ای  کی  ندـید  زا  سپ  دـشابن و  مظنم  نآ  تیعـضو  زونه  دـنیبیم و  یگناـنز  تداـع  نز  هک  دـشاب  ۀـعفد  نیلوا  هک  یتروص  رد 
هام نیدنچ  هچ  رگا  دنک ، مامت  ار  رهط  هس  ات  دیامن  ربص  دـیاب  دـنیب  هب  ار  نآ  سپـس  دزادـنا و  ریخاتب  ار  یگنانز  تداع  هام  دـنچ  یگنانز ،

. دشکب لوط 

- ددرگ هسئای  ةدع  نایاپ  زا  لبق  دنیبیم و  یگنانز  تداع  هک  ینز  ةدع  تدم  هلأسم -

نـسب هدـشن  مامت  وا  ةدـع  زونه  ددرگ و  خـسف  وا  حاکن  تاهج  زا  یتهجب  اـی  دوش و  هداد  قـالط  دـنیبیم  یگناـنز  تداـع  هک  ینز  هاـگره 
زا سپ  هک  دناهدومن  حیرـصت  ءاهقف  یلو  دناسر ، مامتاب  هام  هس  ات  ار  تدـم  هیقب  دـیاب  م  ق . « 1151  » ةدام زا  طبنتسم  ربانب  دسرب ، یگـسئای 

. تسا تیاور  نانیا  دنتسم  درادیم . هاگن  هدع  هام  ود  سأی 

دننیبیمن یگنانز  تداع  هک  ینانز  هدع  تدم  ب -

هراشا

حاکن خسف  قالط و  ةدع  تدم  دننیبیمن ، ار  نآ  تاهج  زا  یتهجب  یلو  دـننیبب ، یگنانز  تداع  هک  دراد  ار  نآ  ياضتقا  نانآ  نس  هک  ینانز 
ای دـننیبیم و  یگنانز  تداع  یلومعم  نس  زا  رترید  دـنراد  هک  یـصاخ  تعیبط  رظن  زا  هک  ینانز  زا  دـنترابع  روبزم  نانز  تسا . هام  هس  نانآ 

هدش عطق  نانآ  یگنانز  تداع  لفط  نداد  ریـش  ای  يرامیب  رثا  رد  هبترم  دنچ  ای  کی  ندید  زا  سپ  هکنآ  ای  دـننیبیمن و  ار  نآ  ۀـعیبط  هکنآ 
هاگ دـنیبن و  هام  ود  ای  هام  کی  دـنیبب و  هعفدکی  هام  کی  رد  هچنانچ  دـشابن  مظنم  یلو  دـنیبب  یگناـنز  تداـع  نز  هک  یتروص  رد  تسا .
هـس ءاضقنا  زا  لبق  هاگره  هک  وحن  نیدب  دوشیم ، رهط  هس  هام و  هس  تدم  تیاعر  نانیا  ةدع  باستحا  يارب  دنیبب ، هبترم  کی  هام  ود  رگید 

دنیبن  ار  رهط  هس  هاگره  دباییم و  نایاپ  وا  ةدع  دنیبب ، ار  رهط  هس  نز  هام 
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هک دننآ  رب  هیماما  ياهقف  دنیوگ . ضیحلا  ۀمیقتسم  ریغ  ار  نانز  هنوگنیا  هیماما  قوقح  حالطصا  رد  دوشیم . مامت  وا  ةدع  هام  هس  نتشذگ  اب 
هس نانآ  ةدع  دننیبیمن و  یگنانز  تداع  هک  دنتـسه  یناسک  مکح  رد  تسا . رتشیب  ای  هام  هس  نانآ  یگنانز  تداع  ود  نیب  ۀلـصاف  هک  ینانز 
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رما نیا  ناوتیم  هیماما  ياهقف  زا  يوریپب  الاب  هدام  حورب  هجوت  اب  یلو  تسا ، هدام  رهاـظ  فـالخ  رب  هچ  رگا  ریخا  دروم  ود  مکح  تسا . هاـم 
. دومن طابنتسا  ار 

طـساوا رد  نز  هاگره  دریذپیم و  نایاپ  هدع  موس  هام  نتـشذگ  اب  دوش ، هداد  قالط  هام  يادتبا  رد  نز  هچنانچ  هام  هس  تدم  باستحا  يارب 
. دوشیم لیمکت  رگید  هام  زا  تدم  يرسک  دوش ، هداد  قالط  هام 

ددرگ هسئای  هدع  نایاپ  زا  لبق  دنیبیمن و  یگنانز  تداع  هک  ینز  ةدع  تدم  هلأسم -

ددرگ و خـسف  وا  حاکن  تاهج  زا  یتهجب  ای  دوش  هداد  قالط  دـنیبیمن ، یگناـنز  تداـع  یلو  هدیـسرن  یگـسئای  نسب  زونه  هک  ینز  هاـگره 
تداع هدیسرن و  یگسئای  نسب  هک  ینز  اًلثم  دنک ، مامت  ار  هدع  هام ) هس   ) تدم هیقب  دیاب  دسرب ، یگسئای  نسب  هدیـسرن  نایاپب  وا  هدع  زونه 

( یگـسئای نس   ) یگلاس هاجنپ  نسب  درذگیم ، وا  ةدـع  زا  هک  زور  هد  زا  سپ  ددرگ و  خـسف  وا  حاکن  ای  دوش و  هداد  قالط  دـنیبیمن  یگنانز 
هس ای  رهط و  هس  مکح  هک  یندم  نوناق  « 1151  » ةدام دافم  رد  تقد  اب  روبزم  مکح  درادهاگن . هدع  رگید  زور  تسیب  هام و  ود  دیاب  دسرب ،

. ددرگیم طابنتسا  هتفرگ ، رظن  رد  قالط  لاح  رد  نز  تیعضو  رب  انب  ار  هام 

لماح نز  رد  حاکن  خسف  قالط و  هدع  ود -

هراشا

قالط ای  دوش  خـسف  تاهج  زا  یتهجب  لماح  نز  حاـکن  هک  یتروص  رد  دـشابیم . لـماح  ددرگ ، دـقعنم  وا  محر  رد  هفطن  هکنآ  زا  سپ  نز 
حاکن لالحنا  زا  یهاتوک  رایـسب  تدـم  هچ  رگا  دوشیم ، یـضقنم  وا  ةدـع  لـمح  عضوب  تسا و  لـمح  عضو  ناـمز  اـت  شاهدـع  دوش  هداد 
ۀلیسوب ای  دشاب  یعیبط  هاوخ  نینج ، طقـس  ۀلیـسوب  ای  دشاب  يداع  لمح  عضو  هک  دیامنیمن  قرف  تعاس . دنچ  ای  کی  دننام  دشاب  هتـشذگ 

م  ق . « 1153  » هدام دشاب . هغضم  ای  هقلع  تروصب  تایح ، لولح  زا  لبق  طقس  هچ  رگا  وراد ، یحارج و  تایلمع 
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مامت ندش  جراخب  لمح  عضو  تسا .» لمح  عضو  ات  هلماح  نز  دروم  رد  نآ  ءاضقنا  تدم و  لذب  حاکن و  خـسف  قالط و  ةدـع  : » دـیوگیم
نآ ءاضعا  یمامت  هک  دوشیم  ماـمت  هدـع  یناـمز  دـننک ، جراـخ  ار  نآ  هعطقهعطق  دریمب و  مکـش  رد  لـمح  هچناـنچ  ددرگیم . ققحم  لـمح 

داقعنا زا  سپ  اریز  دشابیمن ، بسن  طالتخا  زا  يریگولج  يارب  حاکن  خسف  ای  قالط  رد  لماح  نز  يارب  هدع  يرادهاگن  دشاب . هدش  جراخ 
نز رد  هدع  موزل  هک  دسریم  رظنب  ددرگ . هلماح  ًاددـجم  دـناوتیمن  نز  لمح  عضو  ات  رگید  دوشیم و  هتـسب  محر  رد  یهاتوک ، تدـمب  هفطن 

، دـنک رگید  رهوش  لمح  عضو  زا  لبق  درادـن و  هگن  هدـع  لماح  نز  هچناـنچ  تسا  نکمم  اریز  دـشابیم ، نینج  تاـیح  ظـفح  يارب  لـماح 
. دیامن نینج  طقسب  راداو  ار  وا  رهوش 

رکذت

هدع نز  نآ ، لالحنا  رثا  رد  هک  دشاب  یحاکن  زا  لمح  هک  تسا  یتروص  رد  حاکن  خـسف  قالط و  رد  لمح  عضوب  لماح  نز  هدـع  ءاضقنا 
هلماح ریغ  نز  ةدع  نامه  وا  ةدع  دشاب ، هدش  هلماح  انز  زا  هدع  تدم  رد  نآ  زا  دعب  ای  خـسف  ای  قالط  زا  لبق  نز  هاگره  الا  درادـیم و  هگن 

تبـسن نینچمه  ینازب و  تبـسن  يرثا  چـیه  روبزم  دروم  رد  لمح  عضو  حاکن . خـسف  ای  قـالط  خـیرات  زا  هاـم  هس  اـی  رهط  هس  ینعی  تسا ،
نز نیاربانب  دشابیمن . وا  نآ  زا  دنزرف  نوچ  رهوشب  تبـسن  اما  درادن ، هدـع  انز  دـش  دـهاوخ  هتفگ  هکنانچ  ینازب  تبـسن  اما  درادـن ، رهوشب 

. دشاب هلماح  انز  زا  هچ  رگا  دیامن ، رایتخا  دیدج  رهوش  دناوتیم  خسف ) ای  قالط  خیرات  زا  رهط  هس  ای  هام  هس   ) هدع ءاضقنا  زا  سپ  روبزم 
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یطاو نآ  زا  هچب  هک  يوحنب  ددرگ ، هلماح  ههبـشب  یطو  رثا  رد  هدـع  تدـم  رد  نآ  زا  دـعب  ای  حاکن  خـسف  ای  قالط  زا  لبق  نز  هاـگره  اـما 
زا سپ  نز  هکنآ  یکی  تسا : لوق  ود  خسف  ای  قالط  ةدعب  تبـسن  اما  دشابیم ، یطاوب  تبـسن  هدـع  ءاضقنا  ببـس  لمح  عضو  دوش ، هتخانش 

دنکیم و لخادـت  ود  نآ  ةدـع  هکنآ  رگید  و  درادـیم ، هگن  حاکن  خـسف  ای  قالط  يارب  يدـیدج  ةدـع  سافن ، تدـم  ءاضقنا  لمح و  عضو 
. تسا روهشم  لوا  لوق  هچ  رگا  دشابیم ، راگزاس  شیب  نوناق  داوم  حور  اب  روبزم  رظن  دوب . دهاوخ  نز  ةدع  تدم ، نیرتینالوط 
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، دشاب هلماح  ولقود  نز  هک  یتروص  رد  هلأسم -

________________________________________

ه ق ناریا ، نارهت -  ۀیمالسا ، تاراشتنا  دلج ،  6 یماما ،)  ) یندم قوقح  نسح ، دیس  یماما ،
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عوجر قالطب  دناوتیمن  نآ  زا  سپ  رهوش  دشاب  یعجر  قالط  هچنانچ  دوشیم و  یضقنم  وا  ةدع  لوا ، دازون  لمح  عضوب  هک  دننآ  رب  یضعب 
لوصا قبط  الا  تسا و  طایتحا  رب  ینبم  روبزم  لوق  مود . لـمح  عضو  زا  سپ  رگم  دـیامنب ، يرگید  رهوش  دـناوتیمن  روبزم  نز  یلو  دـیامن ،

قدـص وا  رب  لـماح  زونه  لوا  دازون  دـلوت  زا  سپ  اریز  ددرگیم ، یـضقنم  لـماح  نز  ةدـع  مود  لـمح  عضوب  هک  دوب  نآ  رب  دـیاب  یقوـقح 
. دنکیم

تافو ةدع  مود - تمسق 

هراشا

دـشاب لماح  نز  هکنیا  رگم  تسا ، زور  هد  هام و  راهچ  لاح  ره  رد  عطقنم  رد  هچ  مئاد و  رد  هچ  تافو  هدع  : » دـیوگیم م  ق . « 1154  » هدام
زور هد  هام و  راهچ  زا  لمح  عضو  رهوش و  توف  نیب  هلـصاف  هکنیا  رب  طورـشم  تسا ، لمح  عضو  عقوم  ات  تافو  ةدـع  تروص  نیا  رد  هک 

«. دوب دهاوخ  زور  هد  هام و  راهچ  نامه  هدع  تدم  الا  دشاب و  رتشیب 
مزال ار  نآ  تیاعر  یعامتجا  تداع  رظن  زا  یندم  نوناق  هک  تسا  یفوتمب  مارتحا  يارب  درادیم  هگن  رهوش  تافو  زا  سپ  نز  هک  ار  ياهدع 

نز دـننام  دوریمن ، بسن  طالتخا  لامتحا  هکنآ  اب  دـنکیم  لمح  عضو  رهوش  تافو  زا  سپ  هلـصافالب  هک  ینز  تهج  نیدـب  تسا ، هتـسناد 
وا اب  شرهوش  هک  ینز  هسئای و  نز  هکنآ  اب  درادـهگن  تافو  ةدـع  زور  هد  هام و  راهچ  دـیاب  هدومنن ، یکیدزن  وا  اب  رهوش  هک  ینز  هسئاـی و 

عقاو یکیدزن  دوخ  رهوش  وا و  نیب  هک  ینز  : » دیوگیم م  ق . « 1155  » هدام هک  تسا  نیا  دنرادن . حاکن  خسف  قالط و  هدع  هدرکن ، یکیدزن 
ةدع تدم  دوش .» تیاعر  دـیاب  دروم  ود  ره  رد  تافو  هدـع  یلو  حاکن ، خـسف  هدـع  هن  دراد و  قالط  هدـع  هن  هسئای ، نز  نینچمه  هدـشن و 
رخآ هاـم  زا  نآ  يرـسک  دریمب ، رهوش  هاـم  طـساوا  رد  هچناـنچ  دوشیم و  باـستحا  يرمق  ياـههامب  تسا  زور  هد  هاـم و  راـهچ  هک  تاـفو 

. ددرگیم باستحا 
، دشاب لماح  نز  هچنانچ  الا  دشاب و  لئاح  نز  هک  تسا  یتروص  رد  الاب  رد  ررقم  تدم 
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زا لبق  هچنانچ  دریمیم ، شرهوش  هک  ياهلماح  نز  اًلثم  ددرگیم . باستحا  لئاح  نز  ةدـع  لمح و  عضو  زا  تدـم  نیرتینالوط  تافو  هدـع 

عـضو تافو  خیرات  زا  زور  هد  هام و  راهچ  زا  سپ  نز  هاگره  تسا و  زور  هد  هام و  راهچ  وا  ةدـع  دـیامنب ، لمح  عضو  زور  هد  هام و  راهچ 
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: »... دیوگیم م  ق . « 1154  » هدام رخآ  رد  هک  تسا  نیا  دماجنا . لوطب  هام  هن  هچ  رگا  ددرگیم ، یـضقنم  وا  ةدع  لمح  عضوب  دـیامن ، لمح 
عـضو رهوش و  توف  نیب  هلـصاف  هکنیا  رب  طورـشم  تسا  لمح  عضو  عقوم  ات  تافو  ةدـع  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  لـماح  نز  هکنیا  رگم 
تافو ةدع  دنیوگیم  ءاهقف  حالطـصا  رد  دوب .» دهاوخ  زور  هد  هام و  راهچ  نامه  هدع  تدم  الا  دـشاب و  رتشیب  زور  هد  هام و  راهچ  زا  لمح 

. زور هد  هام و  راهچ  لمح و  عضو  زا  تدم  نیرتینالوط  ینعی  تسا ، نیلجالا  دعبا  لماح  نز  رد 
زا لبق  رهوش  توف  ای  دـشاب و  هسئاـی  نز  هک  دـیامنیمن  قرف  دریمیم  شرهوش  هک  ینز  يارب  تاـفو  ةدـع  يرادـهاگن  رد  تشذـگ  هکناـنچ 

. درادهاگن تافو  ةدع  دیاب  دریمیم  شرهوش  هک  ینز  ره  نیاربانب  دنیبن . هکنآ  ای  دنیبب  یگنانز  تداع  نز  هکنآ  ای  دوش ، عقاو  یکیدزن 

دنچ یلئاسم 

: دوشیم ضرف  ود  دریمیم ، شرھوش  هدع  تدم  رد  دوشیم و  هداد  قالط  هک  ینز  هدع  تدم  هلأسم 1 -

هگن تافو  هدع  نز  روبزم  خیرات  زا  ددرگیم و  عطق  یعجر  قالط  ةدـع  دریمب ، رهوش  یعجر  قالط  هدـع  تدـم  رد  هک  یتروص  رد  فلا -
. تسا هدرم  یئوشانز  نارود  رد  رهوش  هک  تسنآ  دننام  دشابیم و  نآ  مکح  رد  ای  هجوز و  هیعجر  هقلطم  اریز  درادیم ،

رهوش دناوتیم  نآ  زا  سپ  دـناسریم و  نایاپب  ار  هدـع  نآ  نز  دریمب ، رهوش  حاکن  خـسف  ای  نئاب  قالط  ةدـع  تدـم  رد  هک  یتروص  رد  ب -
. ددرگیم بوسحم  هناگیب  توف  نامز  رد  رهوش  تسا و  هدش  لحنم  تیجوز  ۀطبار  حاکن ، خسف  نئاب و  قالط  رثا  رد  اریز  دیامن ، يرگید 

، تسا توف  قالط و  خسف و  ققحت  نامز  زا  رھوش  توف  خسف و  قالط و  رد  هدع  تدم  ءادتبا  تسا ، مولعم  هدعب  طوبرم  داوم  زا  هکنانچ  هلأسم 2 -

نآب  لهاج  نز  هچ  رگا 
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رهوش ای  دهد و  قالط  ار  نز  ای  خسف و  ار  حاکن  رهوش  هچنانچ  نیاربانب  بئاغ . ای  دـشاب  رـضاح  نز  تنوکـس  لحم  رد  رهوش  هاوخ  دـشاب ،
دناوتیم وا  ددرگ  هاـگآ  نآ  زا  نز  هدـع ، يارب  مزـال  تدـم  ءاـضقنا  زا  سپ  دوشن و  هاـگآ  نز  دـشاب و  بئاـغ  رهوش  هچ  رگا  دـنک ، توـف 

زا يریگولج  بسن و  ظفح  خـسف ، قـالط و  رد  هدـع  ۀفـسلف  اریز  دـشکب ، ار  يرگید  تدـم  راـظتنا  هکنآ  نودـب  دـیامن ، رهوش  هلـصافالب 
توف رد  هدع  دـنکیمن و  ادـیپ  هلـصاف  تلع  زا  لولعم  درادـن و  نآ  رد  ریثأت  نز  لهج  ملع و  دـشابیم و  عقاو  عبات  رما  نیا  تسنآ و  طالتخا 

هدش و هدروآ  ياجب  ررقم  تدـم  نتـشذگ  اب  زین  نآ  هک  تسا  یعامتجا  تاداع  یمومع و  راکفا  رظن  زا  رهوش  مارتحا  تیاعر  يارب  رهوش 
لحم رد  رـضاح  رهوش  تافو  حاکن و  خـسف  قالط و  رد  ةدـع  ءادـتبا  هک  دـننآ  رب  ءاهقف  هیماما  قوقح  رد  دـیامنیمن . نآ  رد  ریثأـت  نز  ملع 

مه عامجا  يوعد  هک  روهشم  لوق  دشابیم ، نز  تنوکس  لحم  زا  بئاغ  هک  يرهوش  تافو  ةدع  ءادتبا  تسنآ و  عوقو  خیرات  نز ، تنوکس 
تـسا یمارتحا  یعامتجا ، رظن  زا  نز  يارب  تافو  ةدع  يرادهاگن  اریز  دشابیم ، نزب  رهوش  توف  ربخ  ندیـسر  خـیرات  زا  تسا  هدـش  نآ  رب 

. دنایامنب رادازع  ار  دوخ  دـشاب و  هاگآ  توف  زا  نز  هک  دوشیم  تیاعر  یتروص  رد  نآ  دوشیم و  هدراذـگ  رهوش  یگداوناخ  تیعـضوب  هک 
ادیپ عالطا  خیرات  زا  ددرگن ، هاگآ  یتدم  وا  تافو  خـیرات  زا  نز  یلو  دـشاب  رـضاح  زین  رهوش  هاگره  هک  دـننآ  رب  هیماما  ياهقف  زا  یـضعب 
توف ربخ  لاس  ای  هام  ای  زور  نیدنچ  زا  سپ  دریمب و  دـشاب و  نادـنز  رد  رهوش  هاگره  نیاربانب  درادـیم . هگن  تافو  هدـع  نآ  رب  نز  ندرک 

. درادهگن هدع  زور  هد  هام و  راهچ  دیاب  دوشیم  هاگآ  نآ  رب  نز  هک  یخیرات  زا  دسرب ، نزب  رهوش 
رهوش رد  ار  تافو  ةدع  ءادـتبا  تسا و  هدومنن  روهـشم  لوق  زا  تعباتم  ددرگیم  دافتـسم  م  ق . « 1154  » هدام رهاظ  زا  هکنانچ  یندـم  نوناق 

ادیپ نآب  لیامت  زین  کلاسم  بحاص  هدـش و  تیاکح  دـینج  نبا  زا  روهـشم  ریغ  لوق  تسا . هتـسناد  توف  زین  نز ، تنوکـس  لحم  زا  بئاغ 
. تسا هدومن 

. درادن هقفن  لماح  نز  تافو ، ۀدع  رد  هلأسم 3 -
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(. دمآ دهاوخ  ًادعب  هدع  ماکحا  رد  نآ  حرش  « ) درادن هقفن  قح  نز  تافو  ةدع  رد  : » دیوگیم هک  م  ق . « 1110  » هدام قالطا  ربانب 
84 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

ههبشب یطو  ةدع  رد  مود - باب 

هراشا

هابتـشا ای  تقیقح  فالخ  روصت  دیآیم . لمعب  تیجوز  ۀـطبار  دوجو  روصتب  یبنجا  نز  درم و  نیب  هک  یکیدزن  زا  تسترابع  ههبـشب  یطو 
: ددرگیم دوجوم  هار  ود  زا 

اب نآ  قیبـطت  رد  نیناوق  نتـسناد  اـب  هک  دـیآیم  شیپ  يدروم  رد  نآ  دـنیوگ و  یعوضوم  هابتـشا  ار  نآ  هک  عوضومب  لـهج  هار  زا  فـلا -
روبزم نز  دنادب  هکنآ  نودب  دنک ، جاودزا  یناهنپ  رد  ینز  اب  يروشک  هعوضوم  نیناوقب  هاگآ  درم  هکنآ  دننام  دوش ، هابتشا  جراخ  عوضوم 

. تسا هیباتک  ریغ  هرفاک 
نتسنادن ای  نوناق  دوجوب  لهج  رثا  رد  صخـش  هک  دیآیم  شیپ  يدروم  رد  نآ  دنمان و  یمکح  هابتـشا  ار  نآ  هک  مکحب  لهج  هار  زا  ب -

، حاکن لالحنا  زا  سپ  تسا  هدومن  یکیدزن  شیرادرهوش  نامز  رد  هک  ینز  اب  يدرم  هکناـنچ  ددرگ ، فلخت  بکترم  نآ  دوصقم  ینعم و 
. تسا لطاب  نانآ  حاکن  دنادب  هکنآ  نودب  دیامن ، جاودزا  وا  اب 

لمع ات  دـنریگیمن  رارق  ینوناق  فیلکت  دروم  دـناهدوب ، دوخ  نیب  تیجوز  ۀـطبار  مدـعب  لهاج  درم  نز و  هکنآ  رظن  زا  ـالاب  تروص  ود  رد 
نینچ زا  تسا  نکمم  هک  یلفط  دوب و  دـهاوخ  حیحـص  حاکن  زا  یـشان  ۀـطبار  مکح  رد  نانآ  هطبار  تهج  نیدـب  ددرگ . یقلت  مارح  نانآ 

رادهحیرج نانآ  تفع  درم ، نز و  نآ  يارب  یفیلکت  مکح  ندوبن  اب  اریز  دـشابیم ، حیحـص  حاکن  زا  دـلوتم  لفط  دـننام  دـیآ  دوجوب  ۀـطبار 
ةدع دیاب  دنک  یکیدزن  یسک  اب  ههبـشب  هک  ینز  : » م ق . « 1157  » ةدام روتـسدب  تشذگ  هچنآ  ربانب  تسا  ینوناق  ۀطبار  مکح  رد  دوشیمن و 

:. دوشیم نایب  تمسق  ود  رد  ههبشب  یکیدزن  درادهاگن » قالط 
85 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

ههبشب یکیدزن  رد  هدع  يرادهاگن  موزل  لوا - تمسق 

: تسا ریز  تروص  هس  زا  یکیب  ههبشب  یکیدزن 
. دشاب درم  نز و  زا  کی  ره  هیحان  زا  هابتشا  فلا -

. تسا هطبار  تمرحب  ملاع  درم  دشاب و  نز  هیحان  زا  طقف  هابتشا  ب -

. تسا هطبار  تمرحب  هاگآ  نز  دشاب و  درم  هیحان  زا  طقف  هابتشا  ج -
موس دروم  رد  ار  هدع  يرادهاگن  دوشب و  مود  لوا و  دروم  ود  لماش  قالط ، هدع  يرادهاگن  موزل  رد  م  ق . « 1157  » ةدام هک  دسریم  رظنب 

هابتـشا رد  یکیدزن  لمع  رد  نز  هک  تسا  يدرومب  رظان  دـنک ) یکیدزن  یـسک  اب  ههبـشب  هک  ینز   ) هدام ترابع  اریز  تسا ، هتـسنادن  مزـال 
، هطبار تمرحب  نز  ملع  درم و  هابتشا  دروم  رد  دناهتسناد و  مزال  مود  لوا و  دروم  ود  رد  نز ، يارب  ار  هدع  يرادهاگن  هیماما  ياهقف  دشاب .
دنادیمن و مزال  نز  يارب  ار  هدع  يرادهاگن  رگید  یضعب  دنادیم و  مزال  نز  يارب  ار  هدع  يرادهاگن  ءاهقف  زا  یضعب  دنـشابیم : لوق  ود  رب 

تنایـص يارب  ریخا  دروم  رد  هک  دوش  هتفگ  تسنآ  بسانم  یلیلحت  رظن  زا  هک  دـسریم  رظنب  تسا . هدرک  يوریپ  ریخا  لوق  زا  یندـم  نوناـق 
لفط دننام  واب  تبـسن  دشابیم و  واب  قحلم  لفط  درم ، ندوب  هبتـشم  اب  اریز  درادهگن ، هدـع  دـیاب  زین  نز  نآ ، طالتخا  زا  يریگولج  بسن و 

هک ینز   ) ترابع زا  روظنم  هک  دـش  نآ  رب  دومن و  قیبطت  ریخا  رظن  اب  ار  هدام  هداس  ریـسفت  اـب  تسا  نکمم  تسا . حیحـص  حاـکن  زا  دـلوتم 
. دشاب هدش  لصاح  ههبش  رثا  رد  هک  تسا  یکیدزن  دنک ) یکیدزن  یسک  اب  ههبشب 
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ههبشب یکیدزن  رد  نز  هدع  تدم  مود - تمسق 

هراشا

هاگره درادهگن و  یکیدزن  خیرات  زا  دیاب  نز  هک  تسا  قالط  ةدع  دیامن ، یکیدزن  یـسک  اب  ههبـشب  هک  ینز  ةدع  م  ق . « 1157  » ةدام قبط 
م  ق . « 1151  » هدام روتسدب  قالط  هدع  تدم  دشابیم . یکیدزن  نیرخآ  خیرات  زا  نآ  يادتبا  تسا  هدمآ  لمعب  یکیدزن  ررکم 

 86 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
نز هاگره  دـشابیم و  هام  هس  الا  تسا و  رهط  هس  وا  ةدـع  دـنیبب  یگنانز  تداع  نز  هکنانچ  دـشابیم ، فلتخم  نز  یجازم  تیعـضو  راـبتعاب 
نز هک  تسا  یتروص  رد  ههبـشب  یکیدزن  يارب  هدع  هک  تسا  مولعم  تسا . لمح  عضو  ات  وا  ةدع  م  ق . « 1153  » هدام روتسدب  دشاب  هلماح 

. درادن قالط  هدع  هسئای  نز  الا  و  دشابن ، هسئای 

دنچ یلئاسم 

هراشا

يرگید هدع  رد  ای  حاکن و  رد  نز  هک  دیامنیمن  یقرف  تسا ، هدومن  یکیدزن  یبنجا  درم  اب  ههبـشب  هک  ینز  يارب  هدـع  يرادـهاگن  موزل  رد 
: روبزم روص  زا  کی  ره  ماکحا  حرش و  کنیا  دشاب . هتشادن  رهوش  هدوب و  درجم  ای  دشاب 

، تسا يرگید  حاکن  رد  هدومن  یکیدزن  ههبشب  یبنجا  درم  اب  هک  ینز  هاگره  - 1 هلأسم -

وا ۀقفن  قح  طاقـسا  بجوم  رما  نیا  یلو  دیامن ، یکیدزن  وا  اب  دـناوتیمن  درادـیم ، هگن  ههبـشب  یکیدزن  يارب  نز  هک  ةدـع  تدـم  رد  رهوش 
. تسا مئاد  حاکن  ماکحا  زا  هقفن  اریز  ددرگیمن ،

نز اریز  دربب ، دوخ  نز  زا  یکیدزن  زا  ریغ  یعتمت  هنوگره  دـناوتیم  رهوش  دـسریم  رظنب  هچنآ  و  تسا ، رظن  فالتخا  رگید  تاـعتمت  رد  اـما 
. درادن ههبشب  یکیدزن  هدع  رد  نز  ندوب  اب  تافانم  رما  نیا  تسا و  وا  هجوز 

نز نآ  زا  تسا  نکمم  هک  تسا  یلفط  بسن  ظفح  رظن  زا  هدومن  یکیدزن  یبنجا  درم  اب  ههبشب  هک  ینز  يارب  هدع  موزل  تشذگ ، هکنانچ  - 2 هلأسم -
، ددرگ دلوتم 

هاگره اًلثم  دیامنب . حاکن  وا  اب  هدع  تدم  رد  دناوتیم  تسا  هدومن  یکیدزن  وا  اب  هک  يدرم  دـشاب ، هتـشادن  رهوش  روبزم  نز  هاگره  نیاربانب 
یلیلحت رظن  زا  دنک . جاودزا  وا  اب  هام  هس  ای  رهط  هس  تدم  ءاضقنا  زا  لبق  دناوتیم  وا  دیامن ، یکیدزن  ههبشب  درادن . رهوش  هک  ینز  اب  يدرم 

زا دـلوتم  لفط  اریز  تشاد ، دـهاوخن  یلاکـشا  هدـع  تدـم  رد  نانآ  جاودزا  دـناهدوب  هابتـشا  رد  ود  ره  نز  درم و  هاگره  هک  دوریم  روصت 
رد يرگید  دنک و  یکیدزن  ههبـشب  درم  نز و  زا  یکی  هاگره  یلو  دوب ، دـهاوخ  درم  نز و  نآب  قحلم  ود  ره  حاکن  زا  دـلوتم  لفط  ههبش و 

نیح 
 87 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

لاکـشا بجوم  یلیلحت  رظن  زا  هدـع  ءاـضقنا  زا  لـبق  ناـنآ  جاودزا  تسین ، دوـجوم  اـهنآ  نیب  تیجوز  ۀـطبار  هکنآـب  دـشاب  ملاـع  یکیدزن 
ههبشب تسا  لهاج  هک  ینز  اب  هدوب  هاگآ  رما  تقیقح  زا  هک  يدرم  هاگره  اًلثم  دوب ، دهاوخ  توافتم  لفط  یقوقح  تیعـضو  اریز  ددرگیم ،

زا دلوتم  لفط  هک  دوب  دهاوخن  مولعم  تسا  هلماح  نز  هک  دوش  فشک  سپس  دننک و  جاودزا  رگیدکی  اب  زور  زا 15  سپ  دیامن و  یکیدزن 
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واب قحلم  لفط  هدوب و  تیجوز  ۀـطبار  ندوبنب  ملاع  درم  هک  تسا  یکیدزن  زا  دـلوتم  اـی  دوشیم  رهوش  نزب و  قحلم  تسا و  حیحـص  حاـکن 
رد دلوتم  لفط   » هدربمان هدام  قبط  اریز  تشاد  دهاوخن  یلمع  لاکـشا  هنوگچیه  م  ق . « 1158  » ةدامب هجوت  اب  یئاضق  رظن  زا  یلو  دوشیمن ،
«. دشاب هتشذگن  هام  هد  زا  رتشیب  هام و  شش  زا  رتمک  دلوت  نامز  ات  یکیدزن  خیرات  زا  هکنیا  رب  طورشم  تسا ، رهوشب  قحلم  تیجوز  نامز 

، دشابیم فالتخا  دروم  تسا  ههبشب  هدع  رد  هک  ینز  اب  يرگید  درم  جاودزا  - 3 هلأسم -

نایاپ ههبـش  ةدع  هکنآ  زا  دعب  رگم  دیامن ، یکیدزن  نز  نآ  اب  دـناوتیمن  روبزم  رهوش  هچ  رگا  تسنآ ، زاوج  کلاسم  باتک  راتفگ  زا  رهاظ 
نآ تسا و  بسن  طالتخا  زا  يریگولج  يارب  هدع  يرادهاگن  دـیامن و  جاودزا  دـناوتن  ات  دـشابیمن  تیجوز  ةدـع  رد  روبزم  نز  اریز  دـبای ،

. تسا حاکن  دقع  ریثأت  مدع  لصا ، اریز  تسا ، رگید  درم  اب  حاکن  زاوج  مدع  يوقا  هک  دننآ  رب  رگید  یضعب  دوشیم . لصاح  یکیدزن  مدعب 
، تسا هتـسناد  هدرک  یکیدزن  ههبـشب  هک  یـسک  ریغ  يارب  رگید  تاعاتمتـسا  زاوج  مدـع  زاوج و  رب  ینبم  ار  روبزم  هلأسم  رهاوج ، بحاـص 
. درادن رب  رد  ار  يرثا  هنوگچیه  دقع  دشاب  عونمم  رگید  تاعاتمتسا  هاگره  دیامن و  جاودزا  دناوتیم  نز  دشاب  زئاج  تاعاتمتسا  نآ  هچنانچ 

، درادن درم  زا  ههبشب  یکیدزن  ةدع  تدم  رد  هقفن  قح  نز  هک  تسا  قافتا  هیماما  ياهقف  نیب  - 4 هلأسم -

نز هک  تسنآ  رب  روهشم  تسا . رظن  فالتخا  دوشیم  لماح  ههبـش  زا  هک  ینز  ةدع  تدم  ۀقفن  رد  یلو  تسا ، مئاد  حاکن  راثآ  زا  هقفن  اریز 
یلو تسا ، هدعاق  زا  ءانثتـسا  نئاب  قالط  هدع  تدم  رد  هقفنب  لماح  نز  قاقحتـسا  دشابیمن و  هقفن  قحتـسم  هدع  تدم  رد  ههبـش  زا  لماح 

قاقحتسا  نوچ  هک  تسنآ  رب  خیش 
 88 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

ردام نوخ  زا  لمح  نوچ  دوشیم و  هداد  لمحب  تبارق  رظن  زا  هقفن  ینعی  تسا ، لمح  رابتعاب  نئاب  قالط  ةدـع  تدـم  رد  هقفنب  لـماح ، نز 
هدع تدم  هقفن  قحتسم  نز  دشاب ، درم  فرط  زا  ههبشب  یکیدزن  زا  یـشان  نز  لمح  هاگره  اذل  دوشیم ، هداد  لماحب  هقفن  نآ  دنکیم  هیذغت 

. دشابیم درم  نآب  قحلم  دنزرف  اریز  تسا ،

، دهد قالط  ار  وا  شرهوش  زور  دنچ  زا  سپ  دیامن و  یکیدزن  ههبشب  یسک  اب  رادرهوش  نز  هک  یتروص  رد  - 5 هلأسم -

درم هکنانچ  اًلثم  درادـهاگن . دـیاب  هناگادـج  ةدـع  قالط ، ههبـشب و  یکیدزن  زا  کی  ره  يارب  نز  هک  تسنآ  رب  هیماما  ياهقف  روهـشم  لوق 
ةدع اًلبق  دـیاب  نز  روهـشم  لوق  ربانب  دـهد ، قالط  ار  وا  هاگآ و  رما  نیا  زا  شرهوش  سپـس  دـنک ، یکیدزن  ههبـشب  رادرهوش  ینز  اب  یبنجا 

عـضو ات  ار  لمح  هدع  لوا  دشاب  هلماح  ود  نآ  زا  یکی  زا  نز  هاگره  و  درادهگن . ار  دوخ  رهوش  قالط  ةدع  سپـس  هدومن و  مامت  ار  ههبش 
رظنب تسا  قفاوم  شیب  یقوقح  لوصا  اب  هک  رگید  لوق  تعباـتمب  دـناسریم . ماـمتاب  عورـش و  ار  يرگید  هدـع  سپـس  هدومن و  ماـمت  لـمح 
عـضو ات  نز  الاب  لاثم  رد  هک  وحن  نیدب  دوب ، دهاوخ  نز  ةدع  ود  نآ  نیب  تدم  نیرتینالوط  درک و  دنهاوخ  لخادت  هدـع  ود  هک  دـسریم 

هدع تفریذپ  همتاخ  ود  ره  تدم  نوچ  دناسریم و  مامتاب  ار  نآ  دشاب  هدنام  یقاب  هچنانچ  يرگید  ةدع  تدم  زا  درادیم و  هگن  هدـع  لمح 
. تسا هتفای  نایاپ 

، دیامنب یکیدزن  ههبشب  یبنجا  درم  اب  تسا  تافو  ای  حاکن  خسف  ای  قالط  هدع  رد  هک  ینز  هاگره  - 6 هلأسم -

ةدـع سپـس  دـهدیم و  همتاخ  ار  تافو  ای  خـسف  ای  قالط  ةدـع  هک  تسنآ  رب  روهـشم  تسا . دوجوم  زین  دـیدرگ  نایب  هکنانچ  ـالاب  لوق  ود 
لمح ةدع  تسا  هلماح  رهوش  زا  هاگره  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  هلماح  ود  نآ  زا  یکی  زا  هکنآ  رگم  دـیامنیم ، عورـش  ار  ههبـشب  یکیدزن 
هدـش هلماح  ههبـشب  یکیدزن  زا  هاگره  دومن و  دـهاوخ  عورـش  ار  ههبـشب  یکیدزن  ةدـع  لمح  عضو  زا  سپ  هتـشادهگن و  لمح  عضو  ات  ار 
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دـسریم رظنب  رگید  لوق  تعباتمب  دومن ، دهاوخ  لیمکت  هدنام  یقاب  ههبـشب  یکیدزن  زا  لبق  قالط  هدع  زا  هچ  ره  لمح  عضو  زا  سپ  دـشاب 
. ددرگیم جراخ  هدع  زا  نز  تدم ، نیرتینالوط  نتفای  همتاخ  زا  سپ  هدومن و  لخادت  رگیدکی  اب  هدع  ود  هک 
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، دیامن یکیدزن  ههبشب  وا  اب  رهوش  تسا  حاکن  خسف  ای  قالط  ةدع  رد  هک  ینز  هاگره  - 7 هلأسم -

رد نز  هک  دـیامنیمن  قرف  رما  نیا  رد  ددرگیم . زین  روبزم  دروـم  لـماش  م  ق . « 1157  » ةدام اریز  درادهگن ، نآب  تبـسن  قالط  ةدع  دـیاب  نز 
رب ءاهقف  زا  يرایـسب  ددرگیمن . بوسحم  عوجر  عوجر ، دصق  نودـب  یکیدزن  دـش  هتفگ  هچنآ  ربانب  اریز  یعجر ، ای  دـشاب  نئاب  قالط  ةدـع 

مدع دصق  ای  هتـشادن  عوجر  دصق  هچ  رگا  ددرگیم ، بوسحم  عوجر  وا  اب  رهوش  یکیدزن  دشاب  هیعجر  هدع  تدم  رد  نز  هچنانچ  هک  دننآ 
. دشاب هتشاد  ار  نآ 

90 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

انزب یکیدزن  رد  هدع  موس - باب 

یطو يارب  ار  هدع  « 1157  » هدام رد  حاکن و  خسف  قالط و  يارب  ار  هدع  « 1151  » هدام رد  طقف  یندم  نوناق  اریز  درادن ، هدع  انزب  یکیدزن 
. تسا هتشاد  ررقم  ههبشب 

یـسک رهوش  نآ  هاوخ  دنک ، رایتخا  رهوش  هلـصافالب  دناوتیم  ددرگ ، هلماح  نآ  زا  هچ  رگا  دهدب  انز  درادـن  رهوش  هک  ینز  هاگره  نیاربانب 
ناـنآب قحلم  ار  لـفط  تسا و  هتخانـشن  روبزم  یکیدزن  يارب  یمارتـحا  هنوگچـیه  نوناـق  اریز  يرگید ، درم  اـی  هدوـمن  اـنز  وا  اـب  هک  دـشاب 
تـسا هلماح  انز  زا  نز  هک  دشابن  مولعم  هاگره  هک  تسنآ  رب  ریرحت  رد  همالع  ددرگیمن . يراج  لفطب  تبـسن  شارف  ةدـعاق  اذـل  دـنادیمن ،

، بسن شیوشت  هابتـشا و  زا  يریگولج  رظن  زا  کلاسم  رد  یناث  دیهـش  دیامن . جاودزا  دناوتیم  درادن و  مزال  هدع  الا  درادهگن و  هدـع  دـیاب 
. تسا هیرظن  نیا  رب  زین  قئادح  بحاص  تسا و  هدیدن  هیرظن  نیا  رب  یلاکشا 

هلماح نآ  رثا  رد  هک  تسین  مولعم  هدمآ و  لمعب  یکیدزن  وا  اب  انزب  هک  ینز  اریز  دسریم ، رظنب  حیحـص  یلیلحت  رظن  زا  روبزم  ياهقف  راتفگ 
زا هک  یلفط  ددرگیم و  بسن  رد  هابتـشا  بجوم  هدـش  بکترم  ار  انز  لـمع  هک  دـشاب  يدرم  اـب  هچ  رگا  دـیامن  رهوش  هاـگره  تسا ، هدـش 

، تسا هلماح  انز  زا  نز  هک  دـشاب  مولعم  هچناـنچ  یلو  تسا ، حاـکن  زا  اـی  اـنز  زا  هک  دوب  دـهاوخ  كوکـشم  ددرگ ، دـلوتم  روبزم  جاودزا 
م: ق . « 1158  » هدام قبط  اریز  دشابیم ، یئاضق  قطنم  زا  رود  روبزم  کیکفت  ددرگیمن . بسن  رد  هابتشا  بجوم  وا  جاودزا 

هام هد  زا  رتشیب  هام و  شش  زا  رتمک  دلوت  نامز  ات  یکیدزن  خیرات  زا  هکنیا  رب  طورـشم  تسا ، رهوشب  قحلم  تیجوز  نامز  رد  دلوتم  لفط  »
«. دشاب هتشذگن 
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ار حاکن  لالحنا  ةدـع  نز  دوش ، خـسف  حاکن  ای  دـهد  قالط  ار  وا  رهوش  ددرگ و  لماح  انز  زا  يرادرهوش  نز  هاگره  تشذـگ  هچنآ  رباـنب 
زا دعب  ای  دتفا و  قافتا  هدع  تدم  ءاضقنا  زا  لبق  هاوخ  درادن ، يریثأت  هنوگچیه  لمح  عضو  درادـیم و  هگن  هام  هس  ای  رهط  هس  تدـم  يارب 

تـسا لماح  انز  زا  هک  ینز  نیاربانب  تسا . رهوش  زا  لمح  ددرگیم ، بوسحم  خسف  ای  قالط  ةدع  ءاضقنا  خیرات  هک  یلمح  عضو  اریز  نآ ،
ثلاث صخـش  هچ  رگا  دـنک ، رهوش  سک  رهب  دـناوتیم  دـشاب  هدرکن  لمح  عضو  زونه  هچ  رگا  حاکن ، خـسف  ای  قالط  ةدـع  ءاضقنا  زا  سپ 

. درادن هدع  انز  اریز  دشاب ،
92 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
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هدع ماکحا  رد  مود  لصف 

هراشا

: دیامنیم قرف  هدع  ماسقا  زا  کی  ره  ماکحا 

هدع تدم  رد  هیعجر  هقلطم  ماکحا  - 1

هراشا

هام و هس  دـنیبن  یگنانز  تداع  هچنانچ  رهط و  هس  دـنیبب ، یگناـنز  تداـع  نز  هک  یتروص  رد  هدـع  تدـم   ) هدـع تدـم  رد  هیعجر  هقلطم 
یقوقح فیلاکت و  یمامت  نیاربانب  تسا ، هجوز  مکح  رد  ای  هجوز  تشذـگ ، نآ  حرـش  هکنانچ  تسا ) لمح  عضو  ات  دـشاب  هلماح  هاگره 

اًلیذ هک  دراد  یعجر  قالط  تقیقح  اب  تافانم  هچنآ  رگم  دوب ، دهاوخ  یقاب  هدع  تدم  یمامت  رد  دنراد  رگیدـکیب  تبـسن  رهوش  نز و  هک 
. ددرگیم رکذ  یعجر  هدع  راثآ  ماکحا و  نایب  نمض  رد 

تسا هدع  تدم  ۀقفن  قحتسم  نز  فلا -

رثا رد  هک  ار  ياهقفن  دوب و  دهاوخ  هقفن  قحتـسم  نیاربانب  تسا ، هجوز  مکح  رد  ای  هجوز  هیعجر  هقلطم  دشابیم و  مئاد  حاکن  راثآ  زا  هقفن 
هداـم تشذـگ . هقفن  رد  هک  تسا  ناـمه  تیفیک  تیمک و  ثیح  زا  وا  ۀـقفن  نیارباـنب  دوش . تخادرپ  واـب  دـیاب  تسا  قحتـسم  مئاد  حاـکن 

هدع رگا  نکیل  دشاب . هدش  عقاو  زوشن  لاح  رد  قالط  هکنیا  رگم  تسا ، رهوش  ةدـهع  رب  هدـع  نامز  رد  هیعجر  هقلطم  هقفن  : » م ق . « 1109»
عـضو نامز  ات  تروص  نیا  رد  هک  دوخ  رهوش  زا  لمح  تروص  رد  رگم  درادـن ، هقفن  قح  نز  دـشاب ، نئاب  قالط  ای  حاکن  خـسف  تهج  زا 

«. تشاد دهاوخ  هقفن  قح  لمح 

دنامیم یقاب  هدع  تدم  رد  هدوب  رادهدهع  یعجر  قالط  زا  لبق  نز  هک  یفیلاکت  ب -

، دنک ینکس  دنکیم  نییعت  رهوش  هک  یلزنم  رد  دیاب  نز  تشذگ  هچنآ  ربانب 
 93 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

سپ هاگره  دیامن و  نیکمت  دوخ  رهوش  زا  دـیاب  هدوب  قالط  زا  لبق  هک  هنوگنامه  نز  دـشاب . هدـش  هداد  نزب  لزنم  نییعت  رایتخا  هکنآ  رگم 
قاقحتسا ًاددجم  تشگ  جراخ  زوشن  زا  هاگره  و  دشابیمن ، هقفن  قحتسم  زوشن  تدم  يارب  ددرگ  هزشان  نز  هیعجر  هدع  تدم  رد  قالط  زا 

. دباییم تدوع  وا 
هکنانچ هدوب  مزال  شتعاطا  نآ  زا  تیجوز  نامز  رد  هک  يروما  رد  تسا  رهوش  تعاطا  زا  ترابع  یعجر  قالط  رد  هدـع  نامز  رد  نیکمت 
نودـب دراد  تنوکـس  نآ  رد  هک  یلزنم  زا  دـیامنب و  نارگید  اـب  دوـخ  دـمآ  تفر و  شزیمآ و  رد  ار  یگداوناـخ  تاـیثیح  ظـفح  دـیاب  نز 

. لئاح ای  دشاب  لماح  نز  هک  دیامنیمن  قرف  هیعجر  هدع  تدم  رد  نیکمت  موزل  رد  نآ . لاثما  رهوش و  ةزاجاب  رگم  ددرگن ، جراخ  جایتحا 
هکنآ رظن  ربانب  اریز  درادن ، هدع  تدم  رد  هیعجر  هقلطم  نزب  تبـسن  نآ  لاثما  سمل و  یکیدزن و  زا  یـسنج  تاعتمت  هنوگچیه  قح  رهوش 

هدرواین رامـشب  ار  عاتمتـسا  قح  هتخانـش  هدع  تدم  رد  رهوش  نز و  يارب  نوناق  هک  ار  یماکحا  تسا ، هجوز  مکح  رد  هدع  تدـم  رد  نز 
. دراد حاکن  لالحنا  رب  رهوش  ةدارا  اب  تافانم  یسنج  تاعتمت  تسا ، یئوشانز  نارود  ۀمادا  هدع  تدم  هکنآ  رظن  ربانب  اما  تسا .

نانز دـننام  ای  دـهد  لزنم  رییغت  رهوش  تقفاوم  نودـب  هکنآ  دـننام  دـنک ، عانتما  دوخ  فیاـظو  زا  عورـشم  عناـم  نودـب  نز  هک  یتروص  رد 
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. ددرگیم طقاس  زوشن  تدم  يارب  وا  ۀقفن  قح  دوب و  دهاوخ  هزشان  دیامنن  یئوشانز  ۀطبارب  یئانتعا  دنک و  یناگدنز  هنادازآ  رهوشیب 
ات دوب  دـهاوخن  هقفن  قحتـسم  دوش  هداد  یعجر  قالط  زوشن  لاح  رد  نز  هاگره  م  ق . « 1109  » هدام حیرص  روتـسدب  هک  تسا  تهج  نیدب 

. دوش جراخ  زوشن  زا 

دربیم ثرا  وا  زا  يرگید  دنک  توف  هدع  تدم  رد  هک  رهوش  نز و  زا  کی  ره  ج -

هک اهنآ  زا  کـی  ره  دـنک  هقلطم  یعجر  قـالطب  ار  دوخ  نز  رهوش  رگا  : » م ق . « 943  » هدام تسنآ . مکح  رد  ای  هجوز  هیعجر  ۀـقلطم  اریز 
زا دـشاب  نئاب  قالط  اـی  هدوب و  هدـع  ءاـضقنا  زا  دـعب  اـهنآ  زا  یکی  توف  رگا  نکیل  دربیم ، ثرا  وا  زا  يرگید  دریمب  هدـع  ءاـضقنا  زا  لـبق 

«. دنربیمن ثرا  رگیدکی 
94 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

هدع تدم  رد  هنئاب  ۀقلطم  ماکحا  - 2

رد قباس  رهوش  زا  موس ) قالط  رد  هسئای و  هدرکن ، یکیدزن  وا  اب  رهوش  هک  ینز   ) هنئاب ۀـقلطم  ددرگیم و  لحنم  حاـکن  نئاـب  قـالط  رثا  رد 
: نیاربانب تسا  هناگیب  هدع  نامز 

. دشابیمن رهوش  زا  هدع  تدم  هقفن  قحتسم  هقلطم  نز  فلا -
قـالط خـیرات  زا  لاـس  کـی  فرظ  رد  دـهد و  قـالط  ار  دوخ  نز  ضرم  لاـح  رد  رهوش  هکنآ  رگم  تسین ، رهوش  نز و  نیب  ثراوت  ب -

. دشاب هدرکن  رهوش  نز  هکنآ  طرشب  دریمب ، ضرم  نامهب 
نز و رهاوخ  اب  دناوتیم  رهوش  نیاربانب  دیامن . جاودزا  نئاب  قالط  زا  سپ  دیامنب ، تسناوتیمن  حاکن  ًاعمج  هک  یناسک  اب  دـناوتیم  رهوش  ج -

دوخ ۀـقلطم  نز  رهاوخ  رتخد  نز و  ردارب  رتخد  اب  نینچمه  دـشاب و  هدرکن  یکیدزن  دوخ ، هقلطم  نز  اب  هک  یتروص  رد  دوخ  نز  رتخد  اـی 
فرظ رد  رهوش  هاـگره  هک  م  ق . « 944  » ةدام دروم  رد  رگم  تسا ، نئاب  قالط  ةدع  دننام  حاکن  خسف  ةدـع  دـیامن . حاکن  وا  ةزاجا  نودـب 

. دربیم ثرا  وا  زا  هقلطم  نز  دریمب  لاس  کی 
ۀبترم رد  ای  تارابم و  ای  علخ  قالطب  هک  یلماح  نز  دننام  دشابیم ، هقفن  قحتسم  هدع  تدم  رد  دشاب  لماح  هک  یتروص  رد  هنئاب  هقلطم  د -
هقفن قحتـسم  لمح  عضو  ات  قالط  خیرات  زا  هقلطم  نز  اذل  دشابیم ، وا  لمح  عضو  لماح  نز  قالط  ةدع  ياضقنا  دوشیم . هداد  قالط  موس 

: دیوگیم م  ق . « 1109  » هدام لیذ  هکنانچ  دوب ، دهاوخ  دوخ  رهوش  زا 
نیا رد  هک  دوخ  رهوش  زا  لـمح  تروص  رد  رگم  درادـن ، هقفن  قـح  نز  دـشاب  نئاـب  قـالط  اـی  حاـکن  خـسف  تهج  زا  هدـع  رگا  نکیل  »... 

، هقلطم نز  هک  تسا  يدروم  زا  زارتحا  يارب  دوخ ) رهوش  زا   ) ترابعب الاب  ةدام  دیق  تشاد .» دهاوخ  هقفن  قح  لمح  عضو  نامز  ات  تروص 
ناوتیمن ار  يرگید  زا  یشان  لمح  تدم  ۀقفن  اریز  دوب ، دهاوخن  وا  ۀقفن  رادهدهع  رهوش  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  انز  زا  ای  ههبـش  زا  لماح 

. دومن لیمحت  رهوشب 
. تسا یعامجا  هدع  تدم  رد  لماح  ۀقلطم  قافنا  بوجو 

95 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

تارابم علخب و  هقلطم  ماکحا  - 3

هراشا

قالط ماـسقا  زا  م  ق . « 1145  » هدام قش 3  حیرـص  قبط  تسا  هدرکن  ضوعب  عوجر  نز  هک  مادام  تشذـگ  هکنانچ  تاراـبم  علخ و  قـالط 
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رهوش تسین و  دوجوم  درم  نز و  نیب  ثراوت  نینچمه  دـشاب و  لماح  هک  يدروم  رد  رگم  درادـن ، هوسک  هقفن و  قح  نز  اذـل  تسا ، نئاـب 
، دومن ضوع  لذـبب و  عوجر  هکنآ  زا  سپ  نز  دـیامن . حاکن  نز  نیمجنپ  اب  دـناوتیم  هکنانچمه  دـنک ، جاودزا  دوخ  نز  رهاوخ  اـب  دـناوتیم 

نانآ يارب  ثراوت  قح  ددرگیم و  هقفن  قحتـسم  نز  دوب و  دـهاوخ  یعجر  قالط  هدـع  تدـم  هیقب  ددرگیم و  فرطرب  عوجر  زا  رهوش  عنام 
. دوشیم داجیا 

هک ار  یعجر  ماکحا  یقاب  تسا و  نئاب  مکح  رد  عوجر  زاوج  مدع  ثیح  زا  طقف  تارابم  علخ و  قالط  هک  دننآ  رب  هیماما  ياهقف  زا  یضعب 
لباـق ریغ  هداد  واـب  نز  هک  یـضوع  لـباقم  رد  ار  دوخ  عوجر  قح  رهوـش  یلیلحت  رظن  زا  تسا و  اراد  دـشابیم  هقفن  قاقحتـسا  هلمج  نآ  زا 

. تسا یعجر  قالط  ۀعیبط  الا  تسا و  هدومن  لامعا 

رهوش توم  ضرم  رد  قالط  هرصبت -

زا سپ  یعجر  قـالط  رد  هکناـنچمه  دربـیمن ، ثرا  وا  زا  يرگید  دریمب ، نئاـب  قـالط  ةدـع  رد  نیجوز  زا  یکی  هاـگره  تشذـگ  هکناـنچ 
ءانثتسا نز  دریمب ، لاس  کی  ات  رهوش  هاگره  دهد  قالط  توم  يرامیب  رد  ار  دوخ  نز  رهوش  هک  یتروص  رد  اما  تسا . هدع  تدم  ءاضقنا 

ای دـشاب  یعجر  قالط  لئاح و  ای  دـشاب  لـماح  نز  هک  دـیامنیمن  قرف  رما  نیا  رد  دـشاب . هدرکن  رهوش  هکنیا  رب  طورـشم  دربیم ، ثرا  وا  زا 
قالط ار  دوخ  نز  ضرم  لاح  رد  رهوش  رگا  : » دیوگیم م  ق . « 944  » ةدام موس ) قالط  ای  هسئای  ای  هدشن  وا  اب  یکیدزن  هک  ینز  ینعی   ) نئاب

نز هکنیا  رب  طورـشم  دـشاب ، نئاب  قالط  هچ  رگا  دربیم  ثرا  وا  ۀـجوز  دریمب  ضرم  نامهب  قـالط  خـیرات  زا  لاـس  کـی  فرظ  رد  دـهد و 
ار وا  دربن  ثرا  وا  زا  نز  هکنآ  يارب  تسا  نکمم  دنک  ندرم  ساسحا  رهوش  نوچ  هک  تسنآ  رما  نیا  ۀطبنتـسم  تلع  دـشاب .» هدرکن  رهوش 
زا لاس  کی  تدـم  رد  هاگره  رهوش ، ثرا  زا  ار  هقلطم  نز  رهوش ، ضرغ  ضقن  لـمع و  نیا  زا  يریگولج  يارب  نوناـق  اذـل  دـهد ، قـالط 
رد خیـش  تهج  نیدـب  تسا ، هدومن  مورحم  لوتقم  ثرا  زا  ار  لـتاق  لـتق ، رد  هک  یناـنچمه  تسا ، هدرک  رادروخرب  دریمب  يراـمیب  ناـمه 

راصبتسا و 
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لوق دوشیمن . روبزم  مکح  لومـشم  تارابم  علخ و  دننام  هدش  هداد  نز  تساوخردب  هک  یقالط  هک  دناهدش  نآ  رب  هیماما  ياهقف  زا  یـضعب 
عورف و باتک  ود  رد  خیش  تسا و  روهشم  هک  رگید  لوق  دشابیم . تیاور  ودب  دنتـسم  تسا  هطبنتـسم  تلع  رب  ینتبم  هکنآ  رب  هوالع  روبزم 

ًاقلطم دریمب  يراـمیب  ناـمهب  لاـس  کـی  تدـم  رد  رهوش  ددرگ و  هقلطم  توم  ضرم  رد  هک  ینز  هک  تسنآ  رب  هدومن  يوریپ  نآ  زا  رثکا 
تسا صوصن  قالطا  روبزم  لوق  دنتسم  دربیم . ثرا  دوخ  رهوش  زا  تسا ) هدش  هداد  قالط  نز  ياضاقتب  ای  هداد  قالط  ءادتبا  رهوش  هاوخ  )

رب ار  ثرا  مکح  تسا و  هدومن  يوریپ  روهشم  لوق  زا  « 944  » هدام رد  یندم  نوناق  دریگ . رارق  مکح  كالم  دناوتیمن  مه  هطبنتسم  تلع  و 
طقف ینعی  دوب ، دهاوخ  ثرا  یمومع  تاررقم  عبات  رهوش  ثرا  دریمب  روبزم  تدـم  رد  نز  هچنانچ  تسا . هتخاس  بترتم  يرامیب  رد  قالط 

. دربیم ثرا  نز  زا  هیعجر  هدع  تدم  رد 

تافو ةدع  رد  نز  ماکحا  - 4

هراشا

رب هیماما  ياهقف  اذل  دهد ، ناشن  رادازع  نوزحم و  ار  دوخ  دیاب  هک  دشابیم  رهوش  مارتحا  ظفح  رهوش ، تافو  رد  نز  نتشادهگن  هدع  ۀفسلف 
، دشابیم شیارآ  نآ  زا  دوصقم  هک  تسا  یئاهـسابل  ندیـشوپ  شیارآ و  كرت  نآ  دشابیم و  دادحب  مزلم  تافو  ةدع  تدم  رد  نز  هک  دننآ 

. تسا نامز  لحم و  فرع  موسر  تاداع و  عبات  رما  نیا 
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تافو ةدع  تدم  رد  لماح  نز  ۀقفن  عرف -

هراشا

تافو ةدع  تدم  رد  لماح  نز  هک  تسنآ  رب  روهشم  لوق  دنتـسه : لوق  ود  ياراد  تافو  ةدع  تدم  رد  لماح  نز  ۀقفن  رد  هیماما  نییقوقح 
تسا و نینج )  ) لمح يارب  هدع  تدم  رد  لماح  ۀقفن  هک  تسنآ  رب  دشابیم  وا  ناوریپ  خیش و  ةدیقع  هک  رگید  لوق  دشابیمن . هقفن  قحتـسم 

تافو ةدع  تدـم  رد  لماح  نز  ۀـقفنب  عجار  یقوقح  رظن  راهظا  دوب . دـهاوخ  هقفن  قحتـسم  تافو  ةدـع  تدـم  رد  لماح  نز  تهج  نیدـب 
رظن زا  تسیچ ؟ م  ق . « 1109  » هدام روتسدب  نئاب  قالط  ةدع  تدم  رد  لماح  نز  ۀقفن  قاقحتسا  بجوم  دوش  هتسناد  هک  دراد  نآب  یگتسب 
دوخ دنزرفب  براقا  ۀقفن  تباب  زا  ردپ  هک  ینعم  نیدب  دشاب ، وا  نینج )  ) لمح يارب  تسا  نکمم  لمح  تدم  رد  هنئاب  هقلطم  ۀـقفن  یلیلحت 
دنک هیذغت  وا  نوخ  ۀلیسوب  ات  دوشیم  هداد  هدامب  دیامن  هیذغت  نهد  زا  ًامیقتسم  دناوتیمن  نینج  نوچ  دهدیم و  هقفن  تسا  لمح  لاح  رد  هک 

يارب  هقفن  تسا  نکمم  و 
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. دریگیم رارق  هعلاطم  دروم  اًلیذ  ضرف  ود  زا  کی  ره  رد  ماکحا  راثآ و  دشاب . تسا  لمح  ردام  هک  هقلطم  ۀجوز 

: دشاب لمح  يارب  هنئاب  هقلطم  هقفن  هک  یتروص  رد  فلا -

دوخ زا  لمح  هچنانچ  نیاربانب  دـهدیم . ار  لماح  نز  ۀـقفن  دـشابیم  لمح  ردـپ  هکنآ  راـبتعاب  رهوش  تسا و  تبارقب  قاـفنا  دراوم  زا  ـالوا -
، دنک قافنا  دناوتن  ردپ  هاگره  دهدب و  ار  نآ  دیاب  ردپ  درادن ، یئاراد  هاگره  ددرگ و  تخادرپ  هقفن  دیاب  وا  یئاراد  زا  دشاب  هتـشاد  یئاراد 

. تسا يردپ  دج  ةدهعب  هقفن 
وا زا  هتـشذگ  تدـمب  تبـسن  دـناوتیمن  هقلطم  نز  دـهدن  ار  نآ  رهوش  هچنانچ  نیاربانب  دـشابیمن . هبلاطم  لباق  براقا  هتـشذگ  ۀـقفن  ًاـیناث -

. دهاوخب
. دشابیم قفنم  تعاطتسا  ۀجرد  نتفرگ  رظن  رد  اب  هیلع  قفنم  تجاح  عفر  ردقب  براقا  ۀقفن  ًاثلاث -

: دشاب لماح  يارب  هنئاب  هقلطم  هقفن  هک  یتروص  رد  ب -

. دهدیم لمح  تدم  رد  دوخ  ۀقلطم  نزب  هقفن  قباس  تیجوز  رابتعاب  رهوش  الوا -
. دشابیم نز  تیعضو  اب  بسانتم  تیجوز  ۀقفن  دننام  رادقم  ثیح  زا  لمح  تدم  ۀقفن  ًایناث -

. دهاوخب وا  زا  ار  نآ  دناوتیم  هقلطم  تسا و  رهوش  ةدهع  رب  نید و  هتشذگ  هقفن  ًاثلاث -
ندادـب فلکم  ار  رهوش  هک   ) م ق . « 1109  » هدام رهاظب  هجوت  اب  اریز  دومن ، ار  روهـشم  لوق  تعباتم  دـیاب  هک  دوریم  روصت  یئاـضق  رظن  زا 

رد لماح  ریغ  لماح و  نز  ۀـقفن  مکح  نایب  ماقم  رد  یندـم  نوناق  هک  ددرگیم  مولعم  دـنادیم ) نئاب  قالط  ةدـع  تدـم  رد  لماح  نزب  هقفن 
نز تسج و  دانتسا  م  ق . « 1110  » ةدام قالطاب  ناوتیم  نیاربانب  تسا . هدومنن  کیکفت  ار  نآ  تافو  ةدع  دروم  رد  و  دـشابیم ، هدـع  تدـم 

لوق  زا  يوریپ  هک  دیامنیم  باجیا  یئاضق  تلادع  فاصنا و  یلو  تسنادن ، هقفن  قحتسم  تافو  ةدع  تدم  رد  ار  لماح 
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هک درک  طابنتـسا  هدومن  لمحب  فقوتم  نئاب ، قالط  هدـع  تدـم  رد  هقفنب  ار  نز  قاقحتـسا  هک  م  ق . « 1109  » ةدام حور  زا  هدومن و  خـیش 
. دشاب اراد  ار  يراصحنا  مکح  نیا  هک  درادن  رب  رد  یتیصوصخ  نئاب  لماح  قالط  الا  تسا و  لمح  يارب  لمح  تدم  رد  هقلطم  نزب  قافنا 

. تسا لماح  ریغ  نز  تافو  ةدعب  رظان  م  ق . « 1110  » هدام و  دشابیم . هقفن  قحتسم  تافو  ةدع  تدم  رد  لماح  نز  نیاربانب 
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نآ لالحنا  عطقنم و  حاکن  مود - باب 

هراشا

: دوشیم وگتفگ  ثحبم  ود  رد  روبزم  باب 
عطقنم حاکن  لالحنا  عطقنم 2 - حاکن  - 1

عطقنم حاکن  رد  لوا - ثحبم 

فیرعت - 1

هکنانچ دشاب . هدش  عقاو  يدودحم  تدـم  يارب  هک  تسا  یئوشانز  عطقنم  حاکن  حالطـصا  رد  تسا و  هدـش  هدـیرب  ینعمب  تغل  رد  عطقنم 
رود يوغل  ینعم  زا  یقوقح  حالطـصا  دـشاب » هدـش  عقاو  ینیعم  تدـم  يارب  هک  تسا  عـطقنم  یتـقو  حاـکن  : » دـیوگیم م  ق . « 1075  » ةدام
زین هعتم  حاکن  ار  روبزم  حاکن  دوشیم . هدیمان  عطقنم  حاکن  رابتعا  نیاب  دشابیم و  عوطقم  تقوم و  روبزم  حاکن  رد  تدم  اریز  تسا ، هداتفین 

. دوشیم عقاو  نز  زا  ندش  دنمهرهب  روظنمب  عطقنم  حاکن  اریز  دنیوگیم ،
ص)  ) ربمغیپ زا  سپ  روبزم  سیسأت  هک  دننآ  رب  تعامج  تنس و  لها  ياملع  دشابیمن . یمالسا  قرف  قافتا  دروم  عطقنم ، حاکن  تیعورشم 
ار ینوناق  دناهتسناوتیمن  هتشادن و  يراذگنوناق  قح  افلخ  زا  کیچیه  هک  دندقتعم  هیماما  ياملع  تسا و  هدیدرگ  خسن  مود  ۀفیلخ  ۀلیـسوب 

. دشابیم زاجم  زین  دعب  راودا  رد  تسا  هدوب  زاجم  توبن  نارود  زا  هکنانچ  عطقنم  حاکن  نیاربانب  دنیامن . خسن 

دریگب هعطقنم  نز  نیدنچ  دناوتیم  درم  - 2

نانز نتـشاد  تسا . هدومنن  نییعت  نآ  يارب  يدودح  دریگب و  دهاوخب  هک  هعطقنم  نز  دنچ  ره  دـناوتب  درم  هک  دـهدیم  هزاجا  هیماما  قوقح 
عطقنم  حاکنب  رگید  نانز  اب  جاودزا  زا  عنام  درم  يارب  مئاد 
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نیعم ار  نآ  ةدـع  عطقنم  جاودزاب  هزاجا  اب  یندـم  نوناق  دریگب . هعطقنم  نز  نیدـنچ  مئاد  نز  راهچ  نتـشاد  اب  دـناوتیم  درم  اًـلثم  دـشابیمن ،

فرع و زا  یندم  یـسرداد  نیئآ  نوناق  « 3  » هدام دانتـساب  دـیاب  راچان  نیارباـنب  دوشیمن . طابنتـسا  رما  نیا  زین  رگید  داوم  زا  تسا و  هدومنن 
. دش هتفگ  الاب  رد  هک  تسنآ  هیماما  بهذم  رد  ملسم  تداع  فرع و  تساوخ و  کمک  ملسم  تداع 

تدـم يارب  یمود  هشیمه و  يارب  یلوا  هک  تسنآ  دـشابیم ، ادـیوه  نآ  مان  زا  هکنانچ  یعامتجا  رظن  زا  عطقنم  اب  مئاد  حاـکن  یـساسا  قرف 
اریز دـهاکیم ، دـشاب  هداوناخ  ءاقب  هک  ار  وا  یعاـمتجا  ۀـبنج  عطقنم  حاـکن  تدـم  ندوب  تقوم  دزاـسیم . رارقرب  ار  یئوشاـنز  ۀـطبار  تقوم 

نآ رد  رهم  تدم و  نداد  رارق  اذل  دوشیم ، عقاو  یـسنج  تاجایتحا  عفر  روظنمب  ًاعون  دنرادن و  هداوناخ  داجیا  رظن  عطقنم  حاکن  رد  نیجوز 
فیلاکت هقفن ، ثراوت ، دـننام : ار  مئاد  حاـکن  یـساسا  راـثآ  عطقنم  حاـکن  هک  تسا  تهج  نیمهب  هک  دـسریم  رظنب  دـشابیم . یـساسا  طرش 

. دشابیم دقاف  تسا  یمازلا  یمئاد  حاکن  رد  رهوش  يارب  هک  یسنج 
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عطقنم حاکن  طیارش  لوا  لصف 

هراشا

داقعنا يارب  هک  یعناوم  نینچمه  دشابیم و  مزال  دیدرگ  نایب  مئاد  حاکن  تحـص  يارب  هک  یـساسا  طئارـش  یمامت  تیاعر  عطقنم  حاکن  رد 
عطقنم تسا و  حاکن  قلطم  يارب  عناوم  طیارشب و  طوبرم  داوم  اریز  دوریم ، رامشب  عناوم  زا  عطقنم  حاکن  رد  تسا  هدش  هتخانـش  مئاد  حاکن 

طرش نیجوز  تیاضر  ددرگیم . دقعنم  دیامن  نیفرط  دصق  رب  تلالد  ًاحیرص  هک  لوبق  باجیا و  ۀلیسوب  عطقنم  حاکن  تسا . حاکن  زا  یعون 
هاـگره هک  یناـنچمه  دومن  ذـیفنت  ناوتیم  هارکا  عفر  زا  سپ  دوـش  عـقاو  هارکا  رثا  رد  هک  یحاـکن  دـشابیم و  عـطقنم  حاـکن  داـقعنا  تحص 

. ددرگیم ذیفنت  رخأتم  هزاجا  هلیسوب  ددرگ ، عقاو  یلوضف 
. تسا روکذم  م  ق . « 1074 «، » 1071  » داوم رد  هکنانچ  دوش ، ماجنا  لیکو  ۀلیسوب  عطقنم  حاکن  تسا  نکمم 

نییعت مود  تدم ، نییعت  لوا  دراد : مزال  رگید  طرش  ود  دوش  تیاعر  دیاب  مئاد  حاکن  تحص  يارب  هک  یطیارش  رب  هوالع  عطقنم  حاکن  رد 
. رهم

تدم نییعت  لوا -

هراشا

عطقنم یتقو  حاکن  : » دـیوگیم م  ق . « 1075  » هدام هک  تسا  نیا  دشابیم . دـقع  رد  نیعم  تدـم  رکذ  عطقنم  حاکن  یـساسا  طئارـش  زا  یکی 
. دوب دهاوخن  عطقنم  حاکن  ددرگن  نیعم  نآ  رد  تدم  هچنانچ  نیاربانب  دشاب » هدش  عقاو  ینیعم  تدم  يارب  هک  تسا 

؟ تسا لطاب  هکنآ  ای  دوب  دهاوخ  مئاد  ایآ  ددرگن  رکذ  تدم  ًاهابتـشا  نآ  رد  هک  یعطقنم  حاکن  ایآ  هک  تسنآ  دـیآیم  شیپ  هک  یـشسرپ 
، عطقنم مئاد و  حاکن  نیب  قرف  اریز  ددرگیم ، دقعنم  مئاد  روبزم  حاکن  هک  تسنآ  داد  ناوتیم  دروم  رد  هک  یخساپ 
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، دوب دهاوخ  مئاد  دوشن  دـیق  نآ  رد  تدـم  نوچ  ددرگیم و  ققحم  تدـم  رکذ  هلیـسوب  هک  تسا  مود  ندوب  تقوم  لوا و  ندوب  یگـشیمه 

هیماما ياهقف  زا  یـضعب  فرط  زا  روهـشم و  روبزم  لوق  دنکیم : دـیئات  الاب  ةدام  نایب  هوحن  ار  رما  نیا  دـیامنیم ، ار  ماود  باجیا  قالطا  اریز 
دقع رد  نیفرط  دـصق  اریز  دـشاب ، لطاب  روبزم  حاکن  هک  دـسریم  رظنب  هیماـما  ياـهقف  ضعب  زا  يوریپ  هب  تسا . هدـش  نآ  رب  عاـمجا  يوعد 

داقعنا يارب  مزال  طرـش  هک  تدم  نوچ  ددرگیم و  دـقعنم  رهم  تدـم و  رکذ  اب  هک  تسا  هدوب  یـصوصخم  ماکحا  راثآ و  اب  عاطقنا  حاکن ،
. دشابیم نیفرط  دوصقم  فالخ  رب  مه  صوصخم  ماکحا  راثآ و  اب  مئاد  داقعنا  دوشیمن و  ققحم  عطقنم  حاکن  راچان  هدیدرگن  رکذ  تسنآ 

یمک و لامتحا  هک  يروطب  دشاب  مولعم  نآ  ءاهتنا  ءادتبا و  ینعی  دوش » نیعم  اًلماک  دـیاب  عطقنم  حاکن  تدـم  : » م ق . « 1076  » ةدام روتسدب 
عطقنم حاکن  تدم  لاس . دون  ای  داتـشه  دننام  دشاب  ینالوط  هاوخ  تعاس و  دنچ  ای  کی  دننام  دشاب  هاتوک  روبزم  تدم  هاوخ  دورن ، يدایز 

ةدـع طرـش  ًانمـض  هدرک و  نیعم  ار  حاکن  تدـم  ناوتیم  یلو  تسین ، مولعم  نآ  تدـم  اریز  دومن ، نییعت  یکیدزن  تاعفد  هدـعب  ناوتیمن  ار 
نیب تدـم  یمامت  رد  هک  دـننک  طرـش  دـنهد و  رارق  تعاس  راهچ  تسیب و  ار  عطقنم  حاکن  تدـم  نیجوز  هکنانچ  دومن ، یکیدزن  تاـعفد 

. دوش عقاو  یکیدزن  هبترم  هس  نانآ 
بوسحم دقع  نامز  زا  نآ  ءادتبا  لاس ، کی  دننام  دوش  نیعم  نآ  ياهتنا  ادتبا و  هکنآ  نودـب  ددرگ ، رکذ  دـقع  رد  تدـم  هک  یتروص  رد 

دروم رد  م  ق . « 469  » ةدام زا  طبنتسم  كالم  تدحو  رظن  زا   ) دوش عورش  هلصافالب  تدم  هک  دراد  ءاضتقا  ًافرع  دقع  قالطا  اریز  ددرگیم ،
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هدشن رکذ  تدم  يادتبا  هراجا  دقع  رد  رگا  تسا و  هدـش  ررقم  نیفرط  نیب  هک  دوشیم  عورـش  يزور  زا  هراجا  تدـم  : » دـیوگیم هک  هراجا 
«(. تسا بوسحم  دقع  تقو  زا  دشاب 

شش تدم  يارب  ار  ینز  یـسک  هکنآ  دننام  دشاب  ینالوط  ینامزب  هچ  رگا  دریگ ، رارق  دقع  زا  لصفنم  تسا  نکمم  عطقنم  حاکن  رد  تدم 
روبزم  دقع  اریز  درادن ، زیجنت  اب  تافانم  رما  نیا  و  دروآ ، رد  عاطقنا  حاکنب  هدنیآ  لاس  نیدرورف  لوا  زا  هام 

 103 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
رهوش یلو  ددرگیم ، لصاح  دقع  نامز  زا  تیجوز  تروص  نیا  رد  دـشابیمن ، هدـنیآ  نامز  ققحت  رب  فوقوم  ءاشنا  بسح  رب  تسا و  زجنم 

ددرگیم دوجوم  دقع  نامز  زا  تیجوز  راثآ  یمامت  الاب  قیرطب  حاکن  داقعنا  اب  نیاربانب  دـنک . یکیدزن  روبزم  نز  اب  تدـم  زا  لبق  دـناوتیمن 
دعوم ندیسر  زا  لبق  تدم  يارب  دناوتیمن  نز  هک  ینانچمه  دیامن ، جاودزا  وا  رهاوخ  اب  دناوتیمن  رهوش  اذل  نآ ، لاثما  یببس و  تبارق  دننام 

. دنک رهوش  يرگیدب  ررقم 

هلأسم

ار ینز  هک  یـسک  هاگره  اًلثم  دیامن ، ددجم  حاکن  هدشن  لحنم  روبزم  حاکن  هک  مادام  نز  نامه  اب  عطقنم  حاکن  تدـم  رد  دـناوتیمن  رهوش 
( دـنک لذـب  ار  وا  تدـم  هیقب  ای  دریذـپ  همتاخ  لاس  کی  ینعی   ) دوش لحنم  حاکن  هکنآ  زا  لبق  تسا ، هدومن  هعتم  لاـس  کـی  تدـم  يارب 

رهوش تیجوز  دـیق  رد  نز  اریز  دـنک ، دـقع  مئاد  حاکنب  ار  وا  ای  دروآ و  رد  لاس  شـش  تدـم  يارب  عاطقنا  حاکنب  ًاددـجم  ار  وا  دـناوتیمن 
نیاربانب درادـن . رما  نیا  رد  ریثأت  عطقنم  مئاد و  حاکن  تیـصوصخ  ای  تدـم و  فالتخا  دـشابیم و  لـصاح  لیـصحت  ددـجم  حاـکن  تسا و 

مئاد  ) ددجم حاکنب  ار  روبزم  نز  هدومن و  لذب  ار  تدم  هیقب  دناوتیم  دهد ، رییغت  ار  دوجوم  عطقنم  حاکن  تیعـضو  دـهاوخب  رهوش  هچنانچ 
هدع وا  حاکن  لالحنا  يارب  نز  هک  تسا  يرهوش  ریغ  يارب  هدع  رد  حاکن  تمرح  اریز  دشاب ، هدـع  تدـم  رد  هچ  رگا  دروآرد ، عطقنم ) ای 

. تسا هتشادهاگن 

رهم نییعت  مود -

هراشا

نامه عطقنم  حاکن  رد  رهم  تحص  طئارـش  دوشیم . هداد  نزب  رهوش  فرط  زا  حاکن  رد  هک  تسا  یلام  رهم  تشذگ  مئاد  حاکن  رد  هکنانچ 
. دشابیمن عطقنم  مئاد و  حاکن  نیب  یقرف  تهج  نیا  زا  هدش و  هتفگ  مئاد  حاکن  رد  هک  تسا 

دقع رد  رهم  رکذ  مدـع  عطقنم  حاکن  رد  : » هک درادـیم  ررقم  م  ق . « 1095  » هدام اذل  دشابیم ، نآ  تحـص  طرـش  عطقنم  حاکن  رد  رهم  رکذ 
نآ رب  ناوتیمن  تسا و  رثاالب  دـقع  نآ  دوش  عقاو  رهم  رکذ  نودـب  ینیعم  تدـم  يارب  یحاکن  دـقع  هچنانچ  نیاربانب  تسا » نـالطب  بجوم 

يارب  یئوشانز  دصق  دقع  رد  اریز  ددرگیم ، دقعنم  مئاد  روبزم  دقع  هک  دش 
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ددرگیم مولعم  دشابیم ، عطقنم  حاکن  تحص  طرـش  رهم  رکذ  هکنآب  هجوت  اب  دراد . مئاد  حاکن  اب  تافانم  رما  نیا  تسا و  هدش  ینیعم  تدم 
تسا هدروآ  رد  ضوعم  دقع  بلاقب  ار  نآ  هک  تسا  فیعض  نادنچ  عطقنم  حاکن  رد  هتفرگ  رارق  مئاد  حاکن  ساسا  هک  یعامتجا  هبنج  هک 

زین عطقنم  حاکن  رد  تسا ، لطاب  دـقع  دـشابن  تحـص  یـساسا  طئارـش  ياراد  نیـضوع  زا  یکی  هاگره  ضوعم  دوقع  رد  هک  هنوگناـمه  و 
نامتخاس ثیح  زا  عطقنم  حاکن  یقوقح  نف  رظن  زا  نیاربانب  دوب . دـهاوخ  لطاب  حاکن  ددرگن  تیاعر  رهم  تحـص  طئارـش  زا  یکی  هچنانچ 

ضوع تدم و  عطقنم  حاکن  رد  دشاب ، مولعم  نیعم و  دیاب  ضوع  تدم و  هراجا  رد  هک  ینانچمه  دراد و  صاخـشا  ةراجاب  یلماک  تهابش 
ۀبنج اریز  ددرگیمن ، حاکن  نالطب  بجوم  نآ  مدـع  طرـش  ای  رهم و  رکذ  مدـع  هک  مئاد  حاـکن  فـالخ  رب  دـشابن . مهبم  هدوب و  نیعم  دـیاب 
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رگا تسا ، هدومن  یفرعم  یلقتسم  اًلماک  یعامتجا  دقع  هتخاس و  رود  تالماعم  زا  ار  نآ  نوناق  هک  تسا  يوق  نادنچ  مئاد  حاکن  یعامتجا 
رگا : » دیوگیم م  ق . « 1087  » هدام ددرگیم . لامعا  رهمب  طوبرم  لئاسم  لح  رد  یـضواعم  دقع  دـعاوق  زا  يرایـسب  یقوقح ، نف  رظن  زا  هچ 
دننک نیعم  یضارتب  ار  رهم  دقع  زا  دعب  دنناوتیم  نیفرط  تسا و  حیحص  حاکن  دشاب  هدش  طرـش  رهم  مدع  ای  هدشن  رکذ  رهم  مئاد  حاکن  رد 

«. دوب دهاوخ  لثملا  رهم  قحتسم  هجوز  دوش  عقاو  یکیدزن  اهنآ  نیب  نیعم  رهم  رب  یضارت  زا  لبق  رگا  و 
حاکن دشاب ، هتـشادن  ار  نآ  میلـست  رب  تردق  رهوش  ای  دشاب و  لوهجم  ای  هتـشادن  تیلام  عطقنم  حاکن  رد  رهم  هاگره  تشذـگ  هک  یتاهجب 

. دهدن هزاجا  ار  نآ  کلام  دوش و  هداد  رارق  عطقنم  حاکن  رد  رهم  يرگیدب  قلعتم  لام  هاگره  تسا  نینچمه  تسا . لطاب  زین  عطقنم 

ددرگیم دوخ  رهم  کلام  حاکن  دقع  هلیسوب  نز  - 1

نآ کلام  دـقع  درجمب  نز  دـشاب ، یجراـخ  نیعم  نیع  عطقنم  حاـکن  رد  رهم  هک  یتروص  رد  دـش ، هتفگ  اًلـصفم  مئاد  حاـکن  رد  هکناـنچ 
هبلاطم ار  نآ  دناوتیم  دقع  زا  سپ  نز  دـشاب  همذ  رد  یلک و  رهم  هاگره  دربب و  عافتنا  هدومن و  فرـصت  هنوگره  نآ  رد  دـناوتیم  ددرگیم و 

م  ق . « 1082  » ةدام دشاب ، هدش  نیعم  نآ  تخادرپ  يارب  یتدم  هکنآ  رگم  دنک ، هیدأت  هلصافالب  دیاب  رهوش  دیامن و 
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حاکن رد  رهمب  تبـسن  نز  تیکلام  دیامنب .» نآ  رد  دهاوخب  هک  یفرـصت  عون  ره  دناوتیم  دوشیم و  رهم  کلام  نز  دـقع  درجمب  ، » دـیوگیم
هنوگنیا هک  تسا  مئاد  حاکن  رد  هچنآ  فـالخ  رب  تسا ، حاـکن  رد  هررقم  تدـم  یماـمت  رد  وا  نیکمتب  طورـشم  دـشابیم و  لزلزتم  عطقنم 

عطقنم حاکن  هک  یلماک  تهابـش  اب  هک  دننآ  رب  هیماما  نییقوقح  زا  یـضعب  تهج  نیدب  دشابیمن . دوجوم  نیکمت  رهم و  نیب  یقوقح  ۀـطبار 
سپ رگم  دوب  دهاوخن  رهم  ۀیدأتب  مزلم  رهوش  ددرگ ، هیدأت  دـیاب  لمع  ماجنا  زا  سپ  ترجا  ریجا  رد  هک  هنوگنامه  دراد ، صاخـشا  ةراجاب 

هبلاطم ار  نآ  دناوتن  هک  ددرگیمن  بجوم  رهمب  تبـسن  نز  تیکلام  لزلزت  دسریم  رظنب  هچنآ  دوش ، یـضقنم  حاکن  رد  ررقم  تدم  هکنآ  زا 
. درادیم درتسم  هدومنن  نیکمت  هک  تدم  رهب  تبسن  دنک و  فرصت  ای  و 

«. داد رارق  یطاسقا  ای  تدـم  ناوتیم  رهم  زا  یتمـسق  ای  مامت  هیدأـت  يارب  : » م ق . « 1083  » ةدام قالطاب  رظن  تشذـگ  مئاد  حاکن  رد  هکناـنچ 
. تسا عابتالا  مزال  نیفرط  نیب  دشابن  یمومع  مظن  هنسح و  قالخا  نوناق و  حیرص  فالخ  رب  هک  دادرارق  ره  اریز 

دراد تفایرد  ار  دوخ  رهم  ات  دیامن  عانتما  نیکمت  زا  عطقنم  حاکن  رد  دناوتیم  نز  - 2

یتدـم رد  ای  یگنانز و  تداع  رد  ای  رامیب و  نز  هک  تسیتروص  رد  تشذـگ ، مئاد  حاکن  تمـسق  رد  هکناـنچ  نز ، نیکمت  موزل  زا  روظنم 
هک تشذـگ  هچنآب  رظن  دـشاب .) نآ  لاثما  ناضمر و  كرابم  هام  ةزور  رد  هکناـنچ   ) دـشابن دـهدیم  ماـجنا  ار  بجاو  یبهذـم  فیلاـکت  هک 
نآ یعامتجا  ۀـبنج  اب  هک  تسناد  یـضواعم  دـقع  دـعاوق  عبات  يدودـح  ات  ار  نآ  رابتعا  نیاـب  دـیاب  تسا ، یـضواعم  عطقنم  حاـکن  تعیبط 

. تسا یـضواعم  دقع  ۀمزال  راثآ  زا  هک  تسا  عطقنم  دقع  رد  رهوش  نز و  زا  کی  ره  يارب  سبح  قح  هلمج  نآ  زا  دـشاب . هتـشادن  تافانم 
دراد و تفایرد  ار  دوخ  رهم  اـت  دـیامن  عاـنتما  نیکمت  زا  دـناوتیم  عطقنم  حاـکن  رد  نز  م  ق . « 1085  » ةدام زا  هطبنتـسم  تیولوا  نیارباـنب و 
زا هدشن  میلست  واب  رهم  ات  دناوتیم  نز   » م ق . « 1085  » ةدام دیامن . نیکمت  وا  زا  نز  ات  دنک  يراددوخ  رهم  هیدأت  زا  دـناوتیم  رهوش  نینچمه 

دراد  رهوش  لباقم  رد  هک  یفیاظو  ءافیا 
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«. دوب دهاوخن  هقفن  قح  طقسم  عانتما  نیا  دشاب و  لاح  وا  رهم  هکنیا  رب  طورشم  دنک ، عانتما 
زا دـناوتیمن  رگید  دومن  مایق  دراد  رهوش  لباقم  رد  هک  یفیاـظو  ءاـفیاب  دوخ  راـیتخاب  رهم  ذـخا  زا  لـبق  نز  رگا  : » م ق . « 1086  » ةدام قبط 
. دهاوخب رهوش  زا  ار  نآ  دناوتیم  نامز  ره  و  دش » دهاوخن  طقاس  دراد  رهم  هبلاطم  يارب  هک  یقح  کلذ  عم  دنک ، هدافتسا  لبق  ةدام  مکح 
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- دوب دهاوخن  رهم  قحتسم  دیامنن  نیکمت  عطقنم  نز  هک  یتروص  رد  - 3

دـشابیم و ضوع  ترجا و  دـننام  رهم  دـشابیم ، صاخـشا  هراجاب  هیبش  یـضواعم و  دـقع  دـعاوق  عبات  عطقنم  دـقع  هک  تشذـگ  هچنآ  ربانب 
يراددوخ نیکمت  زا  ددرگ و  هزـشان  تدـم  یمامت  رد  نز  هچناـنچ  اذـل  تسا ، ضوعم  لـمع و  دـننام  عطقنم  حاـکن  تدـم  رد  نز  نیکمت 

ار نآ  رهوش  هاگره  ددرگیم و  طقاس  وا  رهم  زا  تبـسن  نامهب  دنکن  نیکمت  ار  تدم  زا  یتمـسق  هچنانچ  دوب و  دهاوخن  رهم  قحتـسم  دیامن 
قحتـسم نز  دیامنن  یکیدزن  تدم  ءاضقنا  ات  درم  یلو  دـشاب  هتـشاد  نیکمت  دوخ  رهوش  زا  نز  هاگره  یلو  درادـیم ، درتسم  دـشاب  هتخادرپ 

. تسا هدرک  دوخ  زا  تعفنم  تیوفت  رهوش  اریز  دوب ، دهاوخ  رهم 
داوم حور  زا  ناوتیم  یلو  تسین ، دوجوم  یندـم  نوناـق  رد  یحیرـص  ةداـم  نز ، فرط  زا  زوشن  تدـمب  تبـسن  رهم  قاقحتـسا  مدـعب  عجار 

دانتـسا هیماما  قوقح  ملـسم  تداع  فرعب و  یندـم  یـسرداد  نیئآ  نوناق  « 3  » هداـم روتـسدب  هکنآ  اـی  دومن و  طابنتـسا  ار  رما  نیا  هطوبرم 
. تسج
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عطقنم حاکن  رد  نیجوز  فیلاکت  مود  لصف 

ترشاعم نسح  - 1

قوقح و دوجوم و  نیفرط  نیب  تیجوز  طـباور  دـش  عـقاو  تحـص  روـطب  حاـکن  هکنیمه  : » م ق . « 1102  » هدام روتـسدب  عطقنم  حاـکن  رد 
«. دنرگیدکی اب  ترشاعم  نسحب  فلکم  رهوش  نز و  : » م ق . « 1103  » ةدام روتسدب  اذل  دوشیم .» رارقرب  رگیدمه  لباقم  رد  نیجوز  فیلاکت 

تسا و یئوشاـنز  عوـن  ره  ۀـمزال  یئوشاـنز  رد  ترـشاعم  نسح  دـشابیم و  یعاـمتجا  یناگدـنز  ۀـمزال  ماـع  ینعمب  ترـشاعم  نـسح  اریز 
عطقنم حاکن  رد  تشذگ . مئاد  حاکن  رد  نآ  حرـش  هکنانچ  دـیامن  نیکمت  دوخ  رهوش  زا  دـیاب  نز  نیاربانب  درادـن ، مئاد  حاکنب  صاصتخا 
یندـم نوناق  رد  ياهدام  رما  نیاب  عجار  تسا . مئاد  حاکن  رد  هچنآ  فالخ  رب  دـشابیمن ، وا  اب  یکیدزن  نز و  دزن  بش  ندـنامب  مزلم  رهوش 

«3  » ةدام روتـسدب  تسناد و  هیماما  قوقح  ملـسم  تداع  زا  ار  نآ  ناوتیم  یلو  دوشیمن ، طابنتـسا  زین  هطوبرم  داوم  حور  زا  تسین و  دوجوم 
. درمش مزال  ار  نآ  تیاعر  یندم  یسرداد  نیئآ  ق .

دالوا تیبرت  یگداوناخ و  ینابم  دییشت  - 2

ینالوط اب  اریز  دنـشوکب ، یگداوناخ  ینابم  دییـشت  رد  دیاب  نیجوز  م  ق . « 1104  » ةدام روتـسدب  دشاب ، ینالوط  عطقنم  حاکن  تدم  هاگره 
اراد يدودحم  تدم  يارب  ار  مارآ  یناگدنز  هداوناخ و  لیکـشت  دصق  نیجوز  هک  ددرگیم  مولعم  ًامومع  عطقنم  حاکن  رد  تدم  نداد  رارق 

دالوا قوقح  زا  رما  نیا  اریز  دنیامن ، تدضاعم  رگیدـکیب  دوخ  دالوا  تیبرت  رد  دـیاب  دـنوش  دالوا  ياراد  اهنآ  هک  یتروص  رد  و  دنـشابیم ،
دوخ دالوا  تیبرت  هداوناخ و  ینابم  دییـشت  رد  دیاب  نیجوز  : » م ق . « 1104  » هدام دوب . دنهاوخ  نآ  رادهدهع  ردام  ردـپ و  هک  دوریم  رامـشب 

«. دنیامن تدضاعم  رگیدکیب 
108 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

هداوناخ تسایر  - 3

سیئر نتـشادب  طونم  هداوناخ  مظن  ءاقب  اریز  تسا .» رهوش  صئاصخ  زا  هداوناخ  تسایر  نیجوز  طـباور  رد  : » م ق . « 1105  » هدام روتسدب 
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حاکن نیب  قرف  رما  نیا  رد  دراد . ار  تمس  نآ  یگتسیاش  رهوش  اهنت  دوش و  نآ  لالحنا  زا  يریگولج  ات  دیامن  هرادا  ار  نآ  دناوتب  هک  تسا 
. دشابیمن عطقنم  مئاد و 

هقفن - 4

« دشاب هدش  يراج  نآ  رب  ینبم  دقع  هکنآ  ای  هدش  طرـش  هکنیا  رگم  درادن  هقفن  قح  نز  عاطقنا  دـقع  رد  : » م ق . « 1113  » ةدام حیرص  قبط 
لمع روبزم  طرـش  قبط  تسا  مزلم  رهوش  دوشب ، نز  قافنا  طرـش  عطقنم  حاکن  رد  هچنانچ  یلو  دـشابیمن ، عاـطقنا  دـقع  راـثآ  زا  نز  ۀـقفن 
دروم هک  ياهقفن  رد  دوشیم . راتفر  نآ  قبط  هک  دنـشاب  هدومن  نیعم  ار  نآ  رادـقم  هکنآ  رگم  دزادرپب ، فراـعتم  دودـح  رد  ار  نآ  دـیامن و 

اب بسانتم  وا  ۀقفن  هک  تسین  مزال  نیاربانب  دوشیمن ، مئاد  حاکن  رد  نز  ۀـقفن  رادـقم  طئارـش و  تیاعر  دریگیم  رارق  عطقنم  حاکن  رد  طرش 
هقفن هیدأت  الاب  دروم  ود  رد  اریز  دـیامنب ، ار  نز  هقفن  هیدأت  دـهعت  رهوش  عاطقنا ، دـقع  زا  سپ  هاـگره  تسا  نینچمه  دـشاب ، نز  تیعـضو 

نیجوز نیب  دادرارق  داـفم  عباـت  تیفیک  تیمک و  ثیح  زا  هـقفن  اذـل  هدـش ، هداد  رارق  م  ق . « 10  » هدام قبط  هک  لقتـسم  ًانعم  تسا  يدـهعت 
دقع هچنانچ  هک  هدـیدرگ  ررقم  الاب  ةدام  لیذ  رد  دوب . دـهاوخ  لحم  تداـع  فرع و  قبط  دـشاب  هدـشن  نیعم  هقفن  رادـقم  هاـگره  تسا و 

قفاوت نیجوز  نیب  حاکن  زا  لبق  هاگره  هک  تسنآ  هدام  روظنم  دوب . دهاوخ  نآب  مزلم  رهوش  دـشاب ، هدـش  يراج  هقفن  نداد  رب  ینبم  عاطقنا 
نآ دنزاسیم  عقاو  لحم  نآ  رد  ار  عطقنم  حاکن  هک  یلحم  شور  فرع و  ای  دشاب و  هدش  دقعنم  انبم  نآ  رب  حاکن  دقع  هدش و  هقفن  نداد  رب 

فرع و هکنانچ  دوب  دـهاوخ  قافناب  مزلم  رهوش  عطقنم  حاکن  رثا  رد  ناریا ، قطانم  زا  يرایـسب  دـننام  دـهدیم ، رهوش  ار  نز  هقفن  هک  دـشاب 
. دزادرپیم ار  نز  ۀقفن  رهوش  دشاب  زور  دنچ  زا  شیب  تدم  يارب  عاطقنا  حاکن  هاگره  هک  تسنآ  رب  ینونک  شور 

دنکن  نیکمت  هچنانچ  تسا و  وا  نیکمتب  طونم  الاب  دروم  رد  هعطقنم  نز  ۀقفن  ایآ 
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دهعت هک  دسریم  رظنب  دیامنن ؟ نیکمت  نز  هچ  رگا  دوب  دهاوخ  نآ  ۀیدأتب  مزلم  ًاقلطم  رهوش  تسا و  یلقتسم  دهعت  هکنآ  ای  ددرگیم ؟ طقاس 
فرط زا  یئوشانز  فئاظو  ماجنا  لباقم  رد  عطقنم  حاکن  رد  نآ  نداد  رارق  زا  نیجوز  دصق  یلو  تسا  یلقتـسم  دهعت  هچ  رگا  هقفن  ۀـیدأتب 

ار دهعت  دروم  هقفن  ۀبلاطم  قح  دیامن  یچیپرـس  رهوش  تعاطا  زا  هعطقنم  نز  هاگره  اذل  دومنیمن ، ار  يدهعت  نینچ  رهوش  الا  دـشابیم و  نز 
. تشاد دهاوخن  روبزم  تدم  يارب 

ثراوت - 5

هک نیجوز  : » دـیوگیم م  ق . « 940  » هدام دـشابیم ، مئاد  حاکنب  رـصحنم  نیجوز  نیب  ثراوت  تشذـگ ، موس  دـلج  رد  ثرا  باب  رد  هکنانچ 
«. دنربیم ثرا  رگیدکی  زا  دنشابن  ثرا  زا  عونمم  هدوب و  یمئاد  اهنآ  تیجوز 

عطقنم حاکن  رد  : » دـیوگیم « 1077  » هدام رد  دـیدرگ ، بیوصت  لوا  دـلج  بیوصت  زا  سپ  اهلاس  یندـم  نوناـق  موس  مود و  دـلج  هکنآ  اـب 
تبـسن ثرا  باب  رد  هکنآ  لاـح  و  تسا » هدـش  ررقم  یتآ  لـصف  رد  ثرا و  باـب  رد  هک  تسا  ناـمه  وا  رهم  نز و  تثاروب  عجار  ماـکحا 

زا نیجوز  عطقنم  حاکن  رد  هک  دوب  نآ  رب  دومن و  لمع  یمومع  دعاوق  قبط  دیاب  اذـل  تسا ، هدومنن  ینایب  عطقنم  حاکن  رد  نیجوز  تثاروب 
ثراو ریغ  نداد  رارق  کیرش  روبزم  دروم  رد  ثراوت  طرـش  اریز  دشاب ، هدش  حاکن  دقع  نمـض  مه  طرـش  هچ  رگا  دنربیمن  ثرا  رگیدکی 

مظن رظن  زا  دوریم و  رامشب  هرمآ  نیناوق  زا  هک  تسا ، ثراوت  نیناوق  فالخ  رب  نآ  دشابیم و  یفوتم  ینوناق  هثروب  قلعتم  هک  تسا  هکرت  رد 
لوق تسا . هثرو  هزاجاب  طونم  نآ  رب  دئاز  رادـقم  هدـشن و  هداد  هزاجا  مه  ثلث  زا  شیب  تیـصو  تهج  نیدـب  تسا ، هدـش  عضو  یعامتجا 

حاکن دـننام  روبزم  حاکن  اریز  دـنربیم ، ثرا  رگیدـکی  زا  نیجوز  عطقنم  حاکن  رد  هک  تسنآ  رب  یـضاق  دـشابیم . ءاهقف  دزن  روهـشم  روبزم 
هعطقنم ۀـجوز  ثرا  طوقـس  طرـش  نیارباـنب  تسا . هتخانـش  ثراو  ار  هجوز  نآرق  دـیامنیم و  قدـص  ناـنآ  ود  ره  رب  هجوز  و  تسا ، مـئاد 
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ار نآ  طوقـس  طرـش  هکنآ  رگم  دنربیم ، ثرا  رگیدکی  زا  نیجوز  عطقنم  حاکن  رد  هک  دننآ  رب  یـضترم  لیقع و  یبا  نبا  دشابیمن . حیحص 
يرایسب زا  روبزم  لوق  دشاب . هدش  ثراوت  طرش  هکنآ  رگم  دنربیمن ، ثرا  رگیدکی  زا  نیجوز  عطقنم  حاکن  رد  هک  دننآ  رب  ياهدع  دیامنب ،

. تسا هدش  لقن  نیرخأتم  زا 
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عطقنم حاکن  دقع  نمض  طورش  موس  لصف 

هراشا

هدام رد  روکذم  دقع  دسفم  طئارـش  م و  ق . « 232  » هدام رد  روکذم  دساف  طئارـش  ماسقا  زا  هک  یطرـش  ره  تشذگ  مئاد  حاکن  رد  هکنانچ 
حیحص و م  ق . « 219  » و « 10  » هدام قبط  روبزم  طرـش  دومن و  جرد  يرگید  مزال  دـقع  ای  عطقنم  دـقع  نمـض  ناوتیم  دـشابن ، م  ق . « 233»

. تسا روآمازلا 

. هجیتن طرش  لعف و  طرش  - 3 تفص - طرش  خسف 2 - رایخ  طرش  - 1 دشابیم : هتسد  هس  رب  عطقنم  حاکن  دقع  نمض  طورش 

خسف رایخ  طرش  - 1

هراشا

جراخ هدارا  يدازآ  تحت  زا  ار  نآ  حاکن  یعامتجا  ۀـبنج  اریز  تسا ، لطاب  حاکن  رد  خـسف  رایخ  طرـش  تشذـگ  مئاد  حاـکن  رد  هکناـنچ 
حاکن رما  نیا  رد  و  دنیامن ، هلاقا  ار  حاکن  دنناوتیمن  نیجوز  هک  تسا  تهج  نیدب  تسا ، هدادن  رارق  نیجوز  لیم  شوختـسد  هتـشادهاگن و 

. دوب دهاوخ  حیحص  حاکن  دیامنیمن و  دقع  رد  ریثأت  رایخ  طرش  نالطب  دشابیم . ناسکی  عطقنم  مئاد و 
لطاب زین  طرـش  دننام  حاکن  دقع  هک  دننآ  رب  نیرخأتم  ياهقف  زا  ياهدـع  طوسبم و  رد  خیـش  یلو  تسا ، سیردا  نبا  رظن  دـش  هتفگ  هچنآ 

. دشاب هتشاد  ار  طرش  رایخ  جرد  تیلباق  ات  دوریمن  رامشب  يراجت  دوقع  زا  تسا و  يدابع  هبنج  ياراد  حاکن  اریز  تسا ،
. تسا دقع  ياضتقم  فالخ  رب  تقیقح  رد  دیامنیم و  بلس  نآ  زا  ار  يدابع  فصو  خسف ، رایخ  طرش  جرد  نیاربانب 

هرصبت

رهم رد  خـسف  طرـش  ۀـجیتن  نیاربانب  دـشابیم . عطقنم  حاکن  یـساسا  نکر  رهم  اریز  تسا ، لطاب  زین  عطقنم  حاکن  رد  رهم  خـسف  رایخ  طرش 
تسا  مئاد  حاکن  رد  هچنآ  فالخ  رب  دوشیم . لحنم  عطقنم  حاکن  نآ  خسف  اب  دوب و  دهاوخ  حاکن  رد  خسف  طرش 
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مئاد حاکن  رد  یلو  تسا  لطاب  حاکن  دقعب  تبـسن  خـسف  رایخ  طرـش  : » م ق . « 1069  » هدام ددرگیمن . حاکن  لـالحنا  بجوم  رهم  خـسف  هک 

«. دشاب هدشن  رکذ  رهم  الصا  هک  تسنآ  لثم  خسف  زا  دعب  دشاب و  نیعم  نآ  تدم  هکنیا  رب  طورشم  تسا ، زیاج  قادصب  تبسن  رایخ  طرش 

تفص طرش  - 2

دقاف روکذـم  فرط  هک  دوش  مولعم  دـقع  زا  دـعب  هدـش و  طرـش  یـصاخ  تفـص  نیفرط  زا  یکی  رد  هاـگره  : » م ق . « 1228  » ةدام روتسدب 
هدش عقاو  نآ  رب  ًاینابتم  دقع  ای  هدش  حیرـصت  دقع  رد  روکذم  فصو  هاوخ  دوب ، دهاوخ  خسف  قح  لباقم  فرط  يارب  هدوب  دوصقم  فصو 
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. دنشابیم ناسکی  ود  نآ  تفص ، طرش  جرد  تهج  زا  یلیلحت  رظن  زا  دوشیم و  عطقنم  مئاد و  حاکن  لماش  تسا و  قلطم  روبزم  هدام  دشاب .»
مولعم دقع  زا  سپ  یکـشزپ و  يارتکد  ملپید  ياراد  نز  دشاب و  هیلاع  تامولعم  ياراد  رهوش  هک  دوش  طرـش  عاطقنا ، دـقع  رد  هاگره  اًلثم 
هاگره دنز . مه  رب  ار  حاکن  هدومن  هدافتـسا  دوخ  خسف  قح  زا  دناوتیم  کی  ره  دشابیمن ، هدش  طرـش  هک  یفـصو  ياراد  کیچیه  هک  دوش 

. دزاس لحنم  ار  دقع  دناوتیم  دنامیم و  یقاب  يرگید  قح  دنک  طقاس  ار  دوخ  رایخ  قح  ود  نآ  زا  یکی 

هجیتن طرش  ای  لعف  طرش  - 3

زا فلخت  دراوم  رد  یلو  تسا ، حیحص  روبزم  دقع  نمض  دشابن  عطقنم  حاکن  تاذ  ياضتقم  اب  فلاخم  هک  ۀجیتن  طرش  لعف و  طرش  جرد 
هتفرگن رارق  هدارا  يدازآ  شوختسد  دشابیم  عامتجا  هیلوا  لولس  دلوم  هک  حاکن  تعیبط  اریز  درادن ، ار  حاکن  خسف  قح  هل  طورـشم  طرش ،
تروص رد  دریگ  رارق  نیجوز  زا  یکی  ةدـهعب  يرما  ماجنا  طرـش  حاکن  دـقع  نمـض  هچنانچ  نیاربانب  دوش ، لحنم  نیجوز  ةداراب  اـت  تسا 
هبلاطم وا  زا  ار  دوخ  تراسخ  دناوتیم  طقف  و  دـیامن ، خـسف  ار  حاکن  دـناوتیمن  رگید  فرط  هیلع ، طورـشم  رابجا  رب  تردـق  مدـع  فلخت و 

هکنآ تلع  تسا . هدشن  ققحم  رما  نآ  دوش  مولعم  دقع  زا  سپ  دوش و  طرـش  حاکن  دـقع  نمـض  يرما  ققحت  هاگره  تسا  نینچمه  دـنک .
اهنآ تاصخشم  زا  نیجوز ، زا  یکی  رد  طرش  دروم  تفص  هک  تسنآ  دیامن  خسف  ار  حاکن  دناوتیم  هل  طورشم  تفص  طرـش  زا  فلخت  رد 

حاکن  رد  یساسا  رظن  دروم  و 
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هک هجیتن  لعف و  طرـش  فالخ  رب  دنک ، خسف  ار  نآ  دـناوتیم  اذـل  هدـشن ، ماجنا  حاکن  زا  هل  طورـشم  روظنم  فلخت ، تروص  رد  دـشابیم و 
. درادن نیجوز  تیصخش  رد  يریثأت  دشابیم و  اراد  ار  حاکن  رد  یعرف  هبنج 

دوخ تدم  لذب  رد  نز  تلاکو  هرصبت -

نآ زا  دوش ، هداد  ماجنا  یگدنیامنب  يرگید  ۀلیسوب  دناوتیم  دشابن ، نوناق  روظنم  ینیعم  صخش  زا  نآ  ماجنا  هک  يرما  ره  یلک  ةدعاق  قبط 
هک دشاب  ینز  هچ  رگا  دهدب ، يرگیدب  دهاوخب  يوحن  رهب  ار  نآ  رد  تلاکو  دناوتیم  رهوش  اذل  عطقنم ، حاکن  رد  تدـم  لذـب  تسا  هلمج 

. رگید مزال  دقع  ای  حاکن  دـقع  نمـض  طرـش  تروصب  ای  دـشاب و  قلطم  روطب  تسا  نکمم  لذـب  رد  تلاکو  دوشیم . لذـب  وا  حاکن  تدـم 
فرط زا  نز  هک  دنیامنب  طرـش  يرگید  مزال  دقع  ای  عاطقنا  دـقع  نمـض  دـنناوتیم  نیجوز  م  ق . « 1119  » ةدام زا  طبنتـسم  ربانب  نیاربانب و 
لباقم رد  لذب  نیا  هاوخ  دیامن ، لذـب  ار  دوخ  حاکن  تدـم  هیقب  دـناوتب  هک  دـشاب  ینیعم  تدـم  يارب  ریغ  لیکوت  رد  لیکو  لیکو و  رهوش 

. نآ نودب  ای  دشاب  ضوع 
. دوب دهاوخ  ریز  تروص  هس  زا  یکیب  تدم  لذب  رد  تلاکو 

دوخ تدم  هیقب  دناوتب  دهاوخب  تقو  ره  تدم  زا  یتمسق  ای  مامت  رد  هک  دشاب  لیکو  رهوش  فرط  زا  نز  هک  دوش  طرش  دقع  نمض  رد  - 1
. دنکیم لذب  ار  تدم  هیقب  هدومن و  هعجارم  قالط  رتفدب  ًامیقتسم  نز  تروص  نیا  رد  دیامن . لذب  ار 

هیقب هاگداد  رد  نآ  تاـبثا  جراـخ و  رد  يرما  ققحت  تروص  رد  هک  دـشاب  لـیکو  رهوش  فرط  زا  نز  هک  دوش  طرـش  دـقع  نمـض  رد  - 2
قافنا هچنانچ   ) دیامن قافنا  كرت  ای  دوش  بئاغ  ینیعم  تدم  رد  ای  دریگب  يرگید  نز  رهوش  هاگره  هکنآ  دننام  دیامن ، لذب  ار  دوخ  تدم 

اب نانآ  یناگدنز  هک  دـیامن  يراتفر  ءوس  ای  دـنک  يدـصقءوس  نز  هیلع  رب  ای  دـشاب ) هدـش  عقاو  نآ  رب  ینبم  دـقع  ای  هدـش  طرـش  دـقع  رد 
هیقب یئاهن  مکح  رودص  هاگداد و  رد  طرـش  ققحت  تابثا  زا  سپ  هک  دشاب  لیکوت  رد  لیکو  لیکو و  نز  دشاب ، لمحت  لباق  ریغ  رگیدـکی 
اریز دیامن . تلاکوب  لمع  دناوتیمن  نز  یئاهن  مکح  رودص  هاگداد و  رد  طرـش  ققحت  تابثا  نودب  تروص  نیا  رد  دـیامن . لذـب  ار  تدـم 

هدافتسا 
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. تسا هدش  هداد  رارق  هاگداد  رد  نآ  تابثا  رب  نز  فرط  زا  تلاکو  زا 

دیامن و لذب  دوخب  ار  تدم  هیقب  جراخ ، رد  يرما  ققحت  تروص  رد  دشاب ، لیکو  رهوش  فرط  زا  نز  هک  دوش  طرـش  دـقع  نمـض  رد  - 3
دشاب لیکو  نز  هکنآ  دننام  دشاب ، قلطم  تلاکو  ای  دشاب  هدش  حیرصت  رما  نیا  هاوخ  هدراذگ ، نز  ةدهعب  جراخ  رد  ار  نآ  ققحت  صیخـشت 
ققحم طرش  هک  دهد  صیخشت  نامز  ره  نز  تروص  نیا  رد  دیامن ، لذب  دوخب  ار  تدم  هیقب  دهد  همادا  ار  یئوشانز  دناوتیمن  نامز  ره  هک 
حاکن رد  تدم  لذب  قح  اریز  درادن ، هاگدادب  هعجارمب  جایتحا  دنک و  لذب  ار  دوخ  تدم  هیقب  هدش  رـضاح  یمـسر  رتفد  رد  دـناوتیم  تسا 

. دهدب نزب  ار  نآ  لامعا  تلاکو  دهاوخب  هک  هنوگره  دناوتیم  تهج  نیدب  دیامن ، لامعا  دناوتیم  دهاوخب  نامز  ره  تسا و  رهوش  اب  عطقنم 

- نامز رورم  عرف -

هاگداد رد  دـیدرگ و  ققحم  جراخ  رد  ینیعم  رما  هچناـنچ  هک  دـشاب  هتـشاد  تلاـکو  ینیعم  تدـم  رد  رهوش  فرط  زا  نز  هک  یتروص  رد 
دیامن لذب  ار  تدم  هیقب  دهدیم  هزاجا  نزب  هک  يرما  عوقو  خـیرات  زا  هام  شـش  هاگره  دـیامن ، لذـب  ار  دوخ  تدـم  هیقب  دـناوتب  دـش  تباث 

«4  » هدام ةرـصبت  كالم  تدـحو  رما  نیا  لیلد  ددرگیم . ناـمز  رورم  لومـشم  روبزم  قح  دـیامنن ، هدافتـسا  دوخ  تلاـکو  زا  نز  درذـگب و 
رد هدیدرگ و  لقن  یندـم  نوناق  رد  رییغت  یکدـنا  اب  روبزم  ةدام  تشذـگ . مئاد  حاکن  رد  هکنانچ  دـشابیم ، « 1310  » بوصم جاودزا  نوناق 

: ددرگیم نایب  اًلیذ  هک  هدنام  یقاب  دوخ  لاحب  نآ  هرصبت  یلو  تسا ، هدش  بیوصت  م  ق . « 1119  » هدام
مکح دـمآ . دـهاوخ  لمعب  یقوقح  تامکاحم  لوصا  قباطم  یئادـتبا  ۀـمکحم  رد  رهوش  نز و  نیب  همکاحم  هداـم  نیا  دروم  رد  هرـصبت - »

. تسا زیمت  فانیتسا و  لباق  تئارب 
«. دهدیم طرش  زا  هدافتسا  قح  هک  تسا  يرما  عوقو  زا  هام  شش  نامز  رورم  تدم 

داریا دناوتیم  رهوش  دـنک ، هاگدادـب  عوجر  نآ ، ققحت  خـیرات  زا  هام  شـش  نتـشذگ  زا  سپ  طرـش  ققحت  تابثا  يارب  نز  هچنانچ  نیاربانب 
. دوب دهاوخ  عامتسا  لباق  ریغ  يوعد  نآ  دومن و  دهاوخ  رداص  نامز  رورم  رارق  هاگداد  دیامنب و  نامز  رورمب 
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لیکو لیکو و  نز  هک  تسیتروص  رد  نآ  تسا و  رکذـتم  م  ق . « 1119  » هدام هک  دشابیم  يدروم  رد  ًارـصحنم  نامز  رورم  هک  دسریم  رظنب 

رد تلاکو  رگید  دراوم  لماش  دزاس و  هقلطم  ار  دوخ  یئاهن  مکح  رودـص  همکحم و  رد  طرـش  ققحت  تابثا  زا  سپ  هک  دـشاب  لـیکوت  رد 
. ددرگیمن دشاب  هداد  دوخ  نزب  تدم  هیقب  لذب  رد  تلاکو  رهوش  هک  يدروم  لماش  هک  ینانچمه  دوشیمن ، قالط 
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نآ ماکحا  عطقنم و  حاکن  لالحنا  رد  مود  ثحبم 

هراشا

حاکن لالحنا  رد  هدـع  - 3 عطقنم - حاـکن  لـالحنا  رد  رهم  - 2 عطقنم - حاکن  لـالحنا  دراوم  - 1 ددرگیم : نایب  لـصف  هس  رد  ـالاب  ثحبم 
. عطقنم

عطقنم حاکن  لالحنا  دراوم  لوا - لصف 
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هراشا

دوشیم لحنم  تدم  لذب  ءاضقنا و  خسف و  دراوم  رد  عطقنم  حاکن  نینچمه  دریذـپیم ، نایاپ  قالط  خـسف و  رثا  رد  مئاد  حاکن  هک  ینانچمه 
: ددرگیم نایب  ریز  رد  کی  ره  حرش  هک 

حاکن خسف  - 1

هراشا

. تسا خسف  لباق  زین  عطقنم  حاکن  دیامنیم  حیرصت  م  ق . « 1152  » هدام هکنانچ 
اب نز  هکنیا  رگم  تسا ، رهط  ود  لماح  ریغ  رد  عطقنم  حاکن  دروم  رد  نآ  ءاضقنا  تدـم و  لذـب  حاـکن و  خـسف  ةدـع  : » م ق . « 1152  » هدام

مهوت بجوم  عطقنم  حاـکن  ندوب  تقوم  تسا  نکمم  تسا .» زور  جـنپ  لـهچ و  تروـص  نیا  رد  هک  دـنیبن  یگناـنز  تداـع  نس  ياـضتقا 
هیقب دـناوتیم  نامز  ره  مه  رهوش  تشگ و  دـهاوخ  لحنم  دوخ  يدوخب  حاـکن  تدـم ، ءاـضقنا  اـب  اریز  دومن ، خـسف  ار  نآ  ناوتن  هک  ددرگ 

، یئوشانز ۀمادا  دشابیم و  ینالوط  هاگ  عطقنم  حاکن  تدم  هکنآب  يرتشیب  هجوت  اب  یلو  دناهرب ، یئوشانز  زا  ار  دوخ  دـنک و  لذـب  ار  تدـم 
رد ار  یصوصخم  راثآ  حاکن  خسف  رگید  فرط  زا  دنکیم و  نز  يارب  جرح  رسع و  داجیا  هاگ  دیامنیم و  ناربج  لباق  ریغ  نایز  راچد  ار  نز 

تفای عطقنم  حاکن  رد  هاگره  دـهدیم  خـسف  قح  مئاد  حاکن  رد  هک  یتابجوم  دوب  نآ  رب  دـیاب  راچان  تسنآ ، دـقاف  تدـم  لذـب  هک  درادرب 
. دومن خسف  زین  ار  نآ  ناوتب  دوش 

زا  هک  یقرف  اب  هک  تسنآ  دریگ  رارق  ثحب  دروم  دیاب  تمسق  نیا  رد  هک  یعوضوم 
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بجوم دـهدیم ، نیجوزب  خـسف  قح  مئاد  حاکن  رد  هک  یتابجوم  زا  کی  مادـک  تسا ، نانآ  ماکحا  عطقنم و  مئاد و  حاکن  نیب  یلیلحت  رظن 
. دوب دهاوخ  عطقنم  حاکن  رد  خسف  قح 

حاکن رد  ار  نآ  ماکحا  خسف و  دراوم  ۀحارص  هک  تسین  دوجوم  یندم  نوناق  رد  ةدام  هک  تسنآ  دسریم  رظنب  الاب  خساپ  يارب  هک  یلاکـشا 
ار هیـضق  ناسآ و  ار  خساپ  زین  مئاد  حاکنب  اهنآ  صاصتخا  دیق  مدع  و  نآ ، ماکحا  خسف و  قحب  طوبرم  داوم  قالطا  دـنادب و  يراج  عطقنم 

هدوب باتک  نیا  ةدنـسیون  سرتسد  رد  هچنآ  تسا  هدومن  نآ  زا  يوریپ  یندـم  نوناق  هک  مه  هیماما  قوقح  بتک  زا  اریز  دـنادرگیمن ، هداـس 
رد هدش  حیرـصت  هک  نونج  دروم  رد  زج  نیجوز  بویع  رد  دشابیم ، تسد  رد  هک  یهقف  هلوادتم  بتک  رد  دیآیمن . تسدـب  ینـشور  مکح 

یئاضق رظن  زا  هک  تسنآ  دسریم  رظنب  هچنآ  يراب  دناهدومنن . خسف  قحب  حیرصت  رگید  تابجومب  تبـسن  ددرگیم ، يراج  زین  عطقنم  حاکن 
خـسف و قح  تاـبجومب  هطوبرم  داوم  قـالطاب  هجوت  تسا و  هتـسناد  دوجوم  عـطقنم  حاـکن  رد  ار  خـسف  هک  م  ق . « 1152  » هدام حیرـصت  اب 

دراوم نیاربانب ، تسناد . يراج  دـشاب  هتـشادن  عطقنم  حاکن  ماکحا  اب  تافانم  هک  يدراوم  یماـمت  رد  زین  ار  خـسف  قح  ناوتیم  نآ ، ماـکحا 
: زا تسا  ترابع  عطقنم  حاکن  رد  خسف  رایخ 

بیع رایخ  لوا -

درم بویع  فلا -

عطقنم حاکن  رد  هک  تسا  یبهذـم  ۀملـسم  تاداـع  زا  هیماـما ، قوقح  زا  يوریپب  تشذـگ ، عطقنم  حاـکن  رد  نیجوز  فیلاـکت  رد  هکناـنچ 
هدماین رامـشب  عطقنم  حاکن  رد  م  ق . « 1103  » هدام رد  روکذـم  ترـشاعم  نسح  دراوم  زا  نآ  درادـن و  دوخ  نز  اـب  یکیدزن  هب  مازلا  رهوش 

خسف قح  بجوم  دناوتیمن  م  ق . « 1122  » هدام رد  روکذم  یلسانت  تلآ  ندوب  عوطقم  یـصخ و  ننع و  هک  دسریم  رظنب  تهج  نیدب  تسا ،
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خسف قح  بجوم  دناوتیمن  م  ق . « 1122  » هدام رد  روکذم  یلسانت  تلآ  ندوب  عوطقم  یـصخ و  ننع و  هک  دسریم  رظنب  تهج  نیدب  تسا ،
دروم رد  دـناوتیم  نز  یلو  دـیامنب ، يراددوخ  هعطقنم  هجوز  اـب  یکیدزن  زا  دـناوتیم  درم  بوـیع ، نآ  ندوـبن  اـب  اریز  دریگ ، رارق  نز  يارب 

مئاد حاکنب  صاصتخا  نونجم  رهوش  اـب  یناگدـنز  يراـتفرگ  اریز  دـنک ، خـسف  ار  عطقنم  حاـکن  م  ق . « 1121  » ةدام دانتـساب  رهوش  نونج 
. درادن

هکنیا  زا  معا  رارقتسا  طرشب  نیجوز  زا  کی  ره  نونج  : » م ق . « 1121  » هدام
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«. تسا خسف  قح  بجوم  لباقم  فرط  يارب  دشاب  يراودا  ای  رمتسم 
«. دوب دهاوخ  نز  يارب  خسف  قح  بجوم  دوش  ثداح  مه  دقع  زا  دعب  هاگره  درم  رد  ننع  نونج و  : » م ق . « 1125  » هدام

نز بویع  ب -

ق. « 1123  » هدام دنک . خسف  ار  عطقنم  حاکن  طیارـش  نامه  اب  دناوتیم  دـیامن ، خـسف  ار  مئاد  حاکن  تسناوتیم  رهوش  هک  يدراوم  یمامت  رد 
: دوب دهاوخ  درم  يارب  خسف  قح  بجوم  نز  رد  لیذ  بویع  : » م

. نرق - 1
. ماذج - 2
. صرب - 3
. ءاضفا - 4

. يریگنیمز - 5
«. مشچ ود  ره  زا  یئانیبان  - 6

«. تسا هتشاد  دوجو  دقع  لاح  رد  روبزم  بیع  هک  تسا  درم  يارب  خسف  قح  بجوم  یتروص  رد  نز  بویع  : » م ق . « 1124  » هدام
دهاوخن خـسف  قح  دـقع  زا  دـعب  هدوب  رگید  فرط  رد  هروکذـم  ضارماب  ملاـع  دـقع  زا  لـبق  هک  نیجوز  زا  کـی  ره  : » م ق . « 1126  » هدام

«. تشاد

سیلدت رایخ  مود -

روکذم فرط  هک  دوش  مولعم  دقع  زا  دعب  هدـش و  طرـش  یـصاخ  تفـص  نیفرط  زا  یکی  رد  هاگره  : » م ق . « 1128  » ةدام زا  طبنتـسم  ربانب 
عقاو نآ  رب  ًاینابتم  دقع  ای  هدش  حیرـصت  دقع  رد  روکذم  فصو  هاوخ  دوب ، دهاوخ  خسف  قح  لباقم  فرط  يارب  هدوب  دوصقم  فصو  دـقاف 
ةدام دانتـساب  دـناوتب  نیجوز  زا  یکی  هک  يدروم  ره  رد  تسین و  دوجوم  عطقنم  حاکن  مئاد و  حاـکن  نیب  یقرف  تهج  نیا  زا  دـشاب .» هدـش 

. دنک خسف  ار  حاکن  ببس  نامهب  دناوتیم  عطقنم  حاکن  رد  نیجوز  زا  کی  ره  زین  دیامن ، خسف  ار  مئاد  حاکن  الاب 
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یتایلمع رثا  رد  نیجوز  زا  یکی  رد  هاگره  تشذـگ ، مئاد  حاکن  رد  هکنانچ  یلو  تسا ، فصو  فلخت  رایخ  دروم  رد  هچ  رگا  روبزم  ةدام 
هدیدرگ دقعنم  حاکن  نآ  دوجو  رابتعاب  دومنیمن و  دـقع  نآب  مادـقا  رگید  فرط  دوبن  فصو  نآ  هاگره  هک  دـشاب  هدـش  هدـنایامن  یفـصو 

حاکن دـناوتیم  هدـش  اوغا  هک  یـسک  تسین  دوجوم  یفـصو  نینچ  هک  نآ  فشک  زا  سپ  دـشاب ، هدـش  عقاو  نآ  رب  ًاینابتم  حاـکن  اـی  تسا و 
. دیامنب خسف  ار  عطقنم 

فصو فلخت  رایخ  موس -
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خـسف ار  عطقنم  حاکن  فصو  فلخت  راـیخ  تروص  رد  دـناوتیم  نیجوز  زا  کـی  ره  ـالاب  رد  روکذـم  م  ق . « 1128  » ةدام زا  طبنتـسم  ربانب 
تـسا رتدـیدش  نآ  یعامتجا  ۀـبنج  هک  مئاد  حاـکن  رد  هاـگره  اریز  تسین ، دوجوم  عطقنم  مئاد و  حاـکن  نیب  تهج  نیا  زا  یقرف  دـیامن و 
ناوتیم یلوا  قیرطب  دشابیم  فیعـض  نآ  یعامتجا  ۀـبنج  هک  عطقنم  حاکن  رد  تخیـسگ ، مه  زا  ار  حاکن  فصو ، فلخت  تروص  رد  ناوتب 

. ددرگیم يراج  زین  عطقنم  حاکن  رد  دیدرگ  نایب  مئاد  حاکن  رد  هک  خسف  رایخب  طوبرم  ماکحا  یمامت  دومن . لامعا  ار  نآ 

تدم ءاضقنا  - 2

يدوخب حاکن  تدم ، ءاضقنا  اب  دـشابیم و  دـقع  رد  هنیعم  تدـم  ءاضقنا  ات  نآ  داقعنا  نامز  زا  هراجا  دـننام  عطقنم  حاکن  رد  تیجوز  ةرود 
داقعنا ۀلیـسوب  تدم  ءاضقنا  زا  سپ  دنناوتیم  دـنهد ، همادا  ار  یئوشانز  یناگدـنز  دـنهاوخب  نیجوز  هک  یتروص  رد  دریذـپیم . همتاخ  دوخ 
يرهوش زا  ریغ  يارب  هدع  رد  حاکن  تمرح  اریز  دـشاب ، هدـع  تدـم  رد  نز  هچ  رگا  دـنیامنب ، ددـجم  تیجوز  داجیا  عطقنم ، ای  مئاد  حاکن 

، دنک دیدجت  ای  دیدمت و  ار  نآ  عطقنم  حاکن  تدم  رد  دناوتیمن  رهوش  نیاربانب  درادـیم ، هاگن  هدـع  نز  وا ، اب  حاکن  لالحنا  يارب  هک  تسا 
. دومن جاودزا  ناوتیمن  ار  هجوز  اریز  دزاس ، دقعنم  وا  اب  ددجم  حاکن  سپس  دیامن و  تدم  لذب  جوز  هکنآ  رگم 

تدم لذب  - 3

ۀلیسوب عطقنم  حاکن  دشابیم . عطقنم  حاکن  تدم  هیقب  يراذگاو  زا  ترابع  تدم  لذب  حالطـصا  رد  تسا و  ندیـشخب  ینعمب  تغل  رد  لذب 
. ددرگیم لحنم  رهوش  فرط  زا  تدم  لذب 

تدم  ۀبه  هچ  رگا  تدم  لذب  تسا . مئاد  حاکن  رد  قالط  ياجب  عطقنم  حاکن  رد  تدم  لذب 
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نید زا  ءاربا  دننام  دراد و  نز  رب  عطقنم  حاکن  رد  هنیعم  تدم  ۀیقبب  تبسن  رهوش  هک  تسا  یقح  طاقسا  تقیقح  رد  یلو  دوشیم ، هتفگ  مه 
رد هنیعم  تدم  هیقب  نز  عالطا  نودـب  نامز  ره  دـناوتیم  رهوش  دـشابیمن و  مزال  نز  تقفاوم  ای  لوبق و  تدـم  لذـب  رد  تهج  نیدـب  تسا .

هلیسوب هک  ینز  ار و  هناوید  نز  تدم  هیقب  دناوتیم  رهوش  تسین و  طرش  نز  رد  تیلها  تدم  لذب  رد  نینچمه  دیامن . لذب  ار  عطقنم  حاکن 
نز تسا و  مئاد  دقع  صوصخم  قالط  : » دـیوگیم ق  « 1139  » هدام دنک . لذب  تسا  هدـمآ  رد  عطقنم  حاکنب  نس ، طرـش  زا  تیفاعم  هزاجا 

«. دوشیم جراخ  تیجوز  زا  رهوش  فرط  زا  نآ  لذب  ای  تدم  ياضقناب  هعطقنم 
، تسا لذب  تحص  طرـش  رهوش  تیاضر  ددرگیم . ققحم  رهوش  فرط  زا  ءاشنا  دصق  ۀلیـسوب  تسا و  عاقیا  تدم  لذب  تشذگ  هچنآ  ربانب 

تیاضر نآب  رهوش  هارکا  عفر  زا  سپ  هاـگره  هک  دوریم  روصت  یلیلحت  رظن  زا  دوب . دـهاوخن  حیحـص  لذـب  دـشاب  هرکم  رهوش  هاـگره  اذـل 
. دننادیمن حیحص  رخؤم  ياضر  اب  ار  هرکم  عاقیا  نییقوقح  زا  يرایسب  هچ  رگا  دوشیم  ققحم  لذب  دهد ،

تلالد هک  دشاب  يزیچب  نورقم  ءاشنا  دـصق  هک  تسین  مزال  ددرگ  ققحم  عاقیا  هکنآ  يارب  یلیلحت  رظن  زا  تشذـگ ، لوا  دـلج  رد  هچنانچ 
ظفلب جایتحا  تدم  لذب  هک  دسریم  رظنب  نیاربانب  تسا . قالط  رد  هکنانچ  دیامن ، حیرصت  نآ  ندوب  طرشب  نوناق  هکنآ  رگم  دنک ، دصق  رب 

. درادن دیامن  نآ  رب  تلالد  هک  یلعف  ای 
لذـب یلیلحت  رظن  زا  تروص  نیا  رد  دوشیم . هداد  ثلاث  صخـش  ای  نز  فرط  زا  هک  دریگ  رارق  یلاـم  لـباقم  رد  تسا  نکمم  تدـم  لذـب 
نوناق حیرـص  فلاخم  هک  یئاهدادرارق  هیلک  م  ق . « 10  » ةدام قبط  اریز  دوب ، دـهاوخ  تارابم  علخ و  قالط  دـننام  ضوع  لباقم  رد  تدـم 

لذب دشابن  دقع  نامزب  لصتم  هچ  رگا  ار  هنیعم  تدم  زا  یتمـسق  دناوتیم  رهوش  دیامن . عوجر  لذـبب  دـناوتیمن  نز  یلو  تسا ، ذـفان  دـشابن ،
رخآ لاس  ود  هام ، ود  زا  سپ  ای  هلـصافالب  دناوتیم  تسا ، هدروآ  رد  عاطقنا  دـقعب  لاس  جـنپ  تدـم  يارب  ار  ینز  یـسک  هاگره  اًلثم  دـیامن ،
لذب ار  نآ  زا  یتمـسق  دناوتیم  دیامن  لذب  ار  تدم  مامت  دناوتیم  هکنانچمه  وا  تسا و  رهوش  قح  روبزم  تدم  اریز  دیامن ، لذب  ار  وا  تدم 
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. دنک
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سافن و ای  یگنانز  تداـع  رد  ندوبن  هعقاوم و  ریغ  رهط  رد  نز  ندوب  لـیبق  زا  قـالط : تحـص  يارب  هک  یطیارـش  تیاـعر  تدـم  لذـب  رد 
. دشابیمن مزال  نیلدع ، روضح 

ای هدوب و  هعقاوم  رهط  رد  یکیدزن  زا  سپ  هلـصافالب  هچ  رگا  دیامن  لذب  ار  دوخ  هعطقنم  نز  تدم  هیقب  دناوتیم  رهوش  نامز  ره  رد  نیاربانب 
. دشاب سافن  ای  یگنانز  تداع  رد  نز 

توف - 4

دباییم و شیادیپ  درم  نز و  نیب  هک  تسیاهطبار  تیجوز  ۀطبار  اریز  تسا ، نیجوز  زا  یکی  توف  عطقنم  حاکن  لالحنا  تابجوم  زا  یکی 
. ددرگیم لحنم  حاکن  دریمب  ود  نآ  زا  یکی  نوچ 
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عطقنم حاکن  لالحنا  دروم  رد  رهم  مود  لصف 

خسف دروم  رد  رهم  - 1

. تشذگ مئاد  حاکن  خـسف  دروم  رد  هک  تسا  نامه  عطقنم  حاکن  خـسف  دروم  رد  رهم  مکح  م  ق . « 1101  » هدام زا  هطبنتـسم  تیولواب  رظن 
م: ق . « 1101  » هدام

نیا رد  هک  دـشاب  ننع  خـسف  بجوم  هک  یتروص  رد  رگم  درادـن ، رهم  قح  نز  دوـش  خـسف  یتـهجب  یکیدزن  زا  لـبق  حاـکن  دـقع  هاـگره  »
رد دراد و  مئاد  حاکنب  صاصتخا  تسا  ننع  دروم  رد  هک  ةدام  ریخا  تمـسق  تسا .» رهم  فصن  قحتـسم  نز  حاکن  خسف  دوجو  اب  تروص 

حاکن هاگره  عطقنم  حاکن  رد  نیاربانب  دیامن . خسف  ار  حاکن  ننع  رثا  رد  دناوتیمن  هعطقنم  ۀـجوز  اریز  ددرگیمن ، يراج  عطقنم  حاکن  دروم 
یمامت قحتـسم  نز  دشاب  یکیدزن  زا  سپ  هچنانچ  درادـن و  رهم  قح  نز  نز ، ای  دـشاب  رهوش  فرط  زا  هاوخ  ددرگ ، خـسف  یکیدزن  زا  لبق 

تالماعم خـسف  ةدـعاق  دـشابیم ، عطقنم  حاکن  رد  یـضواعم  هبنج  زا  رتفیعـض  هکنآ  اب  مئاد  حاـکن  رد  یـضواعم  ۀـبنج  دوب . دـهاوخ  رهم 
. دوشیم ارجا  یلوا  قیرطب  تسا ، رتيوق  نآ  یضواعم  ۀبنج  هک  عطقنم  حاکن  رد  نیاربانب  ددرگیم ، ارجا  نآ  رد  یضواعم 

تدم ياضقنا  دروم  رد  رهم  - 2

وا نیکمت  یکیدزن و  هب  یعارم  نآ  مامت  یلو  دهاوخب ، دوخ  رهوش  زا  ار  نآ  دـناوتیم  ددرگیم و  دوخ  رهم  کلام  عاطقنا  دـقع  ۀلیـسوب  نز 
رهوش هچ  رگا  دشابیم ، دوخ  رهم  یمامت  قحتـسم  ددرگن ، هزـشان  دقع  رد  هنیعم  تدم  یمامت  رد  نز  هچنانچ  نیاربانب  تسا . تدم  مامت  رد 

رهوش  هاگره  نیکمت  يارب  نز  ندوب  هدامآ  اب  اریز  دشاب ، هدومنن  یکیدزن  وا  اب 
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رهم ددرگ  هزـشان  ار  تدم  زا  يرادقم  نز  هچنانچ  یلو  تسا ، هدرک  دوخ  ررـضب  مادقا  هدومن و  تعفنم  تیوفت  دوخ  رب  دوشن ، عتمتم  وا  زا 
حاکن یقوقح  نف  رظن  زا  ددرگیم . قحتـسم  ار  رهم  فصن  دـش  هزـشان  تدـم  فصن  نز  هاگره  اًـلثم  دوشیم ، طیـسقت  روبزم  تدـم  تبـسنب 

. تسا هراجا  دننام  عطقنم 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 1352 

http://www.ghaemiyeh.com


تدم لذب  دروم  رد  رهم  - 3

هراشا

: دوشیم نایب  تمسق  ود  رد  اذل  تسا ، فلتخم  یکیدزن  زا  دعب  یکیدزن و  زا  لبق  تدم  لذب  دروم  رد  رهم  تیعضو  نوچ 

یکیدزن زا  لبق  تدم  مامت  لذب  دروم  رد  رهم  فلا -

روظنم دهدب » ار  رهم  فصن  دیاب  دشخبب ، ار  حاکن  تدم  مامت  یکیدزن  زا  لبق  رهوش  هاگره  عطقنم  حاکن  رد  : » م ق . « 1097  » ةدام روتسدب 
، دشخبب نزب  هدنام  یقاب  لذـب  نامز  رد  هک  یتدـم  یمامت  دـشاب  هدومن  یکیدزن  هعطقنم  نز  اب  هکنآ  زا  لبق  رهوش  هچنانچ  هک  تسنآ  هدام 

دـشخبب نزب  ار  تدم  هیقب  زا  یتمـسق  رهوش  هاگره  الا  و  تشذگ ، یکیدزن  زا  لبق  قالط  رد  هکنانچ  دوب ، دهاوخ  رهم  فصن  قحتـسم  نز 
دقعب لاس  جنپ  تدم  يارب  ار  ینز  رهوش ، هاگره  اًلثم  ددرگیمن . نآ  لماش  تدم ) مامت   ) دـیقب هجوت  اب  هدام  دوشیمن و  طقاس  يزیچ  رهم  زا 

قحتسم نز  دیامن ، لذب  نزب  ار  تدم  هیقب  یمامت  دشاب  هدومن  نز  اب  یکیدزن  هکنآ  نودب  هام  دنچ  زا  سپ  ای  هلصافالب و  دروآرد و  عاطقنا 
نز اب  مه  تدم  هیقب  رد  دشخبب و  واب  ار  تدم  رخآ  لاس  کی  حاکن  زا  هام  دنچ  زا  سپ  ای  هلـصافالب  هاگره  یلو  دوب ، دـهاوخ  رهم  فصن 

م ق . « 1096  » ةدام لیذ  زا  هکنانچ  ددرگیم . دوخ  رهم  کلام  عاطقنا  دقع  ۀلیـسوب  نز  اریز  دهدب ، نزب  دـیاب  ار  رهم  مامت  دـیامنن ، یکیدزن 
تدـم ءانثا  رد  نز  توم  عطقنم  حاکن  رد  . » م ق . « 1096  » ةدام دوشیمن . رهم  طوقـس  بجوم  تدم  هیقب  رد  یکیدزن  مدع  دوشیم  طابنتـسا 

«. دنکن یکیدزن  وا  اب  تدم  رخآ  ات  رهوش  رگا  تسا  نینچمه  و  دوشیمن ، رهم  طوقس  بجوم 

یکیدزن زا  سپ  تدم  لذب  دروم  رد  رهم  ب -

لوخد ۀلیـسوب  رگید  فصن  رقتـسم و  روطب  نآ  فصن  یلو  دوشیم ، کلام  دقعب  ار  رهم  نز  تشذگ ، مئاد  دقع  رد  یلیلحت  رظن  زا  هکنانچ 
مامت رد  وا  نیکمت  یکیدزن و  هب  یعارم  نآ  رارقتـسا  ددرگیم و  رهم  کلام  حاکن  ۀلیـسوب  نز  عطقنم  حاـکن  دروم  رد  اـما  ددرگیم . رقتـسم 

تدم  لذب  اذل  تسا ، تدم 
 123 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

اب رهوش  یکیدزن  زا  سپ  نز  هچنانچ  نیارباـنب  تسا ، هدومن  تیوفت  ار  تعفنم  دوخ  رهوش  اریز  دـیامنیمن  رهم  رد  يریثأـت  یکیدزن  زا  سپ 
. ددرگیم طیسقت  رهم  تدم  نآب  تبسن  دیامنن  نیکمت  تدم  هیقب  رد  وا 

توف دروم  رد  رهم  - 4

هلـصافالب هچ  رگا  دـش ، دـهاوخن  لصاح  يرییغت  رهم  تیعـضو  رد  دوش  لحنم  نیجوز  زا  یکی  توف  رثا  رد  عطقنم  حاـکن  هک  یتروص  رد 
دنهاوخ قحتسم  ار  رهم  یمامت  وا  ۀثرو  دنک  توف  نز  هاگره  نیاربانب  نآ . زا  دعب  ای  دشاب  یکیدزن  زا  لبق  هاوخ  دشاب ، حاکن  داقعنا  زا  سپ 

ةداـم دوشیم . هیدأـت  وا  ۀـکرت  زا  یفوتم  رگید  نوید  دـننام  نز  رهم  یماـمت  دـیامن  توف  رهوش  هچناـنچ  دـنیامنیم و  هبلاـطم  رهوش  زا  دوب و 
: دیوگیم م  ق ، « 1096»

«. دـنکن یکیدزن  وا  اب  تدـم  رخآ  ات  رهوش  رگا  تسا  نینچمه  دوشیمن و  رهم  طوقـس  بجوم  تدـم  ءانثا  رد  نز  توم  عطقنم  حاـکن  رد  »
مکح رد  هجوز  توف  هک  دور  مهوت  تسا  نکمم  ددرگیم ، يراـج  هراـجا  ماـکحا  عطقنم  حاـکن  رد  نوـچ  هک  تسا  رظن  نیا  زا  هداـم  رکذ 

. دوش طیسقت  تدمب  تبسن  دیاب  رهم  تسا و  هراجا  تدم  ءانثا  رد  هرجأتسم  نیع  فلت 

هاگداد زا  تدم  لذب  تساوخرد  هرصبت -
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هراشا

رهوش هک  دهاوخب  هاگداد  زا  دناوتیم  همئاد  نز  هک  يدراوم  رد  ایآ  هک  تسنآ  دـیآ  شیپ  عطقنم  حاکن  دروم  رد  تسا  نکمم  هک  یـشسرپ 
یحیرصت ماهدومن  وجتـسج  هدنراگن  هک  یئاجنآ  ات  ءاهقف  بتک  دهاوخب ؟ ار  تدم  هیقب  لذب  دناوتیم  هعطقنم  نز  دنک ، قالطب  روبجم  ار  وا 

وا رهوش  هک  ۀعتم  نز  هک  دناهدومن  حیرصت  ءاهقف  زا  یضعب  رثالا  دوقفم  بیاغ  دروم  رد  سکعلاب  هکلب  دیسرن ، رظنب  روبزم  عوضومب  عجار 
دـشابیم هدعاق  فالخ  رب  بیاغ  نز  رد  حاکن  لالحنا  مکح  اریز  دیامنب ، ار  وا  تدم  هیقب  لذب  هک  دهاوخب  مکاح  زا  دـناوتیمن  تسا  بیاغ 

نیا خساپ  یندـم  قوقح  رظن  زا  دـشابیم . مئاد  حاکنب  رـصحنم  مه  قالط  هدـش و  قالطب  حیرـصت  نآ  رد  تسا و  تیاور  رما  نیا  دنتـسم  و 
: ددرگیم نایب  اًلیذ  هک  دهدیم  رارق  یقوقح  قیقد  لیلحت  کی  لباقم  رد  ار  ام  شسرپ 
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: زا دنترابع  دیامنب  قالط  تساوخرد  هاگداد  زا  دناوتیم  مئاد  نز  هک  يدراوم 

رثالا دوقفم  بیاغ  دروم  رد  فلا -

دیامنب تدم  لذب  تساوخرد  هاگداد  زا  دـناوتب  هعطقنم  نز  دـهد  هزاجا  هک  یحیرـص  ةدام  تشذـگ ، رثالا  دوقفم  بیاغ  ثحب  رد  هکنانچ 
تـساوخرد دـهدیم  هزاجا  نزب  هک  يرگید  دراوم  رثالا و  دوقفم  بیاغ  قالطب  ۀـطوبرم  داوم  حور  زا  هک  دـسریم  رظنب  یلو  درادـن ، دوجو 

دیامنب نایز  راچد  ار  وا  تسرپرس  نتشادن  یفیلکتالب و  لاح  رد  نز  ندوب  هچنانچ  هک  دومن  طابنتـسا  ناوتب  دیامنب ، قالطب  ار  رهوش  رابجا 
لذب ار  وا  تدم  هیقب  تافیرـشت  نامه  اب  هاگداد  دیامنب و  ار  تدم  هیقب  لذـب  تساوخرد  هاگداد  زا  دـناوتب  دریگ ، رارق  جرح  رـسع و  رد  و 
هکنآ رگم  تسا ، قالط  تاصتخم  زا  عوجر  اریز  دیامن ، عوجر  تشگرب ، هکنانچ  هدع  تدم  رد  دناوتب  رهوش  هکنآ  نودـب  دومن ، دـهاوخ 

درادرب رد  ار  یصاخ  یقوقح  تیعضو  روبزم ، ةدع  هک  دش  نآ  رب  هدراذگ و  رتارف  طابنتـسا  رد  ار  مدق  هدز  يرتعیـسو  ریـسفت  نمادب  تسد 
نیا قبط  رب  لمع  دوش .) هعجارم  رثالا  دوقفم  بیاغ  ثحبمب  . ) دشاب تدم  لذب  ةدع  هچ  رگا  دنک ، عوجر  هدع  تدم  رد  دناوتیم  رهوش  هک 

یئاضق شور  فالخ  رب  دراد ، همئاد  نز  درومب  صاـصتخا  رثـالا  دوقفم  بیاـغ  نز  یئاـهر  مکح  هیماـما  هقف  رد  هکنآ  اـب  عیـسو  طابنتـسا 
. دسریم رظنب  طایتحا  زا  رود  تسناریا و  ياههاگداد  رد  ینونک  لومعم 

هقفن نداد  زا  رهوش  فاکنتسا  دروم  رد  ب -

طرـش هکنیا  رگم  درادن ، هقفن  قح  نز  عاطقنا  دـقع  رد  : » م ق . « 1113  » ةدام قبط  تشذـگ ، عطقنم  حاکن  رد  نیجوز  فیلاکت  رد  هکناـنچ 
نآ رب  ینبم  دقع  هکنآ  ای  دشاب و  هدـشن  هقفن  طرـش  عطقنم  حاکن  رد  هچنانچ  نیاربانب  دـشاب » هدـش  يراج  نآ  رب  ینبم  دـقع  هکنآ  ای  هدـش 

هاگره یلو  دنک . تدم  لذب  تساوخرد  دناوتب  نآ  نداد  زا  رهوش  فاکنتسا  تروص  رد  ات  درادن  هقفن  هبلاطم  قح  نز  دشاب ، هدشن  يراج 
دقع دننام   ) دشاب هدش  دـقعنم  نآ  رب  ینبم  دـقع  هکنآ  ای  دـشاب و  هدـش  نز  يارب  هقفن  طرـش  يرگید  مزال  دـقع  ای  عطقنم  دـقع  نمـض  رد 

رظنب  دوشیم ) عقاو  ناریا  تایالو  زا  يرایسب  نارهت و  رد  دشابیم و  ینالوط  تدم  ياراد  هک  یعطقنم 
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دیامنب و تدم  لذبب  ار  رهوش  رابجا  تساوخرد  دومنیم  لمع  مئاد  دـقع  رد  هک  هنوگنامه  یندـم  قوقح  رظن  زا  دـناوتب  هجوز  هک  دـسریم 
م: ق . « 1129  » هدام روتسدب  هاگداد 

. دنک لمع 
نمض طرش  هک  عطقنم  دقع  رد  هقفنب  دهعت  فالخب  تسا ، روبزم  دقع  راثآ  زا  مئاد  دقع  رد  هقفن  تخادرپ  دهعت  هک  دوش  لاکـشا  هکنانچ 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 1354 

http://www.ghaemiyeh.com


هچ رگا  هعتم ، حاکن  رد  قافنا  طرش  هک  تفگ  ناوتیم  خساپ  رد  دومن . لحنم  طرش  فلخت  تروص  رد  ناوتیمن  ار  حاکن  دقع  تسا و  دقع 
لیکشت ار  نز  یناگدنز  ساسا  تقیقح  رد  حاکن و  موقم  یلیلحت  رظن  زا  حاکن  رد  نآ  طرش  اب  یلو  تسا ، یعرف  دهعت  یقوقح  نف  رظن  زا 

حور زا   ) ناوتیم تسا  هدـش  راچد  هک  ینز  یئاهر  يارب  یئوجهراچ  رظن  زا  نیاربانب  تسا . مئاد  حاـکن  ۀـقفن  مکح  رد  رظن  نیا  زا  دـهدیم ،
لذـب تساوخرد  زین  الاب  دروم  رد  دـناوتیم  هعطقنم  نز  هک  دومن  طابنتـسا  هاگداد ) زا  نز  ۀلیـسوب  قـالط  تساوخرد  ةزاـجاب  هطوبرم  داوم 

رظن زا  و  تسا ، هدـشن  حرطم  نانیا  بتک  رد  هدوبن  یمالـسا  نییقوقح  تقفاوم  دروم  نوچ  هتـشذگ  هلأسم  دـننام  هلأسم  نیا  دـیامنب . تدـم 
ناریا ياههاگداد  رد  لوادتم  یئاضق  شور  فالخ  رب  طایتحا و  زا  رود  دومن ، طابنتسا  ناوتیم  عیسو  ریسفت  هلیسوب  هچنآ  زا  يوریپ  یئاضق 

. دشابیم

رهوش فرط  زا  هبجاو  قوقح  ریاس  ءافو  مدع  دروم  رد  ج -

: تسا يراج  زین  لیذ  دراوم  رد  لبق  ةدام  مکح  : » دیوگیم م  ق . « 1130  » هدام
رهوش هبجاو  قوقح  ریاس  ترابع  دـشابن »...  نکمم  ءافیا  رب  مه  وا  رابجا  دـنکن و  افو  ار  نز  ۀـبجاو  قوقح  ریاس  رهوش  هک  يدروم  رد  - 1

حاکنب رصحنم  نآ  تسا و  هدماین  رامـشب  جوز  فیلاکت  زا  یـسنج  یکیدزن  عطقنم  حاکن  رد  دشابیم و  یـسنج  یکیدزن  زا  هیانک  هدام ، رد 
. تشذگ مئاد  حاکن  رد  نیجوز  فیلاکت  رد  نآ  حرش  هکنانچ  دشابیم ، مئاد 

رظن زا  هک  دـسریم  رظنب  دـیامنب . ار  تدـم  هیقب  لذـب  تساوخرد  وا  اـب  یکیدزن  زا  رهوش  عاـنتما  تروص  رد  دـناوتیمن  هعطقنم  نز  نیارباـنب 
نامهب  تسا  هدش  عقاو  نآ  رب  ینبم  دقع  ای  هدش و  طرش  عطقنم  دقع  نمض  نز  اب  رهوش  یکیدزن  هاگره  هک  دوش  هتفگ  یندم  قوقح 
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ءاشحف رد  هکنآ  میب  زا  تسا و  هدـیدرگ  راچد  هک  یجرح  رـسع و  زا  يریگولج  يارب  دـناوتب  نز  تشذـگ ، هقفن  طرـش  رد  هک  یلالدتـسا 

دنرادن و نآ  اب  تقفاوم  تسا و  هدشن  حرطم  لبق  هلأسم  دننام  یمالـسا  نییقوقح  رظن  زا  هلأسم  نیا  دیامنب . ار  تدم  لذب  تساوخرد  دتفین 
. دشابیم یئاضق  شور  زا  رود  نانیا  رظن  فالخ  رب  لمع 

ترشاعم ءوس  دروم  رد  د -

هدام دزاس »...  لمحت  لـباق  ریغ  وا  اـب  ار  نز  یناگدـنز  ۀـمادا  هک  يدـحب  رهوش  ترـشاعم  ءوس  دـیوگیم ...« : م  ق . « 1130  » هدام « 2  » قش
رگیدکی اب  ترـشاعم  نسح  نیجوز  فیلاکت  زا  یکی  تسا . هداد  رارق  قالط  تساوخرد  تابجوم  زا  یکی  ار  رهوش  ترـشاعم  ءوس  روبزم 
هدیدنـسپ روطب  رهوش  نز و  هک  دیامنیم  باجیا  یئوشانز  یناگدـنز  تعیبط  اریز  تسا ، ناسکی  عطقنم  مئاد و  حاکن  دروم  رد  نآ  تسا و 

لباق ریغ  وا  اب  ار  نز  یناگدنز  ۀمادا  هک  يدحب  دـشاب  هتـشاد  دوخ  نز  اب  ترـشاعم  ءوس  رهوش  هچنانچ  نیاربانب  دـنیامن . راتفر  رگیدـکی  اب 
تدم هیقب  لذبب  ار  رهوش  رابجا  دناوتیم  زین  هعطقنم  نز  دـیامنب ، رهوش  زا  قالط  تساوخرد  دـناوتیم  همئاد  نز  هک  هنوگنامه  دزاس ، لمحت 

ات درادهگن : جرح  رـسع و  رد  ار  وا  دیامنب و  رجز  لمحتب  روبجم  ار  نز  دـناوتیمن  عطقنم  حاکن  ندوب  تقوم  دـنک و  تساوخرد  هاگداد  زا 
زا زواجت  تدم  لذبب  رهوش  مازلا  رد  هاگداد  میمصت  تسا و  هدشن  حیرصت  رما  نیاب  یمالـسا  نییقوقح  بتک  رد  ماهدید  هدنراگن  هک  اجنآ 

. دشابیم ناریا  مکاحم  رد  لوادتم  یئاضق  شور 

دشاب جالعلا  بعص  يرسم  يرامیبب  التبم  رهوش  هک  يدروم  رد  ه -

هرطاخم بجوم  نز  يارب  یئوشانز  ماود  جـالعلا  بعـص  هیرـسم  ضارما  هطـساوب  هک  یتروص  رد  م ..« : ق . « 1130  » هدام « 3  » قش روتسدب 
رثا رد  اریز  دـیامنب ، قـالط  تساوـخرد  هاـگداد  زا  تسا  کـشزپ  یهاوـگ  تسوـیپ  هـک  یتـساوخداد  ۀلیـسوب  دـناوتیم  هـمئاد  نز  دـشاب .»
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ار یناربج  لباق  ریغ  نایز  رما  نیا  داـتفا و  دـهاوخ  هرطاـخم  رد  وا  تحـص  دـیامنب  دوخ  رهوش  اـب  تسا  راـچان  نز  هک  یئوشاـنز  یتسیزمه 
رهوش  زا  ار  دوخ  قالط  هاگداد  هلیسوب  دناوتب  هک  هداد  هزاجا  نزب  نوناق  رما  نیا  زا  يریگولج  يارب  ددرگیم . بجوم 
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زا يریگولج  يارب  هاگداد  زا  حاکن  لالحنا  تساوخرد  هزاجا  اریز  دسریمن ، رظنب  عطقنم  حاکن  مئاد و  حاکن  نیب  یقرف  رما  نیا  رد  دهاوخب 

. تسا دوجوم  حاکن  مسق  ود  ره  رد  نآ  دشابیم و  رهوش  يرامیبب  نز  ءالتبا 
طابنتـسا قالط  تساوخردب  هطوبرم  داوم  زا  عیـسو  ریـسفت  اب  ناوتیم  تدم ) هیقب  لذب  تساوخرد  دراوم   ) ار الاب  رد  روکذم  دراوم  هچ  رگا 

اب تسا  یـضتقم  نیاربانب  دـشابیم . لومعم  ناریا  ياههاگداد  رد  نونکا  هک  تسا  یئاـضق  شور  زا  رود  روبزم  طابنتـساب  لـمع  یلو  دومن ،
. دومن ار  ضقن  عفر  يدیدج  نیناوق  عضو 
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عطقنم حاکن  رد  هدع  موس  لصف 

هراشا

رگید رهوش  دناوتیمن  تسا  هدش  لحنم  وا  حاکن  دقع  هک  ینز  نآ  ياضقنا  ات  هک  یتدم  زا  تسا  ترابع  هدع  ، » یندـم نوناق  « 1150  » هدام
لـصاح بسن  طالتخا  ات  دنکن  رهوش  يرگیدب  دیاب  نز  یتدم  حاکن  لالحنا  زا  سپ  تشذـگ ، مئاد  حاکن  ةدـع  رد  هکنانچ  دـنک .» رایتخا 

. عطقنم ای  دشاب  مئاد  حاکن  هاوخ  دوریمن ، بسن  طالتخا  لامتحا  اریز  دنک ، جاودزا  رهوش  نامه  اب  هدع  تدم  رد  دناوتیم  نز  یلو  دوشن ،

دنرادن هدع  هک  ینانز  - 1

ءاضقنا ای  خسف ، رثا  رد  دـشاب  هسئای  نز  ای  دـشاب و  هدرکن  یکیدزن  حاکن  تدـم  رد  نز  اب  رهوش  هاگره  مئاد  حاکن  دـننام  عطقنم  حاکن  رد 
. دوریمن بسن  طالتخا  لامتحا  اریز  دیامن ، رایتخا  يرگید  رهوش  هلصافالب  دناوتیم  درادن و  هدع  نز  نآ  لذب  ای  تدم و 

تدـحو زا  ناوتیم  تسا ، هیماما  ياهقف  یعامجا  روبزم  رظن  هکنآب  هجوت  اـب  یلو  تسین ، دوجوم  رما  نیاـب  عجار  ياهداـم  یندـم  نوناـق  رد 
یسرداد نیئآ  نوناق  « 3  » ةدام دانتساب  تساوخ  کمک  ناوتن  كالم  تدحو  زا  هچنانچ  دومن و  طابنتـسا  ار  نآ  م  ق . « 1155  » هدام كالم 

م: ق . « 1155  » هدام دریگیم . رارق  لمع  كالم  یبهذم  ملسم  فرع  یندم 
ره رد  تافو  ةدع  یلو  حاکن ، خسف  ةدع  هن  دراد و  قالط  ةدع  هن  هسئای  نز  نینچمه  هدـشن و  عقاو  یکیدزن  دوخ  رهوش  وا و  نیب  هک  ینز  »

«. دوش تیاعر  دیاب  دروم  ود 

دنرادیم هگن  هدع  هک  ینانز  - 2

هراشا

رد هعطقنم  نانز  ةدع  دنرادهگن . هدع  دیاب  لالحنا  دروم  رد  دنشاب  هدیسرن  یگسئای  نسب  هدومن و  یکیدزن  نانآ  اب  رهوش  هک  هعطقنم  نانز 
: دوشیم نایب  تمسق  ود 

نآ ءاضقنا  تدم و  لذب  حاکن و  خسف  هدع  لوا -
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هراشا

: تسا مسق  ود  رب  نز  تیعضو  رابتعاب  هدع  تدم 
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(. لماح ریغ   ) لئاح نز  هدع  - 1
. لماح نز  هدع  - 2

( لماح ریغ   ) لئاح نز  هدع  - 1

هراشا

نز هکنیا  رگم  تسا ، رهط  ود  لماح  ریغ  رد  عطقنم  حاکن  دروم  رد  نآ  ءاضقنا  تدم و  لذب  حاکن و  خسف  ةدـع  : » م ق . « 1152  » هدام قبط 
تسا ». زور  جنپ  لهچ و  تروص  نیا  رد  دنیبن ، یگنانز  تداع  نس  ياضتقا  اب 

رهط هس  مئاد  رد  زور و  جنپ  لهچ و  ای  رهط  ود  هعتم  رد  ار  هدع  تدم  هکنانچ  تسا ، هدراذگ  قرف  مئاد  حاکن  هعتم و  ةدع  تدم  رد  نوناق 
زا يریگولج  يارب  الوصا  حاکن  لالحنا  رد  هدـع  تیاعر  هک  تسنآ  ود  نآ  نیب  قرف  ۀفـسلف  هک  دـسریم  رظنب  تسا . هداد  رارق  هام  هس  ای  و 
نآ رد  يرتشیب  تدـم  یمومع  راکفا  هداوناخب و  مارتحا  رظن  زا  تسا  رتيوق  مئاد  حاکن  یعامتجا  ۀـبنج  نوچ  یلو  دـشابیم ، بسن  طالتخا 

. تسا هدش  هتفرگ  رظن  رد 
. دنکیم قرف  هدع  تدم  نز ، تعیبط  رظن  زا  دیامنیم  حیرصت  ةدام  هکنانچ 

دنیبب یگنانز  تداع  نز  هک  یتروص  رد  فلا -

تـسا یکاپ  نارود  رهط ، زا  روظنم  تسا . رهط  ود  نآ  ءاضقنا  تدم و  لذب  حاکن و  خسف  ةدـع  الاب  ةدام  حیرـص  روتـسدب  تروص  نیا  رد 
رد دیهـش  ترابع  رهاـظ  نآ  تسا و  هدـش  تیاـکح  فلتخم  یلح و  دـیفم و  زا  روبزم  لوق  دـشاب . هدـش  عقاو  یگناـنز  تداـع  ود  نیب  هک 

. دشابیم کلاسم 
: دوشیم نایب  اًلیذ  هک  تسا  دوجوم  زین  عطقنم  هدع  تدم  رد  رگید  لوق  هس  هیماما  قوقح  رد 

. تسا هدش  هداد  تبسن  روهشمب  روبزم  لوق  یگنانز . تداع  ود  - 1
. دشابیم قودص  زا  هعنقم  رد  روبزم  لوق  فصن . یگنانز و  تداع  کی  - 2

. تسا هدش  تیاور  لیقع  یبا  نبا  زا  روبزم  لوق  یگنانز . تداع  کی  - 3
خیرات زا  دیاب  نز  رهط ، ود  ینعی  هدومن ، يوریپ  نآ  زا  هعتم  ةدع  رد  یندم  نوناق  هک  يرظن  ربانب  تسا . یتایاورب  دنتـسم  کی  ره  الاب  لاوقا 

لالحنا  نامز  زا  مامت  رهط  ود  نتشذگ  زا  سپ  ینعی  درادهگن ، هدع  مامت  رهط  ود  نآ ، لذب  ای  تدم  ءاضقنا  ای  خسف 
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یگنانز و تداع  کی  نآ و  زا  دعب  رهط  هدوب ، یگنانز  تداع  رد  حاکن  لالحنا  هاگره  نیاربانب  دیامنب . يرگید  رهوش  دـناوتیم  نز  حاکن ،
حاکن لالحنا  هاگره  و  تسا ، هدش  جراخ  هدع  زا  نز  هک  دوشیم  فشک  موس  یگنانز  تداع  ندیدب  درذـگب و  دـیاب  رگید  مامت  رهط  کی 

رهط کی  دیاب  یگنانز ، تداع  نتـشذگ  ندش و  مامت  زا  دعب  لبق ، تروص  دننام  دیآیمن و  باسحب  رهط  نآ  دشاب ، هدش  عقاو  رهط  رد  هعتم 
رما نیا  رد  تسا . یـضقنم  هعتم  ةدـع  دوشیم  فشک  یگنانز  تداع  عورـش  درجمب  درذـگب ، يرگید  رهط  یگنانز و  تداع  کی  سپـس  و 
هام ود  هکنآ  دننام  دشکب ، لوط  رتشیب  یکاپ  تدـم  ای  دـنیبب  دوشیم  فشک  یگنانز  تداع  هبترم  کی  هام  ود  ره  رد  نز  هک  دـیامنیمن  قرف 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 1357 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنیبب یگنانز  تداع  هبترم  کی 

دنیبن یگنانز  تداع  نس  ياضتقا  اب  نز  هک  یتروص  رد  ب -

، دنیبب یگنانز  تداع  هک  دراد  اضتقا  وا  نس  و  هیـشرق ) رد  لاس  تصـش  يداع و  ياهنز  رد  لاس  هاجنپ   ) تسا هدشن  هسئای  زونه  نز  هاگره 
نس ياضتقا  اب  هک  ینز  زا  روظنم  تسا . زور  وا 45  ةدع  دنیبیمن ، ار  نآ  دراد  هک  یـصاخ  یجازم  تعیبط  ای  تلاسک و  ۀضراع  رثا  رد  یلو 

روظنم تسا . رتشیب  ای  هام  هس  وا  یگنانز  تداع  ود  نیب  هلصاف  هکنآ  ای  دنیبیمن  یگنانز  تداع  الصا  هک  تسا  ینز  دنیبیمن  یگنانز  تداع 
زور نیرخآ  زا  نآ  هیقب  دـشاب  بش  ای  زور  طسو  رد  نآ  ءاضقنا  ای  تدـم  لذـب  ای  خـسف  هاـگره  نیارباـنب  تسا . ماـمت  تعاـس  زور 24  زا 
هدع زا  مامت  بش  زور و  نتـشذگ 45  زا  سپ  روبزم  نز  هک  دننآ  رب  دننادیمن و  حیحـص  ار  قیفلت  هنوگنیا  ءاهقف  زا  یـضعب  دوشیم . لیمکت 

. دوشیم جراخ 

لماح نز  ةدع  - 2

نیاربانب تسا :» لمح  عضو  ات  هلماح  نز  دروم  رد  نآ  ءاـضقنا  تدـم و  لذـب  حاـکن و  خـسف  قـالط و  ةدـع  : » م ق . « 1153  » هدام روتسدب 
سپ هاگره  دیامنیم و  ادیپ  همتاخ  هدع  تدم  دنک  لمح  عضو  نز  نآ ، ءاضقنا  تدم و  لذب  حاکن و  خسف  زا  سپ  یهاتوک  تدـمب  هاگره 

لوطب رتشیب  ای  هام  هن  هچ  رگا  تسا  لمح  عضو  ات  هدع  تدم  دوش ، یـضقنم  ای  لذب و  تدـم  هیقب  ای  خـسف  حاکن  هلـصافالب  هفطن  داقعنا  زا 
. دماجنا
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تافو ةدع  مود -

هراشا

دـشاب لماح  نز  هکنیا  رگم  تسا ، زور  هد  هام و  راهچ  لاح  ره  رد  عطقنم  رد  هچ  مئاد و  رد  هچ  تافو  هدـع  : » م ق . « 1154  » هدام روتسدب 
زور هد  هام و  راهچ  زا  لمح  عضو  رهوش و  توف  نیب  هلـصاف  هکنیا  رب  طورـشم  تسا ، لمح  عضو  عقوم  ات  تافو  هدـع  تروص  نیا  رد  هک 

یفوتمب مارتحا  رظن  زا  دریمب  وا  رهوش  هک  ینز  يارب  تافو  ةدـع  دوب .» دـهاوخ  زور  هد  هاـم و  راـهچ  ناـمه  هدـع  تدـم  ـالا  دـشاب و  رتشیب 
هک ینز  هسئای و  نز  نینچمه  تسا . ناسکی  عطقنم  رد  مئاد و  رد  تافو  ةدع  تهج  نیدب  دـنادیم ، مزال  ار  نآ  تیاعر  هعماج  هک  دـشابیم 
. دنرادیمن هگن  ار  نآ  ءاضقنا  ای  تدم  لذب  خسف و  قالط و  هدع  نانآ  هچ  رگا  دنیامنب ، تیاعر  ار  نآ  دیاب  زین  هدماین  لمعب  یکیدزن  وا  اب 

. دننادیم زور  جنپ  هام و  ود  ار  تافو  هدع  هک  تسا  هدش  تیاکح  دیفم  یضترم و  دیس  زا  دشابیم و  ءاهقف  دزن  روهشم  روبزم  لوق 
ةدع دناسریم و  نایاپب  تسا  هدومن  عورـش  هک  ار  ياهدع  نز  دیامن ، توف  رهوش  نآ ، ءاضقنا  ای  تدم  لذب  خسف ، ةدـع  رد  هک  یتروص  رد 

قالط رد  هک  ینانچمه  ددرگیم ، عطق  خـسف  ای  تدـم و  لذـب  ای  ءاضقنا  رثا  رد  عطقنم  حاکن  رد  تیجوز  ۀـطبار  اریز  درادیمن ، هگن  تافو 
. تسا مئاد  حاکن  خسف  نئاب و 

هرصبت 1

ماود مکح  نیجوز  نیب  فالتخا  دراوم  رد  نینچمه  و  تسا ، هدوب  هعطقنم  ای  همئاد  دـنادن  نز  یلو  ددرگ ، لحنم  یحاـکن  هک  یتروص  رد 
. ددرگیم باحصتسا  نآ  ءاقب  هدع ، زا  جورخ  رد  دیدرت  دروم  رد  اریز  ددرگیم ، يراج  هدعب  تبسن  دشابیم  رتشیب  نآ  ةدع  تدم  هک 
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هرصبت 2

یکیدزن هچناـنچ  و  تسا ، لـطاب  حاـکن  رهم ، ندوب  لوهجم  دـننام  دـشابن ، دوجوم  عطقنم  حاـکن  تحـص  طئارـش  زا  یکی  هک  یتروص  رد 
یکیدزن یسک  اب  ههبشب  هک  ینز  : » م ق . « 1157  » هدام درادهگن . قالط  ةدع  نز  دیاب  م  ق . « 1157  » هدام روتسدب  دشاب  هدمآ  لمعب  ههبشب 

. تشذگ ههبشب  یکیدزن  تمسق  رد  نآ  حرش  درادهاگن ». قالط  ةدع  دیاب  دنک 

هرصبت 3

دلو  یفن  عطقنم  حاکن  رد  رهوش  هچنانچ  هیماما ، نییقوقح  رظن  ربانب 
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رظن زا  دراد . مئاد  حاکنب  صاصتخا  زین  ناعل  تسا و  مئاد  حاکن  صوصخم  شارف  ةراما  اریز  دوشیمن ، هتخانـش  وا  زا  لـفط  ًارهاـظ  دـیامنب ،
ةراما ندوب  اب  هچنانچ  نیاربانب  تسا . ناسکی  عطقنم  مئاد و  حاکن  زا  دـلوتم  لـفطب  تبـسن  م  ق . « 1163 « » 1158  » داوم مکح  یندـم  نوناق 

. دوشیمن یفن  الا  دراد و  زاربا  رما  نآ  رب  لیلد  دیاب  دیامن ، یفن  دوخ  زا  ار  دنزرف  دهاوخب  رهوش  هعطقنم ، نز  عفنب  شارف 
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همتاخ

هراشا

-2 قالط - حاکن و  يراـبجا  تبث  - 1 ددرگ : نایب  زین  عوضوم  ود  تسین  تبـسانمیب  دـیدرگ  نایب  نآ  لالحنا  قرط  حاـکن و  ماـسقا  نوچ 
. قالط حاکنب و  عجار  يواعد 

قالط حاکن و  يرابجا  تبث  لوا  لصف 

هراشا

عقاو قالط  ای  حاکن  دقع  دشاب  دوجوم  هاگره  دیدرگ  نایب  نآ  حرش  هک  قالط  حاکن و  تحص  یساسا  طئارش  هک  دوب  رکذتم  دیاب  ًاتمدقم 
دوشن و میظنت  يدنس  اًلصا  ای  ددرگن و  تبث  قالط  جاودزا و  رتفد  رد  هچ  رگا  دوب ، دهاوخ  اراد  ار  یقوقح  ماکحا  راثآ و  یمامت  ددرگیم و 

. دش دهاوخن  اراد  ار  یقوقح  ماکحا  راثآ و  دشاب  دقاف  ار  یساسا  طئارش  زا  یکی  هاگره 

. قالط جاودزا و  تبث  هب  عجار  نیناوق  کنیا 

هتـشاد ررقم  قالط ، حاکنب و  عجار  رهوش  نز و  نیب  يواـعد  شیادـیپ  زا  يریگولج  يارب  « 1310  » هام دادرم  « 23  » بوصم جاودزا  نوناق 
. دسرب تبثب  دوشیم  میظنت  هیلدع  ترازو  ياههمانماظن  قباطم  هک  يرتافد  زا  یکی  رد  دیاب  قالط  جاودزا و  ره  هک 

ای حاکن  دقع  عوقو  زا  سپ  زور  تسیب  ات  هدوب  فلکم  رهوش  دشابن ، يرتفد  نینچ  ياراد  قالط  ای  تجوازم  هغیـص  يرجم  هک  یتروص  رد 
سبحب هام  شـش  ات  هام  کیب  الا  دناسرب و  تبثب  ار  همانقالط  ای  تجوازم  هلابق  هعجارم و  هدوب  رکذـلا  قوف  رتفد  ياراد  هک  یـسکب  قالط ،
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. ددرگیم موکحم  یبیدأت 
رما نیا  و  دوب ، هدش  هداد  دناهتشادن  یمسر  رتافد  هک  یناسکب  قالط  جاودزا و  ةزاجا  ًانمـض  نوچ  دوشیم  هدهاشم  هکنانچ  روبزم  نوناق  رد 

جاودزا نوناق  « 3  » ةدام الاب و  ةدام  « 1316  » هام دادرخ  رد  هدحاو  ةدام  ۀلیسوب  اذل  دیامن ، يریگولج  یمسر  ریغ  ياهجاودزا  زا  تسناوتیمن 
. دیدرگ حالصا  « 1310»

 134 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
زا یکی  رد  دـیاب  عوجر  قالط و  جاودزا و  ره  دـیامنیم ، مالعا  نیعم و  هیلدـع  ترازو  هک  یطاـقن  رد  «-: » 1316  » لاس یحالصا  « 1  » ةدام

یمـسر رتافد  زا  ریغ  رد  هک  يدرم  ره  روبزم  طاقن  رد  دـسرب . تبثب  عقاو و  دوشیم  میظنت  هیلدـع  ترازو  ياـههمانماظن  قباـطم  هک  يرتاـفد 
ةرابرد تازاجم  نیمه  دوشیم و  موکحم  یبیدأت  سبح  هام  شـش  ات  کـیب  دـیامن  عوجر  قـالط و  جاودزاـب و  ترداـبم  قـالط ، جاودزا و 

«. دنیامن تردابم  عوجر  تبث  ای  قالط  ای  جاودزا  ۀغیص  يارجاب  یمسر  رتافد  نتشاد  نودب  طاقن  نیا  رد  هک  تسا  ررقم  يدقاع 
رد تسا  فـلکم  رهوـش  تسا ، هدـشن  يرتـسگداد  ترازو  فرط  زا  رکذـلا  قوـف  یهگآ  هک  یئاـههزوح  رد  -: » لاس 317 یقاحلا  ۀـلمج 
ای قالط  ای  دقع  عوقو  زا  سپ  زور  تسیب  ات  دیامن  عوجر  ای  قالط  ای  جاودزاب  تردابم  قالط  جاودزا و  یمـسر  رتافد  ریغ  رد  هک  یتروص 

شـش ات  هام  کیب  الا  دناسرب و  تبثب  ار  عوجر  ای  همانقالط  ای  تجوازم  ۀـلابق  هدرک  عوجر  قالط  جاودزا و  یمـسر  رتافد  زا  یکیب  عوجر 
«. دش دهاوخ  موکحم  یبیدأت  سبح  هام 

. نارتفدرس يرادا  تافلختب  یگدیسر  -: » یحالصا لوا  هدام  « 20  » لاس یقاحلا  ةرصبت 
«. دیآیم لمعب  تشاد  دهاوخ  ررقم  يرتسگداد  ترازو  هک  ياهماننیئآ  قبط  اهنآ  رفیک  نییعت  قالط و  جاودزا و 

يداع دنس  الا  یمـسر و  دنـس  دشاب ، هدیـسر  تبثب  هیلدع  ترازو  ياههمانماظن  قباطم  هک  یتروص  رد  همانقالط  جاودزا و  ۀلابق  « » 2  » هدام
. دش دهاوخ  بوسحم 

«. تفرگ دهاوخن  تبثلا  قح  تلود  قالط  جاودزا و  تبث  يارب 
جاودزا يارب  ینوناق  نسب  زونه  هک  یـسک  اـب  یندـم  نوناـق  « 1061  » هداـم تاررقم  فـالخ  رب  سک  ره  -: » لاس 316 یحالـصا  « 3  » هدام
هدیسرن مامت  لاس  نسب 13  رتخد  هک  یتروص  رد  دش . دهاوخ  موکحم  یبیدأت  سبح  لاس  ود  یلا  هام  شـشب  دنک  تجوازم  تسا  هدیـسرن 

ود زا  يدقن  يازجب  یسبح  تازاجم  رب  هوالع  تسا  نکمم  دروم  ود  ره  رد  و  دوشیم . موکحم  یبیدأت  سبح  لاس  هس  یلا  ودب  لقاال  دشاب 
ای ءاـضعا  زا  یکی  صقنب  یهتنم  هعجاـضم  قوـف  تاررقم  فـالخ  رب  جاودزا  رثا  رد  رگا  ددرگ و  موـکحم  لاـیر  رازه  یلا 20  لاـیر  رازه 

. تسا هقاش  لامعا  اب  سبح  لاس  هد  یلا  زا 5  جوز  تازاجم  ددرگ ، نز  مئاد  ضرم 
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تـسا ررقم  مرج  نواعم  يارب  هک  یتازاجمب  ای  تازاجم  نامهب  زین  دناهتـشاد  مرج  رد  تکرـش  هک  یـصاخشا  ریاـس  راگتـساوخ و  دـقاع و 
نآ یگدیـسر  بیترت  تالیکـشت و  لوصا  هک  صوصخم  مکاـحمب  دـناوتیم  هیلدـع  ترازو  ار  صاخـشا  نیا  ۀـمکاحم  دـنوشیم . موـکحم 

دهاوخ لمعب  یمومع  مکاحم  رد  یگدیـسر  صوصخم  همکحم  لیکـشت  مدع  تروص  رد  دـیامن و  عوجر  دوشیم  نیعم  همانماظن  بجومب 
. دوشیم یگدیسر  نانآ  تافلختب  یمومع  ياههاگداد  رد  تسین و  دوجوم  یصوصخم  ياههاگداد  نونکا  دمآ .»

ءازج هنوگچـیه  هتـشاد و  ررقم  ۀـنیعم  رفیک  قالط ، جاودزا و  تبث  زا  نیفلختم  يارب  هک  جاودزا  نوناق  رگید  داوم  ـالاب و  هداـم  زا  هکناـنچ 
دشاب و یهافـش  هاوخ  هدشن  تبث  هک  یقالط  حاکن و  هک  ددرگیم  ققحم  تسا ، هتفرگن  رظن  رد  هدشن  تبث  هک  یقالط  حاکن و  يارب  یندـم 

هدیسر تبثب  قالط  جاودزا و  یمسر  رتافد  رد  هک  تسا  یقالط  حاکن و  دننام  یندم  ماکحا  راثآ و  ثیح  زا  دشابیم و  حیحـص  یبتک  هاوخ 
. تسا

عجار دنچ  يداوم  دوب ، هدـشن  بیوصت  قالط  حاکنب و  عجار  مود  دـلج  یندـم  نوناق  زونه  جاودزا 1310  نوناق  بیوصت  ناـمز  رد  نوچ 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 1360 

http://www.ghaemiyeh.com


. دوشیم هداد  رکذت  اًلیذ  هک  دیدرگ  رارکت  مود  دلج  یندم  نوناق  هعومجم  رد  ًادعب  هک  هدش  رکذ  نآ  رد  رهوش  نز و  قوقحب 
لاحب هدام 4  هرـصبت  تسا و  هدـیدرگ  رکذ  هملک  ود  یکی  فذـح  اب  « 1119  » ةرامـش ةدام  تحت  یندـم  نوناق  رد  جاودزا  نوناق  « 4  » هدام

م: ق . « 1119  » هدام تسا . یقاب  دوخ 
لثم دنیامنب ، رگید  مزال  دقع  ای  جاودزا  دقع  نمض  رد  دشابن  روبزم  دقع  ياضتقم  اب  فلاخم  هک  یطرش  ره  دنناوتیم  جاودزا  دقع  نیفرط  »
دنک دصق  ءوس  نز  تایح  هیلع  رب  ای  دیامن  قافنا  كرت  ای  دوش  بیاغ  ینیعم  تدـم  رد  ای  دریگب  رگید  نز  رهوش  هاگره  دوش  طرـش  هکنیا 

ققحت تابثا  زا  سپ  هک  دـشاب  لیکوت  رد  لیکو  لیکو و  نز  دوش  لمحت  لباق  ریغ  رگیدـکی  اب  اهنآ  یناگدـنز  هک  دـیامن  يراتفر  ءوس  اـی 
«. دزاس هقلطم  ار  دوخ  یئاهن  مکح  رودص  همکحم و  رد  طرش 

رهوش  نز و  نیب  همکاحم  هدام  نیا  دروم  رد  هرصبت - : » جاودزا نوناق  « 4  » هدام هرصبت 
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نامز رورم  تدم  تسا . زیمت  فانیتسا و  لباق  تیادـب  مکح  دـمآ و  دـهاوخ  لمعب  یقوقح  تامکاحم  لوصا  قباطم  یئادـتبا  ۀـمکحم  رد 
نوناقب نآ  « 4  » هدام هلمج  نم  جاودزا و  نوناق  جایتحا  دروم  داوم  نوچ  دهدیم .» طرـش  زا  هدافتـسا  قح  هک  تسا  يرما  عوقو  زا  هام  شش 

يرتسگداد ءالکو  ناسرداد و  ًاعون  هدنام و  كورتم  المع  هرصبت  نیا  هک  دیدرگ  ببس  دنام ، یقاب  دوخ  لاحب  شاهرصبت  دش و  لقن  یندم 
زا سپ  دراوم  بلغا  رد  نز  اریز  تسا ، مک  يواعد  هنوگ  نیا  يارب  نامز  رورم  هام  شـش  تدـم  هک  دـسریم  رظنب  دـننامب . عالطایب  نآ  زا 

. تسا هدش  نامز  رورم  لومشم  وا  يوعد  هک  ددرگیم  هاگآ  طرش  ققحت  زا  دشابیم ، هام  شش  زا  رتشیب  هک  یتدم  نتشذگ 
. تسا هدیدرگ  نایب  « 1103  » هدام تحت  یندم  نوناق  رد  جاودزا  نوناق  « 8  » هدام

م ق . « 1107  » هدام رد  هدومن  نایب  ار  هقفن  هک  نآ  هرصبت  تسا و  هدیدرگ  نایب  « 1106  » هدام تحت  یندم  نوناق  رد  جاودزا  نوناق  « 9  » هدام
. تسا هدش  هداد  حرش 

قیرفت يارب  عرش  ۀمکحمب  عوجر  زا  تیاکح  هک  نآ  زا  یتمسق  هدیدرگ و  رکذ  م  ق . « 1111  » هرامش هدام  تحت  جاودزا  نوناق  « 10  » هدام
. تسا هدش  هدراذگ  تکاس  دیامنیم ، نیجوز  نیب 

. تسا هدیدرگ  رکذ  م  ق . « 1114  » هدام رد  جاودزا  نوناق  « 12  » هدام
. تسا هدش  هتفگ  م  ق . « 1116  » هدام رد  جاودزا  نوناق  « 13  » هدام

. تسا هدیدرگ  نایب  م  ق . « 1118  » هدام رد  جاودزا  نوناق  « 14  » هدام
. تسا هدش  هتفگ  م  ق . « 1169  » هدام رد  جاودزا  نوناق  « 15  » هدام
. تسا هدش  جرد  م  ق . « 1170  » هدام رد  جاودزا  نوناق  « 16  » هدام

طوبرم هک  روـبزم  نوناـق  « 17  » هداـم زا  مه  یتمـسق  هدـیدرگ و  ناـیب  « 1160  » هداــم م و  ق . « 1059  » هداـم رد  جاودزا  نوناــق  « 17  » هدام
. تسا هدش  هدراذگ  تکاس  یندم  نوناق  رد  هدوب  تازاجمب 

قالط جاودزا و  تبث  حرش  کنیا 

مالعا  نیعم و  هیلدع  ترازو  هک  یطاقن  رد  : » جاودزا نوناق  یحالصا  « 1  » هدام قبط 
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 ...« دسرب تبثب  عقاو و  دوشیم  میظنت  هیلدع  ترازو  ياههمانماظن  قباطم  هک  يرتافد  زا  یکی  رد  دیاب  عوجر  قالط و  جاودزا و  ره  دیامنیم 
دیاب هک  یلحم  نییعت  الاب  ةدام  رد  نوناق  اذـل  دوبن ، روشک  رـسارس  رد  قالط  جاودزا و  رتفد  لیکـشت  يارب  زهجم  يرتسگداد  ترازو  نوچ 
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قالط جاودزا و  رتفد  لئاسو  هک  یلحم  ره  رد  يرتسگداد  ترازو  تسا . هدراذـگ  يرتسگداد  ترازو  ةدـهعب  دوش  تبث  قـالط  جاودزا و 
. درادیم مالعا  راشتنالا  ریثک  همانزور  رد  تانالعا  ۀلیسوب  ار  نآ  دومن  لیکشت  تخاس و  هدامآ  ار 

یمازلا قالط  جاودزا و  یمـسر  رتافد  زا  یکی  رد  عوجر  قالط و  جاودزا و  تبث  عوقو و  جاودزا  نوناـق  یحالـصا  « 1  » هدام لیذ  روتسدب 
. تسا

نامه رد  دوش و  هدناوخ  قالط  حاکن و  ۀغیص  سلجم  کی  رد  هک  تسنآ  یمـسر  رتفد  رد  قالط  جاودزا و  عوقو  زا  هدام  روظنم  دنیوگیم 
دشاب نآ  یمسر  رتفد  رد  قالط  جاودزا و  عوقو  زا  هدام  روظنم  هک  دسریم  رظنب  دنیامن . ءاضما  نیفرط  و  تبث ، یمـسر  رتفد  رد  مه  سلجم 

رتفدرـس دوشیم و  هلومعم  تداع  تیاعر  اًلمع  یلو  ددرگ ، يراج  اـجنآ  رد  هغیـص  دـنوش و  رـضاح  هناـخرتفد  رد  جاودزا  دـقع  نیفرط  هک 
رس ریغ  نیجوز  فرط  زا  مه  ار  دقع  رد  تلاکو  بلغا  دوشیم و  يراج  هغیص  تلاکوب  دربیم و  هجوز  ۀناخب  ار  دوخ  رتفد  قالط ، جاودزا و 

. دشابیم اراد  رتفد 

قالط جاودزا و  تبث  رتفد  ۀمانماظن 

هراشا

: درادیم ررقم  ار  لیذ  داوم  هیلدع  ترازو  قالط  جاودزا و  تبث  نوناق  « 1  » ةدام لولدمب  رظن 

لوا ةدام 

هراشا

دهاوخ روهمم  هکراپ  رهمب  هدیـسر و  وا  ةدنیامن  ای  مومعلا  یعدـم  ياضماب  نآ  تاحفـص  هیلک  هدوب و  دـلجم  قالط  جاودزا و  تبث  رتافد  »
وا ةدـنیامن  ای  مومعلا و  یعدـم  فرط  زا  دـیق و  فورح  ماـمت  اـب  تاحفـص  هیلک  دادـعت  زین  رتفد  رخآ  لوا و  هحفـص  رهظ  رد  هوـالعب  دـش .

. دوشیم روهمم  یضمم و 

هرصبت

«. دراد ررقم  ار  يرگید  بیترت  رهم  ءاضما و  يارب  هیلدع  ترازو  ةزاجا  اب  دناوتیم  مومعلا  یعدم 
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-: مود هدام 

قاروا يور  رد  رتفد و  دوخ  رد  فورح  مامت  اب  هبترم  کی  لقاال  دیاب  تبث  ةرمن  خـیرات و  غلبم و  هدوب ، حـضاو  اناوخ و  دـیاب  تبث  ترابع  »
رتمک فورح  اب  نتـشون  رد  اریز  «. ) تسا ربتعم  هدـش  هتـشون  فورح  مامت  اب  هک  هچنآ  فالتخا ، تروص  رد  دوش . هتـشون  قالط  جاودزا و 

(. دهدیم يور  هابتشا 

: موس هدام 

«. دنک زواجت  دیابن  هدش  نیعم  روطـس  ياهتنا  ءادتبا و  يارب  رتفد  يور  رد  هک  يدودح  زا  روطـس  دشاب . هزادـنا  کیب  دـیاب  روطـس  هلـصاف  »
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(. دیامنیم يریگولج  رما  نیا  زا  روبزم  ةدام  روتسد  دوش و  قاحلا  لعج و  ياهلمج  ای  تاملک  تسا  نکمم  زواجت  تروص  رد  اریز  )

مراهچ هدام 

حیحصت و ندراذگ و  دیفس  ياج  درب . دعب  رطسب  ار  بلطم  هیقب  دیاب  دیسر  ءاهتناب  رطس  هک  اج  ره  عونمم و  رطس  رخآ  رد  روطس  ندرب  الاب 
(. دیامنیم لعج  هملک و  قاحلا  زا  يریگولج  الاب  ةدام  روتسد  دننام  روبزم  تاروتسد  «. ) تسین زاجم  هفاضا 

: مجنپ هدام 

: دوش لمع  دیاب  لیذ  تاررقم  قباطم  دش  تافاضا  حیحصتب و  روبجم  ای  دراذگ  دیفس  ياج  ًاهابتشا  رتفد  بحاص  رگا  »
. دوش هتخادنا  هدافتسا  ّزیح  زا  دنک  عطاقت  ار  رگیدمه  هک  یطخ  ود  ۀلیسوب  دیاب  دیفس  ياج  - 1

. دوش هدیشک  یکزان  طخ  دیاب  يدایز  تاملک  يور  - 2
ددرگ و نیعم  هدار  هلیـسوب  نآ  طبر  دسرب و  رتفد  بحاص  ياضماب  هدش و  هتـشون  رتفد  تاظحالم  نوتـس  رد  دیاب  تافاضا  حیحـصت و  - 3

دیق ءاضما  زا  لبق  قالط  ای  جاودزا  دنـس  تبث  رخآ  رد  دـیاب  تافاضا  حیحـصت و  يدایز و  تاملک  فذـح  نینچمه  دیفـس و  ياـج  لاـطبا 
«. دوش

: مشش هدام 

. تسا عونمم  قالط  جاودزا و  تبث  رتافد  رد  ءاحنا  زا  يوحن  رهب  ندرک  قاحلا  ندرک و  كاپ  ندیشارت و  »
تارادا  دشاب ، هدش  هتشون  هدش  كاپ  ای  هدیشارت  تاملک  ياجب  هک  هچنآ  تاقاحلاب و 
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هدش هتـشون  هدـش  كاپ  ای  هدـش  هدیـشارت  تاملک  ياجب  هچنآ  تاقاحلاب و  ندادـن  رثا  بیترت  «. ) داد دـنهاوخن  رثا  بیترت  هیلدـع  مکاحم  و 

زا زواجت  هدام  رد  روکذم  مکح  دشابیمن . ققحم  روبزم  تمسق  لعج  اریز  تسا ، دانسا  رابتعاب  هطوبرم  تاررقم  فالخ  رب  یگدیسر  نودب 
(. دیامن خسن  ار  ینوناق  تاررقم  دناوتیمن  مه  هماننیئآ  تسا و  هداد  قالط  جاودزا و  تبث  ۀماننیئآ  میظنت  رد  نوناق  هک  تسا  يرایتخا 

-: متفه هدام 

ار ناـنآ  تیوه  ًاروضح  دـمتعم  فورعم و  صاخـشا  زا  رفن  ود  یتسیاـب  دـشابن  زرحم  رتـفد  بحاـص  دزن  نیجوز  تیوـه  هک  یتروـص  رد  »
فرط کی  نیفرعم  هک  تسین  یعنام  دوش . دـیق  زین  قاروا  يور  رد  هتکن  نیا  هدیـسر و  نیفرعم  ياـضماب  دـیق و  رتفد  رد  بتارم  قیدـصت و 

«. دشاب زین  رگید  فرط  فرعم 

: متشه ةدام 

«. دنشاب دهاش  ای  فرعم  دنناوتیمن  دیشر  ریغ  ای  غلاب  ریغ  ای  روجحم  ای  رک  ای  گنگ  ای  روک  صاخشا  »

مهن ةدام 

«. دنک عانتما  تبث  زا  دیاب  دوشن  زرحم  رتفد  بحاص  دزن  فرط  کی  ای  نیفرط  تیوه  هک  یتروص  رد 
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: مهد ةدام 

تباث لیکو  طسوتب  اـی  ًاصخـش  دـیاب  هجوز  جوز و  تجوازم  دـقع  تبث  يارب  هدـمآ  لـمعب  نآ  لـیذ  رد  « 313  » لاس رد  هک  یحالـصا  اـب  »
لیذ دیاب  هدنهد  قالط  قالط ، تبث  يارب  دـننک . ءاضما  ار  ( 14  ) هدام رد  روکذـم  جاودزا  هقرو  لیذ  رتفد و  رد  ار  دـقع  تبث  لیذ  هلاکولا 

ای نیجوز  هاگره  دیامن و  ءاضما  هلاکولا  تباث  لیکو  طسوتب  ای  ًاصخش  ار  ( 14  ) هدام رد  هروکذم  ۀمانقالط  لیذ  رتفد و  رد  ار  قالط  تبث 
ۀلمج زا  هچ  رگا  ددرگ ، رـضاح  رتفد  رد  دـشاب  داوسیب  صخـش  دامتعا  فرط  هک  داوساب  علطم  رفن  کی  دـیاب  دنـشاب  داوسیب  اهنآ  زا  یکی 

«. دنشاب نیجوز  نیفرعم  ای  دوهش 

: مهدزای ةدام 

داوسیب صخـش  تیاضر  تئارق و  نیا  دیامن و  تئارق  داوسیب  صخـش  يارب  ار  قالط  ای  جاودزا  دنـس  تبث  دیاب  داوس  اب  دمتعم  صخـش  »
. دوش هدراذگ  نآ  لیذ  داوسیب  صخش  تشگنا  تمالع  ددرگ و  دیق  روبزم  دنس  تبث  لیذ  رد  دیاب  تبث  دافمب 

قیدصت و  دمتعم  صخش  ار  داوسیب  صخش  تشگنا  تمالع  هروبزم و  بتارم 
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«. دیامن ءاضما 

مهدزاود ةدام 

بیان ای  حلـص و  نیما  ای  ایراسیمک و  قیدـصتب  دـیاب  همانتلاکو  دـیآ  لمعب  لیکو  طـسوتب  قوف  هداـم  رد  روکذـم  ءاـضما  هک  یتروص  رد 
هک یـصخش  رـضاح و  رتفد  بحاص  دزن  رد  ًاصخـش  لکوم  هکنیا  رگم  دوش ، طبـض  هدیـسر و  یمـسر  دانـسا  رتافد  زا  یکی  ای  هموکحلا و 

«. دننک ءاضما  دیق و  زین  ار  تلاکو  عوقو  دوخ  رتفد  رد  دیاب  رتفد  بحاص  تروص  نیا  رد  هک  دهد  تلاکو  دیامنیم  ءاضما  ًاتلاکو 

: مهدزیس هدام 

نیدمتعم زا  رفن  کی  دوخ  تیعم  رد  دـیاب  کی  ره  نیفرعم  رب  هوالع  دنـشاب ، روک  ای  گنگ و  ای  رک  اهنآ  زا  فرط  کی  ای  نیجوز  هاگره  »
. دنیامن رضاح  ار  دوخ 

هتکن نیا  دـنامهفب و  ار  بلطم  هراـشاب  اـهنآب  دـناوتب  هک  دنـشاب  یـصاخشا  زا  دـیاب  گـنگ  رک و  صاخـشا  دروم  رد  روبزم  دـمتعم  صخش 
«. دسرب رتفد  بحاص  ءاضماب  دیق و  تاظحالم  نوتس  رد  رتفد و  نتم  رد  دیاب  ًاتحارص 

-: مهدراهچ هدام 

هراشا

: دوش دیق  لیذ  تاکن  دیاب  قالط  حاکن و  تبث  رتفد  رد  »

تجوازم دقع  يارب  فلا -

. فورح مامت  اب  تبث  خیرات  هرمن و  - 1
. فورح مامت  اب  لاس ) هام - زور -  ) دقع عوقو  خیرات  - 2
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. دیامنن دیدرت  اهنآ  تیوه  رد  هک  يوحنب  هجوز  جوز و  مسا  - 3
. تسیچ نآ  تدم  عاطقنا  تروص  رد  عطقنم و  ای  تسا  مئاد  حاکن  - 4

. رهم - 5
. تسا هدش  ررقم  نیجوز  نیب  هک  رگید  مزال  دقع  نمض  ای  حاکن و  دقع  نمض  طیارش  ریاس  - 6

(10  ) هدام رد  روکذم  صاخشا  ءاضما  - 7

قالط يارب  ب -

. فورح مامت  اب  تبث  خیرات  هرمن و  - 1
. فورح مامت  اب  لاس ) هام - زور -  ) قالط عوقو  خیرات  - 2
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. دشابن يدیدرت  نانآ  تیوه  رد  هک  يوحنب  هجوز  جوز و  مسا  - 3

. تسا مدنچ  ۀعفد  هکنیاب  حیرصت  ندوب  یعجر  تروص  رد  نئاب و  یعجر و  زا  قالط  عون  - 4
(«. 10  ) هدام رد  روکذم  صاخشا  ءاضما  - 5

-: مهدزناپ هدام 

تبث رتفد  هک  یصاخشا  ءاضما  زا  سپ  هیهت و  ار  تبث  داوس  زا  هخـسن  ود  قالط ، ای  حاکن  تبث  زا  سپ  ًاروف  هک  تسا  فلکم  رتفد  بحاص  »
«. دهدب هخسن  کی  قباس  نیجوز  ای  نیجوز  زا  کی  رهب  دناهدرک  ءاضما  ار 

-: مهدزناش هدام 

ربتعم نآ  رد  هجردنم  ياهاضما  تایوتحم و  مامت  هدوب و  یمـسر  دنـس  دسرب  تبثب  همانماظن  نیا  تاررقم  قباطم  هک  یقالط  دقع و  قاروا  »
. دوش تباث  نآ  تیلوعجم  هکنیا  رگم  دوب ، دهاوخ 

رداص وا  ینوناق  ماقم  مئاق  ای  هجوز  ياضاقتب  ءارجالا  مزال  هیلدع  مکاحم  زا  یمکح  جایتحا  نودب  جاودزا ، یمـسر  دنـس  هیرهم ، دروم  رد 
«. دش دهاوخ 

-: مهدفه هدام 

«. دوب دهاوخ  لحم  حلص  نیما  ةدهعب  دشابن  دانسا  تبث  ةرادا  رگا  لحم و  دانسا  تبث  ةرادا  ةدهعب  هیئارجا  ۀقرو  رودص  »

جاودزا عوقو  زا  لبق  کشزپ  همانیهاوگ  هئارا  موزل  - 1 رکذت -

نتـشادنرب ار  کشزپ  ۀـمانیهاوگ  اهدزمان  زا  جاودزا  عوقو  زا  لـبق  هک  دـنفلکم  جاودزا  رتاـفد  هیلک  - » مود هداـم  رذآ 1317  بوصم 13 
جاودزا و دقعب  نآ  یناگیاب  زا  سپ  هدومن و  هبلاطم  ددرگیم  مالعا  نییعت و  يرتسگداد  ترازو  فرط  زا  اهنآ  عون  هک  مهم  ۀیرـسم  ضارما 

. دیامن مادقا  اهدزمان  یتسردنت  رب  کشزپ  یهاوگ  ندوب  دوجوم  دیق  اب  نآ  تبث 
«. دنتسه فاعم  يورهز  ضارما  تمسق  رد  کشزپ  همانیهاوگ  نتشاد  زا  نارتخد  هرصبت -
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. دنشاب هتشاد  راک  نیا  يارب  يرتسگداد  ترازو  زا  صوصخم  ۀناورپ  هک  دنیامن  رداص  همانیهاوگ  دنناوتیم  یئاهکشزپ  -: » موس ةدام 
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ترازو يرتسگداد و  ترازو  بیوصتب  هک  تسا  ياهماننیئآ  بجومب  اهنآ  دزمتـسد  نییعت  کشزپ و  هماـنیهاوگ  رودـص  بیترت  هرـصبت -
. دیسر دهاوخ  روشک 

کی یلا  هام  ود  زا  یبیدأت  سبحب  دیامن  تردابم  جاودزا  تبث  دقعب و  نوناق  نیا  « 2  » ةدام تیاعر  نودب  هک  يرتفد  رس  ره  -: » مراهچ ةدام 
«. دش دهاوخ  موکحم  لاس 

هماـنیهاوگ نداد  زا  ضرغ  يور  زا  تهج و  نودـب  اـی  دـهدب و  دزماـنب  یتسردـنت  یهاوگ  عقاو  فـالخ  رب  هک  یکـشزپ  ره  -: » مجنپ ةداـم 
«. دش دهاوخ  موکحم  لاس  ود  ات  هام  شش  زا  یبیدأت  سبحب  دیامن ، يراددوخ 

مالعا نیعم و  يرتسگداد  ترازو  فرط  زا  هک  تسا  یخیرات  زا  لحم  ره  رد  نوناق  نیا  « 5  » و « 4  » و « 3  » و « 2  » داوم يارجا  -: » مشش ةدام 
«. دش دهاوخ 

هناگیب هعبت  اب  یناریا  نز  جاودزاب  طوبرم  تاررقم  - 2 رکذت -

م: ق . « 1060  » هدام روتسدب  دیدرگ  نایب  مراهچ  دلج  رد  حاکن  عناوم  رد  هکنانچ 
يوریپب تلود  تسا » تلود  فرط  زا  صوصخم  ةزاجاب  لوکوم  درادن  ینوناق  عنام  هک  مه  يدراوم  رد  هجراخ  ۀعبت  اب  یناریا  نز  جاودزا  »

: دومن تردابم  هام 1319  نابآ  رد 18  ددرگیم  جرد  اًلیذ  هک  یجراخ  ۀعبت  اب  یناریا  نز  جاودزا  همانبیوصتب  روبزم  ةدام  زا 

هناگیب ۀعبت  اب  یناریا  ناوناب  یئوشانز  ۀماننیئآ 

«: 1  » هدام

ناوناب یئوشانز  هناورپ  یندـم  نوناـق  « 1060  » و « 1059  » هداـم جاودزا و  نوناـق  تاررقم  دودـح  رد  دوشیم  هداد  هزاـجا  روـشک  ترازوـب  »
«. دیامن رداص  هماننیئآ  نیا  تاررقم  تیاعر  اب  هناگیب  ۀعبت  اب  ار  یناریا 

«-: 2  » هدام

قیدـصت روشک  ترازو  ار  یئوشانز  تیحالـص  دـشاب و  ریز  طیارـش  ياراد  هناگیب  هعبت  درم  هک  دوشیم  هداد  یتروص  رد  یئوشاـنز  هناورپ  »
. دیامن

. دیامن نیمأت  یندم  نوناق  « 1107  » ةدام قباطم  ار  نز  هقفن  هنیزه و  دناوتب  هک  يروطب  یفاک  تنکم  نتشاد  فلا -
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. يرفیک تیموکحم  ۀنیشیپ  دب و  ۀنیشیپ  نتشادن  ب -
. يرسم ياهیرامیب  هب  ندوبن  التبم  ج -

«. دوخ عوبتم  روشک  رد  یناریا  نز  اب  یئوشانز  يارب  ینوناق  عنم  ندوبن  د -

«-: 3  » هدام
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لحم يرادنامرفب  ناریا  رد  دوخ  تساوخرد  تسویپ  هدرک و  هیهت  ار  ریز  ياههمانیهاوگ  دـیاب  یئوشانز  بلطواد  الاب  طیارـش  تابثا  يارب  »
: دیامن میلست  یهاشنهاش  تلود  یسایس  رومأم  ای  لوسنکب و  هجراخ  رد  تماقا و 

. نآ ۀماننیئآ  جاودزا و  نوناق  تاررقم  قبط  یتشادهب  همانیهاوگ  فلا -
روشک نآ  تاررقم  نوناق و  قبط  هک  ناریا  رد  دوخ  عوبتم  تلود  یلوسنک  ای  یسایس  رومأم  ای  دوخ  یلحم  یمسر  عجرم  زا  همانیهاوگ  ب -

. تخانش دنهاوخ  تیمسرب  هدرک  تبث  ار  نآ  یئوشانز  عوقو  تروص  رد  تسین و  یناریا  نز  اب  یئوشانز  يارب  یعنام 
. درادن رگید  نز  هک  ناریا  رد  دوخ  عوبتم  تلود  یلوسنک  ای  یسایس  رومأم  ای  دوخ  یلحم  یمسر  عجرم  زا  همانیهاوگ  ج -

رادتیحالص عجرم  زا  هتشاد و  فقوت  ناریا  رد  هک  یتدم  يارب  ناریا  ینابرهش  زا  يرفیک  تیموکحم  دب و  ۀنیشیپ  نتشادن  همانیهاوگ  د -
يارب دنـشاب ، هدرک  یهاوگ  ناریا  رد  هدـننکتساوخرد  عوبتم  روشک  نیرومأم  ای  ناریا  یـسایس  اـی  یلوسنک  نیرومأـم  هک  هجراـخ  روشک 

. تسا هتشاد  فقوت  هجراخ  رد  هک  یتدم 
هک دوخ  عوبتم  روشک  رد  ناریا  یـسایس  ای  یلوسنک  رومأم  زا  ای  ناریا و  رد  دوخ  عوبتم  تلود  یـسایس  ای  یلوسنک  رومأم  زا  همانیهاوگ  ه -

. دراد یندم  نوناق  « 1107  » ةدام قباطم  نز  هقفن  هنیزه و  نداد  يارب  یفاک  تنکم  تعاطتسا و 
یئوشانز تساوخرد  تسویپب  دوخ  یلحم  نوناق  قبط  یتبث  یمسر  ۀماندهعت  هدربمان  ياههمانیهاوگ  رب  هوالع  دیاب  هناگیب  هعبت  درم  هرصبت -

كرت ای  يراتفردب  تروص  رد  دنک  ادیپ  واب  تبسن  نز  هک  يرگید  قح  هنوگ  ره  دالوا و  نز و  ۀقفن  هنیزه و  هیلک  تسا  دهعتم  هک  دتسرفب 
«. دیامن هیدأت  قالط  ای  و 
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-: هدام 4

: دهدب ار  یناریا  يوناب  اب  یئوشانز  ةزاجا  « 3  » هدام دنب ب  رد  روکذم  همانیهاوگ  زاربا  نودب  ریز  دراوم  رد  دناوتیم  روشک  ترازو  »
. دشابن رودقم  هناگیب  درم  يارب  « 2  » هدام دنب ب  رد  روکذم  ۀمانیهاوگ  نتفرگ  رگا  - 1

نیرومأم ای  ناریا و  یـسایس  نیرومأم  دیداور  نودب  ای  مظنم و  ۀـمانرذگ  نودـب  هک  دـشاب  هدـنهانپ  ای  رجاهم و  یئوشانز  بلطواد  رگا  - 2
. دشاب هدمآ  ناریاب  دوخ  عوبتم  روشک  یمسر 

تیحالـص هتـشاد و  تیاضر  هدـننکتساوخرد  راتفر  زا  ینابرهـش  لک  ةرادا  هک  دوشیم  هداد  هزاجا  یتروص  رد  الاب  دروم  ود  رد  هرـصبت -
«. دیامن یهاوگ  ار  وا  یقالخا 

-: هدام 5

نز همانسانش  تشونور  دوخ و  تساوخرد  تسویپب  هدومن  هیهت  ار  هدربمان  ياههمانیهاوگ  دیاب  یناریا  يوناب  اب  یئوشانز  هدننکتساوخرد  »
ای لحم و  ینابرهـش  یهاوگب  هدش  هتـشادرب  یئوشانز  تساوخردـب  کیدزن  نامز  رد  هک  نز  سکع  هعطق  ود  دوخ و  زا  سکع  هعطق  ود  و 

میلـست ناریا  یلوسنک  ای  یـسایس و  نیرومأمب  هجراخ  رد  لحم و  رادـنامرفب  ناریا  رد  دـشاب  هدیـسر  ناریا  یـسایس  ای  یلوسنک و  نیرومأم 
«. دیامن

-: هدام 6

ار اهنآ  هک  یتروص  رد  هدومن  یگدیـسر  ار  تساوخرد  ياـهتسویپ  اـههمانیهاوگ و  ناریا  یلوسنک  اـی  یـسایس  نیرومأـم  نارادـنامرف و  »
، دنشاب هتـشاد  تقفاوم  یلحم  لاوحا  عاضوا و  نیفرط و  تایحور  قالخا و  تیـصخش و  ظاحل  زا  یئوشانز  تیحالـص  اب  دنتـسناد و  یفاک 
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. دنراد مالعا  هناورپ  رودص  یئوشانز و  نیا  اب  ار  دوخ  تقفاوم  روشک  ترازوب  اهسکع  هدربمان و  ياهگرب  نداتسرف  نمض 
یندـم و نوناق  دادرم 1310 و  « 23  » بوصم جاودزا  نوناق  تاررقم  اب  ار  یئوشانز  تقباطم  دـیاب  یلوسنک  ای  یـسایس  نیرومأـم  هرـصبت -

«. دنیامن قیدصت  هطوبرم  ياهروتسد  اههماننیئآ و 
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-: هدام 7

رد ریز  تاعالطا  هدوب و  یپاچ  یئوشانز  ۀناورپ  دیامنیم ، رداص  ار  یئوشانز  هناورپ  دنـشاب  هتـشاد  تقفاوم  هک  یتروص  رد  روشک  ترازو  »
. دسریم روشک  ترازو  رهمب  هدیبسچ و  هناورپب  درم  نز و  سکع  دوشیم  هتشون  نآ 

هک یتروص  رد   ) درم تیعبات  کی ، ره  ردپ  مان  دلوت ، لحم  یلعف ، تماقا  لحم  راک ، دـلوت ، خـیرات  درم ، نز و  یگداوناخ  مان  مان و  فلا -
(. دوش هتشون  هناورپ  رد  دیاب  اهنآ  مامت  دنشاب  هتشاد  مان  دنچ  نز  ای  درم  زا  کی  ره 

دنـشاب هجراخ  رد  هک  یتروص  رد  درم ، ۀمانرذگ  تماقا و  هناورپ  خیرات  هرامـش و  نآ و  رودص  لحم  خـیرات  نز و  ۀمانـسانش  ةرامـش  ب -
«. دوشیم هتشون  ود  ره  همانسانش  رودص  لحم  خیرات و  هرامش و 

دهد رایتخا  هجراخ  رد  ناریا  یلوسنک  ای  یسایس  ناگدنیامن  زا  یـضعبب  هجراخ  روما  ترازو  تقفاوم  اب  دناوتیم  روشک  ترازو  -: » هرـصبت
مامت یئوشانز  ۀناورپ  میلست  زا  سپ  دنیامن و  هدننکتساوخرد  میلست  رداص و  لحم  رد  ًامیقتـسم  ار  یئوشانز  هناورپ  هماننیئآ  نیا  قبط  هک 

«. دتسرفب روشک  ترازوب  هجراخ  روما  ترازو  طسوت  ار  همانیهاوگ  ياهگرب  هنیشیپ و 

-: هدام 8

هعبت یئوشانز  دـنناوتیمن  دنتـسه  یئوشانز  تبث  رومأم  هک  هجراـخ  رد  یهاـشنهاش  ناگدـنیامن  ناریا و  رد  یئوشاـنز  تبث  ياـههناخ  رتفد  »
رد روکذـم  رایتخا  ياراد  هک  ناریا  یلوسنک  ای  یـسایس و  نیرومأم  ای  روشک  ترازو  زا  ار  یناریا  يوناب  اـب  یئوشاـنز  هناورپ  هک  ار  هناـگیب 
رد ار  یئوشانز  دـقع  یلحم  عجارم  دـیاب  هجراخ  رد  ناریا  یـسایس  نیرومأـم  اـهیرگلوسنک و  دـنیامن و  تبث  درادـن  تسد  رد  دنـشاب  قوف 

«. دنزاس هجوتم  هتکن  نیاب  دوخ  تیرومأم  لحم  روشک 

-: هدام 9

ترازو دـشابیم و  هدـش  رداص  یناریا  يوناب  اب  هناگیب  هعبت  یئوشانز  ةرابرد  نونکاـت  هک  یتاررقم  اـههمانبیوصت و  ياـجب  هماـننیئآ  نیا  »
«. دنتسه هماننیئآ  نیا  يارجا  رومأم  دوخب  ۀطوبرم  تمسق  رد  کی  ره  روشک  هجراخ و  يرتسگداد ، ياههناخ 
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قالط حاکن و  لصاب  عجار  يواعد  مود  لصف 

هراشا

یبهذم سیـسأت  ود  ناونعب  ار  نآ  یمومع  راکفا  هدادن و  تسد  زا  ندمت  ياهنافوط  رد  ار  دوخ  یبهذـم  ۀـبنج  هکنآ  رظن  زا  قالط  حاکن و 
زا دشاب  هدـشن  ای  هدـش  میظنت  نآ  ةرابرد  دنـس  هاوخ  نآ  لاثما  عوجر و  قالط و  حاکن و  لصاب  عجار  يواعدـب  یگدیـسر  تسا ، هتفریذـپ 
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دنکیمن قرف  رما  نیا  رد  دوشیم . لمع  یبهذم  تواضق  تاررقم  قباطم  هک  تسا  هدش  هتخانش  عرـش  یـصاصتخا  مکاحم  هصاخ  تیحالص 
دیامنیمن قرف  هک  ینانچمه  رگید . بهاذم  قبط  ای  هدش  عقاو  قالط  حاکن و  مالسا  نوناق  قبط  دنشاب و  ناملسم  ریغ  ای  ناملسم  نیجوز  هک 

ناونعب يرگید  زا  یـسک  هکنانچ  اهنآ  ثراو  دننام  يرگید  عفنيذ  ره  نیب  ای  دشاب و  نیجوز  نیب  قالط  حاکن و  لصاب  عجار  فالتخا  هک 
يارب دوش . یفوتم  یعدم و  ردام  نیب  حاکن  دوجو  رکنم  وا  يدنزرف  لوبق  اب  يرگید  دیامن و  ثرالا  مهس  ۀبلاطم  تسا  یفوتم  دنزرف  هکنآ 

: ددرگیم نایب  اًلیذ  « 1310  » هام رذآ  مهن  بوصم  عرش  مکاحم  نوناق  رتشیب  حیضوت 

عرش مکاحم  لیکشت  - 1

-: هدام 1

«. تسا یصاصتخا  مکاحم  زا  عرش  مکاحم  »

-: هدام 2

. تسا عرـش  ماکح  فیاظو  زا  یتکلمم  ۀـعوضوم  نیناوق  بجومب  هک  دوشیم  لیکـشت  يروما  ماجنا  يواعد و  لـصف  يارب  عرـش  مکاـحم  »
«. دیآ لمعب  یمومع  یعدم  تارادا  مکاحم و  فرط  زا  دیاب  عرش  ۀمکحمب  عاجرا 
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-: هدام 3

داهتجا ۀجردب  هک  نواعم  ود  ای  کی  تسا  نکمم  نارهت  عرش  همکحم  يارب  طیارشلا . عماج  دهتجم  کی  زا  دوشیم  لیکشت  عرش  همکحم  »
ار عرـش  مکاحم  زا  کی  ره  ةزوح  درک . دـهاوخ  نیعم  همانماظن  بجومب  هیلدـع  ترازو  ار  نینواعم  فیاـظو  ددرگ . نییعت  دنـشاب  هدیـسر 

«. دنکیم مالعا  نییعت و  هیلدع  ریزو 

-: هدام 4

لیکشت رـضحم  ره   ) دوب دهاوخ  عرـش  همکحم  ماقم  مئاق  یمـسر  رـضحم  هدادن  لیکـشت  عرـش  همکحم  هیلدع  ترازو  هک  یئاههزوح  رد  »
«. دمآ دهاوخ  لمعب  هیلدع  ترازو  ۀمانماظن  قباطم  رضحم  باختنا  طیارشلا ) عماج  دهتجم  کی  زا  دوشیم 

-: هدام 5

نارهت و عرـش  همکحم  ماـکحا  زا  رظن  دـیدجت  عجرم  تسا . نارهت  عرـش  همکحم  تاـیالو ، عرـش  مکاـحم  ماـکحا  رد  رظن  دـیدجت  عجرم  »
ینوناق عنام  ۀطساوب  نارهت  عرـش  ۀمکحم  مکاح  یگدیـسر  هک  يدراوم  رد  تایالو ، عرـش  مکاحم  ماکحا  رد  رظن  دیدجت  عجرم  نینچمه 

«. دش دهاوخ  نیعم  « 6  » ةدام رد  روکذم  بیترتب  دشابن  نکمم 

-: هدام 6

اب وا  ةدنیامن  ای  نیفرط  زا  یکی  روضح  مدـع  تروص  رد  اهنآ و  ناگدـنیامن  ای  نییعادـتم  روضح  اب  ینلع  ۀـسلج  رد  نارهت  عرـش  همکحم  »
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رظن دیدجت  يارب  ار  نارهت  طئارـشلا  عماج  نیدهتجم  زا  رفن  کی  هعرق  قیرطب  مومعلا  یعدـم  ةدـنیامن  وا و  ةدـنیامن  ای  رگید  فرط  روضح 
ًابتک نیعم و  لاس  ود  يارب  هیلدـع  ترازو  فرط  زا  هک  دراذـگیم  هعرقب  ار  ینیدـهتجم  یماـسا  طـقف  نارهت  عرـش  همکحم  دـیامنیم . نیعم 

یفرعم عرـش  همکحمب  دناوتیم  ار  زکرم  طئارـشلا  عماج  دهتجم  رفن  ود  طقف  لاس  ود  ره  يارب  هیلدع  ترازو  دنـشاب . هدش  یفرعم  همکحمب 
«. دنک

هیلدع ترازو  دـنیامن  یگدیـسر  يرماب  دـنناوتن  ینوناق  عنام  ۀطـساوب  ود  ره  ای  هدام  نیا  رد  روکذـم  نیدـهتجم  زا  یکی  هاگره  -: » هرـصبت
«. درک دهاوخ  یفرعم  عرش  ۀمکحمب  ار  رگید  دهتجم  ود  ای  کی  رما ، نآب  یگدیسر  هعرق و  قیرطب  عرش  مکاح  نییعت  يارب 

148 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

عرشب عوجر  دراوم  - 2

-: هدام 7

جاودزا نوناق  « 10  » ةدام رد  روکذـم  دروم  قالط 2 - حاکن و  لـصاب  عجار  يواـعد  دمآ 1 - دـهاوخ  لمعب  لیذ  دراوم  رد  عرـشب  عوجر  »
(. تسا هدیدرگ  خسن  هک  قیرفت  يارب  هقفن و  نداد  زا  رهوش  فاکنتسا  دروم  رد  « ) 1310  » هام دادرم  بوصم 22 

یعرش مکح  غالبا  رودص  - 3

-: هدام 8

همکحم رتفد  ریدم  دتـسرفب . هدرک  عاجرا  ار  رما  هک  ياهمکحم  رتفدب  زور  ود  فرظ  رد  رودص  زا  سپ  ار  دوخ  مکح  دیاب  عرـش  همکحم  »
«. داد دهاوخ  غالبا  رومأمب  نییعادتمب  غالبا  يارب  ار  یعرش  مکح  زور  ود  فرظ  رد  اهتنم  روبزم 

یعرش مکاحم  ماکحا  رد  رظن  دیدجت  - 4

-: هدام 9

: لیذ دراوم  رد  رگم  تسا  رظن  دیدجت  لباق  عرش  مکاحم  ماکحا  »
. دنشاب هدرک  رظن  فرص  ضارتعا  قح  زا  یبتک  دنس  بجومب  مکح  رودص  زا  لبق  نیفرط  هک  یتروص  رد  - 1

ّرقم ياضماب  تبث و  هیـسود  رد  دیاب  رارقا  یهافـش  رارقا  دروم  رد  دشاب . یبتک  ای  یهافـش  رارق  اب  دنتـسم  یعرـش  مکح  هک  یتروص  رد  - 2
«. دشاب هدیسر 

-: هدام 10

«. تسا غالبا  خیرات  زا  زور  هد  تیاکش  تلهم  »

-: هدام 11
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«. تسا هدرک  عرشب  عاجرا  ار  رما  هک  دهدب  ياهمکحم  رتفدب  ار  دوخ  تیاکش  لاح  ضرع  دیاب  یکاش  »

-: هدام 12

ار دوخ  كرادم  دانـسا و  دیاب  یکاش  هوالعب  دـنادیم ، دراو  یعرـش  مکح  رب  یکاش  هک  دـشاب  یتاضارتعا  یمامت  يواح  دـیاب  لاحضرع  »
عرش همکحم  رد  هکنیا  رگم  دش ، دهاوخن  هتفریذپ  يدیدج  دنـس  ضارتعا و  رگید  نآ  میدقت  زا  سپ  دیامن و  همیمـض  روبزم  لاح  ضرعب 

«. هدوبن وا  رادتقا  ۀطیح  رد  نآ  ندروآ  تسدب  هک  دراد  يدانسا  دیامن  تباث 
149 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

-: هدام 13

یلو دـیامن ، يراددوخ  یعرـش  مکح  قبط  رب  مکح  رودـص  زا  دـیاب  همکحم  تسا  لوبق  لـباق  هک  یـضارتعا  لاـحضرع  لوـصو  زا  سپ  »
رب تسا  فلکم  دـشاب  یفانیتسا  ای  يودـب  هکنیا  زا  معا  همکحم  هدومن و  نیمأت  رارق  رودـص  ياـضاقت  همکحم  نآ  زا  دراد  قح  هل  موکحم 

«. دنک راتفر  هب  یعدم  نیمأت  نوناق  تاررقم  قبط 

-: هدام 14

غالبا يارب  رتفد  ریدم  طسوتب  میامـض  اب  نآ  لوصو  زا  سپ  زور  ود  فرظ  رد  تسا  لوبق  لباق  هک  ار  یـضارتعا  لاحضرع  دـیاب  همکحم  »
سپ دریگب و  دیسر  هدومن  میلست  همکحم  رتفدب  ار  دوخ  یبتک  تاعفادم  زور  هد  ات  تسا  فلکم  يوعد  فرط  دیامن . لاسرا  يوعد  فرطب 

«. دش دهاوخن  هتفریذپ  ياهعفادم  چیه  روبزم  تدم  زا 

-: هدام 15

دوخ نارهت  عرـش  همکحم  هک  یتروص  رد  ات  دتـسرفب  نارهت  عرـش  همکحمب  ار  هیـسود  دیاب  همکحم  رتفد  ریدم  تاعفادم ، لوصو  زا  سپ  »
«. دراد لاسرا  دوب  دهاوخ  عجرم  هک  یعرش  مکاح  دزن  ار  هیسود  هدرک و  راتفر  ةدام 6 »  » قباطم الا  هدومن و  یگدیسر  دشاب  عجرم 

-: هدام 16

عرـشب عاجرا  ار  يوعد  هک  ياهمکحم  داد  ضارتعا  درب  يار  رگا  قیرط  نیاب  تسا  عطاق  تسا  یگدیـسر  عجرم  هک  یعرـش  ۀمکحم  يأر  »
رثؤم دراو و  ار  ضارتـعا  عرـش  همکحم  هاـگره  تشاذـگ و  دـهاوخ  ارجا  عقومب  هدومن و  رداـص  یعرـش  مکح  قبط  رب  یمکح  دوـب  هدرک 

«. دراذگیم ارجا  عقومب  هدومن و  رداص  مکح  نآ  قبط  رب  هیلدع  همکحم  دهدیم و  يأر  هدرک  یگدیسر  يوعد  تیهام  رد  تسناد 

هقرفتم داوم  - 5

-: هدام 17

نیفرط یـضارت  ۀجیتن  رد  هیلدع  مکاحم  يارجم  زا  راک  نوناق ، قباطم  هک  یتروص  رد   ) تایالو زکرم و  عرـش  رـضاحم  رظن  دیدجت  عجرم  »
«. دمآ دهاوخ  لمعب  نوناق  نیا  تاررقم  قباطم  زین  دشاب ) هدش  عوجر  رضاحم  نآب  هعرق  دیق  اب  يوعد 
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-: هدام 18

قباطم هک  تسین  يدراوم  زا  هدش و  عاجرا  حلص  ماکح  ای  عرش  رـضاحم  ای  مکاحمب  « 1307  » هاميد مهدزناپ  زا  لبق  هک  يواعد  هیلک  رد  »
هدرک عاجرا  ار  هیضق  هک  ياهمکحم  دیامن  اضاقت  يوعد  فارطا  زا  یکی  هاگره  دشاب  عرش  مکاحم  صیاصخ  زا  نآب  یگدیسر  نوناق  نیا 

ای همکحم  یبتک  يأر  هماناضاقت  میلـست  زا  لبق  هکنیا  رب  طورـشم  تسا  اضاقت  نیا  لوبقب  فلکم  همکحم  دنک ، یگدیـسر  روبزم  يوعدـب 
«. دشاب هدشن  رداص  حلص  مکاح  ای  عرش  رضحم 

ياضاقت دافم  دهاوخیم  همکحم  نآ  زا  ار  يوعدب  یگدیسر  هک  ياهمکحمب  هماناضاقت  میلست  زا  سپ  تسا  فلکم  هدننکاضاقت  -: » هرصبت
یمکح عرش  رضحم  ای  عرـش  همکحم  فرط  زا  خیرات  نآ  زا  سپ  ات  دهد  عالطا  هدوب  يوعد  عجرم  هک  يرـضحم  ای  همکحمب  ًابتک  ار  دوخ 

«. دوشن رداص 

-: هدام 19

دهاوخ زین  مومعلا  یعدم  عوجر  فرط  دشاب  عرش  ماکحب  عجار  ًانوناق  هک  يروما  ریاس  میق و  نییعتب  عجار  « 6  » هدام رد  روکذم  نیدهتجم  »
«. دوب

-: هدام 20

نارهط عرش  ۀمکحم  روبزم  ماکح  ماکحا  زا  تیاکشب  یگدیسر  عجرم  هدش  عوجر  حلص  ماکحب  نآب  یگدیـسر  اًلبق  هک  يواعد  دروم  رد  »
«. تسا

________________________________________

ه ق ناریا ، نارهت -  ۀیمالسا ، تاراشتنا  دلج ،  6 یماما ،)  ) یندم قوقح  نسح ، دیس  یماما ،
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-: هدام 21

«. درک دهاوخ  نیعم  ار  « 6  » ةدام رد  روکذم  نیدهتجم  نوناق ، نیا  ءارجا  خیرات  زا  سپ  زور  هد  ات  هیلدع  ترازو  يراج  لاس  يارب  »
151 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

دالوا رد  متشه  باتک 

هراشا

زا هک  روبزم  باتک  ثانا . ای  دشاب  روکذ  دشاب ، هدمآ  دوجوب  يرگید  زا  هطساوالب  ای  هطـساوب  هک  تسا  یـسک  نآ  تسا و  دلو  عمج  دالوا 
باب دالوا ، تیبرت  يرادـهاگن و  رد  مود  باب  بسن ، رد  لوا  باب  تسا : باب  هس  رب  لمتـشم  دـشابیم ، م  ق . « 1194  » ةدام ات  « 1158  » ةدام

. يردپ دج  ردپ و  يرهق  تیالو  رد  موس 
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بسن رد  لوا - باب 

هراشا

يرگید زا  یسک  ۀطساوالب  میقتسم و  يدنواشیوخب  ار  روبزم  باب  یندم  نوناق  دشابیم . يدنواشیوخ  تبارق و  ینعمب  تسا و  ردصم  بسن 
هدومنن وگتفگ  فارطا ) يدنواشیوخ  نینچمه  هطـساوب و  میقتـسم و  ریغ  يدنواشیوخ   ) يدنواشیوخ رگید  ماسقاب  عجار  هداد و  صاصتخا 

. دشابیم هطساوالب  میقتسم و  يدنواشیوخ  زا  یشان  يدنواشیوخ  رگید  ماسقا  هک  تسنآ  رما  نیا  تلع  تسا .
. دیآیم دوجوب  درم  نز و  یکیدزن  زا  هفطن  داقعنا  ۀطساوب  هک  تسا  يرما  بسن 

. ددرگیم دوجوم  دشاب  ردام  يرگید  ردپ و  یکی  هک  رفن  ود  نآ  لفط و  نیب  ینوخ  یعیبط  ۀطبار  رما ، نیا  زا 
قح تناضح ، تیالو و  قح  حاکن ، تمرح  ثراوت ، لیبق  زا  دشابیم ، هدیدع  ماکحا  راثآ و  ياراد  دوشیم  هداد  حرـش  هکنانچ  يدنواشیوخ 

، دریگ رارق  راکنا  ای  دیدرت  دروم  يرگید  اب  یـسک  يدنواشیوخ  هک  یتروص  رد  اذـل  دـندرگیم ، عفتنم  نآ  زا  ریقف  نادـنواشیوخ  هک  قافنا 
. دیامنب يوعد  هماقا  هاگداد  رد  نآ  تابثا  يارب  دناوتیم  عفنيذ 

. دشابیم ردپ  يرگید  ردام و  یکی  هک  دسریم  رفن  ودب  ًامیقتسم  سک  ره  بسن  تشذگ  هچنآ  ربانب 
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دـیامنب و يرگید  اـب  يدـنواشیوخ  يوعد  یکی  هک  وحن  نیدـب  دریگ . رارق  فـالتخا  دروـم  تسا  نکمم  رفن  ود  نیب  يدـنواشیوخ  ۀـطبار 
. دیامن راکنا  ای  دیدرت  ار  نآ  يرگید 

و هدج ، دج و  ای  ردام  ردپ و  دالوا و  نیب  يدنواشیوخ  دننام  دشاب  میقتـسم  يدنواشیوخ  تسا  نکمم  راکنا  دـیدرت و  دروم  يدـنواشیوخ 
. اهنآ دالوا  لاوخا و  مامعا و  نیب  يدنواشیوخ  دننام  دشاب  فارطا  يدنواشیوخ  تسا  نکمم 

. دوشیم تردابم  نآ  حرشب  اًلیذ  هک  ددرگیم  يردپ  بسن  ای  يردام و  بسن  تابثا  رب  ینتبم  الاب  دراوم  زا  یکی  ره  رد  يدنواشیوخ  تابثا 

يردام بسن  لوا -

ملـسم نزب  لفط  باستنا  يرگید  زا  سپ  یکی  رما  ود  تاـبثا  اـب  دریگ ، رارق  فـالتخا  دروم  ینزب  یلفط  يدـنزرف  باـستنا  هک  یتروص  رد 
: دوشیم هتخانش  وا  یعیبط  ردام  نز  ددرگیم و 

. دشاب هدش  دلوتم  تدم  نآ  رد  هک  دراد  اضتقا  لفط  نس  هک  یتدم  رد  نز  لمح  عضو  فلا -
. هدومن لمح  عضو  نز  هک  تسا  یلفط  نامه  دوشیم  نزب  تبسن  وا  يدنزرف  يوعد  هک  یلفط  ب -

نوخ شیامزآ  دومن  تابثا  ناوتن  ار  الاب  رما  ود  هک  یتروص  رد  دوب . دـهاوخ  نکمم  هاگداد  رد  یلیلد  هنوگ  ره  ۀلیـسوب  الاب  رما  ود  تاـبثا 
نز نآ  دوشب و  ینزب  تبـسن  یلفط  باستنا  يوعد  هک  تسیتروص  رد  دـش  هتفگ  هچنآ  دـیامن . تباث  نزب  ار  لفط  يردام  باـستنا  دـناوتیم 

يوعد ۀماقا  هاگداد  رد  تسا  هدش  هتخانش  یلفط  ردام  همانسانش  گرب  ۀلیسوب  هک  ینز  هاگره  یلو  ددرگ ، دوخ  زا  لفط  نآ  تدالو  رکنم 
شیامزآ زا  ناوتیم  هک  ینانچمه  ددرگ ، تباث  الاب  رما  ود  زا  یکی  هک  تسا  یفاک  ددرگ ، نآ  رکنم  لفط  دنادن و  دوخ  زا  ار  لفط  دیامن و 

. تساوخ کمک  نوخ 

يردپ بسن  مود -
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ردامب  یلفط  يدنزرف  باستنا  تابثا  زا  رتراوشد  ردپب ، یلفط  يدنزرف  باستنا  تابثا 
 153 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

زا هک  ناـهاوگ  ۀلیـسوب  ناوـتیم  تسا و  دوهـشم  بلغا  یجراـخ و  يرما  نآ  ددرگیم و  تباـث  تدـالو  ۀلیـسوب  رداـمب  باـستنا  اریز  تسا ،
روما زا  هک  دشابیم  وا  ۀفطن  زا  كدوک  تقلخ  رب  ینتبم  هک  ردپب  باستنا  فالخ  رب  دومن ، تابثا  دوریم  رامـشب  هلدا  نیرتمیدق  نیرتهداس و 

. تسا یناهنپ 
. یکشزپ ياهشیامزآ  يرگید  ینوناق و  ۀلدا  تاراما و  یکی  تسا : ریذپناکما  هلیسو  ودب  يردپ  باستنا  تابثا 

بسن ماسقا 

هراشا

: تسا مسق  هس  رب  یقوقح  رظن  زا  دوشیم  دوجوم  ردام  ردپب و  لفط  ینوخ  ۀطبار  ۀلیسوب  هک  بسن 
. ههبش زا  یشان  بسن  ینوناق 2 - بسن  - 1

: ددرگیم نایب  هناگادج  لصف  هس  رد  هک  انز . زا  یشان  بسن  - 3
154 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

ینوناق بسن  لوا  لصف 

تایلک

( عطقنم ای  مئاد  زا  معا   ) حیحص حاکن  نانآ  نیب  هفطن  داقعنا  نیح  رد  هک  دشابیم  يردام  ردپب و  لفط  يدنواشیوخ  زا  ترابع  ینوناق  بسن 
. تسا هدوب  دوجوم 

نانآ زا  دلوتم  لفط  دـنیامن  جاودزا  رگیدـکی  اب  یعیبط  ردام  ردـپ و  نآ  سپـس  ددرگ و  دـقعنم  جاودزا  زا  لبق  لفط  ۀـفطن  هاگره  نیاربانب 
. دننادب دوخ  زا  ار  لفط  نانآ  دوش و  دلوتم  تیجوز  نامز  رد  هچ  رگا  دوب ، دهاوخن  ینوناق 

. ینوناق بسن  راثآ  ینوناق . بسن  تابثا  دوشیم : وگتفگ  ثحبم  ود  رد  ینوناق  بسن 
155 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

ینوناق بسن  تابثا  لوا  ثحبم 

هراشا

ینز درم و  نآ  ۀـفطن  زا  لفط  دـیامن  تیاکح  هک  یلیلد  ره  ۀلیـسوب  دریگ  رارق  فالتخا  دروم  ردـپب  لفط  ینوناـق  باـستنا  هک  یتروص  رد 
ریز رما  ود  ۀلیـسوب  ینوناق  بسن  نیاربانب  تسا . تابثا  لباق  هتـشاد  دوجو  حیحـص  حاکن  هفطن  داقعنا  نامز  رد  ناـنآ  نیب  هک  هدـش  دوجوم 

: ددرگیم تباث 

درم نز و  نیب  حیحص  حاکن  ندوب  - 1
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نکمم دشاب  اهنآ  دوخ  رارقا  هچ  رگا  یلیلد ، ره  ۀلیـسوب  تسا  هدش  لفطب  تبـسن  وا  يردپ  ياعدا  هک  يدرم  نز و  نیب  حاکن  دوجو  تابثا 
زا دناوتیم  رگیدکی  اب  ددعتم  ياهترفاسم  لزنم و  کی  رد  اهنآ  یناگدنز  مئاد و  شزیمآ  لیبق  زا  درم  نز و  یجراخ  تیعـضو  دوب . دـهاوخ 

. دریگ رارق  یئوشانز  ۀتبثم  نئارق 

تیجوز نامز  رد  لفط  ۀفطن  داقعنا  - 2

هراشا

: تسا نکمم  قیرط  ودب  تیجوز  نامز  رد  لفط  ۀفطن  داقعنا  تابثا 
. رگید ۀلدا  ۀلیسوب  مود  شارف . هراما  ۀلیسوب  لوا 

شارف ةراما  ۀلیسوب  کی -

هراشا

یلفط ره  یئوشانز  یناگدـنز  شمارآ  ظفح  یگداوناخ و  تفع  تیاعر  يارب  تسا  یکاـح  « 1159  » و « 1158  » ةدام هکنانچ  یندم  نوناق 
ار نآ  هک  الاب  ةدام  ود  رد  روکذم  ینوناق  ةراما  دنادیم . رهوش  نآ  زا  دومن  رهوشب  بوسنم  ار  وا  ناوتب  ددرگ و  دـلوتم  رادرهوش  نز  زا  هک 

شارف بحاص  نآ  زا  دـنزرف  ینعی  دـشابیم ، رجحلا ) رهاعلل  شارفلل و  دـلولا   ) يوبن ثیدـح  رب  ینتبم  هداهن  مان  شارف  ةراـما  مالـسا  قوقح 
هک  یسک  يارب  دشابیم و 
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. تسا گنس  دهد  انزب  تبسن  ار  وا 

شـش زا  رتمک  دلوت  نامز  ات  یکیدزن  خیرات  زا  هکنیا  رب  طورـشم  تسا ، رهوشب  قحلم  تیجوز  نامز  رد  دـلوتم  لفط  : » م ق . « 1158  » هدام
«. دشاب هتشذگن  هام  هد  زا  رتشیب  هام و 

زا هدرکن و  رهوش  زونه  ردام  هکنیا  رب  طورـشم  تسا ، رهوشب  قحلم  دوش  دـلوتم  حاکن  لـالحنا  زا  دـعب  هک  یلفط  ره  : » م ق . « 1159  » هدام
تدالو نامز  ات  یکیدزن  خـیرات  زا  هک  دوش  تباث  هکنآ  رگم  دـشاب ، هتـشذگن  هام  هد  زا  شیب  لفط  تدالو  زور  اـت  حاـکن  لـالحنا  خـیرات 

«. دشاب هتشذگ  هام  هد  زا  شیب  ای  هام و  شش  زا  رتمک 
لفط دـلوت  تسا : هداد  رارق  رظن  دروم  ار  لفط  دـلوت  نامز  دوشیم  هدـید  اًلیذ  هکنانچ  شارف  ةراما  لامعا  رد  یئامنهار  رظن  زا  یندـم  نوناق 

. تیجوز لالحنا  زا  سپ  لفط  دلوت  تیجوز و  نامز  رد 

تیجوز نامز  رد  لفط  دلوت  لوا -

هراشا

دوشیم هتخانـش  رهوش  نآ  زا  ددرگ  دـقعنم  تیجوز  نارود  رد  وا  ۀـفطن  هک  یلفط  م  ق . « 1158  » ةدام رد  روکذـم  شارف  ینوناق  ةراما  قبط 
: هکنیا رب  طورشم 

دشاب هدش  عقاو  نیجوز  نیب  یکیدزن  فلا -

نز ربد  ای  لـبق  رد  دـشاب ) عوطقم  تلآ  زا  یتمـسق  هچ  رگا   ) هفـشح رادـقمب  روکذ  تلآ  ندـش  ناـهنپ  زا  هیاـنک  هداـم ، رد  یکیدزن  ۀـملک 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 1375 

http://www.ghaemiyeh.com


. دشاب هدشن  لازنا  ای  دشاب  هدش  لازنا  درم  زا  هک  دیامنیمن  قرف  رما  نیا  رد  دشابیم .
. دناهتسناد یکیدزن  مکح  رد  ار  ذیخفت  اهقف 

بـسن رب  لیلد  دناوتیمن  دوخ  يدوخب  الا  تسا و  هتفرگ  رارق  شارف  ةدـعاق  يانبم  ددرگیم  هفطن  داقعنا  ببـس  هکنآ  رابتعاب  یـسنج  یکیدزن 
بجوم هک  يروما  زا  لازنا  مدع  اب  لبق  رد  یکیدزن  نینچمه  ذـیخفت و  ای  ربد  رد  یکیدزن  دـننام  دراوم  یـضعب  رد  اریز  دریگ ، رارق  ینوناق 

یکیدزن هک  ددرگیم  يراج  یتروص  رد  شارف  ةراما  هک  دناهدومن  حیرـصت  هیماما  ياهقف  زا  ضعب  تهج  نیدـب  دـشابیمن . ددرگ  نز  لمح 
روبزم  ءاهقف  ۀتفگب  هجوت  اب  هک  دسریم  رظنب  دوش . لفط  داجیا  يارب  أشنم  دناوتب  ات  دوشب  لازنا  هکنآ  طرشب  دیآ ، لمعب  لبق  زا 
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نیارباـنب دورب . نآ  زا  لـفط  نیوکت  ناـکما  هک  دریگ  رارق  رهوـشب  لـفط  باـستنا  ياـنبم  دـناوتیم  یتروـص  رد  یکیدزن  یقوـقح ، قـطنم  و 

فالخ رب  دریگ . رارق  بسن  تبثم  دـناوتیمن  تسین  دوجوم  دـیئوزوتامرپسا )  ) یتایح ةداـم  وا  ینم  رد  هک  یـسک  اـی  یـصخ و  درم  یکیدزن 
نامز رد  دـلوتم  لفط  هکلب  تسین ، مزـال  بسن  تاـبثا  يارب  تیجوز  ناـمز  رد  یکیدزن  تاـبثا  هک  دـننآ  رب  رگید  ياـهقف  زا  یـضعب  ناـنیا 

رب هوالع  روبزم  رظن  يانبم  هک  دسریم  رظنب  تسا . رهوشب  قحلم  دشاب  هدـش  دـلوتم  حاکن  داقعنا  زا  سپ  هام  شـش  هک  یتروص  رد  تیجوز 
صوصخب نآ  تاـبثاب  جاـیتحا  هدـمآ و  لـمعب  لـبق  زا  یکیدزن  نیجوز  نیب  جاودزا  زا  سپ  هک  تسنآ  راهظتـسا  یگداوناـخ  تفع  ظـفح 

ناوتیمن ًامومع  تهج  نیدب  دـندرگیمن و  هاگآ  نآ  زا  نارگید  دریگ و  ماجنا  یناهنپ  رد  دوشیم  یعـس  هک  تسا  يروما  زا  یکیدزن  درادـن .
. تساوخ کمک  رهاوظ  لاوحا و  عاضوا و  نئارق و  زا  دیاب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  راچان  دومن و  تابثا  یلیلد  ۀلیسوب  ار  نآ 

دشاب یکیدزن  خیرات  زا  هام  شش  زا  سپ  لفط  دلوت  ب -

هچنانچ لفط  هک  تسنآ  هداد ، رارق  حاکن  داقعنا  ققحت  زا  هاـم  شـش  زا  سپ  لـفط  دـلوت  ار ، شارف  ققحت  طرـش  یندـم  نوناـق  هکنآ  تلع 
رتمک هاگره  الا  و  دشاب ، هتشذگ  وا  ۀفطن  داقعنا  خیرات  زا  رتشیب  ای  هام  شش  دیاب  راچان  دیامن  یلالقتسا  یناگدنز  محر  زا  جراخ  رد  دناوتب 

. تسین لقتسم  یناگدنز  يارب  ایهم  ددرگ  دلوتم  لفط  داقعنا ، خیرات  زا  هام  شش  زا 
. تسا لماک  لفط  رد  لمح  تدم  لقا  هام ، شـش  اریز  دیامنب ، یناگدـنز  محر  زا  جراخ  رد  دـناوتیم  هک  تسا  یلماک  لفط  رد  هدام  ضرف 

نتشذگ تسج و  دانتـسا  شارف  ةدامب  ناوتیمن  دریگ ، رارق  فالتخا  دروم  دوش  طقـس  لامک  زا  لبق  هک  یلفط  بسن  تابثا  هچنانچ  نیاربانب 
نامز زا  هک  ار  یتدـم  ناوتیم  نینج  یعیبط  تیعـضوب  هجوت  اب  یکـشزپ  رظن  زا  هکلب  دومن ، تیاعر  ار  یکیدزن  خـیرات  زا  هاـم  شـش  تدـم 
يرمق هام  هدام ، رد  روکذـم  هام  داد . رارق  مکح  دروم  ار  وا  باـستنا  مدـع  اـی  باـستنا و  نئارق ، هلدا و  ۀلیـسوب  تسناد و  هتـشذگ  یکیدزن 

. دشابیم لمح  تدم  باستحا  رد  ملسم  تداع  زا  تسا و  مالسا  قوقح  رظن  دروم  يرمق  ياههام  اریز  تسا ،
158 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

دلوت نامز  ات  یکیدزن  خیرات  زا  هام  هد  زا  شیب  نتشذگنب  ج -

هراشا

نینج هک  تسنآ  هداد  رارق  دلوت  نامز  ات  یکیدزن  خـیرات  زا  هام  هد  زا  شیب  نتـشذگنب  ار  شارف  ققحت  طرـش  م  ق . « 1158  » هد هکنآ  تلع 
هک روظنم  یکیدزن  خـیرات  زا  هام  هد  زا  شیب  یلفط  هچنانچ  نیاربانب  دـنامیمن . یقاب  محر  رد  هفطن  داـقعنا  خـیرات  زا  هاـم  هد  زا  شیب  ۀـعیبط 

عقاو ًادعب  هک  دشابیم  يرگید  یکیدزن  هکلب  هدشن ، دقعنم  یکیدزن  نآ  زا  لفط  ۀفطن  هک  دوب  نآ  رب  دیاب  ددرگ ، دلوتم  هدش  هتخانـش  أدـبم 
. تسا هدش  نآ  رب  عامجا  يوعد  هک  تسا  لمح  تدم  رثکا  هام  هن  رگید  لوق  هدیدرگ و  لقن  طوسبم  رد  خیش  زا  روبزم  لوق  تسا . هدش 

دلوتم لفط  رهوش ، اب  نز  یکیدزن  نیرخآ  خیرات  زا  هام  هد  نتـشذگ  زا  سپ  هاگره  تسا ، هام  هد  لمح  تدم  رثکا  هک  تشذگ  هچنآ  ربانب 
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ترفاـسمب دـنک و  كرت  نیدرورف  لوا  رد  نارهط  رد  ار  دوـخ  نز  یـسک  هاـگره  اًـلثم  تسناد ، رهوـشب  بوـسنم  ار  لـفط  ناوـتیمن  ددرگ ،
ود تابثا  اب  دوشیمن . هتخانـش  رهوش  نآ  زا  روبزم  لفط  دـیامن  لمح  عضو  نز  رهوش ، ترفاسم  خـیرات  زا  هام  هدزای  زا  سپ  دورب و  اکیرمآ 

. دوشیم بوسحم  رهوش  نآ  زا  لفط  هام ،) هد  هام و  شش  نیب  رد  لفط  دلوت  درم و  نز و  نیب  حاکن  دوجو   ) الاب رد  روکذم  طرش 
يدرم نآ  زا  یکیدزن  خیرات  زا  هام  هد  هام و  شـش  نیب  دلوتم  لفط  هک  یعیبط  ةدـعاق  یکی  تسا : رما  ود  رب  ینتبم  تقیقح  رد  شارف  ةراما 

. ددرگ ملسم  نآ  فالخ  هکنآ  رگم  دشابیم ، یگداوناخ  تفع  ندرکن  رادهحیرج  هک  یقالخا  ةدعاق  يرگید  هدومن و  یکیدزن  هک  تسا 

ردپب بسن  تابثا  قیرط 

هراشا

هک یلاثم  ۀلیسوب  فرط ، عافد  يردپ و  بسن  تابثا  يارب  هاگداد  رد  نآب  دانتـسا  قیرط  و  تسا ، شارف  ةراما  حرـش  دش  هتفگ  الاب  رد  هچنآ 
: ددرگیم نشور  یناسآب  دوشیم  جرد  اًلیذ 

ثرالا مهـس  تسا و  دمحم  ینوناق  دنزرف  هک  ددرگ  یعدم  دـیامنب و  دـمحم  ۀـثرو  تیفرطب  يوعد  ۀـماقا  هاگداد  رد  دیـشمج  هاگره  اًلثم 
رارقا  همانسانش ، ۀلیسوب  ًامیقتسم  ار  دوخ  ینوناق  باستنا  دناوتب  دیشمج  هچنانچ  دنشاب ، رکنم  اهنآ  دنک و  هبلاطم  ار  دوخ 
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( نآ لاثما  دـمحم و  لزنم  رد  يدـنزرف  ناونعب  یناگدـنز  لیبق  زا   ) جراخ لاوحا  عاضوا و  نئارق و  اـی  ناـهاوگ  یهاوگ  یهافـش ، اـی  یبتک 

دمحمب دوخ  بسن  تابثا  يارب  میقتـسم  لیلد  دیـشمج  هاگره  الا  دـیامنیمن و  ادـیپ  شارف  ةراما  زا  نتـساوخ  کمکب  جایتحا  دـیامن  تاـبثا 
ار لیذ  رما  ود  یعدم  تسا  یفاک  شارف  ةراما  زا  ةدافتـسا  يارب  هک  دسریم  رظنب  دیوجب . تناعتـسا  شارف  هراما  زا  دیاب  راچان  دشاب  هتـشادن 

: دیامن تباث 
. تسا هتفای  دلوت  ینیعم  نز  زا  یعدم  هک  ددرگ  تباث  تسا  مزال  شارف  ةراماب  دانتسا  يارب  اریز  ردامب ، دوخ  یعیبط  باستنا  - 1

. تسناد ود  نآ  تیجوز  تدم  رد  ار  دیشمج  ۀفطن  داقعنا  ناوتب  هک  یخیرات  رد  دمحم  نز و  نآ  نیب  حاکن  دوجو  - 2
دمحم زا  دیـشمج  يدـنزرف  الاب  رما  ود  تابثا  اب  دنـشابیم . تابثا  لباق  لاوحا  عاضوا و  نئارق و  ای  هلدا و  زا  کـی  ره  ۀلیـسوب  روبزم  رما  ود 
ياراد وا  ای  هدرواین و  لمعب  یکیدزن  روبزم  نز  اب  دـمحم  هک  دـنیامن  تباث  هثرو  هکنیا  رگم  ددرگیم ، دوجوم  شارف  ةراما  دوشیم و  ملـسم 
خیرات زا  هام  هد  زا  رتشیب  ای  هام  شـش  زا  رتمک  دیـشمج  هکنآ  اـی  تسا و  هدوبن  دوجوم  وا  ینم  رد  یتاـیح  ةداـم  اـی  هدوبن و  تیلوجر  تلآ 

. تسا هتفای  دلوت  وا  نز  دمحم و  نیب  یکیدزن 
رگا م  ق . « 1158  » هدام رد  روکذم  تسا ) هتشذگن  هام  هد  زا  رتشیب  هام و  شش  زا  رتمک  یکیدزن  خیرات  زا  هکنیا  رب  طورشم   ) ترابع رهاظ 

، تسا هتـشذگن  هام  هد  زا  رتشیب  هام و  شـش  زا  رتمک  یکیدزن  خیرات  زا  هک  دـنک  تباث  دـیاب  شارف  ةراماب  ةدـننک  دانتـسا  هک  تسنآ  رب  هچ 
هاـگآ نآ  رب  نیفرط  زا  ریغ  رتـمک  دریگیم و  ماـجنا  یناـهنپ  رد  نارگید  ةدـید  زا  رود  هک  دـشابیم  يروما  زا  یکیدزن  هکنآـب  هجوـت  اـب  یلو 

هک تسا  یندـم  نوناق  « 1159  » ةدام دافم  رما  نیا  دـییأت  تساوخ . ار  نآ  ققحت  رب  لیلد  شارف  ةراماب  ةدـننک  دانتـسا  زا  ناوتیمن  دـندرگیم ،
. دیامن تباث  ار  حاکن  دوجو  تسا  یفاک  شارف  ةراما  هک  دسریم  رظنب  نیاربانب  دمآ  دهاوخ  نآ  حرش 

، دیآ دوجوب  نز  نآ  زا  یلفط  دیامن و  یکیدزن  انزب  يرادرهوش  نز  اب  یبنجا  درم  هک  یتروص  رد  عرف 1 -

نآ  زا  لفط  م  ق . « 1158  » هدام رد  روکذم  طیارش  ندوب  عمج  اب 
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لفط ۀفطن  داقعنا  ندوبن  ملسم  اب  اریز  تسا ، یبنجا  درم  زا  دوش  هداد  لامتحا  هک  دشاب  یتدم  رد  لفط  دلوت  هچ  رگا  دوشیم ، هتخانش  رهوش 
ناوتب هک  ماداـم  شارف  ةراـما  قبط  نیارباـنب  تخاـس . رادهحیرج  ار  بسن  مارتحا  دومن و  لزلزتم  ار  یئوشاـنز  تفع  ناوتیمن  یبـنجا  درم  زا 

. دوشیم هتخانش  رهوش  نآ  زا  تسناد ، رهوشب  قحلم  ار  لفط 
رد بئاغ و  تسناد  واب  قحلم  ار  لفط  ناوتب  هک  یتدـم  رد  رهوش  هکنآ  دـننام  تسین ، رهوش  نآ  زا  لـفط  هک  ددرگ  تباـث  هک  یتروص  رد 
اب ناوتیم  و  تسا ) هتـشذگ  هام  هد  زا  رتشیب  ای  هام و  شـش  زا  رتمک  دلوت  نامز  ات  دوخ  رهوش  اب  نز  یکیدزن  خیرات  زا  ینعی   ) هدوب ترفاسم 

تباث یبنجا  درم  هکنآ  رگم  دوب ، دـهاوخ  وا  نآ  زا  تسناد  یبنجا  درمب  بستنم  ار  لـفط  نآ  رثکا  لـقاب و  هجوت  لـمح و  تدـم  باـستحا 
تروص نیا  رد  هک  تسا  هدمآ  دوجوب  وا  زا  لفط  هک  دوریم  لامتحا  هتشاد و  یکیدزن  ۀطبار  زین  يرگید  درم  اب  نامز  نآ  رد  نز  هک  دیامن 

. دوشیم هداد  رفن  ود  نآ  زا  کی  رهب  باستنا  لامتحا 

، دیامن یکیدزن  ههبشب  يرادرهوش  نز  اب  یبنجا  درم  هک  یتروص  رد  عرف 2 -

هراشا

دننام ههبشب ، یکیدزن  رد  شارف  ةراما  یقوقح  رظن  زا  اریز  دریگ ، رارق  یگدیسر  دروم  دیاب  ههبشب  یطاو  رهوش و  زا  کی  رهب  لفط  باستنا 
تمرحب لهج  رثا  رد  ههبشب  یطاو  هک  تسنآ  ههبشب  یکیدزن  رد  شارف  ةراما  ءارجا  بجوم  ددرگیم . يراج  حیحـص  حاکن  رد  شارف  ةراما 

رما نیا  رد  دـیامنیمن . رادهحیرج  ار  یگداوناخ  تفع  واب  لفط  باستنا  تسا و  مرتحم  وا  بسن  هدـشن و  یمارح  لمع  بکترم  دوخ ، لمع 
زا کی  رهب  لفط  باستناب  یگدیـسر  يارب  نیاربانب  تسا . هدوب  ملاع  هکنآ  ای  دـشاب  درم  اب  یکیدزن  تمرحب  لـهاج  نز  هک  دـنکیمن  یقرف 

لقا و ینعی   ) تسا هدـمآ  دوجوب  کی  مادـک  زا  لفط  ۀـقیقح  ددرگ  مولعم  ات  دوشیم  هتفرگ  رظن  رد  وا  یعیبط  بسن  ههبـشب ، یطاو  رهوش و 
يرادرهوش نز  اب  انزب  یبنجا  درم  هک  يدروم  فالخ  رب  دوشیم ) باستحا  ود  نآ  زا  کی  رهب  تبـسن  یکیدزن  خـیرات  زا  لمح  تدـم  رثکا 

كالم هک  شارف  ةراما  هکنآ  رگم  دوشیم ، هتخانـش  وا  نآ  زا  هچب  تسا و  امرف  مکح  رهوشب  تبـسن  شارف  ةراـما  هک  دـشاب  هدومن  یکیدزن 
نآ  زا  لفط  هک  ددرگ  تباث  یکشزپ  ياهشیامزآ  ۀلیسوب  ای  دوشن و  يراج  تسا  رهوشب  لفط  باستنا 
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. دشاب دوجوم  فالخ  رب  لیلد  هکنآ  رگم  تسا  ربتعم  ینوناق  تاراما  م  هدام 1323 ق . روتسدب  اریز  تسین ، رهوش 

: دیآیم شیپ  ریز  ضرف  هس  زا  یکی  رادرهوش ) نز  اب  ههبشب  یکیدزن   ) الاب عرفب  یگدیسر  رد 

دشاب هتشذگن  هام  هد  زا  رتشیب  هام و  شش  زا  رتمک  دوخ  رهوش  اب  نز  یکیدزن  خیرات  زا  لفط  دلوت  هاگره  فلا -

ةراما اریز  تسا ، رهوش  نآ  زا  لـفط  تسناد ، یبنجا  درم  زا  ار  لـفط  ناوتن  لـمح  تدـم  رثکا  لـقا و  باـستحا  دـننام  تاـهج  زا  یتهجب  و 
. دشابیم امرفمکح  رهوشب  تبسن  ًارصحنم  شارف 

دشاب هتشذگن  هام  هد  زا  رتشیب  هام و  شش  زا  رتمک  نز  اب  یبنجا  درم  یکیدزن  خیرات  زا  لفط  دلوت  هاگره  ب -

زا لفط  تسناد ، رهوشب  قحلم  ار  لفط  ناوتن  لمح  تدم  رثکا  لقا و  باستحا  ۀلیـسوب  دیدش  يرامیب  ترفاسم و  دننام  تاهج  زا  یتهجب  و 
. دشابیم يراج  ههبشب  یطاوب  تبسن  ًارصحنم  شارف  ةراما  اریز  تسا ، هدومن  یکیدزن  ههبشب  هک  تسا  يدرم  نآ 

ناـنآ زا  کـی  ره  زا  ار  لـفط  ناوتیم  هک  دـشاب  يروط  نز  اـب  یبنجا  درم  رهوش و  زا  کـی  ره  یکیدزن  خـیرات  زا  لـفط  دـلوت  هاـگره  ج -
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، تسناد

کی ره  رد  نآ  ءارجا  تسا و  دوجوم  رهوش  یبنجا و  درم  زا  کـی  رهب  تبـسن  شارف  ةراـما  اریز  ددرگیم ، لکـشم  کـی  رهب  لـفط  قاـحلا 
هعرق ۀلیسوب  ود  نآ  زا  یکیب  لفط  باستنا  دناهدرک و  لح  ار  روبزم  لاکشا  عارقتسا  ۀلیـسوب  ءاهقف  تسا . يرگید  رد  نآ  ءارجا  اب  ضراعم 

ههبـشب یطاوب  تبـسن  نآ  رب  مدـقم  رهوشب  تبـسن  ار  شارف  ةراما  نوناق ، الاب  دروم  رد  هک  تسنآ  بسانم  هک  دـسریم  رظنب  ددرگیم . مولعم 
هاگره ًاصوصخم  دومن ، رادهحیرج  ههبشب  یطاوب  لفط  باستنا  لامتحاب  ناوتیمن  ار  یئوشانز  تفع  یگداوناخ و  مظن  شمارآ  اریز  دنادب ،

. دشاب وا  اب  یئوشانز  ۀطبار  ندوبنب  ملاع  نز 

حاکن لالحنا  زا  سپ  لفط  دلوت  مود -

هراشا

تیعـضو ود  زا  یکی  رد  نز  نآ  دوش ، دـلوتم  نز  زا  یلفط  رهوش ) توف  ای  قالط  ای  خـسف  رثا  رد   ) حاـکن لـالحنا  زا  سپ  هک  یتروص  رد 
: دوب دهاوخ 
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تسا هدرکن  رایتخا  مود  رھوش  زونھ  نز  فلا -

م: ق . « 1159  » هدام روتسدب 
حاکن لالحنا  خیرات  زا  هدرکن و  رهوش  زونه  ردام  هکنیا  رب  طورـشم  تسا ، رهوشب  قحلم  دوش  دـلوتم  حاکن  لالحنا  زا  دـعب  هک  یلفط  ره  »

ای هام و  شـش  زا  رتمک  تدالو  نامز  ات  یکیدزن  خـیرات  زا  هک  دوش  تباث  هکنآ  رگم  دـشاب ، هتـشذگن  هام  هد  زا  شیب  لفط  تدالو  زور  اـت 
حاکن لالحنا  خیرات  زا  ار  لمح ) تدم  رثکا   ) هام هد  باستحا  أدبم  هداد و  رییغت  ار  دوخ  نایب  ةوحن  الاب  ةدام  دشاب » هتشذگ  هام  هد  زا  شیب 

. تسا هتسناد  یکیدزن  ار  أدبم  هک  م  ق . « 1158  » هدام فالخ  رب  هداد  رارق 
ضرف نوناـق  ینعی  دـشابیم ، نیجوز  نیب  یکیدزن  زا  فشاـک  حاـکن  دوجو  هک  تسنآ  ناـیب  ماـقم  رد  م  ق . « 1159  » ةدام هک  دـسریم  رظنب 

، باستنا یعدم  تسا  یفاک  حاکن  لالحنا  زا  سپ  شارف  تابثا  ۀلحرم  رد  اذل  تسا ، هدـمآ  لمعب  یکیدزن  حاکن  لالحنا  زا  لبق  هک  هدومن 
. تسا هتشذگن  هام  هد  زا  شیب  لفط  دلوت  ات  حاکن  لالحنا  زا  هک  دیامن  تباث 

ربتعم هدـشن  تباث  نآ  فـالخ  هک  ماداـم  م  ق . « 1323  » هدام روتـسدب  تسا و  یئاـضق  تاراـما  زا  یکی  تیجوز  تدـم  رد  یکیدزن  ضرف 
دقع خیرات  زا  هک  دیامن  تباث  هکنآ  دننام  تسا ، هتشذگ  هام  شش  زا  رتمک  یکیدزن  خیرات  زا  هک  دنک  تباث  باستنا ، رکنم  هکنانچ  تسا ،

خیرات زا  هام  جنپ  زا  سپ  دهد و  قالط  ار  وا  زور  هدزناپ  زا  سپ  دیامن و  جاودزا  ینز  اب  یـسک  هاگره  الثم  درذگیم . مین  هام و  جـنپ  حاکن 
خیرات زا  هک  دـیامن  تباث  باـستنا  رکنم  هاـگره  تسا  نینچمه  دوشیمن . يراـج  دروم  نیا  رد  شارف  ةدـعاق  ددرگ ، دـلوتم  یلفط  لـالحنا 

لفط تسا ، هدوب  روشک  زا  جراخ  رد  توف  زا  لبق  لاس  کی  زا  رهوش  هک  دیامن  تابثا  هکنآ  دننام  تسا ، هتـشذگ  هام  هد  زا  شیب  یکیدزن 
. ددرگیمن يراج  شارف  ةراما  اریز  دوب ، دهاوخن  رهوش  نآ  زا 

تسا هدرک  رایتخا  مود  رھوش  نز  ب -

هراشا

، ددرگ دلوتم  وا  زا  یلفط  دنک و  رهوش  ًاددجم  نز  دوش و  لحنم  یکیدزن  زا  سپ  حاکن  دقع  هک  یتروص  رد  : » م ق . « 1160  » ةدام روتسدب 
رهوش  نآب  وا  قاحلا  لبق  داوم  قباطم  هک  دوشیم  قحلم  يرهوشب  لفط 
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تاراما هکنآ  رگم  تسا ، مود  رهوشب  قحلم  لفط  دشاب ، نکمم  رهوش  ود  رهب  لفط  قاحلا  لبق ، داوم  قباطم  هک  یتروص  رد  تسا . نکمم 

«. دنک تلالد  نآ  فالخ  رب  هیعطق 
، دوشیم مولعم  الاب  ةدام  زا  هکنانچ 

: دیآ شیپ  تسا  نکمم  ضرف  هس  دیآ  ایندب  وا  زا  یلفط  دنک و  رایتخا  مود  رهوش  حاکن ، لالحنا  زا  سپ  هک  ینز  رد 

، ددرگن يراج  مود  رهوشب  تبسن  دشاب و  دوجوم  لوا  رهوشب  تبسن  شارف  ةراما  لفط  ةرابرد  هک  یتروص  رد  کی -

شـش زا  رتمک  ای  هدماین و  لمعب  یکیدزن  ای  مود  رهوشب  تبـسن  هتـشذگن و  هام  هد  زا  رتشیب  لوا  رهوش  حاکن  لالحنا  خیرات  زا  هکنآ  دننام 
زور هد  هام و  راهچ  ءاضقنا  زا  سپ  نز  دریمب و  رهوش  هاگره  اًلثم  دوب . دهاوخ  لوا  رهوشب  قحلم  لفط  روبزم  ضرف  رد  دـشاب . هتـشذگ  هام 

رهوش نآ  زا  روبزم  لفط  دیآ ، ایندب  نز  زا  یلفط  درذـگب و  روبزم  خـیرات  زا  هام  راهچ  دـیامن و  رایتخا  يرگید  رهوش  تافو ، هدـع  تدـم 
. تسا لوا 

، دوشن يراج  لوا  رهوشب  تبسن  و  دشاب ، دوجوم  مود  رهوشب  تبسن  شارف  ةراما  لفط  ةرابرد  هک  یتروص  رد  ود -

زا هام  هد  زا  شیب  لوا  رهوشب  تبـسن  تسا و  هتـشذگن  هام  هد  زا  رتشیب  هام و  شـش  زا  رتمک  مود  رهوش  اـب  نز  یکیدزن  خـیرات  زا  هکناـنچ 
هس نوچ  دریگب و  قالط  دوخ  رهوش  زا  نز  هکنآ  دننام  دوب . دهاوخ  مود  رهوشب  قحلم  لفط  روبزم  ضرف  رد  تسا ، هتشذگ  لالحنا  خیرات 
مود رهوش  نآ  زا  روبزم  لفط  ددرگ ، دلوتم  یلفط  هام  تشه  نتـشذگ  زا  سپ  دـیامن و  رایتخا  يرگید  رهوش  درذـگب ، وا  هدـع  تدـم  هام 

. دوب دهاوخ 

، دشاب يراج  مود  لوا و  رهوش  زا  کی  رهب  تبسن  شارف  ةراما  لفط  ةرابرد  هک  یتروص  رد  هس -

يرگید رهوش  نز  هدع ، تدم  هام  هس  نتشذگ  زا  سپ  دهد و  قالط  ار  نز  نآ  تسا ، هدومن  یکیدزن  دوخ  نز  اب  هک  يرهوش  هکنآ  دننام 
. دیامن لمح  عضو  نز  مود  حاکن  خیرات  زا  زور  تسیب  هام و  شـش  نتـشذگ  زا  دعب  دیامن و  یکیدزن  زور  نامه  وا  اب  روبزم  رهوش  دنک و 

مود رهوش  اب  یکیدزن  خـیرات  زا  زور  تسیب  هام و  شـش  لوا و  حاکن  لالحنا  خـیرات  زا  زور  تسیب  هام و  هن  زا  سپ  لـفط  تروص  نیا  رد 
ةراما  تسا و  هدمآ  ایندب 
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لالحنا زا  سپ  لفط  هکنآ  رظن  زا  یلو  دومن ، قحلم  نانآ  زا  کی  رهب  ار  لـفط  ناوتیم  تسا و  دوجوم  رهوش  ود  زا  کـی  رهب  تبـسن  شارف 

مود حاکن  تحص  لصا  زا  یشان  هک  یعامتجا  مظن  یگداوناخ و  شمارآ  تسا و  هتـشگ  دلوتم  مود  حاکن  تیجوز  تدم  رد  لوا و  حاکن 
رگید ترابعب  ای  و  دـشاب ، مود  رهوشب  قحلم  لفط  دوش و  هتـشاد  مدـقم  لوا  حاکن  ةراما  رب  نآب  طوبرم  ةراما  هک  دـیامنیم  باـجیا  دـشابیم 

. تسا هدش  لئاز  لوا  شارف  تسا و  دوجوم  اًلعف  مود  شارف 

دـیامن و یکیدزن  ههبـشب  وا  اب  یبنجا  درم  سپـس  دـشاب و  هدـش  لحنم  بابـسا  زا  یببـسب  نز  رهوش و  نیب  حاکن  هک  یتروص  رد  - 3 عرف -
: دیآیم شیپ  ضرف  هس  زا  یکی  ددرگ ، دلوتم  یلفط 

هدش دلوتم  حاکن  لالحنا  خیرات  زا  هام  هد  هام و  شـش  نیب  تدم  رد  ههبـشب و  یکیدزن  زا  هام  شـش  زا  رتمک  تدم  رد  لفط  هاگره  فلا -
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دشاب

لماک یکیدزن  خـیرات  زا  هام  شـش  زا  لبق  لفط  نوچ  دـشابیمن  ههبـشب  یکیدزن  زا  عطق  روطب  لـفط  اریز  دوب ، دـهاوخ  رهوشب  قحلم  لـفط 
. تسا نآب  رصحنم  شارف  ةراما  هکنآ  يارب  دشابیم ، رهوش  زا  راچان  سپ  تسین ،

، ددرگ دلوتم  حاکن  لالحنا  خیرات  زا  هام  هد  تدم  زا  سپ  ههبشب و  یکیدزن  خیرات  زا  هام  هد  هام و  شش  نیب  تدم  رد  لفط  هاگره  ب -

راچان لفط  سپ  دنامیمن ، محر  رد  هام  هد  زا  شیب  لفط  نوچ  دشابیمن  رهوش  زا  عطق  روطب  لفط  اریز  دوب ، دهاوخ  یبنجا  درمب  قحلم  لفط 
. دشابیم نآب  رصحنم  شارف  ةراما  هکنآ  يارب  تسا ، یبنجا  درم  زا 

، ددرگ دلوتم  قالط  خیرات  زا  هام  هد  زا  سپ  ههبشب و  یکیدزن  خیرات  زا  هام  شش  زا  رتمک  تدم  رد  لفط  هاگره  ج -

لوصا فالخ  رب  کی  رهب  لفط  باستنا  ددرگیمن و  يراـج  کیچـیه  هب  تبـسن  شارف  ةراـما  اریز  دوب ، دـهاوخن  کیچـیه  هب  قحلم  لـفط 
. دشابیم یعیبط 

، دشاب هدش  دلوتم  قالط  خیرات  زا  هام  هد  زا  رتمک  تدم  رد  ههبشب و  یکیدزن  خیرات  زا  هام  شش  تدم  زا  سپ  لفط  هاگره  د -

هک  دننآ  رب  رگید  یضعب  طوسبم و  رد  خیش 
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عامجا خیش  راتفگ  زا  دشابیم و  یلکشم  رما  ره  يارب  هعرق  اریز  تسواب ، قحلم  لفط  دومن  تباصا  هعرق  کی  رهب  دیآیم و  لمعب  عارقتـسا 
رثکاب تبـسن  ار  لوق  نیا  کلاسم  بحاص  دـشابیم . ههبـشب  یطاوب  قحلم  لـفط  هک  تسنآ  رب  عیارـش  رد  ققحم  دوشیم . هدـیمهف  رما  نیا  رب 

رظن زا  دوب . دهاوخ  مدقم  نآ  و  دشابیم ، یقاب  ههبـش  شارف  هدش و  لئاز  رهوش  شارف  هک  هدومن  لالدتـسا  نینچ  تسا و  هداد  هیماما  ياهقف 
شارف ةراما  رب  مدقم  رهوشب  تبسن  شارف  ةراما  اریز  تسا ، رهوشب  قحلم  لفط  دوشیم  طابنتـسا  م  ق . « 1159  » هدام زا  هکنانچ  یندم  نوناق 
ۀلیسوب ناوتب  هک  تسین  دوجوم  ةدام  ددرگیمن و  درذگن  هام  هد  هک  مادام  رهوش  شارف  لاوز  بجوم  حاکن  لالحنا  دشابیم و  ههبشب  تبـسن 

. داد صیخشت  ار  بسن  عارقتسا 

شارف ةراما  فالخ  تابثا 

هراشا

«1322  » ةدام ددرگیم . بوسحم  ینوناق  تاراـما  زا  م  ق . « 1159  » و « 1158  » ةدام رد  روکذـم  شارف  ةراما  م  ق . « 1322  » ةدام حیرص  ربانب 
و « 35  » داوم لیبق  زا  نوناق  نیا  رد  هروکذـم  تاراما  لثم  هداد  رارق  يرما  رب  لیلد  ار  نآ  نوناـق  هک  تسا  یتاراـما  ینوناـق  تاراـما  : » م ق .

«. رگید نیناوق  رد  هحرصم  تاراما  ریاس  اهنآ و  ریغ  و  « 1159  » و « 1158  » و « 1100  » و « 109»
«1323  » هدام دـشابن . دوجوم  فالخ  رب  لیلد  هک  تسا  ربتعم  یمادام  م  ق . « 1323  » ةدام روتـسدب  رگید ، ینوناق  تاراما  دننام  شارف  ةراما 
رب لیلد  هکنآ  رگم  تسا ، ربتعم  تسین  تابثا  لباق  دوهـش  تداهـشب  هک  دـشاب  يواعد  زا  هچ  رگا  يواعد  هیلک  رد  ینوناـق  تاراـما  : » م ق ،

«. دشاب دوجوم  نآ  فالخ 
يرگید لیلد  دومن و  دلو  یفن  ناوتیم  ناعل  ۀلیسوب  طقف  دوش  يراج  شارف  ةراما  هک  يدروم  رد  ددرگیم  مولعم  هیماما  ءاهقف  بتک  زا  هچنآ 
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، دومن تباث  ار  شارف  ةراما  فـالخ  ناوتیم  یلیلد  ره  ۀلیـسوب  ددرگیم  دافتـسم  م : ق . « 1323  » ةدام قالطا  زا  هکنانچ  اما  دوشیمن . هتفریذـپ 
: تسا ریز  رارق  زا  درک  هماقا  ناوتیم  شارف  ةراما  فالخ  رب  هک  ياهلدا  نیاربانب 
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یکیدزن ققحت  مدع  - 1

زا اریز  دوش ، تباث  لزنم  کی  رد  رهوش  نز و  یتسیزمه  یئوشانز و  دـشابیم  یفاک  شارف  ةراما  رد  یکیدزن  تابثا  يارب  تشذـگ  هکناـنچ 
رگید ناهاوگ  کشزپ و  یهاوگ  ۀلیسوب  رگید  فرط  هچنانچ  نیاربانب  دوریم . رامشب  یئاضق  تاراما  زا  دوشیم و  یکیدزن  راهظتسا  رما  نیا 
رهوش نز و  نیب  هدوبن و  حیحـص  هدـش  عقاو  یکیدزن  هدـش  ضرف  هک  یخیرات  رد  ددرگیم  ققحم  دـشابیم  یـصخ  رهوش  هک  دـیامن  تباـث 

. دهدیم تسد  زا  ار  دوخ  رابتعا  شارف  هراما  ۀجیتن  تسا و  هدماین  لمعب  یکیدزن 

ینم رد  یتایح  داوم  ندوبن  - 2

ۀلیـسوب رگید  فرط  هاگره  تهج  نیدـب  تسا ، هدـش  هتخانـش  شارف  ةراـما  ناـکرا  زا  ددرگیم  لـفط  داـجیا  ببـس  هکنآ  راـبتعاب  یکیدزن 
ةراما تسا  هدوبن  دوجوم  رهوش  ینم  رد  دـیئوزوتامرپسا )  ) یتایح ةداـم  دوشیم  یکیدزن  ضرف  هک  یخیراـت  رد  دـیامن  تباـث  ینف  کـشزپ 

. دهدیم تسد  زا  ار  دوخ  رابتعا  شارف 

یکشزپ ياهشیامزآ  - 3

قیبطت رثا  رد  هچنانچ  اذـل  دـشابیم ، وا  رهوش  دـنزرف  نز ، زا  دـلوتم  لفط  دوشیم  فشک  نآ  لامعا  اب  هک  تسنآ  رظن  زا  شارف  ةراـما  راـبتعا 
وا دنزرف  لفط  هک  ددرگیم  زرحم  تسین  وا  نوخ  عون  زا  لفط  نوخ  هک  دوش  تباث  تسا ، هدش  هتخانـش  ردپ  هک  یـسک  نوخ  اب  لفط  نوخ 

شارف ةراما  دانتـساب  نز  تسین و  وا  زا  هدـش  هداد  تبـسن  واب  هک  شنز  زا  دـلوتم  لفط  هک  ددرگ  یعدـم  رهوش  هکنانچ  نیاربانب  دـشابیمن .
وا نآ  زا  لفط  هک  ددرگ  تباث  ات  دوش  قیبطت  لفط  وا و  نوخ  هک  دیامن  تساوخرد  هاگداد  زا  دناوتیم  رهوش  دـنادب ، رهوشب  قحلم  ار  لفط 

. دوش نآ  رکنم  ردام  ددرگ و  لفط  تونب  یعدم  یسک  هاگره  سکعلاب  تسا  نینچمه  دشابیمن و 

ناعل - 4

هراشا

اًلماک تاسیسأت  زا  ناعل  دیامنب . یفن  هدش  هتخانـش  وا  دنزرف  هک  یلفط  نآ ، يارجا  ۀلیـسوب  دناوتیم  ردپ  هک  تسا  يدنگوس  عون  کی  ناعل 
راوتسا  خسار  نامیا  رب  هک  دشابیم  یبهذم 
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. دروآ رامشب  یندم  ۀلدا  زا  ار  نآ  ناوتیمن  تسا و 

نآ تسا و  هدـش  هتخانـش  دـلو  یفن  تاـبثا  قیرط  ناـعل  هیماـما ، قوقح  زا  يوریپب  م  ق . « 1152  » و « 883  » و « 882  » ةدام زا  دافتـسم  رباـنب 
: دیآیم لمعب  حاکن  رد  نیجوز  نیب  ًارصحنم 

ناعل طیارش  فلا -
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دیق رد  ناـنآ  ود  ره  دـنادب و  رهوش  زا  ار  وا  شنز  دـنادن و  دوخ  نآ  زا  ار  دـنزرف  رهوش  هک  دـیآیم  لـمعب  يدروـم  رد  نیجوز  نیب  ناـعل 
. دنشاب تایح 

یفتنم رهاظ  رد  دـلو  رهوش ، فرط  زا  دـلو  یفن  اب  عطقنم  حاکن  رد  دناهتـسنادن . زئاج  عطقنم  حاـکن  رد  ار  ناـعل  هیماـما  ياـهقف  زا  روهـشم 
ود نآ  نیب  تهج  نـیا  زا  یقرف  هتـسناد و  يراـج  ار  ناـعل  مـئاد  دـننام  هـعتم  رد  ءاـهقف  زا  يرگید  هدـع  یـضترم و  دیـس  دوـشیم . هتخاـنش 

ناعل ۀلیـسوب  لفط  دـلوت  زا  سپ  هک  یناـنچمه  تسا  هدومن  ناـیب  قلطم  روطب  ار  ناـعل  روبزم  رظن  زا  يوریپ  هب  یندـم  نوناـق  دناهتـشاذگن .
. درک دلو  یفن  ناعل  ۀلیسوب  تسا  نکمم  زین  لمح  نامز  رد  لفط  دلوت  زا  لبق  دومن ، دلو  یفن  ناوتیم 

ناعل قیرط  ب -

ناعل هک  دـیامنیم  داهنـشیپ  اهنآب  مکاـح  دومن ، یفن  دوخ  زا  ار  دـلو  رهوش  هکنآ  زا  سپ  دـنوشیم . رـضاح  یعرـش  مکاـح  دزن  رهوش  نز و 
یفن زا  هچنآ  نم  هک  مریگیم  هاوگ  ار  دنوادخ  دیوگب : صوصخم  ۀغیـصب  یبرعب  هبترم  راهچ  دتـسیاب و  دـیاب  رهوش  ماگنه  نیا  رد  دـنیامن .

هب سپـس  مشاـب . ناـیوگغورد  زا  رگا  نم  رب  دـنوادخ  تنعل  دـیوگب  صوـصخم  ۀغیـصب  یبرعب  هبترم  کـی  منایوگتـسار و  زا  ماهتفگ  دـلو 
یفن رد  مرهوش  هک  ار  دنوادخ  مریگیم  هاوگ  دیوگیم : صوصخم  ۀغیـصب  یبرعب  هبترم  راهچ  دتـسیایم و  رهوش  دـننام  نز  مکاح  داهنـشیپ 

. دشاب نایوگتسار  زا  مرهوش  رگا  نم  رب  دنوادخ  مشخ  دیوگیم  صوصخم  ۀغیصب  یبرعب  هبترم  کی  تسا و  نایوگغورد  زا  لفط  نیا 

ناعل راثآ  ج -

: ددرگیم بترتم  لیذ  راثآ  دمآ  لمعب  دلو  یفن  يارب  ناعل  هکنآ  زا  سپ 
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يدـبا مارح  رگیدـکی  رب  دـناهدومن  ناـعل  هک  نیجوز  - 2 م ) ق . « 1052  » هداـم زا  طبنتـسم  . ) دوشیم خـسفنم  نیجوز  نیب  حاـکن  دـقع  - 1
«. تسا يدبا  تمرح  بجوم  دوشیم  لصاح  ناعل  اب  هک  یقیرفت  : » م ق . « 1052  » ةدام دوب . دنهاوخ 

رهوـش و ناـعل و  دروـم  دـنزرف  نیب  نـینچمه  رهوـش و  نز و  نـیب  - 4 م ) ق . هداـم 882   ) ددرگیم یفتنم  ردـپ  زا  ناـعل  دروـم  دـنزرف  - 3
م: ق . « 882  » هدام دوب . دهاوخن  ثراوت  يردپ  ردارب  رهاوخ و  هدج و  دج و  دننام  وا  نادنواشیوخ 

ثرا وا  زا  ردـپ  ردـپ و  زا  هدـش  عقاو  ناعل  وا  راکنا  ببـسب  هک  يدـنزرف  نینچمه  دـنربیمن و  ثرا  رگیدـکی  زا  رهوش  نز و  ناعل ، زا  دـعب  »
ناعل اریز  دـنربیم .» ثرا  وا  زا  يردام  نادـنواشیوخ  ردام و  نینچمه  دوخ و  يرداـم  نادـنواشیوخ  رداـم و  زا  روبزم  دـنزرف  نکیل  دربیمن ،

. دروآیمن دراو  ردام  اب  يدنواشیوخ  ۀطبارب  یللخ  دزاسیم و  یفتنم  وا  نادنواشیوخ  ردپ و  اب  طقف  ار  يدنواشیوخ  ۀطبار 

ناعل زا  ردپ  عوجر  د -

، دنربیمن ثرا  ناعل  دروم  دلو  زا  وا  نادنواشیوخ  ردـپ و  دـنادب ، دوخ  دـنزرف  ار  لفط  ینعی  دـنک  عوجر  رهوش  هچنانچ  ناعل  ققحت  زا  سپ 
ماحرا زا  نکیل  دربیم . ثرا  وا  زا  رـسپ  دنک  عوجر  ناعل  زا  دعب  ردـپ  هاگره  : » م ق . « 883  » هدام درب . دهاوخ  ثرا  اهنآ  زا  روبزم  دـلو  یلو 
تدحو رظن  زا  هدام  مکح  تهج  نیدب  درادن و  یتیصوصخ  هدام  رد  رـسپ  دیق  دنربیمن .» ثرا  رـسپ  زا  يردپ  ماحرا  ردپ و  نینچمه  ردپ و 

. ددرگیم زین  رتخد  لماش  كالم 

باستناب رارقا  زا  سپ  دلو  یفن  يوعد  نتفریذپن  ه -
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تباث یلیلد  هنوگره  ۀلیسوب  دناوتیم  یلو  دوب ، دهاوخن  عومسم  وا  راکنا  دنک ، راکنا  سپس  دیامن ، يرماب  رارقا  هک  یـسک  یلک  هدعاق  قبط 
اعدا رقم  رگا  نکیل  تسین ، عومـسم  رارقا  زا  دعب  راکنا  : » م ق . « 1277  » هدام تسا . هدوب  طلغ  ای  هابتـشا  رب  ینتبم  ای  دساف  وا  رارقا  هک  دیامن 

دوشیم  هدینش  هدوب  طلغ  ای  هابتشا  رب  ینبم  ای  دساف  وا  رارقا  هک  دنک 
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لباقم رد  هجو  نتفرگب  رارقا  دـیوگب  هکنیا  لثم  دـشاب ، لوبق  لباق  هک  دـنک  رکذ  يرذـع  دوخ  رارقا  يارب  هک  یتروص  رد  تسا  نینچمه  و 
دوخ راثآ  ياراد  رارقا  ینعی  تسین .» رارقاب  رـضم  هدـشن  تابثا  هکیمادام  هروکذـم  يواـعد  نکیل  هدـشن ، لوصو  هک  هدوب  هلاوح  اـی  دـنس 

ق. « 1161  » هدام دشابیمن . عومسم  دوخ  توباب  صخـش  رارقا  دروم  رد  م  ق . « 1161  » ةدام حیرص  روتـسدب  الاب  رد  روکذم  ةدعاق  دشابیم .
نیاربانب دوب .» دهاوخن  عومسم  وا  زا  دلو  یفن  يوعد  دشاب  هدومن  دوخ  توباب  رارقا  ًانمـض  ای  ًاحیرـص  رهوش  هاگره  لبق  داوم  دروم  رد  : » م

هکنآ دـننام  دـیامن ، یفن  دوخ  زا  ار  روبزم  دـلو  تاـهج  زا  یتهجب  دـناوتیمن  رگید  دومن ، دوخب  دـنزرف  باـستناب  رارقا  هکنآ  زا  سپ  رهوش 
تابثا يارب  هکنآ  ای  دیامن و  هماقا  لیلد  رما  نیا  رب  دوش و  وا  دلوت  خیرات  یکیدزن و  نیب  تدم  يدایز  ای  یمک و  ای  یکیدزن و  مدع  یعدم 

. تسا یئوشانز  تفع  یگداوناخ و  یناگدنز  شمارآ  ظفح  ءانثتـسا  نیا  ۀفـسلف  دـنک . یکـشزپ  شیامزآ  تساوخرد  لفط  اب  تبارق  مدـع 
. تسا هتفرگ  رارق  هیماما  ياهقف  عامجا  دروم  الاب  لوق 

دوخ زا  ار  روبزم  دلو  دناوتیمن  رگید  تسا ، هدرکن  دـلو  یفن  هدوب و  رـضاح  لفط  تدالو  نیح  رد  ردـپ  هاگره  هک  تسنآ  رب  روهـشم  لوق 
رگید دنکن ، دلو  یفن  دیامن و  رایتخا  توکس  لفط  لمح  نامز  رد  ای  دنک و  دوخ  توباب  رارقا  هاگره  ردپ  هک  دش  هتفگ  هچنآ  دیامن . یفن 
هارکا عفر  زا  سپ  الا  دشاب و  هتفرگن  رارق  توکس  رب  ای  رارقا  رب  هارکا  دروم  هک  تسیتروص  رد  دوب ، دهاوخن  عومسم  وا  زا  دلو  یفن  يوعد 

توکـس یندم  قوقح  رظن  زا  دشاب . هتـشاد  ینوناق  رثا  دناوتیمن  دوش  عقاو  هارکا  رثا  رد  هک  يرارقا  اریز  دـیامنب ، دوخ  زا  دـلو  یفن  دـناوتیم 
هک دسریم  رظنب  دیامنب . دوخ  زا  دـلو  یفن  يوعد  سپـس  دـناوتیم  نیاربانب  دـشابیمن ، دوخ  توباب  ینمـض  رارقا  لفط ، دـلوت  عقوم  رد  رهوش 
رب وا  رارقا  هک  دـیامن  تاـبثا  هدومن و  يوعد  ۀـماقا  دـناوتب  رگید  عفنيذ  ره  وا  زا  ریغ  تسا و  رهوش  دروم  رد  ًارـصحنم  م  ق . « 1161  » هدام
رب لفط  میق  يوعد  لباقم  رد  هکنآ  دننام  تسا ، هدومن  رارقا  یصاخ  روظنمب  هدوب و  طلغ  ای  هابتشا و  رب  ینتبم  صخـش  نالف  زا  لفط  تونب 

دنیامن  تباث  دناهدومن ، یفوتمب  تبسن  لفط  تونب  هب  رارقا  هک  یفوتم  ناردارب  وا ، ردپ  ثرا  ۀبلاطم  رد  یفوتم  ناردارب 
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یعدم دنناوتیم  اهنآ  هک  ینانچمه  تسا ، هدشن  دـلوتم  یکیدزن ) خـیرات  زا  هام  هد  زا  رتمک  هام و  شـش  زا  رتشیب   ) هنیعم تدـم  رد  لفط  هک 
تاهج زا  یتهجب  یفوتم  الا  و  تسا ، هتـشاد  وا  ردامب  یفوتم  هک  هدوب  یطرفم  ۀـقالع  قشع و  رثا  رد  لـفط  تونب  هب  یفوتم  رارقا  هک  دـنوش 

. ددرگیمن روبزم  دروم  لماش  الاب  ةدام  اریز  دشاب ، يدنزرف  ياراد  هتسناوتیمن 
، هدوب طلغ  ای  هابتـشا و  رب  ینتبم  ای  دـساف  وا  رارقا  هک  ددرگ  یعدـم  سپـس  دـشاب و  هدومن  یلفطب  تبـسن  دوخ  يرداـمب  رارقا  نز  هچناـنچ 

. دنک دوخ  زا  دلو  یفن  رما ، نیا  رب  لیلد  زاربا  اب  دناوتیم 
زا ار  یلفط  تسا  هدوب  هدرم  وا  لفط  نوچ  تسا و  هدـشن  دـلوتم  وا  زا  روبزم  لفط  هک  دـنک  تباث  یکـشزپ  شیاـمزآ  ۀلیـسوب  هکنآ  دـننام 

. دناهدراذگ وا  لفط  ياجب  هاگراوخریش 

دلو یفن  يوعد  نامز  رورم  و -

رد طقف  تسا ) عومـسم  هک  يدراوم  رد   ) دـلو یفن  يوعد  هک  دـیامنیم  باـجیا  یئوشاـنز  تفعب  مارتحا  یگداوناـخ و  یناگدـنز  شمارآ 
زا سپ  ًاتداع  هک  یتدم  رد  دـیاب  دـلو  یفن  يوعد  لبق  داوم  دروم  رد  : » دـیوگیم م  ق . « 1162  » ةدام دشاب . یگدیـسر  لباق  یهاتوک  تدم 

. ددرگ هماقا  دشابیم  یفاک  يوعد  ۀماقا  ناکما  يارب  لفط  دلوت  زا  رهوش  نتفای  عالطا  خیرات 
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ةدام ترابع  رهاظ  زا  دوب .» دهاوخن  عومـسم  لفط  دلوت  زا  رهوش  نتفای  عالطا  خیرات  زا  هام  ود  ءاضقنا  زا  سپ  روبزم  يوعد  لاح  ره  رد  و 
رب عرفتم  هک  دوب ) دـهاوخن  عومـسم  لفط  دـلوت  زا  رهوش  نتفای  عـالطا  خـیرات  زا  هاـم  ود  ءاـضقنا  زا  سپ  روبزم  يوعد  لاـح  ره  رد   ) ـالاب
دنک دلو  یفن  يوعد  دناوتیمن  وا  لفط ، دلوت  رب  رهوش  نتفای  عالطا  خیرات  زا  هام  ود  زا  سپ  هک  دوشیم  طابنتسا  ددرگیم ، هدام  لوا  تمـسق 

رایتخا لیکو  یتح  هتـسناوتیمن  هک  دـشاب  یلحم  رد  رهوش  هچنانچ  نیارباـنب  دوشیمن . هتفریذـپ  يوعد  ۀـماقا  ریخأـت  رد  يرذـع  هنوگچـیه  و 
در وا  يوعد  دنک و  يوعد  ۀماقا  دناوتیمن  لفط  دلوت  خیرات  زا  هام  ود  نتـشذگ  زا  سپ  دیامنب ، دـلو  یفن  يوعد  ۀـماقا  وا  ۀلیـسوب  دـیامن و 
هک  تسناد  يدرومب  رظان  ار  هدام  دز و  تسد  يرتعیسو  ریسفتب  ناوتیم  یئاضق  تلادع  فاصنا و  تیاعر  اب  هک  دسریم  رظنب  یلو  دوشیم .
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ۀماقا ریخأت  رد  هجوم  رذع  نتشادرب  لیلد  رهوش  هاگره  نیاربانب  دشاب . هتخادنا  ریخاتب  ریصقت  رثا  رد  هدومن و  لامها  يوعد  ۀماقا  رد  رهوش 

م. ق . « 1163  » ةدام كالمب  هجوت  اب  ًاصوصخم  دوشیم  هتفریذپ  وا  يوعد  دراد  زاربا  يوعد 
هک یعونب  دنشاب ، هدومن  هبتـشم  وا  رب  ار  دلوت  خیرات  هدوبن و  لفط  دلوت  یقیقح  خیرات  زا  علطم  رهوش  هک  يدروم  رد  : » م ق . « 1163  » ةدام

فـشک خیرات  زا  هام  ود  یفن  يوعد  نامز  رورم  تدـم  دوش ، علطم  دـلوت  یقیقح  خـیرات  زا  رهوش  اهدـعب  دـشاب و  واب  لفط  قاحلا  بجوم 
«. دوب دهاوخ  هعدخ 

سکع رب  رما  نیا  رهاظ  تسا و  هتسناد  يوعد  ۀماقا  ریخأت  رد  هجوم  رذع  لفط ، دلوت  یقیقح  خیرات  رب  ار  رهوش  عالطا  مدع  طقف  الاب  ةدام 
اریز دـنریگ ، رارق  يوعد  ۀـماقا  ریخأـت  رد  رذـع  دـنناوتیمن  رگید  روـما  هک  تسنآ  دـیؤم  تسا ) هتفریذـپ  ًاـقلطم  رذـع  هکنآـب   ) ریخا ۀـیرظن 

زا سپ  یلفط  هاگره  الاب  ةدام  قبط  يراب  دناسریم . ار  دروم  راصحنا  نایب ، ماقم  رد  نوناق  ندوب  اب  روبزم ، دروم  رد  يوعد  ۀـماقا  صاصتخا 
خیرات زا  هام  هس  زا  سپ  دشاب و  هدومنن  ادیپ  عالطا  رما  نیا  زا  هدوب  ترفاسم  رد  هک  رهوش  ددرگ و  دـلوتم  حاکن  داقعنا  خـیرات  زا  هام  جـنپ 

نیا رد  دـنراد ، ناهنپ  ار  تدالو  یقیقح  خـیرات  تسا و  هدومرف  اـطع  واـب  ًادـیدج  یلفط  دـنوادخ  هک  دـناهداد  ربخ  رهوشب  لـفط ، تدـالو 
هام ود  ات  دناوتیم  دناهدوب ، هتشاد  ناهنپ  وا  رب  ار  دلوت  خیرات  هک  تسناد  ای  تفای و  لفط  دلوت  خیرات  زا  یهگآ  رهوش  هک  نامز  ره  تروص 

. دیامنب دلو  یفن  يوعد  ۀماقا  عالطا ، خیرات  زا 
یگدیسر دیاب  هاگداد  تسین و  عامتـسا  لباق  دوخ  يدوخب  هام  ود  زا  سپ  دلو  یفن  يوعد  هک  تسنآ  رب  هچ  رگا  م  ق . « 1162  » هدام رهاظ 

رد يوعد  عامتسا  مدع  تسا  هدیمان  نامز  رورم  ار  هام  ود  تدم  هک  « 1163  » ةدام دافمب  هجوت  یندم و  قوقح  لوصاب  هجوت  اب  یلو  دیامنن 
. دشابیم نامز  رورمب  فرط  داریا  تروص 

نیاربانب دوشیمن . روبزم  نامز  رورم  تدـم  لومـشم  دـلو  یفن  يوعد  يردام  باستنا  دروم  رد  تسا و  يردـپ  باستنا  دروم  رد  ـالاب  ةداـم 
هچب  دیامن و  لمح  عضو  هاگشیاز  رد  ینز  هاگره 
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نز مان  نآ  رد  ددرگ و  رداص  لفط  يارب  همانـسانش  لومعم  قبط  دـهدب و  وا  هچب  ياـجب  ار  يرگید  هچب  راتـسرپ  دریمب ، زور  کـی  زا  سپ 

. دنک دلو  یفن  دوخ  زا  دناوتیم  دیامن  ادیپ  رما  نیا  رب  عالطا  نز  هک  نامز  ره  ددرگ ، تبث  لفط  ردام  تمسب  روبزم 

رگید ۀلدا  ۀلیسوب  ود -

یکشزپ شیامزآ  ای  نآ و  ۀلیسوب  تساوخ و  کمک  زین  رگید  ۀلدا  زا  ناوتیم  هکلب  دشابیمن ، ینوناق  بسن  تابثا  رصحنم  لیلد  شارف  ةراما 
شـش زا  رتمک  لومعم  فالخ  رب  هدیـسر )  ) لماک یکدوک  هاگره  اًلثم  دومن . تابثا  ار  يردـپ  باستنا  یئاضق  تاراـما  نئارق و  نینچمه  و 

عفنيذ دـشابن ، مولعم  دـلوت  ای  یکیدزن و  خـیرات  هکنآ  ای  ددرگ و  دـلوتم  رگیدـکی  اـب  نیجوز  یکیدزن  خـیرات  زا  هاـم  هد  زا  رتشیب  اـی  هاـم 
هتخانـش رـصحنم  لیلد  تاراما  زا  کیچیه  اریز  دیامن ، تابثا  رهوشب  ار  لفط  باستنا  یکـشزپ  شیامزآ  ای  رهوش و  رارقا  ۀلیـسوب  دـناوتیم 
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. دنادن تبثم  ار  رگید  نئارق  ۀلدا و  دیامن و  نآب  حیرصت  نوناق  هکنآ  رگم  دوشیمن 

ینوناق بسن  راثآ  مود  ثحبم 

: زا تسا  ترابع  ینوناق  بسن  راثآ 
. تشذگ نآ  حرش  هکنانچ  یعاضر  یببس و  یبسن ، يابرقا  اب  حاکن  تمرح  - 1

قافناب مازلا  - 4 دـعبب ) م  هدام 1180 ق . . ) يردپ دـج  ردـپ و  يرهق  تیالو  - 3 دـعبب ) م  هدام 1168 ق .  ) لافطا تیبرت  يرادـهاگن و  - 2
. اهنآ نادنواشیوخ  ردام و  ردپ و  لفط و  نیب  ثراوت  - 5 دعبب ) م  هدام 1195 ق . . ) تبارق رابتعاب 
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ههبش زا  یشان  بسن  مود  لصف 

تایلک لوا - ثحبم 

هراشا

تیجوز ۀـطبار  دوـجو  داـقتعاب  ینز  اـب  يدرم  هکنآ  زا  تسا  تراـبع  ههبـشب  یکیدزن  تسا . تقیقح  فـالخ  رب  روـصت  زا  تراـبع  هـهبش 
نیب ههبشب  یکیدزن  رثا  رد  هک  ددرگیم  لصاح  يدروم  رد  ههبشب  بسن  دشابن . دوجوم  روبزم  ۀطبار  تقیقح  رد  هکنآ  لاح  دنک و  یکیدزن 

: دوشیم لصاح  قیرط  ود  زا  یکیب  تقیقح  فالخ  روصت  ای  ههبش  دوش . دلوتم  اهنآ  زا  یلفط  درم  نز و 

هیمکح ههبش  فلا -

يارب یفاک  نز  تیاضر  هکنآ  روصتب  يدرم  هکنآ  دـننام  دـشاب ، نوناقب  لهج  رثا  رد  تقیقح  فالخ  رب  روصت  هک  تسا  يدروم  رد  نآ  و 
رثالا دوقفم  شرهوش  هک  ینز  اب  یـسک  هکنآ  ای  دـیامنب و  جاودزا  وا  اب  درادـن  دـنک  نآ  رب  تلالد  هک  يزیچب  جایتحا  تسا و  حاکن  داجیا 

هاگداد م  ق . « 1029  » ةدام قبط  یهگآ  راشتنا  زا  سپ  هعجارم و  هاگدادب  دیاب  نز  هک  دشاب  لهاج  دنک و  جاودزا  لاس  راهچ  زا  سپ  تسا 
. درادهگن تافو  ةدع  دهد و  قالط  ار  وا 

هیعوضوم ههبش  ب -

هراشا

هدع رد  هک  ینز  اب  یـسک  هکنآ  دـننام  دـشاب ، مکح  عوضوم  قادـصمب  لهج  رثا  رد  تقیقح  فالخ  رب  روصت  هک  تسا  يدروم  رد  نآ  و 
لطاب دشابیم  هدع  رد  هک  ینز  اب  حاکن  دنادیم  هکنآ  اب  درم  روبزم  ضرف  رد  دیامن . جاودزا  تسا  هدش  یضقنم  شاهدع  هکنآ  روصتب  تسا 

. تسا هدرک  روصت  عنامالب  ار  وا  دشابیم و  هدع  رد  وا  هک  دنادیمن  هدومن و  هابتشا  نز  نیا  تیعضو  رد  تسا 
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دوجوب یلفط  دننک و  یکیدزن  رگیدـکی  اب  درم  نز و  هاگره  الاب ، رد  روکذـم  هیعوضوم ، ۀهبـش  هیمکح و  ۀهبـش   ) دروم ود  زا  کی  ره  رد 
یکیدزن ههبشب  درم  نز و  زا  کی  ره  هک  یتروص  رد  نیاربانب  تسا . هدوب  ههبش  رد  هک  تسا  یسکب  بستنم  ههبش و  دلو  روبزم  لفط  دیآ ،

ردام ردـپب و  تبـسن  لفط  نآ  دـیآ ، دوجوب  یلفط  نانآ  زا  و  تسین ) دوجوم  نانآ  نیب  تیجوز  ۀـطبار  هکنآب  دنـشاب  لـهاج  ینعی   ) دـنیامن
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زا دـلوتم  لـفط  تسین ، دوجوم  تیجوز  ۀـطبار  هک  هدوـب  ملاـع  يرگید  هدرک و  یکیدزن  ههبـشب  درم  نز و  زا  یکی  هاـگره  و  تسا . ههبش 
ههبشب یکیدزن  زا  دلوتم  لفط  : » دیوگیم م  ق . « 1165  » ةدام دوب . دهاوخ  انز  يرگیدب  تبسن  ههبش و  هدوب  لهاج  هک  یسکب  تبـسن  نانآ ،

«. دوب دهاوخ  ود  رهب  قحلم  دناهدوب  هابتشا  رد  ود  ره  هک  یتروص  رد  هدوب و  هابتشا  رد  هک  دوشیم  یفرطب  قحلم  طقف 
ق. « 1166  » ةدام یمکح . ای  دشاب  یعوضوم  ههبش  هاوخ  تسا  حاکن  نالطب  تروص  رد  ددرگیم ، داجیا  ههبـشب  بسن  هک  يدراوم  زا  یکی 
عورشم و هدوب  عنام  دوجو  رب  لهاج  هک  نیوبا  زا  کی  رهب  لفط  تبسن  دشاب ، لطاب  لفط  نیوبا  نیب  حاکن  یعنام  دوجو  ۀطساوب  هاگره  : » م

«. تسا عورشم  ود  رهب  تبسن  لفط  بسن  ود ، ره  لهج  تروص  رد  دوب . دهاوخ  عورشمان  يرگیدب  تبسن 
یکیدزن مکح  رد  نونج  لاح  رد  یکیدزن  نینچمه  و  دشاب ) هدـشن  تسم  ًادـمع  هک  یتروص  رد   ) یتسم یـشوهیب و  باوخ و  رد  یکیدزن 

. دنرادن یکیدزن  تمرحب  هجوت  دشابیم  هابتشا  رد  هک  یسک  دننام  زین  نانیا  اریز  تسا ، ههبشب 
نیاربانب تیجوز . دـیق  رد  اـی  هدوب  درجم  روبزم  صخـش  هک  دـیامنیمن  قرف  هدوب ، هابتـشا  رد  هک  یـسکب  ههبـش  زا  دـلوتم  لـفط  قاـحلا  رد 

هچ رگا  ددرگیم ، زین  واب  قحلم  لفط  دشاب  ههبش  رد  یبنجا  درم  هاگره  دشابیم ، واب  قحلم  رادرهوش  نز  زا  ههبشب  دلوتم  لفط  هک  ینانچمه 
تفع ندرک  رادهحیرج  زا  يریگولج  تسا ، هدوب  ههبش  رد  یکیدزن  لمع  رد  هک  یـسکب  ههبـشب  دلو  قاحلا  رد  نوناق  فده  دشاب . لهأتم 

. دنیامنیم تراقح  سح  دوخ  رد  مه  اهنآ  درگنیم و  اهنآب  یتسپ  رظنب  هعماج  هک  تسا  ینوناق  ریغ  ياهدالوا  شیادیپ  یمومع و 
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ههبش رد  شارف  ةراما  ءارجا  - 1

هراشا

داوم ماکحا  : » م ق . « 1164  » هدام ددرگیم . يراج  ههبـش  زا  یـشان  دلو  دروم  رد  م  ق . « 1164 « » 1158  » داوم م ، ق . « 1164  » ةدام روتسدب 
: نیاربانب دشابن .» هبتشم  لفط  ردام  هچ  رگا  تسا ، يراج  زین  ههبشب  یکیدزن  زا  دلوتم  لفط  دروم  رد  لبق 

زا دیامن و  تابثا  هاگداد  رد  ار  نآ  یلیلد  ره  ۀلیـسوب  دـناوتیم  عفنيذ  دریگ ، رارق  راکنا  دروم  ههبـشب  یطاوب  لفط  باستنا  هک  یتروص  رد 
ةدام قبط  دیامن ، یکیدزن  ههبشب  درادن  رهوش  هک  ینز  اب  یسک  هاگره  نیاربانب  م . ق . « 1158  » ةدام رد  روکذم  شارف  ةراما  تسا  لیبق  نآ 

دهاوخ روبزم  درمب  قحلم  لفط  دشاب ، هتشذگن  هام  هد  زا  رتشیب  هام و  شش  زا  رتمک  دلوت  نامز  ات  یکیدزن  خیرات  زا  هچنانچ  م  ق . « 1158»
هک يدرم  اب  لفط  ردام  یکیدزن  خیرات  زا  هک  دیامن  تباث  دناوتن  ینعی   ) دـنک هدافتـسا  شارف  ةراما  زا  دـناوتن  ناهاوخ  هک  یتروص  رد  دوب .

ياهـشیامزآ ۀلیـسوب  ههبـشب  یطاوب  ار  لفط  باستنا  دـناوتیم  تسا ) هتـشذگن  هام  هد  زا  رتمک  هام و  شـش  زا  رتشیب  دوشیم ، وا  توبا  يوعد 
. تسا هتسنادن  رثاالب  روبزم  دروم  رد  مه  ار  رگید  ۀلدا  هدادن و  رارق  رصحنم  لیلد  نوناق  ار  شارف  ةراما  اریز  دنک ، تابثا  یکشزپ 

رهوش زا  یکیب  ار  نآ  شارف  ةراما  ۀلیسوب  ناوتب  هکنانچ  دیآ ، ایندب  یلفط  دنک و  ههبشب  یکیدزن  رادرهوش  نز  اب  یـسک  هک  یتروص  رد  اما 
ار لفط  هک  دسریم  رظنب  ددرگ ، يراج  ود  رهب  تبـسن  شارف  ةراما  هاگره  و  دوب . دـهاوخ  واب  بوسنم  لفط  دومن ، قحلم  ههبـشب  یطاو  ای  و 

تیجوز نامز  رد  لفط  دـلوت  هک  دـیامنیمن  یقرف  رما  نیا  رد  دـشابیم . يوقا  رهوشب  تبـسن  شارف  ةراما  اریز  تسناد ، رهوش  زا  یـشان  دـیاب 
. نآ زا  سپ  ای  دشاب  هدش  عقاو  تیجوز  نامز  رد  ههبشب  یکیدزن  هک  دنکیمن  قرف  هک  ینانچمه  نآ ، لالحنا  زا  سپ  ای  دشاب 

دوش دلوتم  نز  نآ  زا  یلفط  دنشاب و  هدومن  ههبشب  یکیدزن  يرگید  زا  سپ  یکی  ینز  اب  درم  دنچ  هاگره  عرف 1 -

رد نآ  يارجا  اـب  ضراـعم  کـی  ره  رد  شارف  ةدـعاق  ءارجا  تروـص  نیا  رد  ددرگیم ، يراـج  ناـنآ  زا  کـی  رهب  تبـسن  شارف  ةدـعاق  هک 
يرگید 
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ناـنآ زا  یکیب  قحلم  تسا و  هدـش  دـلوتم  ههبـشب  یکیدزن  زا  لـفط  اریز  دوـمن ، رظنفرـص  اـهنآ  یماـمت  زا  رما  نیا  رثا  رد  ناوـتیمن  تسا و 
ناوتیم عارقتـسا ، رب  یلیلد  ندوبن  اـب  هک  دوریم  روصت  یئاـضق  رظن  زا  ددرگیم . مولعم  وا  باـستنا  هعرق  ۀلیـسوب  هک  دـننآ  رب  ءاـهقف  دـشابیم .

زا یتهجب  مه  یکـشزپ  شیامزآ  دـشابن و  دوجوم  یلیلد  هاگره  دومن و  تابثا  یکـشزپ  شیامزآ  ای  رگید و  ۀـلدا  هلیـسوب  ار  لفط  باستنا 
. دوشیمن تابثا  بسن  دناهدومن  یکیدزن  ههبش  اب  هک  یناسک  توف  ای  لفط و  توف  دننام  دوشن  نکمم  تاهج 

دشاب هدرک  انز  زین  يرگید  صخش  ای  روبزم  یطاو  تسا  هدش  ههبشب  یطو  هک  ینز  اب  هاگره  عرف 2 -

شارف ةدـعاق  روتـسدب  تسناد ، ههبـش  انز و  لمع  ود  زا  کی  ره  زا  یـشان  ار  روبزم  نز  زا  دـلوتم  لفط  لمح ، تدـم  باـستحا  اـب  ناوتب  و 
لفط دلوت  لامتحا  فرصب  اریز  دوش ، تباث  نآ  فالخ  هکنآ  رگم  ددرگیم ، بوسحم  ههبـش  زا  دلوتم  لفط  م  ق . « 1158  » ةدام رد  روکذم 

حاکن زا  دـلوتم  لفط  رد  شارف  ةراما  نایرج  زا  عنام  روبزم  لامتحا  هک  یناـنچمه  دومن ، يریگولج  شارف  ةراـما  ناـیرج  زا  ناوتیمن  اـنز  زا 
. ددرگیمن حیحص 

تمرح هک  تسا  یتروص  رد  دشابیم ، دننامه  نانآ  ماکحا  راثآ و  تسا و  ینوناق  دـلو  مکح  رد  ههبـش  دـلو  هک  دـش  هتفگ  هچنآ  هرـصبت -
هتـشاد رهوش  نز ، هچ  رگا  یبنجا  درم  نز و  نیب  یکیدزن  دننام  دشاب ، درم  نز و  نیب  تیجوز  ۀطبار  ندوبن  رثا  رد  ینعی  یـضرع ، یکیدزن 
دلوتم نانآ  زا  هک  یلفط  دشاب ، دوجوم  یعاضر  یببـس و  یبسن ، تبارق  دننام  حاکن  یتاذ  عناوم  زا  یکی  درم  نز و  نیب  هچنانچ  الا  دـشاب و 
هنـسح قالخا  فالخ  رب  رما  نیا  اریز  ددرگیمن ، هدوب  ههبـش  رد  هک  یـسکب  قحلم  دومن و  بوسحم  ناوتیمن  ینوناق  دلو  مکح  رد  ددرگیم 

داوم هچ  رگا  دیامن ، ناربج  ار  هطبار  یتاذ  صقن  دناوتیمن  تیجوز ، ۀطبار  مدعب  درم  ای  نز  لهج  تقیقح و  فالخ  روصت  دوریم و  رامـشب 
. دوشیم زین  تامرحم  زا  یکی  اب  ههبش  زا  دلوتم  لفط  لماش  تسا و  قلطم  م  ق . « 1165  » و « 1164»

دلو یفن  يوعد  نتفریذپ  - 2

دناوتیم  ههبشب  یطاو  ددرگیم ، ههبشب  یطاوب  قحلم  لفط  شارف  ةراما  ۀلیسوب  هک  يدروم  رد  تشذگ ، ینوناق  بسن  لصف  رد  هکنانچ 
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زا یکی  م  ق . « 1158  » ةدام رد  روکذـم  شارف  ةراـما  اریز  دوب ، دـهاوخ  نکمم  یلیلد  ره  ۀلیـسوب  نآ  دـنک و  یفن  دوخب  ار  لـفط  باـستنا 
. دشابن دوجوم  نآ  فالخ  رب  لیلد  هک  تسا  ربتعم  یمادام  ینوناق  تاراما  م  ق . « 1323  » ةدام روتسدب  دشابیم و  ینوناق  تاراما 

. دومن ءارجا  ار  نآ  ناوتیمن  ههبشب  دلو  یفن  دروم  رد  تسا ، هدش  سیسأت  حاکن  رد  دلو  یفن  يارب  نوچ  ناعل 

رارقا زا  سپ  دلو  یفن  يوعد  لوبق  مدع  - 3

هبتـشم لفط  ردام  هچ  رگا  دیامنیم ، يراج  زین  ههبـشب  یکیدزن  زا  دلوتم  لفط  دروم  رد  ار  لبق  داوم  ماکحا  هک  م  ق . « 1164  » هدام روتسدب 
يوعد دیامنب  تسا  واب  بستنم  هک  یلفطب  تبسن  دوخ  توباب  رارقا  ًانمـض  ای  ًاحیرـص  ههبـشب  یطاو  هاگره  م  ق . « 1161  » ةدام قبط  دشابن ،

. دوشیمن هتفریذپ  وا  زا  دلو  یفن 

دلو یفن  يوعد  نامز  رورم  - 4

هک يدروـم  رد  م  ق . « 1162  » ةدام قبط  تسا ، يراـج  ههبـش  زا  دـلوتم  لـفط  دروم  رد  لـبق  داوم  ماـکحا  هک  م  ق . « 1164  » ةدام روتسدب 
دلوت یکیدزن  نامز  زا  هام  هد  زا  رتمک  هام و  شـش  زا  رتشیب  لفط  ینعی  دشاب ، يراج  ههبـشب  یکیدزن  زا  دـلوتم  لفطب  تبـسن  شارف  ةدـعاق 
تابثا ار  نآ  دیامن و  دلو  یفن  رب  يوعد  ۀماقا  دناوتیم  ههبشب  یطاو  لفط ، دلوت  رب  نتفای  عالطا  خیرات  زا  هام  ود  فرظ  رد  طقف  دشاب ، هتفای 
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نامز رورمب  داریا  الاب  ةدام  دانتـساب  دناوتیم  فرط  دنک ، دلو  یفن  يوعد  ۀـماقا  ههبـشب  یطاو  هچنانچ  روبزم  تدـم  نتـشذگ  زا  سپ  دـنک .
. دومن دهاوخ  رداص  نامز  رورم  لوبق  رارق  هاگداد  تروص  نیا  رد  دیامن ،

ار دلوت  خیرات  هدوبن و  علطم  لفط  دلوت  یقیقح  خیرات  زا  ههبشب  یطاو  هک  یتروص  رد  م  ق . « 1163  » هدام قبط  م  ق . « 1164  » ةدام روتسدب 
يوعد نامز  رورم  تدم  دوش ، علطم  دلوت  یقیقح  خیرات  زا  وا  اهدعب  دشاب و  واب  لفط  قاحلا  بجوم  هک  یعونب  دنشاب  هدومن  هبتـشم  وا  رب 

. دوب دهاوخ  هعدخ  فشک  خیرات  زا  هام  ود  دلو ، یفن 
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ههبش زا  یشان  بسن  راثآ  مود  ثحبم 

راثآ و یمامت  تسا ، هدوب  هابتـشا  رد  هک  دنادیم  یـسکب  قحلم  ار  ههبـش  زا  دـلوتم  لفط  هک  م  ق . « 1166  » و « 1165  » داوم زا  دافتـسم  ربانب 
. دشابیم يراج  ههبش  زا  دلوتم  لفط  رد  ینوناق  لفط  ماکحا 

: زا تسا  ترابع  ههبش  دلو  ماکحا  راثآ و 
هچ رگا  تسا  عونمم  لیذ  یبسن  براقا  اب  حاکن  : » م ق . « 1045  » ةدام یعاضر - یببس و  یبسن ، يابرقا  اب  حاکن  تمرح  حاکن - تمرح  - 1

دشاب »...  انز  ای  ههبش  زا  لصاح  تبارق 
دناهدوب ههبش  رد  ود  ره  ردام  ردپ و  هچنانچ  دشابیم و  تباث  تناضح  قح  هدوب  ههبش  رد  هک  يردام  ردپ و  زا  کی  ره  يارب  تناضح - - 2

. دوب دهاوخ  م  ق . « 1169  » ةدام قبط  اهنآ  تناضح  قح  تسا و  ینوناق  لفط  دننام  لفط 
رما تقیقحب  ملاع  ردپ  هاگره  تسا و  دوجوم  لفطب  تبسن  يردپ  دج  وا و  تیالو  دشاب  ردپ  فرط  زا  ههبـش  هک  یتروص  رد  تیالو - - 3

نیعم میق  هطوبرم  تاررقم  قبط  لفط  يارب  درادن و  صاخ  یلو  هک  تسا  یلفط  دننام  تسا و  ردامب  قحلم  لفط  دـشاب  لهاج  ردام  هدوب و 
. ددرگیم

. دشابیم دوجوم  دعبب  م و  ق . « 1196  » هدام قبط  تسا . هدوب  ههبشب  وا  فرط  زا  یکیدزن  هک  یسک  ههبش و  دلو  نیب  قافنا  قح  قافنا - - 4
ردپ و زا  انزلا  دلو  : » م ق . « 884  » هدام دشابیم  دوجوم  تسا . هتفای  دلوت  وا  زا  ههبشب  لفط  هک  یـسک  ههبـش و  دلو  نیب  ثراوت  ثراوت - - 5

هطـساوب يرگیدـب  تبـسن  تباث و  نیوبا  زا  یکیب  تبـسن  تسنآ  هرمث  لـفط  هک  هطبار  تمرح  رگا  نکیل  دربیمن ، ثرا  ناـنآ  ماوقا  رداـم و 
«. سکعلاب دربیم و  ثرا  وا  ماوقا  فرط و  نیا  زا  طقف  لفط  دشابن  انز  ۀهبش  اب  هارکا 
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انز زا  یشان  بسن  موس  لصف 

تایلک لوا - ثحبم 

اب دوشیم ، دلوتم  انزب  یکیدزن  زا  هک  یلفط  تسین . دوجوم  تیجوز  ۀـطبار  نانآ  نیب  دـننادیم  هک  تسا  يدرم  نز و  یکیدزن  زا  ترابع  انز 
هداـم هک  تسا  نیا  تسا . هتخانـشن  ار  وا  بسن  یمومع  مظن  ظـفح  رظن  زا  نوناـق  دراد ، دوخ  رداـم  ردـپ و  اـب  ینوخ  یعیبط و  بسن  هکنآ 

نیب تیجوز  هطبار  هک  هتـسنادیمن  درم  نز و  نآ  زا  یکی  هک  یتروص  رد  دوشیمن .» ینازب  قحلم  انز  زا  دلوتم  لفط  : » دیوگیم م  ق . « 1167»
. تسا ههبش  يرگیدب  تبسن  انزلا و  دلو  هتسنادیمن  هک  یسکب  تبسن  لفط  هدوب ، ملاع  يرگید  تسین و  دوجوم  نانآ 

. دیمان یعیبط  لفط  ار  انز  زا  دلوتم  لفط  ناوتیم  حالطصا  رد 
هک دـسریم  رظنب  دوش ، دـلوتم  یلفط  تسین  دوجوم  تیجوز  ۀـطبار  ناـنآ  نیب  دـننادیم  هک  يدرم  نز و  نیب  ذـیخفت  رثا  رد  هک  یتروص  رد 
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دوریم لامتحا  هچ  رگا  دـشابیم  مورحم  دوشیم  لصاح  ینوناق  بسن  زا  هک  یقوقح  زا  ددرگیم و  بوسحم  انزلا  دـلو  مکح  رد  روبزم  لـفط 
، دنربیم ثرا  م  ق . « 862  » هدام رد  روکذم  يابرقا  ثراب ، هعجار  داوم  تاررقم  قبط  اریز  دیآ ، رامـشب  ینوناق  دلو  مکح  رد  روبزم  دلو  هک 

. دشابیمن هتخانش  انز  دلو  وا  ًافرع  انز و  دلو  رگم 
ۀطبار هک  دـنادیم  تسا  هرکم  هک  یـسک  هکنآ  اـب  تسا  ینوناـق  دـلو  مکح  رد  ددرگیم  دـلوتم  هارکاـب  یکیدزن  رثا  رد  هـک  یلفط  رکذـت -

یکیدزن  ینز  اب  فنعب  يدرم  هاگره  اًلثم  تسا ، هدش  عفترم  وا  زا  یفیلکت  مکح  هارکا  رثا  رد  اریز  تسین ، دوجوم  تیجوز 
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هدام دـشابیم . ینوناق  دـلو  مکح  رد  نز  نآب  تبـسن  بوسحم و  انزلا  دـلو  درم  نآب  تبـسن  لفط  نآ  دوش ، دـلوتم  ناـنآ  زا  یلفط  دـیامن و 
زا یکیب  تبـسن  تسنآ  هرمث  لفط  هک  هطبار  تمرح  رگا  نکیل  دربیمن ، ثرا  نانآ  ماوقا  ردام و  ردپ و  زا  انزلا  دـلو  : » دـیوگیم م  ق . « 884»

. سکعلاب دربیم و  ثرا  وا  ماوقا  فرط و  نیا  زا  طقف  لفط  دشابن  انز  ههبش  ای  هارکا  ۀطساوب  يرگیدب  تبسن  تباث و  نیوبا 
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انز زا  یشان  بسن  راثآ  مود  ثحبم 

هراشا

رد هک  یماکحا  نیارباـنب  دـیامنیم ، اـهنآ  نیب  ینوخ  یعیبط و  بسن  داـجیا  ددرگیم ، دـلوتم  ینز  درم و  نیب  اـنزب  یکیدزن  رثا  رد  هک  یلفط 
ۀطبار رب  ینتبم  هک  یماکحا  اما  و  دوب ، دهاوخ  دوجوم  انز  زا  یـشان  بسن  رد  دـشابیم  یعیبط  ینوخ و  ۀـطبارب  ینتبم  ینوناق ، يدـنواشیوخ 

. دوشیمن ادیپ  انز  زا  یشان  بسن  رد  تسا  ینوناق 
: زا دنترابع  انز  زا  یشان  بسن  راثآ  نیاربانب 

حاکن تمرح  - 1

حاکن عناوم  رد  نآ  حرـش  هکنانچ  براقا  اب  حاکن  تمرح  دـشابیم و  دوخ  ردام  ردـپ و  اب  یعیبط  ینوخ و  بسن  ياراد  انز  زا  دـلوتم  لـفط 
، حاکن زا  لصاح  تبارق  نیب  یقرف  یبسن  براقا  اب  حاکن  تمرح  ثیح  زا  نوناق  تهج  نیدب  تسا ، ینوخ  یعیبط و  ۀطبار  رابتعاب  تشذـگ 
زا لصاح  تبارق  هچ  رگا  تسا ، عونمم  لیذ  یبسن  براقا  اـب  حاـکن  : » دـیوگیم م  ق . « 1045  » هدام هک  تسنیا  تسا . هتـشاذگن  انز  ههبش و 

دشاب »...  انز  ای  ههبش 
اذل ددرگیم ، حاکن  تمرح  بجوم  یعیبط  بسن  نوچ  یلو  دوشیمن » ینازب  قحلم  انز  زا  دـلوتم  لفط  : » م ق . « 1167  » ةدام روتسدب  هکنآ  اب 

ار دوخ  ثرالا  مهـس  ۀبلاطم  هاگداد  زا  نز  دریمب و  رهوش  هکنانچ  دریگ ، رارق  فالتخا  دروم  يرگیدب  یـسک  یعیبط  باستنا  تسا  نکمم 
انز زا  یـشان  هک  تسا  یفوتم  ردارب  رتخد  وا  اریز  تسا ، لطاب  ناهاوخ  یفوتم و  نیب  حاکن  هک  دندرگ  یعدم  اهنآ  دیامنب و  یفوتم  ۀثرو  زا 

. دنراد زاربا  هلدا  رما  نیا  رب  دشابیم و 
رتشیب لفط  دلوت  تسا  لیبق  نآ  زا  دومن ، تابثا  نئارق  ای  هلدا  زا  کی  رهب  ناوتیم  ههبـش ، ینوناق و  بسن  دننام  ار  انزب  بسن  هک  دسریم  رظنب 

هد  زا  رتمک  هام و  شش  زا 
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حاکن و زا  دـلوتم  لفط  دروم  رد  ًارـصحنم  دـشابیم و  شارف  ةراما  ءارجا  لمح  تدـم  باستحا  هک  دورن  روصت  انزب . یکیدزن  خـیرات  زا  هام 
ره رد  تهج  نیدـب  دـشابیم ، یعیبط  ةدـعاق  بسن  تابثا  يارب  یکیدزن  نامز  زا  لمح  تدـم  رثکا  لقا و  باستحا  اریز  تسا ، يراج  ههبش 

حاکن و دروم  رد  هک  قرف  نیا  اب  تساوخ ، کمک  بسن  تاـبثا  يارب  روبزم  یعیبط  ةدـعاق  زا  ناوتیم  اـنز  ههبـش و  حاـکن و  دراوم  زا  کـی 
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روبزم نز  اب  یبنجا  درم  هک  یتروص  رد   ) انزب روبزم  لفط  باستنا  لامتحا  داد ، ههبـشب  یطاو  رهوشب و  ار  لفط  باستنا  ناوتب  هاـگره  ههبش 
اب ار  لفط  ناوتب  هاگره  هک  انز  دروم  فـالخ  رب  دـیامن ، ضراـعت  روبزم  ةراـما  اـب  دـناوتیمن  دریگیمن و  رارق  هجوت  دروم  دـشاب ) هدومن  اـنز 
نآ زا  لفط  دوش  دلوتم  یلفط  هام  تشه  زا  سپ  دیامن و  یکیدزن  فنعب  ینز  اب  يدرم  هکنآ  دننام  داد  تبـسن  ینازب  لمح  تدـم  باستحا 

نانآ زا  کی  رهب  بستنم  ار  روبزم  لفط  ناوتب  هک  تسا  هتـشاد  عورـشمان  ۀـطبار  یبنجا  نادرم  اب  لفط  ردام  هک  یتروص  رد  اـما  تسا . درم 
. دشابیم لمتحم  کی  رهب  لفط  باستنا  و  درادن ، يرگید  رب  يرترب  کیچیه  هب  باستنا  تسناد ،

زا لفط  تسناد  ههبـشب  یطاو  ای  رهوشب  قحلم  ار  لفط  لمح  تدـم  باستحا  اب  ناوتب  مادام  هک  تسنآ  رد  ههبـش  حاـکن و  تیمها  نیارباـنب 
روبزم ۀطبار  زا  لفط  هک  دور  لامتحا  هتشاد و  نارگید  اب  عورشمان  ۀطبار  لفط  ردام  هچ  رگا  دوشیم ، هتخانـش  ههبـشب  یطاو  ای  رهوش و  نآ 

. دشابیم انز  دروم  رد  هچنآ  فالخ  رب  تسا ، هدش  داجیا 

تناضح تیالو و  قح  - 2

تسا و ینوناق  بسن  راثآ  زا  دوشیم  طابنتـسا  هطوبرم  داوم  زا  هکنانچ  ردپ  ردام و  تناضح  قح  نینچمه  يردپ و  دـج  ردـپ و  تیالو  قح 
ردام ردپ و  نیاربانب  دوشیمن . ینازب  قحلم  انز  زا  دلوتم  لفط  تسین و  دوجوم  ینوناق  ۀطبار  نانآ  زا  دـلوتم  لفط  یعیبط و  ردام  ردـپ و  نیب 
یئافک تاـبجاو  زا  رما  نیا  دراد و  يرادـهاگن  هب  جاـیتحا  لـفط  نوچ  یلو  دـنرادن ، دوخ  یعیبط  لـفط  رب  تناـضح  تیـالو و  قح  یعیبط 

تفصن و رظن  زا  هک  دسریم  رظنب  دنـشابیم ، نارگید  زا  یلوا  وا  يرادهاگن  رد  دناهدش  روبزم  لفط  داجیا  بجوم  هک  ردام  ردپ و  دشابیم و 
ردپ و  فیلکت  ًارصحنم  تخانش و  انز  زا  یشان  بسن  رد  تشذگ ، ینوناق  بسن  رد  هکنانچ  ار  تناضح  ناوتب  یعامتجا  تلادع 
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. تسناد ردام 

هقفن - 3

هراشا

داوم زا  هکنانچ  قافنا  قح  اریز  دـنمورحم ، قح  نیا  زا  واب  تبـسن  براـقا  نینچمه  درادـن و  دوخ  براـقا  رب  هقفن  قح  اـنز  زا  دـلوتم  لـفط 
«. دوشیمن ینازب  قحلم  انز  زا  دلوتم  لفط  : » م ق . « 1167  » ةدام قبط  دشابیم و  ینوناق  بسن  راثآ  زا  دوشیم  طابنتسا  هطوبرم 

، دشاب انز  يرگیدب  تبسن  ههبش و  ردام  ای  ردپ و  زا  یکیب  تبسن  لفط  هک  یتروص  رد  عرف 1 -

طقف ههبشب  یکیدزن  زا  دلوتم  لفط  : » م ق . « 1165  » هدام قبط  اریز  تسا ، هدوب  ههبش  رد  هک  تسا  یسک  ةدهعب  براقا  ۀقفن  باب  زا  وا  ۀقفن 
«. دوب دهاوخ  ود  رهب  قحلم  دناهدوب  هابتشا  رد  ود  ره  هک  یتروص  رد  هدوب و  هابتشا  رد  هک  دوشیم  یفرطب  قحلم 

تخادرپب مزلم  بیبست  باب  زا  ردپ  دشاب ، ههبـش  زا  دـلوتم  ردام  فرط  زا  انز و  زا  دـلوتم  ردـپ  فرط  زا  لفط  هک  یتروص  رد  دـسریم  رظنب 
هدرم شرهوـش  هـک  ینز  زا  يدرم  هاـگره  اًـلثم  دوـب . دـهاوخ  لـفط  ۀـقفن  نـینچمه  و  نآ ، رثا  رد  نز  تهاـقن  ماـیا  لـمح و  عـضو  هـنیزه 

هدش مامت  تسا و  هام  هس  ینوناق  هدع  دیوگیم ، هدوب  هاگآ  هدع  مکح  زا  هک  درم  تسا ، هدع  رد  هک  دراد  راهظا  نز  دیامنب و  يراگتساوخ 
عـضو ۀنیزه  دوشیم  دلوتم  اهنآ  زا  يدنزرف  دیامنیم و  یکیدزن  هدرک  جاودزا  وا  اب  دنکیم و  دامتعا  وا  ۀتفگب  نز  ياهدـش ، جراخ  هدـع  زا  و 

. تسا ردپ  ةدهعب  لفط  ۀقفن  نینچمه  لمح و 

، درادن دوخ  یعیبط  ردام  ردپب و  تبسن  براقا  ۀقفن  ناونعب  هقفن  ۀبلاطم  قح  انز  زا  دلوتم  لفط  تشذگ  هکنانچ  عرف 2 -

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 1391 

http://www.ghaemiyeh.com


دنادیم مزال  نینکمتم  رب  یعامتجا  نادجو  لقع و  تسا و  یئافک  تابجاو  زا  دـشابیم  جاتحم  هک  یـسکب  قافنا  هک  دوب  نآ  رب  ناوتیم  یلو 
. دنـشابیم یلوا  لفط  نآب  تبـسن  نارگید  زا  دـناهدوب  لفط  داجیا  ببـس  هک  یعیبط  ردام  ردـپ و  دـننک و  قافنا  واـب  يرادـهاگن و  وا  زا  هک 
لمح و عضو  ۀنیزه  تسا  نینچمه  تسناد . لفطب  قافناب  مزلم  بیبست  باب  زا  ار  ردام  ردـپ و  تسین  تبـسانمیب  هک  دـسریم  رظنب  نیاربانب 

. نآ رثا  رد  نز  تهاقن  مایا 

ثراوت - 4

ردام  ردپ و  زا  انزلا  دلو  نیب  تسا و  ینوناق  بسن  راثآ  زا  ثراوت 
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ثراوت دراد  وا  اب  ههبش  تبسن  هک  یسک  لفط و  نیب  طقف  ههبـش ، رگید  فرط  زا  دشاب و  انز  فرط  کی  زا  هاگره  تسین و  دوجوم  یعیبط 
لفط هک  هطبار  تمرح  رگا  نکیل  دربیمن ، ثرا  نانآ  ماوقا  ردام و  ردـپ و  زا  انزلا  دـلو  : » دـیوگیم یندـم  نوناق  « 884  » هدام تسا . دوجوم 
دربیم ثرا  وا  ماوقا  فرط و  نیا  زا  طقف  لفط  دشابن  انز  ههبش  ای  هارکا  ۀطساوب  يرگیدب  تبسن  تباث و  نیوبا  زا  یکیب  تبـسن  تسنآ  ةرمث 

«. سکعلاب و 

یعونصم حاقل  زا  یشان  بسن  همتاخ -

هراشا

لفط دیآیم  دوجوب  روبزم  لمع  زا  هک  یلفط  تسا . نز  محر  رد  یکشزپ  تالآ  ۀلیسوب  درم  ینم  ندرک  لخاد  زا  ترابع  یعونـصم  حاقل 
. دنیوگ یعونصم  حاقل  زا  دلوتم 

ای يرامیب و  رثا  رد  هک  یـصقن  دـیامن و  کمک  تعیبطب  لفط  دـیلوت  رد  یعونـصم  حاقل  ۀلیـسوب  هتـسناوت  یکـشزپ  ملاع  هک  تسا  يدـنچ 
هجوت هک  يروطب  هداهن  ینوزفب  ور  جیردتب  ینونک  عامتجا  رد  رما  نیا  دزاس . فرطرب  هدـش  لسن  دـیلوت  زا  عنام  نارهوش ، باصعا  فعض 

. تسا هتفرگ  رارق  وگتفگ  دروم  هدرک و  بلج  دوخب  ار  نانادقوقح  نایدا و  ياملع 
تسا و حاقل  تیعونمم  زاوج و  مدـع  ای  زاوج  نآ  تسا و  یفیلکت  مکح  رظن  زا  یکی  دریگیم . رارق  هجوت  دروم  رظن  ود  زا  یعونـصم  حاقل 
هب قحلم  هکنآ  اـی  تسا  دوخ  یعیبـط  رداـم  ردـپب و  قحلم  لـفط  هک  دـیآیم  دوـجوب  نآ  زا  هک  یلفطب  تبـسن  یعـضو  مکح  رظن  زا  رگید 

. دشابیمن نانآ  زا  دوشیمن و  کیچیه 
. دریگیم رارق  هعلاطم  دروم  یعضو  مکح  رظن  زا  طقف  یندم  قوقح  رد  یعونصم  حاقل 

: دشاب ریز  قیرط  هس  زا  یکیب  تسا  نکمم  یعونصم  حاقل  زا  دلوتم  لفط 

رهوش ینم  یعونصم  حاقل  زا  دلوتم  لفط  - 1

، دشابیم ینوناق  لفط  نآ ، زا  دلوتم  لفط  ددرگ ، هلماح  رهوش  ینم  زا  یعونصم  حاقل  ۀلیسوب  نز  هک  یتروص  رد 
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حاقل رد  هک  تسنآ  دراد  يداـع  دراوم  اـب  یعونـصم  حاـقل  دروم  هک  یقرف  تسا . دـجاو  ار  ینوناـق  بسن  يارب  مزـال  طیارـش  یماـمت  اریز 
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، نوناق اریز  درادن ، ینوناق  بسن  رد  يریثأت  رما  نیا  تسا و  هدـماین  دوجو  رهوش  نز و  نیب  یکیدزن  ینعی  یعیبط ، ۀلیـسوب  لفط  یعونـصم 
. دشابیم ردپب  بستنم  رهوش  نز و  ذیخفت  زا  دلوتم  لفط  هک  تسا  تهج  نیمهب  تسا و  هدادن  رارق  ینوناق  بسن  طرش  ار  یکیدزن  لمع 

یبنجا درم  ینم  یعونصم  حاقل  زا  دلوتم  لفط  - 2

هراشا

، دشاب هتشادن  رهوش  هکنآ  ای  دشاب ، رادرهوش  روبزم  نز  هاوخ  دوش ، هلماح  ینز  یبنجا  درم  ینم  زا  یعونصم  حاقل  ۀلیـسوب  هک  یتروص  رد 
. دوب دهاوخ  ریز  تروص  ود  زا  یکی  رد  ددرگ ، دلوتم  نآ  زا  هک  یلفط 

حاقل لمعب  درم  نز و  لهج  تروص  رد  لوا -

کـشزپ هب  يرادرهوش  نز  هکنآ  دننام  دناهدوب ، رما  تقیقحب  لهاج  هدمآ  لمعب  نانآ  نیب  یعونـصم  حاقل  هک  ینز  درم و  هک  یتروص  رد 
موزل اوادم و  ناونعب  کشزپ  دیامنب ، ار  دوخ  ياوادم  تساوخرد  دیامن و  تیاکـش  دوخ  ندـشن  هلماح  زا  دـنک و  هعجارم  نانز  ياهیرامیب 

نیا رد  ددرگ ، هلماح  نز  دراذـگب و  نز  محر  رد  هتـشاد  دوخ  راوتاربـال  رد  یتاـیح  ةداـم  هیزجت  يارب  هک  ار  يدرم  ینم  محر ، يوشتـسش 
قحلم ههبـش  دـلو  هک  هنوگنامه  تسا و  ههبـش  دـلو  فیدر  رد  روبزم  لـفط  اریز  دـشابیم ، دوخ  یعیبط  رداـم  ردـپب و  قحلم  لـفط  تروص 
هدشن عقاو  یبنجا  درم  اب  لوخد  اریز  دوب ، دهاوخ  واب  قحلم  یلوا  قیرطب  روبزم  دروم  رد  تسا  هدوب  هطبار  تمرحب  لهاج  هک  تسا  یسکب 

. تسا ههبش  دلو  مکح  رد  واب  تبسن  لفط  دشاب ، رما  تقیقحب  لهاج  درم  نز و  زا  یکی  هک  یتروص  رد  تسا .

حاقل لمعب  درم  نز و  ملع  تروص  رد  مود -

تقیقحب هاگآ  دوشیم  هتفرگ  وا  زا  ینم  هک  يدرم  نینچمه  دوشیم و  هدراذگ  وا  محر  رد  ینم  هک  ینز  دیآیم  لمعب  هک  یحاقل  رد  هاگره 
يارب کشزپ  دورب و  کشزپ  دزن  یعونصم  حاقل  لمع  يارب  ینز  هکنآ  دننام  دنسانشن ، ای  دنسانشب  ار  رگیدکی  درم  نز و  هاوخ  دنشاب ، رما 

رد  ددرگ ، دلوتم  یلفط  نآ  زا  دراذگب و  وا  محر  رد  دسانشیمن  هدیدن و  ار  وا  نز  هک  ار  يدرم  ینم  رما  نیا 
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ینز درم و  ینم  یعونـصم  حاقل  زا  دلوتم  لفط  هک  دـننآ  رب  ءاهقف  زا  یـضعب  تسا . فالتخا  قوقح  ياملع  نیب  ردـپ  ردامب و  لفط  قاحلا 
اب اریز  دوشیمن ، دوخ  یعیبط  ردام  ردـپب و  قحلم  دـشابیم و  انز  دـلو  مکح  رد  دنتـسنادیم  حاقل  لمع  باـکترا  نیح  رد  ار  رما  تقیقح  هک 

روبزم دلو  هک  دننآ  رب  رگید  یضعب  تسین . دوجوم  یعامتجا  رظن  زا  ینم  يارب  یمارتحا  ود ، نآ  نیب  تیجوز  ۀطبار  ندوبنب  درم  نز و  ملع 
بوسحم انز  ناوتیمن  هجوچیه  هب  ار  حاقل  لمع  دشاب و  انز  زا  هکنآ  رگم  تسا ، ردامب  قحلم  دـنزرف  اریز  دوشیم ، قحلم  یعیبط  ردامب  طقف 

زا دومن . قحلم  یعیبط  ردـپب  ار  وا  ناوتیمن  اذـل  دوش ، دـلوتم  فراعتم  قیرط  زا  هک  تسا  یتروص  رد  ردـپب  لفط  قاـحلا  نوچ  یلو  تشاد ،
دنزرف ره  هک ، تسنآ  دوشیم  طابنتـسا  ناریا  یندـم  نوناـق  داوم  ًاـصوصخم  یقوـقح و  لوـصا  زا  هچنآ  هک  دوـب  نآ  رب  ناوـتیم  یلیلحت  رظن 

هک یسکب  قحلم  هک  تسا  انز  دلو  هتخانـشن  نوناق  هک  ار  يدروم  دشاب و  هدومن  فالخ  رب  حیرـصت  نوناق  هکنآ  رگم  تسا  ینوناق  یعیبط ،
ینم یعیبط  ۀلیـسوب  هکنآ  تهج  زا  ردام  ردپ و  نیب  مه  یقرف  تسا و  ردام  ردپب و  قحلم  لفط  دراوم  هیقب  رد  ددرگیمن و  هدش  انز  بکترم 

هک هداوناخ  ظفح  یقالخا و  لوصا  اب  لوا  هیرظن  زا  يوریپ  هک  دسریم  رظنب  دراذـگ . ناوتیمن  یعونـصم  ۀلیـسوب  ای  هتفرگ  رارق  نز  محر  رد 
تسد ریخا  رظن  زا  ناوتیمن  ضحم  یئاضق  رظن  زا  یلو  دشاب  یلوا  هدش  يوریپ  نآ  زا  موس  دلج  رد  هکنانچ  تسا  عامتجا  هلکشتم  ياهلولس 

. تشادرب
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لافطا تیبرت  يرادهاگن و  رد  مود  باب 

هراشا

. دنیوگ تناضح  مالسا  قوقح  حالطصا  رد  ار  لفط  تیبرت  يرادهاگن و 

لفط فیرعت 

ریغص تسا . هدومن  لامعتسا  ریغص  اب  فدارتم  ار  لفط  ۀملک  یندم  نوناق  دوشیم ، مولعم  م  مود ق . باب  « 1178 «- » 1168  » داوم زا  هکنانچ 
نامز زا  رسپ  رتخد و  رد  رغـص  نارود  ددرگیم ، طابنتـسا  م  ق . « 1209  » ةدام زا  هکنانچ  دشاب . هدیـسرن  ینوناق  دشر  نسب  هک  تسا  یـسک 

. دوشیم متخ  یسمش  مامت  لاس  هدجیه  هب  عورش و  دلوت 
. دوشیم جراخ  تمومیق  تحت  زا  ددرگ  تباث  هاگداد  رد  وا  دشر  مامت  لاس  هدزناپ  زا  دعب  هک  یسک 

لاس هدزناپ  زا  دعب  هک  یتروص  رد  کلذ  عم  تسا ، دیـشر  ریغ  مکح  رد  دشابن  مامت  لاس  هدجیه  ياراد  هک  سک  ره  : » م ق . « 1209  » هدام
دشابیم سران  فیعض و  یغامد  ینامسج و  ياوق  ياراد  ریغص  دوشیم .» جراخ  تمومیق  تحت  زا  دوش  تباث  همکحم  رد  یـسک  دشر  مامت 

. تسا نارگید  يراتسرپ  تیامحب و  جاتحم  راچان  اذل  دنک ، ظفح  هعماج  رد  ار  دوخ  عفانم  دیامن و  یناگدنز  اًلقتسم  دناوتیمن  و 
: دوش تیامح  دیاب  تهج  ود  زا  لفط 

. لاوما ةرادا  ظفح و  - 2 تیبرت - يرادهاگن و  - 1
يرادهاگن و هب  صاصتخا  ار  مود  باب  نوناق  اذـل  دنـشابیم ، فلتخم  دنتـسه  الاب  رد  روکذـم  فیلکت  ود  زا  کی  ره  رادهدـهع  هک  یناسک 

. تسا هداد  رارق  دنشابیم  ریغص  لاوما  ةرادا  رادهدهع  هک  يردپ  دج  ردپ و  يرهق  تیالو  رد  ار  موس  باب  لافطا و  تیبرت 

: دوشیم نایب  تمسق  تفه  رد  مود  باب 

هراشا
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لفط تیبرت  يرادهاگن و  فیرعت  - 1

لفط يرادهاگن  فلا -

هراشا

، كاروخ نداد  دننام  دـشابیم ، لفط  یحور  یمـسج و  تشادـهب  ومن و  ءاقب و  يارب  همزال  لئاسو  ندرب  راکب  زا  ترابع  لفط  يرادـهاگن 
لاثما سابل و  يوشتسش  وا ، يور  ندیناشوپ  باوخ ، تخت  رد  ندراذگ  وشتـسش ، ۀلیـسوب  لفط  نتـشادهاگن  زیمت  هزیکاپ ، سابل  ندیناشوپ 
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ره رد  مزال . يراتـسرپ  اود و  نداد  صـصختم و  کشزپ  دزن  ندرب  ددرگ  رامیب  لفط  هچنانچ  و  دراد ، ار  نآ  ءاـضتقا  لـفط  نس  هچنآ  نآ ،
. دشابیم وا  تعیبط  اب  بسانتم  هک  دهاوخیم  يرادهگن  عون  کی  ریغص  ینس 

لفط نداد  ریش 

تسا يرما  نیرتمهم  لفط  نداد  ریـش  دشابیم . كدوکب  نداد  ریـش  تسا ، هتفرگ  رارق  تناضح  رد  هیماما  ياهقف  ثحب  دروم  هک  یعوضوم 
عجار دـشابیم . كدوکب  رتراگزاس  يرگید  ریـش  ره  زا  ردام  ریـش  دراد و  نآب  جاـیتحا  یکدوک  نارود  زا  لاـس  ود  تدـم  یکدوک  ره  هک 

: ددرگیم رکذتم  ار  لیذ  روما  لفط  نداد  ریشب 
ریـش دیآیم  رب  هیماما  ياهقف  راتفگ  زا  هچنآ  دهدب »...  ریـش  دوخ  لفطب  هک  تسین  روبجم  ردام  : » م ق . « 1176  » ةدام لوا  تمسق  ربانب  - 1

ياهقف زا  یفلاخم  رما  نیا  رد  دشابیمن . دوخ  كدوک  نداد  ریـشب  مزلم  ردام  نیاربانب  تسا ، هدماین  رامـشب  تناضح  فیلاکت  زا  ردام  نداد 
. دوش هداد  واب  مه  ترجا  هچ  رگا  دیامن ، عانتما  دوخ  كدوک  نداد  ریش  زا  دناوتیم  ردام  اذل  تسا ، هدشن  هدید  هیماما 

تخادرپ دشاب ) هتـشاد  یئاراد  هچنانچ   ) كدوک لام  زا  وا  ترجا  دنک ، هبلاطم  ترجا  دوخ  كدوک  نداد  ریـش  يارب  ردام  هک  یتروص  رد 
باب زا  ردام  دشاب  هتـشادن  یئاراد  ردپ  هاگره  تخادرپ و  دهاوخ  براقا  ۀقفن  باب  زا  ردپ  دشاب  هتـشادن  یئاراد  كدوک  هاگره  ددرگیم و 

يرگیدب  ای  دهد و  ریش  ار  دوخ  كدوک  ًاناجم  تسا  مزلم  براقا  ۀقفن 
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نداد ریـش  يارب  وا  ندومن  ریجا  دشاب  كدوک  ردـپ  تیجوز  دـیق  رد  نز  هاگره  هک  تسنآ  رب  خیـش  دزادرپب . ار  وا  ترجا  دـنک و  راذـگاو 
. تسا حیحص  ردپ  فرط  زا  شندومن  ریجا  دشاب ، هدش  هدیرب  ردام  ردپ و  یئوشانز  ۀتشر  هاگره  یلو  تسین ، حیحص  دوخ  كدوکب 

نداد ریـش  زا  عانتما  ردام  هاگره  یلو  دراد ، تیولوا  تدالو  زا  لاـس  ود  اـت  لـفط  يرادـهاگن  يارب  رداـم  م  ق . « 1169  » هدام روتـسدب  - 2
كدوکب نداد  ریش  يارب  ردام  هکنآ  ای  دهد و  ریش  كدوکب  ًاعربت  دشاب  رـضاح  يرگید  نز  دنک و  ترجا  ۀبلاطم  دیامن و  كدوک  یناجم 

تناضح قح  لامعا  هچنانچ  تروص  نیا  رد  دوشیم . هداد  ریش  ردام  ریغ  ۀلیـسوب  دیامن ، هبلاطم  دنهاوخیم  رگید  نانز  هچنآ  زا  شیب  یترجا 
رد ترجا ، هیدأـتب  ار  ردـپ  روبزم  قح  راـبتعاب  ناوتیمن  اریز  ددرگیم ، طـقاس  وا  تناـضح  قـح  دـشابن  نکمم  نداد  ریـش  تدـم  يارب  رداـم 
ریغ نداد  ریـش  اب  دناوتب  ردام  رگا  اما  دومن . مزلم  دنرادیم  تفایرد  نداد  ریـش  يارب  نارگید  هچنآ  زا  شیب  ۀیدأتب  رگید و  نز  عربت  تروص 

يرگید نزب  ریـش  ندروخب  وا  جایتحا  عقوم  رد  دنک و  يرادـهاگن  ردام  ار  كدوک  هچنانچ  دـیامن ، لامعا  ار  دوخ  تناضح  قح  كدوکب ،
نداد ریـش  يارب  هک  یتروص  رد  دزاسن . كدوک  جازم  اب  رداـم  ریـش  هاـگره  تسا  نینچمه  دـنام . دـهاوخ  یقاـب  وا  تناـضح  قح  دـنهدب ،
عانتما كدوک  میلـست  زا  اًلمع  نز  یلو  دراپـسب  واب  ار  لفط  هک  دبایب  ار  یـسک  ردـپ  دـیامن و  ترجا  ۀـبلاطم  نارگید  زا  شیب  نز  كدوکب 
قحتسم ترجا  ناونعب  هدوب ، نداد  ریش  يارب  رضاح  رگید  نز  هک  يرادقمب  ردام  هک  دننآ  رب  ءاهقف  زا  یضعب  دهد ، ریـش  كدوکب  دیامن و 

یبنجا دننام  كدوکب  نداد  ریـش  قح  نتـشادن  اب  اریز  تسا ، عربتم  مکح  رد  ردام ، تروص  نیا  رد  هک  دننآ  رب  رگید  یـضعب  دوب . دهاوخ 
. دوب دهاوخ 

ردام دوش ، كدوک  يرامیب  ای  یتحاران و  بجوم  اذـغ ، ای  واگ  ریـش  ای  کشخ ، ریـش  ای  يرگید و  ریـش  اب  لفط  هیذـغت  هک  یتروص  رد  - 3
هک تسا  نیا  تسنآب . طونم  سفن  ظفح  تروص  نیا  رد  اریز  ددرگیم . نآب  مزلم  دـیامن و  فاکنتـسا  دوخ  دـنزرفب  نداد  ریـش  زا  دـناوتیمن 

رگم  دهدب  ریش  دوخ  لفطب  هک  تسین  روبجم  ردام  : » دیوگیم م  ق . « 1176  » ةدام
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یئاراد هچنانچ  دشاب و  هتشاد  یئاراد  لفط  هاگره  دناوتیم  ردام  تروص  نیا  رد  دشابن .» نکمم  ردام  ریـش  ریغب  لفط  هیذغت  هک  یتروص  رد 
نداد ریـش  بوجو  اب  تافانم  رما  نیا  و  دنک ، هبلاطم  ترجا  دوخ  لفطب  نداد  ریـش  يارب  دشاب ، هتـشاد  ترجا  ۀیدأت  رب  تردق  ردپ  درادن و 
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. دشاب هتشاد  لمع  نآ  رب  مه  ترجا  تفایرد  قاقحتسا  دشاب و  بجاو  صخش  رب  یلمع  تسا  نکمم  اریز  درادن ،
دوخ رمع  زا  یگلاس  ود  نارود  رد  لفط  هک  تسا  یتروص  رد  دش ، هتفگ  لفطب  نداد  ریش  يارب  ردام  فرط  زا  ترجا  ۀبلاطم  ةرابرد  هچنآ 

ریش دهاوخب  ردام  هاگره  درادن  ریشب  جایتحا  لفط  هک  لاس  ود  زا  سپ  الا  و  تسا ) لاس  ود  یبهذم  ملسم  فرع  رد  ریش  نارود  اریز   ) دشاب
ۀنیزه مکح  رد  تروص  نیا  رد  دشاب ، یمازلا  ریش  نداد  نآ  ياوادم  يارب  ددرگ و  رامیب  لفط  هکنآ  رگم  درادن ، ترجا  ۀبلاطم  قح  دهدب 
ةدهعب براقا  ۀقفن  تباب  زا  الا  دوشیم و  تخادرپ  وا  یئاراد  زا  دشاب  هتشاد  یئاراد  لفط  هچنانچ  دوریم و  رامشب  هقفن  ماسقا  زا  هدوب و  اوادم 

. تسا ردپ 

لفط تیبرت  ب -

نتفرگ ارف  رد  شـشوک  نینچمه  وا و  یگداوناخ  طیحم  اب  بسانتم  قالخا  یعامتجا و  بادآب  لفط  نتخومآ  زا  تسا  ترابع  لفط  تیبرت 
یفاک تادـیاع  ندروآ  تسدـب  ۀلیـسوب  دـناوتب  ًادـعب  هک  یگداوناخ  یعامتجا  تیعـضو  نامز و  اب  بسانتم  ۀـفرح  ای  تعنـص  ای  ملع  لـفط 

: دیوگیم م  ق . « 1178  » ةدام هک  تسا  نیا  دنارذگب . هافرب  ار  دوخ  یناگدنز 
«. دنراذگب لمهم  ار  اهنآ  دیابن  دننک و  مادقا  یضتقم  بسح  رب  شیوخ  لافطا  تیبرتب  دوخ  یئاناوت  دودح  رد  هک  دنتسه  فلکم  نیوبا  »

تسا وا  ردام  ردپ و  اب  لفط  تناضح  - 2

يرادـهاگن و يارب  مزال  شور  باختنا  رـس  رب  ردام  ردـپ و  نیب  هکنآ  يارب  نوناق  یلو  تسا ، رداـم  ردـپ و  اـب  لـفط  تیبرت  يرادـهاگن و 
، دهدن يور  فالتخا  وا  تیبرت 
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مدقم ردپ  رب  ار  ردام  رتخد ، رد  لاس  تفه  ات  رسپ و  رد  لاس  ود  ات  لفط ، يرادهاگن  زرطب  ندوب  انشآ  رابتعاب  هک  تسا  هدیـشیدنا  ياهراچ 

وا رب  ار  يرگید  شور  ای  عنم  ار  وا  دـناوتیمن  ردـپ  داد و  دـهاوخ  ماجنا  دـنادب  مزـال  لـفط  يرادـهاگن  يارب  رداـم  هک  ار  یلمع  ره  دراد و 
، تسا ردپ  زا  شیب  روبزم  نینـس  رد  كدوک  تیبرت  يرادـهاگن و  زرطب  وا  یئانـشآ  ردام و  یقالخا  یحور و  سناجت  اریز  دـیامن ، لیمحت 

. دشابیم دراو  ریغ  اًلماک  ردپ  هک  تفگ  ناوتیم  هکلب 
نیا رد  لفط  تیبرت  يارب  ًاعون  ردپ  تردق  دـنراد و  مزال  ار  یعامتجا  تیبرت  هک  رتخد  رد  لاس  تفه  رـسپ و  رد  لاس  ود  نس  زا  سپ  یلو 
مزال هک  ار  یلمع  ره  دنادیم و  بسانم  هک  ار  یـشور  ره  دناوتیم  وا  تسا و  هتـشاد  مدقم  ردام  رب  ار  ردـپ  نوناق  تسا ، ردام  زا  شیب  نینس 

زا دیابن  دنک . لیمحت  وا  رب  ار  يرگید  شور  ای  درادزاب و  نآ  زا  ار  وا  دناوتیمن  ردام  ددنب و  راکب  لفط  تیبرت  يرادهاگن و  يارب  درامشیم 
یهاتوک وا  اب  تدـضاعم  زا  دـیاب  يرگید  تسا  هدـش  هدـیزگرب  لفط  تناضح  يارب  ردـپ  ردام و  زا  کـی  ره  هک  ینارود  تشاد  رود  رظن 

. دنک يوریپ  ار  وا  شور  دیامنن و 
زا سپ  تشاد . دهاوخ  تیولوا  وا  تدالو  خیرات  زا  لاس  ود  ات  ردام  لفط  يرادـهاگن  يارب  : » هک درادـیم  ررقم  یندـم  نوناق  « 1169  » ةدام

«. دوب دهاوخ  ردام  اب  اهنآ  تناضح  متفه  لاس  ات  هک  ثانا  لافطاب  تبسن  رگم  تسا  ردپ  اب  تناضح  تدم  نیا  ءاضقنا 
لاس ود  ردام  تناضح  تدم  دشاب  بلاغ  وا  تیلوجر  مئالع  رگا  م  ق . « 939  » ةدام كالم  تدحو  ربانب  دشاب  یثنخ  لفط  هک  یتروص  رد 

قح دـشابن  بلاغ  مئالع  زا  کیچـیه  هاگره  دـشابیم . لاس  تفه  وا  تناـضح  تدـم  دـشاب  هتـشاد  هبلغ  وا  تیثونا  مئـالع  هاـگره  تسا و 
هک يرما  دوجو  رد  دیدرت  لاس و  ود  نتـشذگ  زا  لبق  روبزم  قح  دوجوب  ملع  اب  اریز  دوشیم ، باحـصتسا  متفه  لاس  رخآ  ات  ردام  تناضح 
هک دـننآ  رب  لکـشم  یثـنخ  دروم  رد  ءاـهقف  زا  یـضعب  دوشیم . باحـصتسا  رداـم  تناـضح  قح  ددرگ ، لاـس  ود  زا  سپ  نآ  لاوز  بجوم 
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یقاب یمامت  اذل  تسا ، هدش  دـیقم  هلدا  نآ  رتخد  رد  لاس  تفه  رـسپ و  رد  لاس  ودـب  تبـسن  دـنادیم و  ردـپ  يارب  ار  تناضح  هلدا ، قالطا 
( دنتسه ردام  تناضح  رد  رسپ  هک  یلاس  ود  رتخد و  هک  یلاس  تفه  ریغ  رد   ) دراوم
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ردـپ ةدـهعب  لاس  ود  تدـم  ءاضقنا  زا  سپ  درادـن  هبلغ  مئالع  زا  کیچـیه  هک  يدروم  رد  لفط  تناضح  ینعی  تسا ، یقاب  قـالطا  تحت 

. تسا
«1104  » ةدام قبط  دنشابیم و  رادهدهع  ار  لفط  يرادهاگن  رغـص  تدم  لوط  یمامت  رد  رگیدکی  اب  نیوبا  تسا ، مولعم  الاب  هدام  زا  هکنانچ 
ار دوخ  فیلکت  هک  کی  ره  اذل  دشابیم ، یئافک  بجاو  رما  نیا  دـنیامنب و  تدـضاعم  رگیدـکی  اب  دوخ  دالوا  تیبرت  رد  ود  ره  دـیاب  م  ق .

م: ق . « 1104  » هدام ددرگیم . طقاس  يرگید  فیلکت  دهد  ماجنا 
«. دنیامن تدضاعم  رگیدکیب  دوخ  دالوا  تیبرت  هداوناخ و  ینابم  دییشت  رد  دیاب  نیجوز  »

تسا نیوبا  فیلکت  قح و  تناضح  - 3

ار لفط  : » م ق . « 1175  » ةدام روتـسدب  تهج  نیدـب  تسا .» نیوبا  فیلکت  مه  قح و  مه  لافطا  يرادـهاگن  : » م ق . « 1168  » هدام روتسدب 
روتـسدب هک  ینانچمه  ینوناق .» تلع  دوجو  تروص  رد  رگم  تفرگ ، تسا  وا  اب  تناضح  هک  يردام  زا  ای  ردـپ و  زا  ای  نیوبا و  زا  ناوتیمن 

ۀملک دنک »..  عانتما  وا  يرادهاگن  زا  تسا  اهنآ  ةدـهعب  لفط  تناضح  هک  یتدـم  رد  دـنرادن  قح  نیوبا  زا  کیچـیه  : » م ق . « 1172  » هدام
. دوشیم زین  تیبرت  لماش  هک  تسا  هدش  لامعتسا  معا  ینعم  رد  م  ق . « 1175  » و « 1172  » داوم هنیرقب  م : ق . « 1168  » هدام رد  يرادهگن 

: دـیوگیم هک  م  ق . « 1172  » هداـم لوا  تمـسق  دـشابیم و  فیلکت  مه  قـح و  مه  لاـفطا  يرادـهاگن  هک  م  ق . « 1168  » ةدام حیرـص  رب  انب 
ردپ ردام و  زا  کیچیه  دـیامن »..  عانتما  وا  يرادـهاگن  زا  تسا  اهنآ  ةدـهعب  لفط  تناضح  هک  یتدـم  رد  درادـن  قح  نیوبا  زا  کیچـیه  »

یعامتجا مظن  ظفح  رظن  زا  هک  ار  دوخ  ینوناق  فیلکت  ررقم  تدم  رد  ًاصخـش  دیاب  هکلب  دنک ، ریغب  راذـگاو  ای  طاقـسا و  ار  نآ  دـناوتیمن 
یئاراد دوخ  زا  لفط  هچ  رگا  دـنیامنب ، دوخ  لمعب  تبـسن  ترجا  ۀـبلاطم  دـنناوتیمن  اهنآ  تهج  نیدـب  دـهد ، ماجنا  هدـش  رارقرب  لفط  عفنب 

نیاربانب دـیامن . هفیظو  ماجنا  وا  رظن  تحت  هک  دراـمگب  لـفط  تناـضح  يارب  ار  ریغ  دـناوتیم  رداـم  ردـپ و  زا  کـی  ره  یلو  دـشاب ، هتـشاد 
دیهش  دشابیم . هرمآ  نیناوق  زا  لفط  تناضح 
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. تسا هیرظن  نیا  رب  کلاسم  رد 

تنطلس تیالو و  تناضح  هک  تسا  هتفگ  دعاوق  رد  دیهش  دنـشابیم ، فلتخم  تایرظن  ياراد  تناضح  یقوقح  تیعـضو  رد  هیماما  ياهقف 
ياهتیالو دننام  تناضح  رد  تیالو  رظن ، نیاربانب  دهدیم . ماجنا  دیامنب  ءاضتقا  وا  يرادهاگن  يارب  تحلـصم  هچنآ  تسا و  لفط  تیبرت  رب 

تـسا يوحنب  ردپ  ای  ردام و  رب  تناضح  بوجو  دـیامن . طقاس  ار  نآ  دـناوتیمن  نآ  ةدـنراد  هک  تسا  مکاح ) تیالو  یلو - تیالو   ) رگید
دـننک و طقاس  ار  نآ  دـنناوتیم  نانآ  تسا و  نیوبا  قح  تناضح  هک  دـننآ  رب  رگید  ةدـع  دراد . تفایرد  ترجا  نآ  لباقم  رد  دـناوتیمن  هک 

جاتحم رطـضم  صاخـشا  هک  تسا  رگید  یئافک  روما  دننام  دشابیم و  یئافک  نیوبا  رب  نآ  بوجو  دنریگب و  ترجا  نآ  لباقم  رد  دـنناوتیم 
دوشیم و مازلا  رما  نآب  ردـپ  دـنک  عانتما  ردام  هاگره  اذـل  دوب ، دـهاوخ  كدوک  قح  عییـضت  بجوم  ددرگ  كرت  هاگره  هک  دنـشابیم  نآـب 
زا دوشیم  طابنتسا  داوم  رهاظ  زا  هکنانچ  یندم  نوناق  دوشیم . طقاس  نیوبا  زا  فیلکت  ددرگ  لفط  تناضح  رادهدهع  هناگیب  صخش  هاگره 

. تسا هدومن  يوریپ  لوا  هیرظن 
م ق . « 1169  » هدام زا  هکنانچ  دیامن . راذگاو  يرگیدب  ای  طاقـسا و  تناضح  رد  ار  دوخ  تیولوا  قح  دناوتیمن  نیوبا  زا  کیچیه  هرـصبت -
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دوشیم طابنتسا  ردپ ) يارب  سپ  نآ  زا  هتخانـش و  ردام  يارب  لاس  تفه  ات  رتخد  رد  لاس و  ود  ات  رـسپ  رد  ار  تناضح  رد  تیولوا  قح  هک  )
تیولوا و نیا  دـیدرگ  نایب  هک  روط  نامه  اریز  تسا ، نانآ  صخـشب  مئاق  ررقم  تدـم  رد  ردـپ  ردام و  زا  کی  ره  يارب  تناضح  فیلکت 
ار نآ  یگتـسیاش  ردپ  رگید  تدم  رد  ردام و  یتدـم  رد  هک  تسا  یتیبرت  شرورپ و  ةوحنب  لفط  تاجایتحا  رظن  زا  اهنآ  زا  کی  ره  يرترب 

يرگیدب ار  دوخ  فیلکت  دناوتیمن  ردپ  ای  ردام  زا  کیچیه  قالط  ای  خسف  رثا  رد  ردام  ردپ و  نیب  حاکن  لالحنا  تروص  رد  نیاربانب  دراد .
. دنک راذگاو 

تناضح ءارجا  تنامض  - 4

. دنک عانتما  وا  يرادهاگن  زا  تسا  اهنآ  ةدهعب  لفط  تناضح  هک  یتدـم  رد  دـنرادن  قح  نیوبا  زا  کیچـیه  : » م ق . « 1172  » ةدام روتسدب 
، نیوبا زا  یکی  عانتما  تروص  رد 
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هک نیوبا  زا  کی  رهب  ار  لفط  يرادـهاگن  مومعلا  یعدـم  ياضاقتب  ای  ءاـبرقا  زا  یکی  اـی  میق  ياـضاقتب  اـی  يرگید  ياـضاقتب  دـیاب  مکاـح 

دـشاب هدش  توف  ردـپ  هاگره  ردـپ و  جرخب  ار  تناضح  دـشابن  رثؤم  ای  نکمم  مازلا  هک  یتروص  رد  دـنک و  مازلا  تسا  وا  ةدـهعب  تناضح 
ای میق  ۀلیـسوب  دنک  عانتما  دوخ  ینوناق  فیلکت  ماجنا  زا  دشابیم  لفط  تناضحب  فلکم  هک  یـسک  هاگره  نیاربانب  دنک .» نیمأت  ردام  جرخب 

فرط زا  مکح  رودـص  یگدیـسر و  زا  سپ  دوشیم . فیلکت  ماجناب  عنتمم  مازلا  تساوخرد  ناتـسرهش  هاگداد  زا  ناتـسداد  ای  لفط  يابرقا 
زا يرگید  صخـش  ۀلیـسوب  دومن  یچیپرـس  مکح  ءارجا  زا  هیلع  موکحم  هچناـنچ  ددرگیم ، رداـص  نآ  قـبط  هیئارجا  نآ  تیعطق  هاـگداد و 

. دوشیم يرادهاگن  لفط 
ردپ زا  هنیزه  تسا  هدش  موکحم  ردام  هاگره  و  ددرگیم ، لوصو  وا  زا  دشاب  هدش  موکحم  ردپ  هاگره  الاب  ةدام  حیرـص  قبط  نآ  ۀـنیزه  اما 

. دش دهاوخ  هتفرگ  ردام  زا  وا  توف  تروص  رد  و 
عانتما يرادـهاگن  زا  تسا  وا  ةدـهعب  تناضح  هک  یتدـم  رد  رداـم  هاـگره  هک  تسنآ  دـسریم  رظنب  هجوت  لـباق  قوف  ةداـم  رد  هک  ياهتکن 
ماجنا ۀنیزه  هک  دشابیم  یقوقح  لوصا  فالخ  رب  ًارهاظ  رما  نیا  دوشیم و  يرادهاگن  ردپ  ۀنیزه  هب  نآ  ماجنا  مدـع  رابجا و  زا  سپ  دـیامن ،

. دوشیم عفر  لاکشا  لیذ  لالدتساب  هجوت  اب  تسا . وا  دوخ  ةدهع  رب  یسک  ره  فیلکت 
هتخانـش ردپ  زا  یلوا  یتدـم  يارب  ار  ردام  هتـسناد و  دـشر  زا  لبق  نارود  مامت  رد  ریغـص  يرادـهاگن  رادهدـهع  ار  نیوبا  زا  کی  ره  نوناق 

ار وا  ناوتن  دـنک و  عانتما  نآ  زا  ردام  هچنانچ  دـشابیم و  یئافک  بجاو  ررقم  تدـم  رد  ردام  يارب  تیولوا  دـیق  اب  تناضح  نیاربانب  تسا ،
لفط وا  ۀنیزه  هب  دنک  عانتما  زین  وا  هاگره  دوب و  دهاوخ  رادهدهع  وا  تسا و  تناضح  ۀـفیظو  ياراد  ۀـلاصا  ردـپ  هدومن  لمع  ماجناب  رابجا 

. دشابیم وا  ةدهعب  هنیزه  دوب ، دهاوخ  ردام  رصحنم  فیلکت  تناضح  نوچ  دشاب  هدرم  ردپ  هک  یتروص  رد  دوشیم . تناضح 

نیوبا یئادج  دروم  رد  لفط  تناضح  - 5

نودب  يراگزاسان  رثا  رد  ای  ددرگ  لحنم  لفط  نیوبا  نیب  حاکن  هک  یتروص  رد 
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دناوتیمن رگید  فرط  تسا و  هدوب  وا  تناضح  رد  هک  دنامیم  یسک  دزن  لفط  دنیامن ، تنوکـس  هناگادج  ياهلحم  رد  نانآ  حاکن ، لالحنا 
تسا و هدـشن  دوجوم  تناـضح  قح  تیولوا  لاوز  يارب  یبجوم  اریز  دـشاب ، ردـپ  هچ  رگا  دریگ ، رارق  وا  تناـضح  رد  لـفط  هک  دـهاوخب 
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نیا دـشابیم . اراد  ار  لفط  تاقالم  قح  رگید  فرط  دـهد و  ماجنا  ار  دوخ  ینوناق  فیلاکت  دـیاب  تسا  رادهدـهع  ار  يرادـهاگن  هک  یـسک 
، دنشاب هتشادن  تنوکس  لزنم  کی  رد  لفط  نیوبا  رگید  تهج  رهب  ای  قالط  تلعب  هک  یتروص  رد  : » دیوگیم م  ق . « 1174  » ةدام هک  تسا 

تایئزج ریاس  تاقالم و  ناـکم  ناـمز و  نییعت  دراد . ار  دوخ  لـفط  تاـقالم  قح  دـشابیمن  وا  تناـضح  تحت  لـفط  هک  نیوبا  زا  کـی  ره 
«. تسا همکحم  اب  نیوبا  نیب  فالتخا  تروص  رد  نآب  هطوبرم 

هدیمان قح  هحماسم  روطب  یلو  دشابیم  مکح  هک  دسریم  رظنب  تسا ، هدش  نایب  قح  ۀملکب  هچ  رگا  نیوبا ، زا  کی  ره  ۀلیـسوب  لفط  تاقالم 
یئازـسب ریثأت  هداوناخ  هتـشر  ظفح  رد  تسا و  ردام  ردـپ و  هقالع  رظن  زا  لفط  تاقالم  اریز  تسا ، طاقـسا  لـباق  ریغ  قوقح  زا  اـی  هدـش و 

رگا دهد ، رارق  ضوع  ذخا  لباقم  رد  حلـص  دروم  ای  دیامن و  طقاس  ار  دوخ  لفط  تاقالم  قح  دـناوتیمن  نیوبا  زا  کیچـیه  نیاربانب  دراد ،
. دهدب رگید  فرطب  یغلبم  قح  نآ  لامعا  تروص  رد  هک  دنک  دهعت  دناوتیم  هچ 

تناضح قح  طوقس  دراوم  - 6

هراشا

. ددرگیم طقاس  ریز  دراوم  رد  تناضح  قح 

نونج دروم  رد  فلا -

تـشادهب تایحب و  ینایز  هکنآ  دنـشاب و  هتـشاد  ار  نآ  لامعا  رب  تردق  هک  تسا  یتروص  رد  ردـپ  ردام و  زا  کی  ره  يارب  تناضح  قح 
تفه رسپ و  رد  لاس  ود   ) دشابیم لفط  تناضح  يارب  یلوا  ردام  هک  یتدم  رد  هاگره  نیاربانب  دوشن  هجوتم  یحور  ای  یمسج  رظن  زا  لفط 

قح دزادنیب ، یکانرطخ  تیعـضو  رد  ار  وا  هک  اسب  هچ  دوب و  دهاوخن  لفط  تیبرت  يرادـهاگن و  هب  رداق  نوچ  دوش  هناوید  رتخد ) رد  لاس 
ار  قح  نیا  هک  دوب  دهاوخ  یسک  اهنت  ردپ  ددرگیم و  طقاس  ردام  تناضح  لامعا 
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. تسا اراد 

يرادـهاگن م  ق . « 1168  » ةدام قبط  اریز  دوب ، دـهاوخ  ردام  ةدـهعب  یگلاس  هدـجیه  اـت  لـفط  تناـضح  دوش  نونجم  ردـپ  هک  یتروص  رد 
زا لاس  ود  ات  ردام  لفط  يرادـهاگن  يارب  ، » دـیوگیم هک  م  ق . « 1169  » ةدام زا  طبنتـسم  ربانب  تسا و  نیوبا  فیلکت  مه  قح و  مه  لاـفطا 
اراد ار  يرادـهاگن  قح  رغـص  نارود  یمامت  رد  ردام  ردـپ و  زا  کی  ره  تشذـگ  هکناـنچ  تشاد »...  دـهاوخ  تیولوا  وا  تدـالو  خـیرات 

تدحوب رظن  و  دوب ، دهاوخ  رادهدهع  ار  نآ  يرگید  دهد  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  دـناوتن  تاهج  زا  یتهجب  نیوبا  زا  یکی  هاگره  دنـشابیم و 
. دوب دهاوخ  ردام  ةدهعب  لفط  تناضح  م  ق . « 1170  » ةدام كالم 

دنک يرگید  رهوش  ردام  هک  يدروم  رد  ب -

باختنا يرگید  رهوش  دـشاب و  دوخ  لفط  تناضح  رادهدـهع  ردام  ددرگ و  لحنم  خـسف  ای  قـالط  رثا  رد  لـفط  نیوبا  نیب  حاـکن  هاـگره 
فیلاـکت رادهدـهع  دوخ و  رهوش  اـب  ترـشاعم  نسحب  فظوم  يرگید  درم  اـب  یئوشاـنز  اـب  نز  اریز  تسا ، ردـپ  اـب  تناـضح  قح  دـیامن ،

: دیوگیم م  ق . « 1170  » ةدام دیآرب . هدومن  لیمحت  وا  رب  تناضح  هک  یفیلکت  ةدهع  زا  تسا  هتسیاش  هک  هنوگنآ  دناوتیمن  تسا و  یئوشانز 
رد رما  نیا  دوب .» دهاوخ  ردپ  اب  تناضح  قح  دنک  رهوش  يرگیدب  ای  دوش  نونجب  التبم  تسا  وا  اب  لفط  تناضح  هک  یتدـم  رد  ردام  رگا  »

ردام تناضح  قح  طوقـس  هک  دوشیم  طابنتـسا  هدام  نایب  زا  اریز  دنامیم ، یقاب  ردام  تناضح  الا  دشاب و  هدنز  لفط  ردپ  هک  تسا  یتروص 
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. تسا رهوش  تایح  تروص  رد  الاب  دروم  رد 
دوب هدـش  طقاس  هک  شتناضح  لامعا  قح  دوش ، لـحنم  يرگید  اـب  وا  حاـکن  اـی  دریذـپ و  هقاـفا  نونج  زا  سپ  رداـم  هک  یتروص  رد  عرف -
هدوب ریغ  اب  حاکن  ای  نونج و  نآ  يارجا  زا  عنام  دشابیم و  ردام  نآ  زا  ۀنیعم  تدم  رد  یعیبط و  قوقح  زا  روبزم  قح  اریز  دـباییم ، تدوع 

سیردا نبا  تسا . فالتخا  رما  نیا  رد  هیماما  ياهقف  نیب  دنک . لامعا  ار  دوخ  تناضح  قح  دناوتیم  ردام  روبزم  عنام  لاوز  زا  سپ  تسا و 
جاودزا  رثا  رد  نآ  طوقس  اریز  دباییمن ، تدوع  ردام  تناضح  قح  ریغ ، اب  حاکن  لالحنا  زا  سپ  هک  تسنآ  رب 
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. تسا تدوع  مدع  لصا  روبزم ، لالحنا  زا  سپ  نآ  تدوع  رد  دیدرت  اب  تسا و  ققحم  ریغ ، اب 

لامعا قح  تسا  یقاب  هیعجر  هدـع  تدـم  هک  مادام  دـسریم  رظنب  دـشاب ، یعجر  قالط  ۀلیـسوب  ریغ  اب  ردام  حاـکن  لـالحنا  هک  یتروص  رد 
قح هدـع ، تدـم  ءاضقنا  زا  سپ  دومنن  عوجر  رهوش  هاگره  دـشابیم . هجوز  مکح  رد  ای  هجوز  هیعجر  ۀـقلطم  اریز  ددرگیمن ، رب  تناـضح 

. دباییم تدوع  ردام  تناضح  لامعا 
قح هکلب  دومن ، مورحم  دوخ  لفط  تاقالم  زا  تسا  هدـش  نونجم  هک  يرداـم  ناوتیمن  م  ق . « 1174  » ةدام كالم  تدحو  زا  طبنتـسم  ربانب 
رد دـشابن ) ردـپ  دوخ  میق  هاگره   ) ردام میق  ردـپ و  نیب  فالتخا  تروص  رد  ددرگ . لفطب  رارـضا  بجوم  هکنیا  رگم  دراد ، ار  وا  تاـقالم 

. تسا هاگداد  اب  نآ  نییعت  هطوبرم  تایئزج  ریاس  تاقالم و  ناکم  نامز و  نییعت 

رفک دروم  رد  ج -

نز ناملسم  درم  هکنانچ  ددرگیم ، طقاس  وا  تناضح  قح  دشاب ، رفاک  یعبت ) ناملسم   ) تسا ناملسم  هک  یلفط  ردام  ردپ و  زا  یکی  هاگره 
روما يارب  دناوتیمن  ملـسم  یلو  : » دـیوگیم هک  م  ق . « 1192  » ةدام زا  هکنانچ  اریز  دوش ، رفاک  لفط  نیوبا  زا  یکی  اـی  دـشاب  هتـشاد  هیباـتک 

تشذگ هکنانچ  تناضح  تسا و  هدادن  هزاجا  ناملسم  رب  ار  رفاک  تیالو  دوشیم ، طابنتـسا  دنک .» نیعم  ملـسم  ریغ  یـصو  دوخ  هیلع  یلوم 
دریذپیم و ار  وا  تادقتعم  دریگ  رارق  رفاک  تیبرت  تحت  رد  هک  یناملسم  لفط  دنراد و  ریغـص  صخـش  رب  نیوبا  هک  تسا  یتیالو  عون  کی 

ردام هاگره  نیاربانب  تسا . هدشن  هدید  مالـسا  قوقح  رد  یفلاخم  دراد و  یبهذم  هبنج  اًلماک  روبزم  مکح  دـیآیم . رد  وا  يوخ  قالخاب و 
تبـسن ود  ره  تناضح  قح  دـنوش  رفاک  ود  ره  هاگره  ددرگیم و  طقاس  وا  تناضح  قح  دوش  رفاک  لـفط  نیوبا  زا  یکی  اـی  دـشاب و  رفاـک 

. تسا ردام  ردپ و  دقاف  هک  دوب  دهاوخ  یلفط  دننام  ددرگیم و  طقاس  لفطب 

لفط تبظاوم  مدع  دروم  رد  د -

تحـص تسا  وا  تناضح  تحت  لفط  هک  يردام  ای  ردـپ  یقالخا  طاطحنا  اـی  تبظاوم  مدـع  رثا  رد  هاـگره  : » دـیوگیم م  ق . « 1173  » هدام
يابرقا  ياضاقتب  دناوتیم ، همکحم  دشاب  رطخ  ضرعم  رد  لفط  یقالخا  تیبرت  ای  ینامسج و 
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«. دنک ذاختا  دنادب  یضتقم  لفط  تناضح  يارب  هک  ار  یمیمصت  ره  مومعلا  یعدم  ياضاقتب  ای  وا  میق  ياضاقتب  ای  لفط 

: دوشیم ضرف  ود  الاب  دروم  رد 
یقالخا طاطحنا  ای  تبظاوم  مدـع  رثا  رد  دـننکن و  یناگدـنز  لزنم  کی  رد  لفط  نیوبا  رگید  تهجب  اـی  قـالط  تلعب  هک  یتروص  رد  - 1
رادهدهع هک  یـسک  زا  ار  لفط  دشاب ، رطخ  ضرعم  رد  لفط  یقالخا  تیبرت  ای  ینامـسج  تحـص  تسا  وا  تناضح  تحت  لفط  هک  یـسک 

فیلکت مه  قح و  مه  لافطا  يرادـهاگن  م  ق . « 1168  » ةدام روتـسدب  اریز  دنراپـسیم ، ردام ) ای  ردپ   ) يرگیدـب هتفرگ و  تسا  وا  تناضح 
دراد تیولوا  قح  هک  نیوـبا  زا  یکی  رد  هاـگره  ددرگیم  موـلعم  لاـفطا  تیبرت  يرادـهاگن و  باـب  هفلتخم  داوـم  زا  هکناـنچ  تسا . نیوـبا 
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دهاوخ تیبرت  يرادهاگن و  فیلاکت  رادهدـهع  يرگید  دـیامن ، تیبرت  ار  وا  دـنک و  يرادـهاگن  لفط  زا  دـناوتن  هک  دـشاب  دوجوم  یعناوم 
. دوب

لفط یقالخا  تیبرت  ای  ینامـسج و  تحـص  نانآ  یقالخا  طاطحنا  رثا  رد  دنیامنیم و  یناگدنز  رگیدکی  اب  لفط  نیوبا  هک  یتروص  رد  - 2
ای دیامنن و  ار  مزال  تیبرت  يرادـهاگن و  ای  دراذـگب و  دازآ  ار  لفط  دـشاب و  یلاباال  درگلو و  لفط  ردام  هکنانچ  دـشابیم  رطخ  ضرعم  رد 

دراذـگیم و دازآ  ار  وا  ای  دربیم و  دوخ  هارمه  ار  لفط  تسیاشان  سلاـجم  لـفاحم و  رد  هک  دـشاب  کـیلکلا  زاـب و  راـمق  يدرم  ردـپ  هکنآ 
تیبرت اـی  ینامـسج  تحـص  هک  ددرگیم  بجوم  رما  نیا  تسا و  یقـالخا  طاـطحنا  راـچد  نیوبا  زا  یکی  هکنآ  اـی  دزادرپیمن و  وا  تیبرتـب 
دـشاب لـفط  تحلـصمب  هک  ار  هچنآ  هاـگداد  دـیامن ، يریگولج  رما  نیا  زا  دـناوتیمن  يرگید  دریگ و  رارق  رطخ  ضرعم  رد  لـفط  یقـالخا 
هاگداد نآ . لاثما  لفط و  يرادهاگن  رد  یـسک  تراظن  ای  وا  يارب  یتسرپرـس  نییعت  يرگید و  تسدب  لفط  ندرپس  دننام  دـیامنیم ، رایتخا 

. تسا راتخم  دروم  نیا  رد  لفط  تیبرت  يرادهاگن و  قیرط  نییعت  رد 

يرسم يرامیب  دروم  رد  ه -

هک  ددرگ  يرسم  يرامیب  راچد  ردام  هک  یتروص  رد 
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لس دننام  دشاب  جالعلا  بعص  ای  نآ و  لاثما  هبـصح و  پیرگ ، دننام  دشاب  هداس  روبزم  يرامیب  ياوادم  هاوخ  دوش ، لفطب  تیارـس  بجوم 
هکنآ رگم  دوشیم ، لفط  يرامیب  بجوم  شنداد  ریـش  ای  وا  ۀلیـسوب  لفط  يرادـهاگن  اریز  ددرگیم ، طقاس  وا  تناـضح  لاـمعا  قح  يویر ،

. دیامن لامعا  ار  تناضح  فیلاکت  راتسرپ  ۀلیسوب  دناوتب  ردام 

نیوبا توف  تروص  رد  لفط  تناضح  - 7

يرادهاگن م  ق . « 1168  » ةدام قبط  اریز  تسا ، هدـنام  هدـنز  هک  تسیـسک  يارب  تناضح  قح  دریمب ، لفط  نیوبا  زا  یکی  هک  یتروص  رد 
هک یسک  هچ  رگا  دشابیم ، تناضح  قح  ياراد  لالقتسالاب  يرگید  دریمب  نانآ  زا  یکی  هاگره  نیاربانب  تسا ، نیوبا  فیلکت  قح و  لافطا 

تیالو فئاظو  لامعا و  وا  ندوبن  رد  هک  تسا  یصوم  ةدنیامن  یصو  اریز  دشاب ، هدومن  نیعم  دوخ  لفط  تناضح  يارب  یـصو  تسا  هدرم 
رد : » دـیوگیم م  ق . « 1171  » ةدام درادـن . یتمـس  هدـنیامن  تسا  تناضح  قح  ياراد  دوخ  هک  يرگید  دوجو  اب  نیاربانب  دـهدیم ، ماـجنا  ار 

هدرک نیعم  میق  وا  يارب  هدوب و  لفط  ردپ  یفوتم  دنچ  ره  دوب ، دهاوخ  تسا  هدنز  هکنآ  اب  لفط  تناضح  قح  نیوبا  زا  یکی  توف  تروص 
. تسا هدش  لامعتسا  ریغص  رب  یصو  ینعم  رد  ًازاجم  میق )  ) ۀملک روبزم  ةدام  رد  دشاب .»

لفط اریز  تسا ، يردـپ  دـج  اب  تناضح  قح  هک  تسا  هدـش  تیاکح  همالع  سیردا و  نبا  زا  دـنریمب ، ود  ره  لفط  نیوبا  هک  یتروص  رد 
تروص رد  اما  تسا . هدش  هداد  ردامب  تناضح  قح  یـصاخ  لیلد  ۀلیـسوب  و  دشابیم ، وا  لاوما  رب  وا و  رب  یلو  يردپ  دج  تسا و  وا  دنزرف 

قح لاقتنا  رگید  ياـهقف  زا  يرایـسب  دـشابیم . ثرا  بیترتب  لـفط  براـقا  قح  تناـضح  هک  دـننآ  رب  ءاـهقف  زا  ياهدـع  يردـپ  دـج  ندوبن 
هدنیامن یصو  اریز  دناهتسناد ، مدقم  ار  دج  یصو  سپس  ردپ و  یصو  يردپ ، دج  ندوبن  اب  دناهتخانـشن و  یلامتحا  هثرو  يارب  ار  تناضح 

يرادهاگن و ار  لفط  هک  دوشیم  ریجا  یـسک  مکاح  فرط  زا  یئاراد ، نتـشاد  دج و  یـصو و  ندوبن  تروص  رد  دشابیم . یلو  ماقم  مئاق  و 
هتشادن  یئاراد  هاگره  دیامن و  تیبرت 
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. تسا مدرم  ةدهعب  یئافک  بجاو  روطب  وا  تیبرت  يرادهاگن و  دشاب 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 1401 

http://www.ghaemiyeh.com


اهنآ اریز  دشابیم ، دج  یصو  سپس  ردپ و  یصو  يارب  تناضح  قح  دشاب  هدرک  توف  ردام  هک  یتروص  رد  یئاضق  رظن  زا  هک  دسریم  رظنب 
يارب دناوتیم  يرگید  تافو  زا  دعب  يردپ  دـج  ردـپ و  زا  کی  ره  : » دـیوگیم م  ق . « 1188  » ةدام هک  تسا  نیا  دنتـسه ، لفط  یلو  ةدنیامن 

اهنآ لاوما  هدرک و  تبظاوم  اهنآ  تیبرت  يرادهاگن و  رد  دوخ  تافو  زا  دعب  ات  دـنک  نیعم  یـصو  دنـشابیم  وا  تیالو  تحت  هک  دوخ  دالوا 
یبسح روما  نوناـق  « 79  » م و ق . « 1235  » هدام هکناـنچ  تسا ، میق  اـب  تناـضح  ناـنآ  زا  کیچـیه  ندوبن  تروص  رد  و  دـیامن .» هرادا  ار 
قوقح لاوماب و  هطوبرم  روما  هیلک  رد  وا  ینوناق  یگدنیامن  هیلع و  یلوم  صخـش  تبظاوم  : » دیوگیم م  ق . « 1235  » هدام دیامنیم . حیرصت 

روما رد  دیامن و  مامتها  یعس و  روجحم  لاح  حالـصا  بیترت و  رد  دیاب  میق  : » دیوگیم یبسح  روما  نوناق  « 79  » هدام تسا .» میق  اب  وا  یلام 
«. دیامنب ار  تحلصم  تیاعر  وا 

لفط فیلاکت  همتاخ -

هراشا

سح یکدوک ، يادـتبا  زا  دـیاب  راچان  دـننک ، لامعا  ار  وا  یتیبرت  فیاـظو  دـنیامنب و  يرادـهاگن  ار  دوخ  لـفط  دـنناوتب  نیوبا  هکنآ  يارب 
نایغط و حور  دـنادب و  نآ  تیاعرب  روبجم  ار  دوخ  هک  دـننایامنب  واب  تسا  دـیفم  وا  تیبرت  يارب  هک  یهار  دـنیامن و  داـجیا  وا  رد  تعاـطا 

دوخ نیوباب  هک  هدومن  فظوم  ار  وا  هداد و  رارق  نیوبا  عیطم  ار  لفط  م  ق . « 1177  » هدام هک  تسا  نیا  دننادرگ . فیعض  وا  رد  ار  یشکرس 
. دراذگ مارتحا 

«. دنک مارتحا  اهنآب  دیاب  دشاب  هک  ینس  ره  رد  هدوب و  دوخ  نیوبا  عیطم  دیاب  لفط  : » م ق . « 1177  » هدام

نیوبا زا  لفط  تعاطا  - 1

یئامنهار تسا  دـیفم  وا  يارب  هک  یهار  نتفرگ  شیپ  رد  ناهرب  لـیلد و  ۀلیـسوب  ار  وا  ناوتب  هک  دـشابیمن  یفاـک  روعـش  ياراد  لـفط  نوچ 
هک دننک  شـشوک  یعـس و  تسا  وا  مهف  روخ  رد  هک  ینابز  هناکدوک و  قطنم  اب  دیاب  دنتـسه  وا  تیبرتب  فظوم  هک  لفط  نیوبا  اذـل  دومن ،

، دورب دوشیم  هداد  ناشن  هک  یهار  تبغر  لیمب و  لفط 
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نوچ و نودب  هدام  هک  تسا  تهج  نیدـب  دـنک ، تعاطا  هناروکروک  هک  دومن  راداو  ار  وا  یلئاسوب  دـیاب  دـنامهف  واب  ناوتن  هک  يرما  ره  و 
. ددرگ تعاطاب  راداو  ندومن  هیبنت  ۀلیسوب  دنک  یچیپرس  هچنانچ  تسا و  هدومن  راداو  نیوبا  زا  تعاطاب  ار  لفط  ارچ 

نیوباب لفط  مارتحا  - 2

رد هک  هنوگنآ  ار  نیوباب  مارتحا  سح  اًلبق  دـیاب  دـنک ، يوریپ  دـنیوگیم  واب  هچنآ  ددرگ و  نیوبا  زا  تعاـطا  سح  ياراد  لـفط  هکنآ  يارب 
نسب صاصتخا  رما  نیا  ددنب . راکب  ار  نانآ  تاروتـسد  رما  نیا  ۀجیتن  رد  ات  دروآ  دوجوب  وا  رد  تسا  لومعم  نامز  لحم و  تداع  فرع و 

. دشاب تیلوفط  نارود  زا  سپ  هچ  رگا  دنراذگب ، ار  مزال  مارتحا  دوخ  نیوباب  دـیاب  نادـنزرف  هشیمه  یقالخا  رظن  زا  هکلب  درادـن ، تیلوفط 
. تسا تناضح  مکح  نایب  رظن  زا  لفط  يارب  مارتحا  موزلب  الاب  ةدام  صاصتخا 
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لفط هیبنت  رد  نیوبا  قح  هرصبت -

عقاوم ضعب  رد  هیبنت و  میب  زا  دـیاب  زین  يدراوم  رد  هکلب  دومن ، داجیا  تعاطا  مارتحا و  سح  یئاهنتب  لقع  قطنم  ۀلیـسوب  ناوتیمن  لـفط  رد 
تعاـطا زا  وا  یچیپرـس  دراوم  رد  ار  وا  هیبنت  ةزاـجا  نیوبا  هک  تسا  نکمم  یتروص  رد  نآ  تساوخ و  کـمک  یچیپرـس  عقوم  رد  هیبنت  زا 

ار دوخ  لفط  دـنناوتیمن  قح  نیا  دانتـساب  یلو  دـنراد ، ار  دوخ  لـفط  هیبنت  قح  نیوبا  : » دـیوگیم م  ق . « 1179  » ةدام اذل  دنشاب ، هتـشاد  اهنآ 
تهج نیدب  تسا ، نآ  زا  وا  ینامیشپ  داجیا  یباکترا و  لمع  یتشزب  وا  ندرک  هاگآ  يارب  لفط  هیبنت  دنیامن .» هیبنت  بیدأت  دودح  زا  جراخ 

، تحیـصن لیبق  زا  دهد  قفو  لفط  هیحور  اب  هک  دریگب  رظن  رد  ار  یهیبنت  دـیاب  ددرگ  هیبنت  لفط  دـنادب  مزال  نیوبا  زا  یکی  هک  يدراوم  رد 
هکنانچ دـیامنیم . قرف  یعامتجا  طیحم  رابتعاب  رما  نیا  درادزاب و  لمع  نیا  رارکت  زا  ار  لفط  اـت  نآ  لاـثما  کـتک و  تشادزاـب ، شنزرس ،
داجیا بجوم  ندز  کتک  رثا  رد  هکنانچ  دنیامن ، هیبنت  بیدأت ، دودـح  زا  جراخ  ار  دوخ  لفط  دـنناوتیمن  نیوبا  تسا  رکذـتم  الاب  ةدام  لیذ 

. دوش رامیب  لفط  هک  دننک  هیبنت  يروط  ای  دندرگ و  وضع  صقن  ای  حرج 
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يردپ دج  ردپ و  يرهق  تیالو  رد  موس  باب 

یلو رد  لوا - لصف 

هراشا

ماجنا ار  ریغب  طوبرم  روما  هک  دهدیم  یـسکب  تاهج  زا  یتهجب  نوناق  هک  تسا  يرادـتقا  هطلـس و  زا  ترابع  تیالو  یقوقح  حالطـصا  رد 
. صاخ یلو  ماع : یلو  تسا : مسق  ود  رب  یلو  دوشیم . هدیمان  یلو  دراد  ار  تمس  نیا  هک  یسک  دهد و 

ماع یلو  - 1

. دهدیم ماجنا  نوناق  دودح  رد  ار  دارفا  مومعب  طوبرم  روما  هک  تسا  یسک  ماع  یلو 
ار مکاح  تمـس  نونکا  دشاب . هدش  هدیزگرب  تمـس  نیاب  ینوناق  رادتیحالـص  عجرم  فرط  زا  هک  تسا  یـسک  وا  تسا و  ماع  یلو  مکاح 

مکح یـضرف ، توم  مکح  رودص  دننام : تسا ، هدومن  راذگاو  اهنآ  زا  کی  رهب  ار  ینیعم  روما  نوناق  دـنراد و  هدـهع  ناتـسداد  سرداد و 
. نآ لاـثما  نینج و  بیاـغ و  روما  ةرادا  يارب  نیما  نییعت  نیناـجم ، لاوما  ظـفح  يارب  میق  نییعت  رجح ، مکح  رثـالا ، دوـقفم  بئاـغ  قـالط 

دوقفم بیاغ  نیناجم و  راغص و  قوقح  ظفح  زا : تسا  ترابع  ناتسداد  يرادا  فئاظو  هیلدع ، تالیکشت  لوصا  نوناق  « 16  » هدام روتسدب 
. اهنآ زا  یضعب  ای  هثرو  ندوبن  مولعم  ای  تبیغ  تروص  رد  یفوتم  هکرت  ظفح  رثالا و 

صاخ یلو  - 2

هراشا
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هدرب مان  م  ق . « 1194  » ةدام ار  صاخ  یلو  دهدیم . ماجنا  نوناق  دودـح  رد  ار  ینیعم  صاخـشاب  هطوبرم  روما  هک  تسا  یـسک  صاخ  یلو 
یلو هک  یـسک  دوشیم .» هدیمان  لفط  صاخ  یلو  نانآ  زا  یکی  فرط  زا  بوصنم  یـصو  يردـپ و  دـج  ردـپ و   » م ق . « 1194  » هدام تسا .

: تسا هتسد  ود  رب  صاخ  یلو  نیاربانب  دنیوگ . هیلع  یلوم  دراد  تیالو  وا  رب  صاخ 
203 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

يرهق یلو  فلا -

زا ذیفنت  ای  باصتنا و  نودب  و  تسا ، هدش  ءاطعا  نوناق  فرط  زا  ود  نآب  تیالو  تمـس  دـشابیم . يردـپ  دـج  ردـپ و  زا  ترابع  يرهق  یلو 
زا کـی  ره  : » م ق . « 1181  » ةدام روتـسدب  دوشیم . هتفگ  يرهق  یلو  يردپ  دج  ردـپب و  تهج  نیدـب  دریگیم ، تروص  یمـسر  ماقم  فرط 

يردپ دج  ردپ و  رد  رصحنم  ار  يرهق  تیالو  هیماما  ياهقف  زا  تعباتمب  یندم  نوناق  دنراد .» تیالو  دوخ  دالواب  تبـسن  يردپ  دج  ردپ و 
رما نیا  دشابیم . مورحم  نآ  زا  ردام  و  دـشابیم ، دور  الاب  هچ  ره  دـج و  دـج  و  ردـپ ، دـج  ردـپ ، ردـپ  يردـپ  دـج  زا  روظنم  تسا . هتـسناد 

. تسا هیماما  ياهقف  نیب  یعامجا 
. دنـشابیم اراد  ار  تیالو  قح  اًلقتـسم  کی  ره  دنرگیدکی و  فیدر  رد  ود  ره  يردپ  دج  ردپ و  دوشیم  هدیمهف  الاب  ةدام  قالطا  زا  هکنانچ 

یغلم ار  نآ  يرگید  يدعب  لمع  تسا و  حیحـص  هدومن  اًلبق  تیالوب  طوبرم  روما  رد  يردـپ  دـج  ردـپ و  زا  کی  ره  هک  یفرـصت  نیاربانب 
یضعب دشابیم . مدقم  کیمادک  تیالوب  طوبرم  روما  رد  يردپ  دج  ردپ و  نیب  فالتخا  دروم  رد  هک  تسا  هدشن  ضرعتم  نوناق  دیامنیمن .

مدقم يردپ  دج  رب  ار  ردپ  رگید  یـضعب  تسا . هتـشاد  زین  ردپ  رب  تیالو  ینامز  دج  اریز  دناهتـشاد ، ردپ  رب  مدقم  ار  يردپ  دـج  ءاهقف  زا 
روکذم دج  ۀملک  دشابیم . اراد  ار  هیلع  یلوم  رب  تیالو  دج  ردپ  دـج ، ندوبن  تروص  رد  تسا . لفطب  دـج  زا  رتکیدزن  وا  اریز  دـننادیم ،

هچ رگا  درادن  تیالو  دج  ردپ  يردپ  دج  ندوب  اب  دوشیم  طابنتـسا  الاب  هدام  زا  هکنانچ  ددرگیم . زین  دور  الاب  هچ  ره  دادجا  لماش  هدام  رد 
. تشذگ الاب  رد  نآ  حرش  هکنانچ  دنراد  فالتخا  ءاهقف  زین  وا  رب  ردپ  مدقت  ای  ردپ و  رب  دج  ردپ  میدقت  رد  دشاب و  هدومن  توف  ردپ 

یصو ب -

هراشا

هیدأت لـیبق : زا  دـیامنیم  نیعم  دروآ  ياـجب  هتـسناوتیم  دوخ  هک  يروما  ماـجنا  رد  دوخ  توف  زا  سپ  يارب  یـصوم  هک  تسا  یـسک  یـصو 
هدـیمان صاخ  یلو  هک  یـصو  زا  هداـم  روظنم  نآ . لاـثما  وا و  یئاراد  ةرادا  هیلع و  یلوم  يرادـهاگن  نآ و  فرـصم  ثلث و  جارخا  نوید ،

هدش  بوصنم  ریغصب  هطوبرم  روما  يارب  يردپ  دج  ای  ردپ  فرط  زا  هک  تسا  یسک  دوشیم 
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رد دیامنیم و  راذگاو  یصوب ، توف  زا  سپ  يارب  دراد  وا  یئاراد  هیلع و  یلوم  یتسرپرس  رد  دوخ  هک  ار  یتمـس  یلو  یلیلحت  رظن  زا  تسا .
دهاوخ رادهدهع  ار  تیالو  تمـس  نانآ  فرط  زا  بوصنم  یـصو  يردپ  دج  ردـپ و  توف  تروص  رد  دـشابیم . یلو  ماقم  مئاق  وا  تقیقح 

. دوب
ای ردپ   ) یـصوم هچنانچ  دنک . نیعم  ار  وا  تارایتخا  دودح  دیامن و  نیعم  یـصو  دوخ  توف  زا  دعب  يارب  تیـصو  ۀلیـسوب  دناوتیم  سک  ره 

یفوتم هاگره  الا  دنک و  تلالد  رما  نآ  رب  نئارق  ای  دیامن و  حیرـصت  ار  نآ  دیاب  دهد  رارق  هیلع  یلوم  روما  رب  یـصو  ار  یـسک  يردپ ) دج 
ار یتمـس  دنک ، نیعم  دوخ  نوید  ءادا  ةزانج و  زیهجت  رب  یـصو  ای  دـهد و  رارق  دوخ  ثلث  رب  یـصو  ای  دـیامن  یـصو  قلطم  روطب  ار  یـسک 

. دوش نیعم  میق  هاگداد  فرط  زا  لفط  يارب  دیاب  درادن و  وا  لفطب  تبسن 
دنـشابیم وا  تیالو  تحت  هک  دوخ  دالوا  يارب  دناوتیم  يرگید  تافو  زا  دعب  يردـپ  دـج  ردـپ و  زا  کی  ره  : » دـیوگیم م  ق . « 1188  » هدام
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مئاق ناونعب  یصو  نیاربانب  دیامن » هرادا  ار  اهنآ  لاوما  هدرک و  تبظاوم  اهنآ  تیبرت  يرادهاگن و  رد  دوخ  توف  زا  دعب  ات  دنک  نیعم  یصو 
. دهدیم ماجنا  ار  تیالوب  طوبرم  روما  یلو ، ماقم 

نییعت زا  ار  اهنآ  هداد و  يرگید  توف  زا  سپ  يردپ  دـج  ردـپ و  زا  کی  رهب  یـصو  نییعت  قح  نوناق  دوشیم ، هدـیمهف  الاب  ةدام  زا  هکنانچ 
ردپ و زا  کیچیه  : » م ق . « 1189  » هدام تسا . هدرک  حیرصت  م  ق . « 1189  » ةدام رد  رما  نیاب  تسا و  هدومن  عنم  يرگید  تایح  رد  یـصو 

«. دنک نیعم  یصو  دوخ  هیلع  یلوم  يارب  يرگید  تایح  اب  دناوتیمن  يردپ  دج 
اب دشابیم و  تیالو  تمس  ياراد  اًلقتـسم  يردپ  دج  ردپ و  زا  کی  ره  اریز  تسا ، تیـصو  تحـص  مدع  لبق ، ةدام  روبزم و  ةدام  زا  روظنم 

هدومن توف  هک  دـشابیم  یلو  ماقم  مئاق  یـصو  دزادرپیم و  هیلع  یلوم  روما  ةراداب  یلالقتـسا  تیـالو  تمـسب  يرگید  ود  نآ  زا  یکی  توف 
. دریگ رارق  دناوتیمن  یلو  فیدر  رد  تهج  نیدب  درادن ، يدروم  ماقم  مئاق  تیالو ، رما  رد  لیصا  ندوب  اب  تسا و 

هک تسنآ  یصو  تارایتخا  دودح  نیاربانب  دیامن ، راذگاو  یصوب  توف  زا  سپ  يارب  ار  دوخ  تارایتخا  زا  یتمـسق  ای  مامت  دناوتیم  صخش 
هچنانچ  تسا و  هدومن  نییعت  یصوم 
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هک یـسکب  يردپ  دج  ای  ردپ  تسا  نکمم   » م ق . « 1190  » ةدام روتـسدب  تهج  نیدب  دشابیم . لطاب  وا  یقوقح  لامعا  دـیامن  زواجت  نآ  زا 

يدعب یصو  نییعت  هتسناوتیم  دوخ  یلو  اریز  دهدب .» هیلع  یلوم  يارب  ار  دوخ  توف  زا  دعب  یصو  نییعت  رایتخا  هدرک  نیعم  تیاصو  تمسب 
دوخ زا  دعب  یصوب  ار  مود  یصو  نییعت  قح  دناوتیم  یلو  اذل  دشاب ، یصوم  صخشب  مئاق  هک  تسین  يروما  زا  یـصو  باصتنا  دیامنب و  ار 

. دیامن راذگاو 

یصو طرش 

ملسم ریغ  یصو  دوخ  هیلع  یلوم  روما  يارب  دناوتیمن  ملسم  یلو  : » هک هتـشاد  ررقم  هیماما  قوقح  زا  تعباتمب  « 1192  » هدام رد  یندم  نوناق 
«. دنک نیعم 

رارق یـصو  دشاب  دامتعا  دروم  هک  ار  سک  ره  دناوتیم  یلو  ضحم  یقوقح  رظن  زا  الا  تسا و  راوتـسا  یبهذم  يانبم  رب  ًافرـص  روبزم  مکح 
(. دوش عوجر  یندم  قوقح  موس  دلج  تیصو  باتکب  تیاصو  رد  رتشیب  حیضوت  يارب  . ) دهد

میق هرصبت -

میق وا  يرادهاگن  لاوما و  ةرادا  يارب  هاگداد  فرط  زا  دـشاب  هتـشادن  یـصو ) يردـپ و  دـج  ردـپ ،  ) صاخ یلو  روجحم ، هک  یتروص  رد 
(. دمآ دهاوخ  تمومیق  رد  ًادعب  نآ  حرش   ) دوشیم نیعم 
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هیلع یلوم  رد  مود  لصف 

هراشا

: دناهتسد ود  رب  هیلع  یلوم  تسا  رکذتم  م  ق . « 1180  » ةدام هکنانچ  دریگیم . رارق  ینوناق  یلو  یتسرپرس  تحت  هک  تسا  یسک  هیلع  یلوم 
. ریغص - 1
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. دشاب رغصب  لصتم  وا  هفس  ای  نونج  هک  یسک  - 2
رد نونجم  ای  دیـشر  ریغ  لـفط  تسا  نینچمه  دـشابیم و  دوخ  يردـپ  دـج  ردـپ و  يرهق  تیـالو  تحت  ریغـص  لـفط  : » م ق . « 1180  » هدام

«. دشاب رغصب  لصتم  وا  نونج  ای  دشر  مدع  هک  یتروص 
: زا دنترابع  اهنآ  دنیوگ و  هیلع  یلوم  زین  دراد  رارق  میق  یتسرپرس  تحت  رد  درادن و  صاخ  یلو  هک  يروجحم  رکذت -

. درادن صاخ  یلو  هک  يریغص  - 1
لصتم وا  هفس  نونج و  هک  یهیفـس  نونجم و  درادن 3 - صاخ  یلو  تسا و  رغـصب  لصتم  وا  دشر  مدع  نونج و  هک  یهیفـس  نونجم و  - 2

(. دمآ دهاوخ  تمومیق  رد  نآ  حرش   ) دشابن رغص  نامزب 

ریغص - 1

هراشا

(. ثانا ای  دشاب  روکذ  هاوخ   ) دراد مامت  لاس  هدجیه  زا  رتمک  هک  تسا  یسک  ریغص 
رد ار  وا  دیـشر ) ریغ   ) هیفـس اب  وا  ماکحا  ندوب  ناسکی  یغامد و  یحور و  تیعـضو  رابتعاب  تسا و  هدومنن  ریغـص  زا  یفیرعت  یندـم  نوناق 

مکح  رد  دشابن  مامت  لاس  هدجیه  ياراد  هک  سک  ره  : » م ق . « 1209  » هدام تسا . هدیمان  دیشر ) ریغ  مکح  رد  « ) 1209  » ةدام
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«. دوشیم جراخ  تمومیق  تحت  زا  دوش  تباث  همکحم  رد  یسک  دشر  مامت  لاس  هدزناپ  زا  دعب  هک  یتروص  رد  کلذ  عم  تسا ، دیشر  ریغ 
ار دوخ  روما  دیامن و  یناگدنز  هعماج  رد  اًلقتسم  دناوتیم  یتقو  صخش  هک  تسنیا  نآ  دوب و  رکذتم  ار  ياهمدقم  دیاب  الاب  ةدام  حرش  يارب 
، دـیامیپب ار  لادـتعا  لاح  یناگدـنز  يارب  همزال  روما  رد  هک  دـشاب  هدیـسر  ياهلحرمب  لماکت  ریـس  رد  وا  یغامد  ياوق  ومن  هک  دـنک  هرادا 
لاوما و ةرادا  عامتجا و  رد  صخـش  شورب  هجوت  اب  رما  نیا  دـنیوگ . دـشر  ۀـلحرم  حالطـصا  رد  ار  نآ  هک  دـشاب ، یئالقع  وا  لامعا  ینعی 
رد وا  تافرصت  هک  تسا  یـسک  دیـشر  ریغ  : » دیوگیم م  ق . « 1208  » ةداـم هک  تسا  نیا  ددرگیم . مولعم  نآ  فرـصم  دوخ و  یلاـم  قوقح 
هک ددرگیم  فشک  دشابن ، یئالقع  شیلام  قوقح  لاوما و  رد  یسک  تافرصت  هچنانچ  نیاربانب  دشابن .» یئالقع  دوخ  یلام  قوقح  لاوما و 

. تسین دیشر  سک  نآ 
رد  » ۀملک  ) تسا دیشر  دشاب  مامت  وا  لاس  سک 18  ره  هک  هدومن  ضرف  یندم  نوناق  دراد ، رب  رد  یتالاکشا  درف  درف  دشر  شیامزآ  نوچ 

اهنآ دشر  صیخـشت  ات  دـنریگیمن  رارق  رابتخا  دروم  دارفا  کیب  کی  نوچ  هک  تسنآ  رابتعاب  م  ق . « 1209  » هدام رد  روکذم  دیـشر » مکح 
(. تسا هتشاد  بوسحم  دیشر  مکح  رد  دنشاب  هدیسرن  مامت  لاس  هدجیه  هب  هک  ار  یناسک  اذل  دیامنیم ، نایب  ار  یلک  مکح  هکلب  دوش ، هداد 

يارب مزال  دـشر  ياراد  مامت  لاـس  هدـجیه  هب  ندیـسر  زا  لـبق  دـیامن و  ومن  رتعیرـس  یغاـمد  ياوق  دارفا  زا  یـضعب  رد  تسا  نکمم  نوچ 
لاس هدزناپ  نتـشذگ  زا  لبق  ار  نآ  دوجو  ضرف  ناریا  تالف  رد  دارفا  هیحورب  هجوت  اب  یندـم  نوناق  دوشب ، یعاـمتجا  یلالقتـسا  یناگدـنز 

دـیامن و یگدیـسر  دراد  مامت  لاس  هدزناپ  هک  یـسک  دـشرب  هک  تسا  هداد  هزاجا  هاگدادـب  « 1209  » ةدام لیذ  رد  اذـل  تسا ، هدومنن  ماـمت 
ای تیالو و  تحت  زا  دنراد  مامت  لاس  هدجیه  هک  یناسک  دننام  روبزم  صخـش  دنک . رداص  ار  وا  دشر  مکح  دـید  تباث  ار  رما  نیا  هچنانچ 
وا رب  تمومیق  ای  تیالو و  تمس  هک  یسک  ای  هیلع و  یلوم  صخـش  ۀلیـسوب  تسا  نکمم  دشر  مکح  تساوخرد  ددرگیم . جراخ  تمومیق 

. دیآ لمعب  دراد 
جراخ  تیالو  تحت  زا  دش  دیشر  ریبک و  لفط  هکنیمه  : » م ق . « 1163  » هدام روتسدب 
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هنوگچـیه هب  جاـیتحا  رغـص  ةرود  ناـیاپ  صیخـشت  يارب  نیارباـنب  دوشیم .» نیعم  وا  يارب  یمیق  دوش  نونجم  اـی  هیفـس  ًادـعب  رگا  دوـشیم و 
. تسا همانسانش  گرب  وا  نس  صخشم  درادن و  یئاضق  یگدیسر 

. تسا هدرک  رایتخا  نآ  يارب  ار  ینیعم  نس  هک  هدومن  يوریپ  اپورا  قوقح  زا  رغص  ياهتنا  صیخشت  رد  ناریا  یندم  نوناق 

هیماما قوقح 

هراشا

دیاب شیامزآ  دروم  هناگادج  درف  ره  دشر  دوشیم  هدهاشم  اًلیذ  هکنانچ  تسا و  هدادن  رارق  ینیعم  نس  رغص  ةرود  نایاپ  يارب  هیماما  قوقح 
. تسا هدادن  رارق  دشر  دح  ار  ینیعم  نس  ناریا  یندم  قوقح  دننام  دوش و  هداد  صیخشت  دریگ و  رارق 

: دنریگیم رارق  هجوت  دروم  رظن  ود  زا  دوخ  یلماکت  ریس  رد  ریغص 

یبهذم فیلاکت  رظن  زا  - 1

نودب ار  یبهذم  فیلاکت  دناوتب  درف  هک  ینامز  ینعی  دراد ، نانآ  لقع  ینامـسج و  دادعتـساب  مات  یگتـسب  دارفا  رد  یبهذـم  فیلاکت  ماجنا 
تیمالسا زا  حالطصاب  و  دریگیم ، رارق  نیفلکم  ةرمز  رد  هک  تسا  هدیسر  ینسب  هداد و  همتاخ  ار  رغـص  نارود  دهد ، ماجنا  تشادهبب  نایز 

. دنمان غلاب  دسریم  روبزم  نسب  هک  یسک  دنیوگ و  غولب  نس  ار  روبزم  نس  دوشیم ، بوسحم  لقتسم  یقیقح و  ناملسم  جراخ و  یعبت 
: دوشیم هتسناد  هناگهس  روما  زا  یکیب  ثانا  روکذ و  رد  غولب 

. دریگ رارق  غولب  زا  فشاک  دناوتیمن  مرن  كزان و  ياهوم  دوجو  هناع . تشپ  رب  ربز  ياهوم  ندیئور  لوا -
. يرادیب رد  ای  باوخ  رد  هاوخ  دشاب ، هک  یبجوم  رهب  ینم  ندش  جراخ  مود -

رتخد رد  يرمق  مامت  لاس  هن  و  رـسپ ، رد  يرمق  مامت  لاس  هدزناـپ  روبزم  نس  ددرگیم . بوسحم  غلاـب  نس  نآ  رد  صخـش  هک  ینـس  موس -
اذل تسا ، لکـشم  نآ  رب  عالطا  دشابیمن و  هدیدنـسپ  مود  لوا و  تمالع  ۀلیـسوب  غولب  نتـسناد  يارب  شیامزآ  یقالخا  رظن  زا  نوچ  تسا .

، جح هزور ، زامن ،  ) یعرـش فیلاکت  هیلک  دیاب  دشاب  لقاع  هچنانچ  دسرب  غولب  نسب  هک  یـسک  دـنیامنیم . نییعت  نس  ۀلیـسوب  ًامومع  ار  غولب 
یغامد  رظن  زا  غولب  نس  اریز  دوشیمن ، جراخ  تیالو  تحت  زا  یلو  دهد  ماجنا  ار  اهنآ ) لاثما  رکنم و  زا  یهن  فورعمب ، رما 
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رارق شیامزآ  دروم  یغامد  ومن  رظن  زا  تسا  مزـال  دـشاب  اراد  ار  ینامـسج  غولب  هک  یـسک  نیارباـنب  تسا ، هدـشن  هتفرگ  رظن  رد  یحور  و 

. تسا هدیسر  دشر  دحب  هک  دوش  هتسناد  ات  دریگ 

تیروجحم زا  جورخ  رظن  زا  - 2

کی ره  رد  ار  دوخ  ررض  عفن و  هک  صخش  رد  تسا  یتلاح  زا  ترابع  دشر  دشاب . دیـشر  غلاب و  هک  دوشیم  جراخ  تیروجحم  زا  يریغص 
دیـشر ریغ  دشاب  هتـشادن  ار  یتلاح  نینچ  صخـش  هاگره  دشوکیم و  دوخ  یئاراد  ظفح  رد  دیامنیم و  تاعارم  ار  نآ  دجنـسیم و  لامعا  زا 

. تسا
. دنادیم مزال  ار  دشر  ثانا ) رد  لاس  روکذ و 9  رد  لاس   15  ) غولب نس  رب  هوالع  تیالو ، تحت  زا  صخش  ندش  جراخ  يارب  هیماما  قوقح 

تحت دوشن  تباث  وا  دشر  هک  مادام  الا  ددرگیم و  جراخ  تیالو  تحت  زا  تسا  دشر  ياراد  غلاب و  صخـش  دـیدرگ  تباث  هچنانچ  نیاربانب 
القع لامعا  اب  هسیاقم  وا و  راتفر  لامعا و  رد  تبقارم  غلاب و  صخـش  زا  یئاهـشسرپ  ۀلیـسوب  دـشر  دوجو  زا  رابتخا  دـنام . دـهاوخ  تیـالو 

. دشابیمن غولب  نس  زا  لبق  دشر  دوجوب  دقتعم  هیماما  قوقح  دیآیم . لمعب 
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نینج رب  تیالو  عرف -

: دیوگیم هک  م  ق . « 957  » ةدام حرش  رد  هکنانچ 
عورش هفطن  داقعنا  نامز  زا  ناسنا  یقوقح  تیصخش  تشذگ ، دوش » دلوتم  هدنز  هکنیا  رب  طورـشم  ددرگیم ، عتمتم  یندم  قوقح  زا  لمح  »

نیاربانب تسا . هداد  رارق  شندش  دلوتم  هدنزب  طورـشم  ار  وا  عتمت  قح  نوناق  درادـن ، یلالقتـسا  دوجو  ردام ، محر  رد  نوچ  یلو  ددرگیم ،
. دـیامن هرادا  ار  یئاراد  نآ  یـسک  دـیاب  راـچان  دوشب ، یلاـم  قوقح  لاوـما و  ياراد  تیـصو  اـی  ثرا  ۀلیـسوب  دـلوت ، زا  لـبق  نینج  هاـگره 
هک دشابیم  یصو  اهنآ  توف  زا  دعب  يردپ و  دج  ردپ و  هک  تسا  وا  صاخ  یلو  انامه  دراد  ار  لمع  نیا  یگتـسیاش  هک  یـسک  نیرتکیدزن 

. تسا هدش  هداد  واب  یصوم  فرط  زا  نینج  رب  تیالو  تمس 
دنب ددرگیم . نییعت  نیما  وا  لاوما  ةرادا  يارب  هاگداد  فرط  زا  دشاب  هتشادن  یـصو ) ای  يردپ  دج  ردپ ،  ) صاخ یلو  نینج  هک  یتروص  رد 

یبسح  روما  نوناق  « 103  » ةدام لوا 
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: دش دهاوخ  نیعم  نیما  زین  ریز  دراوم  رد  دوشیم  نیما  نییعت  یندم  نوناق  قباطم  هک  يدراوم  رب  هوالع  »
رد دشاب .»...  هتشادن  یـصو  ای  یلو  نینج  هک  یتروص  رد  دریگ ، قلعت  نینجب  یفوتم  ۀکرت  زا  تسا  نکمم  هک  یثرالامهـس  ةرادا  يارب  - 1

یئاراد هنوگ  ره  يارب  كالم  تدحو  رظن  زا  یلو  تسا ، هدش  هداد  نیما  نییعت  هزاجا  هاگدادب  نینج  ثرالا  مهس  هرادا  يارب  هچ  رگا  هدام 
تباب زا  زین  یلاوما  دـشاب و  هدومن  وا  يارب  یتیـصو  دریمب و  نینج  ردـپ  هاگره  ـالثم  ددرگیم ، نیعم  نیما  دوش  اراد  نینج  تسا  نکمم  هک 

رد صاخ  یلو  تارایتخا  دودح  دیامنیم . هرادا  ار  اهنآ  یلو  لبق  زا  بوصنم  یـصو  وا  ندوبن  رد  يردپ و  دـج  دـسرب ، نینجب  ثرالا  مهس 
. دراد ریغص  یئارادب  تبسن  هک  تسنامه  نینج  یئاراد 

دشاب رغصب  لصتم  وا  نونج  هک  ینونجم  - 2

هدید رجح  رد  نآ  حرش  هکنانچ  يراودا ، ای  دشاب  یقابطا  نونج  هاوخ  دشاب . نونجم  دوشیم  مامت  هک  وا  لاس  هدجیه  هک  تسا  یسک  نآ  و 
. دوشیم

اب یناور  کشزپ  ۀلیسوب  رما  نیا  صیخشت  ددرگیم . لصاح  یغامد  باصعا  لالتخا  رثا  رد  هک  تسا  یحور  لادتعا  مدع  زا  ترابع  نونج 
لمعب صخـش  یقالخا  یتیبرت و  یعامتجا ، طیحمب  هجوت  اب  هسیاقم  نیا  دوب . دهاوخ  نکمم  يداع  دارفا  اب  روبزم  صخـش  تالاح  ۀـسیاقم 

. دیآیم
همادا اهنآ  لبق  زا  بوصنم  یصو  نینچمه  يردپ و  دج  ردپ و  تیالو  ةرود  دشاب ، هناوید  دسرب ، مامت  لاس  هدجیه  نسب  هک  یـسک  هاگره 

. تشاد دهاوخ 

دشاب رغصب  لصتم  وا  هفس  هک  یهیفس  - 3

جراخ صاخ  یلو  تیالو  تحت  زا  تسا و  لقاع  دیـشر و  هک  دوشیم  ضرف  دراد  یـسمش  مامت  لاس  هدـجیه  هک  یـسک  تشذـگ  هکناـنچ 
ةرود تسا ، هدشن  مزال  دشر  ياراد  یغامد  ياوق  فعـض  رثا  رد  هدومن ، مامت  ار  لاس  هدجیه  هک  یـسک  دیدرگ  تباث  هاگره  اما  ددرگیم ،

. دوشب هیفس  زا  تیروجحم  عفر  ات  تشاد  دهاوخ  همادا  صاخ  یلو  تیالو 
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تسا مکح  رودص  هاگداد و  یگدیـسرب  طونم  يرهق  یلو  تیالو  ۀمادا  رغـص ) نامزب  لصتم  هفـس  نونج و   ) قوف دروم  ود  زا  کی  ره  رد 

ار سکچیه  : » م ق . « 1210  » ةدام قبط  دشابیم . مامت  لاس  هدجیه  هب  لصتم  وا  هفـس  نونج و  هدوب و  هیفـس  نونجم و  روبزم  صخـش  هکنآب 
«. دشاب هدش  تباث  وا  نونج  ای  دشر  مدع  هکنآ  رگم  دومن ، روجحم  دشر  مدع  ای  نونج  ناونعب  مامت  لاس  هدجیه  هب  ندیسر  زا  دعب  ناوتیمن 
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صاخ یلو  قوقح  فیاظو و  موس  لصف 

هراشا

دودـح رد  هطوبرم  روما  هرادا  رد  وا  لامعا  دـیاب  دـیامنیم  هرادا  ار  يرگید  لاـم  نوناـق  فرط  زا  یگدـنیامنب  هک  یـسک  یلقع  ةدـعاق  قبط 
نانادقوقح فالتخا  دروم  روبزم  ةدعاق  هک  دـسریم  رظنب  تسا . وا  تحلـصم  هطبغ و  تیاعر  ریغ ، لاوما  ةرادا  رد  فراعتم  دـشاب . فراعتم 

ای نیما و  ای  میق و  ناتسداد ، اهنآ ، لبق  زا  بوصنم  یصو  يردپ ، دج  ردپ ، دننام  دشاب  ینوناق  هدنیامن  هک  دیامنیمن  قرف  رما  نیا  رد  دشابن .
. لیکو دننام  دشاب  يدادرارق 

. یصو قوقح  فئاظو و  يردپ ) دج  ردپ و   ) يرهق یلو  قوقح  فئاظو و  دوشیم : نایب  ثحبم  ود  رد  صاخ  یلو  قوقح  فئاظو و 

يرهق یلو  قوقح  فئاظو و  لوا  ثحبم 

یلو تارایتخا  - 1

دناوتیمن یلو  دوـشیم ، طابنتـسا  م  ق . « 1186  » و « 1184  » ةداـم ود  موـهفم  زا  هچنآ  تسا . هدوـمنن  ناـیب  نیعم و  نوناـق  ار  یلو  تاراـیتخا 
نوناق هک  ار  میق  فیاظو  تارایتخا و  یمامت  ناوتیم  كالم  تدـحو  رظن  زا  دـیامنب . تناما  فالخ  رب  راـتفر  دوش و  لـیم  فیح و  بکترم 
ًامومع اریز  دشاب ، هتـشاد  تراظن  وا  لامعا  رد  ناتـسداد  هکنآ  نودب  تسناد ، يراج  یلوب  تبـسن  هتـشاد  ررقم  یبسح  روما  نوناق  یندم و 
فرط زا  دشابیم و  وا  لاوحاب  انـشآ  هاگداد  ناتـسداد و  زا  شیب  یلو  و  دـشابیم . دوخ  هیلع  یلومب  تبـسن  سک  ره  زا  رتزوسلد  يرهق  یلو 

، دنرایسب دنتیالو  تحت  دنراد و  یئاراد  هک  يراغص  رگید 
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. دیامن لامعا  ینونک  تالیکشت  اب  ار  دوخ  تراظن  دناوتیمن  ناتسداد  دهد  رارق  ءایلوا  لامعا  رد  ناتسداد  يارب  تراظن  قح  نوناق  هچنانچ 

یلو تارایتخا  دودح  - 2

دهد ماـجنا  دـناوتیم  دـشاب ، نآ  رد  هیلع  یلوم  ۀـطبغ  هک  یلمع  هنوگره  تسا و  دودـحم  هیلع  یلوم  یئاراد  ةرادا  رد  یلو  تاراـیتخا  ةرئاد 
نآ زا  یتادیاع  هک  دیامن  شـشوک  دـنک و  يرادـهاگن  ار  هیلع  یلوم  لاوما  دـیاب  یلو  نیاربانب  دـیامن . ءاضتقا  وا  تحلـصم  هفرـص و  ینعی 

دـیامن و راذـگاو  هراجاب  تسا  هراجا  لباق  هچنآ  هکنآ  دـننام  دـهد ، ماجنا  دـیامن  باـجیا  هیلع  یلوم  ۀفرـص  هک  یتـالماعم  دروآ . تسدـب 
راذگاو ریغب  ضوعم  دوقع  نآ  زا  یکی  ۀلیسوب  دراد  مزال  ار  یبسانتیب  هنیزه  ای  تسنآ و  ندش  عیاض  بجوم  لاوما  نآ  يرادهاگن  هاگره 

لاثما يراوس و  لیبموتا  ای  هناخ و  هیثاثا  لبم و  وا  لاوما  هکنانچ  ضوعم  حلص  هبه و  هکنآ  ای  هضواعم  ای  دشاب  عیب  روبزم  دقع  هاوخ  دیامن ،
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. دشاب نآ 
دوب و دـهاوخ  لطاب  هلماعم  نآ  دـنک  راذـگاو  ریغب  ار  وا  لام  ای  درخب و  هیلع  یلوم  يارب  ار  یلام  هطبغ  تیاعر  نودـب  یلو  هک  یتروص  رد 
. دهاوخب هاگداد  زا  ار  هلماعم  نآ  نالطب  مالعا  هطبغ  تیاعر  مدع  ناونعب  دناوتیم  دشر ، زا  سپ  هیلع  یلوم  دوخ  ای  میق و  ای  یلو و  صخش 

. دشاب هطبغ  فالخ  رب  تقیقح  رد  هچ  رگا  دیامن ، روصت  هطبغ  یلو  هک  ار  هچنآ  هن  دشابیم ، یعقاو  ۀطبغ  هطبغ ، تیاعر  زا  روظنم 
لوپ اب  ای  درخب و  يرگید  لام  دشورفب و  دنک ، يرادیرخ  دراد  شزرا  هچنآ  زا  رتنارگ  تمیقب  ار  هیلع  یلوم  لام  یسک  هاگره  دناوتیم  یلو 
دروم رد  دناوتیم  دـهد و  همتاخ  حلـصب  ار  هیلع  یلوم  يوعد  دـناوتیم  یلو  يرگید .) ۀلیـسوب  ای  ًاصخـش   ) دـهد ماجنا  يراجت  تالماعم  نآ 
رایتخا هیلع  یلوم  لاوما  تالماعم  ماجنا  يارب  یلو  هک  یـشور  رد  دراذگ . نهرب  ار  وا  لاوما  دـنک و  ضرق  وا  فرط  زا  هیلع  یلوم  تجاح 

قح زا  دـناوتیمن  یلو  دـنکیم . راـتفر  يداـع  شورف  اـی  هدـیازم و  زا  دـیامنیم  باـجیا  هیلع  یلوم  ۀـطبغ  هک  هنوگ  ره  تسا و  دازآ  دـیامنیم 
هیلع  یلوم  تحلصم  هکنآ  رگم  دیامن ، رظنفرص  تسا  هیلع  یلوم  عفنب  هک  ياهعفش 
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. دیامن ءاربا  تسا  نویدم  هیلع  یلومب  هک  یسک  همذ  تحلصم  نودب  دناوتیمن  هک  ینانچمه  دنک ، باجیا  ار  نآ 

لام زا  ار  نانآ  ترجا  دیامنب و  ریجا  ار  یـصاخشا  دـناوتیم  یلو  دـشاب  هتـشاد  ینادـنمراکب  جایتحا  هیلع  یلوم  لاوما  ةرادا  هک  یتروص  رد 
. دنک هیدأت  هیلع  یلوم 

راتـسرپب جایتحا  وا  یناگدنز  هچنانچ  و  دیامن . هیهت  یعامتجا  نوئـش  دودح  رد  ار  وا  یناگدنز  مزال  لئاسو  هیلع  یلوم  یئاراد  زا  دیاب  یلو 
. دزادرپب ار  وا  لیصحت  تیبرت و  اوادم و  ۀنیزه  دیامن و  هدامآ  هیلع  یلوم  یئاراد  زا  دیاب  دشاب  هتشاد  رکون  راکتمدخ و  و 

فرصمب یئاراد  لصا  زا  هک  يروطب  دیامنن ، زواجت  وا  یئاراد  تادیاع  زا  هیلع  یلوم  تیبرت  يرادهاگن و  ۀنیزه  هک  دیامن  یعس  دیاب  یلو 
دنکیم ؤفاکت  وا  تادیاع  هک  رادقم  نآ  ات  یلو  دـشابن  وا  یعامتجا  نوئـش  تیاعر  يارب  یفاک  هیلع  یلوم  تادـیاع  هک  یتروص  رد  دـسرب ،

. دیامنیم فرصم 

دشابیم هیلع  یلوم  ینوناق  ةدنیامن  یلو  - 3

هراشا

م: ق . « 1183  » هدام روتسدب 
يرگید ياجب  هک  دوشیم  هتفگ  یـسکب  هدنیامن  دشابیم .» وا  ینوناق  ةدـنیامن  یلو  هیلع ، یلوم  یلام  قوقح  لاوماب و  هطوبرم  روما  هیلک  رد  »

. دهد ماجنا  وا  يارب  ار  یلامعا  دناوتب 
: تسا مسق  ود  رب  هدنیامن 

ینوناق ةدنیامن  فلا -

ناگدنیامن دشاب . هتـشاد  هلخادم  وا  باختنا  رد  هنع  بونم  هکنآ  نودب  دهدیم ، رارق  هدـنیامن  ار  وا  نوناق  هک  تسا  یـسک  زا  ترابع  نآ  و 
لامعا نآ  ۀجیتن  و  دهدیم ، ماجنا  ار  یلامعا  يرگید  فرط  زا  یگدنیامنب  ینیعم  دراوم  رد  هک  نیما  میق و  یصو ، یلو ، زا : دنترابع  ینوناق 

تمس  ياراد  لوبق  زا  سپ  دندرگیم و  بوصنم  روجحم  یگدنیامن  ناونعب  هاگداد  فرط  زا  هچ  رگا  نیما  میق و  دشابیم . اهنآ  يارب 
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. دشاب هتشاد  هلخادم  هنع  بونم  هکنآ  نودب  دهدیم ، اهنآب  ار  تمس  نیا  نوناق  ةزاجاب  هاگداد  یلو  دنوشیم ، روبزم 
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يدادرارق ةدنیامن  ب -

یگدنیامن زا  یعون  تلاکو  دهدیم . دروآ  ياجب  دـناوتیم  دوخ  هک  يرما  ماجنا  رد  يرگیدـب  یـسک  هک  تسا  یگدـنیامن  زا  ترابع  نآ  و 
. تسا ینوناق  ةدنیامن  دننام  يدادرارق  ةدنیامن  تسا . يدادرارق 

ةدـهعب نآ ، زا  دـعب  تسا و  ردام  هدـهعب  لاس  ود  ات  م  ق . « 1169  » ةدام روتـسدب  دشاب . ریغـص  هچنانچ  هیلع  یلوم  يرادـهاگن  تیبرت و  اما 
تبظاوم يرادـهاگن و  دـیامنیم . ترداـبم  وا  تیبرت  يرادـهاگن و  هب  روبزم  قح  راـبتعاب  تسا و  اراد  ار  وا  تناـضح  قح  هک  تسا  یـسک 

قالط ار  وا  نز  دناوتیمن  ریغـص  یلو  دشابیم . یلو  ةدهعب  دـشاب  رغـص  نامزب  لصتم  وا  نونج  هکنانچ  مامت  لاس  هدـجیه  زا  سپ  هیلع  یلوم 
. دشاب ریغص  حالصب  يداصتقا  رظن  زا  رما  نیا  هچ  رگا  دهد 

یلو دزن  هیلع  یلوم  لاوما  ندوب  تناما  - 4

. دنکن طیرفت  يدعت و  دیامنب و  ار  تبقارم  لامک  نآ  يرادهاگن  رد  دیاب  دشابیم و  تناما  یلو  دزن  هیلع  یلوم  لاوما 
. ددرگیم نیما  مض  دـشاب  هیوق  تاراـما  لـفط  یئارادـب  تبـسن  يرهق  یلو  تناـما  مدـع  يارب  هک  يدراوـم  رد  م  ق . « 1186  » هدام روتـسدب 
دوب و دهاوخن  نآ  لوئسم  دوش  بویعم  ای  صقان و  ای  فلت  یلو  طیرفت  يدعت و  نودب  هیلع  یلوم  لاوما  زا  یـضعب  ای  مامت  هچنانچ  نیاربانب 

. تسا نماض  الا 

یلو ۀمحزلا  قح  - 5

. درادرب وا  یئاراد  زا  لثملا  ترجا  دـهدیم  ماجنا  هیلع  یلوم  تیبرت  يرادـهاگن و  لاوما و  ةرادا  يارب  هک  یلاـمعا  لـباقم  رد  دـناوتیم  یلو 
راک تیاعر  اب  روبزم  ترجا  نازیم  دنک . ترجا  ۀـبلاطم  تمومیق  رما  ماجنا  يارب  دـناوتیم  میق  : » یندـم نوناق  « 1246  » ةدام كالم  تدحو 

نییعت هیلع  یلوم  يدـیاع  نازیم  دراد و  تماقا  اجنآ  رد  میق  هک  یلحم  دوشیم و  لصاح  وا  يارب  تمومیق  رما  زا  هک  یلاغتـشا  رادـقم  میق و 
تسا  مرتحم  ناسنا  لمع  اریز  درادن ، روبزم  فیاظو  ماجناب  یلو  ینوناق  مازلا  اب  تافانم  ترجا  ذخا  ددرگیم .»

 216 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
. ددرگ ماجنا  یناجم  هک  دیامن  باجیا  یعامتجا  عفن  هک  دشاب  یفئاظو  زا  هکنآ  رگم  دشابیم ، ترجا  نداد  نآب ، مارتحا  و 

هچنآ لثملا و  ترجا  زا  رادقم  نیرتمک  دـناوتیم  یلو  هک  دـننآ  رب  یـضعب  دنـشابیم . یفلتخم  تایرظن  ياراد  رما  نیاب  تبـسن  هیماما  ياهقف 
رادقمب دـناوتیم  یلو  هک  دـناهداد  هزاجا  رگید  یـضعب  دـیامن . تشادرب  همحزلاقح  ناونعب  هیلع  یلوم  یئاراد  زا  تسا  مزال  وا  ۀـشاعا  يارب 

. درادرب هیلع  یلوم  یئاراد  زا  لثملا  ترجا 
217 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

یصو قوقح  فئاظو و  مود  ثحبم 

وا هدومن و  راذگاو  واب  توف  زا  سپ  يارب  هیلع  یلوم  لاوما  ةرادا  یتسرپرس و  رد  ار  دوخ  تمس  یلو  هک  تسیسک  یصو  تشذگ  هکنانچ 
تیـالو هک  يدروم  ره  رد  تسا . هداد  رارق  وا  يارب  یلو  هک  تسنآ  یـصو  قوقح  فئاـظو و  تاراـیتخا و  دودـح  دـشابیم . نآ  رادهدـهع 

. دباییم نایاپ  زین  هیلع  یلوم  رب  تیاصو  دریذپیم  همتاخ 
ای دنکن  مادقا  وا  روما  هرادا  ای  هیلع و  یلوم  تیبرت  ای  يرادهاگن  هب  يرهق  یلو  فرط  زا  بوصنم  یـصو  رگا  : » م ق . « 1191  » هدام روتسدب 

تیولوا رباـنب  تسا  نینچمه  دوشیم . نییعت  میق  هاـگداد  فرط  زا  هیلع  یلوم  يارب  و  دوشیم » لزعنم  دـیامن  دوـخ  فیاـظو  ماـجنا  زا  عاـنتما 
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هیلع یلوم  لاوما  ةرادا  تقایل  هک  ددرگ  تباث  ای  دوش و  تباث  هاگداد  رد  یصو  تناما  مدع  هک  يدروم  رد  م  ق . « 1191  » هدام زا  هطبنتسم 
. تسا هدش  لیم  فیح و  بکترم  ای  درادن و  ار 

هب دنک  یگدیسر  هیلع  یلوم  روماب  دناوتن  یتلع  رهب  ای  سبح  ای  تبیغ  ۀطـساوب  رـصحنم  یـصو  هاگره  م  ق . « 1187  » ةدام زا  طبنتسم  ربانب 
نیما رفن  کی  ًاتقوم  واب  هعجار  روما  ریاس  هیلع و  یلوم  لاوما  ةرادا  يدـصت و  يارب  هاگداد  روجحم ، تماقا  لحم  هزوح  ناتـسداد  داهنـشیپ 

. دنکیم لزع  ار  نیما  هاگداد  یصو ، تساوخردب  عنام  عفر  زا  سپ  دنیامنیم و  نیعم 
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نیما مض  تیالو و  قح  طوقس  دراوم  مراهچ  لصف 

هراشا

: دوشیم نایب  ثحبم  ود  رد  روبزم  لصف 

تیالو قح  طوقس  دراوم  لوا - ثحبم 

رد فرـصت  زا  عونمم  یتلعب  ای  روجحم  اهنآ  زا  یکی  دشاب و  هتـشاد  يردپ  دـج  مه  ردـپ و  مه  لفط  هاگره  : » م ق . « 1182  » هدام روتسدب 
ماـجنا ار  تیـالو  روما  یئاـهنتب  يرگید  ددرگیمن و  نییعت  یـسک  وا  ياـجب  و  دوشیم .» طـقاس  وا  ینوناـق  تیـالو  ددرگ  هیلع  یلوـم  لاوـما 

هنوگنامه ار  تیالو  فیلاکت  دشابیم و  هیلع  یلوم  رب  تیالو  ياراد  القتـسم  رگیدکی  ضرع  رد  کی  ره  يردپ  دـج  ردـپ و  اریز  دـهدیم ،
ای ود  هک  تسیتافوقوم  دروم  رد  هکنانچ  دوب ، دهاوخن  يرگید  ياجب  یسک  نییعتب  جایتحا  داد و  دهاوخ  ماجنا  دیامن  يدصت  هتسناوتیم  هک 

م) ق . « 77  » هدام لوا  تمسق  . ) دریمب اهنآ  زا  یکی  هدش و  هداد  رارق  تیلوت  يارب  لالقتسا  روطب  رفن  دنچ 
: ددرگیم طقاس  يردپ  دج  ای  ردپ  تیالو  قح  ریز  دروم  ود  رد  الاب  ةدام  حیرص  ربانب 

سپ ددرگیم و  طقاس  وا  تیالو  قح  ددرگ ، فرـصت  زا  عونمم  یتلعب  ای  دوش و  روجحم  يردپ  دج  ای  ردـپ  زا  یکی  هک  یتروص  رد  فلا -
ًانوناق دناوتیمن  روبزم  یلو  نوچ  هک  دسریم  رظنب  یلیلحت  رظن  زا  اریز  دباییم ، تدوع  تیالو  قح  دش  وا  زا  تیعونمم  رجح و  عفر  هکنآ  زا 

هچ ددرگیم ، اراد  ار  دوخ  قباس  تیعـضو  تیعونمم  رجح و  عفر  زا  سپ  تشاد و  دـهاوخن  ار  نآ  لامعا  قح  دـهد  ماجنا  ار  دوخ  فئاـظو 
ادیپ  توبا  ۀطبار  رثا  رد  تیالو 
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. ددرگیمن یلو  زا  یتاذ  قح  لاوز  بجوم  دشابیم و  یضرع  يرما  رجح  دراد و  یعیبط  قیمع و  یعامتجا  أشنم  نآ  هدش و 

هرادا رد  تقایل  مدـع  اـی  تناـیخ  دـننام  ددرگ ، فرـصت  زا  عونمم  یتلعب  اـی  دوش  نونجم  يردـپ  دـج  ردـپ و  زا  یکی  هک  یتروص  رد  ب -
تیالو قح  هدام  حیرص  قبط  زین  دیامن ، هرادا  ار  هیلع  یلوم  یئاراد  دناوتن  يرگیلاباال  اب  یغامد و  فعـض  ای  يرامیب  رثا  رد  هکنآ  ای  ندرک 
دـسریم رظنب  یلیلحت  رظن  زا  دباییم . تدوع  وا  هیلوا  تمـس  دیدرگ ، عفر  وا  یغامد  فعـض  ای  يرامیب و  هکنآ  زا  سپ  ددرگیم و  طقاس  وا 

هدام روتـسدب  هک  تسا  تهج  نیدـب  دـشابیم . یعیبط  یعامتجا و  أشنم  ياراد  تشذـگ  هکناـنچ  تسا و  توبا  راـثآ  زا  تیـالو  تمـس  هک 
م: ق . « 1184»

روبزم دروم  رد  نیارباـنب  دـیامنیم . مضنم  یلوب  نیما  رفن  کـی  مکاـح  ددرگ ، لـیم  فیح و  بکترم  دـشاب و  رـصحنم  لـفط ، یلو  هاـگره 
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. دومن دهاوخ  لامعا  ار  دوخ  تیالو  قح  يرامیب ، زا  يدوبهب  زا  سپ  تسا و  هدشن  طقاس  تیالو 
نآ ةزوح  رد  روجحم  هک  دوب  دهاوخ  یناتـسرهش  هاگداد  هلیـسوب  الاب  دراوم  رد  يردپ  دـج  ای  ردـپ و  تیالو  طوقـسب  یگدیـسر  رکذـت -

ددرگ عفترم  تیـالو  قح  طوقـس  بجوم  هاـگره  هک  یناـنچمه  دـهدیم ، مکح  هدوـمن و  یگدیـسر  نآ  تاـبجومب  هاـگداد  دراد . تماـقا 
. دیامنیم طوقس  بجوم  عفرب  مالعا  هدومن و  یگدیسر  هداد  طوقسب  مکح  هک  یناتسرهش  هاگداد  عفنيذ ، تساوخردب 
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یلوب نیما  مض  مود  ثحبم 

هراشا

فئاظو فالخ  رب  ای  دشابن  هیلع  یلوم  لاوما  هراداب  رداق  تاهج  زا  یتهجب  وا  دـشاب و  يردـپ  دـج  ای  ردـپب  رـصحنم  یلو ، هک  يدراوم  رد 
هک دیامنیمن  یقرف  رما  نیا  رد  دننک . هرادا  ار  وا  لاوما  رگیدکی  تقفاوم  اب  ًاکرتشم  هک  دوشیم  نیما  مض  هاگداد  ۀلیـسوب  دیامن ، راتفر  دوخ 

. دشاب هدومن  توف  ود  نآ  زا  یکی  هکنآ  ای  دشاب  هدش  طقاس  اًلبق  یکی  تیالو  قح  دنشاب و  دوجوم  ود  ره  يردپ  دج  ردپ و 

نیما مض  دراوم  لوا - تمسق 

هراشا

: دوشیم نیما  مض  رصحنم ، يرهق  یلوب  ریز  دراوم  رد 

یلو تقایل  مدع  - 1

. ددرگیم مض  نیما  رفن  کی  دـشاب  هتـشادن  ار  هیلع  یلوم  لاوما  ندرک  هرادا  تقایل  لفط ، رـصحنم  یلو  هاگره  م  ق . « 1184  » ةدام روتسدب 
ای فلت و  ضرعم  رد  هیلع  یلوم  یئاراد  نآ  ۀجیتن  رد  هک  تسا  یعالطایب  رثا  رد  وا  تردـق  مدـع  ای  یلاحیب  یلو ، تقایل  مدـع  زا  روظنم 

. ددرگ تادیاع  ناصقن  یبارخب و  فرشم 

یلو فرط  زا  لیم  فیح و  باکترا  - 2

. دوشیم مضنم  یلوب  نیما  رفن  کی  دوش  لیم  فیح و  بکترم  هیلع  یلوم  لاوما  رد  لفط ، رـصحنم  یلو  هاگره  م  ق . « 1184  » هدام روتسدب 
فرـصم ار  هیلع  یلوـم  یئاراد  تادـیاع  هکنآ  دـننام  دـنک ، تناـیخ  یلو  هک  تسا  یتروـص  رد  هیلع  یلوـم  لاوـما  رد  یلو  لـیم  فـیح و 

هراجاب دوخ  ناتسود  زا  یکیب  ار  نآ  يزیچان  هراجالا  لامب  ای  دنک و  هدافتسا  نآ  نمث  زا  هدناسر و  شورفب  ار  یتمسق  ای  دیامنب و  یصخش 
. دنک تبث  دوخ  مانب  ار  نآ  ای  دیامن و  راذگاو 

یلو يرامیب  ای  نس  ربک  - 3

یلو  هاگره  م  ق . « 1184  » ةدام لیذ  روتسدب 
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بجوم ینامز  یلو ، نس  ربک  دوشیم . یلوب  مضنم  نیما  رفن  کی  دنک  هرادا  ار  هیلع  یلوم  لاوما  دناوتن  يرامیب  ای  نس  ربک  رثا  رد  رـصحنم ،
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یلوم یئاراد  دناوتن  ددرگ و  ینامسج  فعض  ای  یغامد و  باصعا  یناوتان  فعضب و  التبم  نس  يدایز  ۀجیتن  رد  یلو  هک  دوشیم  نیما  مض 
نیفرم و لـکلا ، دـننام  هردـخم  داوـمب  داـیتعا  رثا  رد  رـصحنم  یلو  هاـگره  تسا  نینچمه  دـیامن . هرادا  تسا  هتـسیاش  هک  هنوـگنآ  ار  هیلع 

. دشاب هتشادن  ار  هیلع  یلوم  یئاراد  هرادا  یئاناوت  و  دوش ، یغامد  فعض  راچد  نیئاکوک 
ناـنآ ود  ره  اـی  دـشاب  درفب  رـصحنم  یلو  هک  تـسا  يدروـم  رد  نآ  مـکح  یلو  هدـیدرگن  دـیق  « 1184  » ةداـم رد  هچ  رگا  راـصحنا  ۀـملک 

. دنشاب هتشادن  ار  هیلع  یلوم  یئاراد  ةرادا  یگتسیاش 

یلو تناما  مدع  - 4

مدـع يارب  هک  يدراوم  رد  : » م ق . « 1186  » ةدام دوشیم . واب  نیما  مض  رـصحنم ، یلو  تناما  مدـع  تروص  رد  م  ق . « 1186  » هدام روتسدب 
وا تایلمعب  یگدیـسر  یئادتبا  همکحم  زا  تسا  فلکم  مومعلا  یعدم  دشاب ، دوجوم  هیوق  تاراما  لفط  یئارادب  تبـسن  يرهق  یلو  تناما 
زا روظنم  دیامنیم .» راتفر  « 1184  » ةدام قباطم  دش  مولعم  وا  تناما  مدع  هک  یتروص  رد  هدرک  یگدیسر  دروم  نیا  رد  همکحم  دهاوخب . ار 
رد طـیرفت  يدـعت و  یلو  هک  تسنآ  هدومن  ناـیب  ار  لـیم  فیح و  باـکترا  دروم  مکح  م  ق . « 1184  » ةدام رد  هکنآ  اب  یلو  تناـما  مدـع 

دودح زا  ندومن  زواجت  يدعت  : » دـیوگیم م  ق . « 951  » هدام هکنانچ  دوش ، لـیم  فیح و  بکترم  هکنآ  نودـب  دراد ، اور  هیلع  یلوم  لاوما 
: دیوگیم م  ق . « 952  » هدام و  يرگید .» قح  ای  لامب  تبسن  تسا  فراعتم  ای  نذا 

«. تسا مزال  ریغ  لام  ظفح  يارب  فراعتم  ای  دادرارق  بجومب  هک  یلمع  كرت  زا  تسا  ترابع  طیرفت  »

یلو ندوب  سبح  ای  تبیغ  - 5

دنک و یگدیسر  هیلع  یلوم  روماب  دناوتن  هک  یتلع  رهب  ای  سبح  ای  تبیغ  هطساوب  رصحنم ، يرهق  یلو  هاگره  : » م ق . « 1187  » ةدام روتسدب 
هیلع و یلوم  لاوما  ةرادا  يدصت و  يارب  مومعلا  یعدـم  داهنـشیپ  هب  نیما  رفن  کی  مکاح  دـشاب ، هدرکن  نیعم  دوخ  فرط  زا  مه  ار  یـسک 

دج ای  ردپ  زا  یکی  تیالو  قح  هاگره  هک  تسنآ  هدام  رد  روکذم  رصحنم )  ) دیق زا  روظنم  درک .» دهاوخ  نیعم  ًاتقوم  واب  هعجار  روما  ریاس 
طقاس  يردپ 
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هچنانچ رـصحنم )  ) رگید یلو  دشاب و  هدرک  توف  ای  دنک و  هرادا  ار  هیلع  یلوم  لاوما  دـناوتن  يرامیب  ای  نس و  ربک  رثا  رد  ای  دـشاب و  هدـش 

هدنز يردپ  دج  ردپ و  هک  یتروص  رد  ددرگیم . نییعت  نیما  دسرب ، هیلع  یلوم  روما  هراداب  دناوتن  يرگید  تلعب  ای  دـشاب  سوبحم  ای  بئاغ 
دهاوخ یگدیـسر  رگید  یلو  دـیامنب  هیلع  یلوم  روماب  یگدیـسر  دـناوتن  يرگید  تلع  ای  سبح  ای  تبیغ  رثا  رد  اهنآ  زا  یکی  یلو  دنـشاب 

. درک طابنتسا  م  ق . « 1182  » ةدام زا  یگداسب  ناوتیم  ار  رما  نیا  دومن .
یلو هک  تسیتروص  رد  دزادرپـب ، هیلع  یلوم  لاوما  ةراداـب  دـناوتن  یلو  هک  يرگید  تلع  دوجو  اـی  سبح و  اـی  تبیغ  دروم  رد  نیما  نییعت 
. دومن دهاوخ  مادقا  روکذم  روما  ماجناب  روبزم  لیکو  الا  دشاب و  هدومنن  نییعت  هیلع  یلوم  لاوما  ةرادا  يارب  دوخ  فرط  زا  یلیکو  روبزم 

نیما نییعت  قیرط  مود - تمسق 

نیما مض  تساوخرد 

دراوم رد  ناتـسداد  ياضاقتب  ای  لفط و  يابرقا  ياـضاقتب  ددرگیم ، مولعم  ـالاب  رد  روکذـم  م  ق . « 1187  » ةداـم و  « 1184  » داوم زا  هکناـنچ 
اب الاب  دراوم  رد  یگدیـسر  دوشیم . یگدیـسر  دراد  تنوکـس  نآ  ةزوح  رد  یلو  هک  یناتـسرهش  هاـگداد  رد  ( 5 - 4 - 3 - 2 - 1  ) هناگجنپ

. دیامنیم یفرعم  بوصنم و  نیما  ناونعب  ار  رفن  کی  هاگداد  اعدا  دروم  تابثا  زا  سپ  دیآیم و  لمعب  ناتسداد  روضح 
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تـسا هدومن  نییعت  ار  نیما  هک  یهاـگداد  زا  تسا  رـصحنم  یلو  ًاـعون  هک  عفنيذ  دـیدرگ ، لـئاز  نیما  مض  بجوم  هکنآ  زا  سپ  رکذـت -
ار نیما  تسا ، هدـش  فرطرب  نیما  نییعت  بجوم  هک  تسناد  زرحم  هچناـنچ  یگدیـسر  زا  سپ  هاـگداد  دـیامنیم ، ار  نیما  لزع  تساوخرد 

. دنکیم هرادا  ار  هیلع  یلوم  لاوما  اًلقتسم  رصحنم  یلو  سپ  نآ  زا  دیامنیم و  لزع 

یلو ندوب  اب  میق  نییعت  هرصبت -

هراشا

: دیآیم لمعب  ریز  دروم  ود  رد  یلو  ندوب  اب  میق  نییعت 

دوش روجحم  رصحنم  يرهق  یلو  هک  يدروم  رد  - 1

تاررقم  قباطم  تسا  فلکم  مومعلا  یعدم  دوش  روجحم  لفط  يرهق  یلو  هاگره  : » م ق . « 1185  » ةدام روتسدب 
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هاوخ  ) دـشاب يردـپ  دـج  اـی  ردـپب  رـصحنم  یلو ، هک  تسا  يدروم  رد  ـالاب  هداـم  مکح  دـنک .» نیعم  لـفط  يارب  یمیق  میق ، نییعتب  هعجار 
، يردپ دج  ای  ردپ  زا  یکی  ندـش  روجحم  اب  الا  و  دـشاب ) هدـش  طقاس  م  ق . « 1182  » هدام روتـسدب  وا  تیالو  قح  اـی  هدومن  توف  يرگید 

. درادن میق  نییعتب  جایتحا  دهدیم و  ماجنا  اًلقتسم  ار  دوخ  فئاظو  يرگید 
هاگره نیاربانب  دوشیم . يراج  زین  دشاب  رغصب  لصتم  شاهفس  ای  نونج  هک  یسک  رصحنم  یلو  دروم  رد  هدام  مکح  كالم  تدحو  رظن  زا 
یمیق میق ، نییعتب  هعجار  تاررقم  قباطم  تسا  فلکم  ناتسداد  دوش  روجحم  دشاب  رغصب  لصتم  شاهفس  ای  نونج  هک  یسک  رـصحنم  یلو 

. دیامن نیعم  هدربمان  هیفس  ای  نونجم  يارب 

یقافتا میق  - 2

تیاکـشب فوقوم  مرج  بیقعت  هک  يدراوم  رد  «: » 1316  » تشهبیدرا بوصم 36  یقافتا  میق  نییعت  هب  عجار  نوناق  ةدـحاو  ةداـم  روتـسدب 
نیعم میق  ریغص  يارب  نوناق  قفاوم  تسا  فلکم  مومعلا  یعدم  درادن ، میق  ای  یلو  دشاب و  ریغص  مرج  زا  ررضتم  رگا  تسا ، مرج  زا  ررضتم 

ناونعب ار  یسک  ًاتقوم  مومعلا  یعدم  میق ، نییعت  ات  دشاب  ریغـصب  تبـسن  نایز  ررـض و  هجوت  ای  تقو  توف  بجوم  میق  نییعت  هاگره  دنک و 
مزال نآ  بیقعت  مرج و  لئالد  راثآ و  ظفح  يارب  هک  ار  يروف  تامادقا  میق  نییعت  زا  لبق  ترورـض  عقاوم  رد  دـیامنیم و  نییعت  یقافتا  میق 

. دیامن تیاکش  دنک و  صیخشت  رما  بیقعت  رد  ار  ریغص  تحلصم  میق  هکنیاب  تسا  طونم  بیقعت  ۀمادا  یلو  دهدیم ، روتسد  تسا 
میق یندم  نوناق  قفاوم  هتشاد و  مرج  رد  هلخادم  ای  هدش و  لمع  بکترم  ًاصخـش  وا  میق  ای  یلو  دراد و  میق  ای  یلو  ریغـص ، هک  يدراوم  رد 

«. تسا وا  ةدهع  رب  مادقا  ۀفیظو  هدش  نییعت  یقافتا  میق  رگا  دش و  دهاوخ  لمع  بیترت  نیمهب  زین  تسا  هدشن  نیعم  زونه  یقافتا 
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یلو تیالو  نایاپ  مجنپ  لصف 

یمیق دوش  نونجم  ای  هیفس  ًادعب  رگا  دوشیم و  جراخ  تیالو  تحت  زا  دش  دیـشر  ریبک و  ریغـص )  ) لفط هکنیمه  : » م ق . « 1193  » هدام قبط 
«. دوشیم نیعم  وا  يارب 

هاگداد یگدیسر  رثا  رد  هکنیا  رگم  دریذپیم ، همتاخ  یلو  تیالو  دوخ  يدوخب  دیـسر  یـسمش  مامت  لاس  هب 18  ریغـص  هکنآ  زا  سپ  ینعی 
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یلو تیالو  ددرگیم  فشک  تروص  نیا  رد  هک  دـشابیم  رغـص  نامزب  لصتم  وا  هفـس  نونج و  تسا و  هیفـس  ای  نونجم و  وا  هک  دوش  تباث 
. دهدیم ار  وا  رجح  ءاقب  مکح  هاگداد  تسا و  هتفریذپن  همتاخ 

هرادا و ار  نآ  هیلع  یلوم  هطبغ  حالـصب و  دـیاب  لیکو  دـننام  تسا و  تناما  یلو  دزن  وا  دـشر  نامز  ات  هیلع  یلوم  لاوما  تشذـگ  هکناـنچ 
دیاب یلو  دـیامن  هبـساحم  هبلاطم  قباس  هیلع  یلوم  هک  یتروص  رد  دـنک . قباس  هیلع  یلوم  میلـست  دـشر  نامز  زا  سپ  دـیامن و  يرادـهاگن 

دـشاب يدادرارق  هاوخ  و  میق ، یلو و  دـننام  دـشاب  ینوناق  هاوخ  هدـنیامن ، فیاظو  زا  یکی  اریز  دـهدب ، واب  ار  دوخ  تیـالو  نارود  باـسح 
ار دوخ  يدصت  نامز  باسح  دیاب  میق  : » م ق . « 1245  » ةدام كالم  تدحو  تسا . دوخ  يدصت  ةرود  تایلمع  تروص  نداد  لیکو ، دننام 

دیاب يدصت  نامز  باسح  دبای  همتاخ  رجح  عفر  زا  لبق  وا  تمومیق  هاگره  دهدب . دوخ  قباس  هیلع  یلومب  رجح  عفر  ای  دشر  ربک و  زا  سپ 
«. دوش هداد  يدعب  میقب 

و دنک .» در  واب  تسا  هدرک  تفایرد  وا  ياجب  هک  ار  هچنآ  دهدب و  لکومب  ار  دوخ  تلاکو  تدم  باسح  دیاب  لیکو  : » م ق . « 668  » هدام و 
دیاب دـشابیم و  نماض  تسا  هدـش  وا  هجوتم  ینایز  یتقایلیب  ای  لامها و  رثا  رد  ای  هدومن و  لیم  فیح و  هیلع  یلوم  یئاراد  رد  یلو  هاـگره 

یلو  هیلع  رب  هاگداد  رد  دشر  زا  سپ  دناوتیم  هیلع  یلوم  نآ  تابثا  يارب  دنک و  ناربج 
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. دیامنب ار  تاراسخ  ۀبلاطم  هدومن و  يوعد  ۀماقا  دوخ  قباس 
ار نآ  دـناوتیم  دوش ، تحلـصم  هطبغ و  تیاعر  مدـع  رابتعاب  هدومن  یلو  هک  یتالماعم  زا  یکی  نـالطب  یعدـم  هیلع  یلوم  هک  یتروص  رد 

. دیامن تباث  هاگداد  رد  یلیلد  هنوگ  ره  هلیسوب 
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قافناب مازلا  رد  مهن - باتک 

هراشا

نکسم و و  كاشوپ ، كاروخ ، لیبق : زا  دراد  نآب  جایتحا  یناگدنز  يارب  صخش  هک  تسا  یئاهزیچ  زا  ترابع  یقوقح  حالطصا  رد  هقفن 
. دنیوگ هیلع  قفنم  دوشیم  هداد  واب  هقفن  هک  یسک  قفنم و  دشابیم  هقفن  رادهدهع  هک  یسک  یقوقح  حالطصا  رد  لزنم . ثاثا 

مزلم ار  یـسک  تاهج  زا  یتهجب  نوناق  ای  دشاب و  هدومن  وا  قافنا  رب  دهعت  یـسک  هکنآ  رگم  تسا ، وا  دوخ  ةدهعب  یـصخش  ره  ۀقفن  ًالوصا 
. دشاب هدرک  وا  قافناب 

: تسا هدراذگ  يرگید  ةدهعب  ار  يدارفا  ۀقفن  ریز  دروم  ود  رد  نوناق 

هجوز ۀقفن  لوا - ثحبم 

ۀقفن ماکحا  : » دـیوگیم م  ق . « 1195  » ةدام تشذگ . یندم  قوقح  مراهچ  دـلج  باتک  رد  نیجوز  فیلاکت  تمـسق  رد  ۀـجوز  ۀـقفن  حرش 
رد هک  يداوم  و  دوشیم .» ررقم  لصف  نیمه  قبط  رب  هدـش و  ررقم  متفه  باتک  زا  لوا  باب  زا  متـشه  لصف  بجومب  هک  تسا  ناـمه  هجوز 

(. دوش عوجر  مراهچ  دلجب   ) تسا هدش  هداد  حرش  زین  هدیدرگ  رکذ  هجوز  هقفنب  عجار  تمسق  نیا 

براقا ۀقفن  مود - ثحبم 

هراشا
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. تشذگ مراهچ  دلج  یندم  قوقح  باتک  رد  نآ  ماسقا  هک  یعاضر  یببس و  یبسن ، زا  معا  دنتسه  صخش  نادنواشیوخ  زا  ترابع  براقا 
، دـشابیم نداد  ریـش  یـضعب  جاودزا و  یـضعب  نوخ و  یـضعب  رد  ببـس  تسین ، ناسکی  رگیدـکی  اب  براـقا  يدـنواشیوخ  ۀـجرد  ببس و 

تبارق دیامنیم . قرف  رگیدکیب  تبسن  نانآ  فیلاکت  قوقح و  رابتعا  نیاب  دنتـسه و  صخـشب  رگید  ضعب  زا  رتکیدزن  یـضعب  هک  ینانچمه 
هک  یقیرطب  رگید  ضعب  زا  براقا  زا  یضعب  و  تسا ، عونمم  نانآ  زا  ضعب  نیب  حاکن  هکنانچ  تسا ، یماکحا  راثآ و  ياراد 

 227 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
دیامنب و قافنا  جایتحا  تروص  رد  ار  رگید  ضعب  دیاب  نادنواشیوخ  زا  یـضعب  نینچمه  دـنربیم . ثرا  تشذـگ  نآ  حرـش  ثرا  باتک  رد 

يدومع طخ  رد  یبسن  براقا  طقف  براـقا  نیب  طـباور  رد  : » دـیوگیم م  ق . « 1196  » ةدام دشابیم  یبسن  براقا  زا  یـضعبب  رـصحنم  رما  نیا 
«. دنرگیدکی قافناب  مزلم  یلوزن  ای  يدوعص  زا  معا 

: دریگیم رارق  وگتفگ  دروم  براقا  ۀقفن  رد  هک  یتاعوضوم 
228 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

دنرگیدکی قافناب  مزلم  هک  ینادنواشیوخ  لوا  باب 

هراشا

تشذگ تبارق  باتک  رد  دنشابیم . رگیدکی  قافناب  مزلم  طقف  يدومع  طخ  رد  یبسن  براقا  دیامنیم ، حیرـصت  م  ق . « 1196  » ةدام هکنانچ 
: دناهتسد ود  رب  يدومع  طخ  نادنواشیوخ  هک 

. دنمان صخش  نآ  يدوعص  يدومع  نادنواشیوخ  براقا و  ار  نانآ  هک  هدش  دلوتم  نانآ  زا  صخش  هک  یناسک  - 1
. دنیوگ صخش  نآ  یلوزن  نادنواشیوخ  ار  نانآ  هک  دناهدش  دلوتم  صخش  زا  نانآ  هک  یناسک  - 2

نایب اًلیذ  هک  یحرـشب  دادجا  نیوبا و  دالوا و  زا  دنترابع  هک  یلوزن  ای  يدوعـص  زا  معا  يدومع ، نادـنواشیوخ  طقف  الاب  ةدام  حیرـص  ربانب 
ار یقح  نینچ  اهنآ  دالوا  هلاخ و  یئاد و  همع ، ومع و  رهاوخ ، ردارب ، دننام  فارطا  نادنواشیوخ  اما  دنراد . رگیدکی  رب  قافنا  قح  ددرگیم 
ار نآ  دعاوق  رد  همالع  هک  يرگید  لوق  دناهدومن . نآ  رب  عامجا  يوعد  تسا و  هیماما  ياهقف  دزن  روهـشم  روبزم  لوق  دـنرادن . صخـش  رب 

. دنتسه قافنا  نیقحتسم  زا  یلامتحا  ثارو  هک  تسنآ  رب  هدرک  لقن 

دالوا ۀقفن  لوا - تمسق 

هراشا

________________________________________

ه ق ناریا ، نارهت -  ۀیمالسا ، تاراشتنا  دلج ،  6 یماما ،)  ) یندم قوقح  نسح ، دیس  یماما ،

228 ص : ج5 ، یماما ؛)  ) یندم قوقح 
يردپ دادجا  ةدهعب  قافناب ، وا  تردق  مدع  ای  ردپ  توف  زا  سپ  تسا ، ردپ  ةدهع  رب  دالوا  ۀقفن  : » تسا رکذتم  م  ق . « 1199  » ةدام هکنانچ 

. برقالاف برقالا  تیاعر  اب  تسا 
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. تسا ردام  ةدهع  رب  هقفن  اهنآ  تردق  مدع  ای  يردپ و  دادجا  ردپ و  ندوبن  تروص  رد 
هقفنلا بجاو  يردپ  تادـج  يردام و  تادـج  دادـجا و  ةدـهعب  برقالاف  برقالا  تیاعر  اب  دـشابن  قافناب  رداق  ای  هدـنز و  مه  ردام  هاگره 

روبزم  تادج  دادجا و  زا  رفن  دنچ  رگا  تسا و 
 229 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

: دریگ رارق  هجوت  دروم  دیاب  رما  جنپ  روبزم  ةدام  رد  دننک » هیدات  يواستم  ۀصحب  دیاب  ار  هقفن  دنشاب  يواسم  تیبرقا  ۀجرد  ثیح  زا 

تسا ردپ  ةدهع  رب  دالوا  ۀقفن  - 1

دنشاب ریغص  هچ  رگا  دالوا  ثانا . ای  دنشاب  روکذ  هاوخ  دناهدش ، دلوتم  هلـصافالب  صخـش  زا  هک  دنتـسه  یناسک  دالوا  ۀملک  زا  هدام  روظنم 
. دزادرپیم ار  مزال  ۀقفن  دراد  رایتخا  تحت  هک  اهنآ  لام  زا  یـصو  ای  میق  ای  یلو  ینعی  دنیامنیم . قازترا  نآ  زا  دنراد  یئاراد  دوخ  زا  هکنانچ 

تسا مزلم  دادجا  ردپ و  الا  دنکیم و  قازترا  دوخ  یئاراد  زا  دشاب  هتشاد  یئاراد  ثراو  تیصو  دننام  بابسا  زا  یببسب  كدوک  هاگره  الثم 
. دیامنب قافنا  واب 

تسا يردپ  دادجا  ةدهعب  ۀقفن  وا  تردق  مدع  ای  ردپ  ندوبن  رد  - 2

هدرم ردپ  هک  یتروص  رد  دیامنیم  حیرـصت  هدام  هکنانچ  دشابیم . دور  الاب  هچره  دج  دج  دج و  ردـپ  دـج ، يردـپ ، دادـجا  زا  هدام  روظنم 
يردپ دج  هاگره  تسا و  وا  يردپ  دج  ةدهعب  مزال  طئارـش  دودح  رد  صخـش  ۀقفن  دشابن ، هقفن  ندادب  رداق  تاهج  زا  یتهجب  ای  دـشاب و 

. تسا دج  ردپ  ةدهعب  وا  ۀقفن  دشاب ، هتشادن  ار  هقفن  ندادب  تردق  تاهج  زا  یتهجب  ای  دشاب و  هدرم  وا 
رترود صخـش  زا  هجرد  رد  هک  تسا  يدج  رب  مدقم  هقفن  نداد  رد  تسا  صخـشب  رتکیدزن  هجرد  ثیح  زا  هک  يردـپ  دادـجا  زا  کی  ره 

. تسا هدومن  نایب  برقالاف ) برقالا   ) ترابعب هدام  ار  رما  نیا  تسا . رتشیب  وا  یکیدزن  اریز  دشابیم ،

تسا ردام  ةدهعب  هقفن  اهنآ  تردق  مدع  ای  يردپ  دادجا  ردپ و  ندوبن  رد  - 3

شور يایاقب  زا  شور  نیا  تسا و  هدومن  هقفن  ندادـب  فلکم  اهنآ ، تردـق  مدـع  اـی  يردـپ  دادـجا  ردـپ و  ندوبن  رد  ار  رداـم  ـالاب  ةداـم 
ینونک للم  نیناوق  رد  دراوم  زا  ةدـع  رد  شیب  مک و  نآ  راثآ  هدوب و  همیدـق  للم  نیناوق  زا  يرایـسب  هیاـپ  ساـسا و  هک  دـشابیم  اـکرایرتاپ 

. دوشیم هدید 

دشابیم يردپ  تادج  يردام و  تادج  دادجا و  ةدهعب  هقفن  وا  تردق  مدع  ای  ردام  ندوبن  رد  - 4

شور فالخ  رب  ریخا  تمسق  رد  تسا ، هتشاد  مدقم  ردام  رب  ار  يردپ  نادنواشیوخ  ردپ و  اکرایرتاپ ، شور  زا  يوریپ  هب  هکنآ  اب  الاب  هدام 
ار  يردپ  تادج  دوخ 

 230 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
فیدر رد  روبزم  للم  تاداع  رد  يردپ  نادنواشیوخ  زا  نانز  هک  تسنآ  رما  نیا  تلع  تسا . هداد  رارق  يردام  تادج  دادجا و  فیدر  رد 

. دندشیم بوسحم  يردام  نادنواشیوخ 

دادجا نیوبا و  ۀقفن  مود - تمسق 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 1418 

http://www.ghaemiyeh.com


هراشا

نیوبا ۀملک  زا  هدام  روظنم  تسا .» دالوا  دالوا  دالوا و  هدهعب  برقالاف  برقالا  تیاعر  اب  نیوبا  ۀقفن  : » دـیوگیم م  ق . « 1200  » هدام هکنانچ 
رب ار  یکی  هکنآ  نودب  ثانا ، هاوخ  دنـشاب و  روکذ  هاوخ  هداد ، رارق  دالوا  ار  نیوباب  ناگدننک  قافنا  روبزم  ةدام  رد  دنـشابیم . ردام  ردـپ و 

. دراد مدقم  يرگید 
، دنـشاب قافنا  قحتـسم  هک  نیوبا  زا  کی  ره  هک  تسنآ  تسا ) دالوا  دالوا  دالوا و  ةدهعب  برقالاف  برقالا  تیاعر  اب   ) ۀملک زا  هدام  روظنم 

بیترت نیمهب  تسا  قافناب  مزلم  هون  اهنآ ، تردـق  مدـع  ای  توف  تروص  رد  دـشابیم . نانآ  هقفن  رادهدـهع  لـصفالب  دـالوا  لوا  ۀـلحرم  رد 
الاب يدومع  طخ  رد  هچ  ره  هدج  دج ، نیوبا  هقفن  رادهدهع  صخـش  ره  ۀجیتن  دوب و  دـنهاوخ  اهنآ  ۀـقفن  رادهدـهع  دور  نیئاپ  هچره  دالوا 

. دیدرگ رکذ  هک  یبیترتب  دشابیم  دور 

هیلع قفنم  ددعت  ای  قفنم  ددعت  دروم  رد  هرصبت 1 -

قفنم ددعت  - 1

هراشا

نانآ یمامت  تسا و  دنزرف  دنچ  ياراد  دشاب و  قافناب  جاتحم  یسک  هکنانچ  دنشاب ، ددعتم  دنتـسه  صخـش  قافناب  مزلم  هک  یناسک  هاگره 
هک دیامنیمن  قرف  دوشیم  هدـید  اًلیذ  هکنانچ  رما  نیا  رد  تخادرپ . دـنهاوخ  يواستم  ۀـصحب  ار  مزال  ۀـقفن  اهنآ  دنـشابیم ، هقفن  ندادـب  رداق 

. یلوزن يدوعص و  طخ  ود  رد  ای  دنشاب ، طخ  کی  رد  ناگدننک  قافنا 

طخ کی  رد  ناگدننک  قافنا  ددعت  فلا -

هـصحب دـیاب  ار  هقفن  دنـشاب  يواسم  تیبرقا  ۀـجرد  ثیح  زا  صخـش  تادـج  اـی  دادـجا  زا  رفن  دـنچ  رگا  م  ق . « 1199  » ةدام حیرـص  قبط 
ۀقفن تروص  نیا  رد  دشابیم ، يردام  ةدج  دج و  يردپ و  ةدـج  ياراد  دوش  قافنا  واب  دـیاب  هک  یـسک  هچنانچ  الثم  دـننک ، هیدات  يواستم 
ۀقفن رادهدهع  فیدر  کی  رد  ار  نانآ  نوناق  اریز  تخادرپ ، دـنهاوخ  ار  نآ  ثلث  کی  ره  هک  دوب  دـهاوخ  رفن  هس  نآ  هدـهعب  روبزم  دالوا 

، قافناب قحتسم  نیوبا  هکنانچ  یلوزن  طخ  دروم  رد  تسا  نینچمه  تسا . هتخانش  دوخ  دالوا 
 231 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

. دنشاب دنزرف  دنچ  ياراد 

یلوزن يدوعص و  طخ  ود  رد  ناگدننک  قافنا  ددعت  ب -

زا هک  دـشاب ، هتـشاد  براقا  یلوزن  يدومع  طـخ  رد  مه  يدوعـص و  يدومع  طـخ  رد  مه  رفن  کـی  هاـگره  : » م ق . « 1201  » هدام روتسدب 
ردام و ردپ و  هقفن ، قحتسم  رگا  نیاربانب  دننک . هیدأت  يواستم  ۀصحب  روبزم  براقا  دیاب  ار  وا  دنتسه ، يواسم  هجرد  رد  قافناب  مازلا  ثیح 

قحتـسم رگا  نینچمه  دهدب و  یمهـس  ردام  هکنیا  نودب  دننک ، هیدأت  ًایواستم  وا  دالوا  ردپ و  دیاب  ار  وا  ۀـقفن  دـشاب ، هتـشاد  لصفالب  دالوا 
ردپ و ددرگ و  هقفن  قحتسم  یسک  هاگره  نیاربانب  دنهدب ،» ًایواستم  دالوا  ردام و  دیاب  ار  وا  ۀقفن  دشاب ، هتشاد  لصفالب  دالوا  ردام و  هقفن ،

هقفن هیدأت  زا  دراد  رارق  دعب  هقبط  رد  نوچ  ردام  دنراد و  هدهع  ار  وا  هقفن  مراهچ  کی  نادالوا  ردپ و  زا  کی  ره  دراد ، دـنزرف  هس  ردام و 
. دوب دهاوخ  فاعم 
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هیلع قفنم  ددعت  - 2

یلوزن يدومع  طخ  رد  براقا  دهدب ، ار  اهنآ  ۀمه  ۀقفن  دناوتن  قفنم  دنشاب و  ددعتم  هقفنلا  بجاو  براقا  رگا  : » م ق . « 1202  » هدام روتسدب 
قافنا قحتسم  یمامت  هک  دشابیم  يدنزرف  ردام و  ردپ و  ياراد  یسک  هاگره  اًلثم  دوب .» دنهاوخ  يدوعـص  يدومع  طخ  رد  براقا  رب  مدقم 

دوخ ردام  ردپب و  سپـس  دناوتب ، هچنانچ  دراد و  مدقم  دیاب  ار  دنزرف  قافنا  تروص  نیا  رد  تسین ، نانآ  یمامت  قافناب  رداق  وا  و  دنـشابیم ،
نانآ داجیا  ببس  قفنم  هک  تسنآ  يدوعص  يدومع  طخ  رد  براقا ، رب  قافنا ، رد  یلوزن  يدومع  طخ  رد  براقا  مدقت  ۀفـسلف  دهدب . هقفن 

. تسا هدوب 
ار رادقم  نآ  درادن ، رتشیب  رفن  کی  قافنا  رادقمب  طقف  دنک و  قافنا  ار  یمامت  دناوتن  دشاب و  دنزرف  نیدـنچ  ياراد  یـسک  هک  یتروص  رد 

. تسین دوجوم  يرگید  رب  یکی  نداد  يرترب  يارب  یبجوم  اریز  دومن ، دهاوخ  میسقت  نانآ  یمامت  نیب 

تسا هجوز  ۀقفن  رب  مدقم  صخش  دوخ  ۀقفن  هرصبت 2 -

راداو ار  صخـش  ناوتب  هک  دوب  دهاوخ  عنام  تسا  یعیبط  سح  کی  هک  تاذ  بح  اریز  تسا ، يرگید  ۀـقفن  رب  مدـقم  صخـش  دوخ  هقفن 
مدقم  ار  يرگید  جایتحا  عفر  دومن 

 232 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
هجوزب ار  نآ  هک  دیامن  مازلا  ار  وا  دناوتیمن  نوناق  دراد ، دوخ  صخـش  ۀقفن  رادـقمب  طقف  یـسک  هاگره  نیاربانب  دراد . دوخ  جایتحا  عفر  رب 

هجوز هقفن  دنامیم  هچنآ  زا  دوخ  ۀقفن  تشادرب  زا  سپ  صخش  نیاربانب  دنارذگب . نکسم  كاشوپیب و  هنسرگ و  دوخ  دهدب و  دوخ  همئاد 
هک تسا  ینکس  هوسک و  بش و  کی  زور و  کی  ياذغ  تسا  هجوز  ۀقفن  رب  مدقم  هک  صخـش  ۀقفن  زا  روظنم  داد . دهاوخ  ار  دوخ  همئاد 

هداد هجوز  ۀقفن  تباب  دنامب  نآ  زا  شیب  هچنانچ  یناگدنز و  لئاسو  باوختخر و  تسا  نینچمه  دشاب و  وا  یعامتجا  تیعـضو  اب  هتـسیاش 
. دش دهاوخ 

ار وا  یجازم  تیعـضو  یلو  دشاب ، زین  دوخ  براقا  ۀقفن  رب  رداق  دوخ  ۀقفن  ندراذـگ  رانک  زا  سپ  لهأتم  ریغ  یناوج  هک  یتروص  رد  عرف -
رگا درادیم ، مدقم  براقا  ۀقفن  رب  ار  یئوشانز  دریگ ، رارق  جرح  یتحاران و  رد  نآ  نودـب  هک  يروطب  دـنک ، رایتخا  لهأت  هک  دـیامن  راچان 
ربانب دیآیم و  رامـشب  قفنم  یگدـنز  تاجایتحا  زا  روبزم  دروم  رد  یئوشانز  اریز  دـنامن ، یقاب  يزیچ  هقفنلا  بجاو  يابرقا  قافنا  يارب  هچ 

، دشاب هقفن  نداد  زا  نکمتم  هک  تسا  يرگید  قافناب  مزلم  صخـش  یتروص  رد  دـیامنیم : حیرـصت  هک  م  ق . « 1198  » هدام لیذ  زا  طبنتسم 
اما دـیامنیم . دـیدش  یتحاران  راـچد  ار  وا  یئوشاـنز  زا  يراددوخ  ددرگ ، هقیـضم  راـچد  دوخ  تشیعم  عضو  رد  ثیح  نیا  زا  هکنیا  نودـب 

ربانب هک  دـسریم  رظنب  دنـشابیم ، هدـیقع  فالتخا  ياراد  اهقف  دـهدن ، رارق  جرح  دـیدش و  یتحاران  رد  ار  وا  یئوشانز  زا  يراددوخ  هاـگره 
. دشابیم دوخ  براقا  ۀقفن  ۀیدأتب  مزلم  دیامن و  جاودزا  دناوتیمن  روبزم  صخش  م  ق . « 1198  » هدام زا  دافتسم 

تسا براقا  ۀقفن  رب  مدقم  همئاد  ۀجوز  ۀقفن  هرصبت 3 -

الثم دوب .» دهاوخ  نیریاس  رب  مدـقم  هجوز  رگید ، ۀـقفنلا  بجاو  رفن  دـنچ  ای  کی  هجوز و  ندوب  تروص  رد  : » م ق . « 1203  » هدام روتسدب 
دوخ جنر  تسد  زا  هک  تسا  ياهداس  رگراک  روبزم  صخش  دنشابیم و  قافنا  قحتسم  هک  دراد  يردام  ردپ و  همئاد و  ۀجوز  یـسک  هاگره 

، دنک قافنا  هجوزب  دنامیم  یقاب  هچنآ  دراد و  رب  ار  دوخ  ۀقفن  دیاب  تروص  نیا  رد  تسین ، شیب  رفن  ود  ۀقفنب  رداق  طقف 
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. دنشابیم ردام  ردپ و  رب  مدقم  شاهجوز  وا و  دوخ  اریز 
سپ رهوش  تسا و  هتفرگ  رارق  رهوش  دهعت  دروم  حاکن ، عبتب  هجوز  ۀقفن  هک  تسنآ  براقا  ۀقفن  رب  همئاد  هجوز  ۀقفن  مدقت  بجوم  رکذت -
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وا قافناب  دـهعت  رهوش  هک  هعطقنم  نز  ۀـقفن  نینچمه  تسا و  نآب  مزلم  دـشاب  براقا  قاـفناب  رداـق  هچناـنچ  دوخ  تادـهعت  نوید و  ءادا  زا 
دـشابیم و قلطم  م  ق . « 1203  » هدام رد  هجوز  ۀـملک  اریز  تسا ، براقا  ۀـقفن  رب  مدـقم  دـنک ، قافنا  ءاضتقا  تداع  فرع و  اـی  تسا  هدومن 

رهوش دهعت  زا  سپ  رگید  فرط  زا  ددرگیم ، دیامنب  ار  نآ  ءاضتقا  تداع  فرع و  ای  هدش  وا  قافناب  دهعت  هک  ۀعطقنم  همئاد و  ۀجوز  لماش 
مزلم نویدـم  دریگیم و  رارق  رهوش  نوید  فیدر  رد  هقفن  نآ  تسا  دـهعت  ۀـلزنمب  هک  تداع  فرع و  ءاضتقا  ای  هعطقنم و  نز  ۀـقفن  ندادـب 

. دریگیم رارق  رظن  دروم  براقا  هقفن  نداد  يارب  صخش  تعاطتسا  نآ ، هیدأت  زا  سپ  دوب و  دهاوخ  نآ  هیدأتب 
تعاطتـساب طورـشم  هکلب  تسین ، طرـش  دیق و  نودب  مئاد ، تیجوز  رد  قافناب  مازلا  دـننام  براقاب  قافنا  مازلا  دوشیم ، هدـید  الیذ  هکنانچ 

. دوش هتفرگ  رظن  رد  دیاب  تادهعت  نوید و  ءادا  زا  سپ  تعاطتسا  هشیمه  دشابیم و 
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قفنم هیلع و  قفنم  طئارش  رد  مود  باب 

هیلع قفنم  طئارش  - 1

هراشا

لاغتشا ۀلیـسوب  دناوتن  هدوب و  رادن  هک  تسا  هقفن  قحتـسم  یـسک  : » م ق . « 1197  » ةدام قبط  دوشیم . قافنا  واـب  هک  تسا  یـسک  هیلع  قفنم 
قحتسم یتروص  رد  صخش  یلوزن ) ای  يدوعـص   ) يدومع نادنواشیوخ  زا  کی  ره  نیاربانب  دزاس .» مهارف  ار  دوخ  تشیعم  لئاسو  یلغـشب 

: دشاب ریز  طرش  ود  ياراد  هک  تسا  هقفن 

دشاب رادن  فلا -

یناگدنز اًلعف  هک  یسک  نیاربانب  دراد . نآب  جایتحا  دوخ  یلعف  یناگدنز  يارب  هک  ار  هچنآ  دشاب  دقاف  صخـش  هک  تسنآ  يرادن  زا  روظنم 
هک یـسک  اما  دشابیمن . هقفن  قحتـسم  تسا ) ةاکز  قحتـسم  و   ) درادن ار  دوخ  لاس  توق  هچ  رگا  دـیامنیم ، هرادا  ءاحنا  زا  يوحنب  ار  دوخ 

نینچ هاگره  تسا . قافنا  قحتـسم  دـنارذگب  ار  دوخ  یناگدـنز  يرگید  زا  تدـعاسم  کـمک و  نتـساوخ  ندومن و  ضرق  ۀلیـسوب  دـناوتب 
. دشابیمن قافنا  قحتسم  دریگب  يرگید  زا  تدعاسم  دنکب و  ضرق  دنارذگب ، ار  دوخ  یناگدنز  ضارقتسا  هلیسوب  دناوتیم  هک  یصخش 

دزاس مهارف  ار  دوخ  تشیعم  ۀلیسو  راکب  لاغتشا  ۀلیسوب  دناوتن  ب -

هراشا

یسک دشابیم و  تایح  ظفح  یگنسرگ و  زا  يریگولج  يارب  هقفن  اریز  هتسناد ، هقفن  قاقحتـسا  طرـش  الاب  ةدام  ار  لاغتـشا  رب  یئاناوت  مدع 
نکمم و  هلاستفه ، ریغـص  دننام  دشاب  نس  یمک  رثا  رد  تسا  نکمم  لاغتـشا  زا  یئاناوت  مدع  دـشابیمن . جاتحم  تسا  لاغتـشا  رب  رداق  هک 

. دشاب نآ  لاثما  جلف و  يروک ، لیبق  زا  تقلخ  صقن  ای  يرامیب  ای  نس  ربک  رثا  رد  تسا 
نیا بجوم  هچ  رگا  دیامنب ، یناگدنز  نآ  ترجا  ۀلیسوب  ات  دروآ ، تسدب  یلغش  دناوتیمن  صخش  راک  ندوبن  رثا  رد  هاگره  تسا  نینچمه 

ءوس  نتشاد  دننام  دشاب ، هدش  وا  دوخ  رما 
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ار نآ  یلبنت  رثا  رد  یلو  دـنک ، ادـیپ  لاغتـشا  راـکب  ۀـفرح  شناد و  نتخوـمآ  اـب  هتـسناوتیم  هک  یـسک  تسا  نـینچمه  نآ . لاـثما  هنیـشیپ و 
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ار نآ  یلبنت  رثا  رد  یلو  دـنک ، ادـیپ  لاغتـشا  راـکب  ۀـفرح  شناد و  نتخوـمآ  اـب  هتـسناوتیم  هک  یـسک  تسا  نـینچمه  نآ . لاـثما  هنیـشیپ و 
. دنشابیم قافنا  قحتسم  روبزم  صاخشا  تسا . هدنام  راکیب  هتخوماین و 

زا یلو  دـنادیم ، هقفن  قاقحتـسا  زا  عنام  دوش  ادـیپ  صخـش  يارب  هک  يراک  رهب  لاغتـشا  یئاناوت  تسا و  قلطم  هچ  رگا  م  ق . « 1197  » ةدام
درم هچنانچ  نیاربانب  دشاب . وا  نوئش  اب  بسانتم  هک  تسا  يراکب  لاغتشا  هدام  روظنم  هک  دسریم  رظنب  یئاضق  تلادع  تیاعر  نوناق و  حور 

هک یئاهراکب  لاغتشا  دباییمن و  دشاب  وا  روخ  رد  هک  يراک  تسا و  هدش  جاتحم  راگزور  شدرگ  رثا  رد  هک  يرادمتسایس  ای  يدنمشناد و 
، یگلمع دـننام  تسا  وا  یعاـمتجا  نوئـش  فـالخ  رب  یلو  دراد  زین  ار  نآ  ماـجنا  رب  تردـق  تسین و  قاـش  راوشد و  وا  يارب  دوشیم  تفاـی 

تیعضو اب  بسانتم  هک  يراکب  لاغتشا  ۀلیسوب  دناوتب  یسک  هک  یتروص  رد  تسا . قافنا  قحتـسم  دیامن ، عانتما  هاگره  نآ  لاثما  يروپس و 
یلو دشابیمن ، قافنا  قحتسم  دنارذگب  راگزور  يرورپنت  هب  دزادرپن و  راکب  دراد ، زین  ار  نآ  ماجنا  رب  تردق  تسا و  وا  یعامتجا  نوئش  و 

نیدب هک  یئاهزور  زور و  نآ  قافنا  واب  دیاب  ددرگ ، دوخ  زور  نآ  شاعم  جاتحم  دیامنن و  هیهت  ار  دوخ  ۀـقفن  درذـگب و  وا  رب  زور  هچنانچ 
. تسا هدوب  وا  دوخ  یلبنت  لامها و  رثا  رد  زجع  هچ  رگا  دوشب ، درذگیم  وحن 

لاغتـشا ۀلیـسوب  دنناوتب  هکنانچ  روبزم  صاخـشا  هکلب  دشابیمن ، هقفن  قاقحتـسا  طرـش  نونج  ای  يریگنیمز و  يروک و  دـننام  وضع  صقن 
. دوب دنهاوخن  هقفن  قحتسم  دنزادرپن  راک  نآب  دنیامن و  نیمأت  ار  دوخ  یناگدنز  دشاب  اهنآ  یعامتجا  نوئش  اب  بسانتم  هک  يراکب 

. دنوش دوخ  شاعمب  جاتحم  درذگب و  زور  هک  نیا  رگم 

دشاب جاودزا  يارب  یحص  تیلباق  ياراد  يرتخد  هک  یتروص  رد  هلأسم -

ره زا  هک  يدرم  يراگتـساوخ  اب  رتخد  دـهدیم . ار  نآ  ددرگیم و  وا  ۀـقفن  ندادـب  مزلم  شرهوش  عطقنم ) ای  مئاد   ) دـیامنب رهوش  هاگره  هک 
هک تسا  یـسک  مکح  رد  روبزم  رتخد  هک  دننآ  رب  ءاهقف  زا  ياهدع  دیامن ، جاودزا  زا  عانتما  تسا  اراد  ار  وا  اب  یئوشانز  یگتـسیاش  تهج 

جاودزاب  لیام  نوچ  دنک و  نیمأت  ار  دوخ  تشیعم  راکب ، لاغتشا  ۀلیسوب  دناوتیم 
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. دوب دهاوخن  قافنا  قحتسم  دیامنیم و  راک  زا  عانتما  هک  دشابیم  یسک  دننام  دشابیمن 
ار دوخ  تشیعم  ۀلیسو  راکب ، لاغتشا  ۀلیسوب  دناوتب  هک  یسک  دوشیم  طابنتسا  م  ق . « 1197  » ةدام موهفم  زا  هک  دسریم  رظنب  یئاضق  رظن  زا 

قاقحتسا زا  عنام  دشاب ، بسانم  جاودزا  تهج  ره  زا  هچ  رگا  ار  رتخد  عانتما  ات  تسین  لغش  جاودزا  دشابیمن و  قافنا  قحتـسم  دروآ  مهارف 
. تسناد هقفن 

قفنم طیارش  - 2

هراشا

ینعی دـشاب ، هقفن  نداد  زا  نکمتم  هک  تـسا  قاـفناب  مزلم  یـسک   » م ق . « 1198  » ةدام روتـسدب  دنکیم . قافنا  يرگیدب  هک  تسیـسک  قفنم 
عضو تادهعت و  هیلک  دیاب  نکمت  صیخشت  يارب  ددرگ . هقیضم  راچد  دوخ  تشیعم  عضو  رد  ثیح  نیا  زا  هکنیا  نودب  دهدب ، هقفن  دناوتب 

«. دوش هتفرگ  رظن  رد  هعماج  رد  وا  یصخش  یناگدنز 
زا نکمت  يرگیدب  قافناب  مازلا  طرش  دشاب ). يرگید  هقفن  نداد  زا  نکمتم  هک  تسا  قافناب  مزلم  یسک   ) دیامنیم حیرصت  الاب  ةدام  هکنانچ 

رظن فـالتخا  دروـم  هک  دـشیم  هداد  لاـمتحا  هدوـبن و  موـلعم  نآ  ۀـجرد  مهبم و  هقفن ) نداد  زا  نکمت   ) ۀـملک نوـچ  دـشابیم و  هقفن  نداد 
ددرگ هقیـضم  راچد  دوخ  تشیعم  عضو  رد  ثیح  نیا  زا  هکنیا  نودب  دیوگیم ...« ، هدومن  نایب  ار  نآ  دودـح  ةدام  لیذ  دریگ ، رارق  یئاضق 
لاثما باوختخر و  شرف ، لزنم و  دـننام  ار  دوخ  یناگدـنز  رگید  مزاول  نینچمه  بش و  زور و  توق  رادـقمب  طقف  هک  یـسک  نیارباـنب  ...« 
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لاثما باوختخر و  شرف ، لزنم و  دـننام  ار  دوخ  یناگدـنز  رگید  مزاول  نینچمه  بش و  زور و  توق  رادـقمب  طقف  هک  یـسک  نیارباـنب  ...« 
هاگره الا  دشابیمن و  دوخ  قحتسم  يابرقاب  هقفن  ندادب  مزلم  دتفایم  يراوشد  یتخـس و  رد  دهدب  يرگیدب  نآ  زا  دهاوخب  رگا  دراد و  نآ 
قافناب فلکم  دراد ، ار  زور  دنچ  توق  يداع  روطب  دوخ  یناگدنز  ندنارذگ  اب  هکنآ  دننام  دوشیمن ، راچد  یناگدنز  یتخس  هقیـضم و  رد 

. دشابیم دوخ  قحتسم  يابرقاب 
« دوش هتفرگ  رظن  رد  هعماـج  رد  وا  یـصخش  یناگدـنز  عـضو  تادـهعت و  دـیاب  نکمت  صیخـشت  يارب  : » م ق . « 1198  » ةدام لیذ  روتـسدب 

: دوشیم هتفرگ  رظن  رد  رما  ود  نکمت  صیخشت  يارب  دیامنیم  حیرصت  ةدام  هکنانچ 

قفنم تادهعت  فلا -

عقوم  ای  لاح و  هک  تسینوید  قفنم  تادهعت  زا  روظنم 
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ددرگ تخادرپ  دیاب  دشابیم و  نئاد  فرط  زا  هبلاطم  لباق  روبزم  دهعت  اریز  دشاب ، هدش  دوجوم  هک  یببس  ره  زا  تسا  هدیـسر  نآ  تخادرپ 
هک ینوید  دوشیم و  هتفرگ  رظن  رد  روبزم  نوید  باستحا  اب  صخش  نکمت  تیعضو  نیاربانب  دوشیم . رسک  قفنم  يدوجوم  زا  نآ  ۀیدأت  اب  و 

. دریگیمن رارق  رظن  دروم  درادن  ار  نآ  ۀبلاطم  قح  نئاد  تسا و  هدیسرن  زونه  نآ  ۀیدأت  تدم  دشابیم و  لجؤم 

یعامتجا تیعضو  ب -

دیاـب قفنم  هقفن  تیفیک  رد  هک  تسنآ  نکمت ، صیخـشت  يارب  هعماـج  رد  قفنم  صخـش  یناگدـنز  عـضو  نتفرگ  رظن  رد  زا  هداـم  روـظنم 
هک تسا  یـصاخشا  زا  قفنم  هاگره  الثم  دوشب . تداـع  فرع و  قباـطم  دـیامنیم  یناگدـنز  هک  یطیحم  رد  وا  یعاـمتجا  تیعقوم  تیاـعر 

تفرگن و رظن  رد  قفنم  ۀقفن  رد  ار  نآ  ناوتیمن  تسا ، یـصخش  لیبموتا  ندش  راوس  زین  وا  لومعم  دنراد و  یـصخش  لیبموتا  وا  نافیدرمه 
. تسا هدوب  اراد  زین  قفنم  دنتسه و  اراد  قفنم  نافیدرمه  هک  يرگید  روما  راکتمدخ و  رکون و  تسا  نینچمه 

رظن رد  دیابن  یصخش  لیبموتا  قفنم  نکمت  صیخـشت  رد  دنیامنیم  باهذ  بایا و  یـسکات  ای  سوبوتا  ۀلیـسوب  قفنم  نافیدرمه  هاگره  یلو 
. دوش هتفرگ 
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براقا ۀقفن  رادقم  موس  باب 

هراشا

ءاقب ظفح و  یگنـسرگ و  زا  يریگولج  يارب  نانآ  جایتحا  براقاب  قافنا  موزل  ببـس  اریز  تسا ، هدومنن  نییعت  ار  براقا  ۀقفن  رادقم  نوناق 
م. ق . « 1204  » ةدام هک  تسا  نیا  دنشابیم . هقفن  قحتسم  دوشیم  اهنآ  تجاح  عفر  هک  يرادقمب  براقا  اذل  تسا ، تایح 

« قفنم تعاطتـسا  ۀجرد  نتفرگ  رظن  رد  اب  تجاح  عفر  ردقب  تیبلا  ثاثا  اذـغ و  هسبلا و  نکـسم و  زا  تسا  ترابع  براقا  ۀـقفن  : » دـیوگیم
براقا هقفن  ندادب  رداق  هدننکقافنا  هاگره  اذل  دوشیم ، هتفرگ  رظن  رد  هدننکقافنا  تعاطتسا  براقا  ۀقفن  رد  دیامنیم  حیرصت  هدام  هکنانچ 

ۀقفن عضو  زا  سپ  هک  ار  يرادقم  ره  درادن  ار  نانآ  تاجایتحا  مامت  عفر  تردق  هاگره  دزادرپب و  دـیاب  ار  نآ  دـشاب  نانآ  جایتحا  رادـقمب 
روطب دـیاب  براـقا  ۀـقفن  رادـقم  دـهدیم . قحتـسم  براـقاب  دـشابیم ، اراد  تسا  هدومن  وا  قاـفناب  دـهعت  هک  هعطقنم  اـی  همئاد  هجوز  دوخ و 

زا ترابع  تسا  یفاک  جایتحا  عفر  يارب  ًامومع  هک  يرادقم  دنکیم . قرف  فلتخم  ياهتیعـضو  ناکم و  نامز و  رابتعاب  نآ  دشاب و  فراعتم 
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هاگره و  ندرک ، مرگ  يارب  هلیـسو  دـشاب  درـس  اوه  هچنانچ  تسا و  لزنم  هیثاثا  زا  نآ  لاثما  باوختخر و  نکـسم و  كاشوپ و  كاروخ و 
ۀنیزه تسا  نینچمه  دوش و  هداد  اهنآب  دیاب  نآ  ۀنیزه  دنـشاب ، هتـشاد  مزال  یحارج  لمع  هچنانچ  اوادم و  يارب  مزال  يوراد  دـندرگ  رامیب 

رد نآ  نودـب  هک  دراد  نآب  جایتحا  دوخ  یناگدـنز  يارب  هیلع  قفنم  هچنآ  يراب  نآ . لاثما  یناملـس و  مامح و  لـیبق  زا  تفاـظن  يارب  مزـال 
. دهدب واب  دیاب  قفنم  دوشیم  راچد  جرح  دیدش و  یتحاران 

فراعتم  روطب  دیاب  همئاد  هجوز  ۀقفن  م  ق . « 1107  » ةدام روتسدب  تشذگ  هکنانچ 
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روطب اهنآ  تجاح  عفر  ردقب  دـیاب  دوشیم  راهظتـسا  م  ق . « 1204  » ةدام ترابع  زا  هکنانچ  براقا  ۀقفن  یلو  دـشاب ، نز  تیعـضو  اب  بسانم 
ءاقب ظفح و  جایتحا و  عفر  يارب  براقا  ۀقفن  اریز  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  اهنآ  یعامتجا  تیعـضو  رما  نیا  رد  هکنیا  نودب  دوش  هداد  فراعتم 

یعامتجا تیعـضو  تیاعر  دـیاب  زین  براقا  ۀـقفن  رد  هک  دـسریم  رظنب  درادـن . يریثأت  یعامتجا  تیعـضو  رما  نیا  رد  تسا و  ناـنآ  تاـیح 
رد یلو  دشاب ، تجاح  عفر  رادـقمب  براقا  ۀـقفن  هک  درادـن  تافانم  اریز  دـناسریمن ، ار  نآ  فالخ  مه  م  ق . « 1204  » هدام دوشب و  براـقا 

تایثیح اهلاس  دـشابیم و  دوخ  لحم  دـنموربآ  نامدرم  زا  يردـپ  هاگره  اًلثم  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  براقا  یعامتجا  تیعـضو  رادـقم  ناـمه 
. دهدب ار  وا  تاجایتحا  دیاب  رـسپ  وا ، ۀتـشذگ  یناگدنز  نتفرگ  رظن  رد  اب  تسا  هدرک  ظفح  دـشابیم  لومعم  هک  هنوگنآ  هعماج  رد  ار  دوخ 

طابنتسا جایتحا  رادقم  زا  شیب  نداد  موزل  هطوبرم  داوم  زا  اریز  دوب ، دهاوخن  نآ  ندادب  مزلم  رسپ  دوریم  رامـشب  یلمجت  روما  زا  هچنآ  یلب 
. دوشیمن

، دنراد ار  نآ  زا  عافتنا  قح  دندرگیمن و  کلام  اهنآ  دوشیم  هداد  براقاب  هقفن  تباب  زا  هچنآ  ةرصبت 1 -

عافتنا زج  نآ  دشابیم و  تجاح  عفر  یگنـسرگ و  زا  يریگولج  يارب  براقا  قافنا  موزل  هک  تسنآ  رما  نیا  تلع  دـشاب . یکاروخ  هچ  رگا 
هدرک تفایرد  البق  ار  دوخ  ۀقفن  براقا  هاگره  نیاربانب  تسا . عاتما  براقا  هقفن  هک  دننآ  رب  هیماما  ياهقف  هک  تسا  نیا  تسین . يرگید  رما 

نامهم یـسک  دزن  هاگره  نینچمه  دنیامن . درتسم  هدـننکقافنا  هب  ار  نآ  دـیاب  ددرگ ، عفر  اهنآ  جایتحا  راکب  لاغتـشا  رثا  رد  ًادـعب  دنـشاب و 
. تشاد دنهاوخن  ار  مایا  نآ  ۀقفن  قاقحتسا  دنربرسب  ینامهم  رد  زور  نیدنچ  دنوش و 

تسا و یقاب  هدـشن و  عفر  نانآ  جایتحا  اریز  دـنک ، ناربج  ار  نآ  دـیاب  قفنم  ددرگ  فلت  اهنآ  دزن  براقا  ةدـنیآ  ۀـقفن  هاگره  تهج  نیدـب 
لباقم رد  نآ  لدب  نماض  بیبست  فالتا و  رظن  زا  هچ  رگا  دندرگ ، نآ  فلت  ببـس  ای  دنیامن و  فالتا  ار  نآ  براقا  هاگره  تسا  نینچمه 

زا رگید  ءایشاب  تبسن  و  ددرگیم ، کلام  هقفن  زا  ياهیندروخب  تبـسن  هجوز  دش ، هتفگ  براقا  ۀقفن  رد  هچنآ  فالخ  رب  دوب . دنهاوخ  قفنم 
لحنم  تاهج  زا  یتهجب  حاکن  ای  دیدرگ و  هزشان  هچنانچ  دشابیم و  عافتنا  قح  ياراد  تیبلا  ثاثا  هسبلا و  لیبق 
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دیامن فالتا  ای  دوش و  فلت  وا  دزن  دـشاب و  هتفرگ  ار  دوخ  ۀـقفن  اًلبق  هجوز  هاگره  تهج  نیدـب  تشاد ، دـهاوخن  ار  يرادربهرهب  قح  دـش 

جوز فرط  زا  نآ  تخادرپ  اب  هدومن و  دوخ  هجوز  هقفن  هیدأتب  دـهعت  حاکن  دـقع  رثا  رد  جوز  اریز  دوب ، دـهاوخن  نآ  ناربج  نماض  رهوش 
، تسا هدیدرگ  طقاس  وا  نید 

م ق . « 295  » ةدام روتـسدب  ددرگ ، راکبلط  دوخ  هتـشذگ  هقفن  تباب  زا  نز  سپـس  دشاب و  راکبلط  دوخ  نز  زا  رهوش  هک  یتروص  رد  عرف -
رداق  ) رـسوم نز  هاگره  هک  دننآ  رب  ءاهقف  هدنیآ  ۀقفنب  تبـسن  اما  دوشیم . رتاهت  ًارهق  دـنیامن  هلداعم  مه  اب  هک  ياهزادـنا  ات  نید  ود  نآ  نیب 

، دیامن باستحا  دوخ  بلط  تباب  زا  دنک و  صاقت  زورب  زور  دـناوتیم  رهوش  دـیامن ، دوخ  رهوشب  نید  ۀـیدأت  زا  عانتما  دـشاب و  دوخ ) هقفنب 
رهوش دیامنن  دوخ  نید  هیدأت  زا  عانتما  نز  هاگره  الا  و  تسا ، وا  بلط  تباب  نز  زور  نآ  هقفن  هک  دـنکیم  تین  زور  ره  ءادـتبا  رهوش  ینعی 
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. دشابیمن نئاد  ةدهعب  نآ  صیخـشت  دیامن و  ءادا  ار  نید  دوخ  لاوما  زا  کی  ره  زا  دناوتیم  نویدم  هدـعاق  قبط  اریز  دـنک ، صاقت  دـناوتیمن 
نید ءادا  هک  تسا  تهج  نیدب  دشابیم ، مزال  توق  تشادرب  زا  سپ  نید  ءادا  اریز  دیامنب ، صاقت  دـناوتیمن  رهوش  دـشاب  رـسعم  نز  هاگره 

. تسا نید  تاینثتسم  نداهن  رانک  زا  سپ  هتسکشرو  رسعم و  دروم  رد 

دنیامن هبلاطم  ار  هتشذگ  ۀقفن  دنناوتیمن  براقا  هرصبت 2 -

اریز دنیامن ، هبلاطم  ار  دوخ  ۀتـشذگ  ۀقفن  دنناوتیمن  اهنآ  اذل  دشابیم ، نانآ  تایح  ظفح  جایتحا و  عفر  يارب  تشذگ  هکنانچ  براقاب  قافنا 
. دنرادن يزاین  هتشذگ  هقفنب  دناهدومن و  عفر  ار  دوخ  جایتحا  دناهدینارذگ و  ار  دوخ  یناگدنز  هدوب  هک  هنوگ  رهب  براقا 

زا سپ  اریز  دوب ، دهاوخن  زین  نآ  هیدأتب  مزلم  هدننکقافنا  دنـشاب ، هدـینارذگ  ار  دوخ  یناگدـنز  ضارقتـسا  ۀلیـسوب  براقا  هک  یتروص  رد 
اهنآ هکنآ  رگم  دـشاب ، هدـمآ  دوجوب  هک  یببـس  ره  زا  تسین  دوـخ  براـقا  نوـید  هیدأـتب  مزلم  هدـننکقافنا  ددرگیم و  براـقا  نید  ضرق ،
دننام دراد و  هماع  تیالو  مکاح  اریز  دزادرپب ، ار  نآ  قفنم  دیاب  تروص  نیا  رد  هک  دنشاب  هدومن  ضارقتسا  دوخ  هقفن  يارب  مکاح  ةزاجاب 

قفنم  صخش  هک  تسنآ 
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دوخ ۀتـشذگ  نامز  ۀقفن  يارب  دناوتیم  لاح  ره  رد  هجوز  : » دیوگیم م  ق . « 1206  » هدام هک  تسنیا  دشاب . هداد  هقفن  يارب  ضارقتـسا  ةزاجا 
دهاوخ امرغ  رب  مدقم  نز  رهوش ، یگتسکشرو  ای  سالفا  تروص  رد  هدوب و  زاتمم  بلط  روبزم  ۀقفن  تباب  زا  وا  بلط  دیامن و  يوعد  ۀماقا 
تبـسن طقف  براقا  یلو  . ) دیوگیم هک  روبزم  ةدام  لیذ  ترابع  زا  هکنانچ  دنیامن .» هقفن  ۀبلاطم  دنناوتیم  هیتآب  تبـسن  طقف  براقا  یلو  دوب ،

. دنهاوخب ار  دوخ  ۀتشذگ  نامز  ۀقفن  دنناوتیمن  نانآ  هک  دوشیم  طابنتسا  دنیامن ) هقفن  هبلاطم  دنناوتیم  هیتآب 
تبارق و لیلد  تسویپب  یتساوخداد  هقفن ، قحتـسم  دـنواشیوخ  هک  دـیآیم  لمعب  وحن  نیدـب  براقا  ۀلیـسوب  هدـنیآ  نامز  هقفن  هبلاـطم  اـما 

دناوتب هک  يروطب  دوش  هدراذگ  سرتسد  رد  هک  دنکیم  هبلاطم  دوخ  ةدنیآ  نامز  ۀقفن  ناونعب  یغلبم  درادیم و  میدقت  هاگدادب  دوخ  جایتحا 
رد هدافتـسا  نامز  زا  لبق  ار  وا  ۀـقفن  دـیامن  مزلم  ار  رـسپ  هک  دـهاوخب  هاگداد  زا  دـناوتیم  ردـپ  اًـلثم  ددرگ . دـنمهرهب  نآ  زا  موزل  عقاوم  رد 

نیب هقفن  رادقم  رد  قفاوت  هچنانچ  جایتحا ، تبارق و  زارحا  اب  هاگداد  تروص  نیا  رد  دوش . دنمهرهب  جایتحا  عقوم  رد  ات  دراذگب  وا  سرتسد 
ینیعم تدم  ۀقفن  هک  درادیم  ررقم  دهدیم و  هدنیآ  ۀقفن  ندادب  یلک  مکح  هدومن و  نیعم  ار  نآ  رادقم  سانـشراک  هلیـسوب  دـشابن ، نیفرط 
یتدم دوش . هداد  هیلع  قفنمب  عقوم  نآ  زا  لبق  هک  دراپـسب  یلحم  رد  ای  دراذـگب و  یعدـم  رایتخا  رد  جایتحا  نامز  ندیـسر  زا  لبق  ًابترم  ار 

نامز و تیعـضو  هقفن و  عون  اب  بسانتم  دـیاب  دـشاب  هدـننکقافنا  یلام  تیعـضو  اب  بسانم  دـیاب  هک  ینانچمه  دریگیم  رظن  رد  هاـگداد  هک 
كاروخ هام و  دنچ  تدم  يارب  ار  نکـسم  كاشوپ و  دیاب  قفنم  اًلثم  ددرگ ، دنمهرهب  نآ  زا  دناوتب  هک  دشاب  زین  هیلع  قفنم  تنوکـس  لحم 
هطوبرم داوم  حور  زا  طبنتـسم  ربانب  هک  دسریم  رظنب  دراذگب . دوشیم  قافنا  واب  هک  یـسک  سرتسد  رد  هدامآ و  اًلبق  زور  دنچ  تدم  يارب  ار 

مکح دروم  ار  نآ  سپس  دنیامنب و  یسک  زا  ضارقتسا  دهد  هزاجا  براقاب  مکح ، ءارجا  ات  یسرداد  تدم  رد  دناوتب  هاگداد  براقا ، ۀقفنب 
. دزادرپب قفنم  هک  دهد  رارق 

تـساوخردب مکح ، ءارجا  زا  قفنم  عانتما  تروص  رد  ددرگیم و  ءارجا  ماـکحا  ءارجاـب  هطوبرم  تاررقم  قبط  هاـگداد  مکح  ـالاب  دروم  رد 
. دوشیم ءافیتسا  وا  لاوما  زا  ای  تشادزاب و  هیلع  قفنم 
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تمومیق رجح و  رد  مهد - باتک 
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رجح رد  لوا - لصف 

نانآ تیلوئسم  نیروجحم و  فیرعت  لوا - باب 

هراشا

فرصت زا  صخش  ندوب  عونمم  زا  ترابع  رجح  یقوقح  حالطصا  رد  دشابیم و  عنم  ینعمب  تسا و  ردصم  میج  نوکـس  ءاح و  حتفب  رجح 
. دشابیم نوناق  فرط  زا  دوخ  یلام  قوقح  لاوما و  رد 

دناوتیمن سکچـیه  نکیل  دوب ، دـهاوخ  یندـم  قوقح  زا  عتمتم  ناسنا ، ره  : » م ق . « 958  » ةدام قبط  دـیدرگ  نایب  اًلـصفم  تیلها  رد  هکنانچ 
هک دراد  یندم  قوقح  يارجا  يارب  ینوناق  تیلها  یـسک  دشاب .» هتـشاد  ینوناق  تیلها  رما  نیا  يارب  هکنیا  رگم  دـنک ، ارجا  ار  دوخ  قوقح 

. دشابن دوخ  یلام  قوقح  لاوما و  رد  فرصت  زا  روجحم 
: دنتسه عونمم  دوخ  یلام  قوقح  لاوما و  رد  فرصت  زا  روجحم و  لیذ  صاخشا  . » م ق . « 1207  » ةدام قبط 

. راغص - 1
. دیشر ریغ  صاخشا  - 2

«. نیناجم - 3
: دوشیم وگتفگ  ثحبم  هس  رد  دوخ ، یلام  قوقح  لاوما و  رد  فرصت  زا  نانآ  تیعونمم  دودح  نیروجحم و  زا  کی  ره  فیرعت 
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راغص لوا  ثحبم 

ریغص فیرعت  لوا - تمسق 

هراشا

یناگدنز يارب  مزال  یحور  ینامسج و  ومنب  نس  رظن  زا  هک  دوشیم  هتفگ  یـسکب  ریغـص  یقوقح  حالطـصا  رد  تسا و  ریغـص  عمج  راغص 
«1209  » ةدام لوا  تمسق  زا  هکنانچ  یلو  تسا ، هدرکن  نایب  ار  نآ  نارود  هدومنن و  فیرعت  ار  ریغص  یندم  نوناق  دشاب . هدیـسرن  یعامتجا 
هک سک  ره  : » م ق . « 1209  » ةدام دباییم . همتاخ  مامت  لاس  هدجیه  هب  ددرگیم و  عورش  دلوت  نامز  زا  رغـص  نارود  دوشیم ، هدیمهف  م : ق .

تسا »...  دیشر  ریغ  مکح  رد  دشابن  مامت  لاس  هدجیه  ياراد 
زور و مامت ، لاس  باستحا 18  رد  تسا . ربتعم  هدش  طبـض  نآ  رد  هک  يدلوت  خیرات  دوب و  دهاوخ  همانـسانش  يور  زا  دارفا  نس  صیخـشت 

(. دوش رکذ  همانسانش  هدنراد  دلوت  تعاس  اههمانسانش  رد  هک  هدشن  لومعم  ناریا  رد  زونه  هچ  رگا  ، ) دریگیم رارق  رظن  دروم  زین  تعاس 
لاس : » یندم یـسرداد  نیئآ  نوناق  « 612  » ةدام تسا . یـسمش  لاس  دوشیم ، طابنتـسا  یندـم  یـسرداد  نیئآ  نوناق  « 612  » هدام زا  هکناـنچ 

تسیب زور  مامت و  زور  تفه  هتفه  دوشیم . باسح  زور  یس  یهام  رارق  زا  نآ  يرـسک  تسا و  یـسمش  هام  اب  قباطم  هام  تسا . هام  هدزاود 
«1338  » هام دادرخ  متـشه  زور  رد  تسا  هتفای  دلوت  « 1320  » دادرخ متشه  حبص ، تعاس 6  رد  هک  یـسک  نیاربانب  تسا .» تعاس  راـهچ  و 
ار وا  دسرب  روبزم  نسب  هک  یسک  تسناد و  غولب  نس  دیاب  ناریا  قوقح  رد  ار  روبزم  نس  تشاد . دهاوخ  مامت  لاس  هدجیه  حبص  تعاس 6 

. دنمان غلاب 
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هیماما قوقح  رد  ریغص  هرصبت -

هیصخش  لاوحا  تمسق  رد  هچ  رگا  یندم  نوناق 
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اپورا قوقح  شور  زا  تسا  غولب  نس  اهنآ  زا  یکی  هک  دروم  دنچ  رد  یلو  دیامن ، يوریپ  هیماما  قوقح  تاررقم  زا  هتشاد  یعـس  هداوناخ  و 
. ددرگ مولعم  نآ  یقوقح  يانبم  ات  دوش  هجوت  هیماما  ياهقف  هیرظنب  ًارصتخم  تسا  مزال  رما  نیا  نتسناد  يارب  تسا . هدرک  يوریپ 

نونکا دشابیم . مزال  تیروجحم  زا  ریغـص  ندش  جراخ  يارب  فصو  ود  نآ  زا  کی  ره  دشاب و  هدشن  دیـشر  غلاب و  هک  تسا  یـسک  ریغص 
. ددرگیم نایب  اًلیذ  دشر  غولب و  زا  کی  ره  حرش 

غولب لوا -

دلاوت و يارب  هدامآ  هدومن و  ومن  ریغـص  یمـسج  ياوق  هک  دـشابیم  ینامز  غولب  حالطـصا  رد  تسا و  يرماب  ندیـسر  ینعمب  تغل  رد  غولب 
: دوشیم هتسناد  رما  هس  زا  یکیب  غولب  تسا . یعیبط  يرما  نآ  ددرگیم و  لسانت 

(. ثانا ای  دشاب  روکذ   ) یلسانت تلآ  تشپ  رب  نشخ  ياهوم  ندیئور  - 1
( ثانا ای  دشاب  روکذ   ) دشاب هک  هلیسو  رهب  داتعم  جرخم  زا  ینم  جورخ  - 2

تسا و هیماما  ياـهقف  دزن  روهـشم  روبزم  لوق  دـشابیم . رتخد  رد  يرمق  ماـمت  لاـس  هن  رـسپ و  رد  يرمق  ماـمت  لاـس  هدزناـپ  نآ  و  نس ، - 3
. دناهتفگ رتخد  رسپ و  رد  ار  نس  نآ  زا  رتمک  ءاهقف  زا  یضعب 

هک تسنآ  زا  فشاک  هکلب  دنشابیمن ، غولب  نز  رد  لمح  ضیح و  دوشیم . هتخانش  غلاب  ددرگ  دوجوم  ریغـص  رد  هک  الاب  رما  هس  زا  کی  ره 
. تسا هدش  غلاب  وا  البق 

دشر مود -

رد تسا  یناسفن  تیفیک  نآ  دشابیم و  تیاده  ینعمب  تغل  رد  دشر  تسا . دشر  هدش ، هداد  رارق  رغص  نتفای  نایاپ  يارب  هک  یطرش  نیمود 
هک دـننآ  رب  رگید  یـضعب  دـنرادن . ار  القع  یگتـسیاش  هک  یئاههار  رد  نآ  ندرک  فرـص  لام و  ندومن  دـساف  زا  دوشیم  عناـم  هک  ناـسنا 

درادن ار  وا  لاح  یگتسیاش  هک  یفرصت  دنکن و  عیاض  ار  دوخ  لام  صخش  هک  تسا  یفاک  هکلب  دشاب ، یناسفن  ۀکلم  رما  نیا  درادن  یموزل 
. درادن دشر  اب  تافانم  ردان  روطب  ندروخ  لوگ  دراوم و  یضعب  رد  صخش  هابتشا  دیامنن .
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اب بسانم  هک  يروما  رد  شیامزآ  ۀلیـسوب  درف  ره  رد  دـشر  صیخـشت  ددرگیم . دوجوم  صخـش  رد  یغاـمد  ياوق  ومن  رثا  رد  دـشر  يراـب 

ۀلیح زا  هک  دوش  هتـسناد  شلاوما ، رد  وا  فرـصت  هرادا و  نسح  رد  وا  دادعتـسا  تردـق و  ات  دـیآیم  لمعب  دـشابیم  وا  یعامتجا  تیعـضو 
. دنمان دیشر  ریغ  ار  هیفس  تهج  نیدب  تسا و  هفس  دشر  لباقم  رد  دنامیم . هدوسآ  نادایش 

عمج یسک  رد  رگیدکی  اب  تسا  یحور  یغامد و  ياوق  ومنب  عجار  يرگید  ینامسج و  ومنب  عجار  یکی  هک  الاب  طرش  ود  هک  یتروص  رد 
. تسا هتفریذپ  همتاخ  رغص  نارود  هک  ددرگیم  مولعم  دنوش 

ینامسج ومنب  یگتسب  ياهزادنا  ات  تسا و  یغامد  یحور و  ياوق  ومن  يانبم  رب  هچ  رگا  دشر  هک  تسنآ  ددرگیم  مولعم  قوف  نایب  زا  هچنآ 
ومن ینعی  دوشیم  غلاب  هک  یـسک  هشیمه  تهج  نیدـب  دـیامنیم ، نآ  رد  یئازـسب  ریثأت  ترـشاعم  طیحم و  تیبرت  هراومه  یلو  دراد ، ناـسنا 

دسریم غولب  نسب  هک  رسپ  هاگ  اذل  دشاب ، هدیـسرن  یفاک  یغامد  یحور و  ومنب  تسا  نکمم  اریز  دشابیمن ، دیـشر  هدومن  ار  دوخ  ینامـسج 
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وا دشر  غولب و  دومن و  رابتخا  هناگادج  دیاب  ار  درف  ره  نیاربانب  ددرگیم . دیشر  غولب  زا  سپ  لاس  دنچ  رگید  هاگ  دوشیم و  زین  دشر  ياراد 
یمور قوـقح  زا  يوریپ  هک  اـپورا  نییقوـقح  اذـل  تشادرب ، رد  یلمع  لاکـشا  رما  نیا  نوـچ  ددرگ . جراـخ  تیروـجحم  زا  اـت  تـسناد  ار 

رد دشابن  مامت  لاس  هدجیه  ياراد  هک  ار  سک  ره  م  ق . « 1209  » ةدام تهج  نیدب  دناهداد ، رارق  غولب  دشر و  نس  ار  ینیعم  نس  دناهدومن 
ومن ینامسج و  ومن  لامکب  هک  دوشیم  ضرف  دناهدیسر  یـسمش  مامت  لاس  نسب 18  هک  یصاخشا  نیاربانب  تسا . هتسناد  دیـشر  ریغ  مکح 

. دناهدیسر یغامد 

، دشاب هیفس  نونجم و  رغص  نارود  رد  ریغص  تسا  نکمم  هرصبت 1 -

یلو دـهد . همادا  رغـص  نایاپ  زا  سپ  ار  روبزم  تیعـضو  دـشابیم و  ناسکی  ناـنآ  مکح  اریز  تسا  رثایب  یقوقح  رظن  زا  رما  نیا  صیخـشت 
دشر مدع  ای  نونج  هاگداد  رد  هکنآ  رگم  تسا  هتفریذپ  همتاخ  ریغص  تسیروجحم  ةرود  مامت  لاس  « 18  » هب ندیسر  زا  سپ  ینوناق  ضرف 

. ددرگ تباث  وا 
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، تسا هدراذگن  ثانا  روکذ و  نیب  یقرف  دشر  نس  رد  یندم  نوناق  هرصبت 2 -

مامت لاس  « 18  » روکذ رد  مامت و  لاس  هدزناـپ  ثاـنا  رد  ار  نآ  م  ق . « 1041  » ةدام روتسدب  هک  جاودزا  یحـص  تیلباق  يارب  نس  فالخ  رب 
درم نز و  رد  نآ  دـشابیم و  لـسانت  دـلاوت و  یمـسج و  طـباور  يارب  یمـسج  دادعتـسا  تیلباـق و  رظن  زا  روـبزم  نس  اریز  تسا ، هداد  رارق 

. تسا فلتخم 

یگلاس زا 18  لبق  رجح  زا  ریغص  جورخ 

نیعم نسب  ندیـسر  زا  لبق  هک  ار  یناسک  دـناهدش  راچان  ًامومع  دـناهدومن  ضرف  ار  ینیعم  نس  دـشر  يارب  دوخ  نیناوق  رد  هک  یئاهروشک 
ءانثتـسا تسا ، ردان  اهنآ  ةدع  دـنوشیم و  اراد  یندـم  قوقح  يارجا  يارب  ار  یگدامآ  هنوگ  همه  دـندرگیم و  لئان  مزال  یغامد  ومن  لامکب 

. دندرگ جراخ  رجح  زا  دنسانشب و  دیشر 
دـشر مامت  لاس  هدزناپ  زا  دعب  هک  یتروص  رد  هتـشاد ..« : ررقم  م  ق . « 1209  » ةدام لیذ  رد  روبزم  نیناوق  زا  يوریپب  زین  ناریا  یندـم  نوناق 

سپ طقف  صاخشا  رد  یغامد  ومن  نیا  دیامنیم  حیرـصت  الاب  ةدام  هکنانچ  دوشیم .» جراخ  تمومیق  تحت  زا  دوش  تباث  همکحم  رد  یـسک 
یغامد ياوق  ومن  زا  ياهجرد  رهب  دشاب  مامت  لاس  هدزناپ  زا  رتمک  وا  نس  هک  یسک  نیاربانب  تسا . ریذپناکما  یـسمش  مامت  لاس  هدزناپ  زا 

. دنادیم دیشر  ریغ  ار  وا  نوناق  دسرب 
تباث هاگداد  رد  دیاب  تسا  مامت  وا  لاس  هدزناپ  هک  یسک  دشر  هدش  حیرصت  الاب  ةدام  لیذ  رد  هکنانچ  لاس - زا 18  لبق  ریغص  دشر  تابثا 

وا هاگتماقا  ةزوح  ناتسرهش  هاگداد  رد  تسا  وا  تمومیق  ای  تیالو  تحت  ریغـص  هک  یـسک  اب  ریغـص  صخـش  فرط  زا  روبزم  يوعد  دوش .
«49  » و « 48  » ةدام زا  طبنتـسم   ) ددرگیم هماقا  نارهت  ناتـسرهش  هاگداد  رد  دـشاب  هتـشاد  تماقا  ناریا  زا  جراخ  رد  هچناـنچ  دوشیم و  هماـقا 

( یبسح روما  نوناق 
هماقا میق  ای  یصو  ای  یلو  تیفرطب  دنک  هماقا  دشر  يوعد  دشابیم  میق  ای  یـصو  ای  يردپ  دج  ای  ردپ  تیالو  تحت  ریغـص  هک  یتروص  رد 

میدـقت هاگدادـب  هدومن  تساوخداد  تسویپ  نآ  لاـثما  ناـهاوگ و  یهاوگ  زا  ار  دوخ  دـشر  ۀـلدا  ۀمانـسانش و  تشوـنور  ریغـص  دـیامنیم .
. درادیم
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دنادـب مزال  هچناـنچ  دـیامنیم و  یگدیـسر  ناـهاوخ  ۀـلدأب  دوشیم  هداد  عـالطا  زین  ناتـسرهش  ناتـسدادب  هک  یگدیـسر  ۀـسلج  رد  هاـگداد 
مکح تسناد  زرحم  ار  ریغـص  دشر  یحور  ياوق  رظن  زا  هچنانچ  دیامنیم . ناهاوگ  عامتـسا  نوگانوگ و  ياهـشسرپ  ۀلیـسوب  مزال  شیامزآ 
لباق روبزم  نوناق  « 65  » هدام كالم  تدـحوب  رظن  یبسح  روما  نوناـق  « 66  » ةدام رد  روکذم  ماکحا  دـننام  روبزم  مکح  دـهدیم . وا  دـشرب 

. تسا شهوژپ 
جراخ تمومیق  ای  تیـالو و  تحت  زا  ریغـص  دـشر ، مکح  تیعطق  زا  سپ  دـهاوخب . شهوژپ  دـشر  مکح  تساوخرد  در  زا  دـناوتیم  ریغص 

ددرگیم جراـخ  تمومیق  تحت  زا  هکنآ  اـب  دـشر  مکح  رودـص  رثا  رد  ریغـص  دـیامن . فرـصت  دوخ  یئاراد  رد  هنادازآ  دـناوتیم  ددرگیم و 
تیعـضو رابتعاب  جاودزا  يارب  یحـص  تیلباق  تسا و  یغامد  ياوق  رابتعاب  دـشر  مکح  اریز  دـیامنیمن ، ادـیپ  جاودزا  يارب  یحـص  تیلباـق 

ۀلیـسوب هکنآ  اب  دـیامنب  جاودزا  دـهاوخب  هاـگره  دراد  ماـمت  لاـس  زا 15  رتـشیب  هک  يروـکذ  نیارباـنب  تـسا . یندـب  ناـمتخاس  یجازم و 
. دیامن جاودزا  دناوتب  ات  دشکب  ار  مامت  یگلاس  هدجیه  تدم  راظتنا  دیاب  تسا  هدش  هتخانش  دیشر  هاگداد  یگدیسر 

هکنآ ای  تسا  هاگداد  مکحب  جاـتحم  تیروجحم ، زا  هلاـس  ریغـص 18  جورخ  ایآ  هک  تسنآ  دیآ  شیپ  تسا  نکمم  هک  یـشسرپ  هرـصبت -
هک يریغـص  هک  تسنآ  روبزم  شـسرپ  خـساپ  ددرگیم ؟ جراخ  تمومیق  تحت  زا  دوخ  يدوخب  تشگ  ماـمت  هک  وا  یـسمش  لاـس  هدـجیه 

. ددرگیم جراخ  یتسرپرـس  تحت  زا  دوخ  يدوخب  لاس  ندـش 18  مامت  زا  سپ  م  ق . « 1210  » و « 1209  » ةدام روتـسدب  تسا  تیالو  تحت 
تسا هاگداد  میمصتب  جاتحم  هک  دندقتعم  یضعب  تسا . رظن  فالتخا  اههاگداد  رد  المع  تسا  میق  تمومیق  تحت  هک  يریغصب  تبسن  اما 

ره اـی  هیلع  یلوـم  دوـخ  تسا  نـکمم  ار  تموـمیق  تـحت  زا  جورخ  : » م ق . « 1254  » ةداـم دـنیامنیم . م  ق . « 1254  » ةدام قالطاب  دانتـسا  و 
. دیامن اضاقت  يرگید  عفنيذ  صخش 

یئادتبا ۀمکحمب  وا  ةدـنیامن  ای  دراد  تنوکـس  اجنآ  رد  هیلع  یلوم  هک  ياهزوح  مومعلا  یعدـم  طسوت  ای  ًامیقتـسم  تسا  نکمم  هماناضاقت 
دوخ  يدوخب  زین  روبزم  ریغص  م  ق . « 1210  » و « 1209  » ةدام زا  دافتسم  ربانب  هک  تسنآ  دسریم  رظنب  هچنآ  دوش .» هداد  هزوح  نامه 
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ةدام اریز  تسا ، درومیب  الاب  ةدیقع  تابثا  يارب  م  ق . « 1254  » ةدامب دانتـسا  و  ددرگیم . جراخ  تمومیق  تحت  زا  مامت  لاس  هدجیه  زا  دعب 

دشاب و هاگداد  مکحب  دیاب  زین  رجح  عفر  تروص  نیا  رد  هک  تسا  هدمآ  لمعب  هاگداد  مکح  ۀلیـسوب  رجح  هک  تسا  يدرومب  رظان  روبزم 
، دیآیم لمعب  میق  بصن  هاگداد  ۀلیسوب  وا  تیروجحم  رب  مکح  رودص  نودب  هک  يریغص  دروم  رد  اما  تسا . هفـس  نونج و  دروم  رد  نآ 

: دیوگیم هک  م  ق . « 1210  » ةدام زا  طبنتسم  قبط  تشاد و  دهاوخن  تیروجحم  عفر  رب  مکح  رودص  یگدیسرب و  جایتحا 
وا نونج  ای  دشر  مدع  هکنآ  رگم  دومن ، روجحم  دـشر  مدـع  ای  نونج  ناونعب  مامت  لاس  هدـجیه  هب  ندیـسر  زا  دـعب  ناوتیمن  ار  سکچـیه  »

. ددرگیم جراخ  میق  یتسرپرس  تحت  زا  دوخ  يدوخب  دشاب .» هدش  تباث 

راغص لاعفا  راثآ  مود - تمسق 

هراشا

: ددرگیم رکذتم  الیذ  هک  مینادیم  ياهمدقم  رکذب  جاتحم  ار  دوخ  ددرگ  نایب  راغص  لاعفا  راثآ  هکنآ  زا  لبق 
. يدام لاعفا  یئاضق ، لاعفا  تسا : مسق  ود  رب  راغص  لاعفا 

یئاضق لاعفا  لوا - مسق 

هراشا
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هدش هداد  رارق  لاقتنا  دهعت و  بابـسا  زا  دـشابیم و  ینوناق  رابتعا  ياراد  هک  تسا  یغامد  یلامعا  تشذـگ  هکنانچ  یئاضق  لاعفا  زا  روظنم 
اـضر دصق و  زا  بکرم  هدارا  ددرگیم . ققحم  هدارا  ۀلیـسوب  تاعاقیا  دوقع و  تشذگ  تادـهعت  رد  هکنانچ  تاعاقیا . دوقع و  دـننام  تسا 

. دشابیم
هک دید  دیاب  نونکا  دنک .» دصق  رب  تلالد  هک  يزیچ  هب  ندوب  نورقم  طرـشب  ءاشنا  دصقب  دوشیم  ققحم  دقع  : » دـیوگیم م  ق . « 191  » هدام

؟ درادن نآ  رب  تردق  هکنآ  ای  دزاس  عقاو  عاقیا  ای  دقع  نآ  ۀلیسوب  دنک و  هدارا  ار  یقوقح  عوضوم  دناوتیم  ریغص  ایآ 
: دوش قیقحت  دیاب  رما  ود  الاب  شسرپ  هب  خساپ  يارب 

؟ تسا یئاضق  لاعفا  دلوم  هدارا  مادک  لوا - رما 

هراشا

ۀلیسوب  نایز  دوس و  شجنس  زا  سپ  هک  تسا  یغامد  باصعا  تیلاعف  هدارا  تشذگ  یندم  قوقح  لوا  دلج  رد  هکنانچ 
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، دنیـشنیم اًلثم  دروآیم : دوجوب  ار  یلامعا  دـیامنیم و  هدارا  نارازه  زور  ره  رد  یناسنا  ره  ددرگیم . داـجیا  یعوضومب  تبـسن  دـیدش  لـیم 
. دماشآیم دروخیم و  دوریم ، هار  دزیخیمرب ،

هدارا تاعوضوم  دنـشابیم . هدارا  فدـه  رگید  ترابعب  ای  هدارا و  تاـعوضوم  لاـمعا  نیا  دوشیم . ادـیپ  ةدارا  ۀـجیتن  رد  لاـعفا  نیا  یماـمت 
: تسا عون  ود  رب  ناسنا 

یجراخ لاعفا  فلا -

ندز و فرح  نتسشن ، نتساخرب ، دننام  دروآیم ، دوجوب  جراخ  رد  تالضع  باصعا و  تاکرح  ۀلیـسوب  ناسنا  هک  دنتـسه  یلامعا  اهنآ  و 
. نآ لاثما 

ار نآ  دوس  دیجنـس و  ار  نآ  نایز  دوس و  نوچ  دـنکیم ، ادـیپ  نآ  داجیاب  لیم  سپـس  دـیامنیم ، روصت  ار  عوضوم  غامد  لامعا ، هنوگنیا  رد 
عوضوم ات  دهدیم  نامرف  هطوبرم  وضع  باصعاب  دوخ  تیلاعف  ۀلیـسوب  یغامد  باصعا  ماگنه  نیا  رد  دوشیم ، ادیپ  دـیدش  لیم  دـنیبیم  رترب 

. دیامن داجیا  ار  هدارا 

یئاضق لاعفا  ب -

داـجیا دـننام  تسا . هتخانـش  ربـتعم  ار  نآ  نوناـق  دوشیم و  روصت  جراـخ  رد  ناـنآ  دوـجو  هک  دنـشابیم  یتاـعوضوم  ياراد  یئاـضق  لاـعفا 
نیدـب دـنرادن و  جراخ  رد  يدام  دوجو  روبزم  تاعوضوم  نآ . لاثما  لاقتنا و  قح ، داجیا  کیلمت ، قـالط ، ۀلیـسوب  نآ  لـالحنا  تیجوز ،

نتخانـش ربتعم  تسا . هتخانـش  ربتعم  ار  نآ  نوناق  هک  دنـشابیم  يدام  راثآ  ياراد  یلو ، درادـن  یحراوج  لامعاب  جایتحا  اهنآ  داـجیا  تهج 
رد الثم  دـیامنیم ، داجیا  روصت  هحفـص  رد  یغامد  باصعا  تاکرح  ار  يروصت  تاعوضوم  نیا  تسا . اهنآ  يدام  راثآ  زا  تیاـمح  نوناـق 

رادیرخ تیکلمب  جراخ و  دوخ  تیکلم  زا  ار  نآ  سپـس  دـیامنیم و  روصت  جراخ  رد  ار  دوخ  باتک  تیکلم  هدنـشورف  باتک  شورف  دروم 
لاعفا تاعوضوم  زا  یعوضوم  دـلوم  دـناوتیم  یـسک  هدارا  دـیامنیم . داجیا  روصت  ملاع  رد  وا  يارب  ار  باتک  تیکلم  ینعی  دـهدیم ، لاقتنا 

ار دوخ  هدارا  عوضوم  هاگره  الا  دـنادب و  ار  نآ  مهم  ماکحا  راثآ و  هداد و  صیخـشت  ار  دوخ  هدارا  عوضوم  دـناوتب  هک  دریگ  رارق  یئاـضق 
رد مکاح  دـناوتیم  ینامز  هدارا  اریز  دوب ، دـهاوخن  يرابتعا  چـیه  ياراد  ةدارا  نینچ  دـنادن  ار  نآ  ماکحا  راثآ و  دـهد و  صیخـشت  دـناوتن 

. تسین شیب  یلابو  الا  دنک و  یئامنهار  دوخ  دوصقم  روظنمب و  ار  نانآ  هک  دریگ  رارق  دارفا  طباور 
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؟ دشاب یئاضق  لاعفا  دلوم  دناوتیم  ریغص  ةدارا  ایآ  مود - رما 

هراشا

ریغص تسا : هتسد  ود  رب  هدیسرن  مامت  لاس  هدجیه  هب  هک  يریغص  داد . رارق  رظن  دروم  ار  ریغـص  یحور  تیعـضو  دیاب  رما  نیاب  خساپ  يارب 
. زیمم ریغ  ریغص  زیمم و 

زیمم ریغ  ریغص  فلا -

ياههچب راوخریـش و  ناکدوک  دننام ، درادن  ار  تاعاقیا  دـقع و  مهم  ماکحا  راثآ و  نایز و  دوس و  صیخـشت  هوق  هک  تسا  يریغـص  نآ  و 
. دننادب ار  لامعا  نآ  نایز  دوس و  دنراذگ و  قرف  اهنآ  نیب  دنمهفب و  ار  هضواعم  عیب و  هبه ، ینعم  دنناوتیمن  هک  هلاسهن  تشه و 

زیمم ریغص  ب -

. دنادب ار  نآ  مهم  ماکحا  راثآ و  نینچمه  نایز و  دوس و  دهدب و  صیخشت  رگیدکی  زا  ار  تاعاقیا  دوقع و  دناوتیم  هک  تسا  یسک  نآ  و 
راثآ و نایز و  دوس و  ریغـص  هکنانچ  تسا . فلتخم  دنکیم  دروخرب  وا  اب  یعامتجا  یناگدنز  رد  هک  يروماب  تبـسن  ریغـص  صیخـشت  ةوق 
( اهنآ لاثما  برض و  حرج ، لتق ، تقرس ، لیبق  زا   ) يرفیک لامعا  زا  يرایسب  دننام  دنکیم ، كرد  رتنیئاپ  نس  رد  ار  اهنآ  زا  یـضعب  ماکحا 
هک ار  هبه  عیب و  راثآ  اضتقم و  دـناوتیم  نیئاپ  نس  رد  ریغـص  الثم  تاـعاقیا . دوقع و  دـننام  دـمهفیم ، رتـالاب  نس  رد  ار  رگید  روما  ضعب  و 

نینچمه ددرگ . هجوتم  ار  نآ  راثآ  قالط و  حاکن و  ءاضتقم  دناوتیمن  نس  نآ  رد  دمهفب و  دشاب  ضوع  نودـب  ای  ضوع  اب  لام  يراذـگاو 
دننادیم و ار  نآ  ماکحا  راثآ و  نایز و  دوس و  صیخشت و  ار  يرما  نیعم  نس  رد  یضعب  تسا ، توافتم  نیعم  نس  رد  راغص  صیخـشت  ةوق 

يرماب تبسن  تسا  نکمم  ریغص  هک  دناهدومن  حیرصت  هیماما  ياهقف  زا  یـضعب  هک  تسا  نیا  دننادیمن . ار  نآ  نس  نامه  رد  رگید  یـضعب 
نیاربانب دشاب . مورحم  نآ  زیمت  زا  نس  نامه  رد  يرگید  دهد و  زیمت  ار  يرما  يریغص  هکنآ  زیمم و  ریغ  يرگید  رماب  تبـسن  دشاب و  زیمم 

ًامومع لافطا  اریز  تسا ، هتفرگ  رظن  رد  ار  ینیعم  نس  نوناق  يرفیک  رظن  زا  هچ  رگا  تسناد ، زیمت  نس  ار  ینیعم  نس  ناوتیمن  یندـم  رظن  زا 
نوناق « 34  » ةدام دـنهدیم . صیخـشت  رتنیئاپ  نس  رد  ار  نآ  لاـثما  تقرـس و  لـتق و  حرج ، برـض ، دـننام  ار  يرفیک  لوادـتم  تاـعوضوم 

هتشادن  مامت  لاس  هدزاود  هک  یلفط  ره  یئازج  روما  رد  دومن . موکحم  ءازج  ناوتیمن  ار  زیمم  ریغ  لافطا  : » یمومع تازاجم 
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. تسنآ مدع  لصا  اریز  ددرگ ، تباث  وا  ندوب  زیمم  ات  ددرگیم  بوسحم  زیمم  ریغ  يریغص  ره  نیاربانب  دراد . ار  زیمم  ریغ  مکح  دشاب 
عوضوم ینعی  دیامن . هدارا  ار  نآ  دناوتیم  دنادب  ار  نآ  ماکحا  راثآ و  نایز و  دوس و  دهد و  صیخـشت  دـناوتب  ریغـص  هک  ار  یئاضق  لعف  ره 

ءاشنا دصق  تسا  ملـسم  دهدیم ، زیمم  ریغـصب  ضوعالب  کلمت  هزاجا  هک  م  ق . « 1212  » ةدام لیذ  زا  هکنانچ  دـهد . رارق  دوخ  ءاشنا  دـصق 
یلام قوقح  لاوما و  رد  فرصت  بجوم  هکنآ  ای  دنادن و  رثؤم  جراخ  تهجب  ار  نآ  ًاحیرص  نوناق  رگم  تسا ، عوضوم  دلوم  دوخ  يدوخب 

عقاو ار  یتاعاقیا  دوقع و  دناوتیم  زیمم  ریغـص  هک  دسریم  رظنب  نیاربانب  دشاب . اراد  ار  نآ  تیلها  هدننکهدارا  دیاب  تروص  نیا  رد  هک  ددرگ 
دننام دشاب  میقتـسم  ریغ  ای  لام  تخادرپب  دـهعت  دـننام  دـشاب  میقتـسم  هاوخ  ددرگن ، وا  یلام  قوقح  لاوما و  رد  فرـصت  بجوم  هک  دزاس 

م: ق . « 1212  » هدام نآ . لاثما  هلماعم و  خسف 
کلمت دـناوتیم  زیمم  ریغـص  کلذ  عم  تسا ، رثا  الب  لطاب و  دـشاب  وا  یلام  قوقح  لاوماـب و  طوبرم  هک  يدـح  اـت  ریغـص  لاوقا  لاـمعا و  »

«. تاحابم تزایح  ضوع و  الب  حلص  هبه و  لوبق  لثم  دنک  ضوعالب 
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«. تاحابم تزایح  ضوع و  الب  حلص  هبه و  لوبق  لثم  دنک  ضوعالب 
ۀلیـسوب دقع  لوبق  اریز  دـنک ، هدارا  دـناوتیم  وا  هک  تسنآ  دـشابیم  حیحـص  زیمم  ریغـص  فرط  زا  ضوع  الب  حلـص  هبه و  لوبق  هکنآ  تلع 
بجوم هک  زیمم  ریغـص  تاعاقیا  دوقع و  یلو  ددرگیمن . وا  یلام  قوقح  لاوما و  رد  فرـصت  بجوم  رما  نیا  و  دیآیم ، لمعب  ءاشنا  دصق 

ةدام موهفم  زا  رما  نیا  دشابیم . وا  یلام  روما  ةرادا  رادهدهع  هک  تسا  میق  ای  یلو  هزاجاب  طونم  دوشیم  وا  یلام  قوقح  لاوما و  رد  فرصت 
م: ق . « 1214  » ةدام دیامنیم . دییأت  ار  الاب  طابنتسا  تلوهسب  م  ق . « 1214  » ةدام كالم  تدحو  دوشیم و  هدیمهف  م  ق . « 1212»

ای دشاب  هدـش  هداد  البق  هزاجا  نیا  هکنیا  زا  معا  وا  میق  ای  یلو  ةزاجا  اب  رگم  تسین . ذـفان  دوخ  لاوما  رد  دیـشر  ریغ  تافرـصت  تالماعم و  »
«. تسا ذفان  مه  هزاجا  نودب  دشاب  هک  لیبق  ره  زا  ضوع  الب  تاکلمت  کلذ  عم  لمع . ماجنا  زا  دعب 

ریغص قالط  نیاربانب  دنادیم ، طرش  ار  غولب  قالط  رد  دیامنیم ، حیرصت  « 1136  » ةدام هکنانچ  عاقیا ، تیهام  زا  جراخ  تاهجب  یندم  نوناق 
نیمهب  دشابیمن . حیحص  زیمم 
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اریز دیامن ، راذگاو  ریغب  ار  دوخ  عفانم  دناوتیم  زیمم  ریغص  هک  دش  هتفگ  صاخـشا ) ةراجا  رد   ) یندم قوقح  مود  دلج  رد  هک  تسا  تهج 

. دریگب هیراع  هعیدو و  دنک و  لوبق  ار  يرگید  یئاراد  روما  ةرادا  رد  تلاکو  دناوتیم  ددرگیمن و  بوسحم  وا  لاوما  زا  دازآ  عفانم 

يدام لامعا  مود - مسق 

هراشا

ریغ و لام  فلت  رد  بیبست  فالتا و  دـننام  ددرگیم ، ققحم  جراخ  رد  صخـش  زا  هک  دنـشابیم  یلامعا  یئاضق  ریغ  لامعا  ای  يداـم  لاـمعا 
؟ تسیچ ریغص  يدام  لامعا  تیلوئسم  دودح  تسناد  دیاب  نونکا  نآ . لاثما 

هکنآ دننام  دروآ  دراو  ریغب  نایز  ءاحنا  زا  يوحنب  سک  ره  هدومرف : نایب  ار  نآ  رارـض ) ررـض و ال  ال   ) يوبن ثیدح  هک  یلقع  ةدـعاق  قبط 
وا درادهگن و  یسک  يولج  ار  دوخ  ياپ  ای  دنکـشب و  ار  هرجنپ  ۀشیـش  گنـس  اب  هکنانچ  دوش  نآ  فلت  ببـس  ای  دیامن و  فلت  اریـسک  لام 

نماض دـنک  فلت  ار  ریغ  لام  سک  ره  : » دـیوگیم م  ق . « 328  » هدام دنک . ناربج  دیاب  ار  ررـضتم  نایز  دوش ، هراپ  شـسابل  دروخب و  نیمزب 
تعفنم ای  دشاب  نیع  هکنیا  زا  معا  دمع و  نودب  ای  دشاب  هدرک  فلت  دمع  يور  زا  هکنیا  زا  معا  دـهدب ، ار  نآ  تمیق  ای  لثم  دـیاب  تسنآ و 

م: ق . « 331  » هدام تسا .» لام  نآ  تمیق  صقن  نماض  دنک  بویعم  ای  صقان  ار  نآ  رگا  و 
نآ تمیق  صقن  هدهع  زا  دیاب  دشاب  هدش  نآ  بیع  ای  صقن  ببس  رگا  دهدب و  ار  نآ  تمیق  ای  لثم  دیاب  دوشب  یلام  فلت  ببـس  سک  ره  »

ةدام دافم  هدام و  ود  مومع  ربانب  دوش ) هعجارم  تشذگ  یندم  قوقح  لوا  دلج  رد  بیبست  فالتا و  باب  رد  روبزم  هدام  ود  حرش  « ) دیآ رب 
ای ریغص  هاگره  : » م ق . « 1216  » هدام ددرگ . ناربج  دیاب  دوشیم  دراو  ریغب  ریغص  فرط  زا  بیبست  ای  فالتا  رثا  رد  هک  ینایز  م  ق . « 1216»

نایز بجوم  دیابن  سکچیه  عامتجا  مظن  ظفح  رظن  زا  هک  تسنآ  رما  نیا  ۀفسلف  تسا .» نماض  دوش  ریغ  ررض  ثعاب  دیـشر  ریغ  ای  نونجم 
بجوم دناوتیمن  ریغص  یغامد  ياوق  فعـض  اریز  تسین ، ریبک  ریغـص و  نیب  یقرف  رما  نیا  رد  دراذگب . ناربج  نودب  ار  وا  ددرگ و  يرگید 

. دنامب ناربج  نودب  ررضتم  نایز  هک  دوش 
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. دراذگ قرف  زیمم  ریغص  زیمم و  ریغ  ریغص  يدام  لاعفا  نیب  دیاب  دوشیم  هدید  الیذ  هکنانچ  یلیلحت  رظن  زا 

زیمم ریغ  ریغص  فلا -

دننام هسـسؤم  ای  دـشاب  یـصو  میق ، یلو ، هاوخ   ) دـنک يرادـهاگن  وا  زا  دـیاب  هک  دراد  رارق  یـسک  یتسرپرـس  تحت  راچان  زیمم  ریغ  ریغص 
هکلب تسین ، يراتسرپ  واب و  بیـسآ  زا  ظفحب  رـصحنم  ریغـص  يرادهاگن  یتسرپرـس و  اریز  نآ ) لاثما  ماتیالا و  راد  هسردم ، ناتـسکدوک ،
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هکلب تسین ، يراتسرپ  واب و  بیـسآ  زا  ظفحب  رـصحنم  ریغـص  يرادهاگن  یتسرپرـس و  اریز  نآ ) لاثما  ماتیالا و  راد  هسردم ، ناتـسکدوک ،
. دشابیم زین  نارگیدب  نایز  ندروآ  دراو  زا  يریگولج 

يرگیدب ینایز  تسا  وا  یتسرپرـس  يرادهاگن و  رادهدهع  هک  یـسک  يرادهاگن  تبظاوم و  مدـع  رثا  رد  زیمم  ریغ  ریغـص  هاگره  نیاربانب 
هلیـسوب هچ  رگا  هدـیدرگ  نایز  بجوم  هک  یلمع  اریز  دوب ، دـهاوخ  تراسخ  ناربج  لوئـسم  تسا و  رـصقم  روبزم  تسرپرـس  دروآ  دراو 

ریغ ریغـص   ) رـشابم زا  يوقا  روبزم  ببـس  هدومن و  ریـصقت  هدوب و  تسرپرـس  تبظاوم  مدـع  رثا  رد  یلو  تسا ، هدـش  ماجنا  زیمم  ریغ  ریغص 
دـنک و داجیا  ار  یلام  فلت  ببـس  رفن  کـی  هاـگره  : » م ق . « 332  » هدام دـهدیمن . ار  دوخ  لاـمعا  راـثآ  صیخـشت  زیمت و  هک  تسا  زیمم )

واب دنتـسم  فالتا  ًافرع  هک  يوحنب  دشاب  يوقا  ببـس  هکنیا  رگم  ببـسم  هن  تسا  لوئـسم  رـشابم  دوشب  لام  نآ  ندش  فلت  رـشابم  يرگید 
راتـسرپ دنکـشب  ار  هرجنپ  ۀشیـش  گنـس  ندنارپ  ۀلیـسوب  وا  دنک و  اهر  هدـش  هدرپس  واب  هک  ار  ياهلاس  لفط 6  راتـسرپ ، هاگره  الثم  دـشاب »

«334  » ةدام كالم  تدحو  دشابیم . وا  لامعا  لوئـسم  راتـسرپ  تسا و  ناویح  مکح  رد  زیمم  ریغ  ریغـص  اریز  تسا ، روبزم  نایز  رادهدـهع 
م: ق . « 334  » هدام دشابیم . اعدم  تبثم  م  ق .

دـشاب هدرک  ریـصقت  ناویح  ظفح  رد  هکنیا  رگم  دوشیم  دراو  ناویح  نآ  ۀیحان  زا  هک  تسین  یتاراسخ  لوئـسم  ناویح  فرـصتم  ای  کلام  »
هحیال « 7  » ةدام دوب .» دهاوخ  هدراو  تاراسخ  لوئسم  لمع  نآ  لعاف  ددرگ  ررض  أشنم  یـسک  لمع  ۀطـساوب  ناویح  رگا  لاح  ره  رد  نکیل 

دادرارق بسح  رب  ای  ًانوناق  ریغص  ای  نونجم  تبظاوم  ای  يرادهاگن  هک  یسک  : » تسا هدومن  حیرصت  تیلوئسم  نیاب  یندم ، تیلوئسم  ینوناق 
. دشابیم ریغص  ای  نونجم  هیحان  زا  هدراو  نایز  ناربج  لوئسم  تبظاوم ، ای  يرادهاگن  رد  ریصقت  تروص  رد  دشابیم ، وا  ةدهعب 
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نایز ریغص  ای  نونجم  لام  زا  دشاب  هتشادن  ار  ریغـص  نونجم و  هیحان  زا  هدراو  نایز  زا  یتمـسق  ای  مامت  ناربج  تعاطتـسا  هک  یتروص  رد  و 
نایز هدننکناربج  یتسدـگنت  ترـسع و  بجوم  هک  دریگ  تروص  يوحنب  دـیاب  نایز  ناربج  تروص  ره  رد  و  دـش ، دـهاوخ  ناربج  هدراو 
دشاب تسرپرس  یلو و  ریصقت  رثا  رد  هدراو  نایز  هاگره  اریز  تسا ، تیلوئسم  هدعاق  فالخ  رب  روبزم  ةدام  رد  ینماضت  تیلوئـسم  دشابن .»

دراو يرگیدب  ینایز  زیمم  ریغ  ریغص  تسرپرس  ریصقت  نودب  هک  یتروص  رد  اما  تشاد . دهاوخن  یتیلوئـسم  رـشابم  دوش  هتخانـش  ببـس  و 
. دوب دهاوخ  لوئسم  ریغص  دروآ 

زیمم ریغص  ب -

ریغص نتشاد  اب  اریز  دشابیم ، هدراو  نایز  لوئـسم  ًاصخـش  دروآ ، دراو  بیبست  ای  فالتا  رثا  رد  ینایز  یـسکب  زیمم  ریغـص  هک  یتروص  رد 
زا رما  نیا  تسا . ببـس  زا  يوقا  رـشابم  نوچ  تسناد ، لوئـسم  ناوتیمن  دنتـسه  وا  يرادهاگن  تظافح و  رادهدهع  هک  ار  یناسک  زیمت ، ةوق 

. ددرگیم طابنتسا  م : ق . « 1215  » ةدام تیولوا  موهفم 
ةدام دیاب  راچان  تسا  یلیلحت  قیقحت  رب  ینتبم  هک  زیمم  ریغ  ریغص  تیلوئسم  مدع  زیمم و  ریغص  تیلوئـسم  نیب  قرف  هک  لیـضفتب  لوق  ربانب 

. تسناد زیمم  ریغص  درومب  رظان  ار  م  ق . « 1216»
ای صقان  لوئسم  نونجم  ای  ریغص  دهدب  نونجم  ای  زیمم و  ریغ  ریغص  فرصتب  ار  یلام  یـسک  هاگره  : » م ق . « 1215  » هدام روتسدب  هرکذت -

لام یسک  هکنانچ  دهدیمن و  ار  دوخ  لامعا  لاعفا و  صیخشت  رب  تردق  زیمم  ریغ  ریغـص  نونجم و  اریز  دوب .» دهاوخن  لام  نآ  ندش  فلت 
زیمم ریغـص  تسدب  ار  دوخ  لام  یـسک  هکنآ  فالخ  رب  تسا ، رـشابم  زا  يوقا  ببـس  تسا و  هدومن  دوخ  ررـضب  مادـقا  دـهدب  واب  ار  دوخ 

«331  » و « 328  » هدام روتـسدب  زیمم  ریغـص  اریز  تسا ، نماض  ریغـص  تروص  نیا  رد  هک  دیامن  بویعم  ای  صقان  ای  فلت  ار  نآ  وا  دـهدب و 
ببـس ناوتیمن  دوخ  لاعفا  راثآ و  صیخـشت  رب  تردق  ینعی  ریغـص  ندوب  زیمم  اب  دیامن و  ناربج  ار  نآ  دیاب  هدیدرگ و  نایز  بجوم  م : ق .

. تسناد لوئسم  ار  لام  ةدنهد  ینعی 
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دیشر ریغ  صاخشا  مود  ثحبم 

دیشر ریغ  فیرعت  لوا - تمسق 

دوخ یلام  قوقح  لاوما و  رد  وا  تافرصت  هک  تسا  یسک  دیشر  ریغ  : » دیوگیم هدومن  فیرعت  ار  دیـشر  ریغ  « 1208  » ةدام رد  یندم  نوناق 
يارب یفاک  یغامد  ةوق  مزال و  روعـش  ياراد  لقع  نتـشاد  اب  دراد و  یـسمش  مامت  لاـس  « 18  » هک تسا  یـسک  دیـشر  ریغ  دشابن .» یئالقع 

. دنمانیم زین  هیفس  ار  دیشر  ریغ  دشابیمن . عامتجا  رد  دوخ  عفانم  ظفح  یئاراد و  روما  ةرادا 
فرـصم دـشابیمن  القع  لامعا  دـننامه  هک  یئاههار  رد  ار  دوخ  لاوما  هک  تسا  یـسک  هیفـس  دـناهتفگ : ءاهقف  زا  یـضعب  تشذـگ  هکنانچ 

هک یئاـههار  رد  نآ  ندرک  فرـص  لاـم و  داـسفا  زا  هک  ناـسنا  رد  تسا  یناـسفن  تـیفیک  دـشر  تـسا و  دیـشر  لـباقم  رد  هیفـس  دـیامن .
. دنکیم يریگولج  درادن  ار  القع  لامعا  یگتسیاش 

راچد هک  دناهدش  هدید  القع  زا  يرایـسب  اریز  درادن ، دـشر  اب  تافانم  ردان  روطب  ندروخ  لوگ  نینچمه  دراوم و  یـضعب  رد  ناسنا  هابتـشا 
یلام قوقح  لاوما و  هک  ناسنا  رد  تسا  یناسفن  تیفیک  زا  ترابع  هفـس  فیرعت  نیاربانب  دنوشیم . يداصتقا  مخوچیپرپ  یناگدـنز  رد  نآ 

كاشوپ و كاروخ و  رد  دوخ  یئاراد  ندومن  فرصم  لیبق  زا  دیامنیم ، فرصم  درادن  ار  القع  لامعا  یگتـسیاش  هک  یئاههار  رد  ار  دوخ 
داریا و  دنکیم و  هئطخت  ار  وا  فرع  هک  يروطب  دشابیمن . وا  یعامتجا  تیعضو  یئاراد و  رادقم  هتسیاش  هک  یئاهترفاسم  ای 
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نیئوره لامعتسا  دننام  دوشیم  دوخب  رارضا  بجوم  هک  یناهانگ  رد  لاوما  فرـصم  دوشیم  هدیمهف  ءاهقف  راتفگ  زا  هچنآ  دیامنیم . ضارتعا 

دوخ یئاراد  شورفب  عورـش  ردـپ  توف  زا  سپ  هک  یناوج  ـالثم  ددرگیم . بوـسحم  یهفـس  لاـمعا  زا  نآ  لاـثما  كاـیرت و  نیئاـکوک و  و 
. تسا دیـشر  ریغ  درادن  نآب  یئانتعا  دنروخیم و  ار  وا  لام  دنریگیم و  ار  شرود  شناتـسود  دـنکیم و  یـشایع  فرـصم  ار  نآ  دـیامنیم و 
. دشابیم هیفس  دنارذگیم  يدکتب  هنازور  یناگدنز  يارب  دوخ  دنکیم و  فرـصم  هیریخ  روما  رد  ار  دوخ  یئاراد  یمامت  هک  یـسک  نینچمه 

. درادن ار  دوخ  لاوما  ةرادا  روعش  هک  تسا  یلقاع  صخش  دیشر  ریغ  نیاربانب 
نیدب دیآیم ، لمعب  نارگید  یئالقع  لامعا  اب  وا  لامعا  ۀسیاقم  ۀلیسوب  صخش  ندوب  هیفـس  صیخـشت  دوشیم  هدیمهف  الاب  ةدام  زا  هکنانچ 
صخش نآ  دنادب  القع  لاعفا  دننامه  ار  وا  لاعفا  فرع  هچنانچ  دوشیم  هداد  رارق  شجنس  دروم  فرع  رظن  زا  صخـش  نآ  لامعا  هک  ینعم 

فرـصت و هنوگ  همه  قح  دوخ  کلمی  اـمب  تبـسن  یکلاـم  ره  م  ق . « 30  » ةدام روتـسدب  هک  تسا  ملـسم  دشابیم . هیفـس  الا  تسا و  دیـشر 
سک رهب  ًاناجم  ای  ضوع  لباقم  رد  ار  دوخ  یئاراد  هک  تسا  دازآ  سک  ره  دشاب و  هدرک  ءانثتـسا  نوناق  هک  يدراوم  رد  رگم  دراد ، عافتنا 
ندرک هرادا  رب  ای  دنیامنب و  نآ  رب  یـضارتعا  دنناوتیمن  وا  یلامتحا  ۀثرو  نادنواشیوخ و  دـیامن و  فقو  ار  نآ  ای  دـنک و  راذـگاو  دـهاوخب 

دهد ناشن  دوخ  زا  یئاراد  هرادا  رد  یئاهیدیقیب  یتسـس و  ای  دنک و  یئالقع  ریغ  تایلمع  صخـش  هاگره  یلو  دـنریگب ، هدروخ  وا  یئاراد 
عوـن کـی  تهافـس  نیارباـنب  تسا . هیفـس  هک  ددرگیم  موـلعم  دـنادب ، شلاوـما  ةرادا  رد  وا  یگتـسیاش  مدـع  زا  فشاـک  ار  نآ  فرع  هـک 

هب ندیسر  زا  دعب  ناوتیمن  ار  سکچیه   » م ق . « 1210  » ةدام روتسدب  تهج  نیدب  دندرگیم ، راچد  نآب  دارفا  زا  یـضعب  هک  تسا  ياهضراع 
«. دشاب هدش  تباث  وا  نونج  ای  دشر  مدع  هکنآ  رگم  دومن ، روجحم  دشر  مدع  ای  نونج  ناونعب  مامت  لاس  هدجیه 

دیشر ریغ  لاعفا  راثآ  مود - تمسق 

هراشا

: تسا مسق  ود  رب  راثآ  رابتعاب  دیشر  ریغ  لاعفا 
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یئاضق لاعفا  لوا - مسق 

. دنعون ود  رب  یئاضق  لاعفا  دیامنیم . تیامح  نآ  زا  هتخانـش و  ربتعم  ار  اهنآ  نوناق  هک  دشابیم  یغامد  يدارا  لامعا  یئاضق  لاعفا  زا  روظنم 
. دوشیمن یلام  قوقح  لاوما و  رد  فرصت  بجوم  هک  یلاعفا  ددرگیم ، یلام  قوقح  لاوما و  رد  فرصت  بجوم  هک  یلاعفا 

ةدام روتـسدب  دـیامنیم ، شیلام  قوقح  لاوما و  رد  یئـالقع  ریغ  تافرـصت  هک  تسا  يوحنب  وا  یحور  تیعـضو  هکنآ  رظن  زا  هیفـس  فلا -
هیفس هنادازآ  تافرصت  تسا و  عامتجا  مظن  ظفح  رادهدهع  نوناق  اریز  دشابیم ، عونمم  شیلام  قوقح  لاوما و  رد  فرصت  زا  م  ق . « 1208»

. دنزیم مه  رب  ار  عامتجا  يداصتقا  مظن  دوخ ، یئاراد  رد  ًامیقتسم 
ظفح وا  هداوناخ  هثرو و  عفانم  میقتسم  ریغ  دنامب و  یقاب  شیئاراد  هک  تسا  هیفسب  تدعاسم  کمک و  هیفـس ، تایلمع  زا  نوناق  يریگولج 
هاوخ هلداع  تمیقب  دیرخ  شورف و  لیبق  زا  دشاب  ءالقع  لاعفا  دـننامه  هچ  رگا  یلام  قوقح  لاوما و  رد  وا  تافرـصت  هیلک  نیاربانب  دوشیم .

، ددرگ دیـشر  میق ، ای  یلو  در  زا  لبق  دنک و  ياهلماعم  هیفـس  هک  یتروص  رد  وا . میق  ای  یلو  هزاجاب  رگم  تسین  ذـفان  همذ  رد  ای  دـشاب  نیع 
. دیامن ذیفنت  ار  هلماعم  نآ  هزاجا  نداد  اب  دناوتیم 

دوشیم وا  یلام  قوقح  لاوما و  رد  فرـصت  بجوم  میقتـسم  ریغ  ای  میقتـسم  هک  یتاعاقیا  دوقع و  میق  ای  یلو  هزاـجا  نودـب  دـناوتیمن  هیفس 
یلو دنک و  ار  نآ  لاثما  هراجا و  هضواعم ، عیب ، ءاشنا  دصق  هکنآ  ای  دیامنب و  هلماعم  میق  ای  یلو  ةزاجا  اب  دناوتیم  هیفـس  نیاربانب  دزاس . عقاو 
ذفان دوخ  لاوما  رد  دیشر  ریغ  تافرصت  تالماعم و  : » دیوگیم م  ق . « 1214  » هدام هک  تسا  نیا  دهد . هزاجا  ار  نآ  ًادعب  یلام  رظن  زا  میق  ای 

ره زا  ضوع  الب  تاکلمت  کلذ  عم  لمع . ماجنا  زا  دعب  ای  دشاب  هدش  هداد  البق  هزاجا  نیا  هکنیا  زا  معا  وا  میق  ای  یلو  هزاجا  اب  رگم  تسین ،
لقتـسم هیفـس  تالماعم  ذوفن  مدـع  ینعم  ددرگیم  مولعم  روبزم  ةدام  لوا  تمـسق  زا  هکنانچ  تسا .» ذـفان  مه  هزاجا  نودـب  دـشاب  هک  لیبق 

ریغ ریغـص  اریز  دشابن ، حیحـص  اهنآ  یئاضق  لاعفا  هنوگچیه  هک  تسین  نونجم  زیمم و  ریغ  ریغـص  دننام  دـشابیم و  اهنآ  ماجنا  رد  وا  ندوبن 
رد  دنیامنب و  ار  هلماعم  ءاشنا  دصق  دنناوتیمن  نونجم  زیمم و 
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. دسانشیمن ربتعم  ار  نآ  نوناق  دنهدیمن  ار  نآ  همهم  ماکحا  راثآ و  صیخشت  هکنآ  رثا  رد  دنناوتیم ، هک  مه  يدراوم 

ءاضتقم و دیامن و  هدارا  الماک  دناوتیم  هیفس  اریز  تسا ، حیحص  دشابن  وا  یلام  قوقح  لاوماب و  طوبرم  هک  هیفـس  رگید  یئاضق  لاعفا  ب -
هک لیبق  ره  زا  ضوع  الب  تاکلمت  کـلذ  عم  دـیوگیم ...« : م  ق . « 1214  » ةدام لیذ  هک  تسا  نیا  دـنک . داجیا  ار  یعاقیا  دـقع و  ره  راثآ 

جایتحا حلـص  هبه و  لوبق  ای  تاوم و  یـضارا  ءایحا  تاحابم ، تزایح  هلیـسوب  ضوع  الب  کلمت  اریز  تسا .» ذـفان  مه  هزاجا  نودـب  دـشاب 
هفاضا تارابم  علخ و  قالط  رد  اریز  دشاب ، تارابم  علخ و  قالطب  هچ  رگا  دهدب  قالط  ار  دوخ  نز  دناوتیم  دیشر  ریغ  نیاربانب  دراد . هداراب 
لباقم رد  ار  هیدف  دناوتیم  هیفس  م  ق . « 1214  » ةدام لیذ  حور  زا  دافتـسم  ربانب  دیامنیم و  لوبق  دهدیم  واب  نز  هک  ار  هیدف  رهوش  قالط ، رب 

یلام هک  تسنآ  مکح  رد  دروم  نیا  رد  ار  ضوع  نتفرگ  دهد ، قالط  ار  دوخ  نز  دـناوتیم  هیفـس  رهوش  هکنآب  هجوت  اب  اریز  دریذـپب  قالط 
زا تلاکو  ًاقلطم  ای  دهدب ، يرگیدب  تلاکو  دهد  ماجنا  دناوتیم  دوخ  هک  يروماب  تبـسن  دناوتیم  هیفـس  نینچمه  دشاب . هدش  هداد  ًاناجم  واب 

م: ق . « 1263  » ةدام روتسدب  دریذپب . هیراع  هعیدو و  دناوتیم  هک  ینانچمه  دنک ، فرـصت  وا  یلام  قوقح  لاوما و  رد  دیامن و  لوبق  يرگید 
نوچ هک  دسریم  رظنب  یلو  دیامنب ، دـلو  بسنب  رارقا  دـناوتیم  هیفـس  هک  دـننآ  رب  ءاهقف  زا  ياهدـع  تسین .» رثؤم  یلام  روما  رد  هیفـس  رارقا  »

نآ رب  روبزم  لاکـشا  زا  رارف  يارب  یـضعب  دـشابیم . لکـشم  نآ  نتفریذـپ  ددرگیم  تبارق  ناوـنعب  قاـفنا  مزلتـسم  میقتـسم  ریغ  بسنب  رارقا 
فیعـض موزلم  مزال و  نیب  کیکفت  اب  لاکـشا  در  دوب . دـهاوخن  رثؤم  قافناب  تبـسن  نآ ، یلو  دوشیم  هتفریذـپ  بسنب  وا  رارقا  هک  دـناهدش 

دسریم رظنب 
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يدام لاعفا  مود - مسق 

نارگید قوقحب  زواجت  دوخ  لامعا  ۀلیسوب  دیشر  ریغ  هچنانچ  دروآیم . ياجب  دوخ  حراوج  ۀلیسوب  صخـش  هک  تسا  یلامعا  يدام  لاعفا 
اریز یتالابمیب ، رثا  رد  يرگید  لیبموتا  اب  مداصت  هرجنپ و  رد و  نتـسکش  دننام : دنک  ناربج  دیاب  هیفـس  دـیآ  دراو  نانآب  یتراسخ  دـنک و 

ةدنیامن  طقف  دنرادن و  ار  وا  لامعا  تیلوئسم  میق  یلو و  تسا و  لقاع  هیفس 
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هک دنـشابیم  رادهدـهع  ار  اهنآ  يرادـهاگن  نیظفحتـسم  ءایلوا و  هک  تسا  نونجم  زیمم و  ریغ  ریغـص  رد  هچنآ  سکعلاـب  دنـشابیم  وا  یلاـم 
نیا دوب . دنهاوخ  لوئـسم  دنروآ  دراو  نارگیدب  یتراسخ  نونجم  زیمم و  ریغ  ریغـص  نآ  رثا  رد  دننک و  ریـصقت  اهنآ  يرادهاگن  رد  هاگره 
لام هیفس  هاگره  نیاربانب  تسا .» نماض  دوش  ریغ  ررض  ثعاب  دیشر  ریغ  ای  نونجم  ای  ریغص  هاگره  : » دیوگیم م  ق . « 1216  » هدام هک  تسا 

ار لام  نآ  وا  دراپسب و  هیفسب  تاهج  زا  یتهجب  ار  یلام  یسک  هاگره  نینچمه  دشابیم . نماض  ددرگ  نآ  فلت  ببس  ای  دنک  فلت  ار  یسک 
رادهدهع دهدیم و  تیلوئسم  صیخشت  هک  دشابیم  زیمت  لقع و  ياراد  هیفـس  اریز  تسا ، نماض  هیفـس  دوش  نآ  فلت  ببـس  ای  دنک و  فلت 

يوقا ببس  هک  دشابیم  نونجم  زیمم و  ریغ  ریغص  دروم  رد  هچنآ  سکعلاب  دوب ، دهاوخ  ببس  زا  يوقا  رـشابم  تهج  نیدب  دشابیم . فیلکت 
نایب ماقم  رد  هکنآ  اب  هیفسب  تبسن  مکح  توکس  م و  ق . « 1215  » هدام رد  نونجم  زیمم و  ریغ  ریغص  مکح  نایب  زا  رما  نیا  تسا . رشابم  زا 

لوئسم نونجم  ای  ریغص  دهدب  نونجم  ای  زیمم و  ریغ  ریغـص  فرـصتب  ار  یلام  یـسک  هاگره  : » م ق . « 1215  » هدام ددرگیم . دافتسم  دشابیم 
«. دوب دهاوخن  لام  نآ  ندش  فلت  ای  صقان 
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نیناجم موس  ثحبم 

نونجم فیرعت  لوا - تمسق 

. دیامن عافد  دوخ  قوقح  زا  ظفح و  ار  دوخ  تیعضو  عامتجا  رد  دناوتیمن  دشابیم و  یغامد  باصعا  لالتخا  ياراد  هک  تسا  یسک  نونجم 
دروـخرب نوـنج  هفلتخم  ماـسقا  اـب  هدـمآ  لـمعب  یناور  ناکـشزپ  یحور و  ياـهیرامیب  نیـصصختم  فرط  زا  هزورما  هک  یقیمع  تاـعلاطم 

. درادن یقوقح  ثحب  رد  ریثأت  تسا و  جراخ  قوقح  ملع  عوضوم  زا  نونج  للع  نتسناد  دننام  اهنآ  نتسناد  هک  دناهدومن 
ات دنریگ  رارق  يرادـهاگن  تبظاوم و  دروم  دـیاب  نانآ  صخـش  یفرط  زا  اریز  دراذـگ ، دازآ  تیامح  نودـب  عامتجا  رد  ناوتیمن  ار  نیناجم 
ار اهنآ  یئاراد  دومن و  دوخ  یلام  قوقح  لاوما و  رد  اـهنآ  فرـصت  زا  يریگولج  رگید  فرط  زا  دـندرگن و  نارگید  دوخ و  ناـیز  بجوم 
زا تیامح  عون  نیا  دـنهد . رارق  رقف  یناشیرپ و  رد  ار  دوخ  هداوناخ  دوخ و  دریذـپ و  همتاخ  نانآ  ررـضب  هک  دـنیامنن  یلامعا  ات  درک  هرادا 

تحت وا  نداد  رارق  ۀلیسوب  نونجم  تیامح  تسا . عامتجا  اهنآ و  هداوناخ  عفنب  میقتـسم  ریغ  نانآ و  صخـش  عفنب  ًامیقتـسم  نیناجم  یئاراد 
ةدهعب دیشر  ریغ  صاخشا  نیناجم و  راغص و  لاوما  ةرادا  : » دیوگیم م : ق . « 1217  » ةدام هک  تسا  نیا  دیآیم . لمعب  میق  یلو و  یتسرپرس 

«. تسا ررقم  دعب  داوم  متشه و  باتک  زا  موس  باب  رد  هک  يروطب  تسا ، نانآ  میق  ای  یلو 
«. تسا رجح  بجوم  دشاب  هک  هجرد  رهب  نونج  : » م ق . « 1211  » ةدام روتسدب 

راحتنا هاگ  دنزیم و  یقیمع  ياهمخز  دوخ  ندـبب  نونجم  هک  دـشابیم  دـیدش  نادـنچ  اهنآ  زا  یـضعب  تسا ، فلتخم  تاجرد  ياراد  نونج 
تیذا  رازآ و  نارگیدب  ای  دنکیم و 
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اب هک  تسا  فـیفخ  نادـنچ  اـهنآ  زا  یـضعب  درادـن و  دوـخ  یئارادـب  یهجوـت  چـیه  ددرگیم و  تیاـنج  هحنج و  بکترم  هاـگ  دـناسریم و 
دیامنیم روصت  هک  تسنآ  رد  وا  یگناوید  طقف  هکنانچ  تسا ، یصاخ  لمع  عون  رد  صخش  نونج  هاگ  و  ددرگیمن . مولعم  هداس  ترـشاعم 

نیرتدنمـشناد ار  دوخ  ای  دـشابیم و  كانمیب  ناساره و  هشیمه  دنتـسه و  وا  دـصق  ءوس  دـصرتم  دـنراد و  ینمـشد  وا  اب  یـصوصخم  هتـسد 
. دیامنیم ار  دوخ  تحلـصم  تیاعر  دوخ  تالماعم  رد  دـنکیم و  يرادـهگن  الماک  ار  دوخ  لاوما  یلو  دـنادیم  نارگید  زا  رترب  صاخـشا و 
ار نآ  دوش  تفای  صخـش  رد  نونج  هک  هجرد  رهب  هدراذـگن و  نونج  تاجرد  نیب  یقرف  دـنکیم  حیرـصت  الاب  ةدام  هکناـنچ  یندـم  نوناـق 

. دنادیم رجح  بجوم 
راوشد يدراوم  رد  دـنادب و  ار  نآ  یئاهـشسرپ  ۀلیـسوب  دـناوتیم  دوخ  هاگداد  تسا و  لهـس  ناسآ و  دراوم  زا  یـضعب  رد  نونج  صیخـشت 

یگدیسر دروم  نونج  ناونعب  هک  یسک  تیروجحم  مکح  كالم  دسریم  رظنب  دنهد . صیخشت  ار  نآ  دنناوتیم  یناور  ناکشزپ  هک  دشابیم 
هدیـسرن نونج  زا  هجرد  نیدـب  هک  ار  یـسک  ناوتیمن  نیاربانب  دـشابیم ، دوخ  صخـش  لاوما  هرادا  رد  وا  تیلباق  مدـع  دریگیم  رارق  هاـگداد 

دیدرگ رکذ  الاب  رد  هک  یتاهجب  یلو  ددرگیم  دـشاب  هک  هجرد  رهب  نونج  ماسقا  یمامت  لماش  تسا و  قلطم  هچ  رگا  هدام  تسناد . روجحم 
. دیدرگ نایب  الاب  رد  هک  دومن  یصاخ  درومب  فرصنم  ار  نآ  دیاب 

دیامنب و دوخ  یلام  قوقح  لاوما و  رد  یفرـصت  چیه  دناوتیمن  نونج  لاح  رد  يراودا  نونجم  ًاقلطم و  یمئاد  نونجم  : » م ق . « 1213  » هدام
ملـسم وا  ۀقافا  هکنآ  رب  طورـشم  تسا ، ذـفان  دـیامنیم  هقافا  لاح  رد  يراودا  نونجم  هک  یقوقح  لامعا  نکیل  دوخ ، میق  ای  یلو  ةزاجا  اب  ول 

: الاب ةدام  حرش  کنیا  دشاب .»
. يراودا نونج  یمئاد ، نونج  تسا : مسق  ود  رب  نونج 

دوجوم و هاگ  ینعی  تسا ، دوجوم  صخـش  رد  هشیمه  هک  تسا  ینونج  دـنیوگ  زین  هزمه ) رـسکب   ) یقاـبطا ار  نآ  هک  یمئاد  نونج  فلا -
هاوخ لاس و  لهچ  ای  یـسای ، رمع  همه  دننام  دـشاب  ینالوط  نآ  تدـم  هاوخ  ددرگ ، رب  لقع  يداع  تلاحب  صخـش  دوشیمن و  مودـعم  هاگ 

. نآ لاثما  لاس و  کی  هام ، دنچ  زور و  دنچ  دننام  دشاب  هاتوک  نآ  تدم 
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نیدنچ ای  تعاس  نیدنچ  دـننام  یتدـم  يارب  ینامز  دـنچ  ره  هکلب  تسین ، یگـشیمه  هک  تسا  ینونج  هزمه ) رـسکب   ) يراودا نونج  ب -
نونج تدوع  ددرگیم . رارکت  تیعضو  نیا  دوشیم و  لقاع  ددرگیمرب و  يداع  تلاحب  سپس  دوشیم و  ادیپ  صخش  رد  هام  نیدنچ  ای  زور 

. دشابیم بترم  ریغ  رگید  هاگ  بترم و  هاگ 

نیناجم لاعفا  راثآ  مود - تمسق 

هراشا

. یئاضق ریغ  ای  يدام  لاعفا  یئاضق ، لاعفا  تسا : مسق  ود  رب  نیناجم  لاعفا 

یئاضق لاعفا  لوا - مسق 

یلام قوقح  لاوما و  رد  دناوتیمن  نونج ) تلاح  رد  يراودا  هاوخ  دشاب و  یمئاد  وا  نونج  هاوخ   ) نونجم دیامنیم  حیرصت  الاب  ةدام  هکنانچ 
ماکحا راثآ و  دننک و  ءاشنا  دصق  دنیامنب و  هدارا  هک  دنتسین  رداق  نیناجم  اریز  دهد ، هزاجا  ار  نآ  میق  ای  یلو  هچ  رگا  دیامنب  فرصت  دوخ 

نآ بقاوع  راثآ و  صیخشت  نوچ  دنیامنب  هدارا  دناوتب  هک  يروطب  دشاب  فیفخ  صاخشا  زا  یـضعب  رد  نونج  هجرد  هاگره  دننادب . ار  نآ 
رد عقوم  نآ  رد  اریز  تسا ، حیحـص  هقافا  لاح  رد  يراودا  نونجم  یئاضق  لاـعفا  تسا . هتخانـشن  ربتعم  ار  نآ  نوناـق  دـنهدب ، دـنناوتیمن  ار 

، هقافا لاح  رد  يراودا  نونجم  هک  تسیتروص  رد  رما  نیا  درادـن . وا  ۀـقافا  تیعـضو  رد  ریثأت  وا  دـعب  لبق و  نونج  دـشابیم و  لـقع  لاـمک 
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. تسا لطاب  نونج  تلاح  دننام  وا  یئاضق  لاعفا  دشاب ، تهالب  یجیگ و  تلاحب  هاگره  الا  دوش و  اراد  ار  لقع  يداع  تلاح 
هدوب و نونج  لاح  رد  لمع  نآ  هک  دوش  دیدرت  دهد و  ماجنا  يراودا  نونجم  ار  یئاضق  لمع  هاگره  هک  تسنآ  دیآیم  شیپ  هک  یشسرپ 

؟ تسا مادک  لصا  هقافا  لاح  رد  ای 
هناخ میلـست  دیامن و  هماقا  يوعد  رادیرخ  دشورفب و  ار  دوخ  ۀناخ  تسا ، هدیدرگ  رداص  هاگداد  زا  وا  يراودا  نونج  مکح  هک  یـسک  اًلثم 

يراودا نونجب  وا  هیلع  یلوم  دراد  تسد  رد  هک  هماـن  میق  رجح و  مکح  قبط  رب  هک  دراد  مـالعا  هدـش و  رـضاح  روـجحم  میق  دـهاوخب ، ار 
. تسا حیحـص  هلماعم  هتخورف و  ار  دوخ  هناخ  هقافا  لاح  رد  هدنـشورف  هک  دـهد  خـساپ  رادـیرخ  دـشابیم و  لـطاب  وا  هلماـعم  تسا و  ـالتبم 

ینعی  دشاب  سکعلاب  يوعد  هاگره  نینچمه 
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هاگداد مکح  قبط  هدنـشورف  هکنآ  دانتـساب  رادـیرخ  دـیامن و  ار  هناـخ  نمث  ۀـبلاطم  رادـیرخ  زا  هدوب  هقاـفا  لاـح  رد  عیب  هکنآ  دانتـساب  میق 
. ددرگ هلماعم  نآ  نالطب  یعدم  هدش  عقاو  هلماعم  نونج  لاح  رد  تسا و  يراودا  نونجم 

ملـسم وا  ۀقافا  هکنآ  رب  طورـشم  تسا  ذفان  دیامنیم  يراودا  نونجم  هک  یقوقح  لامعا   ) دیوگیم هک  الاب  ةدام  ترابع  زا  هک  تسنآ  خـساپ 
تحـص یعدم  هکنآ  ات  تسا  لطاب  هدومن  يراودا  نونجم  هک  ياهلماعم  تسا و  نونج  لاح  رد  هلماعم  عوقو  لصا  ددرگیم ، مولعم  دـشاب )

يانبم تسا . هدش  عقاو  هقافا  لاح  رد  هلماعم  هک  دنک  تباث  دیامنیم  زاربا  هک  ياهلدا  ۀلیسوب  هلماعم ) رگید  فرط  ای  دشاب  میق  ای  یلو  هاوخ  )
هدوب یقاب  ای  هدوب  هدـش  لئاز  نونج  هلماعم  داقعنا  ناـمز  رد  هک  دوش  دـیدرت  هچناـنچ  تیروجحم  نونج و  ۀـقباس  اـب  هک  تسنآ  رب  رما  نیا 

. دوش تباث  نآ  فالخ  ات  ددرگیم  باحصتسا  نآ  ءاقب  یلقع ، لصا  دانتساب  تسا ،
رد دیدرت  اریز  دشابیم ، یندـم  نوناق  « 223  » هدام رد  روکذم  ۀحـصلا  ۀـلاصا  ةدـعاق  ءارجا  دراوم  زا  روبزم  دروم  هک  دوش  لاکـشا  هچنانچ 

ناکرا زا  یکی  رد  هک  ددرگیم  يراـج  يدروم  رد  ۀحـصلا  ۀـلاصا  دوشیم  هتفگ  نآ  در  رد  تسا . هدـش  دـقعنم  هک  دـشابیم  يدـقع  تحص 
بجوم هک  دشابیم  الاب  دروم  رد  هکنانچ  ددرگ ، نکر  نآ  نادقفب  مکح  نآب  لمع  اب  هک  دوشن  يراج  یضراعم  یلقع  لصا  هلماعم  تحص 

مکح نونج ، باحـصتسا  اب  هک  تسا  هدوب  نونجم  ًاقباس  هک  دـشابیم  نیلماعتم  زا  یکی  تیلها  دوجو  رد  کش  هلماعم ، تحـص  رد  دـیدرت 
. دنامیمن یقاب  ۀحصلا  ۀلاصا  نایرج  يارب  یلحم  دوشیم و  هلماعم  نیح  رد  وا  نونجب 

. تسا هدش  عقاو  هقافا  نامز  رد  دقع  هک  دیامن  تباث  تحص  یعدم  ات  تسا  يراودا  نونجم  اب  هلماعم  نالطب  لصا ، نیاربانب 
تحـص لصا  دیامنب ، هدنـشورف  ای  رادیرخ  نونج  دانتـساب  ار  دقع  نالطب  يوعد  عفنيذ  دشابن و  نیعیابتم  رد  نونج  هقباس  هک  یتروص  رد 

. دیامن تباث  ار  نآ  فالخ  یعدم ، ات  ددرگیم  يراج 

يدام لاعفا  مود - مسق 

ار نآ  دـیاب  ددرگ  يرگید  ناـیز  بجوم  سک  ره  اریز  تسا ، نماـض  دوش  ریغ  ررـض  ثعاـب  نوـنجم  هاـگره  م  ق . « 1216  » هدام روتسدب 
وا زا  يرادهگن  رادهدهع  هک  دـشابن  وا  نیظفحتـسم  ریـصقت  رثا  رد  نونجم  فرط  زا  هدراو  نایز  هک  تسیتروص  رد  رما  نیا  دـیامن . ناربج 

رشابم زا  يوقا  ببس  تروص  نیا  رد  دنببس و  اهنآ  نیظفحتسم  رشابم و  نونجم  اریز  دننک  ناربج  دیاب  ار  نایز  نآ  نیظفحتسم  الا  دنتسه و 
. تسا

ق. « 7  » هدام تسا . رما  نیا  دیؤم  یندم  تیلوئسم  ینوناق  هحیال  « 7  » هدام
رد ریـصقت  تروص  رد  دشابیم  وا  ةدـهعب  دادرارق  بسح  رب  ای  ًانوناق  ریغـص  ای  نونجم  تبظاوم  ای  يرادـهاگن  هک  یـسک   » یندـم تیلوئـسم 
زا یتمسق  ای  مامت  ناربج  تعاطتسا  هک  یتروص  رد  دشابیم و  ریغـص  ای  نونجم  هیحان  زا  هدراو  نایز  ناربج  لوئـسم  تبظاوم  ای  يرادهاگن 
هک دریگ  تروص  يوحنب  دیاب  نایز  ناربج  تروص  ره  رد  دش و  دهاوخ  ناربج  نایز  ریغص  ای  نونجم  لام  زا  دشاب  هتـشادن  ار  هدراو  نایز 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 1438 

http://www.ghaemiyeh.com


رب وا  زا  تبظاوم  ای  يرادهاگن  رد  ریـصقت  تروص  رد  نونجم  ینماضت  تیلوئـسم  دشابن » نایز  ةدننک  ناربج  یتسدگنت  ترـسع و  بجوم 
. تسا یقوقح  لوصا  فالخ 

ةدنهد اریز  دوب ، دهاوخن  نماض  وا  ددرگ  نآ  فلت  ببس  ای  دنک و  فلت  ار  لام  نآ  نونجم  دهدب و  نونجم  فرصتب  ار  یلام  یسک  هاگره 
ریغ ریغص  فرصتب  ار  یلام  یـسک  هاگره  : » م ق . « 1215  » هدام دشابیم . يوقا  ببس  رـشابم  فعـض  اب  تسا و ، هدرک  دوخ  نایزب  مادقا  لام 

«. دوب دهاوخن  لام  نآ  ندش  فلت  ای  صقان  لوئسم  نونجم  ای  ریغص  دهدب  نونجم  ای  زیمم و 

؟ دنوشیم هتخانش  هنوگچ  نیروجحم  هرصبت -

هراشا

یضرع نیروجحم  یعیبط ، نیروجحم  دناهتسد : ود  رب  نیروجحم 

یعیبط نیروجحم  - 1

دشابیم اهنآ  ۀمانسانش  صاخشا  رد  نس  صخشم  دشاب . مامت  لاس  هدجیه  زا  رتمک  اهنآ  نس  هک  دنتسه  یناسک  راغص  ای  یعیبط  نیروجحم 
دشابیم  نآ  ةدنراد  نس  هدش  هتشون  نآ  رد  هک  یتدالو  خیرات  تسا و  بوسحم  یمسر  دنس  هک 
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دافم فالخ  رب  دوهش  راتفگ  ای  هفایقب و  هتسنادن و  ربتعم  ار  نآ  دنناوتیمن  یمـسر  دانـسا  رتافد  یتلود و  تارادا  اههاگداد و  زا  کی  چیه  و 

رد دیاب  تسا ، هدـش  رکذ  همانـسانش  رد  هک  دـنادیم  نآ  زا  رتشیب  ای  رتمک  ار  همانـسانش  رد  روکذـم  نس  عفنيذ ، هچنانچ  دـنیامن . لمع  نآ 
. ددرگ حیحصت  همانسانش  هطوبرم  تاررقم  قبط  دنک و  يوعد  ۀماقا  هدش  هتفرگ  همانسانش  هک  ياهزوح  ناتسرهش  هاگداد 

وا هاگداد  هک  دهد  هئارا  ار  یمکح  هکنآ  رگم  تسا ، دیشر  ریغ  مکح  رد  دشاب  هتشادن  مامت  لاس  هدجیه  سکره  م  ق . « 1209  » ةدام قبط 
دـشابن مامت  لاس  هدجیه  ياراد  هک  سک  ره  : » م ق . « 1209  » هدام دوشیم . لمع  رداص  مکح  قبط  تروص  نیا  رد  دشاب . هتخانش  دیـشر  ار 

جراخ تمومیق  تحت  زا  دوش  تباث  همکحم  رد  یسک  دشر  مامت  لاس  هدزناپ  زا  دعب  هک  یتروص  رد  کلذ  عم  تسا ، دیـشر  ریغ  مکح  رد 
«. دوشیم

یضرع نیروجحم  - 2

. تشذگ نآ  حرش  هک  دنشابیم  هفس  ای  نونجب  ءالتبم  دنراد و  لاس  هدجیه  زا  شیب  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ 
رگم دومن ، روجحم  دشر  مدـع  ای  نونج  ناونعب  مامت  لاس  هدـجیه  هب  ندیـسر  زا  دـعب  ناوتیمن  ار  سکچـیه  : » م ق . « 1210  » هدام روتسدب 

«. دشاب هدش  تباث  وا  نونج  ای  دشر  مدع  هکنآ 
ای هیفس  ار  یسک  هاگداد  یگدیـسر  نودب  ناوتیمن  تهج  نیدب  دندرگیم و  ضراع  ناسنا  رب  هک  دنتـسه  یحور  تیعـضو  ود  نونج  هفس و 
ار وا  دیاب  تسا  مامت  وا  یسمش  لاس  هدجیه  هک  یسک  نیاربانب  دومن . مورحم  ار  وا  شیلام  قوقح  لاوما و  رد  فرصت  زا  تسناد و  نونجم 
زا رجح  رثا  : » یبـسح روما  « 70  » هدام دـشاب . هدـش  یعطق  رداص و  وا  هفـس  ای  نونج  رب  مکح  هاگداد  فرط  زا  هکنیا  رگم  تخانـش ، دیـشر 

خیراـت زا  رجح  رثا  هتـشاد ، دوجو  رجح  مکح  خـیرات  زا  لـبق  رجح  تلع  هک  دوش  تباـث  رگا  نکیل  دوـشیم ، بترتـم  مکح  تیعطق  خـیرات 
زا یتدم  نتشذگ  زا  سپ  هکنآ  ای  دشاب  رغص  نسب  لصتم  وا  نونج  هفس و  هک  دیامنیمن  قرف  رما  نیا  رد  دوشیم .» بترتم  رجح  تلع  دوجو 

( یصو يردپ ، دج  ردپ ،  ) صاخ یلو  هک  دیامنیمن  قرف  هک  ینانچمه  ددرگ ، نونجم  ای  هیفس  روبزم  نس 
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. دشاب هتشادن  ای  دشاب  هتشاد 
روجحم دشر  مدـع  ای  نونج  ناونعب  ناوتیمن  مامت  لاس  هدـجیه  زا  سپ  ار  سکچـیه   ) هک دـیامنیم  حیرـصت  م  ق . « 1120  » هدام هچنآ  رباـنب 

هدش و هتخانـش  نونجم  یناور  کشزپ  صیخـشت  رثا  رد  هک  یـسک  تسا  ملـسم  دشاب ) هدش  تباث  وا  نونج  ای  دشر  مدع  هکنآ  رگم  دومن ،
. دشاب هدش  رداص  وا  نونج  مکح  هاگداد  ۀلیسوب  یگدیسر  زا  سپ  هکنآ  رگم  تسناد  روجحم  ناوتیمن  دوشیم  يرادهاگن  ناتسرامیت  رد 
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میق نییعت  زا  لبق  نیروجحم  لاوما  ظفح  رد  مود  باب 

هراشا

یعدم ةدهعب  هدشن  نییعت  میق  اهنآ  يارب  هک  مادام  دیشر  ریغ  صاخـشا  نیناجم و  راغـص و  لاوما  رد  تراظن  ظفح و  : » م ق . « 1224  » هدام
«. دش دهاوخ  نیعم  هیلدع  ترازو  ۀمانماظن  بجومب  مومعلا  یعدم  تراظن  ظفح و  زرط  دوب . دهاوخ  مومعلا 

ندش لیم  فیح و  زا  يریگولج  دـنک و  يرادربتروص  وا  لاوما  زا  همزال  لئاسوب  ًاروف  دـیاب  يروجحم  دوجو  رب  عالطا  زا  سپ  ناتـسداد 
. دوش هداد  لیوحت  واب  میق  نییعت  یگدیسر و  زا  سپ  ات  دنک  يرادهاگن  یلحم  رد  ای  دراپسب و  ینیما  تسدب  هکنانچ  دیامنب  نآ 

قوقح ظفح  زا  دـنترابع  هک  دـشابیم  زین  يرادا  فیاظو  ياراد  ناتـسرهش  ناتـسداد  يرتسگداد ، تالیکـشت  لوصا  نوناق  « 16  » هدام قبط 
ءارجا يارب  اـهنآ . زا  یـضعب  اـی  هثرو  ندوبن  مولعم  اـی  تبیغ و  تروص  رد  یفوتم  ۀـکرت  ظـفح  رثـالا و  دوقفم  بئاـغ  نیناـجم و  راـغص و 
تسا نکمم  نآ  نانکراک  هک  ددرگیم  لیکشت  هکرت  ریرحت  نیروجحم و  رتفد  مانب  یصوصخم  ۀبعش  اههکراپ  رد  ناتسداد ، يرادا  فئاظو 

. دنوش باختنا  تلود  نیمدختسم  ریغ  زا 
هاـگره دوشیم . نیعم  ءارزو  تئیه  ۀـمانماظن  بجومب  نآ  مدختـسم  ریغ  ناـنکراک  همحزلا  قح  نیمأـت  روبزم و  رتـفد  روما  ةرادا  لیکـشت و 

ای يرادرهش  نیرومأم  زا  یکی  ای  ماکح  ای  حلص  يانما  ۀلیسوب  ار  دوخ  يرادا  فیاظو  دوخ  تیرومأم  رقم  زا  جراخ  رد  دنهاوخب  اهناتسداد 
. دنراذگ ارجا  عقومب  ار  ناتسداد  روتسد  دنتسه  فلکم  روبزم  نیرومأم  دنیامن ، ماجنا  ینابرهش 

هام 1316 دادرم  بوصم 13  هکرت  ریرحت  نیروجحم و  روما  رتفد  ۀمانماظن 

-: هدام 1

رتفد ةرادا  دوشیم . لیکـشت  تیادـب  مومعلا  یعدـم  تیلؤسمب  هکراـپ و  رد  هکرت  ریرحت  نیروجحم و  رتـفد  تیادـب ، همکحم  ره  ةزوح  رد  »
دروم و  بسح  رب  روبزم 
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«. دنک هفیظو  ماجنا  مومعلا  یعدم  روتسدب  هدش و  رازگرب  هیلدع  ترازو  يرادا  ای  یئاضق  ءاضعا  زا  رفن  کیب  تسا  نکمم  لحم ، ءاضتقا 

-: هدام 2

: دوشیم میسقت  تمسق  راهچب  روبزم  رتفد  »
. راغص قوقح  ظفح  رتفد  - 1

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 1440 

http://www.ghaemiyeh.com


. ءاهفس نیناجم و  قوقح  ظفح  رتفد  - 2
. رثالا دوقفم  نیبئاغ  قوقح  ظفح  رتفد  - 3

«. اهنآ مامت  ای  هثرو  یضعب  ندوب  لوهجم  ای  تبیغ  تروص  رد  یفوتم  ۀکرت  ثراوالب و  یفوتم  ۀکرت  ظفح  رتفد  - 4

-: ةدام 3

«. دوشیم ماجنا  تلود  مدختسم  ریغ  نانکراک  ای  هکراپ و  يرادا  ای  یئاضق  نیمدختسم  ۀلیسوب  لبق  هدام  رد  روکذم  روما  »

-: هدام 4

ءانما و اـهیرتنالک ، لـیبق  زا  دوخ  ینوناـق  ناگدـنیامن  ۀلیـسوب  درک  لـصاح  عـالطا  يریغـص  دوجو  هب  قیرط  رهب  مومعلا  یعدـم  هکنیمه  »
: دهدیم لیذ  روما  رد  یئوجزاب  يارب  مزال  روتسد  هریغ  حلص و  نیرومأم 

. یئاراد نازیم  راغص 2 - دادعت  - 1
. صاخ یلو  مدع  ای  دوجو  - 3

. تمومیق هتسیاش  ناسک  ای  ناگتسب  براقا و  - 4
«. اهنآ ۀنیزه  هنایلاس و  دمآ  رد  نازیم  - 5

-: هدام 5

رد ای  ینوناق  کشزپ  رظن  بسک  هدروآ  لمعب  مزـال  ياـهیئوجزاب  قوف  قیرطب  دـنک  ادـیپ  عـالطا  نونجم  دوجوب  مومعلا  یعدـم  ناـمز  ره  »
«. دومن دهاوخ  رگید  کشزپ  وا  ندوبن  تروص 

-: هدام 6

لمعب ینوناق  یـضتقم  مادـقا  هفـس  زارحا  تروص  رد  هدومن  مزـال  ياـهیئوجزاب  دوش  علطم  یهیفـس  دوجوب  مومعلا  یعدـم  هک  یتروص  رد 
«. دروآ دهاوخ 

-: هدام 7

مومعلا  یعدم  رثالا  دوقفم  نیبئاغ  ای  هثرو  ضعب  ای  مامت  تبیغ  دروم  رد  »
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«. درک دهاوخ  اهنآ  لاوما  نیمأت  رد  یضتقم  مادقا  مزال  ياهیئوجزاب  رب  هوالع 

-: هدام 8

طقف تقوم  نانکراک  تشاد . دنهاوخ  هنایهام  دزمتسد  تباث  نانکراک  تقوم ، ای  دنشاب  تباث  تسا  نکمم  تلود  مدختـسم  ریغ  نانکراک  »
«. دنوشیم راک  دزمتسد  قحتسم  باختنا و  صاخ  دروم  يارب 

-: هدام 9
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، باـیزرا رادـباسح ، زا : دوب  دـنهاوخ  تراـبع  دـنوشیم  باـختنا  هکرت  ریرحت  نیروجحم و  رتفد  يارب  هک  تلود  مدختـسم  ریغ  ناـنکراک  »
«. هربخ لها  ریاس  یشنم و  یچجارح ، رامعم ،

-: هدام 10

باـختنا زرط  تسا و  هیلدـع  ترازو  بیوصت  لـحم و  مومعلا  یعدـم  داهنـشیپ  هب  اـهنآ  لزع  رییغت و  باـختنا و  تباـث و  ناـنکراک  هدـع  »
«. درک دهاوخ  ررقم  همانماظن  بجومب  هیلدع  ترازو  ار  تقوم  ریغ  نانکراک 

-: هدام 11

«. دنشابن قالخا  داسفب  روهشم  هتشاد و  دنوشیم  مادختسا  هک  يراک  يارب  لماک  عالطا  تیوربخ و  دیاب  تلود  مدختسم  ریغ  نانکراک  »

-: هدام 12

«. تسا هیلدع  ترازو  بیوصت  مومعلا و  یعدم  داهنشیپ  هب  تباث  نانکراک  دزمتسد  »

-: هدام 13

نانکراک مومعلا و  یعدـم  نیب  فالتخا  تروص  رد  دروم  نیا  رد  دوشیم و  نییعت  تیادـب  مومعلا  یعدـم  رظنب  تقوم  ناـنکراک  دزمتـسد  »
. دوب دهاوخ  عطاق  تیادب  همکحم  سیئر  رظن  روبزم 

قباطم میق  ای  نیما  ۀلیسوب  وا  دمآرد  زا  قوف  رد  روکذم  دزمتسد  دشاب ، هتشاد  یمیقتسم  دمآرد  روجحم  ای  ریغـص  هک  یتروص  رد  هرـصبت -
«. دش دهاوخ  هتخادرپ  هیلدع  ترازو  ۀمانماظن 

-: هدام 14

زا ضعب  ای  مامت  هک  یثروم  توف  زا  ای  رثالا و  دوقفم  بئاـغ  اـی  هیفـس  اـی  نونجم  اـی  ریغـص  دوجوب  نیروجحم  هکرت  ریرحت  رتفد  هکنیمه  »
قباطم اهنآ  ندـش  لیم  فیح و  طیرفت و  زا  يریگولج  لاوما و  يرادربتروص  يارب  همزال  لئاسو  دـنک  ادـیپ  عالطا  دنـشاب  بئاغ  وا  هثرو 

«. دوب دهاوخ  هیلدع  ترازو  تاررقم 

-: هدام 15

لـقن و لـمح و  هک  یتـمیق  مک  لاوـما  اـی  تسا  بساـنتیب  ۀـنیزه  مزلتـسم  اـهنآ  يرادـهاگن  اـی  یندـش و  عیاـض  هچنآ  روکذـم  لاوـما  زا  »
مزلتسم  اهنآ  يرادهاگن 
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«، دسریم شورفب  هدیازم  روطب  سلجم  تروص  بجومب  مومعلا  یعدم  رماب  تسا  یعیسو  ناکم  لاغشا  تمحز و 

-: هدام 16

ریغ ۀنیزه  تلود و  مدختـسم  ریغ  نانکراک  دزمتـسد  لاس  ره  هجدوب  تیادب  ۀـمکحم  سیئر  تقفاوم  اب  هزوح  ره  تیادـب  مومعلا  یعدـم  »
لوا ات  دوخ  رظن  رکذ  اب  ار  روبزم  ۀجدوب  فانیتسا  ۀکراپ  دتـسرفیم و  دوخ  رقم  فانیتسا  هکراپب  هام  نمهب  مهدزناپ  ات  میظنت و  ار  نآ  ۀبقرتم 
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«. دوش هدراذگ  ءارجا  عقومب  لاس  لوا  زا  ءارزو  تئیه  بیوصت  هیلدع و  ترازو  داهنشیپ  زا  سپ  هک  درادیم  لاسرا  هیلدع  ترازوب  دنفسا 

-: هدام 17

روکذم لحم  زا  تافوقوم  دمآرد  هدراهچ  يدص  کلاملا و  لوهجم  لاوما  ثراو و  الب  هکرت  زا  لصاح  هوجو  زا  قوف  رد  روکذم  هجدوب  »
. دش دهاوخ  نیمأت ، فاقوا  نوناق  ۀمانماظن  هدام 45  موس  قش  رد 

«. دیسر دهاوخ  تعاضبیب  راغص  تیبرت  يرادهاگن و  فرصمب  یفاقوا  تادیاع  هرصبت -

-: هدام 18

ةراداب ار  نآ  تروص  روظنم و  لحم  ره  یفاقوا  ياههجدوب  رد  ار  لبق  هدام  رد  روکذـم  دـمآرد  هلاسهمه  تسا  فلکم  فاقوا  لـک  هرادا  »
«. دیامن میلست  هیلدع  ترازو  يرادباسح 

-: هدام 19

روشک تیادـب  ياـههکراپ  سرتـسد  رد  هیلدـع  ترازو  روتـسد  قباـطم  ار  لـبق  هداـم  رد  روکذـم  هوجو  هیلدـع  ترازو  يرادـباسح  ةرادا  »
هجدوب تسا  فلکم  هیلدـع  ترازو  يرادـباسح  ةرادا  دوـش . تخادرپ  هررقم  تاراـبتعا  دودـح  رد  موـمعلا  یعدـم  هلاوـحب  هک  دراذـگیم 
لاسرا تابـساحم  ناویدـب  راب  کی  هاـم  شـش  ره  دوشیم  نآ  قباـطم  هک  یئاـههنیزه  تروص  بیوصت و  زا  سپ  ار  « 16  » هدام رد  روکذـم 

«. دراد

-: هدام 20

«. دوش هدراذگ  ءارجا  عقومب  هیهت و  همانماظن  نیا  بیوصت  زا  دعب  هام  ود  ات  دیاب  ءانثتسا  روبزم  رتفد  « 1316  » لاس هجدوب  »
روما رد  یمومع  نایعدـم  تلاـخد  دروم  رد  هطوبرم  تاـماظن  نیناوق و  بجوـمب  هک  یتاراـیتخا  فئاـظو و  : » دـیوگیم م  ق . « 1229  » هدام

صاخشا  نیناجم و  راغص و 
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ار ناتـسداد  فئاظو  القتـسم  الاب  دروم  رد  یلوسنق  نیرومأم  دوب .» دهاوخ  یلوسنق  نیرومأم  ةدهعب  ناریا  جراخ  رد  تسا  ررقم  دیـشر  ریغ 
. دنشابیمن اراد  ار  وا  فرط  زا  یگدنیامن  تمس  دنهدیم و  ماجنا 

نآ تکلمم  رد  ار  دوخ  تیرومأم  یلوسنق  رومأم  هک  یتلود  ناریا و  تلود  نیب  هدـقعنم  ياهدادرارق  دوهع و  رد  رگا  : » م ق . « 1230  » هدام
اب هک  يدـح  ات  ار  هدام  ود  نآ  دافم  روکذـم  نیرومأـم  دـشاب  هدـش  ذاـختا  قوف  ةداـم  ود  تاررقم  فـالخ  رب  یبیترت  دـننکیم ، ارجا  تلود 

یساسا نوناق  قبط  رب  هک  يدوهع  تاررقم  : » م ق . « 9  » ةدام روتـسدب  اریز  درک :» دنهاوخ  ارجا  دشابن  فلاخم  دادرارق  ای  هماندهع  تاررقم 
«. تسا نوناق  مکح  رد  دشاب  هدش  دقعنم  لود  ریاس  ناریا و  تلود  نیب 
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رجحب یگدیسر  موس  باب 

هراشا
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هکنآ رگم  دومن ، روجحم  دشر  مدع  ای  نونج  ناونعب  مامت  لاس  هدجیه  هب  ندیـسر  زا  دعب  ناوتیمن  ار  سکچـیه  : » م ق . « 1210  » هدام قبط 
هک ۀطوبرم  داوم  زا  هکنانچ  دیامنب و  رجحب  یگدیسر  دناوتیمن  تساوخرد  نودب  ًامیقتسم  هاگداد  دشاب .» هدش  تباث  وا  نونج  ای  دشر  مدع 

. دـیامنب رداص  هفـس  نونج و  مکح  دـناوتیم  ناتـسداد  تساوخردـب  طقف  هاگداد  تسا ، دوهـشم  دـش  دـهاوخ  هدـید  ًادـعب  بلاطم  نایب  رد 
ای نونجم  دوجو  زا  هک  یناسک  دیامنب ، رجح  مکح  تساوخرد  هاگداد  زا  دناوتب  ات  دشاب  هاگآ  یسک  هفس  نونج و  زا  هکنآ  يارب  ناتسداد 

. دنهدب عالطا  اهنآ  تماقا  لحم  ةزوح  ناتسرهش  هاگداد  ناتسدادب  دیاب  دنوش ، هاگآ  هدیدرگن  رداص  وا  هفس  نونج و  رب  مکح  هک  یهیفس 
. ددرگیم نایب  تمسق  هس  رد  الاب  رما 

روجحم دوجو  زا  ناتسدادب  نداد  عالطا  لوا - تمسق 

هراشا

. دهد عالطا  دوخ  ةزوح  ناتسدادب  ار  رما  روجحم  دوجو  رب  عالطا  زا  سپ  دیاب  لیذ  صاخشا 

روجحم نیوبا  زا  کی  ره  - 1

دوش نیعم  میق  اهنآ  دـالوا  يارب  دـیاب  لـبق  ةداـم  بجومب  هک  يدراوم  رد  تسا  فلکم  نیوبا  زا  کـی  ره  : » م ق . « 1219  » ةدام روتسدب  - 
لمعب میق  بصن  يارب  مزال  مادقا  هک  دنیامن  اضاقت  وا  زا  هداد و  عالطا  وا  هدنیامنب  ای  دوخ و  تماقا  ةزوح  تیادب  مومعلا  یعدمب  ار  بتارم 

«. دروآ
اب اهنآ  تسا  نکمم  رگید  فرط  زا  دـنیامنیم و  ادـیپ  عالطا  میق  نتـشادب  دوخ  دـنزرف  جایتحا  رب  نارگید  زا  رتدوز  ًامومع  نیوبا  هکنآب  رظن 

هدافتسا  ءوس  لفط  تیروجحم 
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عالطا ناتـسدادب  ار  بتارم  هک  تسا  هدومن  فلکم  ار  اـهنآ  هداد و  نیوباـب  صاـصتخا  ار  هداـم  نوناـق  هک  تسا  نیا  دـنیامنب  وا  یئاراد  زا 
. دنهد

روجحم يابرقا  - 2

اب هک  تسا  یئابرقا  ةدهعب  لبق  ةدام  رد  ررقم  فیلکت  ماجنا  اهنآ ، عالطا  مدع  ای  نیوبا  زا  کیچیه  ندوبن  تروص  رد  : » م ق . « 1220  » هدام
هقبط و ره  رد  دـنروجحم  یعاضر  یببـس و  یبسن و  نادـنواشیوخ  ءابرقا  زا  روظنم  دـنیامنیم .» یگدـنز  اـج  کـی  رد  میقب  جاـتحم  صخش 
وا یحور  تلاح  زا  دنـشابیم و  دوجوم  روجحم  نیوبا  زا  یکی  هک  یتروص  رد  تسا  هدـش  حیرـصت  الاب  ةدام  رد  هکنانچ  دنـشاب . هک  هجرد 

. دنرادن ناتسدادب  روجحم  دوجو  زا  نداد  عالطا  رد  یفیلکت  هنوگچیه  ءابرقا  دراد  عالطا 

روجحم رهوش  ای  نز  - 3

زین هجوز  ای  جوز  دشاب  هتـشاد  رهوش  ای  نز  دوش  میق  بصن  وا  يارب  دـیاب  « 1218  » ةدام بجومب  یـسک  رگا  : » م ق . « 1221  » ةدام روتسدب 
نیجوز زا  کی  ره  فیلکت  دیامن . هاگآ  ار  ناتسداد  روجحم  دوجو  زا  دیاب  و  دوب .» دنهاوخ  « 1219  » ةدام رد  ررقم  فیلکت  ماجناب  فلکم 

دالوا تیروجحم  هب  اهنآ  نتشاد  عالطا  نیوبا و  ندوب  اب  نیاربانب  تسا ، لقتـسم  فیلکت  يرگید  تیروجحم  زا  ناتـسدادب  نداد  عالطا  رد 
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. دهد عالطا  ناتسدادب  ار  يرگید  یحور  تیعضو  هک  دنشابیم  رادهدهع  نیجوز  زا  کی  ره  دوخ ،

ریغص میق  - 4

دیاب میق  دشاب  نونجم  ای  هیفس  دشر  نسب  ندیـسر  نامز  رد  درادن  صاخ  یلو  هک  يریغـص  هاگره  : » یبسح روما  نوناق  « 59  » ةدام روتسدب 
هدومن و قیقحت  تهافـس  نونج و  عوضوم  رد  تسا  فلکم  رما  نیاب  عالطا  زا  سپ  ناتـسداد  دهد و  عالطا  ار  وا  هفـس  ای  نونج  ناتـسدادب 

هفـس ای  نونج  زارحا  یگدیـسر و  زا  سپ  هاگداد  دتـسرفب و  هاگدادب  هریغ  نیعلطم و  تاعالطا  سانـشراک و  تایرظن  زا  معا  ار  نآ  لئالد 
«. دومن ءاقبا  تمومیقب  مه  ار  قباس  میق  تسا  نکمم  تروص  نیا  رد  دیامنیم . رداص  رجح  ءاقب  رارمتساب و  مکح 

. دننک نییعت  وا  يارب  ار  يرگید  میق  تسا  نکمم  هک  ینانچمه 

يرادرهش ینابرهش و  - 5

دنوش  ینونجم  دوجوب  علطم  هک  لحم  هیدلب  هیمظن و  تارادا  زا  کی  ره  : » يرتسگداد تالیکشت  لوصا  نوناق  مهن  تصش و  هدام  روتسدب 
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رد موقرم  بیترتب  هربخ  لها  رظن  بسک  زا  سپ  مومعلا  یعدـم  هداد و  دوخ  ةزوح  تیادـب  ۀـکراپب  ار  همزال  تاعالطا  ًاروف  دنتـسه  فلکم 
«. دومن دهاوخ  راتفر  قوف  هدام 

تبث رامآ و  هرادا  يرادرهـش و  یندـم ، نوناـق  و 1221  و 1220  ةداـم 1219  رد  روکذـم  صاخـشا  رب  هوـالع   » یبسح روما  ق  « 55  » هدام
ناتـسدادب تسا  میق  نییعتب  جاتحم  هک  يریغـص  دوجوب  عالطا  زا  سپ  دـنفلکم  لحم  ره  رد  رادـشخب  ناـبهد و  اـهنآ و  نیرومأـم  لاوحا و 

«. دهد عالطا  دوخ  ةزوح  ناتسرهش 

هاگداد - 6

هتـشادن میق  ای  یـصو  ای  یلو  هک  دوش  يروجحم  دوجوب  علطم  يوعد  نایرج  رد  هک  اههاگداد  زا  کـی  ره   » یبسح روما  هدام 56  روتسدب 
«. دهد عالطا  میق  نییعت  يارب  ناتسدادب  دیاب  دشاب 

. دشابیم روجحم  دوجو  رب  ناتسداد  یهاگآ  تشذگ  هناگشش  دراوم  رد  هچنآ  زا  روظنم 
دیاب « 1218  » ةداـم قباـطم  هک  یـصخش  دوجوب  ءاـحنا  زا  يوحنب  مومعلا  یعدـم  هک  يدروم  ره  رد  : » م ق . « 1222  » ةدام روتـسدب  نیاربانب 
روبزم ۀـمکحمب  دـنادیم  بساـنم  تمومیق  يارب  هک  ار  یـصاخشا  عوجر و  عرـش  همکحمب  دـیاب  دـیدرگ  قوبـسم  دوش  میق  بصن  وا  يارب 

«. دنک یفرعم 
هاگدادب عجار  تمومیق  روما  هدیدرگ و  خسن  یبسح  روما  نوناق  « 48  » ةدام ۀلیسوب  میق  بصن  رد  عرش  ۀمکحم  تیحالصب  طوبرم  تمسق 

تسا یناتـسرهش  هاگدادب  عجار  تمومیق  روما  : » یبسح روما  نوناق  « 48  » هدام تسنآ . ةزوح  رد  روجحم  هاگتماقا  هک  دـشابیم  یناتـسرهش 
نآ ةزوح  رد  روجحم  هک  یهاـگداد  دـشاب  هتـشادن  هاـگتماقا  ناریا  رد  روـجحم  رگا  تسا و  هاـگداد  نآ  ةزوـح  رد  روـجحم  هاـگتماقا  هک 

«. تسا حلاص  تمومیق  روما  يارب  دراد  ینکس  هاگداد 
، هک تسنآ  دـیامنب  مادـقا  میق  نییعت  يارب  روـجحم  دوـجو  رب  عـالطا  زا  سپ  ناتـسداد  هتـشاد  ررقم  ًاـقلطم  هـک  م  ق . « 1222  » هداـم روظنم 

مکح تساوخرد  تسا  رکذـتم  م  ق . « 1223  » ةدام هکنانچ  ناتـسرهش  هاگداد  زا  دـیاب  میق  نییعت  زا  لبق  هفـس  نونج و  دروم  رد  ناتـسداد 
مکح رودص  هاگداد و  یگدیسرب  جایتحا  هک  راغص  دروم  رد  دنک و  میق  بصن  تساوخرد  رجح  مکح  ندش  یعطق  زا  سپ  دیامن و  رجح 

. دیامنب میق  نییعت  تساوخرد  هاگداد  زا  ًامیقتسم  درادن  رجح 
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ناتسداد فرط  زا  رجح  مکح  تساوخرد  مود - تمسق 

یناور کشزپب  عوجر  اًـلبق  م  ق . « 1223  » هدام روتـسدب  دـیدرگ  هاگآ  نونجم  دوجو  رب  ءاحنا  زا  يوحنب  دوخ  ةزوح  رد  هچناـنچ  ناتـسداد 
دوخ ةزوح  ناتـسرهش  هاگدادـب  رجح  مکح  تساوخرد  تسویپب  ار  کـشزپ  ۀـیرظن  تفاـی ، نونجم  ار  وا  روبزم  کـشزپ  هاـگره  دـیامنیم ،

نآ دید ، ملسم  ار  وا  تهافس  هچنانچ  هدروآ  تسدب  یفاک  تاعالطا  نیعلطم  زا  تفای  یهگآ  یهیفس  دوجو  رب  هاگره  نینچمه  دتـسرفیم .
مومعلا یعدم  نیناجم  دروم  رد  : » م ق . ةدام 1223 » . » دتسرفیم دوخ  ةزوح  ناتسرهش  هاگدادب  تهافـس  مکح  تساوخرد  تسویپ  ار  هلدا 

عوجر عرش  ۀمکحمب  مومعلا  یعدم  نونج  تابثا  تروص  رد  دراد . لاسرا  یئادتبا  ۀمکحمب  ار  هربخ  تایرظن  هدرک  هربخب  عوجر  اًلبق  دیاب 
. دوش میق  بصن  ات  دنکیم 

هدروآ تسدب  وا  تهافس  باب  رد  هیفاک  تاعالطا  نیعلطم  هلیـسوب  البق  هک  تسا  فلکم  مومعلا  یعدم  زین  دیـشر  ریغ  صاخـشا  دروم  رد 
همکحمب میق  بصن  يارب  دشر  مدع  مکح  رودص  زا  سپ  دیامن و  يوعد  ۀماقا  تیادب  همکحم  رد  دید  ملـسم  ار  تهافـس  هک  یتروص  رد 

«. دیامن عوجر  عرش 
هداد عالطا  یـصخش  تهافـس  مومعلا  یعدـمب  یقیرط  ره  زا  : » درادـیم ررقم  يرتسگداد  تالیکـشت  لوصا  مداتفه  هدام  دیـشر  ریغب  عجار 

تیادـب همکحم  رد  دـید  ملـسم  ار  تهافـس  هک ، یتروص  رد  هدروآ  تسدـب  هیفاک  تاعالطا  نیعلطم  ۀلیـسوب  تسا  فلکم  هیلا  راشم  دوش 
بصن یعطق و  فیلکت  نییعت  يارب  ار  رما  ۀیـسود  مومعلا  یعدم  دومن  قیدصت  ار  هیلع  یعدم  تهافـس  همکحم  هاگره  هدرک ، يوعد  ۀماقا 

«. داتسرف دهاوخ  عرش  همکحمب  میق 
ًامیقتـسم دـیآیم و  لمعب  یلو  هلیـسوب  دراد  صاخ  یلو  تسا و  رغـص  نامزب  لصتم  وا  هفـس  اـی  نونج  هک  یـسک  رجح  مکح  تساوخ  رد 

. دیامنیم میدقت  هاگدادب  تساوخداد 
. تسا هدش  خسن  یبسح  روما  نوناق  « 48  » هدام ۀلیسوب  هیفس  نونجم و  ریغص و  دروم  رد  میق  بصن  يارب  عرش  همکحم  تیحالص 

رجحب یگدیسر  حلاص و  هاگداد  موس - تمسق 

هراشا

تـساوخرد ناتـسداد  نیاربانب  دشابیم . رجح  يوعدب  یگدیـسر  يارب  حلاص  دراد  تنوکـس  نآ  هزوح  رد  روجحم  هک  یناتـسرهش  هاگداد 
. دهدیم دیامنیم  هفیظو  ماجنا  وا  ةزوح  رد  دوخ  هک  یناتسرهش  هاگدادب  ار  رجح 
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طبنتسم  ) ددرگیم هماقا  نارهت  ناتسرهش  هاگداد  رد  نارهت  ناتسداد  ۀلیسوب  رجح  يوعد  دشاب  روشک  زا  جراخ  رد  روجحم  هک  یتروص  رد 

هاگداد رتفدب  ناتسداد  فرط  زا  رجح  مکح  تساوخرد  ندیسر  زا  سپ  یبسح .) روما  نوناق  « 55 - 48  » هدام زا  میق  نییعتب  هطوبرم  داوم  زا 
هدـش وا  رجح  تساوخرد  هک  یـسک  ناتـسدادب و  روبزم  تقو  دـیامنیم  نیعم  یگدیـسر  يارب  تبون  زا  جراخ  ار  یتقو  هاگداد  ناتـسرهش ،
تقو راطخا  اب  هیفس  ای  نونجم  هچنانچ  دیامنیم و  یگدیسرب  عورش  هاگداد  ررقم  ۀسلج  رد  دنوش . رضاح  هاگداد  رد  ات  دوشیم  راطخا  تسا 

دهاوخ ار  مزال  تاقیقحت  الا  داد و  دهاوخ  مکح  تسناد  رجح  مکح  رودص  يارب  یفاک  ار  يزاربا  هلدا  هچنانچ  هاگداد  دندیدرگن  رـضاح 
جاتحم هک  يدروم  رد  دناوتیم  دوخ  هکلب  دیامنیمن ، يزاربا  ۀلداب  افتکا  يداع  يواعدب  یگدیـسر  دـننام  دوخ  یگدیـسر  رد  هاگداد  دومن .
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: دیوگیم یبسح  روما  نوناق  « 57  » ةدام هک  تسا  نیا  دیامنب . تاقیقحت  دنادیم  مزال  هک  یناسک  زا  ای  دیامن و  عوجر  یناور  کشزپب  دـنادب 
لمعب دنادب  مزال  هک  یقیقحت  هنوگ  ره  دناهدش  یفرعم  هیفـس  ای  نونجم  هک  یـصاخشاب  تبـسن  هاگداد  رجح  تساوخردـب  یگدیـسر  رد  »

هدـنیامن هدربمان  صاخـشا  زا  قیقحت  يارب  ای  هدومن و  راـضحا  دـنادب  هدافتـسا  لـباق  ار  اـهنآ  تاـعالطا  هک  یـصاخشا  دـناوتیم  دروآیم و 
 ...«. دتسرفب

هاگداد رد  دناوتن  صخش  نآ  دنک و  قیقحت  هدش  روجحم  هک  یـسک  زا  دنادب  مزال  هاگداد  هاگره  : » یبسح روما  نوناق  « 58  » هدام روتسدب 
رد رما  نیا  دـیامنیم .» قیقحت  وا  زا  هاـگداد  زا  جراـخ  رد  هدـنیامن  ۀلیـسوب  اـی  اصخـش  هاـگداد  سرداد  دوش ، رـضاح  هجوم  رذـع  ۀطـساوب 

بجوم دـنروآ  هاگدادـب  هدومن  جراـخ  ار  وا  دـنهاوخب  هاـگره  دـشاب و  اوادـم  تحت  ناتـسرامیب  رد  اـی  يرتـسب و  روجحم  هک  تسیتروص 
. دشاب نارگید  ای  دوخ و  تمحز 

. دراد مالعا  ار  دوخ  میمـصت  زور  ود  فرظ  رد  اـهتنم  دـیاب  یبسح  روما  نوناـق  « 24  » هدام روتـسدب  یگدیـسر  یئوجزاب و  زا  سپ  سرداد 
تـسا هدـش  وا  رجح  تساوخرد  هک  دومن  ار  یـسک  رجح  زارحا  هاگره  هاـگداد  تسا  رکذـتم  یبسح  روما  نوناـق  « 57  » ةدام لیذ  هکناـنچ 

. دیامنیم در  ار  رجح  تساوخرد  رجح  زارحا  مدع  تروص  رد  دهدیم و  رجحب  مکح 
 277 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

تـسا هدافتـسا  لباق  اهنآ  تاـعالطا  هک  یـصاخشا  زا  مزـال  تاـقیقحتب  رجح  صیخـشت  يارب  ار  هاـگداد  هک  ـالاب  ةداـم  راـتفگ  زا  هکناـنچ 
بجوم هک  ار  یناور  کشزپ  رظن  تعباتم  نوناق  ددرگیم ، مولعم  دوشب ، روجحم  صخـش  زا  قیقحت  هداد  هزاجا  نینچمه  هدومن و  یئامنهار 

نیئآ نوناق  « 460  » هداـم قبط  هکنآ  رب  هوـالع  تسا ، هتـسنادن  مزـال  رجح  مکح  رودـص  يارب  هدوـب  ناتـسداد  فرط  زا  رجح  تساوـخرد 
نآ تعباتم  هاگداد  دشاب ، هتـشادن  تقفاوم  هلأسم  مولعم  ققحم و  لاوحا  عاضوا و  اب  سانـشراک  ةدیقع  هک  یتروص  رد  : » یندـم یـسرداد 

: هاگداد فرط  زا  رجح  مکح  رودص  كالم  نیاربانب  دیامنیمن .» ار  هدیقع 
هک هنوگنآ  ار  هطبغ  هدوـمن  دوـخ  یئاراد  رد  نوـنک  اـت  هدـناوخ  هک  یتافرـصت  ددرگ  تباـث  هاـگداد  رب  هک  تسنآ  هیفـس  دروـم  رد  فـلا -

. تسا هدومنن  فرصم  هدرکیم  اضتقا  وا  یئاراد  وا و  تیعضو  هک  یئاههار  رد  هدرکن و  تیاعر  تسا  القع  فراعتم 
ار دوخ  یـصخش  لاوما  ةرادا  تیلباق  یغامد  باصعا  لالتخا  رثا  رد  هدـناوخ  هک  دوش  ملـسم  هاگداد  دزن  هک  تسنآ  نونجم  دروم  رد  ب -

. دشابیمن اراد  تسا  ناکم  نامز و  نامدرم  فراعتم  هک  هنوگنآ 
صیخـشت بجوم  نآ  نییعت  اریز  تسا ، رجح  نامز  يادتبا  نییعت  دـهد  رارق  دـیاب  هجوت  دروم  رجحب  یگدیـسر  رد  سرداد  هک  یعوضوم 

یبسح روما  ق . « 71  » ةدام ار  رما  نیا  تسا . هدومن  مکح  رودـص  خـیرات  زا  لبق  روجحم  هک  تسا  يدوقع  تـالماعم و  یقوقح  تیعـضو 
خیرات يادتبا  دیاب  هاگداد  دشاب ، هدش  ثداح  دـشر  زا  دـعب  رجح  تلع  هک  يدراوم  رد  : » یبسح روما  ق . « 71  » هدام تسا . هدرک  حیرصت 

يادـتبا رکذـب  جایتحا  دـشاب  دـشر  ّنسب  لصتم  رجح  هک  یتروص  رد  اـما  دـیامن .» دـیق  دوخ  مکح  رد  تسا  هدـش  مولعم  وا  رب  هک  ار  رجح 
روبزم صخـش  درادـن و  رب  رد  ار  یقوقح  رثا  ًامومع  یگلاـس )  18  ) دشر نس  زا  لبق  نونج  خیرات  يادـتبا  نتـسناد  اریز  تسین ، نآ  خـیرات 
هکنانچ دریگ  رارق  فالتخا  دروم  یگلاس  « 18  » نس زا  لبق  زیمم  ریغص  نونج  هک  یتروص  رد  اما  دشابیم . دیشر  ریغ  مکح  رد  رغص  رابتعاب 

یـسک هاگره  اًلثم  دوشیم . یگدیـسر  یلـصا  ياوعد  عبتب  هکلب  دریگیمن  رارق  هاگداد  یگدیـسر  دروم  ًامیقتـسم  دوشیم  دافتـسم  الاب  ةدام  زا 
تساوخرد 
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یهاوگ تسا و  هدوب  نونجم  روبزم  ریغص  هبه ، لوبق  خیرات  رد  هکنآ  دانتساب  دیامنب  هاگداد  زا  تسا  هتفریذپ  زیمم  ریغـص  هک  ار  ۀبه  نالطب 

رد وا  یحور  تیعضوب  یگدیـسر  تسا  راچان  تساوخرد ، درومب  یگدیـسر  تامدقم  باب  زا  هاگداد  دیامن . تسویپ  ار  وا  جلاعم  کشزپ 
صاصتخا دشاب  دشر  زا  دعب  رجح  تلع  هک  یتروص  رد  رجح  خیرات  يادتبا  نییعت  موزلب  هدام  دیق  نیاربانب ، دیامنب . هبه  دـقع  داقعنا  نامز 
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. دوش تساوخرد  هاگداد  زا  القتسم  رجح  مکح  هک  دراد  يدرومب 

هاگداد فرط  زا  تقوم  نیما  نییعت  - 1

ةراداب میق  مادقا  میق و  نییعت  مکح و  تیعطق  ات  هدش  هاگداد  زا  وا  رجح  تساوخرد  هک  یسک  رجحب  یگدیـسر  نایرج  تسا  نکمم  نوچ 
عیاض تبظاوم  مدع  رثا  رد  ای  دوش و  لیم  فیح و  نارگید  ۀلیسوب  ای  دیامنب و  یتافرصت  دوخ  یئاراد  رد  روجحم  دماجنا و  لوطب  وا  لاوما 

وا رجح  تساوخرد  هک  ار  یصخش  دناوتیم  هاگداد  : » یبسح روما  نوناق  « 64  » ةدام روتسدب  دوش ، روجحم  هجوتم  نایز  هار  نیا  زا  ددرگ و 
دیامن عونمم  ۀقوم  لاوما  رد  تافرصت  مامت  ای  ضعب  زا  نآ  ندش  یعطق  زا  لبق  مکح و  رودص  زا  دعب  ای  مکح و  رودص  زا  لبق  تسا  هدش 
طونم الاب  دروم  رد  نیما  نییعت  دـیامنیم .» نیعم  دراد  ترورـض  هک  یتافرـصت  لاوما و  ظـفح  يارب  ۀـقوم  ینیما  هاـگداد  تروص  نیا  رد  و 

هک دیامنیم  یگدیـسر  رجح  تساوخردب  هک  تسا  یهاگداد  رظنب  ًامیقتـسم  دـشابیمن و  روجحم  يابرقا  زا  یکی  ای  ناتـسداد  تساوخردـب 
وا مادقا  میق و  نییعت  رجح و  مکح  تیعطق  ات  تسا  نکمم  هک  دهد  صیخشت  يروط  وا  یئاراد  ةرادا  ثیح  زا  ار  روجحم  تیعـضو  هاگره 

یتافرصت یئاراد و  ظفح  طقف  روبزم  نیما  تارایتخا  دنکیم . نیعم  تقوم  نیما  تمسب  دنادب  حالـص  هک  اریـسک  دیآ  دراو  روجحمب  ینایز 
هک لیبق  ره  زا  لاوما  يرادهاگن  هنیزه  روجحم و  مزال  هنیزه  هیدأت  زا  تسا  معا  روبزم  تافرصت  دراد . ترورـض  نآ  يرادهاگن  هک  تسا 

. دشاب

هاگداد میمصت  ندوب  شهوژپ  لباق  - 2

: یبسح روما  نوناق  « 69  » ةدام روتسدب  نینچمه  ددرگیم  غالبا  تسا  هدش  وا  رجح  تساوخرد  هک  یسکب  هاگداد  میمصت 
عالطا  ناتسدادب  دنادب  یضتقم  هک  یقیرط  رهب  ار  دوخ  تامیمصت  روما  مامت  رد  هاگداد  »
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لمعب وا  ۀلیـسوب  هاگداد  زا  رجح  تساوخرد  هدومن و  روجحم  یئاراد  لاوما و  تراظن  ظـفحب و  فلکم  ار  ناتـسداد  نوناـق  اریز  دـهدیم .»

شهوژپ دـناوتیم  دوبن  قفاوم  هاگداد  میمـصت  اب  میق  اـی  روجحم  ناتـسداد ، هچناـنچ  هاـگداد ، میمـصت  غـالبا  زا  سپ  نیارباـنب  تسا . هدـمآ 
شهوژپ دنناوتیم  ریز  دراوم  رد  هاگداد  تامیمصتب  تبسن  روجحم  میق  روجحم و  ناتسداد و  : » یبسح روما  نوناق  « 66  » ةدام قبط  دهاوخب .

«. دنراد شهوژپ  قح  اهنآ  زا  کی  ره  دشاب  ددعتم  میق  رگا  دنهاوخب .
هاگداد دیامنب و  هاگداد  زا  هفـس  ای  نونج  ناونعب  ار  یـسک  رجح  مکح  تساوخرد  ناتـسداد  هک  تسا  يدروم  رد  نآ  و  رجح - مکح  - 1

. دنک رداص  ار  وا  رجح  مکح 
ءاقب رب  مکح  هاگداد  دیامنب و  هاگداد  زا  ار  یسک  رجح  ءاقب  مکح  تساوخرد  یلو  ای  ناتسداد  هک  تسا  يدروم  رد  نآ  و  رجح - ءاقب  - 2

. دیامن رداص  تسا  رغص  نامزب  لصتم  وا  هفس  نونج و 
رجح عفر  مکح  تساوخرد  قبط  هاـگداد  هدـش و  یهیفـس  نونجم و  زا  رجح  عفر  تساوخرد  هک  تسا  يدروـم  رد  نآ  و  رجح - عـفر  - 3

. تسا هدومن  رداص 
هتفریذپ هاگداد  فرط  زا  هفـس  ای  نونج  ناونعب  یـسک  رجح  رب  ناتـسداد  تساوخرد  هک  تسا  يدروم  رد  نآ  و  رجح - تساوخرد  در  - 4

. ددرگ در  دوشن و 
شهفس نونج و  هکنآ  ناونعب  یـسک  رجح  ءاقب  رب  یلو  ای  ناتـسداد  تساوخرد  هک  تسا  يدروم  رد  نآ  و  رجح - ءاقب  تساوخرد  در  - 5

. دوش در  هاگداد  فرط  زا  تسا  رغص  نامزب  لصتم 
تسا هدش  هتخانش  روجحم  البق  هاگداد  فرط  زا  هک  یـسک  رجح  عفر  تساوخرد  هک  تسیتروص  رد  نآ  و  رجح - عفر  تساوخرد  در  - 6
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. ددرگ در  دوشن و  هتفریذپ 

هاگداد مکح  ءارجا  - 3

لوصا ق . « 599  » ةدام دوشیم . عورـش  تسا  مزال  مکح  ءارجا  يارب  هک  یتامادـقا  دـشابیم و  ارجا  لـباق  تیعطق  زا  سپ  یلک  روطب  ماـکحا 
مکاحم  ماکحا  زا  مکح  چیه  : » دیوگیم يرمق  « 1329  » بوصم یقوقح  تامکاحم 
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هک ياهمکحم  زا  دنکیم  نیعم  نوناق  هک  يدراوم  رد  نآ  تقوم  يارجا  رارق  ای  هدش  یعطق  هکنیا  رگم  دوشیمن  هدراذـگ  ارجا  عقومب  هیلدـع 

«. دشاب هدش  رداص  دراد  تیحالص 
یـشهوژپ مکح  رودص  ای  شهوژپ  تدم  ءاضقنا  هطـساوب  رجح  مکح  ندش  یعطق  زا  دعب  : » یبسح روما  نوناق  « 65  » ةدام روتسدب  نیاربانب 

«. ددرگیم میق  نییعتب  مادقا  رجحب ،

رجح رثا  مراهچ - تمسق 

. تسا هدش  نییعت  هاگداد  مکح  رد  هک  تسا  یخیرات  زا  دشاب  دوخ  یلام  قوقح  لاوما و  رد  فرصت  زا  روجحم  ندوب  عونمم  هک  رجح  رثا 
، تسا هدرک  تیروجحم  مالعا  هدومن و  رجحب  یگدیـسر  قلطم  روطب  هکلب  دشاب ، هدشن  نیعم  رجح  خیرات  ءادتبا  هاگداد  مکح  رد  هچنانچ 

بترتـم مکح  تیعطق  خـیرات  زا  رجح  رثا  : » یبـسح روما  نوناـق  « 70  » هدام دوب . دـهاوخ  هاـگداد  مکح  ندـش  یعطق  خـیرات  زا  نآ  ءادـتبا 
«. دوشیم بترتم  رجح  تلع  دوجو  خیرات  زا  رجح  رثا  هتـشاد  دوجو  رجح  مکح  خیرات  زا  لبق  رجح  تلع  هک  دوش  تباث  رگا  نکیل  دوشیم ،

. ددرگیم رثا  الب  هدومن  دوخ  تیروجحم  خیرات  زا  روجحم  هک  یقوقح  لامعا  و 

نآ نالعا  نیروجحم و  مان  تبث  مجنپ - تمسق 

یماسا : » م ق . « 1226  » ةدام روتسدب  هک  تسا  دوجوم  نیروجحم  مان  تبث  يارب  یـصوصخم  رتفد  هکرت  ریرحت  نیروجحم و  رتفد  ةرادا  رد 
يارب روبزم  رتفدب  هعجارم  دوش . تبث  صوصخم  رتفد  رد  دـیاب  دـندرگیم  روجحم  هفـس  ای  نونج  تلعب  دـشر  ربک و  زا  دـعب  هک  یـصاخشا 

. تسا مزال  یعامتجا  طباور  رد  صاخشا  یقوقح  تیعضو  نتسناد  اریز  تسا .» دازآ  مومع 
یعدم دیدرگ ، نیعم  میق  وا  يارب  عرش  همکحم  طسوتب  رداص و  رفن  کی  دشر  مدع  ای  نونج  مکح  هکنیمه  : » م ق . « 1225  » ةدام روتسدب 

هدمع هبـسنلاب  تالماعم  فرط  تسا  نکمم  وا  یئاراد  تیعـضوب  رظن  هک  یـسک  ره  رجح  راشتنا  دیامن . نالعا  ار  نآ  رجح  دناوتیم  مومعلا 
دنوش و  هاگآ  وا  هفس  نونج و  زا  یگمه  ات  تسا .» یمازلا  ددرگ  عقاو 
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هاگداد دـشر  مدـع  ای  نونجب  یگدیـسر  يارب  حـلاص  عجرم  تشذـگ  هکناـنچ   ) دـننکن لاکـشا  راـچد  ار  دوخ  دـنیامنن و  وا  اـب  یتـالماعم 

(. تسا ناتسرهش 

دقع نالطب  يوعدب  یگدیسر  نایرج  رد  نیدقاعتم  زا  یکی  رجحب  یگدیسر  هرصبت -
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هراشا

يوعدب یگدیـسر  نایرج  رد  تسا  نکمم  دیامنب ، یـسک  رجحب  یگدیـسر  ناتـسداد  تساوخردـب  ًامیقتـسم  هاگداد  تسا  نکمم  هکنانچ 
. تسا هدوب  هیفس ) ای  نونجم   ) روجحم عاقیا  ای  دقع  داقعنا  نامز  رد  وا  فرط  ای  دوخ  هک  ددرگ  یعدم  عفنيذ  يرگید 

یگدیسر لباق  دیآیم  لمعب  يوعد  لصاب  یگدیسر  هک  یئاضق  ةزوح  ره  رد  دشاب و  هک  یـسرداد  لحارم  زا  هلحرم  ره  رد  روبزم  يوعد 
تیفرطب عیاـب  هک  يوعد  رد  ـالثم  دوش ، عاـجرا  تسا  نآ  رد  روجحم  هک  یناتـسرهش  هاگدادـب  رجح  يوعدـب  یگدیـسر  دـیابن  دـشابیم و 

ۀلماعم هدوب  هیفس  ای  نونجم و  دقع  نامز  رد  عیاب  نوچ  هک  ددرگ  یعدم  عافد  ماقم  رد  يرتشم  هاگره  دیامنیم  هماقا  نمث  میلست  رب  يرتشم 
هک یـسک  رجحب  دـیاب  راچان  دـیامنیم  یلـصا  يوعدـب  یگدیـسر  هک  یهاگداد  دراد ، زاربا  دوخ  ياعدا  رب  مه  لیلد  دـشابیم و  لطاب  وا  اـب 

، رجح زارحا  اب  هکلب  دوشیمن ، هداد  القتسم  هفـس  ای  نونج  مکح  تروص  نیا  رد  دیامن . یگدیـسر  البق  تسا  هدش  وا  هفـس  ای  نونج  يوعد 
. دیامنیم رداص  ار  هلماعم  نالطبب  مکح  هاگداد 

لبق یهاگداد  رد  نیلماعتم  زا  یکی  تیلها  مدـع  ای  تیلها  رگا  هک  تسین  عناـم  رجح  عفر  اـی  رجح  مکح  : » یبسح روما  ق . « 72  » ةدام قبط 
«. دهد رثا  بیترت  تسا  هدش  تباث  وا  دزن  هچنآب  هاگداد  دوش  تباث  رجح  عفر  زا  دعب  ای  رجح و  مکح  زا 

: دهدیم رکذت  یلصا  يوعدب  یگدیسر  نمض  رجح  يوعدب  یگدیسر  رد  اههاگدادب  ار  ریز  رما  ود  الاب  ةدام  الاب - ةدام  حرش 

رجح مکح  خیرات  زا  لبق  نیلماعتم  زا  یکی  تیلها  تابثا  فلا -

هدـش رداص  هاگداد  فرط  زا  وا  رجح  مکح  هک  یتروص  رد  نیلماعتم  زا  یکی  تیلهاـب  یگدیـسر  هک  دوش  هداد  لاـمتحا  دوب  نکمم  نوچ 
دیدرگ تباث  دیامنیم  یگدیـسر  هک  یئاوعد  رد  هاگداد  رب  هچنانچ  هک  هدیدرگ  رکذتم  الاب  ةدام  تسا ، روبزم  مکح  دافم  فالخ  رب  دـشاب 

هک 
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تباث هاگداد  رب  هچنآ  رب  تسا ، هدوب  تیلها  ياراد  وا  هتفرگ  رارق  هاگداد  لقتـسم  مکح  دروم  یـسک  رجح  هک  یخیرات  رب  مدقم  خیرات  رد 
نیح رد  وا  هیلع  یلوم  هک  ددرگ  یعدم  يرتشم  میق  دـهاوخب و  يرتشم  زا  ار  نمث  میلـست  هدنـشورف ، هاگره  الثم  دـهدیم . رثا  بیترت  هدـش 
مکح خـیرات  هک  دـنک  راهظا  عیاب  دراد و  زاربا  ار  يرتشم  نونج  مکح  رما  نیا  تابثا  يارب  دـشابیم و  لـطاب  هلماـعم  هدوب و  نونجم  هلماـعم 

اریز دـیامن ، یگدیـسر  يرتشم  تیلهاـب  دـناوتیم  هاـگداد  تسا ، هتـشاد  تیلها  يرتـشم  هلماـعم  خـیرات  رد  دـشابیم و  هلماـعم  زا  سپ  رجح 
هلماعم خیرات  هاگره  هک  دسریم  رظنب  یلو  دوشیمن ، هلماعم  داقعنا  نامز  لماش  رجح  مکح  درادن و  رجح  مکح  اب  تافانم  روبزم  یگدیـسر 

وا تیلهاب  یگدیـسر  دناوتیمن  دـنادب و  روجحم  ار  يرتشم  روبزم  مکح  دافم  قبط  تسا  فلکم  هاگداد  دـشاب  رجح  مکح  رودـص  زا  سپ 
عفر هدومن  رداص  ار  روبزم  مکح  هک  یناتـسرهش  هاگداد  فرط  زا  مادام  هدـش  رداص  واب  تبـسن  هاگداد  مکح  هک  یـسک  رجح  اریز  دـنک ،

. تسا هرداص  مکح  دافم  فالخ  رب  رگید  هاگداد  یگدیسر  دوشیم و  هتخانش  روجحم  ددرگن ،

رجح عفر  مکح  خیرات  زا  سپ  نیلماعتم  زا  یکی  رجح  تابثا  ب -

یگدیـسر ًانمـض  دناوتیمن  دیامنیم  يوعدب  یگدیـسر  هک  یهاگداد  هک  دوش  هداد  لامتحا  دوب  نکمم  زین  الاب  دروم  دـننام  روبزم  دروم  رد 
هدیدرگ رکذتم  الاب  هدام  دشابیم ، رداص  مکح  دافم  فالخ  رب  رما  نیا  دیامنب و  رجح  عفر  مکح  خـیرات  زا  سپ  ار  نیلماعتم  زا  یکی  رجحب 

وا هدش  یـسک  زا  رجح  عفر  هک  یخیرات  رب  رخؤم  خـیرات  رد  هک  دوش  تباث  دـنکیم  یگدیـسر  هک  یئاوعد  رد  هاگداد  رب  هچنانچ  هک  تسا 
نکمم هک  دشابیم  رخؤم  نامز  رجحب  عجار  هاگداد  یگدیـسر  اریز  دـهدیم ، رثا  بیترت  هدـش  تباث  هاگداد  رب  هچنآ  رب  تسا  هدوب  روجحم 
تبسن هاگداد  مکح  زا  ماجرف  شهوژپ و  دناوتیم  ررضتم  الاب  دراوم  رد  دشاب . هدش  روجحم  ًاددجم  رجح  عفر  زا  سپ  روبزم  صخـش  تسا 
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القتـسم هاـگداد  اریز  تساوخ ، شهوژپ  القتـسم  رجح  اـی  تیلهاـب  عجار  هاـگداد  یمدـقم  میمـصت  زا  ناوتیمن  دـهاوخب و  یلـصا  يوعدـب 
ماجرف شهوژپ و  ناوتیم  هاگداد  رارق  مکح و  زا  دـشاب و  هدرک  رداص  رما  نآب  تبـسن  یمکح  ای  رارق  ات  هدومنن  رجح  ای  تیلهاب  یگدیـسر 

. یتامدقم تامیمصت  زا  هن  تساوخ 
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تمومیق رد  مود  لصف 

هراشا

دنیامنب و ظفح  عامتجا  رد  ار  دوخ  یلام  عفانم  دنناوتیمن  هکنآ  رثا  رد  دیشر ) ریغ  صاخشا  نیناجم و  راغـص ،  ) نیروجحم تشذگ  هکنانچ 
نیناجم راغص و  لاوما  هرادا  : » دیوگیم م  ق . « 1217  » هدام تسا . هدراذگ  نارگید  یتسرپرس  تحت  ار  اهنآ  نوناق  دننک ، دوخ  زا  نایز  عفر 

تـسرپرس تسا .» ررقم  دـعب  داوـم  متـشه و  باـتک  زا  موـس  باـب  رد  هک  يروـطب  تسا  ناـنآ  میق  اـی  یلو  ةدـهعب  دیـشر  ریغ  صاخـشا  و 
. میق یصو و  یلو . زا : دنترابع  ددرگیم  نایب  الیذ  نآ  حرش  هکنانچ  نیروجحم 

یلو - 1

دشابیم رادهدهع  ار  نیروجحم  زا  یضعب  لاوما  ةرادا  یتسرپرس و  نوناق  فرط  زا  هک  تسا  یسک  یلو  تشذگ  تیالو  تمسق  رد  هکنانچ 
هک يدیـشر  ریغ  نونجمب و  تبـسن  تسا  نینچمه  دنراد و  تیالو  غولب  نس  ات  ریغـصب  تبـسن  هک  تسا  يردپ  دج  ردپ و  زا  ترابع  نآ  و 

(. تشذگ البق  نآ  حرش  هک  دعبب  یندم  نوناق  « 1180  » داوم  ) دشاب رغص  نسب  لصتم  وا  هفس  نونج و 

یصو - 2

مادـقا نآ  ماجناب  وا  دـهد  ماجنا  هتـسناوتیم  یلو  هک  ار  يروما  ات  دوشیم  نیعم  توف  زا  سپ  نامز  يارب  یلو  فرط  زا  هک  تسیـسک  یـصو 
هدوب رغـص  نامزب  لـصتم  شدـشر  مدـع  نونج و  هک  ار  یـسک  ریغـص و  لاوما  هرادا  تیبرت و  دوخ  توف  زا  سپ  يارب  دـناوتیم  یلو  دـنک .

رد تیاصو  حرـش  دوشیم . هدیمان  صاخ  یلو  نانآ  زا  یکی  فرط  زا  بوصنم  یـصو  يردپ و  دج  ردـپ و  دـیامن . راذـگاو  یـصو  ةدـهعب 
موس  دلج  رد  تیصو  باتک 
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هداد الیذ  زین  دنچ  یتارکذت  تشذگ و  باتک  نیا  رد  تیالو  لصف  رد  یبلاطم  صوصخلاب  نیروجحم  یصوب  عجار  دیدرگ و  نایب  اًلصفم 

. دوشیم
وا روما  ةرادا  رد  تلاخد  قح  هاگداد  ناتسداد و  دشاب  هتـشاد  یـصو  ای  یلو  روجحم  هک  یتروص  رد  : » یبسح روما  ق . « 73  » هدام روتسدب 

دوجو رب  عالطا  زا  سپ  ناتـسداد  نیارباـنب  دـیامن .» قیدـصت  ار  یـصو  تیاـصو  دـناوتیم  مزـال  یگدیـسر  زا  دـعب  سرداد  طـقف  دـنرادن و 
رب یصو  ار  دوخ  یسک  هچنانچ  دیامنیم . وا  یئاراد  تظافحب  مادقا  دوخ  يرادا  ۀفیظو  قبط  درادن ، يردپ ) دج  ای  ردپ   ) یلو هک  يروجحم 

يراددوخ تایلمع  زا  تفریذپ  ار  نآ  ناتـسداد  هک  یتروص  رد  دنکیم . هعجارم  ناتـسدادب  دوخ  تیاصو  تابثا  يارب  دنادیم  روجحم  روما 
. دیامنب ار  نآ  قیدصت  یگدیسر و  تساوخرد  دنک و  هعجارم  هاگدادب  دوخ  ياعدا  تحص  يارب  دناوتیم  تیاصو  یعدم  الا  دیامنیم و 

«276  » داوم قبط  دیاب  تیـصو  دیامنیم . عطق  ار  دوخ  هلخادم  ناتـسداد  دومن  قیدـصت  ار  یـصو  تیاصو  هاگره  یگدیـسر  زا  سپ  هاگداد 
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. تشذگ موس  دلج  رد  نآ  حرش  هک  دشاب  دعبب  یبسح  روما  نوناق 

میق - 3

هراشا

يردـپ و دـج  ردـپ ،  ) صاـخ یلو  هک  يدراوم  رد  وا  لاوما  يرادـهاگن  روجحم و  یتسرپرـس  يارب  هاـگداد  فرط  زا  هک  تسا  یـسک  میق 
. ددرگیم بوصنم  دشاب  هتشادن  یصو )

نوناق قباطم  وا  بصن  هک  تخانش  دنهاوخ  تمومیقب  یمسر  دانسا  رتافد  تارادا و  مکاحم و  ار  یـسک  طقف  : » م ق . « 1227  » ةدام روتسدب 
رادتیحالـص عجرم  دوشیم .» بوسحم  عرـش  همکحم  ماقم  مئاق  ًانوناق  هک  دـشاب  هدـمآ  لمعب  يرـضحم  فرط  زا  ای  عرـش و  همکحم  طسوت 

، هدش رکذتم  یندم  نوناق  داوم  هک  عرش  ۀمکحم  تیحالص  تسا و  ناتسرهش  هاگداد  اب  دوشیم  هدید  ًادعب  هکنانچ  یبسح  روما  نوناق  قبط 
: دوشیم وگتفگ  باب  تفه  رد  تمومیقب  عجار  تسا . هدیدرگ  خسن  انمض  « 1319  » هام ریت  بوصم 2  یبسح  روما  نوناق  قبط 

. دوشیم میق  بصن  اهنآ  يارب  هک  ینیروجحم  - 1
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. میق بصن  حلاص و  هاگداد  - 2
. میق تارایتخا  فیلاکت و  - 3

. میق لامعا  رد  ناتسداد  تراظن  - 4
. میق تیلوئسم  - 5

. میق لزع  - 6
. تمومیق نایاپ  - 7
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دوشیم میق  بصن  اهنآ  يارب  هک  ینیروجحم  لوا  باب 

: دوشیم میق  بصن  لیذ  صاخشا  يارب  : » م ق . « 1218  » ةدام روتسدب 
. دنرادن صاخ  یلو  هک  راغص  يارب  - 1

. دنشاب هتشادن  صاخ  یلو  هدوب و  اهنآ  رغص  نامزب  لصتم  اهنآ  دشر  مدع  ای  نونج  هک  دیشر  ریغ  صاخشا  نیناجم و  يارب  - 2
«. دشابن اهنآ  رغص  نامزب  لصتم  اهنآ  دشر  مدع  ای  نونج  هک  دیشر  ریغ  صاخشا  نیناجم و  يارب  - 3

. دنشابیم یصو ) يردپ و  دج  ردپ ،  ) صاخ یلو  یتسرپرس  تحت  نیروجحم  رگید ، دراوم  رد 

میق بصن  حلاص و  هاگداد  مود - باب 

هراشا
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، رجحب یـشهوژپ  مکح  رودص  ای  یـشهوژپ  تدم  ءاضقنا  ۀطـساوب  رجح  مکح  ندـش  یعطق  زا  دـعب  : » یبسح روما  ق ، « 65  » ةدام روتسدب 
«. ددرگیم میق  نییعت  هب  مادقا 

: دوشیم نایب  تمسق  شش  رد  میق  نییعت  حلاص و  هاگداد 

میق بصن  يارب  حلاص  هاگداد  - 1

روـبزم داوـم  روتـسدب  ناتـسداد  هدوـمن و  یفرعم  میق  نـییعت  يارب  رادتیحالـص  ماـقم  ار  عرـش  ۀـمکحم  يددـعتم  دراوـم  رد  یندـم  نوناـق 
هام ریت  بوصم 2  یبسح  روما  نوناق  ۀلیسوب  میق  بصن  يارب  عرش  ۀمکحم  تیحالص  تسا . هداتسرفیم  عرـش  ۀمکحمب  ار  دوخ  تساوخرد 

روما : » یبسح روما  نوناق  « 48  » هدام دیدرگ . نیعم  میق  باصتنا  يارب  روجحم  هاگتماقا  هزوح  ناتسرهش  هاگداد  دش و  خسن  انمـض  « 1319»
عجار  تمومیق 
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روما يارب  رادتیحالـص  هاگداد  روجحم  هاگتماقا  رد  هاگره  تسا ». هاگداد  نآ  ةزوح  رد  روجحم  هاـگتماقا  هک  تسا  یناتـسرهش  هاگدادـب 

رد اما  دوب . دهاوخ  روجحم  هاگتماقاب  رادتیحالـص  هاگداد  نیرتکیدزن  اب  روبزم  روما  یبسح  روما  نوناق  « 52  » ةدام روتسدب  دشابن  تمومیق 
تـسا لحم  مادـک  زا  دـنادب  هکنیا  روعـش  دوش و  تفای  يرهـش  رد  هک  ۀـناوید  ای  ریغـص  دـننام  دـشابن  مولعم  روجحم  هاگتماقا  هک  یتروص 
. دوشیم تفای  هاگداد  نآ  ةزوح  رد  روجحم  هک  تسا  یهاگداد  اب  وا  تمومیق  روما  یبسح  روما  نوناق  « 53  » هدام قبط  دشاب ، هتشادن 
هاـگداد نآ  ةزوح  رد  روجحم  هک  یهاـگداد  دـشاب  هتـشادن  هاـگتماقا  ناریا  رد  روجحم  رگا  : » یبسح روما  نوناـق  « 48  » ةدام لیذ  روتـسدب 

اذـل تـسا ، رادهدـهع  ار  نیروـجحم  یئاراد  روـما  رد  تراـظن  ظـفح و  ناتـسداد  نوـچ  تـسا .» حـلاص  تموـمیق  روـما  يارب  دراد  ینکس 
هاگتماقا هک  یناتـسرهش  هاگداد  هک  تسا  نیا  دـشابیم . تمومیق  روما  يارب  حـلاص  دـیامنیم ، هفیظو  ماـجنا  وا  دزن  ناتـسداد  هک  یهاـگداد 

تاـهج زا  یتـهجب  دـشاب و  ناریا  زا  جراـخ  رد  روجحم  هاـگتماقا  هک  یتروص  رد  دراد . ار  میق  نییعت  تیحالـص  تسنآ  ةزوح  رد  روجحم 
. دشابیم اراد  ار  میق  نییعت  تیحالص  دراد  تنوکس  روجحم  وا  ةزوح  رد  هک  یهاگداد  دنک ، تنوکس  یلحم  رد  دیامن و  ترفاسم  ناریاب 

ناتـسرهش هاگدادـب  عجار  تمومیق  روما  دـشاب  هتـشاد  ینکـس  ای  تماقا  ناریا  زا  جراخ  رد  روجحم  هاگره  : » یبسح روما  نوناق  « 49  » ةدام
دماجنایم لوطب  روجحم  روما  یگدیسرب  وا  مادقا  میق و  لوبق  میق و  بصن  يارب  نارهت  ناتـسرهش  هاگدادب  عوجر  نوچ  یلو  تسا ، نارهت 

یلوسنک رومأم  هک  هتشاد  ررقم  یبسح  روما  ق  « 50  » هدام اذل  ددرگیم ، وا  نایز  بجوم  تسرپرس  نودب  روبزم  تدم  رد  روجحم  ندنام  و 
، واب تمومیق  غالبا  زا  سپ  دیامنیم و  نییعت  تقوم  میق  ناونعب  ار  یسک  دراد  تنوکـس  ای  تماقا و  نآ  رد  روجحم  هک  يروشک  میقم  ناریا 

. دزادرپیم تمومیق  روما  ةرادا  روجحم و  يرادهگنب 
روجحم  یئاراد  يدعت  طیرفت و  زا  يریگولج  يرادهاگن و  يارب  تقوم  میق  نییعت 
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هاـگداد فرط  زا  مئاد  میق  اـت  دـهدیم  ماـجنا  ددرگیم  روجحم  ناـیز  بجوم  نآ  ریخأـت  هک  ار  یمزـال  لاـمعا  طـقف  تهج  نیدـب  دـشابیم ،

. ددرگ بوصنم  رادتیحالص 
رومأم یندم  نوناق  « 1228  » ةدام قباطم  دراد  ینکـس  ای  تماـقا  ناریا  جراـخ  رد  روجحم  هک  یتروص  رد  : » یبسح روما  نوناـق  « 50  » هدام
هاگداد اب  میق  نییعت  دـنکن ، ذـیفنت  ار  یلوسنک  رومأـم  میمـصت  نارهت  هاـگداد  رگا  دـیامنیم ، نیعم  روجحم  يارب  تقوم  میق  ناریا  یلوسنک 

«. دوب دهاوخ  هدربمان 
. دـهدیم عالطا  نارهط  ناتـسرهش  هاگداد  ناتـسدادب  روبزم  میق  لـماک  یفرعم  اـب  ار  رما  ناـیرج  تقوم ، میق  نییعت  زا  سپ  یلوسنک  رومأـم 

میق دـناوتیم  روبزم  هاگداد  دـیامنیم . مئاد  میق  نییعت  تساوخرد  نارهت  ناتـسرهش  هاگداد  زا  یلوسنک ، رومأم  شرازگ  لاـسرا  اـب  ناتـسداد 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 1453 

http://www.ghaemiyeh.com


یئاراد يرادهاگن  يارب  تقوم  میق  هک  یلامعا  دنک . بوصنم  رما  نیا  يارب  ار  يرگید  دناوتیم  دیامن و  بوصنم  مئاد  میق  تمسب  ار  تقوم 
. تسا ذفان  دهدیم  ماجنا  مئاد  میقب  نآ  لیوحت  ات  روجحم 

رفن کی  يارب  هک  یهاگداد  تسا ، فلتخم  اهنآ  هاگتماقا  هک  دشاب  يراغـص  ياراد  یفوتم  هک  یتروص  رد  : » یبسح روما  نوناق  « 51  » هدام
نیعم میق  رگا  دیامن و  نیعم  میق  دنرادن ، تماقا  هاگداد  نآ  ةزوح  رد  هک  مه  يراغـص  يارب  دناوتیم  تسا ، هدرک  میق  نییعت  ًاودب  راغـص  زا 

رگا تشاد و  دهاوخ  تیحالص  راغص  مامتب  تبسن  میق  نییعت  يارب  دراد  تماقا  نآ  ةزوح  رد  ریغص  نیرتکچوک  هک  یهاگداد  دشاب  هدشن 
«. تسا حلاص  دراد  تماقا  هاگداد  نآ  ةزوح  رد  ریغص  هک  اههاگداد  زا  کی  ره  دنرتکچوک  راغص  زا  کی  مادک  دشابن  مولعم 

ناتسداد هلیسوب  میق  بصن  تساوخرد  - 2

هاگداد زا  روجحم  دوجو  زا  عالطا  زا  سپ  دراد  تماقا  نآ  ةزوح  رد  روجحم  هک  یناتسرهش  ناتـسداد  م  ق . « 1222  » ةدام زا  طبنتسم  ربانب 
هک  یسک  تیروجحم  زا  یکاح  هک  ۀلدا  ندومن  تسویپ  رب  هوالع  دیامنیم و  وا  يارب  میق  نییعت  تساوخرد  روبزم 
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. دیامنیم یفرعم  هاگدادب  دنادیم  بسانم  تمومیق  يارب  هک  ار  یصاخشا  تسا ، هدش  وا  يارب  میق  تساوخرد 

هاگداد هلیسوب  رظان  میق و  بصن  - 3

دنچ ای  کی  دناهدش  یفرعم  تمومیق  يارب  هک  یناسک  قباوس  رد  مزال  تاقیقحت  ناتسداد و  تساوخرد  لوصو  زا  سپ  ناتـسرهش  هاگداد 
رتهتسیاش ار  یناسک  ای  دنادن و  هتسیاش  ار  نانآ  هاگره  هک  دسریم  رظنب  دیامنیم . نیعم  میق  تمسب  دنادب  تمومیق  هتسیاش  هک  ار  اهنآ  زا  رفن 

: یندم نوناق  « 1234  » هدام روتسدب  دنکیم . باختنا  میق  نانآ  نیب  زا  دسانشب 
يارب ار  کی  ره  هکنانچ  دیامن .» کیکفت  ار  اهنآ  فیاظو  دناوتیم  دـنک  نیعم  تمومیق  يارب  ار  رفن  کی  زا  شیب  همکحم  هک  یتروص  رد  »

زا یفلتخم  یحاون  رد  يددعتم  لاوما  ياراد  روجحم  هاگره  الثم  دـنک . هرادا  ار  نآ  لالقتـسالاب  هک  دـیامن  نیعم  روجحم  روما  زا  یتمـسق 
روجحم یئاراد  زا  یتمـسق  ةرادا  يارب  ار  اهنآ  زا  کـی  ره  دـیامنب و  بوصنم  تمومیق  تمـسب  ار  رفن  دـنچ  دـناوتیم  هاـگداد  تسا ، روشک 

. دراذگب اهنآ  زا  یکی  ةدهعب  ار  روجحم  صخش  یتسرپرس  درامگب و 
اب دـیاب  اهنآ  تامیمـصت  هک  ینعم  نیاب  دـنیامن  هرادا  ار  روجحم  روما  ًاعمتجم  ناـنآ  هک  دراد  ررقم  میق  ددـعت  تروص  رد  دـناوتیم  هاـگداد 

. ددرگ ذاختا  رگیدکی  تقفاوم  تروشم و 
: یبسح روما  نوناق  « 60  » هدام قبط  دـنک  باختنا  میق  کی  دنتـسه  میقب  جاتحم  هک  یناسک  زا  کی  ره  يارب  دـناوتیم  هاگداد  هک  ینانچمه 

«. دشاب هدحیلع  میقب  جاتحم  اهنآ  زا  کی  ره  روما  ةرادا  هکنآ  رگم  دومن  نیعم  میق  کی  ناوتیم  میقب  جاتحم  صاخشا  زا  رفن  دنچ  يارب  »
رد هک  دـیامن  نییعت  رظان  رفن  دـنچ  اـی  کـی  میق  رب  هوـالع  روجحم ، روما  هرادا  يارب  دـناوتیم  هاـگداد  م  ق . « 1222  » ةدام زا  طبنتـسم  ربانب 
ای قثوم  صاخـشاب  ًاضعب  ای  اًلک  ار  هیلع  یلوم  روما  رد  تراظن  لامعا  دناوتیم  مومعلا  یعدم   » م ق . « 1247  » هدام دیامن . تراظن  میق  لامعا 

ررض لوئسم  تنایخ  ای  ریصقت  تروص  رد  هدش  نییعت  تراظن  لامعا  يارب  هک  ۀسسؤم  ای  تئیه  ای  صخش  دیامن . راذگاو  ۀسسؤم  ای  تئیه 
دنهاوخ  هیلع  یلومب  هدراو  تراسخ  و 
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یعالطا رظان  تسا  نکمم  هک  ینانچمه  دهد ، ماجنا  ار  هطوبرم  روما  وا  یلبق  تقفاوم  اب  میق  ینعی  دشاب  یباوصتسا  تسا  نکمم  رظان  دوب ،
. دناسرب رظان  عالطاب  ًادعب  ای  اًلبق  ار  دوخ  تایلمع  میق  ینعی  دشاب 

تروص رد  هک  دنکیم  نیعم  هاگداد  تسا ، هدـش  نیعم  رظان  هک  يدروم  رد  نینچمه  میق و  ددـعت  دروم  رد  : » یبسح روما  نوناق  « 63  » هدام
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ینیبشیپ فالتخا  عفر  يارب  ار  يرگید  بیترت  ای  دـنیامن و  عوجر  یثلاث  صخـش  ای  هاگدادـب  رظاـن  میق و  نیب  اـی  اـهمیق  نیب  رظن  فـالتخا 
دومن و دـنهاوخ  هعجارم  هاگدادـب  راچان  فالتخا  تروص  رد  دوشن  نیعم  نانآ  نیب  فالتخا  عفر  يارب  یعجرم  اًـلبق  هچناـنچ  اریز  دـیامن ».

. ددرگیم روجحم  روما  ةرادا  نایرج  ءطب  بجوم  رما  نیا 

دومن نیعم  تمومیق  تمسب  ناوتیم  هک  ار  یسک  - 4

رما نیا  دـشاب و  روجحم  يرادـهاگن  یئاراد و  هرادا  رب  تردـق  تناـما و  ياراد  هک  دـیامنیم  بوصنم  تموـمیق  تمـسب  ار  یـسک  هاـگداد 
اب هک  يدنواشیوخ  ۀطبار  رظن  زا  صاخـشا  زا  یـضعب  دوب . دـهاوخ  نکمم  وا  ۀتـشذگ  راتفر  لامعا و  رد  تاقیقحت  ۀلیـسوب  ای  یئاسانـشب و 

يارب رگید  صاخـشا  رب  ددرگ  زرحم  نانآ  یگتـسیاش  هاگره  دنـشابیم و  وا  يرادـهاگن  روجحم و  یئاراد  ةراداب  رتزوسلد  دـنراد  روجحم 
نتـشاد اب  درادـن  رهوش  هک  مادام  روجحم  ردام  اـی  ردـپ  : » دـیوگیم یبسح  روما  نوناـق  « 61  » هداـم هک  تسا  نیا  دنـشابیم . مدـقم  تمومیق 
لامتحا دریگیم و  رارق  وا  یحور  ذوفن  تحت  نوچ  دـشاب  هتـشاد  رهوش  ردام  هاگره  دنـشابیم » مدـقم  نارگید  رب  تمومیق  يارب  تیحـالص 

: هک درادیم  ررقم  م  ق . « 1251  » هدام تهج  نیدب  دهدیم . تسد  زا  ار  يرترب  دوشیم  هداد  روجحم  لاوما  لیم  فیح و 
زا هام  کی  فرظ  رد  ار  بتارم  دیاب  دنک  رهوش  رایتخا  تسا  هدش  نیعم  تمومیق  تمـسب  هک  هیلع  یلوم  ردام  ول  يرهوشیب و  نز  هاگره  »
وا ةدـنیامن  ای  مومعلا  یعدـم  تروص  نیا  رد  دـهد ، عالطا  وا  ةدـنیامن  ای  دوخ  تماقا  هزوح  تیادـب  مومعلا  یعدـمب  حاـکن  داـقعنا  خـیرات 

«. دنک رظان  مض  ای  دیدج و  میق  نییعت  ياضاقت  نز ، نآ  دیدج  تیعضو  تیاعر  اب  دناوتیم 
تدم  رد  ار  دوخ  جاودزا  میق  رگا  لبق  ةدام  دروم  رد  : » م ق . « 1252  » ةدام روتسدب 
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«. دنکب ار  وا  لزع  ياضاقت  دناوتیم  مومعلا  یعدم  دهدن  عالطا  وا  ةدنیامن  ای  مومعلا  یعدمب  ررقم 

جاودزا تسا » مدقم  نارگید  رب  تمومیق  يارب  تیحالـص  نتـشاد  اب  رهوش  نز ، ندش  روجحم  تروص  رد  : » یبسح روما  نوناق  « 62  » هدام
. دشابیمن تمومیق  همادا  زا  عنام  رگید ، نز  اب  رهوش 

هاگداد روبزم  هدام  كالمب  رظن  دوب .» دنهاوخ  نیریاس  رب  مدـقم  روجحم  ءابرقا  تمومیق ، يارب  تیحالـص  نتـشاد  اب  : » م ق . « 1232  » هدام
. دیامنیم ار  برقالاف  برقالا  تیاعر  میق  نییعت  رد 

نکمم هکنآ  رب  هوالع  رما  نیا  اریز  دـنک » لوبق  ار  تمومیق  تمـس  دوخ  رهوش  تیاضر  نودـب  دـناوتیمن  نز  : » م ق . « 1233  » هدام روتسدب 
لوبق الا  ددرگیم و  یئوشانز  فیاظو  ماجنا  زا  عنام  دریگیم و  ار  نز  تاقوا  دـنک ، یتحاران  راچد  ار  رهوش  دـیامن و  یتیلوئـسم  داجیا  تسا 

یگداوناخ حـلاصم  یفاـنم  هک  یتروص  رد  دـناوتب  رهوش  ددرگ و  م  ق . « 1117  » هدام لومشم  ات  دوریمن  رامـشب  یتعنـص  هفرح و  تمومیق 
. دیامن عنم  ار  وا  دشاب 

«1231  » هدام روتسدب  دنشاب  هتـشاد  ار  تمومیق  فیاظو  ماجنا  یگتـسیاش  هک  دندرگیم  بوصنم  تمومیقب  یناسک  هک  تشذگ  هچنآ  ربانب 
. دنوش نیعم  تمومیق  تمسب  دیابن  لیذ  صاخشا   » م ق .

. دنتسه تمومیق  ای  تیالو  تحت  دوخ  هک  یناسک  - 1
: دنشاب هدش  موکحم  یعطق  مکح  بجومب  لیذ  ياههحنج  زا  یکی  ای  تیانج  باکترا  تلعب  هک  یناسک  - 2

. ریصقتب یگتسکشرو  لافطاب - تبسن  هحنج  تفع - تایفانم  ای  سومان  کته  سالتخا - يرادربهالک - تناما - رد  تنایخ  تقرس -
. تسا هدشن  هیفصت  اهنآ  یگتسکشرو  لمع  زونه  رداص و  اهنآ  یگتسکشرو  مکح  هک  یناسک  - 3

. دنشاب قالخا  داسفب  فورعم  هک  یناسک  - 4
«. دشاب هتشاد  روجحم  رب  یئاوعد  وا  لوا  هقبط  ءابرقا  ای  دوخ  هک  یسک  - 5
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ناتسداد میقب و  تمومیق  مکح  غالبا  - 5

ای میق  رفن  دنچ  ای  کی  هدومن  یگدیسر  ناتـسداد  تساوخردب  هسلج  ندادب  جایتحا  نودب  يرادا  تاقوا  رد  هاگداد  تشذگ  هکنانچ  يراب 
رد میق  هک  یتروص  رد  میق  بصن  : » یبـسح روـما  نوناـق  « 67  » ةدام روتـسدب  دـیامنیم و  رداص  ار  نانآ  بصن  مکح  دـنکیم و  نییعت  رظاـن 

نوناق « 69  » هدام روتـسدب  نینچمه  و  ددرگ .» غالبا  واب  ًاروف  دیاب  دـشابن  رـضاح  هاگداد  رد  رگا  مالعا و  واب  ًاروضح  دـشاب  رـضاح  هاگداد 
رظان میقب و  تراظن  تمومیق و  مکح  غالبا  دـهدیم . عـالطا  ناتـسدادب  دـنادیم  یـضتقم  هک  یقیرط  رهب  ار  رظاـن  میق و  بصن  یبسح  روما 

. دیآیم لمعب  یتسرپرس ) روما  ةرادا   ) ناتسرهش ناتسداد  هلیسوب  المع 
ار تمومیق  لوبق  مدـع  اـی  لوبق  تفاـسم  تیاـعر  اـب  غـالبا  زا  سپ  زور  هس  فرظ  رد  دـیاب  میق  : » یبـسح روـما  نوناـق  « 68  » ةدام روتـسدب 

صخـش نییعت  يارب  ار  هاگداد  ناتـسداد ، درکن ، لوبق  ار  تمومیق  ای  دادن  عالطا  ار  دوخ  لوبق  تدم  نیا  رد  رگا  دـهد و  عالطا  ناتـسدادب 
ناتسدادب ار  تمومیق  لوبق  هدش  نیعم  تمومیقب  اًلبق  هک  یصخش  دیدج  میق  نییعت  زا  لبق  هاگره  دنکیم و  علطم  تمومیق  تمـسب  يرگید 

تمومیق تمس  هدشن  نیعم  روبزم  میق  ياجب  هاگداد  فرط  زا  يرگید  میق  هک  مادام  اریز  دش .» دهاوخن  نیعم  يرگید  صخـش  دهد  عالطا 
. تشاد دهاوخن  يدروم  رگید  میق  نییعت  وا  لوبق  اب  تسا و  یقاب  وا 

میق زا  نیمضت  ذخا  - 6

عجار یتانیمـضت  میق  زا  هک  دنک  اضاقت  یئادتبا  همکحم  زا  دناوتیم  مومعلا  یعدـم  هجوم  تابجوم  دوجو  تروص  رد  : » م ق . « 1243  » هدام
لزع تمومیق  زا  دـشن  رـضاح  نیمـضت  نداد  يارب  میق  هاـگره  تسا . همکحم  رظنب  نیمـضت  عون  نییعت  دـهاوخب . هیلع  یلوم  لاوما  ةراداـب 

نیمـضت دریگیم . رظن  رد  ار  نآ  هاگداد  میق ، تیعـضوب  هجوت  اب  هک  دـشابیم  نماض  ای  نهر و  نتفرگ  نیمـضت  عون  زا  هدام  روظنم  دوشیم .»
مادام  روبزم 
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. ددرگیم ءاغلا  هاگداد  هلیسوب  هیفصت  زا  سپ  دنامیم و  یقاب  هدومنن  هیفصت  ار  دوخ  يدصت  نامز  باسح  یقاب و  تمومیق  تمسب  میق  هک 

ناریا زا  جراخ  نایناریا  يارب  تقوم  میق  هرصبت -

دیاب هک  ناـیناریاب  تبـسن  دـنراد  قح  ناریا  یلوسنق  نیرومأـم  ناریا  جراـخ  رد  : » م ق . « 1228  » هدام روتـسدب  دش  هداد  رکذـت  اًلبق  هکنانچ 
زور هد  ات  دـیاب  دـننک و  میق  بصن  اتقوم  دنتـسه  میقم  ای  نکاس  اهنآ  تیرومأم  ةزوح  رد  دوش و  بصن  میق  اهنآ  يارب  « 1218  » هدام قباطم 

هک ددرگیم  یعطق  یتقو  روبزم  میق  بصن  دنتـسرفب . هیلدع  ترازوب  هجراخ  روما  ترازو  ۀلیـسوب  ار  دوخ  لمع  كرادم  میق  بصن  زا  سپ 
ذیفنت ار  یلوسنق  رومأم  میمـصت  تسا ) اراد  ار  میق  نییعت  تیحالـص  ناتـسرهش  هاگداد  یبسح  روما  نوناق  ۀلیـسوب   ) نارهط عرـش  ۀـمکحم 

«. دنک
. تسا هدیدرگ  نایب  یبسح  روما  نوناق  « 50  » ةدام رد  یتارییغت  اب  الاب  ةدام  دافم 

رومأم یندم  نوناق  « 1228  » ةدام قباطم  دراد  ینکـس  ای  تماـقا  ناریا  جراـخ  رد  روجحم  هک  یتروص  رد  : » یبسح روما  نوناـق  « 50  » ةدام
هاـگداد اـب  میق  نییعت  دـنکن  ذـیفنت  ار  یلوسنک  رومأـم  میمـصت  نارهت  هاـگداد  رگا  دـیامنیم  نیعم  روجحم  يارب  تقوم  میق  ناریا  یلوسنک 

«. دوب دهاوخ  هدربمان 
. دیامن نییعت  ار  يرگید  میق  هاگداد  هچ  رگا  تسا ، ذفان  نوناق  دودح  رد  تقوم  میق  تایلمع  دسریم  رظنب 
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میق تارایتخا  فیلاکت و  موس  باب 

هراشا

«. دومن دهاوخ  تمومیق  لامعاب  عورـش  دوشیم  هداد  عالطا  واب  تمومیق  تمـس  هک  یخیرات  زا  میق  ، » یبسح روما  نوناق  « 74  » هدام روتسدب 
. دوشیم نایب  ًادعب  هک  ددرگیم  رادهدهع  ار  یفیلاکت  روبزم  خیرات  زا  اریز 

دشاب هدرک  روجحمب  تبسن  تمومیق  ناونعب  یلمع  واب  غالبا  زا  لبق  بصن و  خیرات  زا  سپ  میق  هاگره  : » یبسح روما  نوناق  « 75  » ةدام قبط 
خیرات نآ  رد  هچ  رگا  تسا ، هدـش  روبزم  تمـس  ياراد  هاـگداد ) فرط  زا  تمومیقب  باـصتنا  خـیرات  زا  روبزم  صخـش  اریز  تسا .» ذـفان 

نیاربانب دـشابیم . اراد  ًانوناق  هک  تسا  هتفای  ماجنا  یتارایتخا  دودـح  رد  وا  لامعا  تهج  نیدـب  تسا ، هدوب  هدـشن  غالبا  واب  باـصتنا  مکح 
فیلاکت دزادرپب و  روجحم  روماب  دـناوتیم  دومن  لصاح  عالطا  هاگداد  میمـصت  غالبا  زا  لبق  دوخ  باصتنا  زا  ءاـحنا  زا  يوحنب  میق  هاـگره 

. دهد ماجنا  ار  تمومیق 
لاوما هرادا  هیلع ، یلوم  صخـش  تبظاوم  تسا : مسق  ود  رب  میق  فیلاکت  درادیم  ررقم  یبسح  روما  ق . « 79  » م و ق . « 1235  » هدام هکنانچ 

هیلک رد  وا  ینوناق  یگدنیامن  هیلع و  یلوم  صخش  تبظاوم  : » م ق . « 1235  » هدام دوشیم . وگتفگ  لیذ  ثحبم  ود  رد  هک  وا  یلام  قوقح  و 
مامتها یعس و  روجحم  لاح  حالصا  تیبرت و  رد  دیاب  میق   » یبسح روما  ق  « 79  » هدام تسا .» میق  اب  وا  یلام  قوقح  لاوماب و  هطوبرم  روما 

. میق فیاظو  مسق  ود  زا  کی  ره  حرش  کنیا  ب - دیامنب .» ار  تحلصم  تیاعر  وا  روما  رد  دیامن و 

هیلع یلوم  تیبرت  تبظاوم و  - 1

: زا تسا  ترابع  هیلع  یلوم  تیبرت  صخش و  تبظاوم 
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دیایب شیپ  یحـص  ریغ  ياهیزاب  لامعا و  رد  تسا  نکمم  هک  یناج  تارطخ  زا  هیلع  یلوم  يریگولج  تشادهب و  تیاعر  يرادـهگن و  - 1
تالجم بتک و  هعلاطم  ای  صاخشا و  اب  ترشاعم  رثا  رد  هک  وا  تبظاوم  نینچمه  دراد و  وا  یعامتجا  تیعـضو  اب  تافانم  هک  یلامعا  ای  و 
نارگید نایز  ررـض و  بجوم  هک  هیلع  یلوم  زا  تبظاوم  نینچمه  دوشن . تسیاشان  راـکفا  هرـضم و  تاداـقتعا  ياراد  هفلتخم  تاراـشتنا  و 

. ددرگن نوناق  فالخ  لامعا  بکترم  درواین و  دراو  یسکب  رازآ  تیذا و  دوشن و 
ار مزال  ياهاود  هدومن و  هعجارم  صصختم  کشزپب  دیاب  میق  دوش  رامیب  وا  هچنانچ  هیلع و  یلوم  تیعضو  دوبهب  رد  شـشوک  یعـس و  - 2

اوادم يارب  روشک  زا  جراخب  ار  وا  دـشاب  روشک  زا  جراخ  رد  هچ  رگا  دومن  اوادـم  ار  وا  ناوتیم  تسا و  نونجم  هچنانچ  دـهدب و  واب  هیهت و 
. دنک هناور 

تیعـضو طـیحم و  اـب  بساـنم  دراد و  ار  نآـب  قوذ  هـک  ياهـفرح  تعنـص و  مـلع و  هـک  ریغـص  تـیبرت  مـیلعت و  رد  شـشوک  یعـس و  - 3
تـسا نونجم  روجحم  هچنانچ  دوش و  هداتـسرف  دورب  جراخ  روشکب  هک  دشاب  مزال  نآ  لیمکت  يارب  هچنانچ  دزومایب و  دشاب  وا  یگداوناخ 

. دیامن هدامآ  ار  نآ  لئاسو  درامگب و  تسا  وا  روخ  رد  هک  يراک  تعنص و  هفرحب و  ار  وا  دنک  راک  دناوتب  و 
ات دـهدیمن ، هزاجا  وا  یئاراد  هاگره  دـشاب و  وا  یلام  تیعـضو  اب  بساـنتم  دـیاب  دـش  هتفگ  هیلع  یلوم  صخـش  تبظاوم  رد  ـالاب  رد  هچنآ 

نوناق « 79  » ةدام هک  تسا  نیا  دریگیم . رظن  رد  ار  روجحم  تحلـصم  روما  یمامت  رد  دومن و  دـهاوخ  لـمع  میق  تسا  نکمم  هک  یئاـجنآ 
«. دیامنب ار  تحلصم  تیاعر  وا  روما  رد  دیامن و  مامتها  یعس و  روجحم  لاح  حالصا  تیبرت و  رد  دیاب  میق  : » دیوگیم یبسح  روما 
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وا تیبرت  يرادهاگن و  الا  دشاب و  هتفرگن  رارق  تناضح  تحت  هک  تسیتروص  رد  دیدرگ  نیعم  ریغص  تظافح  میق و  فیاظوب  عجار  هچنآ 
تـسا هدنز  هکنآ  اب  لفط  تناضح  نیوبا  زا  یکی  توف  تروص  رد  : » م ق . « 1171  » هدام تسا . ردام  ةدهعب  م  ق . « 1168  » داوم دودح  رد 

«. دشاب هدرک  نیعم  میق  وا  يارب  هدوب و  لفط  ردپ  یفوتم  دنچ  ره  دوب  دهاوخ 
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هیلع یلوم  یلام  قوقح  لاوما و  ةرادا  - 2

هراشا

. ددرگیم نایب  نآ  حرش  الیذ  هک  دشابیم . هیلع  یلوم  یئاراد  ةرادا  میق  رگید  هفیظو 

هیلع یلوم  لاوما  زا  يرادربتروص  - 1

میق فرـصتب  یئاراد  نآ  دیاب  دهد  ماجنا  هدراذگ  وا  ةدـهعب  نوناق  هک  یفئاظو  دـیامن و  هرادا  ار  هیلع  یلوم  یئاراد  دـناوتب  هکنآ  يارب  میق 
. دوش هداد 

تسا فلکم  میق  : » م ق . « 1236  » هدام روتسدب  دیامن  لامعا  ۀیلع  یلوم  یئاراد  يرادهاگن  رد  ار  دوخ  تراظن  دناوتب  هکنآ  يارب  ناتـسداد 
یعدـم يارب  دوخ  ءاضماب  ار  نآ  زا  ۀخـسن  کی  هدرک  هیهت  وا  یئاراد  ۀـیلک  زا  یعماـج  تروص  هیلع  یلوم  یلاـم  روما  رد  هلخادـم  زا  لـبق 

هیلع یلوم  یئاراد  نازیمب  تبـسن  دیاب  وا  ةدـنیامن  ای  مومعلا  یعدـم  دتـسرفب و  دراد  تنوکـس  نآ  ةزوح  رد  هیلع  یلوم  هک  تیادـب  مومعلا 
نآ قیبطت  میق و  فرط  زا  یمیظنت  تروص  رد  تراظن  یکی  هدومن : نیعم  ناتسداد  يارب  هفیظو  ود  هدام  نیا  دروآ .» لمعب  همزال  تاقیقحت 
زا مزال  تاقیقحت  رگید  دـشاب . هداـتفین  ملق  زا  يزیچ  دوش و  يرادربتروص  هیلع  یلوم  یئاراد  یماـمت  هکنآ  اـت  روجحم  دوجوم  لاوما  اـب 

هاگآ نآ  زا  میق  دناهدرک و  ناهنپ  ار  نآ  نارگید  هک  دشاب  هتشاد  یلاوما  روجحم  تسا  نکمم  اریز  روجحم ، یئاراد  نازیمب  تبسن  نیعلطم 
. تسا هدوبن 

دانسا راداهب و  ياهگرب  دیاب  دنکیم  میظنت  دوخ  تلاخد  ءادتبا  رد  هک  روجحم  لاوما  ههایس  رد  میق  : » یبسح روما  نوناق  « 76  » ةدام روتسدب 
ار اـهنآ  زا  یعون  ره  درادـن  یتـیمها  اـهب و  هک  یئاـهگرب  دـیامن و  رکذ  تسا  تیمها  ياراد  هک  یئاـهگرب  ماـمت  كـالما و  دانـسا  نوید و 

«. دنک دیق  یئاراد  ههایس  رد  ار  اهگرب  ددع  یناگیاب و  هدحیلع 
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روجحم ثروم  هکرت  موم  رهم و  تساوخرد  - 2

ق. « 91  » هدام قبط 
موم رهم و  تساوخرد  زور  هد  فرظ  رد  تسا  فلکم  میق  دـیامن ، توف  روجحم  ثروم ، میق  نییعت  زا  سپ  هک  یتروص  رد  : » یبـسح روما 

«. دیامنب ار  یفوتم  هکرت  ریرحت  و 
ثراو روجحم  هک  يرگید  صخش  ای  ومع  ای  ردام  تسا و  هدش  نییعت  وا  يارب  میق  یلو ، نتشادن  رثا  رد  تسا و  ریغص  روجحم  هاگره  الثم 

تـساوخرد هاگداد  زا  هطوبرم  تاررقم  قبط  دیاب  نآ  طیرفت  يدـعت و  ای  هکرتب و  دربتسد  زا  يریگولج  يارب  میق  دـنک ، توف  دـشابیم  وا 
(. دعبب یبسح  روما  نوناق  « 162  » هدام . ) دیامنب ار  هکرت  ریرحت  موم و  رهم و 

روجحم ۀنیزه  - 3
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رد ار  اهنآ  ۀجلاعم  ۀنیزه  نینچمه  وا و  ۀـقفنلا  بجاو  صاخـشا  روجحم و  یگدـنز  ۀـنیزه  دـیاب  میق  : » یبسح روما  ق . « 82  » ةدام روتسدب 
رد ءاضتقا  بسحب  دیاب  دشاب  هناوید  روجحم  رگا  دزادرپب و  ار  روجحم  لافطا  تیبرت  ۀنیزه  لیبق  زا  رگید  مزال  ۀـنیزه  هریغ و  ناتـسرامیب و 

ق. « 1237  » ةدام روتسدب  هدیدرگ  نایب  یبسح  روما  ق . « 82  » ةدام رد  هک  روجحم  ۀنیزه  دوش .» هداد  رارق  هجلاعم  تحت  ناتسرامیت  ای  هناخ 
م ق . « 1237  » ةدام دوشیم . نیعم  وا  یحور  یمسج و  تیعضو  یعامتجا و  تیعقوم  روجحم و  یئاراد  رادقمب  هجوت  اب  ناتـسداد  ۀلیـسوب  م 

یلوم هنایلاس  جراخم  تسا  نکمم  هک  ار  یغلبم  هیلع  یلوم  یئاراد  تروص  ۀظحالم  زا  دـعب  دـیاب  وا  ةدـنیامن  ای  مومعلا  یعدـم  : » دـیوگیم
غلاـبم زا  شیب  دـناوتیمن  میق  دـیامن  نیعم  دوـش  مزـال  تسا  نکمم  روـبزم  یئاراد  ندرک  هرادا  يارب  هک  ار  یغلبم  ددرگ و  نآ  رب  غلاـب  هیلع 

«. مومعلا یعدم  بیوصت  اب  رگم  دنک  جرخ  روبزم 
. دوشیم تخادرپ  ناتسداد  بیوصت  میق و  داهنشیپ  زا  سپ  دنک ، ادیپ  جایتحا  ار  يرتشیب  ۀنیزه  هیلع  یلوم  هچنانچ  نیاربانب 

روما هدنیامن  میق  اریز  دشابیم . روجحم  هدهعب  براقا  هقفنب  هطوبرم  تاررقم  قبط  نانآ  ۀـقفن  هک  تسیلافطا  روجحم ، لافطا  زا  هدام  روظنم 
تادهعت  تسا و  روجحم  یئاراد 
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. دهد ماجنا  وا  یئاراد  زا  دیاب  ار  روجحم  ینوناق  تامازلا  و 

لاوما يرادهاگن  - 4

تـسا لاوما  لیبق  نآ  روخ  رد  هک  یلحم  رد  ار  هیلع  یلوم  لاوما  زا  کی  ره  دـیاب  ددرگیم  بوسحم  نیما  روجحم  لاوماب  تبـسن  میق  نوچ 
لومعم هاگره  و  دنک ، ظفح  روبزم  لحم  رد  ار  نآ  دشاب  قودنـص  ای  هدیـشوپرس  لحمب  جاتحم  لاوما  نآ  هچنانچ  الثم  دیامن ، يرادـهاگن 

دانسا و : » یبسح روما  ق . « 84  » ةدام روتـسدب  ددرگن . يرادهاگن  راویدیب  ياضف  رد  دوش ، يرادهاگن  يروصحم  ۀـطوحم  رد  هک  تسنآ 
ربتعم ياهکناب  زا  یکی  رد  دیاب  تسین  جایتحا  لحم  هک  يدقن  هوجو  دوش و  يرادهاگن  ینما  لحم  رد  ناتسداد  عالطا  اب  دیاب  یتمیق  ءایشا 

«. دوش هتشاذگ 

یندش عیاض  لاوما  شورف  - 5

یلام روجحم  تحلصم  تیاعر  اب  نآ  لوپ )  ) زا دشورفب و  ار  روجحم  یندش  عیاض  لاوما  دیاب  میق  : » یبسح روما  نوناق  « 80  » هدام روتسدب 
رد ار  نآ  دنادن  روجحم  هطبغب  ار  رگید  تالماعم  ای  لام و  دیرخ  هکنانچ  دیامن .» راتفر  دشاب  تحلـصم  هک  يرگید  بیترتب  ای  يرادیرخ و 
الا و  درادهگن ، دکار  ینالوط  تدم  يارب  ار  نآ  دناوتیمن  دبایب و  نآ  زا  يرادربهرهب  يارب  یقیرط  ات  دراپـسب  ۀـقوم  ربتعم  ياهکناب  زا  یکی 

. دوب دهاوخ  هیلع  یلوم  نایز  لوئسم 

مزال ریغ  لوقنم  لاوما  شورف  - 6

ءاضتقا ار  نآ  روجحم  تحلـصم  هکنآ  رگم  دشورفب ، ار  نآ  لاوما  هک  دیامنیمن  باجیا  رما  نیا  دـشابیم و  روجحم  لاوما  ةرادا  میق  ۀـفیظو 
زا هچنانچ  روجحم  لوقنم  لاوما  الثم  دـشاب ، وا  ۀـطبغب  نآ  شورف  اـی  روجحم  ررـض  رب  لاوما  يرادـهاگن  هک  تسا  يدروم  رد  نآ  دـنک و 

دوریم و نیب  زا  اـی  دوشیم و  عیاـض  جـیردتب  لاوـما  دوـخ  درادیمرب و  هنیزه  اـهنآ  يرادـهاگن  هک  دـشاب  یمزاوـل  لـبم و  شرف ، زیم ، لـیبق 
. تسا روجحم  تحلصم  هطبغب و  نآ  شورف  دشاب ، هتشادن  نآب  جایتحا  مه  روجحم 

يرادـیرخ يرگید  لاـم  نآ ، لوپ  زا  ناوتیم  درادـن و  نآـب  دوخ  یناگدـنز  رد  یجاـیتحا  روجحم  هک  یلوقنم  لاوما  شورف  تسا  نینچمه 
. دوشیمن هدرب  نآ  زا  یعافتنا  هنوگچیه  هک  یطاریق  هد  نایلرب  رتشگنا  کی  دننام  دهدب  يرتشیب  عفانم  هک  دومن 
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تبسن هتخورف و  تسین  روجحم  جایتحا  دروم  هک  ياهلوقنم  لاوما  تحلصم ، تیاعر  اب  دناوتیم  میق  : » دیوگیم یبسح  روما  نوناق  « 81  » هدام

«. دیامن لمع  قوف  هدام  قباطم  نآ  لوپب 
روـجحم ۀـطبغب  نآ  شورف  اریز  دـناسر ، شورفب  دوـشیم  هدوزفا  نآ  شزرا  رب  تسا و  یقرت  ضرعم  رد  هـک  یلوـقنم  لاوـما  دـناوتیمن  مـیق 

. دشابیمن

نآ نهر  ای  لوقنم و  ریغ  لاوما  شورف  - 7

رد هک  دنک  ياهلماعم  ای  دراذگ و  نهر  ای  دشورفب و  ار  هیلع  یلوم  لوقنم  ریغ  لاوما  دناوتیمن  میق   » م ق . « 1241  » هدام لوا  تمسق  روتسدب 
شورف یبسح : روما  ق . « 83  » هدام و  مومعلا »...  یعدم  بیوصت  هیلع و  یلوم  هطبغ  ظاحل  اب  رگم  دوش  هیلع  یلوم  نویدم  دوخ  نآ ، هجیتن 
تیاعر اـب  رگم  دـش ، دـهاوخن  هتخورف  روجحم  لوقنم  ریغ  لاوما  : » یبسح روما  م  ق . « 83  » هداـم تسا . هدومن  دـیکأت  ار  لوقنم  ریغ  لاوما 

یلوم ۀطبغ  تیاعر  زا  روظنم  دیامنب . ار  هیلع  یلوم  ۀطبغ  تحلصم و  تیاعر  دیاب  دوخ  لامعا  هیلک  رد  میق  ناتـسداد .» بیوصت  وا و  ۀطبغ 
رارق تمیق  لزنت  فرـش  رد  هیلع  یلوم  لوقنم  ریغ  لام  هاگره  نیاربانب  دـشابیم . وا  یلام  تیعـضو  دوبهب  تیاعر  نایز و  زا  يریگولج  هیلع 

یناگدنز ۀنیزه  ناوتن  هاگره  نینچمه  تسا . روجحم  ۀطبغ  هلداع  تمیقب  نآ  شورف  اهنت  دشاب ، هتـشادن  يدـئاوع  یعفن و  چـیه  ای  دریگ و 
اب قفاوم  نآ  نهر  اـی  شورف و  ضارقتـسا ، نآ و  ندراذـگ  نهر  اـی  هیلع و  یلوم  لوقنم  ریغ  لاـم  شورفب  رگم  دومن  نیمأـت  ار  هیلع  یلوـم 

مدع تروص  رد  هک  دـشابیم  راکبلط  نید  ۀـقیثو  نهر  هک  تسنآ  رظن  زا  شورف  فیدر  رد  نهر  رکذ  تسا . هیلع  یلوم  تحلـصم  هطبغ و 
. ددرگیم هیدات  نید  هنوهرم  نیع  شورف  نمث  زا  نآ  هیدات 

. تسا میق  تارایتخا  دودح  زا  جراخ  روبزم  لمع  اریز  دشابیم ، لطاب  هلماعم  نآ  دیامنب  ۀلماعم  روجحم  ۀطبغ  فالخ  رب  میق  هاگره 
تخورف ای  دراذگ و  نهر  ار  نآ  هزاجا  نودب  هچنانچ  دهاوخب و  ار  ناتـسداد  هزاجا  هیلع ، یلوم  لوقنم  ریغ  نهر  شورف و  زا  لبق  دـیاب  میق 

لطاب  هلماعم  دومنن ، ذیفنت  ناتسداد  و 
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. دشاب هدش  مه  هیلع  یلوم  ۀطبغ  تیاعر  نهر  شورف و  رد  هچ  رگا  تسا 

روجحم اب  میق  هلماعم  - 8

زا يریگولج  يارب  اذـل  دوـشن ، روـجحم  تحلـصم  هطبغ و  تیاـعر  هک  دوریم  نآ  میب  ددرگیم  عـقاو  روـجحم  میق و  نیب  هک  یتـالماعم  رد 
نهر اـی  دـشورفب و  ار  هیلع  یلوم  لوقنم  ریغ  لاوما  دـناوتیمن  میق  : » درادـیم ررقم  م  ق . « 1241  » هدام تمهت ، ای  یلاـمتحا و  ررـض  هنوگره 

رد مومعلا . یعدـم  بیوصت  هیلع و  یلوم  ۀـطبغ  ظاـحل  اـب  رگم  دوش  هیلع  یلوم  نویدـم  دوخ ، نآ  ۀـجیتن  رد  هک  دـنک  ۀـلماعم  اـی  دراذـگ 
ضرق جایتحا  ترورـض و  نودـب  هیلع  یلوم  يارب  دـناوتیمن  زین  دـشابیم و  میق  تئـالم  مومعلا  یعدـم  بیوصت  یمتح  طرـش  ریخا  تروص 

«. مومعلا یعدم  بیوصت  اب  رگم  دنک ،
هدومن دیکأت  ار  نآ  یمتح )  ) هملکب هداد و  رارق  میق  تئالم  دشابن  لاح  نآ  ضوع  هک  یتروص  رد  روجحم  اب  ار  میق  هلماعم  طرش  الاب  هدام 

. تسا رثا  الب  لطاب و  وا  هلماعم  تسا . هدوبن  یلم  میق  هک  دوش  فشک  هلماعم  زا  سپ  هاگره  هک  دسریم  رظنب  نیاربانب  تسا .

روجحم جایتحا  رب  دئاز  هوجو  - 9

دئاز هوجو  : » یبسح روما  ق . « 90  » ةدام روتـسدب  تهج  نیدب  دیامنب ، ار  هطبغ  تحلـصم و  تیاعر  روجحم  لاوما  ةرادا  رد  دیاب  میق  نوچ 
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تراسخ هیدأت  لوئـسم  تشاذگ  دوس  نودب  هام  شـش  زا  شیب  رگا  دراذگب و  دوس  نودب  دیابن  ناکما  تروص  رد  میق  ار  ریغـص  جایتحا  زا 
، درب راکب  دـشاب  هتـشاد  روجحم  يارب  یتادـیاع  هک  یهار  رد  دـیاب  ار  دـئاز  هوجو  میق  نیاربانب  دوب .» دـهاوخ  هیدأت  ریخأت  تراسخ  نازیمب 
. دشاب هتشادن  تخوس  رطخ  دیآ و  تسدب  يدوس  هک  یتالماعم  رد  ار  نآ  ای  دیامن و  يرادیرخ  ار  يربتعم  ماهس  زا  مهـس  دنچ  هکنآ  دننام 

. دیامن يرادیرخ  دشاب  بسانتم  يدئاع  ياراد  هک  ار  یلوقنم  ریغ  لام  دناوتیم  هک  ینانچمه  دزادنا  راکب 

میق ۀلیسوب  يوعد  حلص  - 10

رما نیا  رد  مومعلا .» یعدم  بیوصت  اب  رگم  دهد ، همتاخ  حلـصب  ار  هیلع  یلومب  طوبرم  يوعد  دـناوتیمن  میق  : » م ق . « 1242  » ةدام روتسدب 
رد زونه  ای  هدش  هماقا  هاگداد  رد  يوعد  هک  دیامنیمن  قرف  هک  ینانچمه  لوقنم ، ریغ  ای  دشاب  لوقنم  يوعدب  عجار  حلص  هک  دیامنیمن  قرف 

. دشاب هدشن  حرطم  هاگداد 
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هدافتـسا ءوس  نینچمه  تمهت و  لامتحا  حلـص  رد  هک  تسنآ  هدراذـگن  دازآ  روجحم  فرط  زا  ندومن  حلـص  رد  ار  میق  نوناق  هکنآ  ببس 
. ددرگیم يریگولج  نآ  زا  ناتسداد  بیوصت  تراظن و  اب  دوریم و 

روجحمب لاغتشا  ةزاجا  - 11

يداصتقا تیلاعف  هنوگره  زا  عنام  هک  تسین  يروط  نانآ  نونج  هک  نیناجم  زا  یضعب  زیمم و  راغص  ءاهفس و  دننام   ) نیروجحم زا  يرایسب 
هطبغ حالص و  دنزادرپب و  دوخ  یمسج  یحور و  تیعضو  اب  بسانم  يداصتقا  ياهتیلاعفب  هشیپ  ای  راکب  لاغتـشا  ۀلیـسوب  هک  دنرداق  دشاب )

میق ای  یلو  : » دـیوگیم یبسح  روما  نوناق  « 85  » هدام هک  تسا  نیا  درامگب ، ياهشیپ  ای  راکب  ار  اهنآ  میق  ای  یلو  هک  دـیامنیم  باـجیا  ناـنآ 
ای راک  نآ  مزاول  لماش  هدربمان  هزاجا  تروص  نیا  رد  دهدب و  هشیپ  ای  راکب  لاغتشا  هزاجا  روجحمب  دنادب  یضتقم  هک  یتروص  رد  دناوتیم 

اهنآ ةزاجا  دودـح  رد  دـناوتیم  روجحم  دـهدب ، روجحمب  هشیپ  ای  راکب  لاغتـشا  هزاـجا  میق  اـی  یلو  هک  یتروص  رد  دوب .» دـهاوخ  مه  هشیپ 
یلاوما رد  دوش  هداد  اهنآب  بسک  هزاجا  هاگره  نیاربانب  دنراد . رایتخا  نانآ  زین  تسا  روبزم  لاغتشا  ۀمزال  هک  يروماب  تبسن  دیامن و  لمع 
تفایرد نارادـیرخ  زا  ار  اهنآ  نمث  شورف  تروص  رد  و  دـنیامن ، فرـصت  دـنناوتیم  میق  ای  یلو  هزاجا  دودـح  رد  دـنراد  راـیتخا  تحت  هک 

ای یلو  تقیقح  رد  هدننکهلماعم  دنتسه و  لمع  رد  هطساو  تلآ و  دنیامنب ، ءاشنا  دصق  دنناوتن  نیروجحم  زا  یضعب  هک  یتروص  رد  دنراد .
. تسا میق 

روجحمب لاوما  زا  یضعب  ةرادا  هزاجا  - 12

میق ای  یلو  نذا  اب  تسا  هدش  لصاح  وا  دوخ  یعـسب  هک  ار  یعفانم  لاوما و  دـناوتیم  زیمم  روجحم  : » دـیوگیم یبسح  روما  نوناق  « 86  » هدام
هکنانچ اریز  تسا ، ذفان  دیامنیم  میق  ای  یلو  نذا  دودح  رد  هیفـس ) ای  زیمم  ریغـص   ) زیمم روجحم  هک  یتالماعم  دروم  نیا  رد  دـیامن .» هرادا 

. دیامنب هدارا  دناوتیم  زیمم  روجحم  ددرگیم و  دقعنم  هدارا  ۀلیسوب  تاعاقیا  دوقع و  تشذگ 

روجحم نز  قالط  جاودزا و  - 13

جاودزا نونجم  يارب  دـناوتیم  ناتـسداد  هزاجا  اب  میق  دـنادب  مزال  ار  نونجم  جاودزا  کشزپ  هک  یتروص  رد  : » یبسح روما  م  ق . « 88  » هدام
بیوصت  ناتسداد و  داهنشیپ  هب  دشاب  مزال  نونجم  هجوز  قالط  هاگره  دیامن و 
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«. دهدیم قالط  میق  هاگداد 
جایتحا نونجم  هکنآ  ای  دنادب و  مزال  یسنج  دیدش  لیم  ای  تلاسک و  دوبهب  ای  اوادم  رد  ریثأت  رظن  زا  ار  نونجم  جاودزا  هک  يدروم  رد  میق 

دنکیم و هعجارم  ینوناق  کشزپب  ار  رما  ناتسداد  دهدیم . ناتسدادب  ار  دوخ  داهنشیپ  دنک ، يرادهاگن  وا  زا  نز  ناونعب  هک  دراد  ار  یـسکب 
هعجارم و کشزپب  البق  میق  تسا  نکمم  دهدیم . ار  نونجم  يارب  جاودزا  هزاجا  میقب  ناتـسداد  دومن ، دـییأت  ار  میق  ۀـیرظن  کشزپ  هچنانچ 

. دیامن ناتسداد  میدقت  دوخ  داهنشیپ  تسویپ  هب  نونجم  جاودزا  موزل  رد  ار  کشزپ  یهاوگ 
رظن موزلب  هجوـت  اـب  و  نوـنجم ) يارب  جاودزا   ) تراـبع رد  تقد  یلو  ددرگیم  روـکذ  ثاـنا و  جاودزا  لـماش  تسا و  قـلطم  هچ  رگا  هداـم 

هک تسنآ  رما  نیا  تلع  دوشیم . دییأت  رما  نیا  زین  نونجم ) ۀـجوز  قالط   ) ۀـملک زا  هکنانچ  تسا ، روکذ  نونجمب  رظان  جاودزا  رد  کشزپ 
رب دئاز و  ۀنیزه  یکـشزپ  رظن  زا  نآ  موزل  مدع  تروص  رد  هک  دـیامنیم  نونجم  يارب  هقفن  رهم و  لیبق  زا  ۀـنیزه  باجیا  نونجم  جاودزا  زا 

نایز هنوگچیه  ًامومع  نوچ  دـنادب  مزال  ار  نآ  هک  درادـن  کشزپ  رظنب  جایتحا  ثانا  جاودزا  اما  دوب و  دـهاوخ  وا  هطبغ  حالـص و  فالخ 
هارمه وا  يارب  زین  يدام  عفانم  هکنآ  رب  هوالع  دوشیم ، هداد  رهوشب  دـنک  باـجیا  تحلـصم  هاـگره  نیارباـنب  تسین ، روصتم  وا  يارب  یلاـم 

. دراد
رد لاس  هدجیه  نس  زا  لبق  دناوتیم  میق  دوشیم ، طابنتسا  م  ق . « 1041  » ةدام زا  هکنانچ  ثانا  ای  دشاب  روکذ  هاوخ  ریغـص  جاودزاب  عجار  اما 

وحن نیدب  دنک ، جاودزا  ریغص  يارب  هدومن و  نس  طرش  زا  تیفاعم  تساوخرد  دیامن  باجیا  ریغـص  تیعـضو  حالـص  هطبغ و  هک  یتروص 
نوچ ریغـص  هجوز  قـالطب  عجار  یلو  دـیامنیم . ذـیفنت  ار  نآ  میق  دریگیم و  رارق  دـقع  فرط  تسا  زیمم  تیفاـعم  نس  رد  نوچ  ریغـص  هک 
دهد قـالط  ار  دوخ  نز  دـناوتیمن  درادـن  ماـمت  لاـس  هدـجیه  هک  يریغـص  هداد ، رارق  هدـنهد  قـالط  غولب  ار  قـالط  تحـص  طرـش  نوناـق 

. دیامن اضتقا  ار  نآ  ریغص  تحلصم  هچ  رگا  دنهد ، قالط  ار  وا  نز  دنناوتیمن  میق  یلو و  هک  ینانچمه 
303 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

روجحم روما  ةرادا  ۀنیزه  - 14

تمومیق فیاظو  ماجنا  روجحم و  روماب  یگدیسر  يارب  هک  ياهنیزه  روجحم و  لاوما  ةرادا  ظفح و  ۀنیزه  : » یبسح روما  نوناق  « 95  » هدام
تهج نیدـب  تسنآ و  بحاـص  ةدـهعب  سک  ره  لاوما  يرادـهاگن  يارب  مزـال  ۀـنیزه  اریز  ددرگیم » هیدأـت  روجحم  لاوما  زا  دوشیم  مزـال 

لام زا  تسا  هدش  نیعم  سرداد  ای  ناتسداد  فرط  زا  لاوما  ظفح  يارب  هک  یـسک  ترجا  دیاب  میق  : » یبسح روما  نوناق  « 77  » ةدام روتسدب 
روجحم لاوما  زا  رگا  ار  لاوما  میلـست  باسح و  تروص  هیهت  ۀنیزه  دـناوتیم  میق  : » یبسح روما  ق . « 78  » ةدام روتسدب  و  دزادرپب » روجحم 

تسا هدش  بوصنم  تمومیق  تمسب  وا  ياجب  هک  یسک  ای  هدش  وا  زا  رجح  عفر  هک  يروجحم  زا  دوخ  تمس  لاوز  زا  سپ  تسا  هتشادنرب 
«. دیامن هبلاطم 

رادـقم میق و  راک  تیاعر  اب  روبزم  ترجا  نازیم  دـنک . ترجا  ۀـبلاطم  تمومیق  رما  ماـجنا  يارب  دـناوتیم  میق  : » یندـم نوناـق  « 1246  » ةدام
اریز ددرگیم .» نییعت  هیلع  یلوم  يدیاع  نازیم  دراد و  تماقا  اجنآ  رد  میق  هک  یلحم  دوشیم و  لصاح  وا  يارب  تمومیق  رما  زا  هک  یلاغتشا 

فاصنا و یلقع و  تسا  يرما  لمع  ترجا و  نیب  بسانت  دـشابیم و  نآ  لباقم  رد  ترجا  هیدأت  لمعب  مارتحا  تسا و  مرتحم  صخـش  لمع 
. دشابیم امرفمکح  نآ  رب  تلادع 

هبترم کی  یلاس  نداد  باسح  - 15

________________________________________

ه ق ناریا ، نارهت -  ۀیمالسا ، تاراشتنا  دلج ،  6 یماما ،)  ) یندم قوقح  نسح ، دیس  یماما ،
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303 ص : ج5 ، یماما ؛)  ) یندم قوقح 
رد هاگره  دهدب و  وا  ةدنیامن  ای  مومعلا  یعدمب  ار  دوخ  يدصت  باسح  هبترم  کی  یلاس  لقاال  دیاب  میق  : » یندـم نوناق  « 1244  » هدام قبط 

باجیا یئاضق  فاصنا  هکنانچ  دوشیم .» لوزعم  مومعلا  یعدـم  ياضاقتب  دـهدن  باسح  مومعلا  یعدـم  ۀـبلاطم  خـیرات  زا  هام  کـی  فرظ 
دشاب و هدومن  ریـصقت  باسح  تروص  نداد  رد  میق  هک  تسیتروص  رد  ناتـسداد  ۀبلاطم  خیرات  زا  باسح  تروص  نداد  رد  ریخات  دیامنیم 

لزع ار  میق  دناوتیمن  هاگداد  دیامن  هیهت  باسح  تروص  لاس  مامتا  زا  سپ  دناوتن  میق  هک  دشاب  يوحنب  روجحم  یئاراد  تیعضو  هاگره  الا 
. دنک

304 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

یئاهن باسح  تروص  نداد  - 16

: یندم نوناق  « 1245  » ةدام روتسدب 
عفر زا  لبق  وا  تمومیق  هاگره  دـهدب ، دوخ  قباس  هیلع  یلومب  رجح  عفر  ای  دـشر  ربک و  زا  سپ  ار  دوخ  يدـصت  ناـمز  باـسح  دـیاب  میق  »

ای دـشاب  ینوناق  هاوخ  هدـنیامن  تسا و  روجحم  ةدـنیامن  میق  اریز  دوش .» هداد  يدـعب  میقب  دـیاب  يدـصت  ناـمز  باـسح  دـبای  همتاـخ  رجح 
: دیوگیم م  ق . « 668  » ةدام دهدب . تسا  وا  ةدنیامن  هک  یسکب  ار  دوخ  تایلمع  تروص  دیاب  يدادرارق 

«. دنک در  واب  تسا  هدرک  تفایرد  وا  ياجب  هک  ار  هچنآ  دهدب و  لکومب  ار  دوخ  تلاکو  تدم  باسح  دیاب  لیکو  »
305 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

میق لامعا  رد  ناتسداد  تراظن  مراهچ  باب 

یکی یبسح ، روما  نوناـق  رد  هطوبرم  داوم  و  « 1315  » بوصم يرتسگداد  تالیکـشت  لوصا  نوناق  رد  هطوبرم  داوم  قبط  تشذگ  هکنانچ 
. ددرگیم نایب  راصتخا  روطب  الیذ  هک  تسا  نیروجحم  قوقح  ظفح  ناتسداد  فئاظو  زا 

. هاگداد زا  رجح  مکح  تساوخرد  - 1
. میق نییعت  زا  لبق  نیروجحم  لاوما  رد  تراظن  ظفح و  - 2

. هاگداد زا  میق  بصن  تساوخرد  - 3
. میق تایلمع  رد  تراظن  - 4

. میق لزع  تساوخرد  - 5
. دوش عوجر  دش  هتفگ  تمومیق  روما  نایب  نایرج  رد  الاب  بلاطم  زا  کی  ره  حرش 

306 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

میق تیلوئسم  مجنپ  باب 

هراشا

هدراذـگ میق  ةدـهعب  وا  یئاراد  ةرادا  ای  هیلع  یلوم  صخـش  تبظاومب  عجار  نوناق  هک  یفیلاـکت  زا  کـی  ره  ماـجنا  رد  میق  هک  یتروص  رد 
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مدع لامها و  رب  عالطا  زا  سپ  ناتـسداد  دوب . دـهاوخ  نآ  ناربج  لوئـسم  ددرگ  روجحم  هجوتم  ینایز  هار  نیا  زا  دـیامن و  یهاتوک  تسا 
ناتـسداد هک  یتروص  رد  و  دیامن . راتفر  نآ  قبط  دـیاب  میق  دـهدیم و  واب  مزال  تارکذـت  میق ، فرط  زا  تمومیقب  هطوبرم  تاررقم  تیاعر 

دـنکیم و لزع  ار  وا  هاگداد  دـهاوخیم و  ار  وا  لزع  هاـگداد  زا  دـهد  صیخـشت  تمومیق  روما  ماـجنا  رد  ار  میق  تقاـیل  مدـع  اـی  تناـیخ و 
. دیامنیم بوصنم  وا  ياجب  ار  يرگید 

دـشابیمن و نماض  دوش  صقان  اـی  فلت  وا  طـیرفت  يدـعت و  نودـب  هچناـنچ  تسا و  نیما  دراد  فرـصت  رد  هک  روجحم  لاوماـب  تبـسن  میق 
نآ فلت  ای  ناصقن  زا  هک  تسا  یتراسخ  ررـض و  لوئـسم  دیامنب  هیلع  یلوم  لام  ظفح  رد  ریـصقت  هک  یمیق  ، » م ق . « 1238  » هدام روتسدب 

دوشیم و لئاز  میق  تناما  تمس  طیرفت  يدعت و  رثا  رد  اریز  دشابن .» میق  يدعت  ای  طیرفتب  دنتسم  فلت  ای  ناصقن  هچ  رگا  هدش ، لصاح  لام 
لامب وا  فرصت  نامز  رد  هک  تسا  یبیع  صقن و  ره  لوئـسم  بصاغ  : » یندم نوناق  « 315  » هدام روتـسدب  دریگیم و  رارق  بصاغ  مکح  رد 

اب هدوب و  ددـعتم  میق  هک  یتروص  رد  : » یبسح روما  نوناـق  « 14  » هدام روتـسدب  دشابن .» وا  لعفب  دنتـسم  دنچ  ره  دشاب  هدـش  دراو  بوصغم 
نودـب نیمیق  زا  یـضعب  رگا  دـنراد و  ینماضت  تیلوئـسم  اهنآ  زا  کـی  ره  دـنیامن  طـیرفت  اـی  يدـعت  روجحم  لاوما  رد  رگیدـکی  تکرش 

طیرفت  ای  يدعت  هک  دوب  دهاوخ  یسکب  هجوتم  تیلوئسم  دنیامنب  روجحم  لاوما  رد  طیرفت  ای  يدعت  نارگید  تکرش 
 307 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

«. تسا هدرک 
ثعاب ای  هدرکن و  دـیق  وا  یئاراد  تروص  وزج  هدوب  هیلع  یلومب  قلعتم  هک  ار  یلام  ًادـماع  میق  هک  دوش  مولعم  هاگره  : » م ق . « 1239  » هدام

هیلع یلومب  تسا  نکمم  ثیح  نیا  زا  هک  دوب  دـهاوخ  یتراسخ  ررـض و  ره  لوئـسم  دوشن  دـیق  روبزم  تروص  رد  لام  نآ  هک  تسا  هدـش 
هک دوب  دـهاوخن  نآ  زا  عناـم  رما  نیا  و  دـش » دـهاوخ  لوزعم  میق  هدوب  تین  ءوس  يور  زا  روبزم  لـمع  هک  یتروص  رد  هوـالعب  دوش ، دراو 

ندومنن رکذ  رثا  رد  ریـصقت  نودـب  میق  هک  یتروص  رد  اما  دریگ . رارق  بیقعت  تحت  میق  دـشاب ، يرفیک  تاررقم  لومـشم  میق  لمع  هاگره 
. دشابیم ریصقت  ببسم  رد  تیلوئسم  طرش  اریز  دوب ، دهاوخن  وا  لوئسم  ددرگ  وا  نایز  بجوم  هیلع  یلوم  یئاراد  تروص  وزج  یلام 

« دشابیم هیدأت  ریخأت  تراسخ  لوئسم  فرصت  خیرات  زا  دیامن  فرصت  دوخ  دوسب  روجحم  لوپ  رد  میق  هاگره  : » یبسح روما  ق . « 93  » هدام
. ددرگیم بوسحم  تناما  رد  تنایخ  روبزم  لمع  هکنآ  رب  هوالع 

ناتسدادب میق  زا  روجحم  تیاکش 

. دیامن تیاکش  دوخ  يرادهاگن  تیبرت و  رد  وا  یهاتوک  هنیزه و  ندادن  يارب  میق  زا  دناوتیم  زیمم  روجحم  : » یبسح روما  نوناق  « 96  » ةدام
نیا دافم  دنک . لمع  روتسد  نآ  قبط  رب  دیاب  میق  دهدیم و  تسا  بسانم  هک  يروتسد  دید  دراو  ار  تیاکش  هاگداد  هاگره  تروص  نیا  رد 

«. دش دهاوخ  ارجا  دهدب  عالطا  هاگدادب  وا  ۀـنیزه  نداد  روجحم و  يرادـهاگن  تیبرت و  رد  ار  میق  یهاتوک  ناتـسداد  هک  يدروم  رد  هدام 
. دهدیم میقب  مزال  روتسد  هدومن و  یگدیسر  رما  نیاب  هاگداد  ینعی 

تراظن هک  ناتـسدادب  دنناوتیم  دنیامنب ، هدهاشم  وا  یئاراد  يرادهاگن  تیبرت و  رد  میق  زا  يریـصقت  وا  ناسک  دـشابن و  زیمم  ریغـص  هاگره 
ماجنا رد  میق  هک  ددرگ  مولعم  هچنانچ  دـیامن و  یگدیـسر  رما  نیاـب  تسا  فظوم  ناتـسداد  دـنهد و  عـالطا  دراد  ار ، نیروجحم  روما  رد 

. دهاوخب ار  میق  لزع  هاگداد  زا  دناوتیم  ناتسداد  داد  همادا  دوخ  شورب  میق  هاگره  دهدیم و  بسانم  روتسد  هدومن  یهاتوک  تمومیق  روما 
308 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

میق لزع  مشش  باب 
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میق لزع  يارب  حلاص  هاگداد  فلا -

دراوم رد  دناوتیم  دـیامنیم  میق  نییعت  هک  یناتـسرهش  هاگداد  دـعب ، ام  یبسح و  روما  نوناق  « 53  » و « 52  » و « 49  » و « 48  » داوم قـالطاب  رظن 
روما ریاـس  تقوم و  میق  نییعت  دـیدج و  میق  نییعت  لزع و  : » یبـسح روـما  نوناـق  « 54  » هدام دـنک . لزع  ار  وا  ددرگیم  ناـیب  اًـلیذ  هک  هنیعم 

لزع تابجوم  زا  یکی  رب  ناتـسداد  هاگره  نیاربانب  تسا .» هدرک  میق  نییعت  ًاودـب  هک  تسا  یهاگداد  اـب  تسا  هاگدادـب  عجار  هک  روجحم 
. دیامنیم لزع  ار  وا  رما  تابثا  یگدیسر و  زا  سپ  هاگداد  دیامنیم و  ار  وا  لزع  تساوخرد  هاگداد  زا  دیدرگ  هاگآ  میق 

میق لزع  دراوم  ب -

هدش و هداد  میقب  هاگداد  مکح  ۀلیـسوب  روبزم  تمـس  اریز  دنک ، لزع  تسا  هدومن  بصن  هک  ار  یمیق  هنیعم  دراوم  ریغ  رد  دناوتیمن  هاگداد 
: تسا ریز  دراوم  رد  نآ  دراد و  ینوناق  حیرصت  هاگداد و  مکحب  جایتحا  نآ  لاوز 

ار میق  هک  هفلتخم  داوم  زا  هکناـنچ  اریز  دوش ، بلـس  وا  زا  تفـص  نیا  اـی  هدوب و  تناـما  تفـص  دـقاف  میق  دوش  مولعم  هک  یتروـص  رد  - 1
هدام قش 1   ) تسا تناما  تمومیق  طرـش  هک  دـشابیم  ققحم  تسا  هداد  رارق  روجحم  یلام  قوقح  لاوما و  يرادـهاگن  ظـفح و  رادهدـهع 

(. م ق . « 1248»
- تقرـس ددرگ : موکحم  یعطق  مکح  بجوـمب  هدـش و  لـیذ  ياـههحنج  زا  یکی  بکترم  اـی  تیاـنج و  بکترم  میق  هک  یتروـص  رد  - 2
«2  » قش  ) بلقت ای  ریصقتب  یگتسکشرو  لافطاب - تبسن  هحنج  تفع - تایفانم  سومان - کته  سالتخا  يرادربهالک - تناما - رد  تنایخ 

(. م ق ، « 1248  » هدام
هطوبرم  روما  رد  میق  هاگره  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 1250  » هدام هرصبت -
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میق ۀقوم  مومعلا  یعدم  ياضاقتب  همکحم  دوش ، عقاو  مومعلا  یعدم  بیقعت  دروم  وا  صخشب  تبـسن  تیانج  ای  هحنج  ای  هیلع  یلوم  لاوماب 

رد اـی  دـیدرگ و  رداـص  بیقعت  مدـع  رارق  هچناـنچ  دـبای . همتاـخ  یگدیـسر  اـت  درک .» دـهاوخ  نیعم  هیلع  یلوم  لاوما  ةرادا  يارب  يرگید 
. دنامیم یقاب  دوخ  تمسب  میق  دیامنیم و  لزع  ار  تقوم  میق  هاگداد  دش  هئربت  یهاگداد  یگدیسر 

هکنآ دننام  دنک  هرادا  ار  هیلع  یلوم  یلام  روما  دـناوتن  تهج  نیدـب  دوش و  سبحب  موکحم  قوف  للع  زا  ریغ  یتلعب  میق  هک  یتروص  رد  - 3
(. م ق . « 1248  » هدام قش 3   ) دوش موکحم  سبحب  یسایس  تیموکحم  رثا  رد 

م) ق . « 1248  » هدام « 4  » قش . ) دوش نالعا  هتسکشرو  میق  هک  یتروص  رد  - 4
مدع هک  دیامنیمن  یقرف  م ) ق . « 1248  » هدام قش 5   ) دوش مولعم  هیلع  یلوم  لاوما  ةرادا  رد  میق  یئاناوت  ای  تقایل  مدـع  هک  یتروص  رد  - 5

یئارجا و تشادزاب  دننام  دشاب  هدش  ینوناق  تشادزاب  هکنآ  ای  دشاب  لکلا  هردخم و  داومب  دایتعا  ای  يرامیب  ای  نس  ربک  رثا  رد  میق  یئاناوت 
. دوشیم وا  یئاراد  ای  روجحم  صخش  هجوتم  نایز  رما  نیا  رثا  رد  هک  نآ  لاثما 

تروص رد  لام  نآ  هک  هدش  ثعاب  ای  هدرکن  دـیق  یئاراد  تروص  ءزج  هدوب  هیلع  یلومب  قلعتم  هک  ار  یلام  ًادـماع  میق  هک  یتروص  رد  - 6
(. م ق . « 1248  » هدام « 6  » قش و  « 1239  » هدام . ) دوشیم لزع  هاگداد  فرط  زا  ناتسداد  ياضاقتب  دوشن ، دیق  روبزم 

، دراپـسن یفاـک  نیمـضت  وا  دـهاوخب و  نیمـضت  مـیق  زا  ناتـسداد  تساوخردـب  هاـگداد  م  ق . « 1243  » هداـم روتـسدب  هـک  یتروـص  رد  - 7
(. م ق . « 1248  » هدام « 6  » قش  ) دوشیم لزع  هاگداد  فرط  زا  ناتسداد  تساوخردب 

زا هام  کی  فرظ  رد  وا  ةدـنیامن  اـی  ناتـسدادب  م  ق . « 1244  » هدام قبط  ار  دوخ  هناـیلاس  يدـصت  باـسح  تروص  میق  هک  یتروص  رد  - 8
. دوشیم لوزعم  مومعلا  یعدم  ياضاقتب  دهدن  مومعلا  یعدم  ۀبلاطم  خیرات 

هتـشاد نآ  رد  تین  ءوس  ای  دـیامن و  باسح  تروص  نداد  رد  لاـمها  لـلعت و  هجوم  رذـع  نودـب  میق  هک  تسا  یتروص  رد  لزع  ياـضاقت 
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تساوخردب  مادقا  ناتسداد  دهدب ، ناتسدادب  ار  نآ  دناوتن  دوخ  يدصت  نامز  باسح  تروص  ندوبن  ایهم  رثا  رد  میق  هاگره  الا  دشاب و 
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ناتـسداد میلـست  ررقم  دـعوم  رد  دـناوتیمن  بلغا  دـنکیم  هرادا  میق  هک  ار  یعورزم  كالما  ۀبـساحم  تروص  دـیامنیمن . هاگداد  زا  وا  لزع 
. دشابیمن مظنم  ًامومع  نآ  تمیق  لوصو  شورف و  يروآعمج و  اریز  دیامن ،

ار باسح  تروص  وا ، ياجب  يرگید  صخـش  نییعت  زا  لبق  میق  رگا  یندم  نوناق  « 1244  » ةدام دروم  رد  : » یبسح روما  نوناـق  « 101  » هدام
ءاقبا تمومیقب  ار  صخش  نامه  تسا  نکمم  تسا  هدوب  هجوم  رذع  هطساوب  باسح  تروص  نداتـسرف  رد  ریخأت  هک  دش  مولعم  ای  داتـسرف 

«. دومن نیعم  تمومیقب  ار  وا  ًاددجم  ای 
(. م ق . « 1249  » هدام . ) دوشیم لزعنم  ددرگ  دشر  دقاف  ای  نونجم  میق  هک  یتروص  رد  - 9

دنک رهوش  رایتخا  تسا ، هدـش  نیعم  تمومیق  تمـسب  هک  هیلع  یلوم  ردام  ول  يرهوشیب و  نز  هاـگره  : » م ق . « 1251  » هدام روتسدب  - 10
نیا رد  دـهد ، عالطا  وا  ةدـنیامن  ای  دوخ  تماقا  ةزوح  تیادـب  مومعلا  یعدـمب  حاکن  داقعنا  خـیرات  زا  هاـم  کـی  فرظ  رد  ار  بتارم  دـیاب 

رد اریز  دنک ». رظان  مض  ای  دیدج و  میق  نییعت  ياضاقت  نز ، نآ  دـیدج  تیعـضو  تیاعر  اب  دـناوتیم  وا  ةدـنیامن  ای  مومعلا  یعدـم  تروص 
رظن دروم  تهج  نیا  زا  نز  تیعـضو  تمومیقب  نز  نییعت  ناـمز  رد  دریگیم و  رارق  دوخ  رهوـش  يرکف  ذوـفن  تحت  نز  دراوـم  زا  يرایـسب 

زا هک  هدومن  فلکم  ار  نز  ـالاب  ةداـم  تهج  نیدـب  دراد ، رهوش  نتـشاد  اـب  ار  تمومیق  یگتـسیاش  هک  دوـش  هتـسناد  اـت  تسا  هتفرگن  رارق 
، یئوشانز یناگدنز  تیعـضوب  هجوت  اب  ناتـسداد  دیامنب . هاگآ  هدـش  باختنا  وا  ۀلیـسوب  هک  ار  یناتـسرهش  هاگداد  ناتـسداد  دوخ  جاودزا 

حالـصب تمومیق  تمـسب  ار  وا  ءاقب  هچنانچ  رما  نیا  تیاعر  اـب  دـهدیم و  رارق  هجوت  دروم  تمومیق  فیلاـکت  ماـجنا  رد  ار  نز  یگتـسیاش 
ررقم تدـم  رد  ار  دوخ  جاودزا  میق  رگا  لبق  هداـم  دروم  رد  : » م ق . « 1252  » هدام دـنکیم  ار  وا  لزع  تساوخرد  هاگداد  زا  دـنادن  روجحم 

، تین ءوس  اب  میق  هک  تسیتروص  رد  رما  نیا  دنکب » ار  وا  لزع  ياضاقت  دناوتیم  مومعلا  یعدـم  دـهدن  عالطا  وا  ةدـنیامن  ای  مومعلا  یعدـمب 
زا ار  وا  لزع  تساوخرد  ناتسداد  دیامن ، هاگآ  دیاب  ار  ناتسداد  هک  هتسنادیمن  هاگره  الا  دشاب و  هدومنن  هاگآ  دوخ  جاودزا  زا  ار  ناتسداد 

. دیامنیم لمع  م  ق . « 1251  » هدام دروم  دننام  هکلب  دنکیمن  هاگداد 
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نآب یگدیسر  هاگداد و  زا  میق  لزع  تساوخرد  ج -

تروص نیا  رد  دنهد ، عالطا  ار  میق  لزع  ببس  دوجو  ناتـسدادب  دنناوتیم  هقالعيذ  ره  روجحم و  : » یبسح روما  نوناق  « 97  » هدام روتسدب 
لزع هک  م  ق . « 1248  » هدام « 6  » قش نایب  زا  هکنانچ  دیامنیم .» ار  میق  لزع  تساوخرد  هاگداد  زا  دید  دوجوم  ار  لزع  ببس  ناتـسداد  رگا 

، هدرب مان  هدام  رد  روکذم  هناگجنپ  دراوم  رد  دوشیم ، طابنتسا  روبزم  هدام  قش  جنپ  هب  هجوت  اب  دیامنیم  ناتـسداد  تساوخردب  طونم  ار  میق 
. دیامنیم میق  لزعب  مادقا  دنک  ادیپ  میق  لزع  بجوم  رب  عالطا  هک  یقیرط  ره  زا  هاگداد 

. دنکیم راتفر  یبسح  روما  نوناق  تاررقم  قبط  میق  لزع  رد  هاگداد 
یگدیـسر بیترت و  نیما  ای  میق  ای  یـصو  لزع  تابجوم  ریاس  تقاـیل و  مدـع  اـی  تناـیخ  يوعد  دروم  رد  : » یبسح روما  نوناـق  « 47  » هدام

«. تسا ماجرف  شهوژپ و  لباق  یندـم  یـسرداد  نیئآ  قباطم  دوشیم  رداص  صوصخ  نیا  رد  هک  یمکح  تسا و  نوناق  نیا  تاررقم  قباطم 
راـضحا ناتـسداد ، موزل  تروص  رد  میق و  دـیاب  میق  لزع  تساوخردـب  یگدیـسر  يارب  : » یبسح روما  نوناـق  « 97  » هدام روتـسدب  نیاربانب 

. دوش رکذ  هاگداد  يأر  رد  دیاب  نآ  هلدا  لزع و  بابسا  ینعی  دشاب » هجوم  للدم و  دیاب  دوشیم  رداص  لزعب  عجار  هک  یمکح  دنوش و 
شهوژپ دـنناوتیم  میق  لزع  تساوخرد  در  زا  ناتـسداد  دوخ و  لزعب  عجار  هاـگداد  میمـصت  زا  میق  : » یبـسح روـما  ق . « 99  » هدام روتسدب 

دهاوخ ماجنا  دوشیم  نیعم  روجحم  يارب  ًاتقوم  هک  یمیق  ای  ناتـسداد  هلیـسوب  ریغـص  روما  هدشن  نیعم  یعطق  فیلکت  هکیمادام  دنهاوخب و 
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«. دش
مولعم الاب  ةدام  لیذ  روبزم و  هدام  زا  هکنانچ  تسین .» ذـفان  وا  لزع  مکح  غـالبا  زا  دـعب  میق  لاـمعا  : » یبسح روما  ق . « 100  » هدام روتسدب 
تیاعر هچ  رگا  دوب ، دـهاوخ  هدراو  تاراسخ  لوئـسم  الا  دـیامن و  تلاخد  روجحم  روما  رد  دـیابن  میق  يودـب  مکح  غالبا  اـب  هک  ددرگیم 

. دشاب هدومن  ار  روجحم  حالص  هطبغ و 
. دیامنیم نیعم  روجحم  يارب  يرگید  میق  ناتسداد  تساوخردب  میق  لزع  رب  یعطق  مکح  رودص  زا  سپ  هاگداد 
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تیروجحم ةرود  نایاپ  موس - لصف 

هراشا

زا دـیامن و  ءافیتسا  ار  دوخ  یندـم  قوقح  دـناوتیم  دروآیم و  تسدـب  ار  دوخ  لالقتـسا  صخـش  دـیدرگ  لیاز  هچنانچ  تیروجحم  ببس 
تمومیق هدش  میق  نییعت  بجوم  هک  یببس  لاوز  زا  سپ  : » دیوگیم م  ق . « 1253  » هدام ددرگیم . جراخ  میق  یصو و  یلو ، یتسرپرس  تحت 

«. دوشیم عفترم 
: نیروجحم زا  کی  ره  تیروجحم  نایاپ  حرش 

رغص نایاپ  فلا -

تحت زا  دوخ  يدوخب  دوشیم و  هتخانـش  دیـشر  دـسرب  مامت  لاـس  « 18  » نسب هک  يریغـص  دوـشیم  طابنتـسا  م  ق . « 1210  » ةدام زا  هکناـنچ 
همانـسانش ۀلیـسوب  نس  صیخـشت  تسین ، یئاضق  ای  يرادا  تاماقم  یگدیـسر  هنوگچـیه  هب  جاـیتحا  ددرگیم و  جراـخ  تمومیق  تیـالو و 

هچنانچ ددرگیم و  بوسحم  دلوت  زور  هام ، زور  نیرخآ  تسا ، هدش  هامب  ءافتکا  دشاب و  هدشن  دیق  زور  همانـسانش ، رد  هچنانچ  دوب . دهاوخ 
تسا و مامت  لاس  هدجیه  نتشذگ  ریغص  تیروجحم  ةرود  نایاپ  اریز  دوشیم ، هتخانـش  دلوت  زور  لاس  رخآ  زور  تسا  هدشن  دیق  هام  زور و 

. ددرگیم لصاح  لاس  هدجیه  ندش  مامتب  نیقی  باستحا ، هنوگنیا  اب 

هفس ای  نونج  نارود  نایاپ  ب -

روجحم هاگداد  مکح  ۀلیسوب  اریز  دیآیم ، لمعب  وا  زا  رجح  عفر  هاگداد  مکح  ۀلیسوب  دشاب  هدش  روجحم  هفس  ای  نونج  رثا  رد  هک  یـسک 
: دیوگیم م  ق . « 1254  » ةدام هک  تسا  نیا  ددرگیم . بوسحم  یقاب  ددرگن  رداص  نآ  عفر  مکح  هک  مادام  رجح  مکح  راثآ  هدـش و  هتخانش 
ای ًامیقتسم  تسا  نکمم  هماناضاقت  دیامن . اضاقت  يرگید  عفنيذ  صخـش  ره  ای  هیلع  یلوم  دوخ  تسا  نکمم  ار  تمومیق  تحت  زا  جورخ  »

ای  دراد  تنوکس  اجنآ  رد  هیلع  یلوم  هک  ياهزوح  مومعلا  یعدم  طسوت 
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«102  » هدام رد  هاـگداد  زا  روجحم  ۀلیـسوب  ًامیقتـسم  رجح  عفر  تساوخرد  هزاـجا  دوش .» هداد  هزوح  ناـمه  یئادـتبا  ۀـمکحمب  وا  ةدـنیامن 
. تسا هدش  دیئات  یبسح  روما  نوناق 

تقو هاـگداد  دـهاوخب »...  هاـگداد  زا  ار  تمومیق  زا  جورخ  مـالعا  رجح  عفر  دراوم  رد  دـناوتیم  روـجحم  : » یبـسح روـما  ق . « 102  » ةدام
دهاوخ رجحب  یگدیسر  دننام  رجح  عفرب  یگدیسر  دهدیم . عالطا  وا  میق  ای  یلو  روجحم و  ناتسدادب و  ار  نآ  دیامنیم و  نییعت  یگدیـسر 
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تیعـضو راتفگ و  رادرک و  راتفر و  زا  هک  یناسک  زا  مزال  تاقیقحت  زین  دوخ  دـهاوخب و  ار  یناور  کـشزپ  رظن  دـناوتیم  هاـگداد  اذـل  دوب ،
فلکم وا  ةدنیامن  ای  مومعلا  یعدـم  م ...« : ق . « 1255  » ةدام روتسدب  دهاوخب . ار  ناتسداد  رظن  سپس  دروآ ، لمعب  دنـشابیم  علطم  روجحم 

. دیامن هدیقع  راهظا  همکحم  رد  تاقیقحت ، زا  هلصاح  هجیتن  قباطم  هدروآ  لمعب  همزال  تاقیقحت  تلع ، عفرب  تبسن  البق  تسا 
روما ق . « 102  » هدام لیذ  روتـسدب  ددرگ .» نالعا  دـیاب  زین  رجح  عفر  دوشیم  نـالعا  « 1225  » ةدام قباطم  اـهنآ  رجح  هک  یناـسک  دروم  رد 

ار تساوخرد  الا  و  دیامنیم .» مالعا  تمومیق  تحت  زا  ار  روجحم  جورخ  رجح  عفر  بجوم  زارحا  یگدیـسر و  زا  سپ  هاگداد  یبسح ...« :
یبسح روما  نوناـق  « 96  » هداـم روتـسدب  دوشیم  غـالبا  روجحمب  هک  یناـنچمه  رجح  عفر  لوبق  اـی  در  رب  ینبم  هاـگداد  میمـصت  دـنکیم . در 

. ددرگیم مالعا  زین  ناتسدادب 
. دـنهاوخب شهوژپ  رجح  عفر  ای  رجح و  عفر  تساوخرد  در  زا  دـنناوتیم  میق  ناتـسداد و  روجحم و  یبسح  روما  نوناـق  « 66  » هدام روتسدب 

جراخ تمومیق  تحت  زا  روجحم  تشذگ  نآ  شهوژپ  تدم  ای  دـیدرگ  یعطق  مکح  رودـصب  یهتنم  رجح  عفر  رب  یـسرداد  هکنآ  زا  سپ 
روجحم نآ  مسا  لباقم  رد  و  « 1226  » ةدام رد  روکذم  رتفد  رد  دیاب  روجحم  ره  رجح  عفر  : » یندـم نوناق  « 1256  » ةدام روتسدب  دوشیم و 

. دوشیم يرادهاگن  یتسرپرس  ةرادا  رد  هک  تسا  يرتفد  نآ  و  دوش » دیق 
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نیما نییعت  رد  همتاخ 

نیما نییعت  دراوم  لوا - ثحبم 

هراشا

: دوشیم نییعت  نیما  ریز  دراوم  رد 
.(. م ق . « 79  » هدام  ) دیآیم لمعب  نیما  مض  دوش ، رهاظ  فقو  یلوتم  تنایخ  هک  يدروم  رد  - 1

قش 2  ) دشاب هتشادن  یـصو  ای  یلو  نینج  هک  یتروص  رد  دریگ ، قلعت  نینجب  یفوتم  ۀکرت  زا  تسا  نکمم  هک  یثرالا  مهـس  هرادا  يارب  - 2
(: یبسح روما  ق . « 103  » هدام

(. الاب هدام  كالم  تدحو   ) دوش اراد  تیصو  قیرط  زا  یلام  نینج  هاگره  تسا  نینچمه 
(. یبسح روما  ق . « 103  » هدام « 3  » قش  ) دشاب هتشادن  يریدم  هدش و  هداد  صاصتخا  یمومع  فراصمب  هک  یلاوما  ةرادا  يارب  - 3

ق. « 104  » ةدام  ) دشاب هدش  زجاع  دوخ  لاوما  ضعب  ای  مامت  ةرادا  زا  نآ  لاثما  يرامیب و  ای  نس  ربک  رثا  رد  هک  یـسک  لاوما  ةرادا  يارب  - 4
(. یبسح روما 

: الاب دراوم  زا  کی  رهب  عجار  يرصتخم  حرش  کنیا  یبسح ) روما  نوناق  « 130  » ةدام  ) رثالا دوقفم  بیاغ  لاوما  ةرادا  يارب  - 5

یلوتم تنایخ  دروم  رد  نیما  - 1

رد رگم  دنک ، لزع  تسا  هدش  هداد  رارق  یلوتم  فقو  دقع  نمـض  رد  هک  ار  یـسک  دناوتیمن  مکاح  ای  فقاو  : » یندم نوناق  « 79  » ةدام قبط 
یفرـصت هنوگ  ره  هتـسناوتیم  هک  کلام  اریز  دنکیم » نیما  مض  مکاح  دوش  رهاظ  یلوتم  تنایخ  رگا  دشاب و  هدـش  طرـش  لزع  هک  یتروص 

رد هاگره  نیاربانب  تسا ، هدومن  نیعم  یلوتم  تمسب  هروصتم  تایـصوصخب  هجوت  اب  ار  ینیعم  صخـش  فقو و  ار  نآ  دیامنب  دوخ  لام  رد 
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لزع  وا  تنایخ  روهظ  رثا 
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تنایخ لاـمعا  زا  يریگولج  يارب  هاـگداد  فرط  زا  نیما  اذـل  تسا ، هدـش  لـمع  فقاو  روظنم  فـالخ  رب  دوش  بوصنم  يرگید  ددرگ و 
نئاخ فاقوا  قیقحت  هرادا  هک  يدراوم  رد  : » فاـقوا نوناـق  « 8  » هدام دریگ . ماجنا  نیما  تقفاوم  اب  وا  لاـمعا  اـت  دوشیم  نیعم  یلوتم  يدـعب 

تابثا زا  سپ  هدومن  يوعد  ۀـماقا  هحلاـص  مکاـحم  رد  فاـقوا  ةرادا  تشاـمگ و  دـهاوخ  وا  رب  يرظاـن  ۀـقوم  دومن ، زارحا  ار  یلوتم  ندوب 
نیا رد  تسا  نکمم  دوش و  مادقا  نیما  مض  يارب  تاررقم  قباطم  هک  دیامنیم  هعجارم  یمومع  یعدم  هراداب  نیما  مض  يارب  یلوتم  تنایخ 

«. ددرگ نیعم  میقتسم  نیما  ناونعب  فاقوا  ةرادا  دوخ  تروص 

نینج نیما  - 2

ثرا دوخ  ثروم  زا  دوش  دلوتم  هدنز  هاگره  لمح  یندم : نوناق  « 878  » و « 875  » ةدام ود  قبط  تشذگ ، ثرا  باتک  رد  نآ  حرش  هکنانچ 
. دربیم

نیح وا  ۀـفطن  هک  دربیم  ثرا  یتروص  رد  دـشاب  یلمح  رگا  تسا و  ثروم  توف  نیح  رد  ندوب ، هدـنز  تثارو ، طرـش  : » م ق . « 875  » هدام
«. دریمب دلوت  زا  سپ  ًاروف  هچ  رگا  دوش  دلوتم  مه  هدنز  هدوب و  دقعنم  توملا 

ثارو زا  یـضعب  ای  ماـمت  ثرا  زا  عناـم  دوش  دـلوتم  تثارو  لـباق  رگا  هک  دـشاب  یلمح  ثروم ، توم  نیح  رد  هاـگره  : » م ق . « 878  » هدام
دنهاوخب اهنآ  دشابن و  ثارو  ریاس  زا  کیچیه  ثرا  زا  عنام  لمح  رگا  دوش و  مولعم  وا  لاح  ات  دـیآیمن  لمعب  ثرا  میـسقت  ددرگیم » رگید 

ثارو زا  کی  ره  ۀصح  دنراذگ و  رانک  دـشاب  هقبط  نامه  زا  رـسپ  ود  هصح  يواسم  هک  ياهصح  لمح  يارب  دـیاب  دـننک  میـسقت  ار  هکرت 
ناونعب دیاب  یسک  دنامب  یقاب  هعاشا  لاحب  هاوخ  دوش و  میسقت  هکرت  هاوخ  ثرالا  مهس  ةرادا  يارب  دوش » مولعم  لمح  لاح  ات  تسا  یعارم 

. دیامن هرادا  ار  وا  ثرالا  مهس  ات  دشاب  نینج  زا  یگدنیامن 
یبسح روما  ق . « 103  » هدام « 2  » قش روتسدب  الا  دوب و  دنهاوخ  رادهدهع  ار  نینج  مهس  ةرادا  اهنآ  دشاب  هتشاد  یـصو  یلو و  نینج  هاگره 

لمعب  یناتسرهش  هاگداد  رد  نینج  يارب  نیما  نییعت  : » یبسح روما  ق . « 105  » هدام قبط  دوشیم و  نییعت  نیما  نآ  يارب 
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صخش هک  یناتسرهش  هاگداد  تسا  دوخ  لاوما  ةرادا  زا  زجاع  هک  یسک  يارب  دراد و  تماقا  هاگداد  نآ  ةزوح  رد  نینج  ردام  هک  دیآیم 
نآ ةزوح  رد  هک  تسا  حلاص  یناتسرهش  هاگداد  دوشیم  ادیپ  نیما  نییعتب  جایتحا  هک  يدراوم  ریاس  رد  دراد و  تماقا  نآ  ةزوح  رد  هدربمان 

ای ناتسداد  ۀلیـسوب  یبسح  روما  نوناق  « 107  » هدام روتـسدب  هاگداد  زا  نیما  تساوخرد  تسا .» هدـش  لصاح  نیما  نییعتب  جاـیتحا  هاـگداد 
. دیآیم لمعب  نینج  يابرقا 

یئاراد ات  دیامنیم  نیعم  نیما  تمسب  تسا  نانیمطا  دروم  هک  ار  یسک  درادن  یصو  یلو و  نینج  هکنآب  زارحا  یگدیـسر و  زا  سپ  هاگداد 
مدع تروص  رد  تسا و  مدقم  نارگید  رب  تیحالـص  نتـشاد  تروص  رد  نینج  ردام  : » یبسح روما  ق . « 109  » هدام قبط  دـنک . هرادا  ار  وا 
نینج لاحب  نارگید  زا  رتزوسلد  ًامومع  نانیا  اریز  دوب .» دنهاوخ  مدقم  نارگید  رب  نینج  یببـس  یبسن و  يابرقا  وا  لوبق  مدـع  ای  تیحالص 

«. تسا هدرک  نییعت  ار  نیما  هک  تسا  یهاگداد  اب  نیماب  هطوبرم  روما  ریاس  : » یبسح روما  نوناق  « 106  » هدام روتسدب  دنشابیم و 
ریغ ار  يرگید  صخـش  هچنانچ  ددرگ و  نیعم  میق  هاگداد  فرط  زا  لفط  يارب  ات  دوشیم  هداد  عالطا  ناتـسدادب  نایرج  نینج  دلوت  زا  سپ 

يارب هک  ینیما  تمـس  : » یبسح روما  نوناق  « 120  » ةدام دوشیم . لیوحت  واب  لفط  یئاراد  دومن ، بوصنم  تمومیق  تمـسب  هاـگداد  نیما  زا 
تمس تسا  هدش  نیما  نییعت  بجوم  هک  یببس  لاوز  زا  سپ  زین  دروم  نیا  ریغ  رد  دوشیم و  لئاز  لفط  دلوت  زا  سپ  تسا  هدش  نیعم  نینج 
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«. دش دهاوخ  لئاز  نیما 

یمومع فراصم  دروم  لاوما  يارب  نیما  - 3

روما نوناق  « 103  » ةدام « 3  » قش روتـسدب  دـشاب  هتـشادن  يریدـم  هدـش و  هداد  صاـصتخا  یمومع  فراـصم  يارب  یلاوما  هک  یتروص  رد 
. دوشیم نییعت  نآ  ةرادا  يارب  نیما  یبسح 

بوصم فاقوا  نوناق  « 1  » ةدام یندم و  نوناق  « 81  » ةدام روتـسدب  الا  دـشابن و  فقو  لاوما  نآ  هک  تسا  یتروص  رد  رما  نیا  تسا  مولعم 
. دراپسم دشاب  وا  دامتعا  دروم  هک  یسکب  ار  نآ  يدصت  فاقوا  ةرادا  ًامومع  تسا و  فاقوا  اب  نآ  ةرادا  « 1313  » هاميد
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نیما نییعت  تساوخرد  هاگداد  زا  دـناوتیم  یعفنيذ  ره  ناتـسداد و  یمومع  فراـصم  دروم  رد  : » یبسح روما  نوناـق  « 107  » ةدام روتسدب 

تادـیاع فراصم  هاگره  اًلثم  دـنوشیم ، عفتنم  یمومع  فراصم  زا  ءاحنا  زا  يوحنب  هک  دنتـسه  یناسک  عفنيذ  ره  زا  هدام  روظنم  دـیامن .»
فراصم دروم  لاوما  ةرادا  يارب  ار  نیما  نییعت  تساوخرد  دناوتیم  يرامیب  ره  دشاب ، هدش  هداد  صاصتخا  ناتـسرامیب  ای  تشادهبب  لاوما ،

و « 105  » ةدام زا  طبنتـسم  رباـنب  دراد ، یمومع  فراـصمب  صاـصتخا  هک  یلاوما  ةرادا  يارب  نیما  نییعت  رد  حـلاص  هاـگداد  دـیامنب . روبزم 
. تسا عقاو  نآ  ةزوح  رد  لاوما  هک  دشابیم  یناتسرهش  هاگداد  اب  یبسح  روما  نوناق  « 113»

قفاوم هدـش و  ررقم  هک  یبـیترتب  دـیاب  دوشیم  نییعت  یمومع  فراـصمب  هطوبرم  لاوما  ةرادا  يارب  هک  ینیما  : » یبـسح روما  ق . « 122  » هدام
تروص رد  دـشابیم و  نیما  لاوما  نآب  تبـسن  و  دـیامن .» فرـص  تسا  هدـش  ررقم  هک  هصوصخم  فراـصم  رد  ةرادا و  ار  لاوما  تحلـصم 

. تسا نماض  طیرفت  يدعت و 

دشابیم دوخ  لاوما  ةرادا  زا  زجاع  هک  یسک  لاوما  هرادا  يارب  نیما  - 4

نانآ یغامد  ياوق  یلو  دنیامن ، هرادا  ار  دوخ  یئاراد  دـنناوتیمن  المع  يریگنیمز  دـننام  یئاهیرامیب  ای  نس و  ربک  رثا  رد  صاخـشا  یـضعب 
فرط زا  نیما  یبـسح ، روما  نوناـق  « 104  » هداـم روتـسدب  اـهنآ  یئاراد  روما  هرادا  يارب  دـناهدشن . تهافـس  نونج و  راـچد  تسا و  ملاـس 

دوخ لاوما  ضعب  ای  مامت و  هرادا  زا  نآ  لاثما  يرامیب و  اـی  نس  ربک  رثا  رد  هک  یـسک  : » یبسح روما  ق . « 104  » هدام دوشیم . نیعم  هاگداد 
«. دوشب نیعم  نیما  وا  لاوما  ةرادا  يارب  هک  دهاوخب  هاگداد  زا  دناوتیم  هدش  زجاع 

اب دوشیم  نیعم  وا  لاوما  ةرادا  يارب  نیما  هک  یـسک  رهوش  نز و  دالوا و  ردام و  دج و  ردـپ و  یبسح ...« : روما  نوناق  « 110  » ةدام روتسدب 
اریز دنتسه .» مدقم  نارگید  رب  ابرقا  ریاس  روکذم  صاخشا  ندوبن  تروص  رد  دنراد و  مدقت  نارگید  رب  روکذم  بیترتب  تیحالص  نتـشاد 

ثراو ناونعب  دوخ  نوچ  دوب ، دـنهاوخ  وا  یئاراد  ظفحب  تبـسن  نارگید  زا  رتزوسلد  نیما  يارب  مزال  طیارـش  نتـشاد  اب  هدربماـن  صاخـشا 
توف  زا  سپ 
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. دنوشیم اراد  لاوما  نآ  زا  ار  یمهس  وا 

هک دـشابیم  یناتـسرهش  هاگداد  اب  یبسح  روما  نوناق  « 105  » ةداـم روتـسدب  تسا  زجاـع  دوخ  یئاراد  ةرادا  زا  هک  یـسک  يارب  نیما  نییعت 
. دراد تماقا  نآ  ةزوح  رد  هدربمان 
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رثالا دوقفم  بئاغ  نیما  - 5

نییعت تساوخرد  هاگداد  زا  دنراد  قح  راکناتـسب  ثراو و  لیبق  زا  عفنيذ  صاخـشا  ناتـسداد و  : » یبسح روما  نوناق  « 130  » هدام روتسدب 
«. دنیامنب بئاغ  لاوما  ةرادا  يارب  نیما 

. دوش عوجر  تشذگ  یندم  قوقح  باتک  مراهچ  دلج  رد  رثالا  دوقفم  بئاغ  نیماب  طوبرم  تاررقم  حرش 

ناتسداد ۀفیظو  مود - ثحبم 

ةدـهعب هدـشن  نیعم  نیما  هک  مادام  تسا  نیما  نییعتب  جاتحم  هک  يدراوم  رد  لاوما  تراظن  ظفح و  : » یبسح روما  ق . « 113  » هدام روتسدب 
ناتسداد دوش  نییعت  نیما  دیاب  هک  يدروم  رد  تشذگ  نیروجحم  دروم  رد  هکنانچ  دوشیم ،» تفای  وا  ةزوح  رد  لاوما  هک  تسا  یناتـسداد 

. دهد لیوحت  نیماب  ار  نآ  دوش و  نییعت  نیما  هاگداد  فرط  زا  ات  تسا  رادهدهع  ار  لاوما  يرادهاگن 
جاتحم روما  رد  اهناتـسداد  تلاـخد  دروم  رد  هطوبرم  تاـماظن  نوناـق و  بجومب  هک  یتاراـیتخا  فیاـظو و  : » یبسح روما  ق . « 115  » ةدام

«. دوب دهاوخ  یلوسنک  نیرومأم  ةدهعب  ناریا  جراخ  رد  تسا  ررقم  نیما  نییعتب 
هکنانچ دنـشابیم و  رادهدهع  تسا  نیما  نییعتب  جاتحم  هک  يدروم  رد  ار  لاوما  تراظن  ظفح و  ناریا  جراخ  رد  یلوسنک  نیرومأم  نیاربانب 
هلیـسوب زور  هد  فرظ  رد  ار  دوخ  لمع  و  دـنیامنیم . باـختنا  ۀـقوم  نیما  تمـسب  ار  یـسک  اـهنآ  هتـشاد  ررقم  یبسح  روما  ق . « 114  » هدام

دنشابیم و تراظن  ظفح و  تمـس  ياراد  القتـسم  دوخ  یلوسنک  نیرومأم  رما  نیا  رد  دنهدیم . عالطا  يرتسگداد  ترازوب  هجراخ  ترازو 
رد  ناریا  تلود  یلوسنک  نیرومأم  تارایتخا  دنرادن . ار  ناتسداد  یگدنیامن  دنیامنیم و  هفیظو  ماجنا  نوناق  فرط  زا 
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ارجا ار  دوخ  تیرومأم  یلوسنک  رومأم  هک  یتلود  ناریا و  تلود  نیب  هدـقعنم  ياهدادرارق  دوهع و  رد  هک  تسیتروص  رد  روشک  زا  جراخ 

هماندهع تاررقم  اب  تافانم  هک  دنیامنیم  مادقا  يدودح  ات  روبزم  نیرومأم  الا  دشاب و  هدشن  ذاختا  قوف  تاررقم  فالخ  رب  یبیترت  دیامنیم 
(. یبسح روما  نوناق  « 116  » هدام  ) دشاب هتشادن  هدربمان  دادرارق  ای 

نیما نییعت  حلاص و  هاگداد  موس - ثحبم 

نیما نییعت  تساوخرد  ناتـسرهش  هاگداد  زا  دـناوتیم  یعفنيذ  ره  ناتـسداد و  دـنادیم  مزـال  ار  نیما  نییعت  نوناـق  هک  يدراوم  یماـمت  رد 
هاگدادب دنـشاب  بسانم  تناما  تمـس  يارب  هک  ار  یـصاخشا  دناوتیم  ناتـسداد  : » یبسح روما  ق . « 108  » هدام روتـسدب  نمـض  رد  دیامنب و 

رفن دنچ  ای  کی  دنشاب  دامتعا  فرط  هک  رگید  صاخشا  ای  هدربمان  صاخشا  نیب  زا  نیما  نییعت  موزل  زارحا  زا  سپ  هاگداد  هدومن و  یفرعم 
«. دیامنیم نیعم  نیما  تمسب  ار 

نینج یببـس  یبسن و  يابرقا  زا  وا  لوبق  مدـع  تروص  رد  ردام و  ددرگیم و  یبسح  روما  نوناـق  « 109  » هدام تیاـعر  نینج ، نیما  دروم  رد 
ار دوخ  یئاراد  دـناوتیمن  نس  ربـک  رثا  رد  هک  یـسک  نیما  دروم  رد  یبـسح  روما  نوناـق  « 110  » ةدام روتـسدب  هک  یناـنچمه  دوشیم ، نییعت 

. دوب دنهاوخ  نارگید  رب  مدقم  رهوش  نز و  دالوا و  ردام و  دج و  ردپ و  دیامن ، هرادا 
تراظن نیما  لامعا  رد  اـت  دـیامن » نیعم  رظاـن  ناونعب  ار  رفن  دـنچ  اـی  کـی  نیما  رب  هوـالع  دـناوتیم  هاـگداد  : » یبسح روما  ق . « 111  » هدام
یـضعب یعالطا و  یـضعب  تسا  نکمم  دیامن  نیعم  رظان  رفن  دنچ  هکنانچ  دشاب و  یعالطا  ای  یباوصتـسا  روبزم  رظان  تسا  نکمم  دـنیامن .

. تشذگ تمومیق  رد  هک  هنوگنآ  دنشاب  یباوصتسا 
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فئاظو دناوتیم  زین  دیامن و  نیعم  ار  اهنآ  تارایتخا  دودح  دیاب  هاگداد  رظان ، نیما و  ددـعت  تروص  رد  : » یبسح روما  ق . « 112  » ةدام ربانب 
دراد ررقم  دناوتیم  هاگداد  هک  ینانچمه  دیامن ، راذگاو  ار  لاوما  زا  ینیعم  تمـسق  هرادا  ءانما  زا  کی  رهب  و  دنک » کیکفت  ار  ددـعتم  ءانما 

. دنیامنب ار  دوخ  فئاظو  ماجنا  رگیدکی  تقفاوم  تروشم و  اب  نانآ  ات  هک 
بوصنم  تمومیقب  دیابن  هک  یصاخشا  : » یبسح روما  نوناق  « 117  » ةدام روتسدب 

 320 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
یگدیـسر زا  سپ  هاـگداد  تسا . ناـسکی  ریغ  لاوما  يرادـهاگن  ثیح  زا  ود  نآ  فئاـظو  اریز  دـش » دـنهاوخن  نیعم  نیما  تمـسب  دـنوش 

شهوژپ هاگداد  میمـصت  زا  دـناوتیم  هدومن  ار  نآ  تساوخرد  هک  یـسک  نینچمه  ناتـسداد و  دـنک  در  ار  نیما  نییعت  تساوخرد  هچناـنچ 
رد دیاب  نیما  : » یبسح روما  نوناق  « 124  » هدام روتسدب  دوشیم و  غالبا  واب  نیما  مکح  درک و  دهاوخ  نییعت  نیما  تفریذپ  هاگره  دهاوخب و 

عالطا هاگدادب  ار  تناما  تمـس  لوبق  مدع  ای  لوبق  یندم  یـسرداد  نیئآ  رد  روکذم  تفاسم  تدم  تیاعر  اب  غالبا  زا  سپ  زور  هس  فرظ 
تمـس لوبق  يرگید ، نییعت  زا  لبق  هکنیا  رگم  دش ، دـهاوخ  نیعم  يرگید  صخـش  دادـن ، عالطا  ار  دوخ  لوبق  تدـم  نیا  رد  رگا  دـهد و 

«. دنام دهاوخ  یقاب  تناما  تمسب  صخش  نامه  تروص  نیا  رد  هک  دهد  عالطا  هاگدادب  ار  تناما 
نیما و نییعتب  جاتحم  هک  نایناریا  لاوما  هرادا  يارب  دـنراد  قح  ناریا  یلوسنک  نیرومأم  ناریا  جراـخ  رد  : » یبسح روما  نوناـق  « 114  » هدام

ترازو ۀلیـسوب  ار  دوخ  لمع  كرادم  نیما  بصن  زا  سپ  زور  هد  ات  دـیاب  دـنیامن و  نیما  بصن  ۀـقوم  تسا  اهنآ  تیرومأم  ةزوح  رد  عقاو 
یلوسنک رومأم  میمصت  نارهت  ناتـسرهش  هاگداد  هک  ددرگیم  یعطق  یتقو  هدربمان  نیما  بصن  دنتـسرفب . يرتسگداد  ترازوب  هجراخ  روما 

رظنب دیامن . بوصنم  تمـس  نیاب  دنادیم  هتـسیاش  هک  ار  یـسک  دناوتیم  تسنادن  هتـسیاش  ار  روبزم  نیما  هاگداد  هچنانچ  و  دـنک .» ذـیفنت  ار 
هچ رگا  دوب  دهاوخ  ینوناق  راثآ  ياراد  تسا  هداد  ماجنا  دوخ  فئاظو  دودح  رد  هاگداد  میمصت  زا  لبق  تقوم  نیما  هک  ار  یلامعا  دسریم 

. دنک نییعت  وا  ياجب  ار  يرگید  هاگداد 

نیما تیلوئسم  تارایتخا و  فئاظو و  مراهچ - ثحبم 

هراشا

فئاظو و ياراد  دـیدرگ  رکذ  الاب  رد  هک  يدراوم  زا  کی  ره  رد  تسا و  فلتخم  دوشیم  هدـید  ـالیذ  هکناـنچ  نیما  تاراـیتخا  فئاـظو و 
نوناق هک  دراد  یتارایتخا  فیاظوب و  یگتسب  اهنآ  زا  کی  ره  تیلوئسم  و  ددرگیم . نایب  نآ  حرـش  الیذ  هک  دنتـسه  یـصوصخم  تارایتخا 

. تسا هتخانش  نانآ  يارب  تداع  فرع و  ای  هدومن و  نیعم  اهنآ  يارب 
321 ص : ج5 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

فقو دروم  رد  نیما  - 1

ًاکرتـشم هک  دوب  دـهاوخ  یلوتم  دـننام  نیما  ددرگیم ، هفوقوم  یلوتمب  مضنم  نیما  هک  يدروم  رد  دوشیم  طابنتـسا  هطوبرم  داوم  زا  هکناـنچ 
نیما تسا و  یقاب  دوخ  تمـسب  یلوتم  اریز  دهد ، ماجنا  ار  یلمع  يرگید  تقفاوم  نودب  دناوتیمن  کیچیه  دنیامن و  هرادا  ار  هفوقوم  دـیاب 

رد هفوقوم  و  دشابیمن . ذفان  يرگید  تقفاوم  نودـب  کی  ره  یئاضق  لامعا  نیاربانب  تسا ، هدـش  نیعم  یلوتم  تازواجت  زا  يریگولج  يارب 
. دشابیم ود  ره  فرصت 
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نینج نیما  - 2

. دوشیم مه  نینج  نیما  لماش  میق  تیلوئـسم  تارایتخا و  فیاظوب و  عجار  تاررقم  دـیامنیم  حیرـصت  یبسح  روما  ق . « 119  » هدام هکنانچ 
تیاعر زین  نیما  دروم  رد  تشذـگ  نآ  حرـش  هدـیدرگ و  نایب  یبسح  روما  نوناـق  یندـم و  نوناـق  رد  میقب  عجار  هک  ار  یتاررقم  نیارباـنب 

مهـس کـلام  یتروص  رد  نینج  هک  تسا  نیا  نآ  دـسریم و  رظنب  نیما  دروـم  رد  روـبزم  تاررقم  زا  يرایـسب  يارجا  رد  یلاکـشا  دوـشیم .
یفوتم توفلا  نیح  ثاروب  قلعتم  روبزم  مهس  هک  ددرگیم  فشک  دوش  دلوتم  هدرم  هچنانچ  الا  دوش و  دلوتم  هدنز  هک  ددرگیم  دوخ  ثرالا 
دلوتم نینج  ات  ار  روبزم  یئاراد  تقوم  هرادا  يارب  همزال  تاروما  دـناوتب  طقف  نیما  هک  دـسریم  رظنب  نیارباـنب  دربیمن . ثرا  نینج  دـشابیم و 

. دروآ لمعب  ددرگ 

تسا هدش  هداد  صاصتخا  یمومع  فراصمب  هک  یلاوما  يارب  نیما  - 3

هدش ررقم  کلام  فرط  زا  هک  یتارایتخا  فیاظو و  دودح  رد  دسریم  یمومع  فراصمب  هک  یلاوما  هرادا  يارب  هاگداد  فرط  زا  هک  ینیما 
رد م  ق . « 82  » ةدام كالم  تدحو  ربانب  دـشاب  هدـشن  نیعم  یتارایتخا ، فئاظو و  کلام . فرط  زا  هچنانچ  الا  دومن و  دـهاوخ  راتفر  تسا 

، هریغ لاوما و  نآ  يرادـهاگن  نآ و  فرـصم  عفانم و  يروآعمج  هراجا و  ریمعت و  هب  عجار  دـیاب  نیما  یلوتم ، تارایتخا  فئاـظو و  دروم 
رارق لاوما  نآ  يرادـهاگن  يارب  یبـیترت  کـلام  هک  یتروـص  رد  م . ق . « 86  » هدام كالم  تدـحو  ربانب  دـیامن و  راتفر  نیما  لیکو  دـننام 

یمومع فراصم  رب  دشابیم  مزال  تعفنم  لیـصحت  يارب  هک  يروما  نینچمه  روبزم و  لاوما  حالـصا  ریمعت و  هنیزه  دیاب  نیما  دشاب ، هدادن 
. تشاد دهاوخ  مدقم 
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نآ ةرادا  زا  زجاع  لاوما  ةرادا  يارب  نیما  - 4

تبـسن لیکو  ماکحا  تسا و  زجاع  لیکو  هلزنمب  دوشیم  نیعم  زجاع  لاوما  ةرادا  يارب  هک  ینیما  : » یبسح روما  نوناـق  « 123  » هدام روتسدب 
زواجت نآ  زا  هچنانچ  دـیامنب و  ار  حالـص  هطبغ و  تیاعر  زجاع ، لاوما  ةرادا  رد  دوخ  لامعا  هیلک  رد  دـیاب  نیما  نیاربانب  تسا » يراج  واب 

. دوشیم زجاع  هجوتم  هک  دوب  دهاوخ  یتراسخ  ره  لوئسم  تسا و  ذفان  ریغ  وا  لامعا  دنک 
روما ق . « 118  » ةدام روتـسدب  اذـل  دـشابیمن ، دوخ  لاوما  ةراداب  رداق  لـقع  تمالـس  اـب  هک  دوشیم  نییعت  نآ  رظن  زا  زجاـع  روما  يارب  نیما 

ار وا  دناوتیمن  نیما  تسا و  ذفان  دیامنب  دوخ  لاوما  رد  یفرصت  رگا  هدش  نیعم  نیما  وا  يارب  لاوما  ةرادا  زا  زجع  ناونعب  هک  یسک  : » یبسح
«. دیامن تعنامم 

رثالا دوقفم  بیاغ  لاوما  ةرادا  يارب  نیما  - 5

دیدرگ و نایب  یندم  قوقح  باتک  مراهچ  دـلج  رد  دوشیم  نیعم  بئاغ  لاوما  ةرادا  يارب  هک  ینیما  تیلوئـسم  تارایتخا و  فئاظو و  حرش 
تارایتخا و فئاظو و  ًاحورـشم  دوخ  مراهچ  باب  رد  نینچمه  یندـم و  نوناـق  رد  هکنآ  اـب  یبسح  روما  نوناـق  دـشابیمن . مزـال  نآ  رارکت 

نیما لماش  میق  تیلوئـسم  تارایتخا و  فئاـظوب و  عجار  تاررقم  . » دـیوگیم « 119  » هدام رد  تسا ، هدومن  ناـیب  ار  بئاـغ  نیما  تیلوئـسم 
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«. دوشیم مه  نینج  بئاغ و 

نیما لزع  مجنپ - ثحبم 

البق میق  لزعب  عجار  تاررقم  حرـش  تسا .» يراـج  مه  نیماـب  تبـسن  میق  لزعب  عجار  تاررقم  : » یبـسح روـما  نوناـق  « 121  » هدام روتسدب 
ای یصو  لزع  تابجوم  ریاس  تقایل و  مدع  ای  تنایخ  يوعد  دروم  رد  : » یبسح روما  ق . « 48  » هدام روتسدب  نیاربانب  دوش ، هعجارم  تشذگ 

یندـم یـسرداد  نیئآ  قباطم  دوشیم  رداص  صوصخ  نیا  رد  هک  یمکح  تسا و  نوناق  نیا  تاررقم  قباطم  یگدیـسر  بیترت  نیما  اـی  میق 
«. تسا ماجرف  شهوژپ و  لباق 

نایاپ » »
________________________________________

ه ق ناریا ، نارهت -  ۀیمالسا ، تاراشتنا  دلج ،  6 یماما ،)  ) یندم قوقح  نسح ، دیس  یماما ،

مشش دلج 

هراشا

ِمیِحَّرلا ِن�مْحَّرلا  ّللا 
�

ِه ِمِْسب 

يوعد تابثا  هلدا  رد  یندم  نوناق  موس  دلج 

تایلک رد  همدقم 

هراشا

. دیامن تابثا  ار  يرما  هک  دنیوگیم  يزیچب  یفرع  حالطصا  رد  تسا و  هدمآ  امنهار  ینعمب  تغل  رد  لیلد  تسا و  لیلد  عمج  لئالد ، هلدا و 
. میزادرپیم یقوقح  حالطصا  رد  هلدا  حرشب  اذل  تسا  یقوقح  باتک ، عوضوم  نوچ 

. يوعد تابثا  ۀلدا  ماکحا و  ۀلدا  تسا : مسق  ود  رب  قوقح  ملع  رد  هلدا 
دلج عوضوم  هدمآ و  رامـشب  یندم  قوقح  ءزج  دـشابیم ، اراد  يوعد  تابثا  رد  نآ  بحاص  يارب  هک  یـشزرا  ۀـبنج  زا  يوعد  تابثا  ۀـلدا 
ملع دوریم  راـکب  تاـعوضوم  ماـکحا  ندروآ  تسدـب  يارب  هـک  ماـکحا  ۀـلدا  اـما  تـسا . هـتفرگ  رارق  ناریا  یندـم  نوناـق  ۀـعومجم  موـس 

. تسا جراخ  باتک  نیا  ثحب  عوضوم  زا  هک  دهدیم  لیکشت  لوصا  ملع  مانب  ار  ياهناگادج 

يوعد تابثا  ۀلدا  فیرعت  - 1

هراشا

باحـصا هک  تسیرما  زا  ترابع  لیلد  : » دـیوگیم تسا و  هدومن  فیرعت  یندـم  یـسرداد  نیئآ  نوناـق  « 353  » هدام ار  يوعد  تاـبثا  لـیلد 
«. دنیامنیم دانتسا  نآب  يوعد  زا  عافد  ای  يوعد  تابثا  يارب  يوعد 
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يوگتفگ  دروم  رظن  هطقن  ود  زا  ددرگیم  نایب  الیذ  هکنانچ  يوعد  تابثا  ۀلدا 
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. یندم قوقح  رظن  زا  یندم و  یسرداد  نیئآ  رظن  زا  تسا : هتفرگ  رارق  نانادقوقح 
ياهدع دشابیم و  یندم  قوقح  تاعوضوم  زا  دوش  هداد  نآب  دیاب  هک  یـشزرا  رظن  زا  يوعد  تابثا  ۀلدا  هک  دندقتعم  ياهدـع  تهج  نیدـب 

زا دـیامنیم  یگدیـسر  نآـب  سرداد  دـشابیم و  هاـگداد  رد  نییعادـتم  دانتــسا  دروـم  هـکنآ  رظن  زا  يوـعد  تاـبثا  ۀـلدا  هـک  دـننآ  رب  رگید 
. دوریم رامشب  یندم  یسرداد  نیئآ  تاعوضوم 
: رظن ود  زا  کی  ره  زا  يوعد  تابثا  ۀلدا  کنیا 

یندم یسرداد  نیئآ  رظن  زا  هلدا  فلا -

: دیوگیم هک  الاب  رد  روکذم  یندم  یسرداد  نیئآ  نوناق  « 353  » هدام ترابع  زا 
رظن زا  هلدا  هک  ددرگیم  مولعم  دـنیامنیم » دانتـسا  نآب  يوعد  زا  عافد  ای  يوعد  تابثا  يارب  يوعد  باحـصا  هک  تسیرما  زا  تراـبع  لـیلد  »

زا و  تسا ، هاگداد  رد  ًامومع  نآ  زا  عافد  يوعد و  تابثا  اریز  تسا ، هتفرگ  رارق  نوناـق  رظن  دروم  دوریم  راـکب  یـسرداد  ۀـلحرم  رد  هکنآ 
رد هک  یـسردادب  طوبرم  تاررقم  دودـح  رد  هکلب  تسین  دازآ  نآ  ندرب  راکب  رد  درادـیم  زاربا  لـیلد  هاـگداد  رد  هک  یـسک  رگید  فرط 

. دیامن دانتسا  نآب  دناوتیم  هدش  نایب  یندم  یسرداد  نیئآ 
لیلد دوخ  هنادازآ  دوشیم  حرطم  وا  دزن  هک  یئاوعد  اـی  و  دریذـپب ، يوعد  نیفرط  زا  لـیلد  ناـمز  ره  دازآ  روطب  دـناوتیمن  سرداد  نینچمه 
ۀلدا دودح  رد  دیاب  هکلب  دهد ، يأر  نآب  دوشیم  دقتعم  هچ  رهب  دهد و  رارق  مکاح  ار  دوخ  نادـجو  ای  دـنک و  وجتـسج  تقیقح  زا  دروآ و 

نوناق « 358  » هدام دشاب . ملسم  وا  دزن  نآ  فالخ  جراخ  زا  هچ  رگا  دنک ، ذاختا  میمصت  دبای و  هار  تقیقحب  يوعد  نیفرط  ۀیحان  زا  يزاربا 
يوعد باحـصا  هک  یلئالدب  طقف  هکلب  دنک ، لیلد  لیـصحت  يوعد  باحـصا  يارب  دیابن  یهاگداد  چیه  : » دـیوگیم یندـم  یـسرداد  نیئآ 
وگتفگ سرداد  نییعادتم و  فرط  زا  لیلد  ندرب  راکب  زا  یندم  یسرداد  نیئآ  رد  نیاربانب  دنکیم »...  یگدیسر  دناهدرک  راهظا  ای  میدقت 

یسرداد  نیئآ  تاعوضوم  زا  ار  يوعد  تابثا  ۀلدا  نانادقوقح  زا  ياهدع  تهج  نیدب  دنیوگیم . لیلد  هرادا  قیرط  ار  نآ  هک  دوشیم 
 3 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

. دننادیم یندم  قوقح  زا  جراخ  ار  نآ  زا  ثحب  دنرامشیم و  یندم 

یندم قوقح  رظن  زا  هلدا  ب -

، دهدیم تسد  زا  ار  دوخ  شزرا  قح  نآ  دوشن ، تابثا  هلدا  زا  یکی  ۀلیسوب  هاگره  دیامنیم ، هاگداد  رد  يرگید  رب  یقح  يوعد  هک  یـسک 
هک تفگ  رگید  ترابعب  ای  دـیمان  قح  ةدـننک  لیمکت  ار  لیلد  ناوتیم  هک  تسنیا  تساوخ . همکاح  تئیه  زا  ار  نآ  زا  تیامح  ناوتیمن  اریز 
قح ياراد  زین  دیامن  تابثا  ار  نآ  دناوتیم  هک  یلیلدب  تبـسن  دشابیم  یقح  ياراد  هک  یـسک  نیاربانب  تسا . لیلد  دوجوب  طونم  قح  شزرا 

. تسا
«. دوریم رامشب  قح  هدنهد  شزرا  لیلد ، : » دیوگیم یناملآ  نادقوقح   Hering گنیره

نودب دـنیامنیم ، هدافتـسا  هلدا  زا  دوخ  نیب  طباور  رد  هدـیدع  دراوم  رد  دارفا  تسا ، قح  ةدـننک  لیمکت  لیلد  هک  تشذـگ  هچنآ  رب  هوالع 
: دوشیم روآدای  الیذ  ار  نآ  مهم  دراوم  هک  دشاب  یسرداد  رد  نآ  زا  عافد  ای  يوعد  تابثا  يارب  ندرب  راکب  نآ  زا  روظنم  هکنآ 
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، دننک لمع  نآ  قبط  دنیامنن و  شومارف  ات  دننک  تشاددای  ار  دوخ  فیاظو  تادهعت و  دودح  دـنهاوخب  دادرارق  نیفرط  هک  يدراوم  رد  - 1
دنسیونیم و هخـسن  ود  رد  يدادرارق  دنهدیمن  دوخ  نیب  ار  یئاوعد  فالتخا و  هنوگچیه  لامتحا  هک  یمیمـص  تسود  رفن  ود  هکنآ  دننام 

. درادیم هگن  ار  ود  نآ  زا  یکی  کی  ره 
فالتخا و ینیبشیپ  هچ  رگا  تسا ، هتـسناد  مزال  یتاهجب  تالماعم  دوقع و  ضعب  ماجنا  عقوم  رد  ار  لیلد  هیهت  نوناـق  هک  يدراوم  رد  - 2
ار یمسر  رتافد  رد  تبث  دنـس و  میظنت  نوناق ، هک  تکرـش  هبه و  حلـص ، ای  هدش  تبث  كالماب  عجار  تالماعم  دوقع و  دننام  دورن ، يوعد 
رد كالما  دانسا و  تبث  نوناق  « 48  » هدام روتسدب  دوشن  تبث  هچنانچ  هک  كالما ) دانسا و  تبث  نوناق  46 و 47 »  » داوم  ) تسا هتسناد  مزال 

. دوشیمن هتفریذپ  تارادا  اههاگداد و  زا  کیچیه 
بوصم  جاودزا  نوناق  ( 1  ) هدام روتسدب  هک  نآ  خسف  قالط و  حاکن و  دراوم  رد  - 3

 4 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
. دنسریم ررقم  رفیکب  دنیامنن  تبث  ار  نآ  نیجوز  هچنانچ  تسا و  یمازلا  قالط  جاودزا و  یمسر  رتافد  رد  اهنآ  تبث  « 1310»

. دنونشب ار  قالط  هغیص  م  ق . « 1134  » هدام روتسدب  دیاب  دهاش  ود  هک  قالط  دروم  رد  - 4
. دوریم رامشب  یندم  قوقح  زا  تسا و  قح  ياراد  زین  نآب  تبسن  قح  هدنراد  دشابیم و  قح  هدننکلیمکت  هلدا  تشذگ  هچنآ  ربانب 

، یندـم یـسرداد  نیئآ  یندـم و  قوقح  هتـشر : ود  رد  يوعد  تابثا  هلدا  تسا  بسانم  هک  دـسریم  رظنب  نانادـقوقح  زا  ياهدـع  زا  يوریپب 
: دوش وگتفگ  نآب  طوبرم  یقوقح  تیعضو  رابتعاب  هتشر  ود  نآ  زا  کی  ره  رد  دریگ و  رارق  هعلاطم  دروم 

يداع و دنـس  یمـسر ، دنـس  هاوگ ، شزرا  الثم  دوشب . وگتفگ  دراد  نآ  هدنراد  يارب  هلدا  زا  کی  ره  هک  یـشزرا  رابتعاب  یندم  قوقح  رد 
یندـم نوناق  هک  تسنیا  ددرگیم . ثحب  یندـم  قوقح  رد  دومن  تابثا  کی  ره  هلیـسوب  ناوتیم  دودـح  هچ  رد  ار  یقوقح  هچ  هکنآ  رارقا و 

هداد يوعد  تابثا  هلداب  صاصتخا  « 1335  » ات « 1257  » هدام زا  ار  دوخ  موس  دـلج  مود ، لوا و  دـلج  ود  رد  صاخـشا  لاوما و  نایب  زا  سپ 
هداد رکذت  دوخ  دراوم  رد  هک  تسا  هدش  نایب  هقرفتم  نیناوق  یندم و  یـسرداد  نیئآ  ۀعومجم  رد  یندم  نیناوق  زا  مه  دـنچ  يروما  تسا .

. دوشیم
یسرداد نیئآ  رد  الثم  دوشب . وگتفگ  تسا  یـسرداد  رد  نآ  زاربا  ماقم و  نآ و  زا  هدافتـسا  هار  هک  لیلد  هرادا  زا  یندم  یـسرداد  نیئآ  رد 

ینامز هچ  رد  فرط  دومن و  دانتـسا  هلحرم  هچ  رد  دیاب  ار  دنـس  دـیامنیم و  دای  دـنگوس  هاگداد  رد  هنوگچ  هاوگ  هک  ددرگیم  ثحب  یندـم 
یمسر دنس  تیلعجب  یگدیسر  ای  يداع  دنس  باستنا  تحصب  یگدیسر  دیامن و  نآ  هب  تبـسن  تیلعج  يوعد  ای  بیذکت و  ار  نآ  دناوتیم 

نیئآ نوناق  ۀعومجم  هک  تسنیا  نآ . لاثما  دشابیمن و  یشهوژپ  یگدیـسر  لباق  ای  تسا  شهوژپ  لباق  رارقاب  دنتـسم  مکح  تسا و  هنوگچ 
لوصف  رد  زین  هدنکارپ  داوم  هداد و  لئالدب  یگدیسرب  صاصتخا  ار  دوخ  مهد  لصف  یندم ، یسرداد 

 5 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
. دوشیم هدید  روبزم  ۀعومجم  رد  عوضوم  نیاب  عجار  رگید 

هکلب تسین ، یملع  رظن  زا  طقف  ود  نآ  دراوم  نیب  قرف  يوعد و  تابثا  ۀـلدا  یندـم  یـسرداد  نیئآ  یندـم و  رابتعا  ود  زا  کی  ره  نتـسناد 
: دوشیم هدید  الیذ  هکنانچ  تسا  نارواد  يأر  رب  ضارتعاب  یگدیسر  دراوم ، نآ  زا  یکی  دشابیم  مزال  یئاضق  لحارم  رد  زین  المع 

يرواد دادرارق  طئارش  دیاب  یلو  دنتسین  همکاحم  لوصا  عبات  يأر  یگدیـسر و  رد  اهرواد  : » یندم یـسرداد  نیئآ  ق . « 657  » هدام روتسدب 
يأر فالخ  رب  هچنانچ  دنیامن و  تیاعر  ار  دارفا  یندم  قوقح  دیاب  یندم  یسرداد  نیئآ  ق . « 665  » ةدام روتسدب  نارواد  دننک » تیاعر  ار 

: تسا ارجا  لباق  ریغ  لطاب و  ًاساسا  رواد  يأر  ریز  دراوم  رد  : » یندم یسرداد  نیئآ  ق . « 665  » هدام تسلاطبا . لباق  يأر  نآ  دنهد ،
هک دنتسه  اهنآ  اریز  دنشابیم ، یندم  نیناوق  قح ، دجوم  نیناوق  زا  روظنم  دشاب »....  قح  دجوم  نیناوق  اب  فلاخم  يأر  هک  یتروص  رد  - » 1

تیاعر مدـع  یگدیـسر و  ةوحنب  ضرتعم  نارواد ، يأرب  ضارتعا  رد  هاگره  نیاربانب  دـنیامنیم . قح  داجیا  دارفا  يارب  یعامتجا  طـباور  رد 
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زا یکی  تیاعر  مدعب  ضارتعا  هاگره  یلو  دـیامنیم  در  م  د . ا . ق . « 657  » هدام دانتساب  ار  نآ  هاگداد  دنک ، ضارتعا  یـسرداد  نیئآ  نیناوق 
لیذ لاثم  رما  ندش  نشور  يارب  دـنکیم . لاطبا  ار  نارواد  يأر  م  د . ا . ق . « 665  » هدام دانتـساب  هاگداد  دنک ، تابثا  دیامن و  یندم  نیناوق 

: ددرگیم نایب 
هـسلج رد  يوعد  دـنکیم . لایر  رازه  دـصکی  هبلاطم  دـیامنیم و  هماـقا  یئاوعد  یمـسر  دنـس  دانتـساب  يرگید  تیفرطب  هاـگداد  رد  یـسک 

. ددرگیم عاجرا  رفن  هس  يروادب  یگدیسر 
. دنیامنیم رداص  قوف  غلبم  تخادرپب  هدناوخ  تیموکحمب  يأر  یگدیسر  زا  سپ  نارواد 

: دنکیم ضارتعا  نارواد  يأرب  ریز  حرشب  هیلع  موکحم 
روضح متـسناوتن  یگدیـسر  هسلج  رد  هدـیدرگن و  تفاسم  تیاـعر  دوب  هدـش  هداد  نم  هب  هسلج  رد  تکرـش  يارب  هک  يراـطخا  رد  فلا -

. مبای
. دناهدادن رثا  بیترت  نارواد  ماهتشون  هک  یتاحیضوتب  ب -

 6 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
. دناهدومن در  دشابیم  يداع  هکنآ  دانتساب  تسا  نم  نید  تخادرپ  رب  لیلد  هک  يدنس  ج -

. تسا هاگداد  زا  رداص  راطخاب  طوبرم  هیراطخا ، رد  تفاسم  تیاعر  الوا  هکنآ : دانتساب  نارواد  يأرب  ار  ضرتعم  ۀیلوا  ضارتعا  ود  هاگداد 
نارواد ندادن  رثا  بیترت  اما  دنیامنیم . در  دشابیمن ، نارواد  يأر  لاطبا  تابجوم  زا  تحص ، ضرف  رب  تاحیـضوتب ، نارواد  هجوت  مدع  ًایناث 

هدام « 1  » قش دراوم  زا  دنکیم  قح  داجیا  نآ  هدنراد  يارب  دنـس  دوریم و  رامـشب  یندـم  قوقح  زا  دنـس  شزرا  هکنآ  رظن  زا  يداع ، دنـسب 
. دیامنیم لاطبا  ار  نارواد  يأر  هاگداد  دشابیم ، م  د . ا . ق . « 665»

. قح تابثا  هلحرم  قح - توبث  ۀلحرم  - 2

وا هاگره  ددرگ ، نآ  رکنم  فرط  هچنانچ  تسا و  دوجوم  عقاو  رد  یقح  نینچ  هک  تسیعدـم  دـنکیم ، یقح  ياعدا  يرگید  رب  هک  یـسک 
تـسا راچان  دنامیم و  ناهنپ  هاگداد  رب  قح  نآ  دوجو  الا  دنک و  تابثا  ار  نآ  دیامن و  يوعد  هماقا  هاگداد  رد  دـناوتیم  دـشاب  هتـشاد  یلیلد 

هماقا يرگید  رب  دشاب  هتـشاد  عقاو  رد  یقح  هکنآ  نودب  یعدـم  تسا  نکمم  هک  ینانچمه  دـیامن ، موکحم  يوعد  تابثا  مدـعب  ار  یعدـم 
رد ار  دوخ  یلاق  هعطق  هس  هک  یـسک  الثم  دنک . موکحم  ار  فرط  هاگداد  دنایامنب و  هاگداد  رب  ار  نآ  دوجو  هلدا ، ۀلیـسوب  دـیامن و  يوعد 

تناما رب  ناهاوگ  دـهاوخب و  ار  نآ  دـنک و  هماقا  يوعد  هکنانچ  تسا ، هتـشاد  تفایرد  سپـس  هدراذـگ و  تناما  هیاـسمه  دزن  قیرح  عقوم 
هکنآ اب  دـیامنیم  یعدـمب  یلاق  هعطق  هس  ندادـب  موکحم  ار  وا  هاگداد  دـشاب ، هتـشادن  نآ  در  رب  لیلد  هیاـسمه  و  دراد ، زاربا  نآ  ندراذـگ 

. درادن ار  یقح  نینچ  یعدم 
نآ دوجو  ندنایامن  نآ  تابثا و  ۀلحرم  تسا و  قح  یعقاو  دوجو  نآ  توبث و  ۀلحرم  تسا : هلحرم  ود  ياراد  قح  تشذـگ  هک  هچنآ  ربانب 

رگید  هاگ  دنکیم و  تابثا  ینعی  دنایامنیم ، سردادب  ار  نآ  دوجو  لیلد  زاربا  ۀلیسوب  قح  ةدنراد  هاگ  دشابیم . یسرداد  ۀلحرم  رد 
 7 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

قح ةدـنراد  توبث ، هلحرم  رد  قح  دوجو  اـب  تروص  نیا  رد  درادـن . یقح  الـصا  هک  دوب  دـهاوخ  یـسک  دـننام  درادـن و  رما  نیا  رب  لـیلد 
نیا رد  تسا ، قح  ياراد  هک  دنایامنیم  درادیم و  زاربا  ۀلدا  عقاو ، رد  قح  نتشادن  اب  یعدم  رگید  هاگ  سکعلاب  دنک . تابثا  ار  نآ  دناوتیمن 

. دیامنیم تابثا  ار  نآ  دنکیم و  دومناو  هاگداد  رد  ار  نآ  دوجو  یعدم ، توبث ، ۀلحرم  رد  یعدم  يارب  یقح  ندوبن  اب  تروص 

. سرداد یفرطیب  - 3
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یگدیـسر يوعد  باحـصا  ۀلداب  یفرطیب  لامک  اب  دـیاب  دراد و  ار  رواد  تمـس  دوشیم  حرطم  وا  دزن  هک  یئاوعدـب  تبـسن  هاگداد  سرداد 
راکب ار  دوخ  جراخ  تاعالطا  ای  دنک و  هیهت  لیلد  يوعد  باحـصا  يارب  دیابن  سرداد  دهد . يأر  دـنکیم  طابنتـسا  نآ  زا  هچنآب  دـیامنب و 
يارب دیابن  یهاگداد  چیه  : » دیوگیم یندـم  یـسرداد  نیئآ  ق . « 358  » هداـم هک  تسنیا  دـیامن . لـمع  يوعد  عوضوم  رد  دوخ  ملعب  درب و 

دنکیم »...  یگدیسر  دناهدرک  راهظا  ای  میدقت  يوعد  باحصا  هک  یلئالدب  طقف  هکلب  دنک ، لیلد  لیصحت  يوعد  باحصا 
یگدیـسر هتـشذگ  يوعد  باحـصا  نیب  هک  ياهعقاوب  نآ ) لاثما  دنـس و  یهاوگ ، رارقا ،  ) هدنورپ رد  دوجوم  ۀـلدا  ۀلیـسوب  هاگداد  نیاربانب 

هک تسا  یخروم  دننام  دوخ  یگدیـسر  رد  سرداد  دبایرد . ار  ار  نآ  یقوقح  تیفیک  تیعـضو و  نینچمه  نآ و  مدع  ای  دوجو  ات  دیامنیم 
تـسد نآب  هک  ياهلیـسو  ره  زا  يدازآ  لامک  اب  خروم  هک  قرف  نیا  اب  دروآ ، تسدب  ار  نآ  تقیقح  ات  دـیامنیم  قیقحت  هتـشذگ  ۀـعقاو  رد 

ۀلدا دودح  رد  طقف  درادن و  ار  خروم  يدازآ  سرداد  یلو  تسا ، هدامآ  دوخ  هدیقع  رد  رظن  دیدجت  يارب  هشیمه  دنکیم و  هدافتـسا  دـبای 
دوخ يأر  ًادعب  دناوتب  هکنآ  نودب  دیامن ، رداص  يأر  نآ  قبط  دنادب و  عقاو  اب  قباطم  دمهفب  هچنآ  دنک و  تواضق  دیاب  هدنورپ  رد  دوجوم 

. دهد رییغت  ار 

. يوعد عوضوم  تابثا  - 4

هراشا

نآ  تابثا  زا  هک  دیامن  تابثا  هاگداد  رد  ار  يرما  دنک و  يوعد  هماقا  دناوتیم  هک  یسک 
 8 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

: هدام دهاوخب . هاگداد  زا  ار  نآ  یگدیـسر  دنک و  يوعد  هماقا  دناوتیمن  وا  دشاب ، هتـشادن  وا  يارب  یعفن  هنوگچیه  هاگره  الا  دوش و  عفتنم 
قباطم ار  يوعدب  یگدیـسر  عفنيذ  صاخـشا  ای  صخـش  هکنیا  رگم  دنک  یگدیـسر  یئاوعدـب  دـناوتیمن  یهاگداد  چـیه  : » م د . ا . ق . « 2»

يارب هلیسو  نتشاد  تسد  رد  یکی  دریگب : رظن  رد  البق  ار  رما  ود  دیاب  يوعد  ۀماقا  يارب  عفنيذ  دنـشاب ». هدومن  تساوخرد  نوناق  تاررقم 
ار رما  نآ  هک  يروشک  هعوضوم  نیناوق  دوجو  رگید  و  دـشاب ، اعدا  دروم  قح  لاوز  ای  شیادـیپ  بجوم  هک  جراـخ  رد  يرما  ققحت  تاـبثا 
ای شیادیپ  بجوم  هک  تسیرما  ققحت  رد  طقف  دیامنیم  تابثا  هاگداد  رد  یعدم  هک  هچنآ  یلو  دنادب . اعدا  دروم  قح  لاوز  ای  داجیا  ببس 

، تسا یفوتم  درفب  رصحنم  رسپ  هکنآ  ناونعب  یسک  هاگره  الثم  تسا . سرداد  هدهعب  نآ  ریـسفت  ینوناق و  داوم  نتفای  ددرگیم و  قح  لاوز 
درفب رصحنم  رسپ  وا  هک  دیامن  تابثا  هاگداد  رد  همزال  ۀلدا  هلیـسوب  دیاب  طقف  دیامنب ، دشابیم  یفوتم  ردارب  فرـصت  رد  هک  ار  ۀکرت  ۀبلاطم 
تـسا سرداد  هفیظو  رگید  تسا . وا  ردپ  ۀکرت  دشابیم و  یفوتم  ردارب  فرـصت  رد  دـیامنیم  تساوخرد  هک  ار  ینیعم  لاوما  تسا و  یفوتم 

زا ردارب  یلوا و  هقبط  ثارو  زا  رسپ  هک  دنادب  دیاب  سرداد  روبزم  دروم  رد  الثم  دیامن . قیبطت  جراخ  عیاقو  اب  دنادب و  ار  طوبرم  نیناوق  هک 
، تسا هدومن  ملـسم  فرع  تداعب و  عاجرا  نوناـق  يدروم  رد  هاـگره  و  تسا . مدـقم  مود  ۀـقبط  رب  یلوا  هقبط  دـشابیم و  مود  هقبط  ثراو 

. دنادب ار  ملسم  تداع  فرع و  دیاب  سرداد 
دروم نآ  ینعم  هک  یتروص  رد  دـنیامنیم و  دانتـسا  ینوناـق  داومب  وا  لـیکو  اـی  یعدـم  هراوـمه  هک  تسا  موـسرم  لوـمعم و  یـسرداد  رد 

ار سرداد  وا  لـیکو  اـی  یعدـم  رما  نیا  رد  دـشاب . دوخ  روظنم  اـب  قبطنم  هک  دـیامنیم  ریـسفت  يروط  ار  نآ  تسا  ریـسفت  لـباق  فـالتخا و 
دننکیم یئامنهار  يریـسافتب  هدومن  فرحنم  ار  سرداد  هک  دنوشیم  ادـیپ  یتسدربز  ءالکو  ای  نایعدـم  دراوم  ضعب  رد  دـنکیم و  یئامنهار 

رارق ریثأت  تحت  هک  فیعـض  ای  راـک و  هزاـت  ناـسرداد  اـسب  هچ  دـنزاسب . دوخ  عفنب  ار  سرداد  ةدـیقع  اـت  تسا ، نوناـق  روظنم  فـالخ  هک 
. دنهدیم يأر  تلادع  فالخ  رب  دنریگیم و 
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: دیامن تابثا  ار  هطوبرم  تاررقم  یسرداد  رد  دیاب  یعدم  ًائانثتسا ، اریز  دراوم  رد 

- هناگیب روشک  نوناق  فلا -

ار نآ  دـیاب  اـههاگداد  تارادا و  زا  کـی  ره  دـیامنیم و  تموکح  روشک  نآ  ۀـعوضوم  نیناوق  يروشک  ره  دـننام  ناریا ، روشک  ورملق  رد 
، يروشک هعوضوم  نوناق  دنک و  دانتـسا  نآب  دوش و  عفتنم  هناگیب  روشک  نوناق  زا  يوعد  باحـصا  زا  یکی  هک  یتروص  رد  دـننک . تیاعر 

ارجا واب  تبسن  دیاب  هناگیب  روشک  نوناق  هکنآب  دوخ ، تیعـضو  تابثا  رب  هوالع  عفتنم  دنادب ، مزال  واب  تبـسن  ار  هناگیب  روشک  نوناق  ءارجا 
هاگره الثم  تسا . هاگداد  رد  روبزم  نوناق  زاربا  ۀلیـسوب  نآ  و  دـیامن ، تابثا  یجراخ  ۀـعقاو  کی  دـننام  ار  هناگیب  نوناق  دوجو  دـیاب  دوش ،

، دیامنیم دنراد  تماقا  ناریا  رد  هک  دوخ  ناردارب  زا  ار  دوخ  یـسیوس  ثروم  ثرالا  مهـس  ۀبلاطم  و  تسا ، سیوس  تلود  ۀـعبت  هک  یـسک 
ۀیهت دراد و  زاربا  هاگداد  رد  ثرا  تمـسقب  عجار  زین  ار  سیوس  نوناق  دـنک ، تباث  ار  دوخ  ثوروم  یجراخ  تیعبات  هکنآ  رب  هوـالع  دـیاب 

. دشابیمن سرداد  ةدهعب  نآ 

- هعیش ریغ  نایناریا  یمسر  بهذم  ۀملسم  تاداع  دعاوق و  ب -

: ةدحاو ةدام  هام 1312 : ریت  « 31  » بوصم هعیش  ریغ  نایناریا  هیصخش  لاوحا  تیاعر  ةزاجا  نوناق 
تاداع دعاوق و  دیاب  مکاحم  هدش  هتخانش  تیمسرب  نانآ  بهذم  هک  هعیش  ریغ  نایناریا  تیصو  هیثرا و  قوقح  هیـصخش و  لاوحاب  تبـسن  »

: دنیامن تیاعر  لیذ  قیرطب  دشاب  یمومع  تاماظتناب  عجار  نوناق  تاررقم  هک  يدراوم  رد  زج  ار  نانآ  بهذم  رد  ۀلوادتم  ۀملسم 
. تسنآ وریپ  رهوش  هک  یبهذم  رد  ۀلوادتم  ۀملسم  دعاوق  تاداع و  قالط ، حاکنب و  ۀطوبرم  لئاسم  رد  - 1

. یفوتم بهذم  رد  ۀلوادتم  ۀملسم  دعاوق  تاداع و  تیصو  ثراب و  طوبرم  لئاسم  رد  - 2
«. تسنآ وریپ  هدـناوخ  ردام  ای  هدـناوخ  ردـپ  هک  یبهذـم  رد  هلوادـتم  ۀملـسم  دـعاوق  تاداع و  یگدـناوخدنزرف  هب  هطوبرم  لئاسم  رد  - 3

یمسر  بهذم  تاررقم  قبط  دیاب  دشابیم و  الاب  رد  روکذم  هدحاو  ةدام  دراوم  زا  هدش  هماقا  يوعد  هک  ددرگ  یعدم  هک  یسک  نیاربانب 
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صوصخم ملـسم  تداـع  هدـعاق و  ياراد  تسا ، هتفرگ  رارق  فـالتخا  دروم  هک  یعوضومب  عجار  بهذـم  نآ  دوش و  رداـص  يأر  روـبزم 
ینیعم یمـسر  بهذم  تاررقم  قبط  هدحاو  ةدام  روتـسدب  دیاب  هک  تسا  يدراوم  زا  يوعد  هک  دـیامن  تباث  دـیاب  هکنآ  رب  هوالع  دـشابیم ،
بهذم ملـسم  عجرم  زا  همانیهاوگ  ۀلیـسوب  نآ  و  دـنک ، تابثا  یجراخ  ۀـعقاو  دـننام  مه  ار  صاخ  تداع  هدـعاق و  دـیاب  دوش ، رداص  يأر 

. دشابیم یبهذم  ۀملسم  تاداع  دعاوق و  زا  اعدا  دروم  مکح  دیامن  تیاکح  هک  دوب  دهاوخ  روبزم 

- يدادرارق فرع  ج -

دننام ار  روبزم  فرع  تسا . هدمآ  رد  ملـسم  تداع  تروصب  هعماج  سنا  رثا  رد  هک  تسیفرع  نآ  و  ملـسم ، فرع  تسا : مسق  ود  رب  فرع 
. دنادب دیاب  دوخ  سرداد  هعوضوم ، نیناوق 

. دناهتفریذپ یصوصخ  دادرارق  نمض  نیفرط  هک  تسیرما  نآ  و  يدادرارق ، فرع 
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دیاب یتادراو  يالاک  يراجت  فرع  قبط  هک  دـشاب  هدـش  هتـشون  یمیظنت  دنـس  رد  الاک  دـیرخب  عجار  رجات  رفن  ود  نیب  ۀـلماعم  رد  هکناـنچ 
ار نآ  ای  دـنادب و  ار  نآ  تسین  فلکم  سرداد  ددرگ . تاـبثا  عفتنم  ۀلیـسوب  دـیاب  یجراـخ  ۀـعقاو  کـی  دـننام  روبزم  فرع  دوش . لـیوحت 

. دیامن قیقحت 

. يوعد تابثا  قیرط  - 5

هراشا

. دشابیم نآ  لاوز  طوقس و  رگید  هاگ  قح و  دوجو  هاگ  هاگداد ، رد  ءاعدا  دروم 
، دوش گس  نتـشک  رکنم  فرط  دیامن و  هبلاطم  وا  زا  لایر  رازهجـنپ  هتـشک  يرگید  ار  وا  يراکـش  گس  هکنآ  ناونعب  یـسک  هاگره  الثم 
هک دوش  یعدم  هدناوخ  لایر ، رازه  دصکی  ۀبلاطمب  يرگید  رب  یـسک  يوعد  لباقم  رد  هاگره  و  دشابیم . قح  دوجو  ناهاوخ  ياعدا  دروم 
رد قح  دوجو  تابثا  دـشابیم . قح  لاوز  طوقـس و  هدـناوخ  ياعدا  دروم  تسا ، هدـش  طقاس  نآ  لاثما  رتاهت و  ای  هیدأـت ، رثا  رد  روبزم  قح 
طقف  يونعم  روما  تابثا  و  دنشابیم ، يونعم  يرابتعا و  روما  زا  ود  نآ  اریز  تسین ، نکمم  ًامیقتسم  مود  لاثم  رد  قح  طوقس  لوا و  لاثم 
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تابثا نآ  شیادیپ  تلع  دـیاب  نآ  لاوز  ای  قح  دوجو  تابثا  يارب  نیاربانب  دوب . دـهاوخ  نکمم  نآ  راثآ  ای  شیادـیپ و  تلع  تابثا  ۀلیـسوب 

. دوش
: تسا مسق  ود  رب  قح  طوقس  شیادیپ و  للع 

- يدام عیاقو  فلا -

بصغ و بیبست ، فالتا ،  ) يرهق نامض  دننام  دنوشیم ، قح  لاوز  ای  شیادیپ  ببس  دندرگیم و  دوجوم  جراخ  رد  هک  دنتسه  يروما  اهنآ 
. دوشیم قح  لاوز  بجوم  هک  نآ  لدب  ای  نامض  دروم  هیدأت  دندرگیم و  قح  شیادیپ  بجوم  هک  نآ  لاثما  و  ءافیتسا )

- یقوقح لامعا  ب -

بجوم هک  تاعاقیا  ضعب  دوقع و  دـننام  دـیامنیم ، تیامح  اهنآ  زا  هتـسناد و  ربتعم  ار  اهنآ  نوناـق  هک  دنتـسه  يدارا  روما  یقوقح  لاـمعا 
. ددرگیم قح  لاوز  بجوم  هک  قح  طاقسا  ءاربا و  ضارعا ، لثم  رگید  تاعاقیا  زا  ضعب  و  دنوشیم ، قح  شیادیپ 

لیلد ۀـیهت  البق  نآ  يارب  ًامومع  دـناوتب  قحیذ  هک  دنتـسین  يروما  زا  اهنآ  اریز  دومن ، تابثا  هاـگداد  رد  ناوتیم  هلیـسو  رهب  ار  يداـم  عیاـقو 
ناوتیم یصوصخم  ۀلدا  ۀلیـسوب  طقف  ار  یقوقح  لامعا  سکعلاب  دیامنیم . حیرـصت  رما  نیاب  م  ق . « 1312  » هدام قش 5  دیامنب . یصوصخم 

یصوصخم ۀلدا  میژر  تحت  یقوقح  لامعا  رگید  ترابعب  تسا . هتـسناد  ربتعم  یقوقح ، لمع  نآ  شیادیپ  عقوم  رد  نوناق  هک  دومن  تابثا 
دانسا و تبث  نوناق  « 47  » هدام روتسدب  دشاب  هدش  دقعنم  نارهت  رد  هام 1309  نیدرورف  زا  سپ  هک  تکرش  هبه ، حلص ، هکنانچ  دنراد ، رارق 

کیچیه رد  دنشاب  هدشن  تبث  اهنآ  هچنانچ  كالما  دانسا و  تبث  نوناق  « 48  » هدام قبط  و  دندرگ ، تبث  یمسر  دانسا  رتافد  رد  دیاب  كالما 
تداهـش و ۀلیـسوب  دشاب ، لایر  دصناپ  زا  شیب  هک  دهعت  ءاربا  ءافیا و  تاعاقیا و  دوقع و  و  دنوشیمن ، هتفریذـپ  یتلود  تارادا  مکاحم و  زا 
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تادهعت تاعاقیا و  دوقع و  زا  کیچیه  تسا  هدرک  ءانثتـسا  نوناق  هک  يدراوم  رد  زج  : » م ق . « 1306  » ةدام دومن . تابثا  ناوتیمن  تاراما 
، درک تابثا  یبتک  ای  یهافش  تداهش  ۀلیسوب  طقف  ناوتیمن  دشاب  لایر  دصناپ  زا  شیب  ًاتمیق  ای  ًانیع  نآ  عوضوم  هک  ار 
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«. دننک یگدیسر  دوهش  تاراهظاب  تقیقح  فشک  عالطا و  دیزم  يارب  مکاحم  هک  تسین  نیا  زا  عنام  مکح  نیا  یلو 

ای هدرک  لمع  دوخ  دـهعتب  تسیعدـم  هک  مه  یـسک  قوف  هداـم  رد  هروکذـم  تادـهعت  تاـعاقیا و  دوقع و  دروم  رد  : » م ق . « 1307  » هدام
«. دنک تباث  تداهش  ۀلیسوب  طقف  ار  دوخ  ياعدا  دناوتیمن  تسا ، هدش  يرب  ینوناق  ءاحنا  زا  يوحنب 

رابتعا هک  يدنـس  ای  یمـسر  دنـس  لباقم  رد  اهنآ  لاثما  ءاربا و  خسف  هلاقا ، نید ، تخادرپ  لیبق  زا  قح  طوقـس  يوعد  : » م ق . « 1308  » هدام
«. تسین تابثا  لباق  تداهشب ، دشاب  لایر  دصناپ  زا  رتمک  دنس  عوضوم  هکنآ  ول  هدش و  زرحم  همکحم  رد  نآ 

میقتسم ریغ  ۀلدا  میقتسم ، ۀلدا  - 6

يروطب دنکیم ، تابثا  هدیدرگ  اعدا  دروم  قح  طوقس  ای  شیادیپ  ببس  هک  ار  جراخ  ۀعقاو  ًامیقتسم  هلدا  هلیسوب  روما  زا  یـضعب  رد  یعدم 
ءاضماب هک  يداع  دنـس  ای  یمـسر و  دنـس  بلط ، يوعد  رد  هکنآ  دننام  دنامن ، یقاب  سرداد  يارب  نآ  شیادیپ  رد  يدیدرت  هنوگچـیه  هک 

رـسیم یعدـم  يارب  روما  زا  یـضعبب  تبـسن  لیلد  هنوگ  نیا  یلو  دـیامنیم . وا  تینویدـم  زا  تیاکح  هک  دـنکیم  زاربا  تسا  هدیـسر  فرط 
نانآب هتفرگن و  هدیدان  ار  نایعدـم  هنوگنیا  قح  نوناق ، دروآ . تسدـب  دـناوتیمن  ار  ۀـلدا  نینچ  اریز  دـشابیم ، نکمم  ریغ  مه  هاگ  تسین و 

دراد اعدم  اب  ۀمزالم  ًاعون  هک  ار  يروما  هلدا ، زاربا  اب  هک  وحن  نیدب  دننک ، تابثا  ار  دوخ  ياعدا  دنناوتب  میقتـسم  ریغ  هک  تسا  هداد  هزاجا 
تابثا ۀلیـسوب  هک  تسا  ینوناق  تاراما  دروم  رد  هکنانچ  دشاب ، موزلم  مزال و  نیب  يرایـسب  لصاوف  ددعتم و  طئاسو  هچ  رگا  دنیامن ، تابثا 

م ق . « 35  » هدام الثم  دراد . همزالم  اعدا  دروم  اب  ًاعون  تیعـضو  راثآ و  نآ  دنیامنیم ، تابثا  ار  یقح  دوجو  جراخ ، رد  رما  تیعـضو  راثآ و 
دناوتیمن دـشاب  تیکلاـم  ناونعب  هچ  رگا  فرـصت  یلیلحت ، رظن  زا  هکنآ  لاـح  و  دـنادیم ، تیکلاـم  رب - لـیلد  ار  تیکلاـم  ناوـنعب  فرـصت 

اریز  دنامن ، یقاب  سرداد  يارب  يدیدرت  هک  يروطب  دشاب  فرصتم  یعقاو  تیکلام  زا  فشاک 
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ًاعون تیکلام  ناونعب  فرصت  نوچ  یلو  دشاب ، هتـشادن  رما  نیا  رب  یلیلد  تیکلام  یعدم  دشاب و  بصاغ  فرـصتم  ًاعقاو  هک  دوریم  لامتحا 
تاراما دروم  رد  تسا  نینچمه  ددرگ . تباث  نآ  فالخ  ات  تسا  هتخانش  تیکلام  رب  لیلد  ار  نآ  نوناق  دراد ، فرصتم  تیکلام  اب  ۀمزالم 

. دبای تسد  قح  دوجو  رب  تاراما  نآ  زا  دناوتیم  سرداد  هک  یئاضق 

ینوناق ۀلدا  یقالخا و  ۀلدا  - 7

هراشا

. ینوناق ۀلدا  یقالخا و  ۀلدا  تسا : مسق  ود  رب  دراد  یسرداد  رد  هک  يرابتعا  هجرد و  رظن  زا  هلدا 

- یقالخا ۀلدا  فلا -

عقاو فشک  ندیـسر و  يارب  دناوتیم  سرداد  دیامنب و  اعدا  دروم  دوجوب  دقتعم  ار  وا  دـناسرب و  تقیقحب  ار  سرداد  هک  تسیرما  ره  نآ  و 
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لیـصحت و رد  قطنتـسم  : » یئازج تامکاحم  لوصا  « 45  » هدام دـشابیم . يرفیک  روما  دراوم  رد  هکناـنچ  دـنک ، هدافتـسا  یلیلد  هنوگ  ره  زا 
لالحمـضا ای  مادهنا  زا  يریگولج  يارب  يروف  تامادقا  دیاب  دـنادب و  زئاج  ار  قیوعت  هجوچـیه  هب  دـیابن  مرج  لئالد  بابـسا و  يروآعمج 

. یئازج تامکاحم  لوصا  ق . 48 و 71 »  » داوم تسا  نینچمه  و  دروآ » لمعب  مرج  تارثا 

- ینوناق ۀلدا  ب -

اهنآ زا  هنیعم  دراوم  نآ  رد  دـناوتیم  طـقف  سرداد  تسا و  هتفرگ  رظن  رد  یـصوصخم  روـما  تاـبثا  يارب  نوناـق  ـالبق  هک  تسیا  هلدا  نآ  و 
دودح هکلب  دنکیم ، ینیبشیپ  دیامن  هدافتـسا  نآ  تابثا  يارب  دناوتیم  سرداد  هک  ار  ياهلدا  طقف  هن  روبزم  دراوم  رد  نوناق  دـنک . هدافتـسا 

. دیامنیم نییعت  زین  ار  نآ  شزرا 
نآ عوضوم  هک  ار  تادـهعت  تاعاقیا و  دوقع و  زا  کی  چـیه  تسا  هدرک  انثتـسا  نوناـق  هک  يدراوم  رد  زج  : » م ق . « 1306  » هدام روتسدب 
هک تسین  نیا  زا  عنام  مکح  نیا  یلو  درک ، تابثا  یبتک  ای  یهافـش  تداهـش  هلیـسوب  طقف  ناوتیمن  دشاب  لایر  دـصناپ  زا  شیب  ًاتمیق  ای  ًانیع 

«. دننک یگدیسر  دوهش  تاراهظا  هب  تقیقح  فشک  عالطا و  دیزم  يارب  مکاحم 
تسا  لایر  دصناپ  زا  شیب  نآ  عوضوم  هک  یتاعاقیا  دوقع و  داقعنا  تابثا  نیاربانب 
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. دوب دهاوخ  نکمم  دوهش  تداهش  زا  ریغ  یلیلد  ره  ۀلیسوب 

هدرک لمع  دوخ  دهعتب  تسیعدم  هک  مه  یسک  قوف  ةدام  رد  هروکذم  تادهعت  تاعاقیا و  دوقع و  دروم  رد  : » م ق . « 1307  » هدام روتسدب 
«. دنک تباث  تداهش  ۀلیسوب  طقف  ار  دوخ  ياعدا  دناوتیمن  تسا ، هدش  يرب  ینوناق  ءاحنا  زا  يوحنب  ای 

هلیسوب طقف  تکرـش  حلـص و  هبه و  نینچمه  لوقنم و  ریغب  عجار  دوقع  تالماعم و  تابثا  كالما  دانـسا و  تبث  نوناق  « 48  » هدام روتسدب 
مکح دـناوتیم  یعدـم  تسا  تابثا  لباق  دوهـش  تداهـشب  هک  يواعد  رد  : » م ق . « 1325  » هدام روتـسدب  دوب . دهاوخ  نکمم  یمـسر  دنس 

«. دیامن وا  مسقب  طونم  تسا  هیلع  یعدم  راکنا  دروم  هک  ار  دوخ  يوعدب 
تاـبلاطم تابـساحم و  زا  يوعد  هک  یتروص  رد  رگید  رجاـت  رب  يرجاـت  ياوـعد  دروـم  رد  یتراـجت  رتاـفد  : » م ق . « 1297  » هدام روتـسدب 

عطق هچ  رگا  دشاب .» هدش  میظنت  تراجت  نوناق  قباطم  هروبزم  رتافد  هکنیا  رب  طورـشم  دوشیم ، بوسحم  لیلد  دشاب  هدـش  لصاح  يراجت 
. دوشن لصاح  سرداد  يارب  عقاوب 

عـضو زا  هک  یـصاخشا  زا  رفن  راهچ  لقاال  یبتک  تداهـش  دیاب  راسعا  یعدـم  : » رذآ 1313 بوصم 20  راسعا  نوناـق  « 23  » هدام روتسدب 
ای ود  ای  کی  ۀلیسوب  ناهاوخ  ءاعدا  هچ  رگا  راسعا  يوعد  رد  نیاربانب  دیامن »....  همیمض  لاح  ضرعب  دنـشاب  علطم  وا  یناگدنز  تشیعم و 

، هاوگ رفن  راهچ  زا  رتمک  یبتک  یهاوگب  الاب  ةدام  زا  دافتـسم  رباـنب  یلو  دوشیم  تباـث  دنـشاب  یمومع  قوثو  داـمتعا و  دروم  هک  هاوگ  هس 
. درک تابثا  ار  راسعا  يوعد  ناوتیمن 

. دشابیم مزال  يوعد  زا  یـصوصخم  عون  تابثا  يارب  یـصاخ  طئارـش  اب  دوهـش  زا  ینیعم  ةدـع  هک  دوشیم  هدـید  رایـسب  همیدـق  نیناوق  رد 
سرداد هاوخ  ددرگیم ، تاـبثا  یئاوعد  لداـع  دـهاش  راـهچ  دراوم  ضعب  رد  دـهاش و  ود  ۀلیـسوب  هک  تسا  مالـسا  قوقح  رد  هنیب  هکناـنچ 

. دنامب دیدرت  رد  هکنآ  ای  دوشب  عقاو  رد  رما  شیادیپ  هب  دقتعم 

یمدع رما  تابثا  - 8

دنهاوخب  هک  یتروص  رد  رما  نیا  دشابیمن . تابثا  لباق  یمدع  رما  هک  تسا  دز  نابز 
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اریز دومن ، تابثا  ار  یمدع  رما  میقتـسم  ریغ  ناوتیم  تسین و  تسرد  قلطم  روطب  یلو  تسا ، حیحـص  دنیامن  تابثا  ار  یمدـع  رما  ًامیقتـسم 

يارب دناوتیم  دشابیمن ، نویدم  هک  دنکیم  ءاعدا  بلط ، یعدـم  خـساپ  رد  هک  یـسک  الثم  دـشابیم . يدوجو  تلع  ياراد  هاگ  یمدـع  رما 
دهد هئارا  یعدم  زا  ار  ۀمان  هکنآ  ای  دراد و  زاربا  دشاب  دوخ  نید  تخادرپ  زا  یکاح  هک  يدیـسر  تسا ، یمدـع  رما  هک  دوخ  تئارب  تابثا 
الثم تسا ، يدوجو  رما  اب  مزالم  یمدع  رما  رگید  هاگ  و  دشابیم ، يدوجو  رما  نآ  و  مرادـن . یقح  چـیه  وت  رب  نم  تسا  هتـشون  نآ  رد  هک 

دشابیم نارهت  رد  هک  ار  وا  ۀناخ  راوید  نیدرورف 40  هبنش 20  زور  رد  هکنیا  ناونعب  دیامن ، تراسخ  يوعد  ۀماقا  يرگید  رب  یـسک  هاگره 
زا شیپ  زور  ود  زا  هک  دیامن  تباث  دوخ  همانرذگ  زاربا  اب  دـناوتیم  دـشابیم ، یمدـع  رما  هک  دوخ  تئارب  يارب  هدـناوخ  تسا ، هدومن  بارخ 

. تسا هدوب  اکیرمآ  رد  دعب  هتفه  کی  ات  هعقاو 
. تسا صاخ  مدع  ای  یئزج  دیقم و  مدع  رد  میقتـسم  ریغ  تابثا  قیرط  نیا  یلو  تسا ، تابثا  لباق  يدوجو  رما  ۀلیـسوب  یمدع  رما  نیاربانب 

درادن یسنج  صقن  هک  دوخ  رهوش  زا  ۀقلطم  نز  هاگره  هکنانچ  دوب ، دهاوخن  نکمم  زین  يدوجو  رما  ۀلیـسوب  یمدع  رما  تابثا  رگید  هاگ 
تسا و هدـش  یکیدزن  وا  اب  هکنآ  دانتـساب  دـیامنب ، ار  دوخ  رهم  یمامت  هدـع و  نامز  هقفن  هبلاطم  تسا  هدومنیم  یگدـنز  لزنم  کی  رد  و 

. دیامن تابثا  ار  دوخ  یکیدزن  مدع  یلیلد  هنوگچیه  ۀلیسوب  دناوتیمن  رهوش  ددرگ ، رکنم  رهوش 

هلداب یگدیسر  - 9

لیلد زاربا  يارب  یبجوم  الا  و  دنک ، تابثا  ار  وا  ياعدا  زا  یتمـسق  ای  مامت  دناوتب  لیلد  نآ  هک  دنک  هدافتـسا  لیلد  زا  دناوتیم  ینامز  یعدـم 
نآ هک  دیامنیم  یگدیـسر  یتروص  رد  فرط ، راکنا  دروم  رد  هدناوخ ، ای  ناهاوخ  فرط  زا  يزاربا  لیلدب  هاگداد  نیاربانب  درادن . هاگدادب 

بجوم رثاالب و  هاگداد  فرط  زا  نآب  یگدیـسر  دـشابن ، نآ  تبثم  هاگره  الا  و  دـیامن ، تابثا  ار  وا  ياعدا  زا  یتمـسق  ای  مامت  دـناوتب  لیلد 
یسرداد  نایرج  يدنک 
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ای ءاعدا  دروم  قح  دـجوم  دـناوتیمن  هک  یجراخ  عیاقو  تسا  نینچمه  دومن . دـهاوخ  عانتما  نآـب  یگدیـسر  زا  سرداد  اذـل  دوب ، دـهاوخ 

فرط هکنآ  دانتساب  دنک ، هبلاطم  ار  دوخ  ۀناخ  قیرح  زا  یشان  نایز  لایر  رازه  دصکی  يرگید  زا  یسک  هکنآ  دننام  دریگ ، رارق  نآ  طقسم 
دوجوب یگدیسر  هاگداد  ددرگ . دوخ  لمع  رکنم  فرط  و  تسا ، هدش  قیرح  داجیا  بجوم  هدرک  لاچ  وا  ۀناخ  رد  هک  یمـسلط  ۀلیـسوب  وا 

رد ریثأت  هک  دـیامنیم ، یگدیـسر  یعیاقوب  طقف  سرداد  نیاربانب  دوشیمن . قیرح  بجوم  مسلط  اریز  دـیامنیمن ، نآ  ندرک  لاچ  اـی  مسلط 
تبثم نانآ  زا  یکی  دراد و  زاربا  ار  دوخ  ءاعدا  تابثا  يارب  لیلد  نیدـنچ  یعدـم  هاگره  هک  تسا  تهج  نیدـب  دـشاب . هتـشاد  اعدا  تاـبثا 

. دنکیم رظنفرص  رگید  هلداب  یگدیسر  زا  دیامنیم و  افتکا  تقیقح  فشک  يارب  نآ  یگدیسرب  سرداد  دشاب  وا  ءاعدا 

يوعد ۀماقا  قح  - 10

یندم یسرداد  نیئآب  هطوبرم  تاررقم  دودح  رد  دناوتیم  دیامنیم ، تسا  هتخانش  ار  نآ  نوناق  هک  ار  یقح  طوقـس  ای  قح  ياعدا  سک  ره 
ار قح  نیا  نوناق  جراخ ، تاهجب  هکنآ  رگم  دیامن ، تابثا  ار  نآ  دوخ  ياعدا  رب  لیلد  زاربا  اب  دنک و  يوعد  ۀـماقا  رادتیحالـص  هاگداد  رد 
زا دناوتیمن  یندم  یـسرداد  نیئآ  نوناق  « 4  » هدام روتـسدب  سرداد  دیامنب  یئاوعد  ۀماقا  یعدم  هک  یتروص  رد  دـشاب . هدومن  بلـس  وا  زا 

. دش دهاوخ  بوسحم  قح  قاقحا  زا  فکنتسم  الا  دنک و  عانتما  يوعد  لصف  یگدیسر و 
: دشابیمن عومسم  يوعد  ریز  دروم  هس  رد 
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يوعد نامز  رورم  تدـم  ءاـضقنا  زا  سپ  م  د . ا . ق . « 731  » ةدام روتـسدب  دشاب - هدـش  نامز  رورم  لومـشم  يوعد  هک  یتروص  رد  فلا -
ًاحیرص تهج  نیا  زا  هک  دنک  در  ار  يوعد  نامز  رورم  دانتـساب  دناوتیم  یتروص  رد  هاگداد  : » م د . ا . ق . « 732  » هدام قبط  دوشیمن و  هدینش 

«. دشاب هدش  داریا 
یعدم  هاگداد  دشاب  یمومع  مظن  ای  هنسح  قالخا  فالخ  رب  هعقاو  ءاشفا  هک  یتروص  رد  ب -
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رد یحیرـص  هدام  ددرگیم . یمومع  مظن  لالخا  هعماج و  تیثیح  ندرک  رادهحیرج  بجوم  نآ  تاـبثا  اریز  دـیامنیم ، موکحم  يوعد  رب  ار 

ار نآ  یندم  یسرداد  نیئآ  نوناق  « 6  » هدام زا  تیولوا  قیرطب  كالم  تدحو  رظن  زا  ناوتیم  یلو  دوشیمن ، هدـید  ناریا  نیناوق  رد  رما  نیا 
. دومن طابنتسا 

رد تسین » رثا  بیترت  لباق  هاگداد  رد  تسا  هنـسح  قالخا  فالخ  رب  ای  یمومع  ماظن  لخم  هک  یئاهدادرارق  دوقع و  : » م د . ا . ق . « 6  » هدام
، نوناق دریگ و  رارق  یگدیـسر  دروم  هاگداد  رد  دناوتیمن  مراحم  اب  يانز  ای  هنـصحم و  يانز  زا  یـشان  دـنزرف  باستنا  هسنارف  یندـم  نوناق 

. دنسانشب تیمسرب  ار  وا  یعیبط  نیوبا  دناوتیمن  دسانشیمن و  ار  روبزم  باستنا 
ضرف رب  اریز  تسا ، رثایب  نآ  تابثا  یگدیـسر و  دـشاب ، لوهجم  ناهاوخ  ۀتـساوخ  هاـگره  دـشاب - لوهجم  هتـساوخ  هک  یتروص  رد  ج -
ءارجا مکح ، رودص  تابثا و  يوعد و  ۀماقا  زا  یئاغ  تلع  و  دوب ، دهاوخن  ارجا  لباق  مکح  نآ  لوهجم ، رماب  تبـسن  مکح  رودص  تابثا و 

در تساوخرد  فرط ، زا  دنک و  يوعد  هماقا  یـسک  هاگره  الثم  دومن . ءارجا  ار  نآ  ناوتیمن  دـشاب  لوهجم  مکح  دروم  هچنانچ  تسنآ و 
. دوب دهاوخن  یگدیسر  لباق  یئاوعد  نینچ  دیامنب ، دوخ  تساوخداد  تسویپ  ۀمانیهاوگ  تسا و  هدرپس  واب  هک  دیامنب  ار  يزیچ  کی 
يوـعد هماـقا  يارب  هاگدادـب  هعجارم  زا  یناـمز  تسا ، وا  فرط  راـکنا  دروـم  هک  دـیامنیم  یقح  ياـعدا  سک  ره  تشذـگ  هکناـنچ  هتکن :

نیا هچنانچ  درب و  راکب  تسا  هتسیاش  هک  هنوگنآ  ار  نآ  دناوتب  و  دشاب ، هتشاد  رایتخا  رد  يوعد  تابثا  يارب  مزال  ۀلدا  هک  ددرگیم  دنمهرهب 
. دـسرب دوخ  قحب  دـناوتن  ددرگ و  موکحم  تسا  نکمم  دـشاب ، هتـشادن  دراد  تسد  رد  هک  ار  یلیلد  ندرب  راکب  یئاناوت  ینعی  دـنادن  ار  نف 

تـسا طایتحا  زا  رود  نیاربانب  دـنوشیم . موکحم  یهاوخداد ، ماقم  رد  تسد ، رد  یفاـک  لـیلد  نتـشاد  اـب  صاخـشا  زا  يرایـسب  هک  تسنیا 
لیکو زا  نتـساوخ  کـمک  نودـب  دنـشاب  مه  قوقح  ملع  نادنمـشناد  زا  هچ  رگا  دـنرادن  يراـک  رـس و  یئاـضق  ینف  روماـب  هک  یـصاخشا 

. دنیامنب يوعد  هماقا  يواعد ،
دهاوخن  هجیتنب  دنک  يوعد  هماقا  تسد ، رد  لیلد  نتشاد  نودب  یعدم  هک  یتروص  رد 
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رد وجارجام  دارفا  ضعب  هک  يریوزت  هلیح و  کـمکب  هکنآ  رگم  تشگ ، دـهاوخ  لـمحتم  زین  ار  دوخ  فرط  رب  يوعد  تراـسخ  دیـسر و 

. دیامن هدافتسا  دناوتب  دنربیم  راکب  یسرداد 

لیلد لمحت  - 11

رظنب هداـس  رایـسب  رما  نیا  خـساپ  دراد ؟ زاربا  لـیلد  يوعد  رد  دـیاب  یـسک  هچ  هک  تسنآ  دوـشیم  وـگتفگ  تمـسق  نیا  رد  هک  یعوـضوم 
هک دیامن ، تابثا  مزال  لیلد  زاربا  ۀلیـسوب  ار  نآ  دیاب  دریگیم ، رارق  وا  فرط  راکنا  دروم  اعدا  نآ  دیامنیم و  یئاعدا  سک  ره  اریز  دـسریم ،

. دنیوگ یعدم  یصخش  نینچب 

؟ تسیک یعدم  - 12
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وا فرط  عفنب  هک  ار  رهاظ  تیعـضو  دوخ  ءاعدا  تابثا  ۀلیـسوب  دـهاوخیم  وا  اریز  تسا ، رهاظ  فالخ  رب  وا  ياعدا  هک  تسا  یـسک  یعدـم 
. تسا وا  عفنب  تقیقح  تسین و  تقیقح  اب  قبطنم  هدناوخ  تیعضو  هک  دنک  تابثا  ۀلدا  هلیسوب  ینعی  دنادرگ ، دوخ  عفنب  دنز و  مه  رب  تسا 
و دیامنیم ، هبلاطم  دـشابیم  واب  بوسنم  نآ  ءاضما  هک  ۀتـشون  دانتـساب  لایر  رازه  دـصکی  يرگید  زا  یـسک  ینید ، قح  ءاعدا  دروم  رد  الثم 

بلط ۀطبار  هک  دیامن  تباث  دـهاوخیم  درادـن ) يرگید  رب  یقح  یـسک  هک  تسنآ  رد  رهاظ   ) رهاظ فالخ  رب  ناهاوخ  تسنآ ، رکنم  فرط 
وا ءاعدا  تبثم  هدـناوخ  هیحان  زا  رداص  يزاربا  دنـس  دـشابیم و  نویدـم  واـب  لاـیر  رازه  دـصکی  هدـناوخ  تسا و  دوجوم  هدـناوخ  وا و  نیب 
در تساوخ  رد  دوشیم و  تسیرگید  فرصت  رد  هک  یلاق  تیکلام  یعدم  همانیهاوگ ، دانتساب  هک  یسک  ینیع ، قح  ءاعدا  دروم  رد  دشابیم .
وا تقیقح  رد  هک  دیامن  تابثا  دنز و  مه  رب  تسا ) تیکلام  رب  لیلد  هک  وا  فرـصت   ) ار هدناوخ  رهاظ  تیعـضو  دـهاوخیم  دـیامنیم ، ار  نآ 

. دشابیم رهاظ  فالخ  رب  عقاو  تسین و  هناکلام  فرط ، فرصت  دشابیم و  کلام 
، دشابیم وا  ءاعدا  رب  لیلد  دوخ  رهاظ  اریز  درادن  دوخ  ءاعدا  تابثا  هب  جایتحا  دشاب ، تیعـضو  رهاظ  اب  قباطم  یعدـم  ءاعدا  هک  یتروص  رد 

دوش  رکنم  وا  فرط  هکنآ  رگم 
 19 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

دـیامن و يوعد  هماقا  يرگید  رب  یـسک  هاگره  الثم  دـیامن . تابثا  ار  رهاظ  دـیاب  یعدـم  تروص  نیا  ریغ  رد  هک  تسا  وا  عفن  هب  رهاـظ  هک 
هک ار  رهاظ  تسا  راچان  ناهاوخ  ددرگ ، ناهاوخ  فرـصت  تیکلام و  رکنم  هدـناوخ  دوش و  دوخ  یفرـصتم  کـلم  رد  وا  تمحازم  یعدـم 

. دشابیم دوخ  کلم  رد  وا  فرصت  هک  دناسرب  هلیسو  نیدب  و  دیامن ، تابثا  دشابیم  دوخ  فرصت 
ضعب دشاب . لصا  فالخ  رب  وا  ياوعد  هک  تسا  یسک  یعدم  دناهتفگ : یضعب  دناهدومن . مه  يرگید  فیراعت  یعدم  يارب  مالسا  ياهقف 

. درادن يراک  واب  یسک  دیامن  كرت  ار  دوخ  ياعدا  هاگره  هک  تسا  یسک  یعدم  دناهتفگ  رگید 

يوعد بالقنا  - 13

، دـشاب ناهاوخ  ياعدا  تبثم  سرداد  رظنب  هلدا  نآ  هچنانچ  دومن ، هماقا  یـسرداد  رد  ءاـعدا  تاـبثا  رب  ار  دوخ  ۀـلدا  هکنآ  زا  سپ  ناـهاوخ 
، نآ لاثما  نامز و  رورم  هاگداد ، تیحالـص  مدع  دننام  هدناوخ ، فرط  زا  تاداریا  ۀلیـسوب  هکنآ  رگم  دیامنیم ، موکحم  ار  هدناوخ  هاگداد 

نآ ددرگ و  ناهاوخ  قاقحتـسا  مدع  یعدم  تاهج  زا  یتهجب  دنک و  يوهام  عافد  هدـناوخ ، هکنآ  ای  و  دریذـپن ، ار  ناهاوخ  يوعد  هاگداد 
هدناوخ دهاوخب و  وا  زا  ار  هلماعم  دروم  میلست  هدناوخ  فرط  زا  لاقتنا  دنس  دانتساب  یسک  هچنانچ  ینیع  قح  دروم  رد  الثم  دیامن . تابثا  ار 

یـسک هک  ینید  قح  دروم  رد  ای  و  تسا ، لطاب  تاهج  زا  یتهجب  ناهاوخ  یئاـعدا  هلماـعم  تسا و  وا  کـلم  ءاـعدا  دروم  هک  دوش  یعدـم 
هدـناوخ الاب  تروص  ود  زا  کی  ره  رد  تسا . هتخادرپ  ار  نآ  هک  دـنک  اعدا  هدـناوخ  دـیامنیم ، ار  یغلبم  هبلاطم  يرگید  زا  يدنـس  هلیـسوب 
عوضوم کیب  طوبرم  هدنورپ  کی  رد  وحن  نیدب  دنک . تابثا  ار  نآ  زاربا و  ار  دوخ  ياعدا  لیلد  دیاب  دشابیم و  یعدم  دوخ  ءاعداب  تبـسن 

تابثا ار  دوخ  ءاعدا  لیلد ، زاربا  اب  دوش  راچان  ددرگ و  نآ  رکنم  فرط  و  دیامن ، ةزات  ءاعدا  نیفرط  زا  کی  ره  هبترم  نیدـنچ  تسا  نکمم 
دیدرگ مولعم  الاب  راتفگ  زا  هچنآ  ددرگ . یعدم  هیلع  یعدم  هیلع و  یعدم  یعدم ، راب  نیدنچ  تسا  نکمم  يوعد  کی  رد  نیاربانب  دـنک .

نایرج  رد  هک  یئاعدا  ره  هک  تسنآ 
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تابثا رب  لیلد  دیاب  دراد ، یسرداد  رد  ریثأت  رما  نیا  دوشیم و  نآ  رکنم  فرط  دیآیم و  لمعب  يوعد  باحـصا  زا  یکی  هیحان  زا  یـسرداد 
. دوشیمن هتفریذپ  ءاعدا  نآ  الا  دراد و  زاربا  ار  نآ 

هبترم دنچ  ره  دراد ، یلـصا  يوعد  رد  ریثأت  هک  ناهاوخ  ددـجم  ياعدا  هدـناوخ و  یعرف  ياعداب  ناهاوخ و  یلـصا  ءاعداب  هاگداد  نیاربانب 
یعدم دنک و  تابثا  ار  نآ  دیاب  دشاب  یقح  یعدم  سک  ره  : » دـیوگیم م  ق . « 1257  » هدام هک  تسنیا  دیامنیم . یگدیـسر  دوش  رارکت  هک 
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«. تسا وا  ةدهع  رب  رما  تابثا  دشاب  لیلدب  جاتحم  هک  دوش  يرما  یعدم  عافد ، ماقم  رد  هاگره  هیلع 
هدیدان هاگداد  دنک ، یگدیـسر  تساوخرد  دیوگ و  باوج  مه  فرط  هچ  رگا  درادـن ، یلـصا  ياوعد  در  ای  تابثا  رد  ریثات  هک  یئاعدا  اما 

. دشابیم وغل  نآب  یگدیسر  دنک و  ذاختا  یمیمصت  نآب  عجار  دناوتیمن  هاگداد  اریز  دیامنیمن ، یگدیسر  نآ  ۀلداب  دریگیم و 

يوعد تابثا  ۀلدا  عاونا  - 14

هراشا

: دناهتسد راهچ  رب  يوعد  تابثا  ۀلدا 

يوعد نیفرط  مالعا  - 1

هراشا

: تسعون ود  رب  يوعد  نیفرط  مالعا 

رارقا فلا -

، دـنادرگیم زاینیب  دوخ  ءاعدا  تاـبثا  رب  یلیلد  هنوگ  ره  زاربا  زا  ار  یعدـم  فرط ، رارقا  دوخ . ررـض  رب  ریغ  يارب  تسا  یقحب  راـبخا  نآ  و 
هک يدنـس  دننام  دـشاب  یبتک  ای  یهافـش  تسا  نکمم  رارقا  دـنامیمن . یقاب  نییعادـتم  نیب  یئاوعد  ءاعدا  تحـصب  فرط  رارقا  زا  سپ  اریز 

. دهدیم نویدمب  دوخ  بلط  لوصو  زا  سپ  تسا  راکهدب  هک  يدنس  ای  و  دهدیم . دوخ  نئادب  ضارقتسا  دروم  رد  نویدم 

- دنگوس ب -

. دوخ راتفگ  قدص  رب  تسا  دنوادخ  نتفرگ  هاوگ  يرماب و  رابخا  نآ  و 
یلیلحت  رظن  زا  تهج  نیدب  دشاب ، غورد  عقاو  رد  تسا  نکمم  تسین و  شیب  یئاعدا  دنگوس 
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قح تابثا  رب  لیلد  ار  دنگوس  دشابن ، ءاعدا  تابثا  رب  يرگید  لیلد  هک  یصاخ  دراوم  رد  نوناق  یلو  تسناد ، قح  تبثم  ار  دنگوس  ناوتیمن 

مظن تسا و  هدـننکدای  دـنگوس  داقتعا  یبهذـم و  ناـمیاب  ءاـکتا  دـش ، دـهاوخ  ناـیب  مسق  باـتک  رد  هکناـنچ  رما  نیا  تلع  تسا . هتـسناد 
. دنادب ربتعم  ینیعم  دراوم  رد  ار  دنگوس  دراذگ و  دارفا  نامیاب  مارتحا  نوناق  دیامنیم  باجیا  یعامتجا 

ثلاث صخش  مالعا  - 2

لیبق نیا  زا  یلحم  قیقحت  يوعد . نیفرط  زا  یکی  عفنب  يرما  دوجو  رب  تسا  ثلاث  صخش  راتفگ  زا  ترابع  یهاوگ  ای  ثلاث  صخش  مالعا 
. تسا

. یبتک یهافش و  دوش : تفای  تسا  نکمم  تروص  ودب  ثلاث  صخش  مالعا  رکذت -
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دننام دشاب  یبتک  تروصب  تسا  نکمم  رگید  هاگ  دوش و  ءادا  هاگداد  ای  یمسر و  رومأم  روضح  رد  دشاب و  یهافـش  تسا  نکمم  یهاوگ 
ناهاوگ ای  همانـسانش و  ذخا  يارب  همانراهظا  رد  یهاوگ  تسا  لیبق  نآ  زا  دناهدومن . قیدـصت  ار  یبلطم  رفن  نیدـنچ  هک  يداهـشتسا  گرب 

. نآ لاثما  حاکن و  دقع  تبث  رد 

یضاق تادهاشم  - 3

، دبای تسد  رما  تقیقحب  هلیسو  نادب  ات  دنیبیم  هیضق  لاوحا  عاضوا و  مئالع و  راثآ و  زا  سرداد  هچنآ  زا  تسا  ترابع  یضاق  تادهاشم 
ینف ناسانـشراک  کمکب  درادـن  ینف  تاعالطا  دوخ  سرداد  نوچ  یـسانشراک  رد   ) یـسانشراک یلحم و  ۀـنیاعم  یئاضق و  تاراما  دـننام 

(. دباییم تسد  رما  تقیقحب 

ینوناق تاراما  - 4

هتخانـش يرما  رب  لیلد  نوناق  مکحب  لوهجم  رما  اب  اهنآ  هطبار  هطـساوب  هک  جراـخ  رد  تسا  یلاوحا  عاـضوا و  زا  تراـبع  ینوناـق  تاراـما 
هطبار ًاعون  دوشیم و  تفای  جراخ  رد  هک  يدام  روما  زا  ناوتیم  تسین ، دوجوم  اعدا  تابثا  رب  میقتسم  لیلد  هک  دراوم  زا  يرایسب  رد  دوشیم .

. تسناد ار  نآ  دوجو  دنراد  لوهجم  رما  اب  همزالم ) ای  تیلع  هطبار  لیبق  زا  )
22 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

يوعد تابثا  ۀلدا  ماسقا 

هراشا

: تسلیذ رارق  زا  يوعد  تابثا  لئالد  : » دیوگیم م  ق . « 1258  » هدام
. رارقا - 1

. یبتک دانسا  - 2
. تداهش - 3
. تاراما - 4

«. مسق - 5
سپس و  درادیم ، نایب  بیترت  هب  ار  هناگجنپ  ۀلدا  تهج  نیدب  دشابیم و  یندم  نوناق  بیترت  زا  يوریپ  باتک  نیا  نتشون  رد  هدنراگن  شور 

. دزادرپیم هنیاعم  یسانشراک و  دننام  رگید  یعرف  ۀلدا  رکذب 
23 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

رارقا رد  لوا - باتک 

رارقا طیارش  رد  لوا - باب 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 1487 

http://www.ghaemiyeh.com


فیرعت - 1

هراشا

زا ترابع  رارقا  : » دیوگیم م  ق . « 1259  » هدام هکنانچ  حالطـصا  رد  تسا و  یناکم  رد  يزیچ  ای  یـسک  ندرک  تیبثت  ینعمب  تغل  رد  رارقا 
فرط ءاعدا  رارقا  ۀلیـسوب  اریز  تسا ، هداـتفین  رود  يوغل  ینعم  زا  یحالطـصا  ینعم  رد  رارقا  دوخ .» ررـض  رب  ریغ  يارب  تسا  یقحب  راـبخا 

. ددرگیم تابثا 
: زا تسترابع  یلیلحت  رظن  زا  رارقا  تسا  مولعم  الاب  ةدام  زا  هکنانچ 

- رابخا فلا -

ای لاح  نامز  رد  ار  يرما  دوجو  دـیامنیم و  ناسنا  رد  یغامد  یبصع  صاخ  لامعا  عون  کی  زا  تیاکح  هک  تسا  یظافلا  اـی  ظـفل  راـبخا ،
ار يرما  هک  دیامنیم  یغامد  یبصع  صاخ  لامعا  عون  کی  زا  تیاکح  هک  تسا  یظافلا  ای  ظفل  ءاشنا  هک  ینانچمه  دیامنیم ، نایب  هتـشذگ 

. دنکیم داجیا 

- قح ب -

. دیامن كرت  ای  ماجنا  ار  يرما  دناوتب  ات  هتخانـش  یـسک  يارب  نوناق  هک  تسا  يرایتخا  زا  ترابع  قح  تشذگ ، قباس  تادلجم  رد  هکنانچ 
وا بلطب  رارقا  هدناوخ  يرگید ، رب  یـسک  بلط  يوعد  رد  هکنانچ  دـشاب ، میقتـسم  هاوخ  دوشب ، یقح  دوجوب  رابخا  دـیاب  رارقا  رد  نیاربانب 

. دنک دهعت  ماجنا  ریخأتب  رارقا  هدناوخ  دهعت ، ماجنا  مدع  زا  یشان  تراسخ  ناربج  ۀبلاطم  يوعد  رد  هکنانچ  دشاب ، میقتسم  ریغ  ای  و  دیامن ،
. تسا ناهاوخ  يارب  قح  ببس  دوجوب  رابخا  روبزم  رارقا 
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- ریغ يارب  ج -

ًاحالطـصا دیامنیم و  قح  يوعد  دنک ، دوخ  يارب  قح  دوجوب  رابخا  یـسک  هکنانچ  الا  دـشاب و  ریغ  يارب  قح  دوجوب  رابخا  دـیاب  رارقا ، رد 
. دوشیمن هتفگ  نآب  رارقا 

- دوخ ررض  رب  د -

يرگید ررـضب  یـسک  يارب  قح  دوجو  زا  راـبخا  رقم ، هچناـنچ  ـالا  دـهدیم و  دوخ  ررـض  رب  يرگید  يارب  قح  دوجو  زا  ربخ  رقم  رارقا  رد 
رما نیا  تروص  نیا  رد  دشاب ، يرگید  نایزب  تقیقح  رد  هدننکرارقا و  نایزب  رهاظ  رد  رارقا  تسا  نکمم  هاگ  تسا . هداد  یهاوگ  دـیامنب ،
نز دـیامن . تشادزاـب  دوخ  نویدـم  زا  ار  یلاوما  هاـگداد ، یئارجا  تاـیلمع  ناـیرج  رد  نئاد  هکنآ  دـننام  ددرگیمن ، بوسحم  لـماک  رارقا 

لباقم رد  نویدم  و  دشابیم ، واب  قلعتم  ۀـیزیهج و  تشادزاب  دروم  لاوما  هک  دـیامنیم  هماقا  راکبلط  دوخ و  رهوش  تیفرطب  یئاوعد  نویدـم ،
، دوشیم بوسحم  رارقا  نز  يوعد  رابتعاب  هچ  رگا  رهوش  راتفگ  تسوا . نز  هیزیهج  تسین و  وا  زا  روبزم  لاوما  هک  دنکیم  رارقا  نز  يوعد 

تـسنیا درادن . يرثا  راکبلطب  تبـسن  روبزم  رارقا  هک  تسا  تهج  نیدب  دشابیم ، هدش  تشادزاب  وا  عفنب  لاوما  نآ  هک  راکبلط  نایز  رب  یلو 
نارگید قوقح  ظفح  هظحالمب  دوخ  لاوماب  هعجار  روما  رد  یگتـسکشرو  سالفا و  یعدم  رارقا  : » دیوگیم یندـم  نوناق  « 1265  » هدام هک 

«. ددرگ نیعم  وا  سالفا  مدع  ای  سالفا  ات  دوشیمن  رثا  أشنم 
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دراد فرـصت  رد  هک  یلاوما  نایعا  نتـشاد  قلعتب  وا  رارقا  دـیدرگ  تباث  نویدـم  یگتـسکشرو  سالفا و  هکنآ  زا  سپ  تشذـگ  هچنآ  ربانب 
هدومن البق  هک  يرارقا  دش ، در  وا  یگتسکشرو  سالفا و  هچنانچ  اما  دشابیم . رثاالب  شیئاراد  نایزب  وا  رارقا  اذل  دوب ، دهاوخن  عومسم  ریغب ،
نیدـب تسا . هدوب  دوخ  نوید  هیدأت  زا  رارف  يارب  تقیقح و  فـالخ  رب  وا  رارقا  هک  دـیامن  تباـث  هکنآ  رگم  دـشابیم ، رثؤم  هل  رقمب  تبـسن 

زا هچنآ  نوید  ءادا  زا  سپ  تفر ، شورف  یتشادزاب  لاوما  زا  یتمـسق  ای  مامت  و  دیدرگ ، تباث  نویدم  یگتـسکشرو  سالفا و  هاگره  تهج 
هدـننکرارقا نایزب  رارقا  و  هدومن ، دوخ  نایزب  رارقا  سلفم  هتـسکشرو و  اریز  دوب ، دـهاوخ  هل  رقم  نآ  زا  دـنامیم  یقاـب  لاوما  شورف و  نمث 

. تسا ربتعم 
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. درادن يریثأت  وا  ناراکناتسب  نایزب  تسا و  ذفان  هل  رقمب  تبسن  وا  رارقا  دیامن ، ینیدب  رارقا  هتسکشرو  سلفم و  هک  یتروص  رد  نیاربانب 
ریغ يارب  نآ  دوجوب  رارقا  هک  یقح  و  هل ، رقم  دوشیم  وا  عفنب  رارقا  هک  یـسک  و  رقم ، دـیامنیم  دوخ  ررـض  رب  ریغ و  قح  رب  رارقا  هک  یـسک 

. دنیوگ هب  رقم  ددرگیم 
. تسا هدومن  يرگید  عفنب  دوخ  نایزب  رابخا  دوخ ، رارقا  ۀلیسوب  رقم  اریز  تسا  رارقا  رارقا ، رب  رارقا  عرف -

رارقا رابتعا  يانبم  - 2

، دنک فرط  رب  ار  لاکشا  دیدرت و  هنوگ  ره  دیامن و  تابثا  ار  فرط  ءاعدا  تحص  دناوتیم  هک  تسا  یقیرط  نیرتهداس  رگید  ۀلدا  نیب  رارقا 
ناسنا نوچ  دـشاب ، ققحم  عقاو  رد  ءاعدا  نآ  هکنآ  رگم  دریذـپیمن ، تسا  وا  نایزب  هک  ار  يرگید  ياـعدا  یلقاـع  چـیه  یلیلحت  رظن  زا  اریز 

عفنب هک  دـیامن  يرما  رب  رارقا  هچنانچ  تسا  دازآ  الماک  هک  یـسک  نیارباـنب  دـهدیمن . ماـجنا  ار  نآ  یلمع ، ناـیزب  هجوت  اـب  راـتخم ، لـقاع 
. زئاج مهسفنا  یلع  ءالقعلا  رارقا  دیوگیم : ماع  يوبن  تسا . تسرد  روبزم  رما  هک  دوب  نآ  رب  دیاب  دوشیم ، ررـضتم  نآ  زا  دوخ  تسیرگید و 

. تسا هتفرگ  رارق  يوعد  رب  لیلد  دشابیم  عقاو  زا  فشاک  هکنآ  رظن  زا  رارقا  تفگ  ناوتیم  نیاربانب 
رارقا ددرگ ، مولعم  هب  رقم  دوجو  ببـس  دوش و  یگدیـسر  دشاب  هتـشاد  جایتحا  هکنآ  نودـب  یندـم  یـسرداد  رد  دـش  هتفگ  هک  هچنآ  ربانب 

ای هدوب و  هابتـشا  رد  رقم  هکنآ  ای  هدـش و  نایب  لاـثم  ناونعب  اـی  ءازهتـسا و  دـصقب  رارقا  تسا  نکمم  هکنآ  لاـمتحا  دوشیم و  هتخانـش  ربتعم 
زا رود  فیعـض و  تالامتحا  نیا  اریز  دنک ، تباث  رقم  ار  رما  نیا  هکنآ  رگم  دیامنیمن ، لزلزتم  ار  رارقا  رابتعا  تسا ، هتـشاد  یـصاخ  روظنم 

نیا هچنانچ  و  تسا ، هدومنن  زین  هابتـشا  درادن و  ءازهتـسا  دصق  هدنیوگ  دشابیم و  يدـج  هک  تسنآ  راتفگ  رد  رهاظ  تسا و  هرواحم  شور 
رگیدکی  اب  دارفا  طباور  رد  یمومع  دامتعا  دریگ ، رارق  ءانتعا  دروم  تالامتحا 
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اریز دشابیم ، سرداد  سرپزاب و  هدهعب  رارقا ، شزرا  صیخشت  يرفیک  روما  رد  اما  دروخیم . مه  رب  یعامتجا  مظن  دوشیم و  بلس  راتفگ  زا 

تقیقح زا  ار  ناـنآ  و  دـنادرگرب ، ار  يوـعد  ریـسم  عـقاو ، فـالخ  رب  رارقا  ۀلیـسوب  دـهاوخب  هدـننکرارقا  تسا  نکمم  يواـعد  هنوـگنیا  رد 
هک دوریم  يوق  لامتحا  دروم  نیا  رد  تسا  لتاق  وا  هک  دیامنیم  رارقا  وا  ردپ  دریگ  رارق  بیقعت  تحت  لتق  ماهتاب  یسک  الثم  دزاس . فرحنم 
ای تسا و  هتـشادن  نآ  رد  هلخادـم  هنوگچـیه  شرـسپ  هدـش و  لتق  بکترم  دوخ  هک  هدرک  رارقا  هاـگداد  رد  هقـالع  تبحم و  طرف  زا  ردـپ 

مادـعا تازاجم  زا  شردـپ  هکنآ  يارب  دوریم  يوق  لامتحا  دـنک ، لتقب  رارقا  هچناـنچ  دراد  لاـس  هدزناـپ  زا  رتمک  هک  مهتم  رـسپ  سکعلاـب 
نیا تهج  نیدـب  تسا و  هدـش  هدـید  رایـسب  يرفیک  دراوـم  رد  روـما  هنوـگنیا  تسا . هدـش  لـتق  بکترم  وا  هک  هدوـمن  رارقا  دـبای  یئاـهر 
رارقا ارچ  نوچ و  نودب  ناوتیمن  دزادـنایم و  دـیدرتب  ار  سرپزاب  سرداد و  دروآیم و  نیئاپ  ار  رارقا  شزرا  تسا و  هجوت  لباق  تالامتحا 

. تفریذپ ار 

رارقا تحص  طیارش  - 3
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هراشا

: دشاب ریز  طئارش  ياراد  هک  تسا  ربتعم  یتروص  رد  رارقا 

دیامن رارقا  رب  تلالد  هک  جراخ  رد  يرما  دوجو  فلا -

هکلب دریگ ، رارق  لیلد  یئاهنتب  دـناوتیمن  دـیامنیم ، سکعنم  غامد  ۀحفـص  رد  دوخ  نایزب  ریغ  يارب  ار  قح  دوجو  هک  یبصع  صاخ  لاـمعا 
رارقا : » دیوگیم م  ق . « 1260  » هدام هک  تسنیا  دشابیم . ظفل  ًامومع  نآ  دوش و  مالعا  دیامن  نآ  رب  تلالد  هک  جراخ  رد  يزیچ  ۀلیـسوب  دیاب 
رارقا هک  ینابز  رهب  هک  ینانچمه  تسا  هتـسنادن  مزال  رارقا  رد  ار  یـصوصخم  ظفل  نوناق  دـیامن .» نآ  رب  تلالد  هک  یظفل  رهب  دوشیم  عقاو 

ربخ يرما  دوجو  زا  هک  تسا  یغامد  باصعا  صوصخم  تاکرح  زا  نآ  تیفـشاک  رظن  زا  ظـفل  راـبتعا  اریز  دوب ، دـهاوخ  ربتعم  دوش  عقاو 
. دهدیم

«1280  » هدام هک  تسنیا  دوشیم . عقاو  رارقا  زین  نآ  ۀلیسوب  تسا و  ظفل  فیدر  رد  هتـشون  دومن ، طابنتـسا  ناوتیم  الاب  ةدام  حور  زا  هکنانچ 
رد  یبتک  رارقا  : » دیوگیم م  ق .
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. دوب دهاوخ  ربتعم  وا  هیلع  رب  دشاب  هدننکءاضما  ای  هدنسیون و  رارقا  زا  یکاح  هک  هتشون  نیاربانب  تسا .» یهافش  رارقا  مکح 

ربتعم وا  هیلع  رب  دشاب  رارقا  نیبم  هک  دیامنب  هراشا  هچنانچ  دشابیمن  نابزب  انـشآ  هک  یـسک  ای  لال و  دننام  دـیامن  ظفلت  دـناوتیمن  هک  یـسک 
ًاحیرص هک  ةراشا  هکنآ  دیق  زا  هدام  روظنم  تسا .» حیحص  دشاب  رارقا  زا  یکاح  ًاحیرص  هک  لال  صخـش  ةراشا  : » م ق . « 1261  » هدام تسا .
فرط زا  و  تسا ، دودحم  رایـسب  نآ  هرئاد  دنامهف و  ناوتیم  ار  یـصوصخم  یناعم  طقف  تاراشا  ۀلیـسوب  هک  تسنآ  دـشاب ، رارقا  زا  یکاح 

. دورن يرگید  لامتحا  دیامن و  رارقا  زا  تیاکح  ًاحیرص  دیاب  هراشا  تهج  نیدب  درادرب ، رد  زین  ار  یفلتخم  تالامتحا  ًاعون  رگید 
. دوب دهاوخ  یفاک  دشاب  رارقا  زا  یکاح  ًاحیرص  هک  ةراشا  نتشونب ، لال  تردق  اب  دوشیم  طابنتسا  الاب  هدام  زا  هکنانچ 

هچ رگا  دور ، نآ  فالخ  لامتحا  دـشابن و  دوخ  نایزب  ریغ  قح  زا  رابخا  رب  حیرـص  هراشا  ای  هتـشون و  ای  ظفل  هاگره  دـش . هتفگ  هچنآ  ربانب 
. ددرگیمن بوسحم  رارقا  دشاب  فیعض  مه  لامتحا 

دشاب ینمض  تسا  نکمم  و  دریذپب ، ار  یعدم  ياوعد  زا  یتمسق  ای  مامت  یظفل  ۀلیـسوب  فرط  هکنآ  دننام  دشاب  حیرـص  تسا  نکمم  رارقا 
یغلبم یـسک  هکنانچ  دـشابیم ، یعدـم  يارب  قحب  قیدـصت  نآ  ۀـمزال  هک  دـیامن  قیدـصت  ار  يرما  دوجو  ظفل  ۀلیـسوب  فرط  هکنآ  دـننام 

نیا رد  دـیامنب ، دوخ  هیحاـن  زا  ناـیز  دوروب  قیدـصت  فرط  دـهاوخب و  وا  زا  هدروآ  دراو  ناـیز  وا  لـیبموتاب  فرط  هکنآ  ناونعب  تراـسخ 
توکـس اریز  دـشابیمن ، رارقا  ءاعدا  لباقم  رد  توکـس  تسا . هدومن  تراسخ  ۀـبلاطم  رد  یعدـم  تیناقحب  قیدـصت  ًانمـض  فرط  تروص 

. دنک نآ  رب  تلالد  یعطق  لاوحا  عاضوا و  هکنآ  رگم  دریگ ، رارق  قح  دوجو  زا  رابخاب  صخش  ةدارا  زا  فشاک  دناوتیمن 

- دشاب زجنم  ب -

دریگ  رارق  فرط  ءاعدا  تحص  رب  لیلد  دناوتیم  یتروص  رد  رارقا 
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قلعم هچنانچ  دیامن و  نایب  ار  نآ  زجنم  روطب  هدـنیوگ  هک  تسا  یتروص  رد  طقف  نآ  و  دـنایامنب ، دوخ  نایزب  ریغ  يارب  ار  یقح  دوجو  هک 
زجنم دـیاب  هاگداد  مکح  دوشیم و  عقاو  هاـگداد  مکح  كـالم  رارقا  رگید  فرط  زا  دـنکیمن و  تاـبثا  رارقا  لاـح  رد  ار  قح  دوجو  دـشاب ،

نکمم دیوگب : رقم  هکنآ  دننام  دوش ، عقاو  لیلد  دناوتیمن  دیدرت  روطب  رارقا  هک  ینانچمه  دریگ ، رارق  يرگید  رما  رب  قلعم  دناوتیمن  دشاب و 
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نویدم نم  دیوگب  نالف  هاگره  دیوگب : رقم  هاگره  تسا  نینچمه  و  مشاب . نویدـم  هک  مهدیم  لامتحا  ای  دـیوگب و  تسرد  یعدـم  تسا 
هدنیوگ روظنم  تسا  نکمم  هکنآ  رب  هوالع  هتفریذـپن ، دوخ  نایزب  ار  ریغ  قح  دوجو  اریز  دوشیمن ، هتخانـش  رارقا  رما  نیا  منویدـم ، متـسه ،

. دهدیمن یهاوگ  وا  تینویدم  رب  سک  نالف  هک  دشاب  نآ 
، دشاب قلعم  هب ) رقم   ) رارقا دروم  هک  دوب  دـهاوخن  نآ  زا  عنام  رما  نیا  و  تسین » رثؤم  قلعم  رارقا  : » دـیوگیم م  ق . « 1268  » هدام هک  تسنیا 
ددرگیم و داجیا  قلعم  قح  راچان  نآ  ۀلیـسوب  تسا و  حیحـص  قلعم  دـقع  تشذـگ  هچنانچ  و  زجنم ، اـی  دـشاب  قلعم  تسا  نکمم  قح  اریز 

فرط دریگ و  رارق  هاگداد  یگدیـسر  دروم  دوش و  فـالتخا  نیلماـعتم  نیب  یقلعم  دـقع  داـقعنا  رد  هیلع  قلعم  ققحت  زا  لـبق  تسا  نکمم 
. دراد قلعم  قحب  رارقا  اب  همزالم  قلعم ، دقعب  تبسن  رارقا  تروص  نیا  رد  دیامنب  نآ  داقعناب  رارقا 

- دشابیمن رارقا  تحص  طرش  هل  رقم  قیدصت  رکذت 1 -

راتفگ نآ  هکنآ  رگم  دشاب ، يرگید  عفن  وا و  نایزب  هک  دهدیمن  يربخ  راتخم  لقاع  صخش  هک  تسنآ  رابتعاب  رارقا  ریثأت  تشذگ  هکنانچ 
عفنب دوخ  تینویدمب  رارقا  یـسک  هاگره  هک  تسنیا  درادن . رارقا  رابتعا  رد  يریثأت  هنوگچیه  هل  رقم  قیدصت  مدع  نیاربانب  دـشاب . حـیحص 
رارقا دـنادن  قحیذ  ار  دوخ  ینعی  دـیامن  بیذـکت  ار  نآ  ریغ  هاـگره  یلو  دـشابیم ، روبزم  قـح  ياراد  ریغ  هک  ددرگیم  فـشک  دـیامن ، ریغ 

رد لـقاع  صخـش  تسا و  هداد  ربـخ  قح  دوجو  مدـع  زا  دوخ  راـتفگ  راـثآب  هجوت  اـب  هدـننکبیذکت  اریز  درادـن ، يرثا  واـب  تبـسن  روبزم 
: دیوگیم م  ق . « 1272  » هدام دنکیمن . رارقا  دوخ  نایزب  نامز  چیه  دنادن  عقاو  اب  قباطم  ار  يرما  هک  یتروص 

رارقا  دنک  بیذکت  ار  رارقا  دافم  رگا  نکل  تسین  طرش  هل  رقم  قیدصت  رارقا  تحص  رد  »
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دـشابیم و نیعم  صخـشب  قلعتم  دراد  فرـصت  رد  هک  یلاـم  دـیامن  رارقا  یـسک  هاـگره  نیارباـنب  تشاد .» دـهاوخن  يرثا  وا  قح  رد  روبزم 
، تسا هل  رقمب  قلعتم  لام  هکنآب  رارقا  زا  سپ  رقم  اریز  دوشیمن ، هتخانـش  کیچـیه  نآ  زا  روبزم  لام  دـنک ، بیذـکت  ار  نآ  روبزم  صخش 

ۀتفگ تسا و  هدرک  دوخ  تیکلام  مدـعب  رارقا  زین  وا  دـیامن ، بیذـکت  ار  رقم  رارقا  هل  رقم  هچنانچ  تسا و  هدومن  دوخ  تیکلام  مدـعب  رارقا 
. ددرگیم بوسحم  کلاملا  لوهجم - لام  دشابیم و  ربتعم  اهنآ  ود  ره 

هدام تسا  هدش  ءانثتسا  اب  هجاوم  دوشیم  نایب  ًادعب  هک  یتهجب  ریبک ، بسن  هب  رارقا  رد  رارقا ، تحص  رد  هل  رقم  قیدصت  ندوبن  طرـش  ةدعاق 
یـسک ًایناث  دشاب . نکمم  نوناق  تداع و  بسح  رب  بسن  ققحت  الوا  هک  تسا  حیحـص  یتروص  رد  بسن  هب  رارقا  : » دـیوگیم م  ق . « 1273»
حرـش دشابن .» نیب  رد  یعزانم  هکنآ  طرـشب  هدش  وا  يدنزرف  رب  رارقا  هک  يریغـص  دروم  رد  رگم  دنک ، قیدـصت  هدـش  رارقا  وا  بسن  هب  هک 

. دمآ دهاوخ  بسن  هب  رارقا  ثحبم  رد  هک  نآ 

- رارقا ببس  رد  هل  رقم  رقم و  فالتخا  رکذت 2 -

م: ق . « 1274  » ةدام روتسدب 
لایر رازه  دصکی  تساوخداد  ۀلیسوب  يرگید  زا  یـسک  هاگره  نیاربانب  تسین » رارقا  تحـص  عنام  رارقا  ببـس  رد  هل  رقم  رقم و  فالتخا  »

ار فرط  هاگداد  دشابیم ، نویدـم  هراجتلا  لام  دـیرخ  تباب  ار  غلبم  نآ  هک  دـنک  رارقا  فرط  دـهاوخب و  تسا  هدومن  هک  یـضارقتسا  تباب 
ندینادرگ رثا  الب  بجوم  هدناوخ ، رارقا  دروم  ببس  اب  ناهاوخ ، ءاعدا  ببس  فالتخا  دومن و  دهاوخ  لایر  رازه  دصکی  تخادرپب  موکحم 

رکذ ببـس  هاوخ  تسا ، لاـیر  رازه  دـصکی  نید  قح  نآ  دـشابیم و  رقم  ناـیزب  ریغ  يارب  یقح  دوجو  زا  فشاـک  رارقا  اریز  دوشیمن ، رارقا 
. دنشاب هتشاد  ببس  رد  فالتخا  ای  قافتا  رگیدکی  اب  هل  رقم  رقم و  هکنآ  ای  دوشن  ای  دوش 

هل رقم  نایزب  نآب ، سرداد  هجوت  مدع  هک  دشاب  قح  ددعت  زا  یشان  ببس  رد  فالتخا  تسا  نکمم  يدراوم  رد  هک  تشاد  هجوت  دیاب  یلو 
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نامه لداعم  تساوخداد ، رد  ءاعدا  دروم  لایر  رازه  دصکی  رب  هوالع  ناهاوخ  تسا ، نکمم  الاب  لاثم  دروم  رد  اریز  دیامنیم ، ادـیپ  همتاخ 
دومن  دهاوخ  هبلاطم  ًادعب  هک  دشاب  راکبلط  هراجتلا  لام  دیرخ  تباب  زا  زین  ار  غلبم 

 30 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
. ددرگیم ناهاوخ  قح  عییضت  بجوم  رارقا ، ببس  فالتخاب  سرداد  هجوت  مدع  نیاربانب 

. دنادیم بلط  کی  رد  قحیذ  ار  دوخ  طقف  ناهاوخ  هک  تسیدرومب  رظان  هدام  هک  دوب  نآ  رب  دیاب  اذل 

رقم طئارش  - 4

هراشا

لقاع و غلاب و  دیاب  هدـننکرارقا  : » م ق . « 1262  » هدام روتـسدب  دهدیم . ربخ  يرگید  عفنب  دوخ و  ررـضب  هک  تسا  یـسک  هدننکرارقا  ای  رقم 
حیرـصت الاب  ةداـم  هکناـنچ  تسین .» رثؤم  هرکم  دـصاق و  ریغ  یگناوید و  لاـح  رد  نونجم  ریغـص و  رارقا  نیارباـنب  دـشاب . راـتخم  دـصاق و 

: دشاب ریز  طئارش  ياراد  هدننکرارقا  هک  تسا  ربتعم  یتروص  رد  رارقا  دیامنیم ،

- غولب فلا -

روتسدب هکنآ  رگم  دشابیم ، یسمش  مامت  لاس  هدجیه  نسب  ندیسر  تشذگ  لبق  تادلجم  رد  هکنانچ  یندم  نوناق  نابز  رد  غولب  زا  روظنم 
قوـقح و هیلک  ياراد  تروـص  نیا  رد  هـک  دـشاب  هدـش  رداـص  هاـگداد  فرط  زا  لاـس  هدزناـپ  زا  سپ  وا  دـشر  مـکح  م  ق . « 1209  » هدام

ربتعم دـشاب  زیمم  هچ  رگا  ریغـص  رارقا  نیارباـنب  دوب . دـهاوخ  ربتعم  غلاـب  رارقا  دـننام  زین  وا  رارقا  و  ددرگیم ، غلاـب  صخـش  یندـم  فیلاـکت 
ای م ) ق . « 1212  » ةدام  ) ضوعالب ۀبه  ای  حلص  لوبق  دننام  دهد ، ماجنا  ار  نآ  دناوتیم  القتـسم  زیمم  ریغـص  هک  يروما  رد  رگم  دوب  دهاوخن 
زا زیمم ، ریغـص  رارقا  نتفریذپن  یبسح .) روما  ق . « 85  » هدام  ) دـشاب هداد  روجحمب  ار  نآ  هزاجا  میق  ای  یلو  هک  هشیپ  اـی  راـکب  طوبرم  روما 

ةدعاق قبط  و  تسا ، هداد  واب  فرصت  هزاجا  دوخ  نوناق  الاب  دراوم  رد  و  دشابیم ، شیلام  قوقح  لاوما و  رد  فرصت  رد  وا  تیلها  مدع  رظن 
زیمم ریغص  رارقا  اریز  هب ) رارقإلا  کلم  ًائیـش  کلم  نم   ) تسا ربتعم  رما  نآب  تبـسن  شرارقا  دهد  ماجنا  دناوتب  ار  یلمع  ره  سک  ره  یلقع 
الثم دوشن . هتفریذپ  وا  رارقا  هک  درادـن  یبجوم  نآ  ماجناب  تردـق  اب  دـهد و  ماجنا  دـناوتیم  رقم  هک  تسیرما  دوجوب  فارتعا  الاب  دراوم  رد 

هبه ای  حلص  وا  هیلع  یلومب  هدناوخ  ار  لام  نآ  هکنآ  ناونعب  دهاوخب  ار  یلام  میلست  دنک و  هماقا  يوعد  یـسک  رب  ریغـص  میق  ای  یلو  هاگره 
وا  دوب و  هدرک 
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نوناق اریز  تسا  ذفان  وا  رارقا  تسا ، هدومنن  لوبق  ار  هبه  حلـص و  نآ  هک  دهد  هئارا  ار  هیلع  یلوم  یبتک  رارقا  هدناوخ  و  تسا ، هدومن  لوبق 

لایر رازه  هس  دودـح  ات  هک  تسا  هداد  هزاجا  واب  میق  ای  یلو  هک  يریغـص  ای  دـیامن . در  ای  لوبق  ار  هبه  حلـص و  دـناوتب  هک  هداد  هزاجا  واـب 
رارقا ریغـص  دیامنب و  راگیـس  دـیرخ  نمث  هبلاطم  لایر  رازه  ریغـص  زا  دـنک و  هماقا  يوعد  هناخراک  دـشورفب و  درخب و  هناخراک  زا  راگیس 

. تسا ربتعم  ریغص  هیلع  رب  روبزم  رارقا  دنک  دوخ  نیدب 

- لقع ب -

راثآ و راتفگ و  ینعمب  هک  یهجوت  اب  لقاع  صخـش  هک  تسنآ  هدـننکرارقا  ناـیزب  رارقا  راـبتعا  بجوم  تشذـگ ، رارقا  راـبتعا  رد  هکناـنچ 
. دنادب قحیذ  ار  وا  دوجوم و  عقاو  رد  ار  رما  نآ  هکنآ  رگم  دنکیمن ، دوخ  نایزب  يرگید  يارب  قح  دوجوب  رارقا  نامز  چیه  دراد  نآ  جیاتن 

لاح رد  يراودا  نونجم  رارقا  یلو  دوش ، هتفریذپ  شراتفگ  ات  درادن  دوخ  راتفگ  جیاتن  راثآب و  هجوت  دـشاب  نونجم  یـسک  هچنانچ  نیاربانب 
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هقافا لاح  رد  يراودا  نونجم  هک  تسیتروص  رد  رما  نیا  دوشیم . هتخانـش  لقاع  يراودا  نونجم  هقافا  لاح  رد  اریز  دوب ، دهاوخ  ربتعم  هقافا 
لیذ رد  هک  تسا  نیا  دـشابیمن . ربتعم  شرارقا  دـنارذگب  یجیگ  ای  تهالب  لاح  رد  هچنانچ  الا  و  دروایب ، تسدـب  ار  يداع  تلاح  ـالماک 

 ...( یگناوید لاح  رد  نونجم   ) دیوگیم الاب  هدام 

- دشر ج -

هدام روتسدب  اریز  دوب ، دهاوخن  ربتعم  اهنآب  تبسن  وا  رارقا  دشابیم ، دوخ  یلام  قوقح  لاوما و  رد  فرصت  زا  عونمم  هفس  هطساوب  هک  یسک 
م: ق . « 1263»

دننام تسین  عونمم  نآ  ماـجنا  زا  دـشابیمن و  وا  یلاـم  قوقح  لاوماـب و  عجار  هک  يروما  رد  یلو  تسین » رثؤم  یلاـم  روما  رد  هیفـس  رارقا  »
، تسا هداد  هزاجا  واب  میق  یلو و  یبسح  روما  ق . « 85  » هدام روتـسدب  هک  هشیپ  ای  راکب  عجار  روما  ای  دشاب و  تارابم  علخ و  هچ  رگا  قالط 

تبسن شرارقا  دهد  ماجنا  دناوتب  ار  يرما  هک  یسک  اریز  ضوعالب ، حلـص  هبه و  لوبقب  تبـسن  تسا  نینچمه  و  دشابیم ، ربتعم  هیفـس  رارقا 
دراد  يرگید  رما  اب  همزالم  وا  رارقا  دروم  هاگره  تسا ، ربتعم  وا  رارقا  هک  دیامن  يرماب  رارقا  روجحم  هک  یتروص  رد  دوشیم . هتفریذپ  نآب 
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. دشابیمن رثؤم  نآ  مزالمب  تبـسن  تسا و  ربتعم  رارقا  دروم  لصاب  تبـسن  طقف  وا  رارقا  هک  دوب  نآ  رب  دیاب  دـشابیم  یلام  ۀـبنج  ياراد  هک 
هک دقع  رد  روکذم  یمسملا  رهمب  تبسن  تسا و  ربتعم  تیجوزب  تبسن  طقف  وا  رارقا  دیامن  ینز  همئاد  تیجوزب  رارقا  یهیفـس  هاگره  الثم 

. دوب دهاوخن  رابتعا  ياراد  دراد  یلام  هبنج 

- دصق د -

دوشیم دوجوم  يرابخا  ةدارا  هلیـسوب  نآ  و  دیامنیم ، ریغ  يارب  رقم  نایزب  عقاو  رد  قح  دوجو  زا  هک  تسا  یفـشک  ۀبنج  رابتعاب  رارقا  شزرا 
عقاو رد  قح  دوجو  زا  رابخا  دـصق  هکنآ  نودـب  یـسک  تاراشا  ای  ظافلا و  ـالا  و  تسا ، عقاو  رد  قح  دوجو  زا  راـبخا  دـصق  زا  تراـبع  هک 

تابثا رب  لیلد  دناوتیمن  دنتسین  دصق  ياراد  هک  تسم  ای  شوهیب  باوخ ، صخش  رارقا  نیاربانب  دشاب . هتشاد  یقوقح  شزرا  دناوتیمن  دیامنب 
دـصق هدنیوگ  اریز  یـسرداد ، رد  ءازهتـسا  ماقم  رد  ای  سورد  رد  لاثم  نایب  ماقم  رد  رارقا  ظافلا  تسا  نینچمه  دریگ و  رارق  فرط  ءاعدـم 

. دشاب دوخ  رارقاب  دصاق  رقم  هک  تسا  ربتعم  رارقا  یتروص  رد  نیاربانب  درادن . دوخ  ررضب  ریغ  يارب  قح  دوجو  زا  رابخا 

- رایتخا ه -

و دزاس ، عقاو  دوخ  ررض  عفن و  شجنـس  رد  لادتعا  ینعی  رایتخا  لاح  رد  رقم  هک  تسیرارقا  دشاب  ینوناق  شزرا  ياراد  دناوتیم  هک  يرارقا 
رابتعا ياراد  وا  رارقا  يونعم ، ای  دشاب  يدام  هارکا  هاوخ  تسا ، هدش  رارقاب  روبجم  زیمآهارکا  لامعا  ۀلیـسوب  دـشابن و  راتخم  رقم  هاگره  الا 

هدوب و يروعـش  اب  صخـش  ره  رد  رثؤم  هک  دوشیم  لصاح  یلامعاب  هارکا  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 202  » هدام هکنانچ  دوب . دهاوخن  ینوناق 
. دشابن لمحت  لباق  ًاتداع  هک  يوحنب  دنک  دیدهت  دوخ  يوربآ  ای  لام  ای  ناجب  تبسن  ار  وا 

رد هک  تسنامه  هارکا  كالم  «. ) دوش هتفرگ  رظن  رد  دیاب  صخش  ندوب  نز  ای  درم  قالخا و  تیصخش و  نس و  زیمآهارکا  لامعا  دروم  رد 
. تسا ربتعم  حیحص و  شرارقا  دیامنب ، يرماب  رارقا  رارطضا  هجیتن  رد  یسک  هچنانچ  یلو  تشذگ ) تالماعم  دروم  رد  لوا  دلج 

ۀلماعم هدشن و  بوسحم  هرکم  دنک  هلماعمب  مادقا  رارطضا  ۀجیتن  رد  یسک  رگا  : » دیوگیم م  ق . « 206  » هدام م ) ق . « 206  » هدام زا  طبنتسم  )
دننام  دوب .» دهاوخ  ربتعم  يرارطضا 
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دوخ فرط  زا  يرگید  غلبم  تسا  راـچان  هکنآ  يارب  هدـناوخ  دـنکیم ، یغلبم  هبلاـطم  هدومن و  هماـقا  يرگید  رب  هک  یـسک  يوعد  رد  هکنآ 
زا هکنآ  نودب  يرگید  زا  فوخ  درجمب  یـسک  هاگره  تسا  يرارطـضا  دروم  دننام  دـیامنیم . ناهاوخ  يوعد  تحـصب  رارقا  دریگب  ضرق 

فرط زا  فوخ  رارطـضا و  تابثا  الاب  دروم  ود  رد  نیاربانب  م ) ق . « 208  » هدام زا  طبنتـسم   ) دیامنب يرماب  رارقا  دشاب  هدش  دیدهت  وا  فرط 
. تسا هدوب  عقاو  فالخ  رب  وا  رارقا  هک  دنک  تباث  رقم  هک  دوب  دهاوخن  نآ  زا  عنام  رما  نیا  یلو  دزادنایمن ، رابتعا  زا  ار  رارقا  رقم ،

هل رقم  طئارش  - 5

هراشا

: دشاب ریز  طئارش  ياراد  هل  رقم  هک  تسا  ربتعم  ینامز  رارقا  دوشیم . وا  عفنب  رارقا  هک  تسا  یسک  هل  رقم 

- دشاب دوجوم  فلا -

تـسا هدش  رارقا  وا  عفنب  هچنآ  ياراد  دناوتب  دیاب  نوناق  بسح  رب  هل ...« : رقم  هک  تسا  هدش  حیرـصت  م . ق . « 1266  » هدام لیذ  رد  هکنانچ 
«. دوشب

رارقا تسا  هدـشن  دـقعنم  وا  هفطن  زونه  هک  دـشاب  یـسک  هل  رقم  هاگره  نیارباـنب  دـشاب . دوجوم  رارقا  ناـمز  رد  دـیاب  وا  هک  ددرگیم  مولعم 
. دوشیمن هتخانش  ربتعم  وا  هرابرد 

- دشاب عتمت  تیلها  ياراد  ب -

نآ ياراد  دناوتب  دوشیم  هداد  وا  يارب  قحب  رابخا  هک  یسک  دیاب  راچان  دوخ ، ررض  رب  ریغ  يارب  تسا  یصخش  رابخا  زا  ترابع  رارقا  نوچ 
دوجوم یتاراـما  نئارق و  هکنآ  رگم  تسا ، شزرایب  یناویح  اـی  داـمج  يارب  رارقا  هک  تسنیا  دـشاب . عـتمت  تیلها  ياراد  ینعی  ددرگ  قـح 

لایر رازه  دصکی  هبلاطمب  یعدم  يوعد  زا  خساپ  ماقم  رد  یـسک  هاگره  الثم  دشابیم . ناویح  دامج و  بحاص  يارب  قحب ، رارقا  هک  دـشاب 
تباب زا  دجسم  یلوتمب  نویدم  هدناوخ  ار  روبزم  غلبم  هک  تسمولعم  منویدم ، دجسمب  لایر  رازه  دصکی  هک  دیوگب  دجـسم  یلوتم  ناونعب 

اریز دوب » دهاوخ  رثؤم  وا  هثرو  ةرابرد  یفوتم  عفنب  رارقا  : » دـیوگیم م . ق . « 1267  » هدام اذل  دناسرب . هنیعم  فراصمب  دـیاب  هک  تسا  هفوقوم 
. دشابیم هثرو  قاقحتسا  أشنم  نایب  يارب  ثروم  مان  رکذ  تسا و  هثرو  عفنب  تقیقح  رد  روبزم  رارقا 

 34 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
قح دناوتب  هل  رقم  هک  تسین  مزال  رارقا  تحص  يارب  اریز  دشابیم  ءافیتسا  تیلها  تسین »...  طرش  تیلها  هل  رقم  رد   » تارابع زا  هدام  روظنم 

دـصکی لمحب  دیامنیم  رارقا  هک  یـسک  الثم  تسا . حیحـص  ددرگیم  دـلوتم  هدـنز  هک  یلمح  يارب  قحب  رارقا  نیاربانب  دـیامن : ارجا  ار  دوخ 
رد لمح  يارب  رارقا  تسا . هدـش  واب  تیـصو  ای  هدوب و  نویدـم  وا  ثرومب  رقم  تسا  نکمم  اریز  دـشابیم ، حیحـص  تسنویدـم  لایر  رازه 
«. دوش دلوتم  هدنز  هک  تسا  رثؤم  یتروص  رد  لمح  يارب  رارقا  : » دیوگیم م . ق . « 1270  » هدام دوش . دلوتم  هدنز  هک  دشابیم  ربتعم  یتروص 

ياراد دـناوتیمن  هدـش  دـلوتم  هدرم  هک  یلمح  ناونع  چـیه  هب  اریز  دریگ . رارق  لـیلد  دوش  دـلوتم  هدرم  هک  یلمح  يارب  دـناوتیمن  رارقا  یلو 
. دوش یقح 

رارقا وا  عفنب  هچنآ  ياراد  دـناوتب  دـیاب  نوناـق  بسح  رب  نکیل  تسین  طرـش  تیلها  هل  رقم  رد  : » دـیوگیم م  ق . « 1266  » هداـم هک  تسا  نیا 
لیذ ترابع  زا  روظنم  دشابیم و  ءافیتسا  تیلها  تسین »...  طرـش  تیلها  هل  رقم  رد  : » هدام لوا  تمـسق  ترابع  زا  روظنم  دوشب .» تسا  هدش 

. دشابیم عتمت  تیلها  دوشب » تسا  هدش  رارقا  وا  عفنب  هچنآ  ياراد  دناوتب  دیاب  نوناق  بسح  رب  نکیل  هدام ...« :
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- دشاب مولعم  ج -

ود زا  یکی  يارب  رارقا  لثم  دشاب  مولعم  ۀلمجلا  یف  رگا  درادن و  يرثا  رارقا  دشاب  لوهجم  یلکب  رگا  هل  رقم  : » دـیوگیم م . ق . « 1271  » هدام
«. تسا حیحص  نیعم  رفن 

نآ دنک و  تابثا  ار  یعدـم  ءاعدا  دـناوتب  هک  دریگ  رارق  قح  تبثم  دـناوتیم  ینامز  تسا  هدـمآ  رامـشب  يوعد  تابثا  هلدا  زا  یکی  هک  رارقا 
هاگره الثم  دریگ . رارق  یعدـم  ءاعدا  رب  لیلد  دـناوتیمن  دـشاب ، لوهجم  یلکب  هل  رقم  هاـگره  ـالا  و  دـشاب ، مولعم  نآ  هل  رقم  هک  تسیرارقا 
هچنانچ هدناوخ  دهاوخب ، وا  زا  ار  نآ  دشابیم و  هدـناوخ  فرـصت  رد  هک  دوش  یـشرف  تیکلام  یعدـم  دـنکیم  هماقا  هک  یئاوعد  رد  یـسک 
تابثا ار  ناهاوخ  تیکلام  دناوتیمن  روبزم  رارقا  تسیک ، لام  دنادیمن  هدرک و  توف  وا  تسا و  هدوب  تناما  وا  ردپ  دزن  شرف  هک  دـنک  رارقا 

، ناهاوخ زا  ریغ  يرگید  یعدم  ندوبن  دشاب و  ثلاث  صخش  نآ  زا  شرف  تسا  نکمم  اریز  دنک ،
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و دـهاوخب ، ار  نآ  دـنک و  يوعد  هماقا  تیکلام  ناونعب  یطخ ، باتک  فرـصتم  تیفرطب  یـسک  رگا  اما  ددرگ . وا  تیکلام  ۀـنیرق  دـناوتیمن 
هک دـیامن  رارقا  فرـصتم  دـنک و  ار  نآ  میلـست  ۀـبلاطم  دـیامن و  تیکلام  يوعد  زین  وا  دوش و  يوعد  دراو  ثلاـث  صخـش  ناونعب  يرگید 

ربتعم هدناوخ  هیلع  رب  روبزم  رارقا  دشابیم ، کی  مادکب  قلعتم  دنادیمن  تسا و  رفن  ود  نآ  زا  یکی  نآ  زا  هدـش و  فرـصتم  ًابـصغ  ار  باتک 
صیخشت کلام  هک  کی  ره  دیامنب و  ثلاث  صخش  ناهاوخ و  نیب  فالتخاب  یگدیـسر  دیاب  هاگداد  دشابیمن و  لوهجم  یلکب  اریز  تسا .

. دیامن رداص  وا  عفنب  مکح  دوش  هداد 

هب رقم  طیارش  - 6

هراشا

. دیامنیم دوخ  ررض  رب  ریغ  يارب  نآ  دوجوب  رابخا  رقم ، هک  تسا  یقح  زا  ترابع  هب  رقم 
دوخ نابزب  وا  يارب  یقح  دوجوب  ار  یعدم  يوعد  ًاحیرـص  یـسک  هکنانچ  تسا  میقتـسم  هاگ  ریغ ، يارب  قح  دوجوب  رارقا  تشذگ  هکنانچ 

قیدـصت دراد  قح  شیادـیپ  اب  همزالم  ای  قح و  شیادـیپ  تلع  هک  ار  يرما  یـسک  هکنانچ  تسا  میقتـسم  ریغ  رگید  هاگ  و  دـنک ، قیدـصت 
تسا و هتفرگ  لیبموتا  ریز  نابایخ  رد  ار  نآ  وا  هکنآ  ناونعب  دیامنب  ار  يراکـش  گس  تمیق  ۀبلاطم  يرگید  زا  یـسک  هکنآ  دننام  دـیامن ،

: دشاب ریز  طئارش  ياراد  هک  تسا  ربتعم  یتروص  رد  قحب  رارقا  دنک . قیدصت  دوخ  لیبموتا  ۀلیسوب  ار  گس  نتشک  هدناوخ 

- دشاب نکمم  ًاتداع  ای  القع  فلا -

القع عقاو  رد  هل  رقم  يارب  قح  دوجو  هچناـنچ  نیارباـنب  دـشابیم . عقاو  زا  فشاـک  دـنایامنیم و  ار  تقیقح  هک  تسنآ  راـبتعاب  رارقا  تیجح 
تیفرطب یتساوخداد  هتـشذگ ، وا  رمع  زا  لاس  یـس  هک  یـسک  هاگره  ـالثم  تسا . هتفگ  فـالخ  هدـننکرارقا  دوشیم ، مولعم  دـشابن  نکمم 
ناهاوخب تبـسن  دوخ  توباب  رارقا  هدناوخ  تسا و  هدناوخ  دنزرف  هک  دـیامن  اعدا  دـنک و  هاگداد  میدـقت  درادـن  رتشیب  لاس  هک 25  یناوج 

دوجو هصرعب  اپ  ردپ  دلوت  رب  مدقم  خیرات  رد  رـسپ  هک  دـیامنیم  باجیا  وا  راتفگ  قدـص  اریز  دوب ، دـهاوخن  حیحـص  يرارقا  نینچ  دـنک ،
هاگره  تسا  نینچمه  تسا . لاحم  القع  رما  نیا  و  دشاب ، هدراذگ 
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دـنک و هاـگداد  میدـقت  يرگید  زودهنیپ  تیفرطب  یتساوخداد  نیمارو  لـها  زا  يزودهنیپ  هکناـنچ  دـشابن ، نکمم  ًاـتداع  رارقا  دروم  دوجو 

کی تشادن و  لوپ  دوخ  ناکد  رد  هام  نالف  هعمج  زور  رد  هدـناوخ  هک  بیرقت  نیدـب  دـیامنب ، ار  وا  یـضارقتسا  رالد  درایلیم  کی  هبلاطم 
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تـسا يرماب  رارقا  دـننام  روبزم  رارقا  دـیامنب ، وا  زا  روبزم  غلبم  نتفرگب  رارقا  هدـناوخ  مداد و  واب  نم  تساوخ و  ضرق  نم  زا  رالد  درایلیم 
ًاتداع ای  القع  هک  يرماـب  رارقا  : » دـیوگیم م  ق . « 1269  » هدام تسا  هتفهن  رارقا  دوخ  رد  رارقا  بذـک  لیلد  اریز  دـشابیمن ، نکمم  ـالقع  هک 

«. درادن يرثا  تسین ، حیحص  نوناق  بسح  رب  ای  دشابن و  نکمم 

- دشاب حیحص  نوناق  بسح  رب  ب -

ربتعم نآب  رارقا  دـننادن  قح  ار  نآ  يروشک  هعوضوم  نیناوق  ینعی  دسانـشن  نوناـق  تسا  هدومن  نآ  دوجوب  راـبخا  رقم  هک  ار  یقح  هاـگره 
. درادن يرثا  تسین  حیحص  نوناق  بسح  رب  هک  يرماب  رارقا  دیامنیم : حیرصت  م  هدام 1269 ق . هک  تسا  نیا  دوب  دهاوخن 

نآ يروشک  هعوضوم  نوناق  بسح  رب  هک  دیامن  یقوقح  لمع  کی  هجیتن  رد  دوخ  نیدـب  رارقا  هاگداد  رد  یـسک  هک  یتروص  رد  نیاربانب 
. تسا هتخانش  رثا  الب  ار  نآ  نوناق  هک  تسا  هب  رقم  تحص  رب  عرفتم  رارقا  ریثأت  اریز  تسا ، رثا  الب  رارقا  نآ  دشاب  لطاب  یقوقح  لمع 

: تسا هدش  دیق  نآ  رد  هک  ياهتشون  دانتساب  يرگید  زا  لایر  رازه  دصکی  یسک  هاگره  الثم 
، درادن يرثا  روبزم  رارقا  دنک ، رما  نیا  رب  رارقا  هدناوخ  تسا و  ناهاوخب  نویدم  بش  نالف  رامق  يزاب  رد  تخاب  رثا  رد  لایر  رازه  دصکی 
رد مکح  نیمه  دوب . دـهاوخن  عومـسم  نآب  هعجار  يواعد  لـطاب و  يدـنبورگ  راـمق و  : » دـیوگیم هک  م . ق . « 654  » هداـم قبط  هب  رقم  اریز 

. تسا رثا  الب  لطاب و  تسیراج » دشاب  هدش  دیلوت  عورشمان  تالماعم  زا  هک  یتادهعت  هیلک  دروم 

- دشابن لوهجم  یلکب  ج -

ناوتیمن اریز  دشابن ، لوهجم  رارقا  دروم  هک  دنک  رداص  وا  تیموکحمب  يأر  دـیامن و  موکحم  ار  رقم  رارقا  دانتـساب  دـناوتیم  ینامز  هاگداد 
عقومب  ار  نآ  ماکحا ، ءارجاب  طوبرم  تاررقم  قبط  و  دومن ، موکحم  یلوهجم  رما  ماجناب  ار  یسک 
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نآ رادقم  هک  یغلبم  دنک  رارقا  هدناوخ  دشابیم و  راکبلط  يرگید  زا  لایر  رازه  دصکی  هک  ددرگ  یعدم  یـسک  هاگره  الثم  دراذگ : ءارجا 

موکحم ار  وا  دناوتیمن  و  تسا ، هدشن  رارقا  نآب  اریز  دیامن ، یعدم  هتساوخب  موکحم  ار  هدناوخ  دناوتیمن  هاگداد  تسنویدم ، واب  دنادیمن  ار 
یف رارقا  دروم  هاـگره  یلو  تسا . هدوـمنن  ینیبشیپ  نوناـق  ار  یقیرط  اریز  دـیامن ، رارقا  حیـضوتب  مزلم  ار  وا  اـی  دـنک و  نیعم  ریغ  رادـقمب 
لایر رازه  دصکی  هک  یسک  هاگره  الثم  دوب . دهاوخ  ربتعم  رادقم  نآب  تبسن  رارقا  دروآ ، تسدب  نقیتم  ردق  ناوتب  دشاب و  لوهجم  هلمجلا 

رد تسا ، هدنام  یقاب  نآ  ناموت  رازه  دنچ  طقف  ماهتشاد و  ناهاوخ  اب  یتابساحم  هک  دیوگب  هدناوخ  دیامنیم ، هبلاطم  هاگداد  رد  يرگید  زا 
دـیدرت و دروم  رادـقم  نآ  زا  شیب  اریز  دوب ، دـهاوخ  ربتعم  رارقا  تسا  یـسراف  نابز  رد  عمج  لـقا  دـح  هک  ناـموت  رازه  ودـب  تروص  نیا 

. دوشیمن نآ  لماش  رارقا  تسلوهجم و 

- دشابن ثلاث  صخش  نایزب  د -

جراخ رارقا  عوضوم  زا  دـشاب  ثلاث  صخـش  نایزب  رارقا  دروم  هاگره  نیارباـنب  دوخ . ررـضب  ریغ  يارب  تسا  یقحب  راـبخا  زا  تراـبع  رارقا 
لاوماب هعجار  روما  رد  یگتـسکشرو  سالفا و  یعدم  رارقا  : » دـیوگیم م  ق . « 1265  » هدام دریگ . رارق  هل  رقم  يارب  لـیلد  دـناوتیمن  تسا و 

«. ددرگ نیعم  وا  سالفا  مدع  ای  سالفا  ات  دوشیمن  رثا  أشنم  نارگید  قوقح  ظفح  هظحالمب  دوخ 
تبسن یلو  دوب ، دهاوخ  رثا  الب  ددرگیم  ناراکبلط  رارضا  بجوم  هک  یئاجنآ  ات  دوخ  یئارادب  تبـسن  یگتـسکشرو  سالفا و  یعدم  رارقا 

شرف نالف  هکنآب  وا  رب  یـسک  يوعد  لباقم  رد  یگتـسکشرو  سالفا و  یعدـم  هاگره  نیاربانب  دـشابیم . ربتعم  تسا  رقم  ررـض  رب  هچنآ  هب 
، دشابیم وا  یگتسکشرو  سالفا و  يوعد  درب  فقوتم  هل  رقم  يارب  رارقا  نیا  رابتعا  دیامن ، وا  ءاعدا  تحـصب  رارقا  تسا  هدوب  تناما  وا  دزن 
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سالفا يوعد  هاگره  الا  دروآیمن و  دراو  یـسک  هب  ینایز  نوچ  تسا  ربتعم  وا  رارقا  دوش ، در  یگتـسکشرو  سالفا و  يوعد  هچنانچ  ینعی 
سالفا و یعدم  يرگید  لاوما  شورف  زا  نوید  ءادا  زا  سپ  هک  دوب  دـهاوخ  ربتعم  رارقا  نآ  یتروص  رد  دوش ، هتفریذـپ  وا  یگتـسکشرو  و 

. دشاب هدنام  یقاب  شرف  نآ  یگتسکشرو ،
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بسن هب  رارقا  رد  مود  باب 

هراشا

ینایب يرگید  عفن  دوخ و  نایزب  رارقا  راثآب  هجوت  اب  لقاع  صخـش  هاگره  هک  تسنآ  رب  ینتبم  یلیلحت  رظن  زا  رارقا  رابتعا  تشذـگ  هکنانچ 
، دشاب وا  عفنب  یتهج  رقم و  نایزب  یتهج  دشاب : تهج  ود  ياراد  رارقا  هچنانچ  نیاربانب  دـشابیم . دوجوم  عقاو  رد  تسرد و  رما  نآ  دـیامنب ،

تـسا لـیبق  نآ  زا  دـشاب . دـناوتیمن  شیب  یئاـعدا  تسا  رقم  عفنب  هک  تهج  نآ  اریز  تسناد ، ربـتعم  تهج  ود  ره  زا  ار  رارقا  نآ  ناوتیمن 
تونب بسن  دوش ، هتخانش  ربتعم  تهج  ره  زا  روبزم  رارقا  دیامنب و  دوخب  تبـسن  يرگید  يدنزرفب  رارقا  یـسک  هاگره  الثم  بسن ، هب  رارقا 

، ثراوت قافنا ، قح  تیالو ، دننام  دنیامنیم ، ادیپ  رگیدکیب  تبسن  یفیلاکت  قوقح و  هل  رقم  رقم و  زا  کی  ره  ددرگیم و  ملـسم  ود  نآ  نیب 
رارقا تهج  ود  نیب  دـیاب  الاب  یلقع  ةدـعاق  ربانب  دـشابیم . وا  عفنب  رگید  دراوم  رد  رقم و  ناـیزب  يدراوم  رد  هک  نآ  لاـثما  حاـکن و  تمرح 

رد یتاهجب  یلو  دوش ، تباث  رگید  ۀلدا  ۀلیـسوب  ات  تسنادن  ربتعم  دشابیم  وا  عفنب  هچنآ  تفریذپ و  تسا  رقم  نایزب  هچنآ  دومن و  کیکفت 
بترم نآ  رب  تهج  ود  ره  زا  روبزم  رارقا  ماکحا  راثآ و  و  تسا ، هدـشن  الاب  هدـعاق  تیاعر  یندـم  نوناـق  رد  ریغـص  يدـنزرفب  رارقا  دروم 

. هیماما قوقح  رد  بسنب  رارقا  ددرگیم : نایب  لصف  ود  رد  بسنب  رارقا  دوشیم .
. یندم قوقح  رد  بسنب  رارقا 

ار بسنب  رارقا  مکح  هک  منادیم  مزال  رما  حیضوت  يارب  اذل  تسا ، هدومن  يوریپ  هیماما  قوقح  زا  بسنب  رارقا  تمسق  رد  یندم  نوناق  نوچ 
. مزادرپب ناریا  یندم  قوقح  رد  نآ  حرشب  سپس  موش و  رکذتم  البق  هیماما  قوقح  رد 
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هیماما قوقح  رد  بسن  هب  رارقا  رد  لوا  لصف 

هراشا

نانآ ماکحا  ثنؤم ، ای  دشاب  رکذـم  هل  رقم  هک  دـیامنیمن  قرف  هک  نانچمه  ثنؤم  ای  دـشاب  رکذـم  رقم  هک  دـیامنیمن  قرف  بسن  هب  رارقا  رد 
. دوشیم هدید  الیذ  هکنانچ  تسناسکی ،

. يدنواشیوخ بسنب  رارقا  يدنزرف و  بسن  هب  رارقا  تسا : مسق  ود  رب  بسنب  رارقا 

يدنزرف بسن  هب  رارقا  رد  لوا - ثحبم 

هراشا

نادـنواشیوخ زا  دور ، نیئاـپ  هچره  دـالوا  دـالوا  دـننام  هطـساوب  دـالوا  تسا و  رقم  هطـساو  ـالب  دـالوا  بسن ، هب  رارقا  رد  دـنزرف  زا  روظنم 
يدنزرفب رارقا  ریغـص و  يدنزرفب  رارقا  تسا : مسق  ود  رب  رتخد  ای  دشاب  رـسپ  هاوخ  يرگید  ندوب  دنزرفب  یـسک  رارقا  دـندرگیم . بوسحم 
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. ریبک

ریغص يدنزرفب  رارقا  - 1

هراشا

ریغـص دوب و  دهاوخ  ربتعم  وا  رارقا  دشاب  ریز  طئارـش  ياراد  رارقا  هک  یتروص  رد  دـیامنب  رارقا  يریغـص  يدـنزرفب  یـسک  هک  یتروص  رد 
. دوشیم هتخانش  رقم  دنزرف 

- تداع بسح  رب  قاحلا  ناکما  فلا -

دنزرف ار  ریغص  ناوتن  ًاتداع  هچنانچ  الا  دشاب و  نکمم  رقمب  دنزرف  قاحلا  ًاتداع  هک  دوشیم  هتفریذپ  ریغص  يدنزرفب  یسک  رارقا  یتروص  رد 
يرگید صخـش  دنزرف  ار  وا  ًامومع  هک  دشاب  فورعم  روهـشم و  وا  بسن  هک  يریغـص  دروم  دـننام  دوب . دـهاوخن  ربتعم  رارقا  تسناد ، رقم 

رقم  رارقاب  تروص  نیا  رد  دننادیم .
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. تسناد واب  قحلم  ار  ریغص  ناوتیمن 
رگید ۀلدا  کمکب  عفنيذ  دیاب  و  دوب ، دهاوخن  ربتعم  رارقا  نآ  دشاب  هتـشادن  ناکما  ًاتداع  یلو  دورب ، باستنا  ناکما  القع  هچنانچ  نیاربانب 

. دیامن تباث  دوخب  ار  ریغص  بسن 
ًاتداع نوچ  یلو  دشابیمن ، لاحم  القع  رما  نیا  هچ  رگا  دـیامنب ، دوخ  زا  ۀـلاس  لفط 7  يدنزرفب  رارقا  دراد  لاس  هک 18  یسک  هاگره  الثم 

. دوب دهاوخن  ربتعم  وا  رارقا  درادن ، ناکما 
. تسا هتشادن  دوجو  وا  ینم  رد  یتایح  ةدام  ینامز  چیه  هک  تسا  هدش  ملسم  ددعتم  ياهشیامزآ  رد  هک  یسک  رارقا  تسا  نینچمه 

- عرش بسح  رب  ندوبن  دودرم  ب -

هچنآ اریز  دوب ، دهاوخن  ربتعم  وا  يدنزرفب  یـسک  رارقا  و  تسناد ، تباث  رارقا  ۀلیـسوب  ناوتیمن  تسا ، هدشن  هتفریذپ  عرـش  رظن  زا  هک  یبسن 
هتخانـش عراش  فرط  زا  هک  يزیچ  دسانـشیمن و  ار  نآ  عراش  دشاب و  عونمم  لقع  ملاع  رد  هک  تسنآ  دننام  دشابیم ، عونمم  عرـش  ملاع  رد 

رارقا رثا  رد  هچ  رگا  هنعالم ، دلو  بسن  تسا  نینچمه  انزلا . دلو  بسن  دـننام  دریگ . رارق  نآ  دوجو  زا  فشاک  دـناوتیمن  رارقا  تسا  هدـشن 
. دربیم ثرا  تسا  هدرک  هنعالم  هک  يردپ  زا  هدوب  هنعالم  دروم  هک  يدنزرف  ردپ ،

ردپ رارقا  رثا  رد  هکنآ  هن  تسا ، عامجا  وا ، يدنزرفب  رارقا  بیذـکت و  ینعی  ناعل ، زا  عوجر  زا  سپ  ردـپ ، زا  هنعالم  دـلو  ندرب  ثرا  لیلد 
ردـپ و نیب  ینوناق  بسن  ۀـطبار  نینچمه  رهوش و  نز و  نیب  تیجوز  ۀـطبار  هنعالم  رثا  رد  اریز  ددرگیم ، بسن  دوجو  زا  فشک  يدـنزرفب 

دوجوب ثراوت  ردپ ، نادنواشیوخ  هنعالم و  دلو  نیب  هک  تسا  تهج  نیدب  دزاس . رارقرب  ار  نآ  دـناوتیمن  رارقا  دوشیم و  عطق  ًاعرـش  دـنزرف 
. دنربیم ثرا  رگیدکی  زا  نانآ  روبزم ، رارقا  رثا  رد  تروص  نیا  رد  هک  دنیامنب  وا  يدنواشیوخب  رارقا  نانآ  هکنآ  رگم  دیآیمن 

- ضراعم ندوبن  ج -

رفن ود  اریز  تسا ، رثاالب  رارقا  الا  دـشابن و  وا  يدـنزرف  یعدـم  يرگید  سک  هک  دوشیم  هتخانـش  ربتعم  یتروص  رد  ریغـص  يدـنزرفب  رارقا 
طقاس  ضراعم  رارقا  ود  اذل  دشابیم ، رگیدکی  ضراعم  ود  نآ  ءاعدا  و  دنتسه ، یعدم  عوضوم  کیب  تبسن 

 41 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 1498 

http://www.ghaemiyeh.com


 41 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
. دیامن تباث  دوخب  ار  لفط  باستنا  درادیم  زاربا  هک  يرگید  ۀلدا  هلیسوب  دناوتیم  کی  ره  دندرگیم و 

- ریغص قیدصت  ندوبن  جاتحم  د -

بسنب رارقا  دروم  رد  نآ  نایب  درادن و  بسن  هب  رارقاب  صاصتخا  تسا و  یلک  روطب  رارقا  رابتعا  يارب  یساسا  طئارش  الاب  ةدربمان  طرش  هس 
. دشابیم يروآدای  رکذت و  رظن  زا 

. دشاب هتشاد  ریغص  قیدصتب  جایتحا  هکنآ  نودب  دوشیم  هتخانـش  وا  یعرـش  دنزرف  ریغـص  دیامنب ، دوخب  يریغـص  يدنزرفب  رارقا  هک  یـسک 
هدـش تباث  وا  يدـنزرف  بسن  رارقا ، ۀلیـسوب  البق  اریز  تسا ، رثا  الب  وا  بیذـکت  دـنک  بیذـکت  ار  رارقا  ربک  زا  سپ  ریغـص  هاگره  نیاربانب 

هل رقم  قیدصت  هیماما  ءاهقف  زا  ياهدع  و  دیامنیم ، یفتنم  ار  رارقا  راثآ  غولب  زا  سپ  بیذکت  هک  دندقتعم  تنس  لها  ياملع  زا  ضعب  تسا .
رصحنم ار  ریغص  قیدصت  موزل  مدع  رگید  ياهدع  و  ردپ . ای  دشاب  ردام  هدننکرارقا  هاوخ  دننادیمن ، مزال  ًاقلطم  ریغـص  يدنزرفب  رارقا  رد  ار 

رب دنزرف ، بسنب  رارقا  رد  قیدصت  موزل  مدع  هک  دنیامنیم  لالدتسا  دنرمـشیم و  مزال  ار  هل  رقم  قیدصت  ردام  رارقا  رد  دننادیم و  ردپ  رارقاب 
دناوتیم نز  هکنآ  رب  هوالع  دوشیمن ، دـشاب  ردام  هک  نز  لماش  تسا و  ردـپ  نآ  دـشابیم و  درم  رارقاب  عجار  تیاور  تسا و  هدـعاق  فـالخ 

. دیامن هماقا  دوخ  ریغص  يدنزرف  رب  هاوگ 
. دشاب هدراذگ  دوخ  زا  یئاراد  هچ  رگا  وا ، توف  زا  سپ  ای  دشاب  ریغـص  تایح  نامز  رد  رارقا  هک  دـیامنیمن  قرف  ریغـص  يدـنزرفب  رارقا  رد 

هدنز ریغـص  هاگره  هک  ینانچمه  دـنادرگیمن ، رثا  الب  ار  رارقا  تسا  هدومن  وا  بسن  هب  رارقا  ریغـص  ۀـکرت  زا  هدافتـسا  يارب  هکنآب  رقم  ماهتا 
دشاب زیمم  رتخد ، ای  دشاب  رسپ  هاوخ  دوخب ، يریغـص  يدنزرفب  يدرم  رارقا  اب  نیاربانب  تشگیمن . رارقا  يرابتعایب  بجوم  تمهت  نیا  دوب 

دنوشیم و هتخانـش  دـنزرف  ردـپ و  ود  نآ  دوشیم و  تباث  نیفرط  هب  تبـسن  ینوناق  بسن  دـشاب  هتـشادن  ای  دـشاب  هتـشاد  یئاراد  زیمم ، ریغ  ای 
حاکن تامرحم  ماکحا  قافنا و  ثراوت و  قح  تناضح و  تیالو و  ینعی  ددرگیم ، يراـج  نیفرط  هب  تبـسن  بسن ، راـثآ  ماـکحا و  یماـمت 

کی و  ره  نیب  رگیدکی و  اب  نانآ  نیب 
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. دوشیم دوجوم  نانآ  نادنواشیوخ  نیب  نینچمه  يرگید و  نادنواشیوخ 

ریبک يدنزرفب  رارقا  - 2

هل رقم  قیدـصت  رد  الاب  رد  روکذـم  ریغـص  يدـنزرفب  رارقا  رد  مود  لوا و  طئارـش  نتـسناد  مزال  اـب  ریبک  يدـنزرفب  رارقا  رد  هیماـما  ءاـملع 
اما درادن . هب  رقم  قیدصتب  جایتحا  ریغص  يدنزرفب  رارقا  دروم  دننام  روبزم  دروم  هک  تسنآ  هیاهن  رد  خیش  راتفگ  رهاظ  دناهدومن . فالتخا 

ةدعاقب دنتـسم  روبزم  رظن  دـننادیم . مزال  باستنا  يارب  ار  ریبک  هب  رقم  قیدـصت  وا  زا  سپ  ناگدنـسیون  نینچمه  طوسبم و  باتک  رد  خـیش 
. دشابیم لصا  اب  قباطم  رارقا و 

، ریبک يدنزرف  بسن  هب  رارقا  رد  هک  روهـشم  لوق  ربانب  تسیفاک . بسن  تابثا  يارب  ریبک  هب  رقم  توکـس  هک  دـننآ  رب  هیماما  ءاهقف  زا  ضعب 
دـشابیم رقم  نایزب  هچنآ  ینعی   ) تسا ربتعم  رقم  هب  تبـسن  طقف  رارقا  دنک  راکنا  ای  دیامنن و  قیدصت  ریبک  هاگره  تسا  مزال  زین  وا  قیدـصت 

رقمب تبسن  دوخ  يدنزرفب  قیدصت  ریبک  هب  رقم  هک  یتروص  رد  اما  درادن . ریثأت  تسا  هل  رقم  نایزب  هچنآب  تبـسن  و  ددرگیم ) لیمحت  وا  رب 
يدنزرفب رارقا  هک  دننآ  رب  هیماما  ءاهقف  زا  ياهدع  دنکیم . کی  ره  نادنواشیوخب  تیارـس  ددرگیم و  ملـسم  اهنآ  نیب  بسن  دوجو  دـیامنب 

نانآ نادنواشیوخب  دوب و  دـهاوخ  هب  رقم  رقمب و  رـصحنم  نآ  ماکحا  راثآ و  ینعی  دـشابیم ، رگید  نادـنواشیوخ  بسن  هب  رارقا  دـننام  ریبک 
نایز راب  تسا و  رقم  ریغب  نایز  نآ  دشابیم و  رارقا  رابتعا  ةدعاق  دودح  زا  زواجت  نادـنواشیوخب  تبـسن  نآ  تیارـس  اریز  دـنکیمن ، تیارس 

. دوشیمن لیمحت  رقم  ریغ  رب  رارقا ،
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قیدصت كالم  تدحو  رظن  زا  دناهتـسناد و  ریغـص  يدنزرفب  رارقا  مکح  رد  ار  نونجم  ریبک  يدنزرفب  رارقا  هیماما  ءاهقف  زا  ياهدع  رکذت -
. دننادیمن مزال  رارقا  رد  ار  وا 

قیدصت موزل  مدع  دـشابیم و  ءالقعلا  رارقا  یلقع ، هدـعاق  دودـح  رد  رارقا  رابتعا  اریز  تسا ، لکـشم  رما  نیا  نتفریذـپ  یلیلحت  رظن  زا  یلو 
. دراد هب  رقم  قیدصتب  جایتحا  نآ  رابتعا  و  دوش ، لمع  دیاب  هدعاق  قبط  نونجم ، ریبک  بسنب  رارقاب  تبسن  نیاربانب  تسا . یعامجا  ریغص 

دیامنب  ار  دوخ  بسن  قیدصت  هقافا ، لاح  رد  دشاب و  يراودا  نونجم  ریبک ، هچنانچ  نیاربانب 
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تابثا ار  نونجم  يدنزرف  دناوتیم  رگید  ۀلدا  هلیـسوب  یعدم  تسا و  رثا  الب  رارقا  دشاب  یمئاد  نونجم  هچنانچ  الا  دوب و  دـهاوخ  ربتعم  رارقا 
. دنک

زا کیچیه  هب  رما  نیا  اریز  دشابیمن ، وا  ردام  قباس  تیجوزب  رارقا  ریبک ، ای  دشاب  ریغص  سک  نآ  هاوخ  یسک ، يدنزرفب  ردپ  رارقا  هرصبت -
دشاب ههبش  زا  یشان  روبزم  دنزرف  تسا  نکمم  هکنآ  رب  هوالع  درادن ، تلالد  وا  ردام  تیجوز  رب  مازتلا ) نمضت ، هقباطم ،  ) هناگهس تالالد 

. دیامنن نز  تیجوزب  تیارس  رارقا  رثا  هک  تسیفاک  روبزم  لامتحا  و 
ردپ رارقا  رد  هچنآ  رب  هوالع  اریز  دشابیمن ، وا  ردپ  تیجوزب  رارقا  ریبک ، ای  دشاب  ریغص  سک  نآ  هاوخ  یـسک ، يدنزرفب  نز  رارقا  نینچمه 

. دشاب هدمآ  دوجوب  هارکاب  یکیدزن  رثا  رد  تسا  نکمم  دش  هتفگ  يدنزرفب 

يدنواشیوخ بسن  هب  رارقا  رد  مود - ثحبم 

نایب البق  نآ  مکح  هک  ۀطـساوالب  دنزرف  زا  ریغ   ) دنراد صخـش  اب  یبسن  تبارق  هک  دنتـسه  یناسک  روبزم  دروم  رد  نادنواشیوخ  زا  روظنم 
صخـش رارقا  ای  تسوا و  دـج  ای  ردام  ای  ردـپ  يرگید  هکنآب  صخـش  رارقا  زا  دوب  دـهاوخ  ترابع  يدـنواشیوخب  رارقا  نیارباـنب  دـیدرگ )

. نآ دننام  دشابیم و  وا  هلاخ  همع و  ای  یئاد ، ومع و  ای  رهاوخ و  ردارب و  ای  وا و  دالوا  دالوا  يرگید  هکنآب 
رقم قیدصت  ریغص ، يدنزرفب  رارقا  رد  روکذم  مود  لوا و  طئارـش  موزل  رب  هوالع  يدنواشیوخ  بسن  تابثا  يارب  هک  دننآ  رب  هیماما  ياهقف 

هک تسنآ  رب  طوسبم  رهاظ  دیامن .) قیدصت  ار  نآ  غولب  دشر و  زا  سپ  هک  تسا  طونم  ینعی   ) دشاب ریغـص  هب  رقم  هچ  رگا  تسا  طرـش  هب 
هیافک مارملا و  ۀیاهن  رهاظ  تسا . روهشم  لوق  فالخ  رب  رظن  نیا  دشابیمن . رارقا  رابتعا  طرش  هب  رقم  قیدصت  ریغـص  يدنواشیوخب  رارقا  رد 

. تسین یفالخ  ریبک ) ای  دشاب  ریغص  هب  رقم  هاوخ   ) اقلطم يدنواشیوخب  رارقا  رد  هب  رقم  قیدصت  ندوب  طرش  رد  هک  تسنآ  رب 
دنک  قیدصت  تسا  هدومن  وا  يدنواشیوخب  رقم  هک  ار  يرارقا  هب  رقم  هک  یتروص  رد  يراب 
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دهاوخ رثؤم  تسا  نانآ  زا  کی  ره  نایزب  هچنآ  ینعی  دشابیم . ربتعم  ذفان و  ءالقعلا  رارقا  ةدعاق  دودح  رد  يرگیدـب  تبـسن  کی  ره  راتفگ 

يدـنواشیوخب رارقا  اریز  دـشابن ، وا  يارب  يرگید  ثراو  هک  دربـیم  ثرا  يرگید  زا  یتروص  رد  ناـنآ  زا  کـی  ره  ثراوت  رظن  زا  اـما  دوب .
رابتعا ةدـعاق  فالخ  رب  و  تسا ، رگید  ۀـثرو  نایزب  رارقا  ددرگ ، رگید  هثرو  ندوب  اب  نانآ  نیب  ثراوت  بجوم  هب  رقم  قیدـصت  اـب  هچناـنچ 

زا کی  ره  دیامن  قیدصت  ار  نآ  دـمحم  تسا و  وا  يومع  دـمحم  هک  دـنک  رارقا  نسح  هاگره  الثم  تسا . یعامجا  رما  نیا  دـشابیم . رارقا 
الا و  دربـیمن ، ثرا  وا  زا  يرگید  دـشاب  هتـشاد  ثراو  یفوتم  هچناـنچ  دربـیم و  ثرا  وا  زا  يرگید  دـشاب  هتـشادن  ثراو  دریمب و  هک  ود  نآ 

. دش دهاوخ  وا  اب  میهس  ای  دنکیم و  مورحم  ثرا  زا  ار  ثراو 
تیارـس نانآ  نادنواشیوخب  و  دـشابیم ، ربتعم  رارقا  نیفرطب  تبـسن  طقف  دـشاب  هدومن  ار  وا  قیدـصت  زین  هب  رقم  هچنانچ  يدـنواشیوخب  رارقا 
مهـسفنا یلع  ءالقعلا  رارقا   » یلقع هدـعاق  قبط  اریز  دربیمن ، ثرا  يرگید  زا  ود  نآ  زا  یکی  نادـنواشیوخ  الاب  لاـثم  رد  نیارباـنب  دـنکیمن .

ةدعاق دودح  رد  قیدصت  تروص  نیا  رد  هک  دننک  قیدـصت  ار  نآ  زین  نادـنواشیوخ  هکنآ  رگم  تسا ) ذـفان  وا  نایزب  سک  ره  رارقا  زئاج »
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. دوشیم هتخانش  ربتعم  هدننکقیدصت  هب  تبسن  رارقا 
يارب نوناق  هک  یفیلاکت  نیاربانب  تسا . ذفان  رقم  نایزب  طقف  رارقا  دـنک  بیذـکت  ار  وا  ای  دـیامنن و  ار  رقم  قیدـصت  هب  رقم  هک  یتروص  رد 

هک حاکن  دقع  اریز  ددرگیم ، دوجوم  نانآ  نیب  زین  حاکن  عناوم  و  قافنا ، موزل  دننام  دوب  دهاوخ  رادهدهع  تسا  هتخانش  هل  رقمب  تبسن  رقم 
. دشاب دساف  يرگیدب  تبسن  حیحص و  یکیب  تبسن  دناوتیمن  دیامنیم ، رفن  ود  نیب  هطبار  داجیا 

45 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

یندم نوناق  رد  بسن  هب  رارقا  رد  مود  لصف 

رب بسن  قـقحت  ـالوا  هک  تسا  حیحـص  یتروـص  رد  بسنب  رارقا  : » دـیوگیم هداد و  بسنب  رارقاـب  صاـصتخا  ار  « 1273  » ةدام یندـم  نوناق 
هدش وا  يدنزرف  رب  رارقا  هک  يریغـص  دروم  رد  رگم  دنک ، قیدصت  هدش  رارقا  وا  بسنب  هک  یـسک  ًایناث  دشاب  نکمم  نوناق  تداع و  بسح 
رارقا طئارـش  اویـش  رایـسب  یترابع  اب  هدومن و  هیماما  قوقح  زا  تعباتم  روبزم  ةدام  رد  یندـم  نوناق  دـشابن .» نیب  رد  یعزاـنم  هکنآ  طرـشب 

. تسا هدرک  نایب  دوشیم  هداد  رکذت  الیذ  نآ  حرش  هکنانچ  ار  بسنب 
ربتعم دشاب  ریز  ۀناگهس  طئارـش  ياراد  هک  یتروص  رد  دنواشیوخ ، ای  دشاب  دـنزرف  ناونعب  هاوخ  تسا  ریبک  هک  يرگید  بسنب  یـسک  رارقا 

: دوب دهاوخ 
(. دیدرگ نایب  هیماما  قوقح  رد  بسنب  رارقا  تمسق  رد  نآ  حرش   ) تداع بسح  رب  بسن  ققحت  فلا -

(. تشذگ نآ  حرش  هک  تسا  هدش  هتفگ  عرش  نوناق ، ياجب  هیماما  قوقح  رد   ) نوناق بسح  رب  بسن  ققحت  ب -
یئاوعد رد  هاگره  نیاربانب  رگید .) يدنواشیوخ  ای  دوشب  ریبک  يدـنزرفب  بسنب  رارقا  هک  دـیامنیمن  یقرف  رما  نیا  رد   ) هب رقم  قیدـصت  ج -

دشاب و نکمم  نآ  ققحت  نوناق  تداع و  بسح  رب  هک  دیامنب  يدنواشیوخ  ای  ریبک  يدنزرف  بسنب  رارقا  یسک  دوشیم  هماقا  هاگداد  رد  هک 
دروم بسن  دوجوب  مکح  هاگداد  درادن و  يرگید  لیلد  هنوگچیه  هب  جایتحا  تسا و  ربتعم  وا  رارقا  دیامنب ، ار  رقم  هتفگ  قیدصت  زین  هب  رقم 

. داد دهاوخ  اعدا 
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مود لوا و  طرش  ود  دوجو  نآ  هدش و  هتفرگ  رظن  رد  یصوصخم  تیعضو  ریغـص  يدنزرفب  بسنب  رارقا  رد  تسا  یکاح  الاب  هدام  هکنانچ 
. دشابیمن مزال  دشر ، زا  سپ  ریغص  هب  رقم  قیدصت  نیاربانب  تسا . عزانم  ندوبن  و 

الب هدومن و  ضراعت  رگیدکی  اب  رارقا  ود  نآ  الا  دشابن و  هب  رقم  يدـنزرف  باستنا  یعدـم  يرگید  سک  هک  تسنآ  عزانم  ندوبن  زا  روظنم 
بسنب رارقا  دروم  رد  هدام  حیرصتب  رظن  دیامن . دانتسا  رگید  ۀلداب  دناوتیم  کی  ره  دوخب ، هب  رقم  يدنزرف  بسن  تابثا  يارب  دندرگیم و  رثا 

هکنآ زا  سپ  هب  رقم  هک  دسریم  رظنب  یلو  دوب . دهاوخن  رثؤم  مه  وا  بیذکت  دشابیمن و  مزال  ربک  زا  سپ  هب  رقم  قیدـصت  ریغـص ، يدـنزرف 
هیلع رب  دناوتیم  یعفنيذ  صخش  ره  نیاربانب  دیامن . تباث  وا  يدنزرفب  ار  رقم  هابتشا  ای  بذک و  دوخ  يزاربا  ۀلدا  ۀلیـسوب  دناوتیم  دش  ریبک 

حیحصت دنک و  تباث  يردپب  ار  وا  رارقا  نالطب  دیامن و  يوعد  ۀماقا  هدومن  یفرعم  وا  ردپ  ار  دوخ  هتفرگ و  همانسانش  یلفط  يارب  هک  یسک 
. دشاب هب  رقم  دوخ  یعدم  هچ  رگا  دهاوخب  ار  همانسانش 

ق. « 3  » ةدام روتـسد  اب  هک  دـسریم  رظنب  دـشابیم . بسنب  رارقا  رابتعا  دودـح  هدومن  رازگرب  ماهباب  هدـشن و  نآ  ضرعتم  یندـم  نوناـق  هچنآ 
نیناوق دافم  حور  قفاوم  دـیاب  اههاگداد  دـشابن ، حیرـص  يروشک  هعوضوم  نیناوق  هک  یتروص  رد  هتـشاد  ررقم  هک  یندـم  یـسرداد  نیئآ 

: یبهذم ملسم  فرع  قبط  هک  دوب  نآ  رب  دیاب  دنیامن ، لصف  عطق و  ار  هیضق  ملسم  تداع  فرع و  هعوضوم و 
ره هب و  رقم  رقم و  نیب  ار  ینوناق  بسن  ماکحا  راثآ و  مامت  دشاب  دوجوم  ینوناق  طیارش  هک  یتروص  رد  ریغص  يدنزرفب  رارقا  دروم  رد  - 1

. تسنآ رب - عامجا  اریز  دشابیم ، تباث  يرگید  نادنواشیوخ  اب  کی  ره  نادنواشیوخ  نینچمه  رگیدکی و  نادنواشیوخ  اب  نانآ  زا  کی 
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يردپ ماحرا  ردپ و  نینچمه  ردپ و  ماحرا  زا  نکیل  دربیم  ثرا  وا  زا  دنک  عوجر  ناعل  زا  دعب  ردـپ  هاگره  : » دـیوگیم هک  م  ق . « 883  » ةدام
رابتعاب  دنربیمن .» ثرا  رسپ  زا 
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ردپ و نیب  ینوناق  بسن  ماکحا  یمامت  ریغـص  يدنزرفب  رارقا  ناعل و  زا  عوجر  اب  دیاب  الا  و  دشابیم ، عامجا  دانتـساب  هکلب  تسین ، ردپ  رارقا 

ناعل ۀلیـسوب  هک  تسنآ  رظن  زا  وا  نادـنواشیوخ  ردام و  و  هنعالم ) دـلو   ) ریغـص نیب  ثراوت  اما  دوش . يراج  اـهنآ  نادـنواشیوخ  دـنزرف و 
ۀطبار عطق  رابتعاب  درادـن و  يریثأت  وا  نادـنواشیوخ  ردام و  دـنزرف و  نیب  ۀـطبار  رد  دوشیم و  عطق  دـنزرف  ردـپ و  نیب  يدـنواشیوخ  ۀـطبار 
رارقا روبزم  نادنواشیوخ  هکنآ  رگم  دنربیمن  ثرا  اهنآ  زا  مه  دنزرف  و  دنزرف ، زا  ردپ  نادنواشیوخ  هک  تسا  ناعل  رثا  رد  ردـپ  اب  يدـنزرف 

. دنیامنب وا  يدنواشیوخب 
تیصو و زا  تسا  هدش  ناعل  دلو  یفن  رثا  رد  هک  يدنزرف  دشاب ، هدومن  دوخ  دالوا  يارب  یفقو  ای  تیـصو  ردپ  هچنانچ  تشذگ  هچنآ  ربانب 

. دیامنیمن ادیپ  ار  يدالوا  تمس  ردپ  رارقا  اب  اریز  دوب ، دهاوخن  میهس  فقو 
نآ تیارـس  اریز  دـنکیمن  تیارـس  نانآ  نادـنواشیوخب  دـیامنیم و  هب  رقم  رقم و  نیب  بسن  داـجیا  رارقا  ریبک ، يدـنزرفب  رارقا  دروم  رد  - 2

. دوشیم رقم  زا  ریغ  رب  نایز  لیمحت  تسا و  رارقا  هدعاق  دودح  زا  زواجت  بجوم 
اریز دـنکیمن ، نانآ  نادـنواشیوخب  تیارـس  تسا و  هب  رقم  رقمب و  تبـسن  رارقا  ریثأت  لبق  دروم  دـننام  زین  يدـنواشیوخب  رارقا  دروم  رد  - 3

. دوشیمن رقم  زا  ریغ  نایز  بجوم  رارقا  ةدعاق 
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رارقا ماسقا  رد  موس  باب 

هراشا

: دیوگیم یندم  یسرداد  نیئآ  ق . « 366  » ةدام هاگداد . زا  جراخ  رد  رارقا  هاگداد و  رد  رارقا  : » تسا مسق  ود  رب  راـبتعا  ۀـجرد  رظن  زا  رارقا 
رد رارقا  الا  هاـگداد و  رد  رارقا  دـیآ  لـمعب  تسا  هدـش  هداد  هاگدادـب  هک  یحیاول  زا  یکی  رد  اـی  هاـگداد  رد  هرکاذـم  نیح  رد  رگا  رارقا  »

«. دشابیم هاگداد  زا  جراخ 

هاگداد رد  رارقا  - 1

اهنآ هک  یحیاوـل  زا  یکی  رد  اـی  هاـگداد ، رد  يوـعد  باحـصا  زا  یکی  هرکاذـم ، نیح  رد  هـک  تـسا  يرارقا  زا  تراـبع  هاـگداد  رد  رارقا 
یمـسر هسلج  رد  يوعد  باحـصا  زا  یکی  هلیـسوب  هک  تسا  يرارقا  هاگداد  رد  ةرکاذم  نیح  رد  رارقا  دشاب . هدمآ  لمعب  دناهداد  هاگدادب 

هچ رگا  دشابیم  هسلج  زا  دعب  ای  لبق  هک  يرارقا  نیاربانب  دـشابیم ، یـسرپزاب  هاگداد و  زا  معا  یئاضق  ماقم  تسا . هدـمآ  لمعب  یئاضق  ماقم 
روضح رد  یلحم  ۀـنیاعم  ای  یلحم و  تاـقیقحت  هسلج  رد  رارقا  دوشیمن . هتخانـش  هاـگداد  رد  رارقا  دـشاب  سرداد  روضح  رد  هاـگداد و  رد 

. دوشیم هتشون  یئاضق  ۀسلج  تروص  رد  یهافش و  روبزم  رارقا  تسا . هاگداد  رد  رارقا  هاگداد ، هدنیامن 
ای دـشاب  يداـع  یـسرداد  رد  حـیاول  لداـبت  رد  هنیعم  حـیاول  هاوخ  تسا ، یبتک  رارقا  دوشیم  میدـقت  هاگدادـب  هک  یحیاول  زا  یکی  رد  رارقا 

. دوشیم هاگداد  میدقت  يوعد  باحصا  هیحان  زا  نآ  لاثما  هسلج و  دیدجت  ای  روضح  طاقسا  ای  تاحیضوت  ءادا  يارب  هک  يرگید  حیاول 
. دشابیم ناسکی  رقمب  تبسن  یبتک  هاوخ  دشاب و  یهافش  هاوخ  هاگداد  رد  رارقا  رابتعا 
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هاگداد زا  جراخ  رد  رارقا  - 2

هراشا

هاگدادـب هک  یحیاوـل  زا  یکی  رد  اـی  هاـگداد  یمـسر  هسلج  رد  هرکاذـم  نیح  رد  هک  تسا  يرارقا  زا  تراـبع  هاـگداد  زا  جراـخ  رد  رارقا 
ای و  یـسرداد ، هسلج  زا  دـعب  ای  لبق و  هاگداد  رد  اـی  دـشاب  هدـمآ  لـمعب  ناتـسود  نیب  رد  رارقا  هاوخ  دـشاب ، هدـماین  لـمعب  دوشیم  میدـقت 

. تلود رگید  نیرومأم  ای  سرزاب و  راضحا و  ءارجا و  رومأم  دننام  دشاب ، یئاضق  ریغ  یمسر  نیرومأم  زا  یکیدزن 
. یبتک رارقا  یهافش - رارقا  تسا : مسق  ود  رب  هاگداد  زا  جراخ  رد  رارقا 

- یهافش رارقا  فلا -

ناـیز رب  لـیلد  دـناوتیم  یناـمز  روـبزم  رارقا  دـشاب . هدـمآ  لـمعب  هاـگداد  زا  جراـخ  رد  ًاهافـش  هک  تـسا  يرارقا  زا  تراـبع  یهافـش  رارقا 
. دوش تباث  هاگداد  رد  نآ  ققحت  هک  دریگ  رارق  هدننکرارقا 

م: ق . « 1279  » هدام دومن . تابثا  هاگداد  رد  ناوتیم  یهافـش ) ای  یبتک   ) ناهاوگ یهاوگ  ۀلیـسوب  طـقف  ار  هاـگداد  زا  جراـخ  یهافـش  رارقا 
تابثا لباق  دوهـش  تداهـش  يوعد  لصا  هک  درک  تابثا  دوهـش  تداهـشب  ناوتیم  یتروص  رد  ار  همکحم  زا  جراخ  رد  عقاو  یهافـش  رارقا  »

: تسا ریز  قیرطب  هاگداد  زا  جراخ  یهافش  رارقا  رابتعا  دشاب » دوجوم  رارقا  عوقو  رب  یتئارق  هلدا و  ای  دشاب و 
رد ددرگن ، زاربا  رارقا  عوـقو  رب  يرگید  نئارق  هـلدا و  دوـش و  تاـبثا  ناـهاوگ  یهاوـگ  ۀلیـسوب  طـقف  هچناـنچ  هاـگداد  زا  جراـخ  رارقا  - 1

نیاربانب تسا ، هدوب  تداهـش  ۀلیـسوب  يوعد  تابثا  لآملاب  اریز  دـشاب ، تابثا  لباق  دوهـش  تداهـشب  يوعد  لـصا  هک  تسا  ربتعم  یتروص 
. دشاب اراد  ار  یهاوگ  رابتعا  زا  شیب  دناوتیمن 

هاگداد رد  رارقا  دـننام  نآ  رابتعا  دـشاب ، دوجوم  رارقا  عوقو  رب  ینئارق  هلدا و  هاگره  ناهاوگ  یهاوگ  رب  هوالع  هاـگداد  زا  جراـخ  رارقا  - 2
. تسا تابثا  لباق  دوهش  تداهشب  يوعد  لصا  هک  دشابیمن  يدرومب  دودحم  لبق  دروم  دننام  تسا و 

- یبتک رارقا  ب -

رد  هک  تسا  يرارقا  زا  ترابع  هاگداد  زا  جراخ  یبتک  رارقا 
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. نآ لاثما  هناتسود و  ياههمان  يداع ، دانسا  رد  جردنم  رارقا  دننام  تسا  هدمآ  لمعب  هاگدادب  یمیدقت  حیاول  زا  ریغ  يداع  ۀتشون 
تـسا هتخانـش  یهافـش  رارقا  يارب  نوناق  هک  يرابتعا  نامه  ینعی  تسا » یهافـش  رارقا  مکح  رد  یبتک  رارقا  : » م ق . « 1280  » هدام روتسدب 

. دشابیم زین  یبتک  رارقا  يارب 
ار دنـس  نتـشون  هک  ناهاوگ  ۀلیـسوب  هچنانچ  دریگ  رارق  هدنـسیون  راکنا  دروم  دراد ، رب  رد  ار  هدنـسیون  رارقا  هک  يداع  هتـشون  هاگره  اًـلثم 

عوقو رب  ینئارق  هلدا و  دوهـش ، تداهـش  رب  هوالع  هاگره  دشابیم و  یهاوگ  رابتعا  دننام  نآ  رابتعا  دوش  تابثا  نآ  باستنا  تحـص  دناهدید 
یسک رودصلا  ملـسم  تاءاضما  اب  ءاضما  قیبطت  باتکتـسا و  لیبق  زا  تسا  هاگداد  رد  رارقا  رابتعا  دننام  رارقا  نآ  رابتعا  دشاب  دوجوم  رارقا 

. تسا واب  بستنم  ءاضما  هک 
«. تسا یبتک  رارقا  هلزنمب  راجت  رتفد  رد  نید  دیق  : » م ق . « 1281  » هدام روتسدب 

زا جراخ  یبتک  رارقا  رابتعا  تسا و  یبتک  رارقا  هلزنمب  يرگید  عفنب  دوخ  رتفد  رد  نویدم  رجات  فرط  زا  نید  دـیق  روبزم ، ترابع  زا  روظنم 
دهاوخ ربتعم  دشابن  مه  تراجت  نوناق  تاررقم  قباطم  هچ  رگا  نآ  بحاص  هیلع  رب  م  ق . « 1279  » ةدام دودح  رد  دشابیم و  اراد  ار  هاگداد 
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(. تراجت نوناق  هدام 14  . ) دوب
رد رارقا  تسا  هدش  میظنت  ینوناق  تاررقم  قبط  تیحالـص و  دودح  رد  یمـسر  نیرومأم  دزن  هک  یمـسر  دانـسا  رد  جردـنم  رارقا  رکذـت -

رابتعا دـباییم  میظنت  یمـسر  نیرومأم  ۀلیـسوب  ای  یمـسر و  نیرومأم  دزن  هکنآ  رظن  زا  روبزم  دانـساب  نوناق  یلو  دـشابیم  هاگداد  زا  جراخ 
. ددرگیم نایب  دانسا  تمسق  رد  هک  هداد  یصوصخم 
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رارقا راثآ  رد  مراهچ  باب 

. رارقا رابتعا  - 1

«. دوب دهاوخ  دوخ  رارقا  هب  مزلم  دنک  ریغ  يارب  یقحب  رارقا  سک  ره  : » م ق . « 1275  » هدام روتسدب 
ۀماقاب جایتحا  عفتنم  دریگیم و  رارق  هاگداد  مکح  دروم  دـیامنب  رقم  نایزب  يرگید  يارب  قح  دوجو  زا  تیاکح  هک  يدودـح  ات  رارقا  داـفم 

هک دیامن  يرماب  رارقا  یـسک  هاگره  : » دیوگیم یندـم  یـسرداد  نیئآ  ق . « 365  » هدام هک  تسنیا  درادـن . دوخ  قاقحتـسا  رب  يرگید  لـیلد 
اب تسا و  قح  تابثا  لیلد  نیرتلماک  دوخ  رارقا  اریز  تسین .» مزال  قح  نآ  توبث  يارب  يرگید  لیلد  نتـساوخ  تسا  فرط  تیناقح  لـیلد 

. دشابیم دئاز  تسا  هدش  زاربا  هچنانچ  یعدم ، رگید  ۀلداب  یگدیسر  هاگداد  رب  رما  تابثا 

. رارقا زا  دعب  راکنا  - 2

تسین »...  عومسم  رارقا  زا  دعب  راکنا  : » م ق . « 1277  » هدام لوا  تمسق  حیرص  ربانب 
اب هک  يدیـشر  لقاع و  صخـش  تشذـگ  هکنانچ  و  دـشابیم . دوخ  نایزب  ریغ  يارب  قح  ندوبن  هب  رابخا  نآ  تسا و  رارقا  فالخ  رب  راـکنا ،

چیه الا  تسا و  دوجوم  عقاو  رد  روبزم  قح  هک  دوب  نآ  رب  دـیاب  دـهدیم  ربخ  دوخ  ناـیزب  ریغ  يارب  یقح  دوجو  زا  رارقا  همهم  راـثآب  هجوت 
نامز 
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ای هدرک و  یخوش  دوخ  فرط  اب  ای  هدوبن و  دصق  ياراد  رقم  تسا  نکمم  هکنآ  لامتحا  دومنیمن . نآ  نایبب  تردابم  يدازآ  نتشاد  اب  لقاع 

تـسنآ رهاظ  اریز  داد ، رثا  بیترت  تالامتحا  نیاب  القع  ناوتیمن  دوشن  تباث  روما  نیا  هک  مادام  تسا  هدومن  نایب  ءازهتـسا  ای  لاـثم و  روطب 
يارب یقح  ندوبن  ءاعدا   ) راکنا فرـصب  رارقا  زا  سپ  نیاربانب  تسا . هتـشادن  مه  يرگید  دصق  هدوب و  هدارا  ياراد  دوخ  راتفگ  رد  رقم  هک 

ار وا  راکنا  تشادرب و  رارقا  زا  تسد  ناوتیمن  متسین ، نویدم  دیوگب : یعدمب  دوخ  تینویدمب  رارقا  زا  سپ  یسک  هکنانچ  دوخ ) نایزب  ریغ 
. دیامنیم راکنا  ار  نآ  دنک و  لمع  دوخ  عفنب  هک  دیامنیم  راداو  ار  وا  یهاوخ  دوخ  سح  هاگ  اریز  تفریذپ ،

. رارقا يرابتعایب  تابثا  - 3

هراشا

زا یکی  رارقا  هاگره  دوب . دهاوخ  رقم  نایزب  ریغ  يارب  قح  دوجو  زا  فشاک  دشاب  دوخ  یساسا  طئارش  یمامت  ياراد  هک  یتروص  رد  رارقا 
، دریگ رارق  تقیقح  زا  فشاک  دناوتیمن  دشاب  هتشاد  لوبق  لباق  رذع  رقم  هکنآ  ای  دشاب و  هابتشا  ای  طلغ و  رب  ینتبم  ای  دقاف و  ار  طئارـش  نآ 
هک تسا  نآ  فالخ  تقیقح  هک  ددرگ  تباـث  ۀلیـسوب  هاـگره  دـنایامنیم و  تقیقح  رد  ار  يرما  دوجو  هک  تسنآ  رظن  زا  رارقا  راـبتعا  اریز 
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ربتعم ار  نآ  ناوتیمن  ددرگن  تابثا  نآ  فالخ  هک  مادام  یلو  تسا  رثا  ـالب  دوب و  دـهاوخن  فشاـک  رگید  رارقا  دـهدیم ، ناـشن  ار  نآ  رارقا 
. دنادرگ هدوسآ  نآ  نیگنس  راب  زا  ار  دوخ  ۀناش  دیامن و  تابثا  ار  دوخ  رارقا  يرابتعایب  دناوتب  رقم  هک  دوب  نآ  رب  دیاب  نیاربانب  تسنادن .

دوشیم هدینش  هدوب  طلغ  ای  هابتـشا  رب  ینبم  ای  دساف  وا  رارقا  هک  دنک  اعدا  رقم  رگا  دیوگیم ...« : م  ق . « 1277  » ةدام مود  تمسق  هک  تسنیا 
لباقم رد  هجو  نتفرگب  رارقا  دـیوگب  هکنیا  لثم  دـشاب  لوبق  لـباق  هک  دـنک  رکذ  يرذـع  دوخ  رارقا  يارب  هک  یتروص  رد  تسا  نینچمه  و 

زا یکی  رقم  هچنانچ  نیاربانب  تسین .» رارقاب  رـضم  هدـشن  تابثا  هکیمادام  هروکذـم  يواـعد  نکیل  هدـشن  لوصو  هک  هدوب  هلاوح  اـی  دـنس 
. دهدیم تسد  زا  ار  دوخ  رابتعا  رارقا  دیامن  تباث  ار  ریز  دراوم 
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- رارقا ندوب  دساف  - 1

. دشابن لوا  لصف  رد  هروکذم  تحص  یساسا  طئارش  زا  یکی  ياراد  هب  رقم  ای  هل  رقم  ای  رقم  ای  رارقا  هک  تسا  دساف  یتروص  رد  رارقا 

- رارقا ندوب  هابتشا  رب  ینبم  - 2

هراشا

. دشابیم عقاو  فالخ  روصت  زا  ترابع  هابتشا 
: یمکح یعوضوم و  تسا  عون  ود  رب  دنک  دوخ  نایزب  رارقا  تقیقح  فالخ  رب  نآ  رثا  رد  دیامنب و  صخش  تسا  نکمم  هک  یهابتشا 

- یعوضوم هابتشا  فلا -

هماقا يرگید  رب  یـسک  الثم  دـیامنب . ریغ  يارب  یقحب  رارقا  نآ  رابتعاب  دـنک و  روصت  عقاو  فالخ  ار  يرما  رقم  هک  تسا  يدروم  رد  نآ  و 
واب ار  روبزم  غلبم  هدوب و  وا  اب  هلماعم  فرط  هدناوخ  ثروم  نوچ  هک  حرـش  نیدـب  دـیامن . هبلاطم  يدنـس  دانتـساب  ار  یغلبم  دـنک و  يوعد 

يزاربا دنسب  هجوت  اب  هدناوخ  دشابیم . وا  نویدم  تسا  هدومن  فرصت  ار  هکرت  رصحنم و  ثراو  هدناوخ  تسا و  هدرک  توف  هدوب و  نویدم 
شردپ ار  ناهاوخ  تابلاطم  هک  دبایب  ناهاوخ  ءاضماب  دنس  زا  رخؤم  خیراتب  یباسح  اصافم  ثروم  دانسا  رد  سپس  دیامن ، دوخ  نیدب  رارقا 
اـصافم زا  عالطا  هدوب و  ناهاوخ  يزاربا  دنـس  دانتـساب  وا  رارقا  هک  دنک  اعدا  دناوتیم  هدـناوخ  تروص  نیا  رد  تسا . هتخادرپ  واب  هیفـصت و 

-. دریذپیم ار  روبزم  يوعد  هاگداد  تسا ، هدومن  دوخ  تینویدمب  رارقا  تسا و  هتشادن  وا  نوید  تخادرپ  باسح و 

- یمکح هابتشا  ب -

الثم دـیامن . ریغ  يارب  یقحب  رارقا  نآ  رابتعاب  دـنک و  روصت  عقاو  فـالخ  رب  دـنادن و  ار  هیـضق  ینوناـق  مکح  رقم  هک  تسیدروم  رد  نآ  و 
ثرا رد  هکنآ  روصتب  يردپ  يومع  دنک ، هبلاطم  ار  نآ  هتسنادیم  رـصحنم  ثراو  هک  وا  يومع  زا  دشاب و  راکبلط  یفوتم  زا  یـسک  هچنانچ 

رب يوعد  ومع  رـسپ  ندوب  مدقم  رب  عالطا  زا  سپ  دیامنب و  دوخ  نیدب  رارقا  يدنـس  رد  دشابیم ، يردام  ردپ  رـصحنم  يومع  رـسپ  رب  مدقم 
تیفشاک رظن  زا  رارقا  رابتعا  اریز  دوشیم . هتفریذپ  یئاوعد  نینچ  تسا  هدوب  هابتشا  رب  ینبم  دنس  رد  شرارقا  هکنآ  دانتساب  دنک  دنـس  نالطب 

تسین و دوجوم  رقم  نایزب  عقاو  رد  یقح  هک  ددرگیم  تباث  هابتـشا  تابثا  زا  سپ  یلو  دشابیم ، تقیقح  عقاو و  رد  رقم  نایزب  قح  دوجو  زا 
رابخا  رد  رقم 
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هک تسا  هدش  حیرصت  هسنارف  م . ق . « 1356  » هدام لیذ  رد  هکنانچ  دشابیم  هسنارف  یندم  نوناق  رد  هچنآ  فالخ  رب  تسا  هدوب  بذاک  دوخ 
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هک تسا  هدش  حیرصت  هسنارف  م . ق . « 1356  » هدام لیذ  رد  هکنانچ  دشابیم  هسنارف  یندم  نوناق  رد  هچنآ  فالخ  رب  تسا  هدوب  بذاک  دوخ 
. تسا هدوب  یمکح  هابتشا  زا  یشان  رارقا  هکنآ  دانتساب  دز  مهرب  ار  رارقا  ناوتیمن 

- رارقا ندوب  طلغ  رب  ینتبم  - 3

دننام تسا  هدرک  نایب  هدومنیم  رارقا  زا  تیاـکح  هک  یظاـفلا  یـصاخ  یعاودـب  دـشابن و  راـبخا  دـصق  ياراد  رقم  هک  تسیدروم  رد  نآ  و 
روبزم دروم  دیامن . ءادا  ار  نآ  ءازهتـسا  ماقم  رد  ای  دـیوگب و  دـشابیم  ریغ  يارب  قحب  رابخا  نآ  ینعم  هک  یترابع  لاثم  ناونعب  یـسک  هکنآ 

هملک هکنآ  ای  دـنک و  نایب  ار  نآ  طلغ )  ) هملکب تسا  هتـساوخ  ای  نوناـق  هک  دـسریم  رظنب  یلو  دوریم  رامـشب  رارقا  داـسف  ماـسقا  زا  هچ  رگا 
. تسا هابتشا  دیکأت  روبزم 

- هجوم رذع  - 4

رارقا یـسک  هکنآ  دـننام  تسا ، هدوبن  دوـجوم  رما  نآ  تقیقح  رد  هک  دـیامنب  يرماـب  رارقا  جراـخ ، تاـهجب  رقم  هک  تسیدروـم  رد  نآ  و 
، تسا هداد  واب  فرط  غلبم  نآب  بلط  هتفای  کچ  ای  تارب  ای  هلاوح  ای  دنـس  تقیقح  رد  هکنآ  لاح  دیامنب و  يرگید  زا  هجو  یغلبم  نتفرگب 

رارقا عقاو  فالخ  رب  هدومنیم  ار  اهنآ  هجو  لوصو  روصت  هک  اـهگرب  نآ  نتفرگ  راـبتعاب  ـالاب  ضرف  رد  رقم  دـشاب . هدـشن  لوصو  مه  نآ  و 
دننام دـشاب  هتفگ  غورد  یتهجب  هکنآ  ای  دـشاب و  هدرک  رارقا  هارکا  يور  زا  هدوبن و  راتخم  رقم  هاـگره  نینچمه  تسا . هدرک  هجو  لوصوب 
ءاعدا عقاو  فالخ  رب  تسا  هدـش  تشادزاب  نآ  لباقم  رد  شلزنم  ۀـثاثا  لاوما و  هدرک و  رداص  هیئارجا  راـکبلط  وا  هیلع  رب  هک  یـسک  هکنآ 

. دیامن قیدصت  تسا  وا  هیزیهج  هثاثا  لاوما و  نآ  هکنآب  ار  شنز 
هک مادام  تسا ، هدـمآ  لمعب  عقاو  فالخ  رب  وا  رارقا  هک  دـنک  اعدا  هاـگداد  رد  رقم  هک  یتروص  رد  ـالاب  رد  روکذـم  تاـهج  زا  کـی  رهب 

، تسا هدـشن  تابثا  وا  ءاعدا  هک  مادام  دـیامن و  تابثا  ار  نآ  دـناوتیم  تسا  هدرکن  ادـیپ  ار  اهب  موکحم  ۀیـضق  راـبتعا  رارقاـب  دنتـسم  يوعد 
. تسا ینوناق  رابتعا  ياراد  دوشیمن و  دراو  ینایز  رارقاب 

نیاربانب  دوب . دهاوخ  نکمم  یلیلد  ره  هلیسوب  هاگداد  رد  رارقا  يرابتعایب  تابثا 
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«. تشاد دهاوخن  يرثا  رارقا  نآ  دوش  تباث  مکاح  دزن  رارقا  بذک  رگا  : » دیوگیم م  ق . « 1276  » هدام روتسدب 

. رارقا رابتعا  دودح  - 4

هراشا

رد رگم  تسین ، ذفان  يرگید  قح  رد  تسا و  ذـفان  وا  ماقم  مئاق  صخـش و  نآ  دوخب  تبـسن  طقف  سک  ره  رارقا  : » م ق . « 1278  » هدام قبط 
«. دشاب هداد  رارق  مزلم  ار  نآ  نوناق  هک  يدراوم 

دوب دهاوخ  یبقاوع  یمامتب  مزتلم  وا  دشابیم و  ربتعم  هدومن  رارقا  هک  یـسک  نایزب  رارقا  هک  تشذگ  ءالقعلا  رارقا  ةدـعاق  رد  یلیلحت  رظن  زا 
رد هکنانچ  دـیامنیم  تیارـس  زین  دنـشاب  راکبلط  هیلا و  لقتنم  ثراو ، هک  ینوناق  ماـقم  مئاـقب  رارقا  راـثآ  نیارباـنب  دوشیم . بترتم  نآ  رب  هک 

. تشذگ باتک  نیا  لوا  دلج  رد  اهنآ  ماقم  مئاق  نیلماعتمب و  تبسن  دوقع  ندوب  عابتالا  مزالب  عجار  م  ق . « 219  » هدام حرش 
مزلم ار  نآ  نوناق  هک  يدراوم  رد  رگم  دیامنیمن  تیارس  ثلاث  صاخشاب  تبسن  رارقا  راثآ  دیامنیم  حیرصت  م  ق . « 1278  » هدام هک  يروطب 
. دنادب ذفان  ریغب  تبسن  ار  یسک  رارقا  یلک  روطب  ًاحیرص  نوناق  هک  دشن  هدید  نوناق  رد  يدروم  تشذگ  رظن  زا  هچنآ  دشاب . هداد  رارق 
لیکو رارقا  دـننام  دـشابیم  ذـفان  ثلاث  صاخـشاب  تبـسن  هب » رارقالا  کلم  ائیـش  کلم  نم   » ةدـعاق دودـح  رد  رارقا  یلقع  لیلحت  رظن  زا  اما 
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يروما رد  هیلع  یلومب  تبسن  میق  یلو و  مکاح ، زا  رگید  ناگدنیامن  رارقا  تسا و  هتـشاد  ار  نآ  ماجنا  رایتخا  هک  يرما  رد  لکومب  تبـسن 
. تسا هداد  اهنآب  نوناق  ار  نآ  ماجنا  رایتخا  هک 

هدعاق حرش 

قح سک  ره  هک  تسنآ  روظنم  تسه . زین  نآب  رارقا  کـلام  دـشابیم  يزیچ  کـلام  سک  ره  هک  تسنآ  روبزم  ةدـعاق  یظفللا  تحت  ینعم 
هتفرگ رارق  ءاهقف  یمامت  لمع  دروم  تسین  یتیاورب  دنتـسم  هکنآ  اب  هدـعاق  نیا  دـشابیم . ربتعم  رما  نآب  تبـسن  وا  رارقا  دراد  ار  يرما  ماجنا 

. دناهدومنن لمع  ناسکی  دراوم  یمامت  رد  یلو  تسا 
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دناوتیم هک  یلامعاب  تبـسن  زیمم  ریغـص  رارقا  لماش  کلم  نم  ةدعاق  اریز  دـشابیم ، ءالقعلا  رارقا  ةدـعاق  زا  رتعیـسو  کلم  نم  ةدـعاق  ةرئاد 
دنتـسم نیاربانب  دوشیم . زین  دنراد  ار  نآ  ماجنا  رایتخا  هک  يدودح  رد  مکاح  لیکو و  میق ، یلو ، دننام  ثلاث  صاخـشا  رارقا  و  دهد ، ماجنا 
دوشیم هدیمهف  هیماما  ءاهقف  زا  يرایسب  راتفگ  زا  هچنآ  دشابیمن و  ءالقعلا  رارقا  روهشم  يوبن  دناهدومن ، روصت  یضعب  هکنانچ  روبزم  ةدعاق 

رارقا دیامنب  رما  نآ  ماجناب  رارقا  هچنانچ  دهد ، ماجنا  ار  نآ  دناوتیم  زین  نونکا  تسا و  هتشاد  ار  يرما  ماجنا  قح  ًاقباس  سک  ره  هک  تسنآ 
وا بذک  لامتحا  نیاربانب  دهد ، ماجنا  دنک  رارقا  هکنآ  ياجب  نامز  نامه  دـناوتیم  دـشاب ، هدادـن  ماجنا  هک  یتروص  رد  اریز  تسا ، ربتعم  وا 

تلاکو زا  هک  یلیکو  هاگره  الثم  دوشیمن . تسا  هدـش  قح  نآ  دـقاف  العف  هتـشاد و  ار  ماجنا  قح  قباس  رد  هک  يدروم  لماش  یلو  دوریمن ،
ماجنا دنتـسناوتیم  هک  ار  يرما  نالف  تیالو  ای  تلاکو  نارود  رد  هک  دنیامن  رارقا  تسا  هدـش  يرپس  وا  تیالو  هک  ییلو  ای  هدـیدرگ و  لزع 
کلم نم  ةدعاق  نیاربانب  دوریم . اهنآ  بذک  لامتحا  دنرادن و  ار  نآ  ماجنا  رایتخا  رارقا  لاح  رد  اریز  دوشیمن ، هتفریذپ  دناهداد  ماجنا  دنهد 

زا رایتخا  لاوز  زا  سپ  ار  رارقا  دناهداد و  هعـسوت  ار  کلم  نم  ةدـعاق  ةرئاد  ءاهقف  زا  ضعب  تسا . یلقع  هدـعاق  ءالقعلا  رارقا  ةدـعاق  دـننام 
هداد حـیجرت  ار  یلو  لوق  وا ، دـشر  زا  سپ  هیلع  یلوم  یلو و  نیب  فالتخا  هلأسم  رد  حاضیا  رد  نیدـلا  رخف  هکناـنچ  دـناهتفریذپ ، زین  رقم ،

. دوشیم هتفریذـپ  روبزم  صخـشب  تبـسن  زین  نآ  ماجناب  شرارقا  دـیامنیم ، مزتلم  ار  يرگید  شلمع  سک  ره  هک  تسنآ  يوقا  هتفگ  تسا و 
ثروم زا  یبلط  يوعدب  یـسک  هکنانچ  الثم  دوب ، دـهاوخن  ربتعم  دـشابن  شلامعاب  طوبرم  هک  يروما  رد  میق  ای  یلو  رارقا  هک  دـسریم  رظنب 

یلقع ةدعاق  اریز  دـشابیمن ، ربتعم  نآب  رارقا  دـیامنن  نآب  رارقا  میق  ای  یلو  دـهدب و  هاگدادـب  وا  میق  ای  یلو  تیفرطب  یتساوخداد  هیلع  یلوم 
. تسین دوجوم  نآ  رابتعا  رب  مه  يرگید  لیلد  ددرگیمن و  نآ  لماش  کلم  نم 

رب ریغ  يارب  تسا  یقحب  رابخا  رارقا  ینعم  هک  نایب  نیدـب  دـشابیم ، کـلم  نم  ةدـعاق  رد  رارقا  ۀـملکب  داریا  تشاد  هجوت  دـیاب  هک  ياهتکن 
کلم  نم  ةدعاق  دروم  رد  دوخ و  ررض 
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در يارب  هک  یهیجوت  دشابیم . حالطـصا  فالخ  رب  رارقا  ۀملک  لامعتـسا  تسا و  ثلاث  صخـش  ررـضب  ریغ  يارب  قحب  رابخا  ینعم  رد  رارقا 

، دـنهدیم ماجنا  لکوم  هیلع و  یلوم  زا  یگدـنیامنب  هک  یلامعا  رد  لـیکو  مکاـح و  میق و  یلو و  زا  هدـنیامن  هک  تسنیا  هدـش  روبزم  داریا 
دننام بئان  لعف  هدرک و  هیلع  یلوم  لکوم و  هک  تسیرابخا  دننام  نآ  ماجناب  رابخا  سپ  دـنروآ ، ياجب  اهنآ  دوخ  هک  تسا  یلامعا  دـننام 

لیـصفت يارب  هک  هدومن  نایب  هناگادج  هلاسر  رد  يراصنا  خیـش  ار  کلم  نم  ةدعاق  حرـش  تسوا . راتفگ  دننام  شراتفگ  هنع و  بونم  لعف 
. دوش هعجارم  نآب 

. رارقا ندوب  هیزجت  لباق  ریغ  - 5

هراشا
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تمـسق دریذـپب و  ار  رقم  رارقا  زا  یتمـسق  دـناوتیمن  هل  رقم  هک  تسا  يدـحاو  رکیپ  رارقا  هک  تسنآ  رارقا  ندوب  هیزجت  لـباق  ریغ  زا  روظنم 
. دوشیم نایب  الیذ  هک  تسا  هب  رقم  رابتعاب  رارقا  ماسقا  نایبب  جاتحم  رما  نیا  حیضوت  دنک . در  لیلد  نودب  ار  نآ  رگید 

: تسا مسق  هس  هب  یلیلحت  رظن  زا  رارقا  عوضوم  ای  هب و  رقم 

- هداس رارقا  - 1

اب لایر  رازه  دص  ۀبلاطم  يداع  دنس  دانتساب  يرگید  زا  یسک  هکنآ  دننام  تسا  هدومن  اعدا  هک  هنوگنامه  تسا  یعدم  قحب  قیدصت  نآ  و 
قیدصت ای  منویدـم و  ار  نآ  دـیوگب  خـساپ  رد  هدـناوخ  دـیامنب و  يرگید  زا  هام 1335  نیدرورف  خـیرات  زا  لاـس  رد  هدزاود  يدـص  دوس 

قوقح رد  ار  روبزم  رارقا  رابتعا  نیاب  تسا . هدومن  دوخ  نیدب  رارقا  هتفریذپ و  ار  ناهاوخ  ياعدا  یفـصو  يدیق و  چـیه  نودـب  رقم  منکیم .
. دنیامنیم رداص  يأر  سرداد  نآ  قبط  دشابیم و  ربتعم  رقم  هیلع  رب  نآ  دناهدیمان و  هداس  رارقا  هسنارف 

- دیقم رارقا  - 2

فرط هک  دتفایم  قافتا  يوعد  رد  رتمک  دهدیم . رییغت  ار  ءاعدا  تعیبط  هک  یفصو  ای  دیق و  اب  تسا  یعدم  ياعدا  عوضومب  قیدصت  نآ  و 
تروصب دـهدیم و  لیلقت  ای  رییغت و  يدـیق  اـی  فصو و  ۀلیـسوب  ار  نآ  تعیبط  بلغا  هکلب  دریذـپب ، ار  یعدـم  ءاـعدا  عوضوم  رییغت  نودـب 

. تشاد دهاوخن  ار  ءاعدا  عوضوم  راثآ  هک  دروآیم  رد  يرگید 
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زا یتمسق  زا  هدرک و  هیزجت  ار  نآ  دناوتیمن  هل  رقم  دشاب  یفـصو  ای  دیقب  دیقم  همکحم  رد  رارقا  عوضوم  رگا  : » م ق . « 1282  » هدام روتسدب 
«. دنک رظنفرص  نآ  رگید  ءزج  زا  دیامن و  هدافتسا  رقم  ررض  رب  تسوا  عفنب  هک  نآ 

زا معا  نآ  ةرئاد  دـشابیم و  الاب  ةدام  ترابع  رظن  زا  دـیقم  رارقا  ماـن  باـختنا  تسا . موسوم  فوصوم  رارقاـب  روبزم  رارقا  هسنارف  قوقح  رد 
. تسا فوصوم  رارقا 

، درادن هاگداد  رد  رارقاب  صاصتخا  دـشابیم و  یفلتخم  ماسقا  ياراد  هاگداد  رد  رارقا  دـننام  زین  هاگداد  زا  جراخ  رد  رارقا  هک  دـسریم  رظنب 
زا جراـخ  رارقا  رب  نآ  يرترب  هاـگداد و  رد  رارقا  راـبتعا  شزرا  تسا و  روـبزم  رارقا  تعیبـط  رظن  زا  دـیقم ، رارقا  هیزجت  تیلباـق  مدـع  اریز 

دیدرگ تباث  هاگداد  رد  م  ق . « 1279  » هدام روتـسدب  هاگداد  زا  جراخ  دیقم  رارقا  هاگره  الا  و  تسا ، هاگداد  یمـسر  ماقم  رظن  زا  هاگداد ،
. تسا هیزجت  لباق  ریغ  زین 

دصکی هدناوخ  هک  حرش  نیدب  دیامنب  لایر  رازه  تسیب  دصکی و  هبلاطم  دنک و  يوعد  هماقا  يرگید  رب  یـسک  هکنانچ  دیقم - رارقا  لاثم -
نآ لایر  رازه  تسیب  لصا و  تباب  هتـساوخ  لایر  رازه  دصکی  دـهدب و  هدزاود  يدـص  حـبر  اب  هام  ود  زا  سپ  هک  هدومن  ضرق  لایر  رازه 

قحب رابخا  روبزم  رارقا  تسا . هدومن  ضرق  دوس  نودـب  لایر  رازه  دـصکی  هک  دـیامنب  رارقا  لباقم  رد  هدـناوخ  تسا . ههاـمود  دوس  تباـب 
يدص حبرب  دیقم  لایر  رازه  دصکی  هدناوخ  نید  ناهاوخ  ياعدا  هکلب  تسا ، هدومنن  وا  يوعدب  رارقا  هداس  روطب  یلو  تسا  ناهاوخ  يارب 
رارقا دیامن و  کیکفت  ار  روبزم  رارقا  دناوتیمن  ناهاوخ  دشابیم . حـبر  نودـب  لایر  رازه  دـصکیب  دوخ  نیدـب  هدـناوخ  رارقا  تسا و  هدزاود 

. دنکن لوبق  ار  نآ  ندوب  یناجم  دریذپب و  یهدب  لصاب  تبسن  ار  هدناوخ 
و دیامنب ، تسا  لایر  رازه  دصکی  هک  رارقا  درومب  تبسن  مکح  تساوخرد  لوبق و  وحن  نامهب  ار  هدناوخ  رارقا  ای  دناوتیم  ناهاوخ  نیاربانب 

دروم هچنآ  رگید  ترابعب  دنتـسه . يدحاو  رکیپ  دیقم  دیق و  اریز  دراد ، زاربا  دوخ  يوعد  يارب  يرگید  لیلد  دـنیامنن و  هدافتـسا  نآ  زا  ای 
دشابیم  یناجم  ضرق  لایر  رازه  دصکی  تسا  هتفرگ  رارق  هدناوخ  رارقا 
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تبـسن ناهاوخ  دـناوتب  هک  طرـشب  ـال  لاـیر  رازه  دـصکی  هن  تسا  هدرک  دوخ  ررـض  رب  ناـهاوخ  عفنب  نآ  زا  راـبخا  هدومن و  هدارا  رقم  هک 
هـصالخ دروایب . يرگید  لیلد  دوس ، لایر  رازه  تسیب  تینویدم  يارب  دنک و  هدافتـسا  وا  رارقا  زا  لایر  رازه  دـصکیب  هدـناوخ  تینویدـمب 

دیقم رارقا  نآ  تسا و  هتخانـش  ربتعم  ءالقعلا  رارقا  هدـعاق  دودـح  رد  نوناـق  هک  تسا  يراـبخا  ةدارا  رظن  زا  رقم  هیلع  رب  رارقا  راـبتعا  هکنآ 
. دشابیم

ار نآ  هدناوخ  هک  حرـش  نیدب  دنک  هبلاطم  لایر  رازه  دصکی  وا  زا  دیامن و  يوعد  هماقا  يرگید  رب  یـسک  هکنانچ  فوصوم - رارقا  لاثم -
. تسا هداد  واب  هبه  ناونعب  لایر  رازه  دصکی  هک  دیامن  رارقا  هدناوخ  دزادرپب و  هک  هدومن  ضرق  وا  زا  لبق ، هام  ود  رد 

یـصاخ فصوب  فوصوم  رما  زا  ریغ  نآ  بوهوم و  لاـیر  رازه  دـصکی  ینعی  تسا  یـصاخ  فصوب  فوصوم  رما  هدـناوخ  رارقا  عوضوم 
عوضوم دناوتیمن  نیاربانب  دشابیم . فصو  نودب  قلطم  رما  زا  ریغ  هک  ینانچمه  ضرق  لایر  رازه  دصکی  ینعی  تسا ، ءاعدا  دروم  هک  تسا 

رما هدومن ، نآـب  يراـبخا  هدارا  رقم  هک  رارقا  عوضوم  اریز  دومن ، اـهر  ار  ندوـب  هبه  فـصو  تسناد و  لاـیر  رازه  دـصکی  نتفرگ  ار  رارقا 
تاذ دومن و  کیکفت  فصو  زا  ار  فوصوم  تاذ  ناوتیمن  دناهداد و  لیکـشت  ار  يدحاو  رکیپ  فصوب  فوصوم  تاذ  هک  تسا  فوصوم 

ار فصو  تفریذـپ و  ار  فوصوم  تاذ  دومن و  کـیکفت  فصو  زا  ار  فوصوم  تاذ  اریز  درک ، اـهر  ار  فصو  تفریذـپ و  ار  فوـصوم 
دنک و لوبق  وحن  نامهب  ار  هدناوخ  رارقا  ناهاوخ  دیاب  اذل  تسا ، هتفرگن  رارق  رقم  رارقا  دروم  فصو  نودـب  فوصوم  تاذ  اریز  درک ، اهر 

رهاظ دهدب  يرگیدب  یلام  سک  ره  : » دـیوگیم هک  م  ق . « 265  » هدامب دـناوتیم  ناهاوخ  اذـل  دراد ، زاربا  يرگید  لیلد  دوخ  ياعدا  يارب  ای 
دصکی نتفرگ  هک  تسیدروم  رد  هدام  اریز  دنک ، تباث  ار  رارقا  دروم  ندوب  هبه  هک  دهاوخب  رقم  زا  دیوج و  دانتسا  تسا »...  عربت  مدع  رد 

تباب هک  دیامنیم  ءاعدا  ناهاوخ  دشابیم و  هجو  دیسر  زا  یکاح  هک  ۀتشون  دننام  دوش ، تباث  هلدا  زا  یکی  هلیسوب  قلطم  روطب  لایر  رازه 
هبه دـناوتن  هدـناوخ  هچنانچ  تروص  نیا  رد  تسا ، هدـش  هبه  واب  هک  ددرگ  یعدـم  هدـناوخ  تسا و  هدومن  وا  زا  هدـناوخ  هک  هدوب  یـضرق 

موکحم  ار  هدناوخ  هاگداد  دیامن ، تباث  ار  لایر  رازه  دصکی  ندوب 
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. دیامنیم نآ  درب 
تسوا عفنب  هک  یتمسق  زا  هیزجت و  ار  فصو  ای  دیقب  دیقم  رارقا  لیلد  نودب  دناوتیمن  هل  رقم  هک  تسنآ  م  ق . « 1282  » ةدام روظنم  هرصبت -

نایز رب  هک  ار  رگید  تمسق  تحص  مدع  یلیلد  ۀلیسوب  هل  رقم  هاگره  الا  دیامن و  رظنفرـص  رگید  تمـسق  زا  هدومن و  هدافتـسا  رقم  نایز  رب 
مدـع هیـضق ، لاوحا  عاضوا و  ای  هلدا و  رقم و  راتفگب  هجوت  اـب  سرداد  رب  هاـگره  هک  یناـنچمه  دوشیم ، هیزجت  رارقا  دـیامن  تاـبثا  تسوا 
دیقم رارقا  زا  تمسق  نآ  دناوتیم  زین  رقم  دنک ، هیزجت  ار  رارقا  دناوتیم  دیدرگ  زرحم  تسا  هل  رقم  نایز  رب  هک  دیقم  رارقا  زا  یتمسق  تحص 

. دوشیمن بوسحم  رارقا  زا  دعب  راکنا  رما  نیا  دنک و  هیزجت  ار  دوخ  رارقا  دیامنب و  بیذکت  تسا  هل  رقم  نایزب  هک  ار 

- بکرم رارقا  - 3

هراشا

هلصاف نآ  ءزج  ود  نیب  ینعی  دناهتفرگ . رارق  هلمج  کی  رد  تسا و  يرگیدب  تسویپ  یکی  هک  دشابیم  ءزج  ود  ياراد  هک  تسیرارقا  نآ  و 
هک تسیرارقا  لوا ، تمـسق  هک  تسیاهناگادج  رما  ود  هکلب  دوب  دهاوخن  بکرم  رارقا  الا  دور و  رامـشب  هناگادج  رما  ود  ًافرع  هک  دشابیمن 

. تسا تابثاب  جاتحم  هک  تسا  یئاعدا  ای  رارقا  مود ، تمسق  هتفای و  همتاخ 
لایر رازه  دصکی  هدناوخ  هک  حرش  نیدب  دیامنیم ، هبلاطم  لایر  رازه  دصکی  دنکیم و  يوعد  هماقا  يرگید  رب  یـسک  بکرم - رارقا  لاثم 

در واب  ًادعب  هدومن و  تفایرد  ار  روبزم  غلبم  هک  دنکیم  رارقا  وا  خساپ  رد  هدناوخ  دزادرپب . دیاب  تسا و  هتـشاد  تفایرد  ضرق  ناونعب  وا  زا 
دوب نآ  رب  ینعی  ( ؟ دوش هتفریذپ  ًامامت  هدناوخ  راتفگ  دیاب  تسا و  هیزجت  لباق  ریغ  ناهاوخ  رارقا  ایآ  هک  دـیآیم  شیپ  یلاؤس  تسا . هدرک 
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راتفگ ًافرع  هک  تسناد  ار  هدـنیوگ  دوصقم  ناوتیم  ینامز  راتفگ ، زا  اریز  تسا ، هدومن  در  هتفرگ و  ار  لایر  رازه  دـصکی  غلبم  هدـناوخ  هک 
، دوشب هیزجت  هدناوخ  رارقا  ناهاوخ  داهنشیپ  هب  هکنآ  ای  تسین ) مولعم  نآ  ینعم  دوشن  مامت  هک  مادام  هلمج  رگید  ترابعب  دشاب . هدش  مامت 

دشاب  نآ  در  يوعد  هک  رگید  تمسق  ددرگ و  هتفریذپ  تسا  لایر  رازه  دصکی  ذخاب  رارقا  هک  نآ  زا  یتمسق  ینعی 
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یلیلحت رظن  زا  هدناوخ  ۀتفگ  اریز  دنک ، تابثا  ار  نآ  لیلد  زاربا  ۀلیسوب  دیاب  دیامن  هدافتسا  نآ  زا  دهاوخب  هچنانچ  هدناوخ  دوشن و  هتفریذپ 
هجوت اـب  یلیلحت  رظن  زا  تسا . فلتخم  عوضوم  ود  نآ  هدـنهدب و  نآ  در  يرگید  لاـیر و  رازه  دـصکی  نتفرگ  یکی  دـشابیم : تمـسق  ود 

نایب الیذ  هک  دـشابیم  یـصوصخم  مکح  صاخ و  تیعـضو  ياراد  کی  ره  هک  میدرگیم  فلتخم  عون  ود  اـب  هجاوم  بکرم  رارقا  ضورفب 
: ددرگیم

- طبترم بکرم  رارقا  کی -

هراشا

موس مود و  ءزج  دوبن  لوا  ءزج  هاگره  هک  دشاب  هدش  لیکـشت  رگیدـکیب  طبترم  ءزج  دـنچ  ای  ود  زا  رارقا  عوضوم  هک  تسیدروم  رد  نآ  و 
. دشیمن دوجوم 

: تسا مسق  ود  رب  طبترم  رارقا 
لایر رازه  دصکی  هدناوخ  هک  دـنک  يوعد  هماقا  يرگید  رب  یـسک  هکنآ  دـننام  دراد . یفانت  لوا  ءزج  اب  مود  ءزج  هک  یطبترم  رارقا  فلا -

. دیامن هبلاطم  ار  نآ  تسنویدم و  واب 
رارقا یلوا  هک  تسا  فلتخم  ءزج  ود  ياراد  هدـناوخ  راتفگ  تسا . هتـشاد  درتسم  واـب  دـشابیم و  نویدـم  هک  دـنک  رارقا  خـساپ  رد  هدـناوخ 

. دراد وا  یلعف  ندوب  نویدم  اب  تافانم  هک  نآ  در  ياعدا  یمود  دوخ و  یلعف  تینویدمب 
تمـسق اریز  دنک ، در  ار  مود  تمـسق  دریذپب و  ار  رارقا  لوا  تمـسق  دیامن و  کیکفت  ار  ود  نآ  یگداسب  دـناوتیم  ناهاوخ  یلیلحت  رظن  زا 

وا روظنم  دوش  مولعم  ات  دـیامن  تباث  ار  مود  تمـسق  هدـناوخ  هکنآ  رگم  دـشابیمن ، عومـسم  نآ  تسا و  رارقا  زا  سپ  راـکنا  مکح  رد  مود 
. تسا هدرک  تخادرپ  هک  هدوب  دوخ  قباس  تینویدم  دوصقم  هکلب  تسا  هدوبن  یلعف  نیدب  رارقا 

رازه دصکی  هک  دیامن  اعدا  دنک و  يوعد  ۀماقا  يرگید  رب - یسک  هکنآ  دننام  درادن ، لوا  ءزج  اب  یتافانم  مود  ءزج  هک  یطبترم  رارقا  ب -
هام و کی  زا  سپ  هدوب و  هدومن  ضرق  وا  زا  ار  غلبم  نآ  هک  دنک  رارقا  هدناوخ  دهاوخب و  ار  نآ  وا  زا  هداد و  ضرق  واب  لبق  هام  شش  لایر 

نتفرگ  یکی  تسا . رگیدکیب  طبترم  ءزج  ود  ياراد  هدناوخ  راتفگ  تسا . هدرک  هیدأت  واب  ار  نآ  سپس 
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دومن و کـیکفت  رگیدـکی  زا  ار  ود  نآ  ناوتیم  یلیلحت  رظن  زا  درادـن . تاـفانم  لوا  تمـسق  اـب  هک  نآ  هیدأـت  يرگید  ضرق و  ناونعب  لوپ 
تـساوخرد دـشابیم  اعدا  هک  ار  مود  ءزج  دریذـپب و  تسا ) دوخ  ناـیزب  ریغ  يارب  قحب  رارقا  هدـناوخ  فرط  زا  هک   ) ار لوا  ءزج  ناـهاوخ 

هتـشاد رگیدـکی  اب  یمات  طابترا  هک  دـشاب  رثـالا  فلتخم  ءزج  ود  ياراد  رارقا  رگا  : » دـیوگیم م  ق . « 1283  » هدام دیامنب . هدـناوخ  زا  لیلد 
«. دش دهاوخ  مادقا  « 1334  » هدام قباطم  دوش  در  یعدم  هدومن و  یعدم  زا  هجو  ذخاب  رارقا  هیلع  یعدم  هکنیا  لثم  دنشاب 

فرط زا  تسا  وا  ياعدا  دروم  هک  هچنآب  تبـسن  دناوتیم  تسا  هدرک  رارقا  هک  یـسک  « 1283  » هدام دروم  رد  : » دـیوگیم م  ق . « 1334  » هدام
«. تسا هدش  زرحم  همکحم  رد  نآ  رابتعا  هک  دشاب  يدنس  ای  یمسر  دنس  یعدم  يوعد  كردم  هکنیا  رگم  دنک  مسق  ياضاقت  لباقم 

در تابثا  يارب  هدناوخ  دنک  نآ  در  يوعد  دیامن و  یعدم  زا  هجو  ذخاب  رارقا  هدـناوخ  هاگره  هک  تسنآ  دوشیم  مولعم  ریخا  ةدام  زا  هچنآ 
ياعدا هچنانچ  نیاربانب  تسا . رکنم  ناهاوخ  دوشیم و  هتخانش  یعدم  رما  نیا  رد  هدناوخ  اریز  دنک ، مسق  ياضاقت  ناهاوخ  زا  دناوتیم  هجو 
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دـنک و ناهاوخ  زا  مسق  تساوخرد  دوخ  ياعدا  تاـبثا  يارب  دـناوتیم  دـنامب  یقاـب  دوخ  ءاـعدا  رب  هدـناوخ  دریذـپن و  ناـهاوخ  ار  هجو  در 
. دراد زاربا  دوخ  نید  در  تابثا  يارب  يرگید  لیلد  دناوتیم 

يدنس ای  یمسر  دنس  ۀلیسوب  ناهاوخ  فرط  زا  بلط  ءاعدا  هک  تسا  هدومن  يدرومب  رصحنم  مسق  ۀلیسوب  ار  يوعد  در  م  ق . « 1334  » هدام
نوناق رد  نیاربانب  دشاب  دیاب  رارقا  ای  دنس  ۀلیسوب  هکلب  دنک ، تابثا  ار  نآ  دناوتیمن  مسق  ۀلیـسوب  الا  دشابن و  تسا  هدش  زرحم  نآ  رابتعا  هک 

، دراد لوا  ءزج  اب  تاـفانم  مود  ءزج  هک  یطبترم  بکرم  رارقا  دـننام  درادـن  لوا  ءزج  اـب  تاـفانم  مود  ءزج  هک  طـبترم  بکرم  رارقا  ناریا ،
. تسا هیزجت  لباق 

مود ءزج  هک  یطبترم  بکرم  رارقا  رد  هل  رقم  تسا  هسنارف  یندـم  قوقح  هلمج  نآ  زا  هک  دـیدج  قوقح  رد  ناریا  یندـم  نوناق  فالخ  رب 
تمسق  يارب  لیلد  هک  دهاوخب  رقم  زا  دنک و  در  ار  مود  تمسق  هدومن و  هدافتسا  نآ  لوا  تمسق  زا  دناوتیمن  درادن  لوا  ءزج  اب  تافانم 
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. ددرگیمن موـلعم  هدوـمن  رقم  هک  ار  ةدارا  دوـشیمن و  ماـمت  رارقا  دوـشن  ماـمت  هک  ماداـم  هلمج  اریز  درواـیب ، تسا  وا  ءاـعدا  دروـم  هک  مود 

دروم رد  هسنارف  یندم  نوناق  « 1924  » هدام تهج  نیدب  دنامهفیم ، ار  رقم  دصق  دریذپیم و  همتاخ  مود  تمـسق  نایب  اب  رارقا  ۀـلمج  نیاربانب 
ار ءزج  ود  ره  تسین و  هیزجت  لـباق  وا  رارقا  ددرگ  نآ  در  یعدـم  دـیامن و  هعیدو  ذـخاب  رارقا  هدـناوخ  هچناـنچ  هـک  درادـیم  ررقم  هـعیدو 

. دنکیم در  ای  دریذپیم و  ناهاوخ 

- ءانثتساب بقاعتم  رارقا  هرصبت -

هک دناهداد ، ءانثتساب  بقاعتم  رارقاب  صاصتخا  ار  یتمسق  رارقا  باتک  رد  ءاهقف  دشابیم . طبترم  بکرم  رارقا  زا  یعون  ءانثتساب  بقاعتم  رارقا 
زا ار  ود  نآ  دناوتیمن  هل  رقم  دنک ، ءانثتسا  ار  نآ  زا  یئزج  سپس  دیامن و  يرماب  رارقا  یسک  هک  یتروص  رد  دوشیم : نایب  الیذ  نآ  هصالخ 

دحاو ةدارا  عوضوم  دناهلمج و  کی  هنم  ینثتسم  ینثتـسم و  اریز  دیامنن ، لوبق  ار  ءانثتـسا  دریذپب و  ار  لوا  ءزج  دیامن و  کیکفت  رگیدکی 
. دناهدوب

لـصفنم ءانثتـسا  هاگره  هکنآ  فالخ  رب  دـنادب ، دـحاو  رکیپ  ار  نآ  فرع  هک  يروطب  دـشاب  لـصتم  ءانثتـسا  هک  تسا  یتروص  رد  رما  نیا 
هماقا يرگید  رب  یـسک  هاگره  الثم  تسا . کیکفت  لباق  يرگیدکی  زا  هک  دراد  بوسحم  هناگادج  رما  ود  ار  نآ  فرع  هک  يروطب  دـشاب 

هل رقم  منویدـم ، لایر  رازه  هد  الا  لایر  رازه  دـصکی  دـیوگب  خـساپ  رد  هدـناوخ  دـیامنب و  وا  زا  لایر  رازه  دـصکی  هبلاـطم  دـنک و  يوعد 
اما تسا . هدرک  نایب  ءانثتـسا  هلمجب  هک  هدومن  لایر  رازه  دون  تینویدـمب  راـبخا  دوخ  رارقا  رد  رقم  اریز  دـیامن ، هیزجت  ار  ود  نآ  دـناوتیمن 

تینودمب رارقا  رقم  اریز  تسا ، کیکفت  لباق  رما  ود  منویدم  لایر  رازه  هد  نودب  دـیوگب  سپـس  منویدـم  لایر  رازه  دـصکی  دـیوگب  رگا 
. تسا هدرک  رسک  دوخ  رارقا  دروم  زا  تسا  هناگادج  ۀلمج  هک  لصفنم  ءانثتسا  ۀلیسوب  سپس  تسا و  هدومن  لایر  رازه  دصکیب  دوخ 
دیوگب رقم  هکنآ  دننام  دشاب  سنج  ود  زا  هکنآ  ای  الاب  لاثم  دننام  دشاب  هنم  ینثتسم  سنج  زا  ینثتـسم  هک  دیامنیمن  قرف  لصتم  ءانثتـسا  رد 

. دوشیم موکحم  رقم  یقابب  تبسن  نآ  ندومن  رسک  زا  سپ  هدومن و  ریعست  تروص  نیا  رد  منویدم  رالد  دص  الا  لایر  رازه  دصکی 
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- طبترم ریغ  بکرم  رارقا  ود -

لوا ءزجب  طوبرم  مود  ءزج  هک  دـشابیم  ءزج  ود  زا  بکرم  هک  تسیرارقا  زا  ترابع  طبترم  ریغ  بکرم  رارقا  تسا  ادـیپ  نآ  مان  زا  هکنانچ 
. تسا دوجوم  مود  ءزج  دشاب  رثا  الب  ای  دشابن  دوجوم  لوا  ءزج  هاگره  هک  يوحنب  تسین ،

هک دیوگب  باوج  رد  هدناوخ  هکنانچ  دـنکیم  هبلاطم  لایر  رازه  دـصکی  دـیامنب و  يرگید  رب  يوعد  ۀـماقا  ناهاوخ  هک  الاب  لاثم  رد  الثم 
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رگیدـکی اب  ود  نآ  مدوب و  هدـش  راکبلط  نم  مه  لایر  رازه  دـصکی  ینعی  تسا  هدـش  طقاس  رتاهت  ۀلیـسوب  یلو  ماهدوب  نویدـم  ار  غلبم  نآ 
بجوم هک  وا  بلط  ءاعدا  يارب  هدناوخ  زا  دنک و  هدافتـسا  دشاب  هدـناوخ  تینویدـم  هک  رارقا  لوا  ءزج  زا  دـناوتیم  ناهاوخ  دـناهدش . رتاهت 

رب یلو  تسا ، ناهاوخ  زا  وا  بلط  دوجوب  طونم  رتاهت  ققحت  هچ  رگا  هدش  رتاهت  یعدم  هدناوخ  هک  الاب  رارقا  رد  دهاوخب . لیلد  هدش  رتاهت 
هناگادج رما  ود  دنتـسین و  طبترم  رگیدکیب  بلط  ود  نآ  تهج  نیا  زا  دوبیم و  دوجوم  هدناوخ  بلط  تشادن  مه  یبلط  ناهاوخ  هک  ضرف 
دهاوخب هاگره  هدناوخ  تروص  نیا  رد  دوش  رکنم  ار  وا  بلط  دریذپب و  تینویدـمب  ار  وا  رارقا  هدرک  کیکفت  دـناوتیم  ناهاوخ  دنـشابیم و 

. دیامن هماقا  لیلد  دوخ  قباس  بلط  رب  دیاب  دنک  هدافتسا  رتاهت  زا 

. رارقا ندوب  لیکوت  لباق  - 6

زا رارقا  دـهد . ماـجنا  ار  رما  نآ  يرگید  ۀلیـسوب  دـناوتیم  صخـش  نآ  دـشابن  نوناـق  روـظنم  نآ  ماـجنا  رد  صخـش  ترـشابم  هک  يرما  ره 
يرگید عفنب  وا  نایزب  هک  دهد  تلاکو  يرگیدـب  یـسک  دـناوتیم  نیاربانب  دـنادیمن ، مزال  نآ  رد  نوناق  ار  صخـش  ترـشابم  هک  تسیروما 

. دهدب رارقا  رد  تلاکو  يرگیدب  یسک  دناوتیم  هک  تسا  هداد  هزاجا  ًاحیرص  یندم  یسرداد  نیئآ  « 62  » هدام دیامن . رارقا 
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دانسا رد  مود - باتک 

تایلک

ترابع دنـس  : » دیوگیم م  ق . « 1284  » هدام هکنانچ  حالطـصا  رد  دـنیامنیم و  دامتعا  نآـب  هک  دوشیم  هتفگ  يزیچب  تغل  رد  دنـس  فیرعت -
دـشاب نایامن  هحفـص  يور  رد  هک  تسیتمالع  ای  طخ  هتـشون ، زا  روظنم  دشاب .» دانتـسا  لباق  عافد  ای  يوعد  ماقم  رد  هک  هتـشون  ره  زا  تسا 

هک ياهحفص  دناهداد . رارق  دوخ  نیب  طباور  يارب  رفن  دنچ  ای  ود  هک  یتامالع  اهزمر و  دننام  لوادتم ، ریغ  ای  دشاب  لوادتم  طوطخ  زا  هاوخ 
. يرگید هدام  ای  زلف و  رجآ ، گنس ، بوچ ، هکنآ  ای  دشاب  هچراپ  ای  ذغاک  هک  دیامنیمن  یقرف  تسا  نایامن  نآ  رب  هتشون 

ینانچمه دشاب  هدش  پاچ  ای  یپک و  نیشام  ای  هدش  هتـشون  تسد  اب  یگنر  هدام  ۀلیـسوب  هک  درادن  یقرف  تسا  نایامن  هحفـص  رب  هک  یطخ 
حالطصا رد  هکنآ  يارب  دنشاب ، هدرک  داجیا  هحفص  رب  یگتسجرب  یتلآ  ۀلیـسوب  هکنآ  ای  دشاب  هدش  کح  هحفـص  رب  هک  دیامنیمن  قرف  هک 

تابثا يارب  ناوتب  ینعی  دریگ . رارق  یسرداد  رد  لیلد  دناوتب  هک  دشاب  هتشاد  ار  نآ  تیلباق  هتشون  نآ  دیاب  دوش ، هتفگ  دنس  ۀتشونب  یقوقح 
ار یئاوعد  دمآ  شیپ  هکنآ  ای  دـشاب  هدـشن  حرطم  یئاوعد  هکنآ  هاوخ  درب ، راکب  ار  نآ  قح ، يوعد  زا  عافد  ای  قح ، يوعد  ماقم  رد  ءاعدا 

. ددرگیمن بوسحم  دنس  هتشون  ره  الا  حاکن و  هلابق  دننام  دنهدن ، لامتحا  ناگدننک  میظنت 
، حاکن هراجا ، عیب ، لیبق  زا  تاعاقیا ، دوقع ، دننام  یقوقح  لامعا  رد  الومعم  دنس 

 66 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
یلجس دانسا  رد  هک  تافو  دلوت ، دننام  ددرگیم ، میظنت  دنس  جراخ  عیاقو  يدام و  لامعا  رد  ًائانثتسا  دوشیم و  هتـشون  عوجر  خسف و  قالط ،

. دوشیم تبث  لاوحا  تبث  رامآ و  هرادا  ۀلیسوب 
: تسا عون  ود  رب  دنـس  : » دیوگیم م  ق . « 1286  » ةدام يداع  یمـسر و  تسا : عون  ود  رب  دوشیم  هداد  نآب  هک  يراـبتعا  ۀـجرد  رظن  زا  دانـسا 

. ددرگیم نایب  ياهناگادج  لصف  رد  کی  ره  هک  يداع » یمسر و 
67 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
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یمسر دانسا  لوا - لصف 

یمسر دانسا  طئارش  لوا - ثحبم 

فیرعت

هدام « 1  » دوش میظنت  هطوبرم  تاررقم  قبط  رب  اهنآ  تیحالـص  دودـح  رد  یتلود  نیرومأـم  زا  یکی  ۀلیـسوب  هک  تسیاهتـشون  یمـسر  دـنس 
دزن رد  ای  یمسر  دانسا  رتافد  ای  كالما  دانسا و  تبث  هرادا  رد  هک  يدانسا  : » دیوگیم هدرک و  فیرعت  ار  یمسر  دنـس  یندم  نوناق  « 1287»

«. تسا یمسر  دنشاب  هدش  میظنت  ینوناق  تاررقم  قبط  رب  اهنآ و  تیحالص  دودح  رد  یمسر  نیرومأم  ریاس 
: تسا هدش  لئاق  یساسا  طرش  هس  یمسر  دنس  يارب  نوناق  ددرگیم  مولعم  دمآ  لمعب  ًاقوف  هک  یمسر  دنس  فیرعت  زا 

. یمسر رومأم  هلیسوب  دنس  میظنت  - 1
. دنس میظنت  رد  رومأم  تیحالص  - 2

. دنس میظنت  هب  هطوبرم  تاررقم  تیاعر  - 3
: دوشیم رکذ  الیذ  طیارش  زا  کی  ره  لیصفت 

. یمسر رومأم  ۀلیسوب  دنس  میظنت  - 1

میظنت  وا  تیرومأم  تدم  رد  یمسر  رومأم  ۀلیسوب  هک  دشابیم  یمسر  ینامز  دنس 
______________________________

: دومن هتسد  راهچ  ناوتیم  ار  یمسر  دانسا  ( 1)
دننام یئاضق  دانسا  - 3 يروشک . يرکشل و  تارادا  زا  رداص  ياهروتسد  دننام  يرادا  دانـسا  - 2 اهنامرف . اهنوناق و  دننام  ینوناق  دانـسا  - 1

. تبث رتافد  رد  یمیظنت  دانسا  - 4 هریغ . اهسلجم و  تروص  اههاگداد و  ياهرارق  ماکحا و 
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هاوخ دـشاب ، هدـش  نیعم  یمـسر  دنـس  میظنت  يارب  روشک  رادتیحالـص  تاماقم  فرط  زا  هک  تسا  یـسک  یمـسر  رومأـم  زا  روظنم  ددرگ .
(. یمسر رتافد  نوناق  هدام 3   ) دنشابیم يرتسگداد  ترازوب  هتسباو  هک  یمسر  دانسا  نارتفدرس  دننام  مدختسم  ریغ  ای  دشاب  تلود  مدختسم 

غالبا واب  شتمدخ  راظتنا  ای  هدش و  فاعم  تمدـخ  زا  ای  هدـشن و  نییعت  روشک  رادتیحالـص  ماقم  فرط  زا  تمـس  نیاب  هک  یـسک  نیاربانب 
یمسر رومأم  زا  مه  یسک  هچ  رگا  دشابیمن ، یمسر  دنک  میظنت  خیرات  نآ  زا  سپ  هک  ار  يدانسا  دوشیمن و  هتخانش  یمسر  رومأم  هدیدرگ 
لوصا قباطم  رظن  نیا  دیامنیم . ناربج  ار  دنـس  بیع  نآب ، یمومع  لهج  هک  دـننآ  رب  هسنارف  ياههاگداد  زا  یـضعب  دـشابن . هاگآ  وا  ندوبن 
راظتنا ای  تمدـخ  زا  تیفاعمب  رومأـم  عـالطا  ددرگیمن . بوسحم  یمـسر  دـیامن  میظنت  وا  هک  يدنـس  دـشابیمن و  ناریا  رد  لومعم  یئاـضق 

: دوشیم هتخانش  یمسر  رومأم  ددرگیمن و  وا  تیحالص  بلس  بجوم  نآ ، یمسر  غالبا  زا  لبق  دوخ  تمدخ 
هک یـسک  دننام  تسا ، هدوب  دـقاف  ار  مادختـسا  طئارـش  زا  یکی  تیرومأم  ماجنا  نامز  رد  یمـسر  رومأم  دوش  مولعم  هاگره  تسا  نینچمه 

رگا تسا  حیحص  شتیرومأم  دودح  رد  يرومأم  نینچ  تایلمع  نیاربانب  تسا . هدش  مادختـسا  یلو  هدوبن  اراد  ار  مادختـسا  يارب  مزال  نس 
. دوش فاعم  تمدخ  زا  مه  روبزم  تلعب  هچ 

. دنس میظنت  رد  رومأم  تیحالص  - 2
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هراشا

تیحالص دشاب . هتشاد  ًانوناق  ار  نآ  میظنت  تیحالص  ددرگیم  میظنت  وا  ۀلیسوب  دنس  هک  يرومأم  دیاب  دوش  هتخانش  یمسر  هکنآ  يارب  دنس 
. یبسن یتاذ و  تسا : مسق  ود  رب  یمسر  رومأم 

رومأم یتاذ  تیحالص 

طقف رومأم  نآ  هدـش ، نیعم  كالما  رتفد  تبث  يارب  هک  يرومأم  الثم  هدـیدرگ  لوحم  واب  هک  يرما  عون  رد  تسا  رومأـم  تیحالـص  نآ  و 
یـسرداد ای  لاوحا  لجـس  میظنت  ای  یمـسر  دانـسا  رتفد  رد  دنـس  تبث  دـننام  رگید  روما  ماجنا  يارب  دراد و  تیحالـص  رما  نآ  ماـجنا  يارب 

. تشاد دهاوخن  تیحالص 
69 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

- رومأم یبسن  تیحالص 

ناکم ورملق  ثیح  زا  هاوخ  هدیدرگ ، لوحم  واب  رادتیحالص  ماقم  فرط  زا  هک  يرماب  تبسن  تسا  رومأم  تارایتخا  دودح  زا  ترابع  نآ  و 
تبث رامآ و  هرادا  فرط  زا  هک  یسک  الثم  ددرگیم . میظنت  نانآ  يارب  دنس  هک  یـصاخشا  یقوقح  تیعـضو  ثیح  زا  هاوخ  دشاب و  نامز  ای 

ناگناگیب تایفوتم  تبث  هب  نارهت  زا  جراخ  رد  هک  درادن  تیحالص  دشابیم ، اراد  ار  نارهت  هزوح  ناگناگیب  تایفوتم  تبث  تیرومأم  لاوحا 
تسا و هدـش  رداص  رومأم  یبسن  تیحالـص  زا  جراخ  دانـسا  هنوگنیا  الا  و  دـنک ، تبث  ار  ناریا  عابتا  تاـیفوتم  نارهت  ةزوح  رد  اـی  دزادرپب 

. ددرگیمن بوسحم  یمسر 

. دنس میظنت  رد  ینوناق  تاررقم  تیاعر  - 3

هراشا

، ددرگ میظنت  تسا  اراد  ًانوناق  هک  ار  یتیحالـص  دودح  رد  یمـسر  رومأم  هلیـسوب  هک  تسین  یفاک  دوش  بوسحم  یمـسر  هکنآ  يارب  دنس 
دانسا زا  یعون  ره  يارب  روبزم  تافیرـشت  دشاب . هدش  تیاعر  زین  دنادیم  مزال  دنـس  میظنت  رد  نوناق  هک  یتافیرـشت  دیاب  نآ  رب  هوالع  هکلب 

. تسا هدش  ررقم  نآب  هطوبرم  نیناوق  ۀلیسوب  یمسر 

- تسا مزال  یمسر  دانسا  میظنت  رد  نآ  تیاعر  هک  یتافیرشت 

هراشا

: دشابیم مسق  ود  رب  تافیرشت  نیا 

دزادنایمن تیمسر  زا  ار  دنس  نآ  تیاعر  مدع  هک  یتافیرشت  فلا -

. دزادنایمن تیمسر  زا  ار  دنس  تسا  هدومن  حیرصت  یندم  نوناق  « 1294  » هدام هکنانچ  دانسا  ندومنن  ربمت 
هک دسریم  رظنب  دنکیمن .» جراخ  تیمـسر  زا  ار  دنـس  دریگیم  قلعت  دانـساب  هک  ربمت  قحب  عجار  تاررقم  تیاعر  مدع  : » م ق . « 1294  » هدام

دیاب ددرگن ، ملـسم  نوناق  ۀلیـسوب  دنـس  تیمـسر  رد  نآ  ریثأت  مدـع  هچنانچ  دـنادب  مزال  دنـس  میظنت  رد  ار  نآ  تیاعر  نوناق  هک  يرما  ره 
: »... دیوگیم هک  م  ق . « 1287  » هدام قالطا  اریز  تسناد  رثؤم  ار  نآ  تیاعر 
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هتـشون نوناق  روتـسدب  هک  ۀماننیئآ  ای  نوناق  ار  يرما  ره  هک  دـیامنیم  باجیا  تسا .» یمـسر  دنـشاب  هدـش  میظنت  ینوناق  تاررقم  قبط  رب 
طرش  هک  تسا  یتافیرشت  زا  دراد ، ررقم  دشاب  هدش 

 70 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
. دوب دهاوخ  دنس  تیمسر  زا  عنام  نآ  تیاعر  مدع  دشابیم و  دنس  تیمسر 

هتفگ هک   ) نیناوق عضو  هفـسلف  ۀلیـسوب  دنـس  رد  ینوناق  تافیرـشت  ریثأت  هجرد  صیخـشت  م و  ق . « 1287  » هدام قـالطا  زا  ندومن  رظنفرص 
نوناق زا  رتفد  رس  فلخت  طقف  يرگید  تافیرشت  تسا و  ربتعم  دنس  تیمـسر  رد  دروآیم  دراو  نیلماعتمب  نایز  شتیاعر  مدع  هچنآ  دوش :
دانسا میظنت  رد  یبیترتیب  زا  يریگولج  يارب  دنس  میظنت  رد  همزال  تافیرشت  زا  يرایـسب  اریز  تسا ، یئاضق  شور  زا  رود  دیآیم ) رامـشب 

. دشابیم دانسا  نآب  یمسر  رابتعا  نداد  و 

دزادنایم تیمسر  زا  ار  دنس  نآ  تیاعر  مدع  هک  یتافیرشت  ب -

: دنادب مزال  دنس  میظنت  رد  هدش  هیهت  نوناق  روتسدب  هک  ۀماننیئآ  ای  نوناق و  هک  ار  یتافیرشت  مامت  دنـس  میظنت  رد  هاگره  تشذگ  هکنانچ 
زا ار  دنـس  هنیعم  تافیرـشت  زا  یکی  تیاعر  مدـع  هک  دوش  رکذـتم  ًاحیرـص  نوناق  هکنآ  رگم  دوشیم ، بوسحم  یمـسر  دنـس  دوش  تیاعر 

م. ق . « 1294  » هدام رد  روکذم  ربمتب  عجار  تاررقم  دننام  دزادنایمن  تیمسر 
ریغ هلیسوب  دنـس  هاگره  دشاب و  اراد  ار  قوف  رد  هروکذم  هناگهس  طئارـش  هک  دوشیم  هتخانـش  یمـسر  یتقو  دنـس  دیدرگ ، رکذ  هچنآ  ربانب 

زا یکی  ای  دشاب و  هتشادن  ار  دنـس  نآ  میظنت  تیحالـص  هک  دوش  میظنت  یمـسر  نیرومأم  زا  یکی  هلیـسوب  ای  ددرگ و  میظنت  یمـسر  رومأم 
يداع دنـس  دـشاب  فرط  رهم  ای  ءاـضما  ياراد  هک  یتروص  رد  روبزم  دنـس  دـشاب ، هدـشن  تیاـعر  دنـس  میظنت  رد  ینوناـق  ررقم  تافیرـشت 

. دوب دهاوخ  اراد  ار  نآ  رب  هبترتم  راثآ  دوشیم و  هتخانش 
م) ةدام 1293 ق . )

دقاف ار  یـساسا  طئارـش  زا  یکی  هک  دوش  تباث  هکنآ  ات  ددرگیم  ضرف  یمـسر  دشابیم  ینوناق  یـساسا  طیارـش  ياراد  رهاظ  رد  هک  يدنس 
. دشابیم تابثا  لباق  یلیلد  عون  ره  هلیسوب  روبزم  ءاعدا  تسا ،

یمسر دانسا  راثآ  رد  مود - ثحبم 

هراشا

رابتعا  هتسناد  مزال  یمسر  دانسا  میظنت  رد  هک  یتاررقم  تیاعر  لباقم  رد  نوناق 
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لباقم رد  تیلوئـسم  هک  یمـسر  نیرومأم  هلیـسوب  روبزم  دانـسا  اریز  دشابیم ، نآ  دقاف  يداع  دانـسا  هک  تسا  هداد  دانـسا  نآب  یـصوصخم 
، نوناق دوش و  بلج  نانآ  تایلمعب  تبسن  یمومع  دامتعا  هک  تسا  هتـسیاش  دوشیم و  میظنت  یـصوصخم  تافیرـشت  تیاعر  اب  دنراد  نوناق 
رد یمـسر  نیرومأم  هلیـسوب  هک  يدانـسا  نیاربانب  دنک . نیمأت  روشک  رد  ار  یعامتجا  مظن  دناوتب  ات  دـیامن  ضرف  حیحـص  ار  اهنآ  تایلمع 

. دوشیم هتخانش  ربتعم  ددرگن  تباث  نآ  فالخ  هک  مادام  تسا  هدش  میظنت  ینوناق  تاررقم  دودح 
: ددرگیم نایب  تمسق  جنپ  رد  یمسر  دانسا  رابتعا 

یمسر دنس  تایوتحم  رابتعا  لوا - تمسق 

نیناوق قباطم  هک  يدنس  : » تبث نوناق  یحالصا  « 70  » هدام قبط  تسا . هدش  هتشون  دنس  رد  هک  دشابیم  یئاهاضما  تارابع و  دنس  تایوتحم 
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دوش »...  تباث  دنس  نآ  تیلوعجم  هکنآ  رگم  دوب ، دهاوخ  ربتعم  نآ  رد  هجردنم  ياهءاضما  تایوتحم و  مامت  تسا ، یمسر  هدیسر  تبثب 
تبسن اهنآب  هک  یـصاخشا  زا  تسا  دنـس  رد  دوجوم  ياهاضما  تارابع و  باستنا  تحـص  ضرف  یمـسر ، دنـس  تایوتحم  رابتعا  زا  روظنم 

رد دناوتیمن  فرط  دیامن ، دانتسا  یمسر  دنسب  هاگداد  رد  يرگیدب  تبسن  دوخ  ياعدا  تابثا  يارب  یسک  هکنانچ  نیاربانب  تسا . هدش  هداد 
هاوخ دیامن ، بیذکت  ای  دیدرت و  هدش  هداد  تبسن  ینیعم  صاخشاب  نآ  رد  هک  یئاهاضما  نینچمه  دنس و  نآ  رد  هجردنم  تارابع  باستنا 
هلمج هکنآ  ای  هدـشن و  رداص  وا  هیحان  زا  ءاضما  هک  دـنک  اعدا  فرط  هاگره  اذـل  نیلماعتم ، ای  دنـشاب  یمـسر  نیرومأم  زا  روبزم  صاخـشا 
رگم دوب ، دهاوخن  عومسم  تسا  هدومن  ءاضما  ار  دنس  هدناوخن  هکنآ  ای  تسین و  وا  راتفگ  زا  هدش  هداد  تبسن  هک  یسکب  دنس  رد  هجردنم 

میظنت  رد  نوناق  هک  یتافیرشت  تیاعر  اریز  دنک ، زاربا  دوخ  تاراهظا  رب  یلیلد  دیامن و  تیلعج  يوعد  نآب  تبسن  هکنآ 
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تسا هدش  هداد  تبسن  اهنآب  هک  تسا  یصاخشاب  دنس  رد  ياهاضما  تایوتحم و  باستنا  رودص و  ضرف  بجوم  هتسناد ، مزال  یمسر  دنس 
دیدرت راکنا و  دراد  ار  یمسر  دانسا  رابتعا  هک  يدانسا  ای  یمـسر  دانـسا  لباقم  رد  : » م ق . « 1292  » ةدام ددرگ . تباث  نآ  فالخ  هکنآ  اـت 
رابتعا زا  ینوناق  تاهج  زا  یتهجب  روبزم  دانسا  هک  دیامن  تباث  ای  دنک  روبزم  دانساب  تبسن  تیلعج  ياعدا  دناوتیم  فرط  تسین و  عومـسم 

«. تسا هداتفا 
دشابیم و ربتعم  نآ  تایوتحم  رودص ، تحصب  یگدیسر  نودب  ددرگ ، دانتسا  زاربا و  یئاوعد  رد  یمسر  دنـس  هاگره  دش  هتفگ  هچنآ  ربانب 
ار نآ  ناوتیمن  هک  يداع  دنـس  فالخب  دوب ، دهاوخن  نآ  تایوتحم  رودص  باستنا و  تحـص  رب  هدننکزاربا  ۀیحان  زا  لیلد  ۀماقاب  یجایتحا 

دناوتیم فرط  هک  تسا  تهج  نیدـب  ددرگ  زاربا  هدننکدانتـسا  ۀـیحان  زا  نآ  تایوتحم  رودـص  باستنا و  رب  لیلد  هکنآ  رگم  تسناد  ربتعم 
. دیامن افتکا  دیدرت  ای  بیذکتب  عافد  ماقم  رد 

یمسر دنس  تاجردنم  رابتعا  مود - تمسق 

هراشا

هک تایوتحم  فالخب  تسیونعم  روما  زا  دنس  تاجردنم  رگید  ترابعب  تسا . هدش  دیق  دنس  رد  هک  دشابیم  یتارابع  دافم  دنـس  تاجردنم 
. دشابیم يدام  روما  زا 

یسک هیحان  زا  یمسر  دنس  زاربا  زا  سپ  تسا  نکمم  هکلب  دشابیمن  دنس  تایوتحم  باستنا  تحصب  رصحنم  یمـسر  دنـسب  عجار  فالتخا 
دوش یعدم  هکنانچ  ددرگ ، نآ  تاجردـنم  تیعقاو  ققحت و  رکنم  دوخب ، دنـس  تایوتحم  باستنا  تحـصب  میلـست  اب  وا  فرط  هاگداد ، رد 

دشابیم و عقاو  فالخ  رب  یلو  تسا ، هدیدرگ  رداص  اهنآ  زا  هدش  هداد  رگید  صاخشا  ای  یمـسر و  رومأمب  تبـسن  هک  یتاراهظا  تارابع و 
؟ تسا یگدیسر  لباق  روبزم  يوعد  ایآ  دیامن . هماقا  دوخ  ۀتفگ  رب  مه  لیلد 

. ددرگ حیرشت  یمسر  دنس  تاجردنم  تیعضو  دیاب  البق  قوف  شسرپب  خساپ  يارب 
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: تسا مسق  ود  رب  یمسر  دنس  تاجردنم 

. یمسر رومأم  تایمالعا  - 1

هراشا

. تسا هتشاد  مالعا  دوخ  تاسوسحم  تادوهشم و  زا  یمسر  رومأم  هک  تسا  دنس  تاجردنم  زا  یتمسق  نآ  و 
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رد دوخ  تیرومأم  ماجنا  رد  هک  دـشابیم  يدـیدش  تیلوئـسم  همکاح و  تئیه  ۀلیـسوب  وا  باصتنا  رظن  زا  یمـسر  رومأـم  تاـیمالعا  راـبتعا 
نیدب هکنآ  ات  دیامنب . ینوناق  هلوحم  فئاظو  دودح  رد  ار  وا  تایلمع  تحص  ضرف  نوناق  تسا  هدش  بجوم  رما  نیا  و  دراد . نوناق  لباقم 

یمـسر واب  هطوبرم  روما  رد  رورم  روبع و  رومأـم  نابـساپ  شرازگ  هک  تسنیا  دزاـس . رارقرب  ار  یعاـمتجا  مظن  دـناوتب  همکاـح  هوق  هلیـسو 
. درادـن مزـال  فلخت  رب  يرگید  لـیلد  تسیفاـک و  هاـگداد  رد  وا  شرازگ  رورم  روبع و  تاررقم  زا  فلخت  يواـعد  رد  دوـشیم و  هتخاـنش 

تیرومأم دودـح  رد  هک  نآ  لاثما  دنـس و  تبث  خـیرات  نیلماعتم ، تیوه  دـننام  دوخ  تاسوسحم  تادوهـشم و  زا  رتفد  رـس  هچنآ  نیارباـنب 
دوش تباث  ینعی  ددرگ ، تباث  نآ  تیلعج  هکنآ  رگم  دشابیم ، تقیقح  اب  قباطم  هک  دوشیم  ضرف  دـیامنیم ، دـیق  دنـس  رد  دراد  هک  یمـسر 

ار نمث  ادقن  يرتشم  هک  دشاب  هدـش  دـیق  یمـسر ، دانـسا  رتفد  رد  یمیظنت  هناخ ، شورف  دنـس  رد  هچنانچ  الثم  تسا  تقیقح  فالخ  رب  هک 
دیامن تباث  دنک و  ار  تمسق  نآ  تیلعج  يوعد  عیاب  هکنآ  رگم  دوب ، دهاوخ  ملسم  عیابب  يرتشم  فرط  زا  نمث  میلـست  دومن ، میلـست  عیابب 

مود تمسق  دوب . دهاوخ  رثا  الب  نمث  تفایرد  زا  عیاب  راکنا  نیاربانب  تسا . هدومن  دیق  ار  نمث  دیـسر  تقیقح  فالخ  رب  یمـسر  رومأم  هک 
ای هجو  هیدأتب  دـهعت  ای  لام  ای  هجو  زا  یتمـسق  ای  مامت  ذـخاب  عجار  یمـسر  دانـسا  تاجردـنم  راکنا  تبث ...« : نوناـق  یحالـصا  « 70  » هدام

تسین »...  عومسم  لام  میلست 
فرط تسین و  عومـسم  دیدرت  راکنا و  دراد  ار  یمـسر  دانـسا  رابتعا  هک  يدانـسا  ای  یمـسر  دانـسا  لباقم  رد  : » م ق . « 1292  » هدام قالطا 

«. تسا داتفا  رابتعا  زا  ینوناق  تاهج  زا  یتهجب  روبزم  دانسا  هک  دیامن  تباث  ای  دنک  روبزم  دانساب  تبسن  تیلعج  ياعدا  دناوتیم 
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، دنـس تاجردنم  زا  یمـسر  رومأم  تایمالعا  فالخ  تابثا  يارب  طقف  هک  دور  نآ  مهوت  م . ق . « 1292  » هدام داـفمب  هجوت  زا  تسا  نکمم 
عومـسم هابتـشا  يوعد  و  تسا ، هداتفا  رابتعا  زا  خـسف  هلاقا و  دـننام  تاهج  زا  یتهجب  دنـس  هک  درک  ءاعدا  اـی  دومن و  تیلعج  يوعد  دـیاب 

رومأـم تاـیمالعا  راـبتعا  اریز  دوشیم ، عفر  مهوت  نیا  یهجوت  نیرتـمک  اـب  یلو  تسا ، نکمم  رومأـم  هابتـشا  ضرف  هکنآ  لاـح  دـشابیمن و 
هراما نیا  تسا و  هدـش  لئاق  یمـسر  نیرومأم  تایلمع  يارب  نوناق  هک  دـشابیم  یتحـص  ضرف  ظاحل  زا  طـقف  دنـس  تاجردـنم  زا  یمـسر 
تباث ار  نآ  فالخ  ناوتیم  دشاب  هدومنن  عنم  ۀحارص  نوناق  هک  یلیلد  ره  ۀلیسوب  تسا و  ربتعم  هدشن  تباث  نآ  فالخ  هک  ینامز  ات  ینوناق 
دوشیم طابنتسا  م . ق . « 1292  » هدام زا  هچنآ  تسا و  هتسنادن  ربتعم  یمـسر  دنـس  لباقم  رد  ار  یئاضق  هراما  تداهـش و  نوناق ، طقف  درک و 

عقاو فالخ  ار  نآ  تسوا  هیلع  رب  دنس  هک  یسک  هاگره  دوشیمن و  هتفریذپ  تسا  لیلد  نودب  یئاعدا  هک  دیدرت  راکنا و  يوعد  هک  تسنآ 
، یئاوعد نینچ  لوبق  مدع  تروص  رد  اریز  دـشابیم ، هتفریذـپ  زین  لیلد  زاربا  اب  هابتـشا  يوعد  نیاربانب  دـیامن . تابثا  ار  نآ  دـناوتیم  دـنادیم 

يوعد نتفریذپ  دشابیم و  قطنم  فلاخم  رما  نیا  تسا و  هدومنن  دوخ  نیرومأم  تایلمع  رب  هابتـشا  ضرف  راذـگنوناق  هک  دوب  نآ  رب  یتسیاب 
قبط ینوناق  تاراما  هیلک  هکنیاب  هجوت  اب  و  درادن ، هدیدرگ  نیرومأم  تایلمع  تحص  ضرف  بجوم  هک  راذگنوناق  روظنم  اب  یتافانم  هابتشا 
دنـس تاجردـنم  فالخ  يوعد  نتفریذـپ  نوناق  مه  ًۀحارـص  تسا و  هدـشن  تباث  نآ  فالخ  هک  ماداـم  دـشابیم  ربتعم  م  ق . « 1323  » هدام
هدام رد  لعج  زا  روظنم  هکنآ  رب  هوالع  درادن . دوجو  یعنام  یمسر  دنـس  لباقم  رد  هابتـشا  يوعد  لوبق  يارب  تسا ، هدومنن  عنم  ار  یمـسر 
لعج يرفیک و  لعج  زا  تسا  معا  لعج  هملک  رگید  ترابعب  هابتـشا ، رثا  رد  هکنآ  اـی  دـشاب  تین  ءوس  اـب  هاوخ  تسا  عقاو  فـالخ  نتـشون 

. یندم

- دنس خیرات  رابتعا  رد  هرصبت -

نیناوق زا  يرایـسب  دناهداد و  صیـصخت  ار  ۀناگادج  لصف  یمـسر  دنـس  رد  جردنم  خیرات  رابتعاب  عجار  دوخ  بتک  رد  یجراخ ، نییقوقح 
. دناهداد صاصتخا  نآب  م . ق . « 1305  » هدام دننام  یصوصخم  هدام  زین 
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طقف خـیرات  يداع  دانـسا  رد  یلو  ثلاث  صاخـشا  هیلع  رب  یتح  تسا  ربتعم  میظنت  خـیرات  یمـسر  دانـسا  رد  : » دـیوگیم م  ق . « 1305  » هدام
«. تسا ربتعم  هدش  تیصو  وا  عفن  هب  هک  یسک  نانآ و  هثرو  هتشاد و  اهنآ  میظنت  رد  تکرش  هک  یصاخشا  ةرابرد 

نیاربانب تسا . هدش  دیق  دنس  رد  هک  دشابیم  دنس  میظنت  خیرات  تحص  ضرف  ثلاث  صاخـشاب  تبـسن  یمـسر  دنـس  خیرات  رابتعا  زا  روظنم 
لماعتم فرط  زا  روبزم  دنس  دوش و  هماقا  لماعتم  اب  یثلاث  صخش  نیب  يوعد  سپس  ددرگ و  میظنت  رفن  ود  نیب  یمسر  لاقتنا  دنـس  هچنانچ 

. درادن يرابتعا  واب  تبسن  نآ  خیرات  تسا و  هناگیب  يزاربا  دنسب  تبسن  هک  دنک  اعدا  دناوتیمن  ثلاث  صخش  ددرگ ، زاربا 
تسا یمسر  رومأم  تایمالعا  زا  یمسر  دنس  رد  خیرات  هچ  دشابیم  مزال  ریغ  عوضوم  نیا  يارب  هدحیلع  لصف  صاصتخا  هک  دسریم  رظنب 

زا نیناوق  رد  مه  هدام  صاصتخا  دوشیم و  هتخانش  ربتعم  ثلاث  صاخشا  هلماعم و  نیفرطب  تبـسن  یمـسر  نیرومأم  رگید  تایمالعا  دننام  و 
اب رگید  فرط  زا  دیآیم و  شیپ  صاخـشا  نیلماعتم و  نیب  يواعدب  یگدیـسر  رد  نآب  دانتـسا  هک  تسا  دنـس  خیرات  تیمها  رظن  زا  یفرط 
رد ثلاث  صاخـشاب  تبـسن  نآ  رابتعا  تسا و  ربتعم  ناـنآ  ماـقم  مئاـق  ثارو و  نیفرط و  ةراـبرد  یمـسر  دانـسا  : » م ق . « 1290  » هداـم رکذ 

. تسا هدوب  « 1305  » هدام رکذب  راچان  دشاب .» هدرک  حیرصت  نوناق  هک  تسا  یتروص 
نانآ ماقم  مئاق  ثارو و  نیلماعتم و  هیلع  رب  تهج  نیدب  دشابیم و  رثؤم  هلماعم  نیفرط  قیدصت  رارقا و  رظن  زا  يداع  دنـس  رد  خـیرات  رابتعا 

دناهتشادن و دنس  میظنت  رد  هلخادم  هنوگچیه  ثلاث  صاخـشا  نوچ  دوب و  دهاوخ  ربتعم  يداع  دنـس  تاجردنم  هیقب  دننام  فالخ  تابثا  ای 
. تشاد دهاوخن  يریثأت  هنوگچیه  ثلاث  صاخشاب  تبسن  نیاربانب  دراذگب ، لبق  خیرات  يداع  دنس  هدنسیون  تسا  نکمم 

. دارفا تایمالعا  - 2

رومأم  روضح  رد  دارفا  تاراهظا  زا  یکاح  هک  تسا  دنس  تاجردنم  زا  یتمسق  نآ  و 
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فظوم ار  یمسر  رومأم  نوناق  دیامنیم و  سکعنم  دنس  رد  دوخ  تاسوسحم  ای  تادوهشم و  زا  یمـسر  رومأم  هک  يروما  دشابیم . یمـسر 
. تسا یمسر  رومأم  فیاظو  دودح  زا  جراخ  نآ  نتشون  اریز  دشابیم ، دارفا  تایمالعا  مکح  رد  تسا  هدومنن  نآ  نتشونب 

ار نآ  تحـص  ضرف  نوناق  هک  دـشابیم  یمـسر  نیرومأم  تایلمع  رب  دامتعا  ظاحل  زا  یمـسر  رومأم  تاـیمالعا  راـبتعا  دـش  هتفگ  هکناـنچ 
تـسیرابتعا رظن  زا  دارفا  تایمالعا  رابتعا  یلو  دومن . تابثا  ار  نآ  فالخ  ناوتیمن  تیلعج  يوعد  ۀلیـسوب  زج  تهج  نیدـب  تسا و  هدومن 

تایمالعا تحص  تیلوئسم  نیاربانب  دهدیمن ، رییغت  ار  نآ  تیعقاو  یمـسر  رومأم  ۀلیـسوب  روما  نآ  نتـشون  الا  دشابیم و  اراد  اهنآ  رارقا  هک 
اب نآ  تقباطم  مدع  رد  یتیلوئـسم  نینچمه  نآ و  مقـس  تحـص و  رد  قیقحت  ۀفیظو  هنوگچیه  یمـسر  رومأم  تسنانآ و  دوخ  ةدهعب  دارفا 

. درادن عقاو 
رتفد رد  دسیونیم و  دنس  رد  دشابن  هنـسح  قالخا  یمومع و  مظن  نوناق و  فالخ  رب  هچنانچ  ار  نیلماعتم  تاراهظا  یمـسر  دانـسا  رتفد  رس 

رب تاهج  زا  یتهجب  تسا  هدیدرگ  دیق  دنس  رد  هدش و  راهظا  نیلماعتم  فرط  زا  هچنآ  دوش  یعدم  یـسک  هاگره  هک  تسنیا  دیامنیم . تبث 
دنـس تاجردنم  زا  دارفا  تایمالعا  رگید  ترابعب  دیامن . تابثا  دـنک  تیلعج  يوعد  هکنآ  نودـب  ار  نآ  دـناوتیم  دـشابیم ، تقیقح  فالخ 

تسا و هدـیدرگ  تبث  یمـسر  رومأم  ۀلیـسوب  هداتفا و  قافتا  یمـسر  رومأم  روضح  زا  جراخ  هک  تسیروماـم  هب  ناـنآ  یبتک  رارقا  یمـسر ،
: نیاربانب تسا .» یهافش  رارقا  مکح  رد  یبتک  رارقا  : » م ق . « 1280  » ةدام روتسدب 

رارقا اریز  تسین »....  عومسم  رارقا  زا  دعب  راکنا  : » م ق . « 1277  » هدام لوا  تمسق  روتسدب  دارفا - تایمالعاب  تبسن  راکنا  نتفریذپن  فلا -
وا هیلع  تسا و  هدومن  قیدصت  ار  نآ  هدننکرارقا  هدرک و  تبث  یمـسر  رومأم  هدمآ و  لمعب  تسا  ینوناق  تیلها  ياراد  هک  یـسک  ۀیحان  زا 
رما نیا  تـبثم  م . ق . « 1292  » هدام دـیامن  فرط  رب  ار  قباس  رارقا  راـثآ  دوخ  يدوخب  دـناوتیمن  تسا  وا  عفنب  هک  يراـکنا  و  دـشابیم ، رثؤم 

. تسا
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يرما لباقم  رد  ای  دـشاب و  طلغ  هابتـشا و  رب  ینتبم  ای  دـساف و  دارفا  تایمالعا  تسا  نکمم  دارفا - تایمالعا  فـالخ  يوعد  نتفریذـپ  ب -
نتفریذپ  تسا . هدشن  ماجنا  هک  هدوب 
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، یلیلحت رظن  زا  اریز  تشاد ، دـهاوخن  یعناـم  ثلاـث  صاخـشا  فرط  زا  نینچمه  وا و  ماـقم  مئاـق  هدـننکمالعا و  فرط  زا  فـالخ  يوـعد 

یمسر رتفد  رد  هدمآ و  لمعب  یمسر  رومأم  روضح  رد  هک  دوریم  رامشب  هاگداد  زا  جراخ  یبتک  رارقا  دنـس ، تاجردنم  زا  دارفا  تایمالعا 
یمـسر رومأم  روضح  رد  مالعا  تسا و  شریذپ  لباق  رارقا  فالخ  رب  يوعد  الوصا  دیدرگ  نایب  رارقا  باتک  رد  هکنانچ  تسا و  هدش  تبث 

، یمـسر تافیرـشت  طقف  اریز  دوشن ، هتفریذـپ  فالخ  يوعد  هک  ددرگیمن  بجوم  مه  یمـسر  رتفد  رد  نآ  تبث  ای  هدـننکمالعا و  ءاضما  و 
زا هاوخ  عفنيذ  هچنانچ  نیاربانب  دنیامنیم . یقلت  ار  نآ  رتيدج  دیامنیم و  دوخ  تایمالعا  ینوناق  بقاوعب  هجوتم  رتشیب  ار  ناگدـننک  مالعا 

هاگداد رد  نآ  زاربا  اب  دـناوتیم  دـشاب ، هتـشاد  دارفا  تایمالعا  فالخ  رب  لیلد  ثلاث ، صاخـشا  زا  هاوخ  دـشاب و  اـهنآ  ماـقم  مئاـق  نیفرط و 
. دوشیم لمع  دش  تباث  هچنآ  قبط  تمسق  نآ  رد  دیدرگ  تباث  هاگره  دیامن و  يوعد  ۀماقا  حلاص 

. یحالصا « 70  » هدام هرصبت  یندم و  نوناق  « 1277  » هدام زا  تشذگ  هچنآ  ربانب 
طلغ هابتـشا و  رب  ینتبم  ای  دساف و  هدمآ  لمعب  یمـسر  رومأم  روضح  رد  هک  ار  يرارقا  دیامن  اعدا  دـناوتیم  عفنيذ  دوشیم  موهفم  تبث ، ق .
رارقا هک  دوش  یعدـم  نیفرط  زا  یکی  هکناـنچ  دـشاب ، لوبق  لـباق  هک  دـنک  رکذ  يرذـع  رارقا  يارب  هک  یتروص  رد  تسا  نینچمه  هدوـب و 
لباقم رد  دهعت  رارقا و  نآ  هکلب  هدوبن ، هداس  روطب  تسا  هدیدرگ  هک  ار  یهجو  ای  لام  میلستب  دهعت  ای  تسا و  هدش  هک  یلام  ای  هجو  ذخاب 

ای هدـشن و  ماجنا  نونکات  هداد و  هل ) دـهعتم   ) رگید فرط  هک  تسا  هدوب  هتفـس  ای  کچ  ای  تارب و  ای  هلاوح و  ای  يداـع و  اـی  یمـسر  دـنس 
. تسا هدیدرگن  تخادرپ  هتفس  ای  کچ  ای  تارب  ای  هلاوح 

ای هابتـشا  رب  ینبم  ای  دساف  وا  رارقا  هک  دـنک  ءاعدا  رقم  رگا  نکیل  تسین  عومـسم  رارقا  زا  دـعب  راکنا  : » دـیوگیم یندـم  نوناق  « 1277  » هدام
رارقا دیوگب  هکنیا  لثم  دـشاب  لوبق  لباق  هک  دـنک  رکذ  يرذـع  دوخ  رارقا  يارب  هک  یتروص  رد  تسا  نینچمه  دوشیم و  هدینـش  هدوب  طلغ 

«. تسین رارقاب  رضم  هدشن  تابثا  هکیمادام  هروکذم  يواعد  نکیل  هدشن  لوصو  هک  هدوب  هلاوح  ای  دنس  لباقم  رد  هجو  نتفرگب 
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میلست ای  هجو  هیدأت  ای  هدرک  یلام  ای  هجو  ذخاب  رارقا  یمـسر  دنـس  بجومب  هک  یـسک  هاگره  : » تبث م  یحالـصا ق . مداتفه  ةدام  ةرـصبت 
هک تسا  هدوب  یبلط  ۀتف  ای  کچ  ای  تارب  ای  هلاوح  ای  يداع  ای  یمسر  دنس  لباقم  رد  وا  دهعت  ای  رارقا  هک  دوش  یعدم  هدومن  دهعت  ار  یلام 

یگدیسر لباق  يوعد  نیا  تسا  هدیدرگن  تخادرپ  بلط  هتف  ای  کچ  ای  تارب  ای  هلاوح ، ای  هدشن ، ماجنا  دهعت  نآ  هداد و  واب  هلماعم  فرط 
«. دوب دهاوخ 

یمسر دنس  تاجردنم  فالخ  رب  يوعد  موس - تمسق 

زا ریغ  لیلد  عون  ره  ۀلیـسوب  دارفا ) تایمالعا  زا  اـی  دـشاب  یمـسر  رومأـم  تاـیمالعا  زا  هاوخ   ) یمـسر دنـس  تاجردـنم  فـالخ  رب  يوعد 
دنس دناوتیمن  دوریم و  رامشب  یتابثا  هلدا  نیرتفیعـض  یـسانشناور  رظن  زا  تداهـش  اریز  دوب ، دهاوخ  تابثا  لباق  یئاضق  هراما  تداهش و 

تابثا لباق  تداهشب  ار  یمسر  دنس  تاجردنم  اب  فلاخم  يوعد  تسا و  هدش  رکذتم  م  ق . « 1309  » هدام هکنانچ  دیامن ، لزلزتم  ار  یمسر 
دانتـسا لباق  یتروص  رد  م  ق . « 1324  » هدام روتـسدب  دشابیم و  تداهـش  فیدر  رد  تابثا  شزرا  رظن  زا  مه  یئاضق  هراما  تسا و  هتـسنادن 

. دیامن لیمکت  ار  رگید  هلدا  دناوتیم  یئاضق  هراما  تداهش و  زا  کی  ره  یلو  دشاب ، تابثا  لباق  دوهش  تداهشب  يوعد  هک  تسا 
. تشذگ دارفا  تایمالعا  یمسر و  نیرومأم  تایمالعا  تمسق  رد  یمسر  دنس  تاجردنم  فالخ  يوعد  لیصفت 

یمسر دنس  رابتعا  دودح  مراهچ - تمسق 
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هراشا

زا تسین و  ناسکی  دانـسا  یمامت  رابتعا  دودح  تسا . دنـس  تاجردنم  یقوقح  تارثا  ندـش  لمحتم  یمـسر  دنـس  رابتعا  دودـح  زا  روظنم 
ربتعم  وا  ینوناق  ماقم  مئاق  نینچمه  تسا و  هدرک  ءاضما  ار  نآ  هک  یسک  هیلع  رب  هتشون  ره  الوصا  دشابیم ، توافتم  دنس  عوضوم  ظاحل 
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هک دنتـسه  يرگید  دانـسا  یلو  دشابیم  وا  نیـشناج  مه  ینوناق  ماقم  مئاق  تسا و  هدومن  لمحت  ار  نآ  جیاتن  دوخ  هدـننکءاضما  اریز  تسا ،

دانسا : » دیوگیم م  ق . « 1290  » هدام هک  تسنیا  دشابیم . رثؤم  زین  ثلاث  صاخـشاب  تبـسن  فالتخا  زا  يریگولج  یعامتجا و  حـلاصمب  رظن 
هدرک حیرصت  نوناق  هک  تسیتروص  رد  ثلاث  صاخشاب  تبـسن  اهنآ  رابتعا  تسا و  ربتعم  نانآ  ماقم  مئاق  ثارو و  نیفرط و  ةرابرد  یمـسر 

: تسا مسق  ود  رب  رابتعا  دودح  رظن  زا  یمسر  دانسا  دوشیم  مولعم  روبزم  ةدام  زا  هکنانچ  دشاب .»

- تسا ربتعم  نانآ  ماقم  مئاق  هلماعم و  نیفرطب  تبسن  هک  يدانسا  فلا -

فلاخم هک  يدودح  رد  دوخ  ندومن  مزتلم  رد  نینچمه  دوخ و  لاوما  قوقح و  رد  فرـصت  رد  دشابیم  ءافیتسا  تیلها  ياراد  هک  سک  ره 
نیا ققحتب  فارتعا  رارقا و  زا  تیاکح  یمـسر  دنـس  نوچ  دش و  دـهاوخ  لمحتم  ار  دوخ  یقوقح  لامعا  راثآ  و  تسا ، دازآ  دـشابن  نوناق 

لمحتم دـناهدومن  ءاضما  ار  دنـس  تسا و  هدـش  هداد  تبـسن  اهنآب  روما  نآ  هک  یـصاخشا  ای  صخـش  ار  نآ  راثآ  راچان  دـیامنیم  روما  لیبق 
: كالما دانسا و  تبث  ق . مکی . داتفه و  هدام  دش . دنهاوخ 

هک یصاخشا  هیلک  هدرک و  دهعت  هک  یفرط  ای  نیفرطب ، تبسن  اهنآ  رد  هجردنم  تادهعت  تالماعمب و  هعجار  تمـسق  رد  هدش  تبث  دانـسا  »
ار هدش  تبث  دانـسا  رد  جردنم  تالماعم  تادهعت و  الاب  هدام  تشاد .» دنهاوخ  رابتعا  تیمـسر و  دـنوشیم  بوسحم  نانآ  ینوناق  ماقم  مئاق 

تبسن هتـسناد و  ربتعم  یمـسر و  دنوشیم  بوسحم  نانآ  ینوناق  ماقم  مئاق  هک  یـصاخشا  هیلک  هدرک و  دهعت  هک  یفرط  ای  نیفرطب و  تبـسن 
روما زا  رابتعا  بلس  رب  لمح  ار  نوناق  توکس  تسا . هدراذگ  توکـسم  خسف ) ءاربا - طاقـسا  لیبق  زا   ) تاعاقیا ریراقا و  دننام  روما  ریاسب 

. تسا هتخادرپ  نآ  رکذـب  هدام  ددرگیم ، جرد  دانـسا  رد  هک  دـشابیم  یعیاش  روما  زا  تادـهعت  تـالماعم و  نوچ  هکلب  دومن ، ناوتیمن  قوف 
تادهعت و يارب  یتیـصوصخ  اذل  هدمآ  لمعب  نآ  رد  هک  تسا  یئاضما  قیدـصت و  ظاحل  زا  دـیدرگ . نایب  ًاقباس  هک  یحرـشب  دانـسا  رابتعا 

یقوقح لامعا  زا  کـی  ره  هچ  رگا  دومن ، ضرف  روبزم  صیـصخت  يارب  یلمحم  اـت  دـیدرگ  لـئاق  ناوتیمن  یقوقح  راـثآ  رظن  زا  تـالماعم 
هتخانش  نآ  يارب  فرع  نوناق و  هک  دشابیم  یصاخ  راثآ  ياراد 
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هکلب درادن  یمـسر  دنـسب  یـصاصتخا  قوف  رابتعا  هک  دوشیم  مولعم  دـیدرگ ، رکذ  يداع  یمـسر و  دانـساب  عجار  قباس  رد  هچنآ  زا  تسا .
رارقا زا  فشک  هدـیدرگ و  دـیق  دنـس  رد  هک  تسا  قیدـصت  ءاضما و  دنـس ، راـبتعا  طاـنم  اریز  دـشابیم ، روبزم  رثا  ياراد  زین  يداـع  دانـسا 

رهم هک  یسکب  نآ  باستنا  هک  يداع  دنسب  م  ق . « 1291  » هدام اذل  دنناسکی ، يداع  یمسر و  دانسا  ظاحل  نیا  زا  دیامنیم و  نآ  تاجردنم 
. تسا هداد  یمسر  دنس  رابتعا  دشاب  ملسم  هدومن  ءاضما  ای  و 

________________________________________

ه ق ناریا ، نارهت -  ۀیمالسا ، تاراشتنا  دلج ،  6 یماما ،)  ) یندم قوقح  نسح ، دیس  یماما ،
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لصا يانبم  تشاد . دهاوخن  تیارس  نآ  یقوقح  تارثا  دشابیمن و  ربتعم  ثلاث  صاخشاب  تبـسن  رفن  دنچ  ای  ود  نیب  یمیظنت  یمـسر  دانـسا 
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هک یـصاخشاب  تبـسن  دوش و  لمحتم  ار  نآ  یقوقح  تارثا  هیلک  دـیاب  دـیامنب  دـهعت  اـی  رارقا و  يدنـس  رد  یـسک  نوچ  هک  تسنآ  روبزم 
یسک لمع  زا  دیابن  اریز  تشاد ، دهاوخن  يریثأت  دشاب  هتخانشن  ماقم  مئاق  ار  نانآ  مه  نوناق  دناهتشادن و  دنس  میظنت  رد  هلخادم  هنوگچیه 
تبسن ار  دنـس  رابتعا  م  ق . « 1290  » هدام هک  تسا  تهج  نیدـب  دـیامن  باجیا  ار  نآ  یعامتجا  حـلاصم  هکنآ  رگم  دوش ، ررـضتم  يرگید 

دیاب راچان  دیامن  ار  یهجو  تخادرپ  دهعت  دیز  يدنس  رد  هاگره  دش  هتفگ  هچنآ  ربانب  تسا . هدرک  نوناق  حیرـصتب  طونم  ثلاث  صاخـشاب 
رد دنک و  میلست  ار  نآ  هدنـشورف  دیاب  دشورفب  ورمعب  ار  یباتک  دیز  يدنـس  ۀلیـسوب  هاگره  تسا  نینچمه  دیآ و  رب  نآ  تخادرپ  هدهع  زا 
رد دناوتیم  درادن و  يریثأت  صخـش  نآب  تبـسن  روبزم  دنـس  دوش ، نآ  تیکلام  یعدم  دشاب و  يرگید  فرـصت  رد  باتک  نآ  هک  یتروص 

. دیامن عافد  درادن  يریثأت  واب  تبسن  رفن  ود  نیب  یمیظنت  دنس  هکنآ  دانتساب  يدنس  نینچ  لباقم 

- تسا ربتعم  ثلاث  صاخشاب  تبسن  هک  يدانسا  ب -

هراشا

نایب الاب  رد  هک  دشابیم  یقوقح  لصا  فالخ  رب  ثلاث  صاخـشاب  تبـسن  رفن  دنچ  ای  ود  نیب  یمیظنت  يدانـسا  یقوقح  تارثا  نداد  تیارس 
نآب حیرـصت  دنادب و  مزال  ار  نآ  یمومع  مظن  رظن  زا  نوناق  هک  تسیدودـح  رد  ثلاث  صاخـشاب  تبـسن  نآ  تیارـس  نیاربانب  تسا . هدـش 

رابتعا  تسا و  ربتعم  نانآ  ماقم  مئاق  ثارو و  نیفرط و  هرابرد  یمسر  دانسا  : » دیوگیم م  ق . « 1290  » هدام هک  تسنیا  دنک ،
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تسا هدش  تبث  كالماب  هعجار  تالماعم  دراوم  نآ  زا  یکی  دشاب .» هدرک  حیرـصت  نوناق  هک  تسیتروص  رد  ثلاث  صاخـشاب  تبـسن  اهنآ 
هب هعجار  تاررقم  قبط  رب  هک  ار  لوقنم  ریغ  كالماب  هعجار  تالماعم  هیلک  « 72  » هدام رد  تبث  نوناق  دشاب . هدش  تبث  كالما  رتفد  رد  هک 

ياراد ثلاث  صاخـشا  اهنآ و  ینوناق  ماقم  مئاـق  هلماـعم و  نیفرطب  تبـسن  تسا  هدـش  تبث  كـالما  رتفد  رد  تـالماعم ) نآ   ) كـالما تبث 
. تسا هتسناد  لماک  رابتعا 

هدومن سیسأت  تبث  نوناق  « 22  » هدام هک  تسا  یلصا  رب  ینتبم  ثلاث  صاخشاب  تبـسن  كالما  رتفد  رد  تبث  زا  سپ  روبزم  تالماعم  رابتعا 
لقتنم و واب  روبزم  کلم  هک  ار  یسک  ای  هدیدرگ و  تبث  كالما  رتفد  رد  وا  مانب  نوناق  قباطم  کلم  هک  تسا  یسک  یمسر  تیکلام  نآ  و 

: كالما دانسا و  تبث  ق . « 22  » هدام تسا . هدیسر  تبث  هب  كالما  رتفد  رد  زین  لاقتنا  نیا 
کلم هک  ار  یـسک  ای  هدـش و  تبث  وا  مساب  کلم  هک  ار  یـسک  طقف  تلود  دیـسر  تبث  هب  كالما  رتفد  رد  نوناق  قباطم  یکلم  هک  نیمه  »
دـشاب هدیـسر  واب  ًاثرا  یمـسر  کلام  زا  روبزم  کلم  هکنیا  ای  هدیـسر  تبث  هب  كالما  رتفد  رد  زین  لاقتنا  نیا  هدـیدرگ و  لقتنم  واـب  روبزم 
تبـسن تسا ، هدـشن  تبث  كالما  رتفد  رد  هک  مادام  هدـش ، تبث  لوقنم  ریغ  کـلمب  هعجار  هلماـعم  نیارباـنب  تخانـش .»...  دـهاوخ  کـلام 

رتفد تبثب  طوبرم  لصف  رد  نآ  لیـصفت  دشابیم . اهنآ  ماقم  مئاق  هلماعم و  نیفرطب  رـصحنم  نآ  رابتعا  دوب و  دهاوخن  ربتعم  ثلاث  صاخـشاب 
. دوب دهاوخ  كالما 

. قدصم داوس  رابتعا  هرصبت -

هدام قبط  رب  دشاب  هدمآ  لمعب  یمـسر  رتفد  لوئـسم  هلیـسوب  روبزم  قیدصت  تسا و  هدش  قیدـصت  رتفد  رد  تبث  اب  نآ  تقباطم  هک  يداوس 
داوسب نداد  رابتعا  دیدرگ . رکذ  یمـسر  دانـسا  يارب  ًاقوف  هک  تسا  يراثآ  نامه  ياراد  دوب و  دهاوخ  دنـس  لصا  ۀـلزنمب  تبث  نوناق  « 74»

هک یـسک  اذل  دوب ، دـهاوخن  رابتعا  ياراد  دوخ  يدوخب  الا  دـشابیم و  یمـسر  رتفد  تبث  اب  قباطم  هک  تسنآ  رظن  زا  یمـسر  دنـس  قدـصم 
هدشن تباث  روبزم  ءاعدا  هک  مادام  دـیامنب و  دنـس  لصا  اب  ار  نآ  تقباطم  مدـع  يوعد  دـناوتیم  دوشیم  زاربا  وا  هیلع  رب  یمـسر  دنـس  داوس 

. دوب دهاوخ  ربتعم  يزاربا  داوس  تسا ،
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یمسر دنس  یئارجا  هوق  مجنپ - تمسق 

عفنيذ یئاضق  یگدیسر  نودب  هک  تسا  هداد  ینیعم  دانساب  صاصتخا  ار  نآ  ءانثتسا  نوناق  هکلب  دشابیمن  یمسر  دنس  راثآ  زا  یئارجا  هوق 
دهدیم ماجنا  ار  نآ  هفیظو  هک  يرگید  رتفد  ای  یمـسر  دانـسا  رتفد  رد  یمیظنت  دانـسا  تسا  هلمج  نآ  زا  دهاوخب  ار  نآ  دافم  ءارجا  دناوتیم 

«1 ( » تبث 93 ق . داوم 92 -  ) جاودزا رتفد  دننام 
مزال هیلدع  مکاحم  زا  یمکح  جایتحا  نودب  لوقنم  لاوما  ریاس  نویدب و  عجار  یمـسر  دانـسا  هیلک  لولدـم  : » دانـسا تبث  نوناق  « 92  » هدام

«. دشابیم نآ  تیکلام  یعدم  فرصتم و  یثلاث  صخش  هک  یلوقنم  نیع  میلست  دروم  رد  رگم  تسا ، ارجالا 
«. تسا ارجالا  مزال  مکاحمب  هعجارم  نودب  القتسم و  هدش  تبث  كالما  تالماعمب  عجار  یمسر  دانسا  هیلک  : » ث ق . « 93  » هدام

رد میقتسم  ریغ  ای  میقتسم  هک  یتادهعت  تمسق  رد  طقف  یمسر  دانسا  رتفد  رد  یمیظنت  یمسر  دانـسا  دوشیم  طابنتـسا  الاب  هدام  ود  زا  هچنآ 
رثا تسا  هدومنن  دـهعت  ار  نآ  ماـجنا  نیفرط  زا  یکی  هک  یئاهتمـسق  رد  ـالا  دـشابیم و  ارجا  لـباق  تسا  هدـمآ  لـمعب  تـالماعم  زا  یکی  رثا 

. درادن یئارجا 
نیئآ نوناـق  « 225  » هداـم « 1  » قش قبط  یلاـمتحا  تراـسخ  عـیدوت  نودـب  هک  تسا  یئاـیازم  ياراد  زین  یـسرداد  لـحارم  رد  یمـسر  دـنس 

. دشابیم هتساوخ  نیمأت  رارق  رودصب  فلکم  هاگداد  ناهاوخ ، تساوخردب  یندم  یسرداد 
یئارجا  ةوق  ياراد  هک  یمسر  دنس  ایآ  هک  تسنآ  تشاد  هجوت  نآب  دیاب  هک  ياهتکن 

______________________________

دناوتیم  1310 / 7 بوصم 17 / قالط  جاودزا و  تبث  رتافد  هماننیئآ  « 15  » هدام قبط  رب  ددرگ  رکذ  جاودزا  یمسر  دنـس  رد  هک  يرهم  ( 1)
هقرو نآب  تبسن  ناوتیم  هیرهم  دننام  زین  دوشیم  جرد  قالط  جاودزا و  تبث  نمض  رد  هک  یتادهعتب  تبسن  ددرگ و  عقاو  هیئارجا  هقرو  دروم 

. ءارجالا مزال  یمسر  دانسا  دافم  ءارجا  هماننیئآ  هدام 1  دنب ج  دومن . رداص  هیئارجا 
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دیامن و يوعد  هماقا  هاگداد  رد  نآ  دانتـساب  دـناوتیم  وا  ایآ  دـنک  یئارجا  گرب  رودـص  تساوخرد  دـناوتیم  نآ  قبط  رب  هل  دـهعتم  تسا و 
ندروآ تسدب  دشابیم ، یئارجا  هوق  ياراد  یمسر  دنـس  هکنآ  اب  هک  تسنآ  تفگ  ناوتیم  یلیلحت  رظن  زا  هچنآ  دنک ؟ هبلاطم  ار  دهعت  دروم 
هجاوم یعنام  اب  تبث  هرادا  فرط  زا  هیئارجا  رودص  هکنآ  رگم  دوب ، دهاوخ  وغل  يرما  لصاح و  لیصحت  هاگداد  ۀلیسوب  ددجم  یئارجا  ةوق 
نوناق فرط  زا  عنم  مدـع  اب  هک  دـننآ  رب  دـنریذپیم و  ار  یئاوعد  نینچ  اههاگداد  المع  یلو  دـیامن . باجیا  ار  هاـگداد  یگدیـسر  هک  دوش 

رظنب یلو  دش ، دهاوخ  بوسحم  قح  قاقحا  زا  فاکنتسا  یندم  یسرداد  نیئآ  نوناق  « 4  » هدام قبط  يواعد  هنوگ  نیاب  یگدیسر  زا  عانتما 
يرورض ریغ  دراوم  رد  یمسر  دنـسب  هاگداد  یگدیـسر  عنم  يارب  یهار  اههاگداد  رد  يواعد  مکارت  زا  يریگولج  يارب  تسا  رتهب  دسریم 

. دوش ینیبشیپ 
هرئاد نیناوق  قبط  هک  یئاهکناب  ریاس  ناریا و  یلم  کناب  هدهعب  هرداص  ياهکچ  « 1337  » بوصم لحمیب  ياهکچ  نوناق  « 1  » ةدام هرصبت -
تلعب نآ  هجو  تخادرپ  مدـع  کنابب و  هعجارم  تروص  رد  کچ ، هدـنراد  تسا و  هتـسناد  ءارجالا  مزال  دانـسا  مکح  رد  دوشیم ، ای  هدـش 

دیامن و هبلاطم  هدننکرداص  زا  ار  کچ  هجو  همانضارتعا  ای  همانراهظا  ۀلیـسوب  دشاب  هدننکرداص  لمعب  طوبرم  هک  یتلع  رهب  ای  لحم  ندوبن 
- ياههماننیئآ نیناوق و  تیاعر  اب  دـناوتیم  کچ  هدـنراد  دومنن ، لحم  نیمأت  ای  هابتـشا  عفر  نآ  غـالبا  خـیرات  زا  زور  هد  فرظ  رد  هچناـنچ 

. دیامن لوصو  هدننکرداص  زا  ار  کچ  هجو  یمسر  دانسا  ءارجاب  طوبرم 
دانـسا رتافد  یمـسر  دانـسا  دـننام  دـشابیم ، يداع  دانـسا  زا  هکنآ  اب  دراد  يداصتقا  روما  نایرج  رد  کچ  هک  یتیمها  رظن  زا  هدربمان  نوناق 
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. تسا هداد  رارق  ءارجالا  مزال  یمسر 

یمسر رتافد  رد  موس - ثحبم 

هراشا

تبث یمسر  رتافد  نیرتمهم  تسین ، نانآ  رکذب  یجایتحا  هک  دنرایـسب  دنوریم  راکب  تاسـسؤم  اههاگداد و  تارادا و  رد  هک  یمـسر  رتافد 
، یمسر دانسا  رتفد  زا : دنترابع  دانسا 
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. يراجت یتعنص و  مئالع  تبث  رتفد  اهتکرش و  تبث  رتفد  ءاضما ، قیدصت  رتفد  قالط ، رتفد  جاودزا ، رتفد 

قالط رتفد  جاودزا و  رتفد  یمسر و  دانسا  رتفد  رد  یمیظنت  دانسا  زا  ترابع  دریگیم  رارق  دانتسا  دروم  اههاگداد  رد  رتشیب  هک  یمسر  دانسا 
رگید رتافد  حرش  زا  هتخادرپ و  اهنآ  حرـش  نایب  هب  راصتخا  روطب  تهج  نیدب  دنـشابیم . هدش  یهاوگ  ءاضما  قیدصت  رتفد  رد  هک  يدنـس  و 

. دوشیم رظنفرص 
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یمسر دانسا  رتفد  رد  یمیظنت  دنس  لوا  باب 

هراشا

. دشابیم یمسر  دانسا  رتفد  رد  یمیظنت  یمسر  دانسا  دریگیم  رارق  دانتسا  دروم  هاگداد  رد  بلغا  هک  یمسر  دانسا  زا  یکی 
و « 1308  » دانـسا تبث  نوناق  رد  یلیدـعت  حرج و  اب  نآ  داوم  دـیدرگ و  بیوصت  « 1307  » هام نمهب  رد  القتسم  یمـسر  دانـسا  رتافد  نوناق 

مانب یلقتسم  نوناق  « 1316  » هام دادرخ  « 15  » رد دوبن  جایتحا  عفر  يارب  یفاـک  داوم  نآ  نوچ  یلو  داد ، لیکـشت  ار  یلقتـسم  باـب  « 1310»
زا یشان  تافالتخاب  طوبرم  نآ  هیقب  یمـسر و  دانـسا  رتافدب  عجار  نآ  هدام  « 57  » هک دش  بیوصت  هدام  « 65  » رد یمسر  دانـسا  رتفد  نوناق 

تسا هدام  ( 10  ) رب لمتـشم  هک  « 1322  » هام رویرهش  « 27  » بوصم نوناق  ۀلیـسوب  زین  ریخا  تمـسق  هک  دشابیم  نآ  تایلمع  ءارجا  روتـسد 
. دیدرگ خسن 

عجار نآ  هدـمع  تمـسق  تفاـی و  راـشتنا  « 1316  » هاــم رهم  « 27  » رد یکی  هـک  دـشابیم  هماـننیئآ  ود  ياراد  یمـسر  دانــسا  رتاـفد  نوناـق 
میظنت زرط  هک  دش  رشتنم   17 / 2 رد 14 / يرگید  تسا و  اهنآ  رفیک  بیقعت و  نارای و  رتفد  نارتفدرـس و  تاجرد  هناخ و  رتفد  تالیکـشتب 

. تسا هتشاد  ررقم  ار  دانسا 

دشابیم يرابجا  اهنآ  تبث  هک  يدانسا  لوا - تمسق 

تروصب  ار  نآ  دناوتیم  دنشابیم و  دازآ  رگیدکی  اب  دوخ  طباور  رد  دنس  میظنت  رد  دارفا 
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هک تکرـش  حلـص و  هبه ، نآب ، هطوبرم  قوقح  كالماب و  عجار  تالماعم  دوقع و  دروم  رد  رگم  دـنیامن ، میظنت  یمـسر  ای  يداـع و  دـنس 
. دنشابیم یمسر  دنس  میظنتب  مزلم 

هنوگ ره  زا  يریگولج  يارب  یمسر  رتفد  رد  تبث  رثا  رد  نآ  تیمسر  دیامنیم و  تیاکح  نآ  زا  دنـس  هک  تسیرما  تابثا  يارب  دنـس  میظنت 
ره هک  هدراذگ  دارفا  رایتخاب  ار  دانسا  تبث  « 46  » هدام رد  تبث  نوناق  اذل  دیآ . شیپ  تسا  نکمم  هک  دشابیم  يریوزت  بلقت و  ای  فالتخا و 
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ار نآ  تبث  هک  هدومن  ءاـضتقا  ار  نآ  تبث  یموـمع  عفاـنم  هک  ۀـنیعم  دراوـم  رد  رگم  دـیامن ، هدافتـسا  نآ  ياـیازم  زا  دـناوتب  دـهاوخب  سک 
: تسعون ود  رب  هدرک  يرابجا  ار  نآ  تبث  نوناق  هک  يدانسا  تسا . هدرک  يرابجا 

: تسا مسق  ود  رب  نآ  دسرب و  تبث  هب  دیاب  نوناق  یلوا  مکحب  هک  يدانسا  - 1
. دشاب هدش  تبث  كالما  رتفد  رد  البق  هک  یکالما  عفانم  ای  نیعب  عجار  تالماعم  دوقع و  هیلک  فلا -

كالما عفانم  ای  نیعب  هعجار  تـالماعم  هنوگ  ره  نیارباـنب  تسا . هدـش  تبث  كـالما  رتفد  رد  ـالبق  هک  یقوقحب  عجار  تـالماعم  هیلک  ب -
هک یناسک  تهج  نیدـب  دوش . ماجنا  یمـسر  دنـس  ۀلیـسوب  دـیاب  هدـش ، تبث  هک  یقوقحب  هعجار  تالماعم  هنوگ  ره  نینچمه  هدـش و  تبث 

يرگید لحمب  دیاب  دشاب ، هدشن  سیسأت  یمسر  دانـسا  رتفد  اهنآ  لحم  رد  هاگره  راچان  دنیامن  هلماعم  قوف  تاعوضومب  تبـسن  دنهاوخیم 
عومسم هدوبن  دوجوم  یمسر  دانسا  رتفد  اهنآ  لحم  رد  هکنآب  رذع  دنیامنب و  هلماعم  اجنآ  رد  تسا و  دوجوم  یمسر  دانـسا  رتفد  هک  دنورب 

مدع بجوم  یمـسر ، دنـس  ۀلیـسوب  زج  تسا ، هدـیدرگ  تبث  كالما  رتفد  رد  هک  يروما  رییغت  دـش  هراشا  البق  هکنانچ  اریز  دوب ، دـهاوخن 
تافیرشت همزال و  تاطایتحا  یمـسر  دانـسا  رتافد  رد  لوقنم  ریغ  لاوماب  عجار  دانـسا  تبث  میظنت و  رد  هچ  دوب ، دهاوخ  كالما  رتفد  رابتعا 
تاجردنم هلیـسو  نادب  ناوتیم  هک  تیکلام  هقرو  نتـشاد  تسد  رد  ای  كالما  رتفد  زا  هیمالعتـسا  گرب  دـننام  دـیآیم ، لمعب  یـصوصخم 

. داد رییغت  يرگید  رما  تیاعر  موزل  نودب  ار  كالما  رتفد 
يرتسگداد  ترازو  رظنب  لحم  ره  رد  ار  نآ  تبث  ندومن  يرابجا  نوناق  هک  يدانسا  - 2
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: زا دنترابع  اهنآ  و  تسا ، هدومن  راذگاو 

هدش و نآ  تبث  ياضاقت  هاوخ   ) تسا هدـشن  تبث  كالما  رتفد  رد  هک  لوقنم  ریغ  لاوما  عفانم  ای  نیعب  هعجار  تالماعم  دوقع و  هیلک  فلا -
(. دشاب هدشن  نآ  تبث  ياضاقت  هکنآ  ای  دشاب  یتامدقم  تایلمع  نایرج  رد 

هطوبرم قوقح  ای  هدش و  تبث  لوقنم  ریغ  لاوماب  عجار  هچنانچ  همانتکرش  همانهبه و  همانحلص ، همان . تکرـش  همانهبه و  همانحلـص و  ب -
. تسا يرتسگداد  ترازو  رظنب  نآ  تبث  هک  يدانسا  زا  الا  دسرب و  تبث  هب  دیاب  نوناق  هیلوا  مکحب  هک  دنتسه  يدانسا  زا  دشاب ، نآب 

اذـل دوشیمن ، تبث  كالما  رتفد  رد  تسا  هدراذـگ  يرتسگداد  ترازو  رظنب  لحم ، ره  رد  ار  نآ  تبث  ندومن  يرابجا  نوناق  هک  یتـالماعم 
هدام رد  تسا و  هدرک  يراددوخ  دشابیم  لوا  مسق  دروم  رد  هکنانچ  روشک  رـسارس  رد  یمـسر  دانـسا  رتفد  رد  اهنآ  تبث  هب  رابجا  زا  نوناق 
رظنب لحم  ره  رد  ار  اهنآ  تبث  هب  رابجا  دـشاب  دوجوم  یمـسر  دانـسا  رتافد  كـالما و  دانـسا و  تبث  هرادا  هک  یطاـقن  رد  تبث  نوناـق  « 47»

. تسا هدرک  لوکوم  يرتسگداد  ترازو 
یهگآ ۀلیـسوب  دنادب  یـضتقم  ار  الاب  دانـسا  تبثب  رابجا  هاگره  دوشیم  لیکـشت  یمـسر  دانـسا  رتافد  هک  یلحم  ره  رد  يرتسگداد  ترازو 

عجار دانـسا  تـبث  تـسا  هدـش  دـیق  روـبزم  یهگآ  رد  هـک  یخیراـت  زا  دـیامنیم و  تـبث  ندوـب  یمازلاـب  دوـخ  میمــصت  زا  هاـگآ  ار  موـمع 
یفاک يرتسگداد ، ترازو  یهگآ  رودص  نودـب  یلحم  رد  یمـسر  دانـسا  رتفد  ندوب  فرـص  نیاربانب  ددرگیم ، يرابجا  قوف  تاعوضومب 

هام دنفسا  « 15  » رد يرتسگداد  ترازو  درک . افتکا  يداع  دنـس  میظنتب  ناوتیم  و  دوب ، دـهاوخن  تالماعم  هنوگنیا  تبث  ندوب  يراـبجا  يارب 
لوا زا  ار  قوف  تالماعم  بوصم 1308 )  ) تبث نوناق  « 140  » هدام روتسدب  هدومن و  رشتنم  یهگآ  « 380  » هرامش یمسر  هلجم  رد  « 1308»

. تسا هدرک  يرابجا  نارهت  رد  « 1309  » نیدرورف
؟ تسا یمازلا  نآب  عجار  دنس  تبث  هک  تسیروما  هلمج  زا  کلم  زارفا  ایآ  هرصبت 1 -

تسا  رگید  ءاکرشب  تبسن  ءاکرش  زا  یکی  قح  نداد  زیمت  هک  ار  زارفا  هچرگ 
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تمـسق رد  هچنآب  رظن  نکیل  دور ، رامـشب  و 47 »  46  » هدام دراوم  زا  ات  تسناد  کلمب  عجار  دـقع  ًاحالطـصا  ای  هلماـعم و  ًاـتقیقح  ناوتیمن 
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دروم رد  هماـن  زارفا  تبث  هک  تسا  یـضتقم  ددرگیم ، كـالما  رتـفد  رییغت  بجوـم  هک  دـیدرگ  رکذ  هدـش  تبث  كـالماب  هعجار  تـالماعم 
تبث تسناد و  کلمب  هعجار  دوقع  ای  تالماعم  ماسقا  زا  ار  زارفا  كالما ، تبث  رظن  زا  ناوتیم  نیاربانب  دشاب . یمازلا  زین  هدـش  تبث  كالما 
تبث نوناق  « 48  » هدام دانتساب  يداع  دنس  نتفریذپن  هچ  رگا  دیامنیم ، تقفاوم  ریـسفت  نیا  اب  زین  یئاضق  رظن  هکنانچ  درمـش ، يرابجا  ار  نآ 

. دناهتفریذپ دروم  رد  ار  يداع  دنس  اههاگداد  ضعب  تهج  نیدب  تسا و  لکشم  رظنب 
هام نمهب  « 23  » بوصم همانتیـصو  میظنت  زرطب  عجار  نوناق  ءارجا  ناـمز  اـت  هک  لوقنم  ریغ  لاوماـب  عجار  یکیلمت  ياـههمان  تیـصو  - 2

نامز زا  دوب و  دـهاوخ  یمازلا  اهنآ  ندوب  یمـسر  دوشیم  دافتـسم  تبث  نوناـق  « 46  » هدام قالطا  زا  هکناـنچ  تسا  هدـیدرگ  میظنت  « 1317»
. دشابیم همانتیصو  میظنت  زرطب  عجار  نوناق  تاررقم  عبات  دعبب  روبزم  نوناق  ءارجا 

دانسا تروص   ) یقوقح هدعاق  قبط  دنچ  ره  دوشیم  عقاو  تسا  ناریا  رد  هک  لوقنم  ریغ  لاوماب  تبـسن  هجراخ  رد  هک  یتالماعم  دوقع و  - 3
زین یندـم  نوناق  « 966  » هدام دوش و  تیاعر  دـیاب  دنـس  میظنت  لـحم  تاررقم  ددرگیم ) میظنت  اـجنآ  رد  دنـس  هک  تسا  یلحم  نوناـق  عباـت 

تبث كالما  عفانم  اـی  نیعب  عجار  تـالماعم  هیلک  تبث  هک  تبث  نوناـق  « 46  » هداـم مومع  زا  هکناـنچ  یلو  تسا ، هدومن  رما  نیا  رب  حیرـصت 
لوقنم ریغ  لاوما  اریز  دیآ ، لمعب  ناریا  یمسر  رتافد  رد  یمسر  دنس  ۀلیسوب  دیاب  روبزم  تالماعم  هک  دوشیم  طابنتسا  دنادیم  مزال  ار  هدش 

تبث نوناق  تاررقم  زا  هکنآ  رب  هوالع  رما  نیا  و  تسا ، هدش  عقاو  اجنآ  رد  هک  دـشابیم  یتکلمم  تاررقم  عبات  تهج  ره  زا  تکلمم و  ءزج 
. دشابیم نآ  دیؤم  زین  یندم  نوناق  « 966  » هدام و  « 8  » هدام دوشیم ، طابنتسا 

. تسین لوقنم  ریغب  عجار  تالماعم  دوقع و  زا  نوچ  لوقنم  ریغ  هلماعم  ماجناب  دهعت  - 4
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هک تسا  یتالماعم  دوقع و  كالماب ، عجار  تـالماعم  دوقع و  زا  روظنم  اریز  دـشابیمن ، 46 و 47 »  » داوم لومـشم  هدوبن و  یمازلا  نآ  تبث 
هاگره اذل  لوقنم . ریغ  لام  هن  تسا  هلماعم  ماجنا  دهعت  دروم  هکنآ  لاح  دـشاب و  نآب  هطوبرم  قوقح  ای  لوقنم  ریغ  لام  ًامیقتـسم  نآ  دروم 

. تشاد دهاوخن  عنام  نآ  نتفریذپ  ددرگ  میظنت  دهعت  يداع  دنس  هلیسوب 
نیلماعتم دـشابیم و  يرایتخا  دانـسا  هیلک  تبث  تسا ، هدومن  يرابجا  یمـسر  دانـسا  رتاـفد  رد  ار  دانـسا  تبث  نوناـق ، هک  ـالاب  دراوم  ریغ  رد 

دانـسا يارب  نوناق  هک  یئایازم  زا  دـنهاوخب  اهنآ  هاگره  یلو  دـنیامن ، میظنت  يداع  دنـس  هلیـسوب  ار  دوخ  ياهدادرارق  تالماعم و  دـنناوتیم 
. دنناسر تبث  هب  میظنت و  یمسر  دانسا  رتفد  رد  ار  دوخ  تالماعم  هیلک  دنناوتیم  دنوش  دنمهرهب  تسا  هتشاد  ررقم  یمسر 

یتلود و تارادا  زا  کیچـیه  رد  تبث  نوناق  « 48  » هدام قبط  رب  دـسرن  تبث  هب  هاگره  تسیرابجا  اهنآ  تبث  قوف  داوم  قباـطم  هک  يدانـسا 
دنس دودح  رد  روبزم  دنـس  دهد . تیاضر  نآ  نتفریذپب  هدش  زاربا  وا  هیلع  روبزم  دنـس  هک  یـسک  هچ  رگا  دش ، دهاوخن  هتفریذپ  اههاگداد 

«1 . » تسا ربتعم  يداع 
هک دیامن  تقد  دـیاب  رما  يدـصتم  دوشیم ، زاربا  يداع  دنـس  یتلود  تارادا  زا  یکی  ای  هاگداد  رد  هک  يدروم  ره  رد  دـش  هتفگ  هچنآب  رظن 

رگا ریخ و  ای  هدوب و  هدـش  تبث  کلم  دنـس ، میظنت  خـیرات  رد  ایآ  دـشاب ، کلمب  عجار  هاگره  هتفای و  میظنت  یعوضوم  هچ  رد  روبزم  دـنس 
، دـشابیم همانتکرـش  ای  همانهبه  ای  همانحلـص  روبزم  دنـس  ای  هدـشن و  تبث  کلم  هاـگره  دریذـپن و  ار  دنـس  نآ  تسا  هدیـسر  تبثب  کـلم 

رظن  رد  ار  دنس  میظنت  لحم  دیاب  رما  يدصتم 
______________________________

لمعب ار  تبث  تافیرشت  زا  یتمسق  هدش و  رضاح  هلماعم  ماجنا  يارب  یمـسر  دانـسا  رتفد  رد  نیلماعتم  هاگ  هک  دوشیم  هدهاشم  لمع  رد  ( 1)
یتساوخرد دـهاوخیم و  هاگداد  زا  تافیرـشت  لـیمکت  رب  ار  وا  مازلا  رگید  فرط  سپـس  دـنیامنیم ، فاکنتـسا  نآ  لـیمکت  زا  دـنروآیم و 

نآ لیمکتب  دـهعت  زا  فشاک  ناوتیمن  یئاهنت  هب  ار  تافیرـشت  زا  ضعب  ماجنا  نیلماعتم و  مادـقا  نوچ  دـیامنیم . میلـست  دـهعت  ماجنا  ناونعب 
. دوشب دهعت  طابنتسا  هیضق ، یجراخ  لاوحا  عاضوا و  زا  هکنآ  رگم  درادن ، يدروم  تافیرشت  لیمکتب  مکح  اذل  تسناد ،
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يدـصتم ندوب ، يرابجا  تروص  رد  ریخ و  ای  تسا  هدوب  يرابجا  روبزم  دانـسا  تبث  روبزم ، لحم  رد  نآ ، میظنت  خـیرات  رد  اـیآ  هک  دریگب 

. دیامن يراددوخ  نآ  نتفریذپ  زا  دیاب 

یمسر دانسا  رتفد  رد  یمیظنت  دنس  طئارش  مود - تمسق 

هراشا

رتفد تیحالـص  دودح  رد  م  ق . « 1287  » ةدام زا  دافتسم  قبط  هک  دوشیم  هتخانش  یمـسر  یتروص  رد  یمـسر  دانـسا  رتفد  رد  یمیظنت  دنس 
. دشاب هدش  میظنت  ینوناق  تاررقم  قبط  یمسر  دانسا 

لیذ روما  راصتخا  روطب  ددرگ  مولعم  روبزم  دانـسا  میظنت  هب  طوبرم  ینوناـق  تاررقم  یمـسر و  دانـسا  رتفد  تیحالـص  دودـح  هکنآ  يارب 
: دوشیم هداد  رکذت 

. یمسر دانسا  رتفد  نامزاس  - 1

هراشا

یمسر دانسا  رتفد  یفاک  ةدعب  دنادب  یضتقم  هک  یلحم  ره  رد  يرتسگداد  ترازو  یمسر ، دانـسا  میظنت  يارب  تبث ، ق . « 81  » ةدام روتسدب 
. دشابیم تبث  ةرادا  هدنیامن  رفن  کی  لقاال  رتفد و  بحاص  رفن  کی  زا  بکرم  یمسر  دانسا  رتفد  ره  دنکیم . نیعم 

. دیامن رظنفرص  هدنیامن  نییعت  زا  دنادب  یضتقم  هک  يرتفد  ره  رد  دناوتیم  تبث  هرادا  یمسر ، دانسا  رتفد  نوناق  « 56  » هدام روتسدب 

رتفدرس فلا -

«3  » ةدام روتسدب  رتفدرس  دوشیم . هرادا  رتفد  رس  کی  تیلوئسمب  تیریدمب و  یمسر  دانـسا  رتفد  نوناق  « 2  » هدام روتسدب  یمسر  دانسا  رتفد 
قبط كالما ، دانـسا و  تبث  لـک  ةرادا  و  تسا ، يرتسگداد  ترازوب  هتـسباو  دوشیم و  بوصنم  يرتسگداد  ریزو  مکح  بجومب  ر  ا . د . ق .
رتافد ای  كالما  دانـسا و  تبث  هرادا  رد  هک  يدانـسا  : » دیوگیم هک  م  ق . « 1287  » هدام هکنانچ  دـیامنیم . رداص  وا  يارب  هناورپ  روبزم  مکح 
ةدام تسا .» یمسر  دنشاب  هدش  میظنت  ینوناق  تاررقم  قبط  رب  اهنآ و  تیحالص  دودح  رد  یمـسر  نیرومأم  ریاس  دزن  رد  ای  یمـسر  دانـسا 

هدروآ  یمسر  نیرومأم  فیدر  رد  ار  رتفد  رس  روبزم 
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. دنادیم يرتسگداد  ترازوب  هتسباو  ار  وا  ًاحیرص  ر  ا . د . ق . « 3  » ةدام یلو  تسا 

هناخ رتفد  ب -

: دنوشیم میسقت  هجرد  هسب  تیحالص  رظن  زا  اههناخرتفد  : » یمسر دانسا  رتفد  نوناق  « 4  » هدام روتسدب 
دانسا و هنوگ  همه  تبث  میظنت و  هزاجا  دوشیم و  هرادا  رایرتفد  دنچ  ای  کی  لوا و  ۀجرد  رتفدرـس  کی  هلیـسوب  هک  لوا  هجرد  هناخرتفد  - 1

. تسا اراد  ار  تالماعم 
هدوب اراد  ار  یغلبم  رهب  تالماعم  دانسا و  تبث  میظنت و  ةزاجا  دوشیم و  هرادا  مود  هجرد  رتفدرـس  کی  هلیـسوب  هک  مود  هجرد  هناخرتفد  - 2

. دشاب هتشاد  رایرتفد  کی  دناوتیم  و 
. دراد ار  لایر  رازهجنپ  ات  دانسا  تبث  میظنت و  هزاجا  دوشیم و  هرادا  موس  هجرد  رتفدرس  کی  هلیسوب  هک  موس  هجرد  هناخرتفد  - 3
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صوصخم هزاجاب  طونم  موس  مود و  هجرد  هناخرتفد  رد  دوش  تبث  كالما  رتفد  رد  دیاب  هک  یتالماعم  هیلک  دانسا  میظنت  تبث و  هرصبت 1 -
. دوب دهاوخ  هیلدع  ترازو 

مک دایز و  ار  تالماعم  باصن  تسا  هدـش  لیکـشت  موس  هجرد  یمـسر  دانـسا  رتفد  طقف  هک  یطاقن  رد  دـناوتیم  هیلدـع  ترازو  هرصبت 2 -
«. دشابن رتمک  لایر  رازه  ود  زا  رتشیب و  لایر  رازه  هد  زا  هکنآ  طرشب  دنک 

رایرتفد ج -

داهنشیپ بسح  رب  تسا و  اراد  ار  هناخرتفد  تنواعم  تمس  هک  تسا  یسک  رایرتفد  : » دیوگیم یمـسر  دانـسا  رتفد  نوناق  « 24  » هدام هکنانچ 
«50  » هدام روتسدب  دهدیم . ماجنا  دیامنیم  عاجرا  واب  رتفد  رـس  هک  ار  يروما  رایرتفد  دوشیم .»...  باختنا  هیلدع  ترازو  بیوصت  رتفد و  رس 

رایرتفد تسا  روذعم  هفیظو  ماجنا  زا  نآ  لاثما  ضرم و  ۀطساوب  ای  دشاب و  یصخرم  رد  رتفد  رس  هک  یعقاوم  رد  : » یمسر دانسا  رتافد  نوناق 
«. دوب دهاوخ  هناخرتفد  رادهدهع 

دانسا تبث  یمسر  رتافد  د -

. دشابیم رادهدهع  رایرتفد  ار  يرگید  رد  تبث  رتفد و  رس  ار  یکی  رد  تبث  هک  دراد  دوجو  دانسا  تبث  يارب  رتفد  ود  هناخرتفد  ره  رد 
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مومعلا یعدم  رما  ودب  رد  ار  نآ  تاحفـص  مامت  هدوب و  دلجم  دیاب  یمـسر  دانـسا  رتافد  : » یمـسر دانـسا  رتافد  هماننیئآ  « 1  » ةدام روتسدب 
«. دیامن رهم  هکراپ  رهمب  یضمم و  دوخ  ءاضماب  هدراذگ  هرامش  وا  هدنیامن  ای  لحم  تیادب 

هحفـص رد  فورح  مامت  اب  وا  هدنیامن  ای  مومعلا  یعدم  دـیاب  ار  رتفد  ره  تاحفـص  ةدـع  عومجم  : » رکذـلا قوف  هماننیئآ  « 2  » هدام روتسدب 
«. دنک دیق  خیرات  رکذ  اب  رتفد  رخآ  لوا و 

لیذ رتفد  يدصتم  ندش ، مامت  زا  سپ  دوشیم و  لامعتسا  دراد  دیفس  ۀحفص  هک  مادام  دانسا  تبث  رتافد  : » روبزم هماننیئآ  « 3  » هدام روتسدب 
«. دیامنیم ءاضما  هدرک و  دیق  ار  رتفد  متخ  دوشیم  هتشون  رتفد  تبث  نیرخآ  زا  سپ  هلصافالب  هک  یسلجمتروص  نمض  رد  هتسب و  ار  نآ 

. رتفد رس  تیحالص  - 2

هراشا

. یتاذ تیحالص  یلحم و  تیحالص  تسا : مسق  ود  رب  رتفد  رس  تیحالص 

یلحم تیحالص  فلا -

. دیامن تبث  یمسر  رتفد  رد  میظنت و  ار  هیحان  نآب  طوبرم  تالماعم  دناوتیم  رتفد  رـس  هک  تسیا  هیحان  زا  ترابع  رتفدرـس  یلحم  تیحالص 
عجار هماننیئآ  یلو  تسا ، هدومن  راذگاو  هماننیئآب  ار  یمسر  دانسا  رتافد  یلحم  تیحالص  دودح  نییعت  بوصم 310  تبث  ق . « 83  » هدام
يرتفد ره  هک  دـندوب  هداد  صاصتخا  ینیعم  یحاونب  ار  رتافد  دانـسا ، تبث  لیکـشت  لـئاوا  رد  تسا . هدرک  رازگرب  توکـسب  عوضوم  نیاـب 

تالاکـشا اـب  هجاوم  لـمع  رد  نوچ  یلو  تشاد ، همادا  هقیرط  نیا  يدـنچ  دـیامن . تبث  ار  صوصخم  هیحاـنب  طوبرم  تـالماعم  تسناوتیم 
. دنیامن تبث  ار  روشک  یمامتب  طوبرم  تالماعم  دنناوتیم  یمسر  رتافد  نونکا  هدومن و  ءاغلا  ار  نآ  دندش  نیعجارم 

نییعت دوخ  يرتفد  فئاظو  راک و  ماجنا  يارب  رتفد  رس  هک  تسا  یلحم  هناخرتفد  : » دیوگیم هک  یمسر  دانسا  رتفد  ق . « 22  » هدام زا  هکنانچ 
« دوب دهاوخ  هیلدع  ترازو  همانماظن  قبط  راک  تاقوا  هناخرتفد و  طیارش  ریاس  دهدیم . عالطا  زکرم  دانـسا  تبث  هرادا  لحم و  تبث  ةراداب  و 

ار  دوخ  راک  لحم  دنناوتیمن  تسا و  تباث  نارتفدرس  لحم  دوشیم  طابنتسا 
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دوخ راک  لحم  دنناوتیمن  تبث  هرادا  هزاجا  عالطا و  نودب  هک  درادیم  ررقم  زین  « 1316  » یمسر دانسا  رتفد  هماننیئآ  « 13  » هدام دنهد . رییغت 

ماجنا ار  تالماعم  هتفر  رگید  رهـشب  يرهـش  زا  ای  رهـش و  نامه  رد  يرگید  لحمب  ینیعم  لحم  زا  دـنناوتیمن  نانآ  نیاربانب  دـنهد . رییغت  ار 
. دنهد

یتاذ تیحالص  ب -

زا کی  ره  تسا و  هدومن  میـسقت  هجرد  هسب  ار  هناخ  رتفد  یمـسر  دانـسا  میظنت  رد  تیحالـص  رظن  زا  یمـسر  دانـسا  رتفد  نوناـق  « 4  » هدام
یمسر دنـس  نآ  دنک  تبث  میظنت و  يدنـس  دیامن و  زواجت  هدش  نیعم  اهنآ  يارب  هک  یتیحالـص  دودح  زا  هک  هجرد 1 و 2 و 3  نارتفدرس 

دودح رد  یمسر  رومأم  هک  دشابیم  یمـسر  يدنـس  م  ق . « 1287  » هدام روتسدب  تسا و  هتـشادن  ار  نآ  تیحالـص  اریز  دوشیمن ، بوسحم 
يداـع دـشاب  هدـش  تبث  میظنت و  رتفد  رـس  تیحالـص  زا  جراـخ  هک  يدنـس  ًامیقتـسم  هاـگداد  دـشاب . هدومن  میظنت  ار  نآ  دوخ  تیحـالص 

. دنیامنن داریا  يوعد  باحصا  هچ  رگا  دسانشیم 

. رتفد رس  تیلها  - 3

: دشابیم عونمم  دنس  تبث  میظنت و  زا  ددرگیم  رکذتم  الیذ  هک  يدراوم  رد  رتفد  رس 
رتفد رس  هچنانچ  الاب  دروم  ود  رد  ر . ا . د . ق . « 39  » هدام روتسدب  رتفدرس  قیلعت  ای  و  ر . ا . د . ق . 42 و 43 »  » هدام قبط  تقوم ، لاصفنا  فلا -

. دوشیمن هتخانش  یمسر  دنس  نآ  دیامن  تبث  میظنت و  ار  يدنس 
ای تیالو و  تحت  رد  هک  یناسک  ای  دوخ  تعفنمب  هک  ار  يدانسا  دناوتیمن  رتفد  لوئسم  : » كالما دانـسا و  تبث  ق . « 53  » هدام روتسدب  ب -
«. دیامن تبث  دنتسه  وا  تمدخ  رد  ای  دنراد و  ار  موس  هجرد  ات  یببس  ای  مراهچ  هجرد  ات  یبسن  تبارق  وا  اب  ای  دنعقاو  وا  تمومیق  ای  تیاصو 

فرط  زا  الاب  هدام  فالخ  رب  هک  يدنس  دومن  طابنتسا  ناوتیم  نوناق  حور  زا  هکنانچ 
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«1287  » ةدام زا  هک  يریـسفت  اب  یلو  دوشیم ، هتخانـش  فلختم  رتفدرـس  ًافرـص  دهدیمن و  تسد  زا  ار  دوخ  تیمـسر  دـسر  تبث  هب  رتفد  رس 
تبث قح  بلـس  رما  نیا  تسناد و  نآ  ماجنا  رد  رتفدرـس  ینوناق  تیلها  مدع  دانـسا ، هنوگنیا  تبث  زا  ار  رتفدرـس  تیعونمم  دیاب  دـمآ  لمعب 

. دوش هتخانش  یمسر  روبزم  دنس  دناوتیمن  دنس ، تبث  قح  نتشادن  اب  دیامنیم و  وا  زا  ار  دنس  نآ 

. دوش تیاعر  دیاب  یمسر  دانسا  رتفد  رد  یمیظنت  یمسر  دنس  رد  هک  یتاررقم  - 4

صوصخم قاروا  رد  نتشون  فلا -

تبث هرادا  هک  یقاروا  رد  دیاب  یمسر  دنس  دوشیم  دافتسم  هام 1316  دادرخ  بوصم 15  یمسر  دانسا  رتافد  هماننیئآ  « 10  » هدام زا  هکنانچ 
يارب هدومن و  هیهت  صوصخم  قاروا  دوخ  تالماعم  تبث  يارب  هک  یتاسسؤم  یتلود و  رئاود  ددرگ . میظنت  دتسرفیم  یمـسر  رتافدب  دانـسا 
تبث لک  ةرادا  بیوصتب  هک  دوشیم  هتفریذـپ  روبزم  قاروا  یتروص  رد  دـنیامنیم ، هعجارم  یمـسر  دانـسا  رتافدـب  قاروا  نآ  رد  هلماعم  تبث 

هتخانـش فلختم  رتفدرـس  هچ  رگا  ددرگیمن  دنـس  ندوبن  یمـسر  بجوم  رما  نیا  تیاعر  مدع  دسریم  رظنب  دـشاب . هدیـسر  كالما  دانـسا و 
. دوشیم

هخسن ود  رد  نتشون  ب -

نآ لیذ  رد  دیاب  رتفد ، رد  هخسن  کی  تبث  زا  سپ  دوشیم  میظنت  هخـسن  ود  رد  هک  يدانـسا  دروم  رد  : » ر ا . هماننیئآ د . « 21  » هدام روتسدب 
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قاصلا نآب  مه  تبثلاقح  ربمت  تبث و  نالف  ةرامش  لیذ  رد  دنس  نیا  لوا  هخسن  هک  دوش  دیق  یناث  هخـسن  رد  دوش و  ناتخـسن )  ) دیق هخـسن 
«. دوشیم هداد  تشونور  طقف  دشاب  مزال  هخسن  ود  زا  شیب  دنس  رگا  تسا و  هدیدرگ 

یسراف نابزب  نتشون  ج -

نوناق « 61  » هدام زا  ناوتیم  یلو  دوشیمن ، هدید  یمسر  دانسا  رتافد  دانسا و  تبث  نوناق  رد  ياهدام  یسراف  نابزب  یمسر  دنس  نتـشونب  عجار 
ۀلیـسوب اهنآ  تاراهظا  دـنادن  ار  اهنآ  نابز  زین  رتفد  لوئـسم  دـننادن و  ار  یـسراف  نابز  دوهـش  ای  هلماـعم  نیفرط  هاـگره  : » دـیوگیم هک  تبث 

طابنتسا  دش »...  دهاوخ  همجرت  یمسر  مجرتم 
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دنس هچنانچ  هدشن  نایب  نآ  زا  فلخت  يارب  یئازج  نوچ  یلو  دوش ، هتشون  یسراف  نابزب  دیاب  یمسر  دانسا  رتفد  رد  یمسر  دنس  هک  دوشیم 
. تسا هتسنادن  مزال  ار  رما  نیا  ًاحیرص  نوناق  اریز  ددرگیم ، بوسحم  یمسر  دنس  نآ  دوش  هتشون  یجراخ  نابزب  یمسر 

رتفد ود  رد  دنس  تبث  د -

هدنیامن رتفد  يرگید  رتفدرس و  رتفد  یکی  هک  رتفد  ود  رد  دیاب  دنس  یمسر ، دانسا  رتفد  هماننیئآ  « 119  » هدام تبث و  ق . « 84  » هدام روتسدب 
. دوش تبث  تسا 

رتفد رد  راک  تاقوا  رد  دـیاب  دوشیم  نییعت  يرتفد  ره  يارب  كالما  دانـسا و  تبث  لـک  هرادا  فرط  زا  هک  ياهدـنیامن  : » تبث ق . « 84  » هدام
کی ره  رد  دیامن . تبث  دوخ  رتفد  رد  رتفد  بحاص  رتفد  رد  تبث  زا  سپ  دوشیم  عقاو  هک  يدهعت  هلماعم و  ره  ات  دشاب  رضاح  یمسر  دانسا 

«. ددرگ دیق  تسا  هدش  تبث  نآ  رد  دنس  هک  يرگید  رتفد  هحفص  هرمن  دیاب  رتفد  ود  نیا  زا 
هدنیامن نییعت  زا  دناوتیم  دنادب  یضتقم  هک  يرتفد  ره  رد  تسا  هداد  هزاجا  يرتسگداد  ترازوب  یمسر ، دانسا  رتافد  ق . « 56  » هدام ًائانثتسا 

ءارق و یمـسر  دانـسا  رتافد  رد  ًامومع  رما  نیا  دیامن . رظنفرـص  صوصخم  همانماظن  قباطم  كالما  دانـسا و  تبث  ق . « 81  » هدام رد  روکذم 
يارب هک  یتروص  رد  دـشابیمن . هدـنیامن  رتفدرـس و  یناگدـنز  هناخرتفد و  هرادا  يارب  یفاک  هناخرتفد  تادـیاع  هک  دـیآیم  لمعب  تابـصق 

. دیآیم لمعب  رتفد  رس  رتفد  رد  طقف  دنس  تبث  یمسر  دانسا  رتافد  ۀماننیئآ  « 19  » هدام زا  طبنتسم  ربانب  دشاب  هدشن  نییعت  هدنیامن  هناخرتفد 

دنس تاجردنم  مامت  تبث  ه -

«. دوش تبث  رهظ  لجس و  هیشاح و  نتم و  رخآ  ات  لوا  زا  فرحب  فرح  دیاب  دانسا  : » دانسا تبث  نوناق  « 56  » هدام روتسدب 

تبث رتافد  ندومنن  قاحلا  ندرکن و  کاپ  ندیشارتن و  و -

دانسا  تبث  رتافد  رد  ءاحنا  زا  يوحن  رهب  ندرک  قاحلا  ندرک و  كاپ  ندیشارت و  : » تبث نوناق  « 62  » هدام روتسدب 
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طقاس رابتعا  هجرد  زا  دوش  هتشون  هدش  كاپ  لحم  رد  ای  هدش و  هدیشارت  تاملک  ياجب  هک  هچنآ  تاقاحلا و  هیلک  تسا . عونمم  كالما  و 
«. دوب دهاوخ 

اب رما  نیا  یلو  دنادیم ، طقاس  رابتعا  هجرد  زا  دوشیم  هتـشون  هدش  كاپ  لحم  رد  ای  هدـش و  هدیـشارت  تاملک  ياجب  هچنآ  قلطم  روطب  هدام 
روبزم تاملک  نتشون  زا  سپ  تسا  نکمم  دیامن و  رثاالب  ار  نآ  دناوتیمن  لمع  نیا  فرص  اریز  دشابیمن ، راگزاس  فصن  یقوقح و  لوصا 

. تسا هدربمان  ياهتمسق  ندوبن  یمسر  هدام  روظنم  هک  دسریم  رظنب  دشاب . هدیسر  دنس  رد  جردنم  ياهءاضماب 

هلماعم نیفرط  ۀلیسوب  رتافد  دنس و  ءاضما  ز -
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: تبث ق . « 63  » هدام روتسدب 
تبث رتفد  لوئـسم  مهیلا و  راشم  طسوتب  دنـس  لصا  اب  تبث  نآ  تقباطم  هدومن و  هظحالم  ار  دنـس  تبث  دیاب  اهنآ  يالکو  ای  هلماعم  نیفرط  »

«. دوب دهاوخ  یفاک  دهعتم  فرط  ياضما  قیدصت و  دیامنیم  دهعت  داجیا  فرط  کی  يارب  طقف  هک  يدانسا  دروم  رد  ددرگ . قیدصت 
هدنیامن ياراد  هچنانچ   ) هدنیامن رتفد و  رس  رتفد  رد  تبث  میظنت و  زا  سپ  دیاب  هلماعم  دنس  : » یمسر دانسا  رتفد  هماننیئآ  « 19  » هدام روتسدب 

ءاضما ار  هطوبرم  رتافد  دانـسا و  هسلج  کی  رد  دیاب  نیلماعتم  دـسرب و  هلماعم  باحـصا  ءاضما  قیدـصتب و  تافیرـشت  ریاس  ماجنا  و  دـشاب )
ءاضما رتافد  دانـسا و  هک  هسلج  نامه  رد  یتسیاـب  مه  ار  روبزم  ضوبق  دـشاب  دنـس  همیمـض  مه  یطاـسقا  ضوبق  هک  یتروص  رد  دـنیامن و 
تیاضر لیلد  اهنآ  يالکو  ای  هلماعم  نیفرط  طسوتب  نآ  تئارق  زا  سپ  دنس  تبث  ياضما  : » تبث ق . « 65  » هدام روتسدب  دننک . ءاضما  دوشیم 

یلو دوب ، دهاوخن  عومـسم  دناهدومن  ءاضما  ار  دنـس  هدناوخن  هک  دنوش  یعدم  هلماعم  باحـصا  یمامت  ای  یکی  هچنانچ  دوب .» دـهاوخ  اهنآ 
نآ تارابع  هک  دنوش  یعدم  هاگره  تسا  نینچمه  دهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  ینوناق  رابتعا  دنس  دنیامن  تابثا  ار  نآ  هچنانچ  دسریم  رظنب 

. دنیامن تابثا  ار  نآ  دناهدیمهفن و  ار 

هلماعم باحصا  فرعم  ح -

رتفد  لوئسم  هاگره  : » تبث ق . « 50  » هدام روتسدب 
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ار نانآ  تیوه  ًاروضح  دـمتعم  فورعم و  صاخـشا  زا  رفن  ود  دـیاب  دـشاب  هتـشاد  دـیدرت  دـنکیم  دـهعت  هک  یفرط  ای  نیلماـعتم  تیوه  رد 
ق. « 51  » هدام و  دیامن » دیق  دانسا  دوخ  رد  ار  هتکن  نیا  هدیناسر و  دوهـش  ياضماب  تبث و  رتفد  رد  ار  بتارم  رتفد  لوئـسم  هدومن و  قیدصت 

ث:
«. دشاب رگید  فرط  فرعم  دناوتیمن  دیامنیم  یفرعم  ار  هلماعم  باحصا  زا  فرط  کی  هک  يدهاش  قوف  ةدام  دروم  رد  »

دنتسھ داوسیب  گنگ و  رک و  روک ، هک ، هلماعم  باحصا  دمتعم  ط -

، نیفرعم رب  هوالع  دنـشاب  داوسیب  گنگ و  رک و  ای  روک  اهنآ  زا  یکی  ای  هلماعم و  نیفرط  هک  یتروص  رد  : » تبث نوناـق  « 64  » هدام روتسدب 
روضح نآ  ياضما  تبث و  تئارق  عقوم  رد  هک  دنیامن  رـضاح  ار  دوخ  نیدمتعم  زا  رفن  کی  دوخ  تیعمب  دیاب  هروبزم  صاخـشا  زا  کی  ره 

زا دیاب  گنگ  رک و  صاخـشا  دروم  رد  روبزم  دـمتعم  تسا . اهنآ  دامتعا  فرط  هک  دـشاب  یـسک  نیفرعم  دوخ  نیب  هکنیا  رگم  دـنناسرمهب 
. دنامهفب ار  بلطم  هراشاب  اهنآب  دناوتب  هک  دشاب  یصاخشا  هلمج 

«. ددرگ دیق  دیاب  رتفد  تاظحالم  نوتس  رد  دوشیم  تبث  هک  يدنس  رد  بتارم  هدام  نیا  دروم  رد 

نآ ندنامھف  دنس و  تئارق  ی -

رتفد رد  دیاب  هیلا  راشم  تیاضر  نینچمه  تئارق و  نیا  هدش و  تئارق  داوسیب  صخش  يارب  دیاب  دنـس  تبث  : » تبث نوناق . « 67  » هدام روتسدب 
يداوسیب هچنانچ  دراذگب .» دنس  تبث  لیذ  ار  دوخ  تشگنا  تمالع  دیاب  زین  داوسیب  هدننکهلماعم  ددرگ . ءاضما  دمتعم  فرط  زا  دیق و  تبث 

رگم دوب ، دهاوخن  عومسم  دناهدنامهفن  واب  ار  نآ  زا  یتمسق  ای  دناهدناوخن  وا  يارب  ار  دنس  هک  ددرگ  یعدم  تسا  هدز  تشگنا  ار  دنس  هک 
دهاوخن ار  ینوناق  رابتعا  مود  تروص  رد  هدـیمهفن  هک  یتمـسق  لوا و  تروص  رد  روبزم  دنـس  تروص  نیا  رد  دـیامن ، تباـث  ار  نآ  هکنیا 

. تشاد

دنرادن داوس  هک  هلماعم  باحصا  یارب  داوساب  علطم  ای -

رفن  کی  روضح  نیفرعم ، رب  هوالع  تسا  داوسیب  صاخشاب  عجار  هلماعم  هک  یعقوم  رد  : » تبث نوناق  « 66  » هدام روتسدب 
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هک دـشاب  يداوساب  صخـش  نیفرعم  دوخ  نیب  هک  یتروص  رد  رگم  تسمزـال ، دـشاب  داوسیب  صخـش  داـمتعا  فرط  هک  زین  داوساـب  علطم 

«. تسا داوسیب  صخش  دامتعا  فرط 

رتفدرس رتفد  رد  نیفرعم  دوھش و  ءاضما  بی -

: تبث ق . « 87  » هدام روتسدب 
هدنیامن تبث  رتفد  رد  یلو  دنیامن  ءاضما  نوناق  نیا  50 و 63 )  ) داوم قباطم  ار  رتفد  بحاص  رتفد  دیاب  هلماعم  باحصا  نیفرعم و  دوهـش و  »

«. دوب دهاوخ  یفاک  هلماعم  باحصا  ءاضما  طقف 
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قالط جاودزا و  یمسر  دنس  مود  باب 

. قالط جاودزا و  تبث  ندوب  يرابجا  - 1

هک دوب  ررقم  قالط ، حاکنب و  عجار  رهوش  نز و  نیب  يواعد  شیادیپ  زا  يریگولج  يارب  « 1310  » هام دادرم  بوصم 23  جاودزا  نوناق  رد 
يرجم هک  یتروص  رد  دـسرب . تبث  هب  دوشیم  میظنت  هیلدـع  ترازو  ياههمانماظن  قباطم  هک  يرتافد  زا  یکی  رد  دـیاب  قالط  جاودزا و  ره 

هک یـسکب  قـالط ، اـی  حاـکن  دـقع  عوقو  زا  سپ  زور  تسیب  اـت  دوب  فلکم  رهوش  دوبیمن ، يرتفد  نینچ  ياراد  قـالط  اـی  تجوازم  هغیص 
موکحم یبیدأت  سبح  هام  شـش  ات  هام  کیب  ـالا  دـناسر و  تبثب  ار  هماـنقالط  اـی  تجوازم  هلاـبق  هعجارم و  دـشاب  رکذـلا  قوف  رتفد  ياراد 

. ددرگیم
فلکم ار  رهوش  طقف  دوب و  هداد  دنتـشادن  یمـسر  رتافد  هک  یناسکب  قالط  جاودزا و  هزاجا  ًانمـض  دوشیم  هدـهاشم  هکنانچ  روبزم  نوناـق 
یمـسر ریغ  ياـهقالط  جاودزا و  زا  تسناوتیمن  رما  نیا  دـنک و  تبث  یمـسر  رتفد  رد  ار  نآ  قـالط  حاـکن و  عوقو  زا  سپ  هک  دوب  هدومن 
حالصا ریز  قیرطب  « 1310  » جاودزا نوناق  « 3  » هدام نینچمه  الاب و  هدام  « 1316  » هام دادرخ  رد  هدحاو  ةدام  ۀلیـسوب  اذل  دیامن ، يریگولج 

: دیدرگ
زا یکی  رد  دـیاب  عوـجر  قـالط و  جاودزا و  ره  دـیامنیم ، مـالعا  نیعم و  هیلدـع  ترازو  هـک  یطاـقن  رد  : » لاس 1316 یحالـصا  « 1  » هدام

رتافد  زا  ریغ  رد  هک  يدرم  ره  روبزم  طاقن  رد  دسرب . تبث  هب  عقاو و  دوشیم  میظنت  هیلدع  ترازو  ياههمانماظن  قباطم  هک  يرتافد 
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تازاجم نیمه  دوشیم و  موکحم  یبیدأت  سبح  هام  شـش  ات  کیب  دـیامن  عوجر  قـالط و  جاودزا و  هب  ترداـبم  قـالط  جاودزا و  یمـسر 
«. دیامن تردابم  عوجر  ای  قالط  ای  جاودزا  هغیص  يارجاب  یمسر  رتافد  نتشاد  نودب  طاقن  نیا  رد  هک  تسا  ررقم  يدقاع  هرابرد 

رد تسا  فـلکم  رهوـش  تـسا ، هدـشن  يرتـسگداد  ترازو  فرط  زا  رکذـلاقوف  یهگآ  هـک  یئاـههزوح  رد  : » لاس 1317 یقاحلا  ۀـلمج 
ای قالط  ای  دقع  عوقو  زا  سپ  زور  تسیب  ات  دیامن  عوجر  ای  قالط  ای  جاودزاب  تردابم  قالط  جاودزا و  یمـسر  رتافد  ریغ  رد  هک  یتروص 

شش ات  هام  کیب  الا  دناسر و  تبث  هب  ار  عوجر  ای  همانقالط  ای  تجوازم  هلابق  هدرک ، عوجر  قالط  جاودزا و  یمسر  رتافد  زا  یکیب  عوجر 
«. دش دهاوخ  موکحم  یبیدأت  سبح  هام 

دنـس دشاب ، هدیـسر  تبث  هب  هیلدع  ترازو  ياههمانماظن  قباطم  هک  یتروص  رد  همانقالط  جاودزا و  ۀـلابق  : » جاودزا 1310 نوناق  « 2  » هدام
«. دش دهاوخ  بوسحم  يداع  دنس  الا  یمسر و 

جاودزا يارب  ینوناق  نسب  زونه  هک  یسک  اب  یندم  نوناق  « 1041  » هدام تاررقم  فالخ  رب  سک  ره  : » لاس 1316 یحالصا  نوناق  « 3  » هدام
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مامت لاس  هدزیـس  نسب  رتخد  هک  یتروص  رد  دـش ، دـهاوخ  موکحم  یبیدأت  سبح  لاـس  ود  یلا  هاـم  شـشب  دـنک  تجوازم  تسا  هدیـسرن 
يازجب سبح ، تازاجم  رب  هوـالع  تسا  نکمم  دروم  ود  ره  رد  دوشیم و  موکحم  یبیدأـت  سبح  لاـس  هس  یلا  ودـب  لـقاال  دـشاب  هدیـسرن 

زا یکی  صقنب  یهتنم  هعقاوم  قوف ، تاررقم  فالخ  رب  جاودزا  رثا  رد  رگا  ددرگ و  موکحم  لایر  رازه  تسیب  یلا  لایر  رازه  ود  زا  يدـقن 
جوز تازاجم  دوش  نز  توفب  یهتنم  رگا  تسا و  هقاش  لامعا  اب  سبح  لاـس  یلا 10  زا 5  جوز  تازاجم  ددرگ  نز  مئاد  ضرم  ای  ءاـضعا 

هک یتازاجم  ای  تازاجم  نامهب  زین  دناهتـشاد  مرج  رد  تکرـش  هک  یـصاخشا  ریاس  راگتـساوخ و  دقاع و  تسا . هقاش  لامعا  اب  مئاد  سبح 
تالیکشت لوصا  هک  یصوصخم  مکاحمب  دناوتیم  هیلدع  ترازو  ار  صاخشا  نیا  ۀمکاحم  دنوشیم . موکحم  تسا  ررقم  مرج  نواعم  يارب 

عوجر  دوشیم  نیعم  همانماظن  بجومب  نآ  یگدیسر  بیترت  و 
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یصوصخم ياههاگداد  نونکا  دمآ .» دهاوخ  لمعب  یمومع  مکاحم  رد  یگدیسر  صوصخم ، همکحم  لیکـشت  مدع  تروص  رد  دیامن و 
. دوشیم یگدیسر  اهنآ  تافلختب  یمومع  ياههاگداد  رد  تسین و  دوجوم 

ءازج هنوگچـیه  هتـشاد و  ررقم  ینیعم  رفیک  قالط ، جاودزا و  تبث  زا  نیفلختم  يارب  هک  جاودزا  نوناق  رگید  داوم  ـالاب و  ةداـم  زا  هکناـنچ 
ای دـشاب  یهافـش  هدـشن ، تبث  هک  یقالط  حاـکن و  هک  ددرگیم  ققحم  تسا ، هتفرگن  رظن  رد  هدـشن  تبث  هک  یقـالط  حاـکن و  يارب  یندـم 

هدیـسر تبث  هب  قالط  جاودزا و  یمـسر  رتافد  رد  هک  تسا  یقالط  حاکن و  دـننام  یندـم  ماـکحا  راـثآ و  ثیح  زا  تسا و  حیحـص  یبتک ،
. تسا

. نارادرتفد رس  فئاظو  قالط و  جاودزا و  رتفد  - 2

هراشا

:29 / 5 خروم 20 / يرتسگداد  ترازو  قالط  جاودزا و  رتفد  تاررقم  « 1  » هدام روتسدب 
هزوح رد  هک  یئاهقالط  جاودزا و  هیلک  دـشاب ، هدـش  مالعا  جاودزا  نوناق  لوا  هداـم  قبط  رب  هیلدـع  ترازو  فرط  زا  هک  ياهزوح  ره  رد  »

«. دنشابن لحم  نآ  نکاس  جاودزا  نیفرط  هکنیا  ول  دسر و  تبث  هب  رتافد  زا  یکی  رد  دیاب  دوش  عقاو  روبزم 
عوقو لحم  رد  هدـش و  عقاو  رتفد  بحاص  تیرومأم  هزوح  زا  جراـخ  رد  هک  یقـالط  جاودزا و  دوقع و  : » روبزم تاررقم  « 5  » هدام روتسدب 

یتسیاب دنهدب  تیمسر  قالط  ای  دقع  نآب  دنهاوخب  نیحکانتم  هک  یتروص  رد  هتشادن و  دوجو  قالط  جاودزا و  یمسر  رتفد  قالط  ای  دقع 
قالط ای  جاودزا  هقرو  رتفد و  رد  ار  تبث  تافیرـشت  همانماظن ، نوناق و  تاررقم  قبط  رب  هدـش و  رـضاح  قالط  جاودزا و  رتاـفد  زا  یکی  رد 

«. دننک لیمکت 
ریدـم ددرگیم و  هرادا  دوشیم  بوصنم  يرتسگداد  ریزو  فرط  زا  هک  جاودزا  رتفدرـس  رفن  کی  هلیـسوب  قـالط  جاودزا و  رتفد  زا  کـی  ره 

. دشابیم جاودزا  رتفد  ياراد  دوشیم  نییعت  قالط  يرتفدرس  تمسب  هک  یسک  بلغا  دومن . دهاوخ  رداص  هناورپ  روبزم  مکح  قبط  تبث  لک 
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. تسا دوجوم  قالط  تبث  يارب  يرگید  رتفد  جاودزا و  تبث  يارب  يرتفد  قالط  جاودزا و  هناخرتفد  رد 
تاحفص هیلک  هدوب و  دلجم  قالط  جاودزا و  تبث  رتافد  : » هام 1310 رهم  خروم 23  قالط  جاودزا و  تبث  رتفد  هماننیئآ  لوا  هدام  روتسدب 

هیلک دادعت  زین  رتفد  رخآ  لوا و  هحفص  رهظ  رد  هوالعب  دش . دهاوخ  روهمم  هکراپ  رهمب  هدیـسر و  وا  هدنیامن  ای  مومعلا  یعدم  ياضماب  نآ 
«. دوشیم روهمم  یضمم و  وا  هدنیامن  ای  مومعلا و  یعدم  فرط  زا  دیق و  فورح  مامتاب  تاحفص 

: دوش دیق  لیذ  تاکن  دیاب  قالط  حاکن و  تبث  رتفد  رد  : » قالط جاودزا و  تبث  رتفد  هماننیئآ  « 13  » هدام روتسدب 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 1532 

http://www.ghaemiyeh.com


: تجوازم دقع  يارب  فلا -

. فورح مامتاب  تبث  خیرات  هرمن و  - 1
. فورح مامتاب  لاس ) هام  زور   ) دقع عوقو  خیرات  - 2

. دشابن دیدرت  اهنآ  تیوه  رد  هک  يوحنب  هجوز  جوز و  مسا  - 3
. تسیچ نآ  تدم  عاطقنا  تروص  رد  عطقنم و  ای  تسا  مئاد  حاکن  - 4

. رهم - 5
. تسا هدش  ررقم  نیجوز  نیب  هک  رگید  مزال  دقع  نمض  ای  حاکن و  دقع  نمض  طیارش  ریاس  - 6

«10  » هدام رد  روکذم  صاخشا  ءاضما  - 7

: قالط يارب  ب -

. فورح مامتاب  تبث  خیرات  هرمن و  - 1
. فورح مامتاب  لاس ) هام  زور   ) قالط عوقو  خیرات  - 2

. دشابن يدیدرت  نانآ  تیوه  رد  هک  يوحنب  هجوز  جوز و  مسا  - 3
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. تسا مدنچ  هعفد  هکنیاب  حیرصت  ندوب  یعجر  تروص  رد  نئاب و  یعجر و  زا  قالط  عون  - 4
«10  » هدام رد  روکذم  صاخشا  ءاضما  - 5

. قالط جاودزا و  دنس  - 3

زا هخـسن  ود  قالط  ای  حاکن ، تبث  زا  سپ  ًاروف  هک  تسا  فلکم  رتفد  بحاـص  : » قـالط جاودزا و  تبث  رتفد  هماـننیئآ  « 14  » هدام روتسدب 
«. دهدب هخسن  کی  قباس  نیجوز  ای  نیجوز  زا  کی  رهب  دناهدرک  ءاضما  ار  تبث  رتفد  هک  یصاخشا  ءاضما  زا  سپ  هیهت و  ار  تبث  داوس 

هغیـص نایرجم  ای  يرجم  ياضماب  رتفد  رد  قالط  جاودزا و  تبث  لـیذ  : » 10 / 8 خروم 4 / قالط  جاودزا و  تبث  یلیمکت  هماننیئآ  روتـسدب 
. دیسر دهاوخ  قالط  ای  جاودزا 

ءاضماب قوف  روکذـم  همانماظن  رد  ررقم  طیارـش  ریاس  رب  هوالع  تسا  مزال  دوش  بوسحم  یمـسر  دنـس  هکنیا  يارب  قالط  اـی  جاودزا  دـنس 
: دسرب لیذ  صاخشا 

. همانقالط رد  رهوش  جاودزا . دنس  رد  رهوش  نز و  - 1
. قالط ای  جاودزا  هغیص  نایرجم  ای  يرجم  - 2

. دشاب ءاضما  شش  لقاال  ياراد  ًاعومجم  دنس  هک  يوحنب  رتشیب  ای  دهاش  ود  ءاضما  - 3
«. دراذگ دنهاوخ  تشگنا  تمالع  ءاضما  ياجب  دنشاب  هتشادن  داوس  دوهش  زا  ضعب  ای  رهوش  نز و  هاگره 

. دشابیم یمسر  دانسا  تبث  رد  هک  تسنآ  دننام  قالط  جاودزا و  دنس  تبث  هب  طوبرم  تاررقم 
ینوناق تاررقم  قبط  رب  اهنآ و  تیحالص  دودح  رد  یمسر  نیرومأم  هلیـسوب  هک  يدنـس  دیامنیم  حیرـصت  هک  م  ق . « 1287  » هدام روتسدب 

رد هک  هماننیئآ  ای  قالط  جاودزا و  نوناق  تاررقم  زا  یکی  تیاعر  عوجر  قـالط و  جاودزا و  تبث  رد  هاـگره  تسا ، یمـسر  هدـش  میظنت 
ءاضما  ياراد  هچنانچ  دشابیمن و  یمسر  دوشن ، تسا  هدش  میظنت  نوناق  روتسد  دودح 
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جاودزا تبث  رتفد  هماننیئآ  « 15  » هدام هک  تسا  نیا  دیآیم . رامـشب  يداع  دنـس  دشاب  عوجر  قالط و  رد  جوز  ءاضما  حاکن و  رد  نیجوز 
: دیوگیم هام 1310  رهم  خروم 23  قالط  و 

نآ رد  هجردـنم  ياهاضما  تایوتحم و  مامت  هدوب و  یمـسر  دنـس  دـسرب  تبث  هب  همانماظن  نیا  تاررقم  قباـطم  هک  یقـالط  دـقع و  قاروا  »
. دوش تباث  نآ  تیلوعجم  هکنیا  رگم  دوب  دهاوخ  ربتعم 

رداص وا  ینوناق  ماقم  مئاق  ای  هجوز  ياضاقتب  ارجالا  مزال  هیلدـع ، مکاحم  زا  یمکح  جایتحا  نودـب  جاودزا ، یمـسر  دنـس  هیرهم  دروم  رد 
«. دش دهاوخ 

105 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

تسا هدش  ءاضما  یهاوگ  هک  يدنس  موس  باب 

ءاضما یهاوگ  رتفد  - 1

دراد صاصتخا  رما  نیا  يارب  يرتفد  دهدیم و  ار  يداع  دانسا  ریز  ءاضما  یهاوگ  ةزاجا  یمسر  دانسا  نارتفدرس  زا  ضعب  هب  لک  تبث  هرادا 
. تسا هدرب  مان  لاس 23  یحالصا  ۀماننیئآ  « 1  » هدام هک  تسا  یمسر  هناگهدزای  رتافد  زا  یکی  دوشیم و  هدیمان  ءاضما  قیدصت  رتفد  هک 

ةدنیامن ای  لحم ، ناتسرهش  ناتـسداد  رما  ودب  رد  دیاب  لاس 23  یحالصا  دانسا  تبث  نوناق  ۀماننیئآ  « 2  » ةدام روتسدب  ءاضما  یهاوگ  رتفد 
دیق رکذ و  فورح  مامتاب  رتفد  رخآ  لوا و  ۀحفص  رد  ار  تاحفص  ةدع  عومجم  روهمم و  ارسداد  رهمب  هدرک و  ءاضما  هتشاذگ و  هرامش  وا 

. دیامن

ءاضما یهاوگ  طرش  - 2

رتفد رد  رتفدرس  دیامنیم و  ءاضما  ار  دنس  لیذ  هدش و  رضاح  رتفدرس  دزن  دوش ، یهاوگ  يداع  دنـس  لیذ  رد  وا  ءاضما  دهاوخیم  هک  یـسک 
رد رتفد  رـس  روضح  رد  يرگید  ءاضما  هدننکءاضما ، دسیونیم و  ار  وا  تاصخـشم  مان و  دنـس ، خـیرات  عون و  رکذ  زا  سپ  ءاضما  یهاوگ 

. دیامنیم روهمم  هناخرتفد  رهمب  هدرک و  یهاوگ  هدش  دنس  رد  هک  یئاضما  رتفدرس  سپس  دیامنیم ، نآ  لباقم 

تسا هدش  ءاضما  یهاوگ  هک  يدنس  رابتعا  - 3

، دراد ار  یمسر  تمس  هک  ءاضما ، یهاوگ  رتفدرس  فرط  زا  نآ  ءاضما  هک  يداع  دنس 
 106 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

ثارو نیفرط و  ةرابرد  تسا و  اراد  ار  یمسر  دنس  رابتعا  م . ق . « 1291  » ةدام زا  طبنتسم  ربانب  یلو  دشابیم  يداع  دنس  تسا ، هدش  قیدصت 
هتـشاد ار  یمـسر  دانـسا  رابتعا  دروم  ود  رد  يداع  دانـسا  : » م ق . « 1291  » ةدام روتـسدب  اریز  دوب ، دـهاوخ  ربتعم  هدـننکءاضما  ماقم  مئاق  و 

: تسا ربتعم  نانآ  ماقم  مئاق  ثارو و  نیفرط و  ةرابرد 
. دیامن قیدصت  هیلا  بستنم  زا  ار  نآ  رودص  تسا  هدش  هماقا  وا  هیلع  رب  دنس  هک  یفرط  رگا  - 1

«. تسا هدرک  رهم  ای  ءاضما  عقاولا  یف  هدرک  دیدرت  ای  بیذکت  ار  نآ  هک  یفرط  ار  روبزم  دنس  هک  دوش  تباث  همکحم  رد  هاگره  - 2
هدومن ءاضما  عقاولا  یف  هدرک  دـیدرت  ای  بیذـکت  هک  یفرط  دوش  تباـث  هک  يدنـس  نوچ  هک  تسنآ  م  ق . « 1291  » ةدام زا  طابنتـسا  قیرط 

. تشاد دهاوخ  ار  یمسر  دنس  رابتعا  تسا  هدش  یمسر  روطب  ءاضما  یهاوگ  هک  يدنس  راچان  دشابیم ، یمسر  دنس  رابتعا  ياراد  تسا ،
نآ تایوتحم  دناوتیمن  تسا ، هدش  یمـسر  یهاوگ  نآ  ءاضما  هک  يدنـس  ةدـننک  ءاضما  م  ق . « 1292  » ةدام روتـسدب  دش  هتفگ  هچنآ  ربانب 

هداتفا رابتعا  زا  ینوناق  تاهج  زا  یتهجب  هک  دـیامن  تباث  ای  دـنک و  تیلعج  يوعد  دـناوتیم  طقف  نآ  لـباقم  رد  دـیامن و  بیذـکت  ار  دـنس 
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یلیلد ره  ۀلیـسوب  دـناوتیم  عفنيذ  دـش  هتفگ  یمـسر  دانـسا  رابتعا  رد  هکنانچ  تسا و  دارفا  تاـیمالعا  زا  هدربماـن  دنـس  تاجردـنم  تسا .
. دیامن تباث  ار  نآ  فالخ 

دیاب تسا و  یمـسر  دانـسا  رابتعا  دودـح  زا  جراخ  یئارجا  ةوق  اریز  درادـن ، یئارجا  ةوق  تسا  هدـش  یمـسر  یهاوگ  ءاـضما و  هک  يدـنس 
دنس رد  روکذم  هیرهمب  تبسن  و  كالما ، دانسا و  تبث  نوناق  مود  لوا و  ةدام  دودح  رد  یمـسر  دانـساب  هکنانچ  دوش ، هداد  نوناق  ۀلیـسوب 

. تسا هدش  هداد  هام 1310  رهم  خروم 23  قالط  جاودزا و  تبث  رتفد  هماننیئآ  قبط  جاودزا ، یمسر 
107 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

كالما رتفد  تبث  مراهچ  باب 

هراشا

تبث و نوناق  هک  دشابیم  یتافیرشت  ياراد  یمسر  دانسا  رتافد  تبث  دننام  كالما  رتفد  تبث  تسا . كالما  رتفد  تبث  یمسر ، دانسا  زا  یکی 
دانسا تبث  ةرادا  رد  هک  يدانسا  : » دیوگیم هک  م  ق . « 1287  » ةدام روتسدب  دناهتشاد . ررقم  اهنآ  ياههماننیئآ - یمسر و  دانسا  رتافد  نوناق 
دنشاب هدش  میظنت  ینوناق  تاررقم  قبط  رب  اهنآ و  تیحالص  دودح  رد  یمسر  نیرومأم  رئاس  دزن  رد  ای  یمـسر  دانـسا  رتافد  ای  كالما و  و 

تبث نآ  دوشن ، تیاعر  كالما  رتفد  تبث  رد  هتفای  میظنت  ینوناق  ةزاجاب  هک  ۀـماننیئآ  نوناـق و  هک  یتافیرـشت  زا  کـی  ره  تسا .» یمـسر 
تلادع فصن و  فالخ  رب  هدام  قالطاب  لمع  هک  دننآ  رب  هدز و  عیسو  ریسفتب  تسد  نییقوقح  زا  یـضعب  ددرگیمن . بوسحم  یمـسر  دنس 

تسا یضتقم  نیاربانب  دوب ، دهاوخ  كالما  رتافد  یمسر و  دانسا  رتافد  رد  یمیظنت  دانسا  زا  يرایسب  تیمـسر  مدع  بجوم  تسا و  یئاضق 
ًافرص تسا و  يرادا  تافیرشت  نآ  زا  يرایسب  اریز  درادن ، ریثأت  یمسر  دنس  رابتعا  تیمـسر و  رد  ینوناق  تافیرـشت  یمامت  هک  دوش  هتفگ 

و تخانشن ، یمسر  ار  نآ  ناوتیمن  ددرگ  تبث  تافیرـشت  نیا  تیاعر  نودب  هک  يدنـس  دراد و  ار  تابلقت  تاهابتـشا و  زا  يریگولج  هبنج 
دنس تیمسر  مدع  بجوم  اهنآ  زا  کی  ره  ندشن  ماجنا  تسا و  طونم  اهنآ  ماجناب  دنس  تیمسر  هک  دشابیم  دوجوم  زین  يرگید  تافیرشت 
هدام ترابع  قایس  هلیسوب  طقف  تسا و  هدشن  کیکفت  رگیدکی  زا  اههماننیئآ  ای  ینوناق و  داوم  رد  تافیرشت  زا  هتـسد  ود  نآ  دش . دهاوخ 

تافیرشت  زا  ضعب  و  دناهتسد ، مادک  زا  تافیرشت  زا  کی  ره  هک  تسناد  ناوتیم  نآ  راثآ  و 
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یناسک نایز  دوس و  ار  صیخشت  كالم  ناسرداد  زا  ضعب  دریگ . رارق  فالتخا  دروم  تسا  نکمم  راوشد و  نآ  صیخشت  هک  دنتسه  تبث 
نآ تیاعر  مدع  هک  ینوناق  تافیرشت  طقف  هک  دننآ  رب  دناهتسناد و  دنوشیم  ررضتم  عفتنم و  دنس  زا  ای  هتـشاد و  هلخادم  دنـس  میظنت  رد  هک 

بوسحم يرادا  تاـفلخت  زا  درادـن و  نآ  رد  يریثأـت  ـالا  تسا و  رثؤم  دنـس  تیمـسر  رد  هک  تسیتافیرـشت  زا  دوشیم  ماـمت  یـسک  ناـیزب 
نیرسفم ینونک  ةویش  فالخ  رب  الاب  عیـسو  ریـسفت  م  ق . « 1287  » ةدام قـالطاب  هجوت  اـب  اریز  دومن ، يوریپ  ناوتیمن  ار  روبزم  رظن  ددرگیم .

. تسا یقوقح 
: تسا مسق  ود  رب  كالما  رتفد  رد  تبث 

. دریگیم رارق  هعلاطم  دروم  هناگادج  ثحبم  رد  راصتخا  روطب  کی  ره  هک  كالما  رتفد  تاجردنم  رییغت  کلم 2 - یئادتبا  تبث  - 1

کلم یئادتبا  تبث  لوا - ثحبم 

تایلک

زا سپ  یکی  بیترتب  دـیاب  هک  تسا  هتـسناد  مزال  ار  یتامدـقم  تایلمع  هلـسلس  کـی  دوش  تبث  كـالما  رتفد  رد  یکلم  هکنآ  يارب  نوناـق 
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قبط رب  دوشیم و  دراو  كالما  تبث  رتفد  رد  نآ  بحاص  مانب  کلم  تیعـضو  روبزم ، تایلمع  ناـیرج  ماـمتا  زا  سپ  دوش و  ماـجنا  يرگید 
رهمب یضمم و  دراد  ءاضما  قح  يرتسگداد  ترازو  فرط  زا  هک  یسک  ای  تبث  ریدم  ءاضماب  روبزم  دنس  ددرگیم . رداص  تیکلام  دنس  نآ 

ق. « 21  » ةدام ددرگیم . یناگیاب  کلم  یتبث  ةدنورپ  رد  هدش و  رهم  ءاضما و  تیکلام  دنـس  لصا  دـننام  زین  نآ  تونیم  دـسریم و  تبث  ةرادا 
هداد كـالما  رتفد  تبث  قباـطم  تیکلاـم  دنـس  هدـش و  تبث  كـالما  رتفد  رد  کـلم  تبث ، یتامدـقم  تاـیلمع  ماـمتا  سپ  : » دـیوگیم تبث 

تـشونور تقیقح  رد  یلو  تسا  كالما  رتفد  دـننام  یلقتـسم  دنـس  دوخ  هچ  رگا  تیکلام  دنـس  تسا  مولعم  الاب  ةدام  زا  هکنانچ  دوشیم .»
رتفد  تبث  زا  یمسر 

 109 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
دنـس دـیاب  تسا و  مدـقم  كالما  رتفد  تبث  دـشاب  هتـشاد  فالتخا  كالما  رتفد  تبث  اب  نآ  دافم  هک  یتروص  رد  نیاربانب  دـشابیم ، كالما 

. دوش حیحصت  نآ  قباطم  تیکلام 

یتامدقم تایلمع  نایرج  لوا - تمسق 

یتامدقم یھگآ  راشتنا  - 1

دودح نآ ، رد  دزرو و  تردابم  یتامدقم  یهگآ  راشتناب  دیاب  تبث  نوناق  « 10  » ةدام قبط  كالما  یمومع  تبث  هب  مادقا  زا  لبق  تبث ، ةرادا 
، مایـس و  مهدزناپ ، لوا ، هبترم ، هس  زور  یـس  فرظ  رد  یهگآ  نیا  دراد . مالعا  تسا  هدش  هتفرگ  رظن  رد  نآ  كالما  تبث  هک  ار  یـشخب 

. دسریم مومع  عالطاب  دیارج  رد  راشتنا  هلیسوب  هام 
. دنراد ار  هنیعم  شخب  رد  عقاو  کلم  تبث  تساوخرد  قح  هک  دشابیم  یناسک  مالعا  يارب  یتامدقم  یهگآ  راشتنا 

کالپ بصن  - 2

رشتنم نآ  یتامدقم  نالعا  البق  هک  شخب  رد  عقاو  تاعطق  زا  کی  رهب  تسا . هدش  کح  نآ  رب  کلم  هرامـش  هک  تسیزلف  ياهعطق  كالپ 
رد دیامنیم . ادـیپ  یتبث  تیـصخش  کلم  هک  تسا  لمع  نیا  ۀلیـسوب  ددرگیم ، بصن  كالپ  دوشیم و  هداد  صوصخم  یبیترت  هرامـش  هدـش 

رظن رد  نوناق  ار  كالپ  بصن  اریز  دزادـنایمن ، تیمـسر  زا  ار  تبث  كالپ  بصن  مدـع  دوش  تبث  كـالپ  بصن  نودـب  یکلم  هک  یتروص 
. تسا هدومنن  لوحم  همانماظنب  زین  ار  نآ  فیلکت  هتفرگن و 

همانراھظا عیزوت  - 3

تلوهـس يارب  هماننیئآ  هک  تسا  یتامدـقم  روما  زا  یمومع  تبث  رد  همانراهظا  عیزوت  دـهدیم . همانراهظا  اهكالپ  زا  کی  رهب  تبث  هرادا 
عیزوت تیاعر  مدـع  نیاربانب  تسا ، هدومنن  لوحم  هماـننیئآب  دـشابیم و  تکاـس  رما  نیا  رد  مه  نوناـق  تسا . هتفرگ  رظن  رد  تبث  ياـضاقت 

. دنادرگیمن جراخ  تیمسر  زا  ار  نآ  تبث ، رد  همانراهظا 

همانراھظا نداد  - 4

خیرات  زا  زور  فرظ 60  رد  تبث ، ق . « 11  » ةدام قبط 
 110 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

هفوقوم یلوتم  میق ، یلو ، دننام  دنشاب  اراد  ار  کلم  تبث  ياضاقت  قح  هک  یناسک  تیکلام و  ناونعب  نیفرصتم  یتامدقم  یهگآ  نیلوا  رـشن 
. دیامنیم میلست  هدیدرگ  رکذ  یتامدقم  یهگآ  رد  هک  هطوبرم  تبث  ۀبعش  ای  هرئاد  ای  هراداب  میظنت و  ار  دوخ  همانراهظا  نآ ، لاثما  و 

هدـشن رـشتنم  یتبون  یهگآ  هک  یناـمز  اـت  دـنناوتب  هک  تسا  هداد  هزاـجا  دـنهدب ، هماـنراهظا  دـیاب  هک  یناـسکب  تبث ، هماـننیئآ  « 29  » هدام
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. دوشیم یناگیاب  تادنتسم  تسویپ  هب  ياهفافل  رد  دیق و  همانراهظا  عیزوت  رتفد  رد  همانراهظا  دنیامن . میلست  ار  دوخ  ۀمانراهظا 

یتبون یھگآ  راشتنا  - 5

زا سپ  زور  دون  ات  كالپ  هرامش  کلم و  عون  اب  هدیسر  اهنآ  ياههمانراهظا  هک  یصاخشا  مان  هطوبرم  تبث  هرادا  ث  ق . « 11  » هدام روتسدب 
. دوشیم هدیمان  یتبون  یهگآ  روبزم  یهگآ  دیامنیم . یهگآ  یتامدقم  یهگآ  نیلوا  راشتنا 

زا یکی  رد  نآ  ۀـــماننیئآ  « 52  » ةداـم تـبث و  نوناـق  « 11  » ةداـم روتـسدب  زور  یـس  هلـصافب  تبوـن  ود  زور  فرظ 60  رد  یتــبون  یهگآ 
. دوشیم رشتنم  هزوح  نیرتکیدزن  ياههمانزور  زا  یکی  رد  دشاب  هتشادن  همانزور  هزوح  نآ  رگا  کلم و  هزوح  ياههمانزور 

یدیدحت یھگآ  راشتنا  - 6

دیاب دـیامنیمن و  نیمأت  ار  روظنم  رما  نیا  دوشیم و  رکذ  لامجا  روطب  دودـح  نوچ  یلو  ددرگیم ، رکذ  کلم  دودـح  هچ  رگا  همانراهظا  رد 
تسا فلکم  تبث ، هرادا  یتبون  یهگآ  نیلوا  راشتنا  زا  سپ  تبث ، ق . « 14  » ةدام روتسدب  اذل  ددرگ ، قیبطت  جراخ  رد  لحم  اب  هنیعم  دودح 

كالما نابحاص  یـضاقتم و  دیامنیم و  نیعم  ار  يدعوم  يدـیدحت  یهگآ  رد  دـیامن . رـشتنم  یتبون  یهگآ  دـننام  دودـح  دـیدحت  یهگآ 
زور يدیدحت و  یهگآ  نیلوا  راشتنا  نیب  هلـصاف  دنوش . رـضاح  دودح  دیدحت  تایلمع  ماجنا  يارب  هک  دنکیم  توعد  لحم  رد  ار  رواجم 

(. هماننیئآ هدام 66 و 67  . ) دشاب زور  تصش  زا  رتشیب  زور و  تسیب  زا  رتمک  دیابن  دودح  دیدحت 

دودح دیدحت  تایلمع  - 7

دندرگیم و رـضاح  کلم  لحم  رد  رواجم  كالما  نابحاص  یـضاقتم و  تبث و  ةدنیامن  تسا  هدش  نیعم  يدیدحت  نالعا  رد  هک  يزور  رد 
یضاقتم 

 111 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
دودـح دـیدحت  سلجم  تروص  رد  دـیامنیم و  یفرعم  لامجا  ماهبا و  نودـب  صخـشم  روطب  هدـش  نآ  تبث  ياـضاقت  هک  ار  یکلم  دودـح 
نکمم ریغ  ای  راوشد  نآ  نییعت  صیخـشت و  هک  يدودح  دسریم . تبث  ةدنیامن  نیرـضاح و  نیرواجم و  یـضاقتم و  ءاضماب  هدش و  هتـشون 

. دیآیم لمعب  تبث  هرادا  یمسر  نیسدنهم  هلیسوب  رما  نیا  ددرگ و  میسرت  هشقن  ۀلیسوب  دیاب  تسا 
راهظا دودح  اب  اضاقت  دروم  کلم  دشابن  رـضاح  شاهدنیامن  ای  دوخ  دودح  دیدحت  عقوم  رد  هدننکاضاقت  رگا  : » ث ق . « 15  » هدام روتسدب 
نییعت کلم  دودح  تهج  نیاب  دنوشن و  رضاح  دودح  دیدحت  عقوم  رد  زین  نیرواجم  هاگره  دش . دهاوخ  دیدحت  نیرواجم  فرط  زا  هدش 
هدشن رضاح  کیچیه  نیرواجم  هدننکاضاقت و  زین  مود  هبترم  يارب  رگا  دوشیم و  دیدجت  كالما  نآب  تبسن  دودح  دیدحت  نالعا  ددرگن ،

. دش دهاوخ  ذخا  ربارب  ود  کلم  تبثلاقح  دیاین  لمعب  دودح  دیدحت  و 
لگنج ای  یمومع و  عترم  ای  عراش  ای  تاوم  یـضارا  نآ  دح  دنچ  ای  کی  هک  یکالما  دودح  دـیدحت  نوناق  نیا  يارجا  خـیرات  زا  هرـصبت -

دیدـحت ماجنا  عنام  طوبرم  ياههاگنب  تارادا و  هدـنیامن  روضح  مدـع  دوش  ماجنا  يدـیدحت  یهگآ  راـشتنا  ۀلیـسوب  دـیاب  دنـشاب ، یمومع 
دنفسا 37) «. ) دوب دهاوخن  دودح 

ثلاث صاخشا  قوقح  ظفح  مود - تمسق 

هزاجا ددرگن ، عیاض  نآ  دودحب  تبسن  ای  تبث و  ياضاقت  درومب  تبسن  تبث ) نایـضاقتم  زا  ریغ   ) ثلاث صاخـشا  قوقح  هکنآ  يارب  نوناق 
: هک تسا  هداد 

راشتنا خیرات  زا  زور  دون  فرظ  رد  تبث  ق . « 16  » هدام روتسدب  دناوتیم  تسا ، یقح  یعدم  تبث ، ياضاقت  درومب  تبسن  یـسک  هاگره  - 1
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یئاوعد روبزم  یهگآ  راشتنا  زا  لبق  هک  یتروص  رد  دـهدب  هطوبرم  تبث  هبعـش  ای  هرئاد  ای  هراداـب  ضارتعا  تساوخداد  یتبون  یهگآ  نیلوا 
نوناق  « 17  » هدام روتسدب  تسا  هدوب  یسرداد  نایرج  رد  تبث  ياضاقت  درومب  تبسن 

 112 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
. دیامن میلست  اضاقت  دروم  کلم  تبث  هبعش  ای  هرئاد  ای  هراداب  هتفرگ و  هطوبرم  هاگداد  زا  یهاوگ  زور ، دون  هنیعم  تدم  رد  تبث 

«20  » هدام روتسدب  دناوتیم  دنادیم ، قحیذ  ار  دوخ  اضاقت ، دروم  کلم  رد  رواجم  کلم  یعاقترا  قوقح  ای  دودحب  تبسن  یسک  هاگره  - 2
تبث هبعـش  ای  هرئاد  ای  هراداب  ار  دوخ  ضارتعا  تساوخداد  يدـیدحت  سلجم  تروص  میظنت  خـیرات  زا  زور  یـس  تدـم  فرظ  رد  تبث  ق .

. دیامن میلست  اضاقت  دروم  کلم 
یئاوعد هنوگچیه  دوشن ، هداد  هطوبرم  تبث  ۀبعـش  ای  هرئاد  ای  هراداب  ررقم  تدـم  رد  هاگداد  یهاوگ  ای  ضارتعا و  هچنانچ  الاب  دروم  ود  رد 

رد دنناوتیم  طقف  ددرگیم و  طقاس  دنـشاب  هتـشاد  یقح  هچنانچ  دوشیمن و  هتفریذـپ  کلم  دودـح  ای  اضاقت و  دروم  کلمب  تبـسن  یـسک  زا 
«24  » هدام دنیامنب . ار  دوخ  نایز  ررض و  هبلاطم  هماقا و  يرفیک  يوعد  تبث  ق . « 116 - 105  » دراوم رد  روکذم  هصوصخم  تاررقم  دودح 

دهاوخن هتفریذپ  هدش  یسک  زا  یقح  عییضت  تبث  نایرج  نمض  رد  هکنیا  يوعد  ضارتعا  تدم  ياضقنا  زا  سپ  : » كالما دانسا و  تبث  ق .
هدام قباطم  « 44  » هدام رد  روکذم  دروم  رد  یئازج ، هاوخ  دشاب  یقوقح  هاوخ  رگید  ناونع  چـیه  هب  هن  تمیق  ناونعب  هن  نیع  ناونعب  هن  دـش 

نوناق نیا  مشش  باب  رد  روکذم  یئازج  تاررقم  قباطم  « 117 - 116 - 109 - 108 - 107 - 106 - 105  » داوم رد  روکذم  دراوم  رد  و  « 45»
كالما یعاقترا  قوقح  ای  دودـح و  دـیدحت  رب  ضارتعا  تساوخداد  ای  اضاقت و  دروم  تبث  رب  ضارتعا  تساوخداد  دـش .» دـهاوخ  راـتفر 

رتفد رد  کلم  تبث  زا  یئاهن  یگدیـسر  ات  تبث  هرادا  دوشیم و  هداتـسرف  ناتـسرهش ) هاگداد  شخب - هاـگداد   ) رادتیحالـص عجرمب  رواـجم 
. دیامنیم يراددوخ  كالما 

كالما رتفد  رد  کلم  تبث  موس - تمسق 

تیعضو  تبث  هرادا  نوناق ، « 21  » هدام قبط  رب  تبث  یتامدقم  تایلمع  مامتا  زا  سپ 
 113 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

. دوشیم هداد  كالما  رتفد  تبث  قباطم  تیکلام  دنس  هدش و  تبث  كالما  رتفد  رد  ار  کلم 
زین هکلب  تسا  هدومن  رازگرب  یـضاقتم  تبث و  هرادا  ةدـهعب  نوناق  هک  تسا  یفیاظو  ماجنا  طقف  هن  تبث  یتامدـقم  تایلمع  مامتا  زا  روظنم 

یتامدقم تایلمع  هکنآ  زا  سپ  نیاربانب  تسا . هدش  هماقا  نآ  دودـح  تبث و  ياضاقت  دروم  کلم  رب  هک  دـشابیم  یـضارتعا  يواعد  لماش 
هدش یهابتشا  رگا  تاهابتشا  عفر  دودح و  دیدحت  تایلمع  اهیهگآ ، راشتنا  همانراهظا ، ندیسر  دننام   ) دیدرگ رکذ  ًاحورشم  هکنانچ  تبث 

و ددرگیم . تبث  كالما  رتفد  مانب  یصوصخم  رتفد  رد  کلم  نآ  تیعضو  هدشن  ضارتعا  تبث  ياضاقت  دروم  کلمب  تبـسن  هاگره  تسا )
قوقح دودـحب و  عجار  ضارتـعا  هاوخ  دـشاب و  کـلم  لـصاب  عجار  ضارتـعا  هاوخ  هدـش  عقاو  ضارتـعا  دروم  کـلم  نآ  هک  یتروص  رد 
یئاهن ۀـجیتن  زا  دوصقم  دومن ، دـهاوخ  يراددوخ  كالما  رتفد  رد  کـلم  تبث  زا  ضارتعا ، یئاـهن  ۀـجیتن  لوصح  اـت  تبث  ةرادا  یقاـفترا ،

ضرتـعم هکنآ  دـننام  دـشابن ، هاـگداد  رد  ناـیرج  ریـس و  لـباق  رگید  هک  تـسا  یئاـجب  ضارتـعا  تساوـخداد  ناـیرج  ندیـسر  ضارتـعا ،
ضارتعا تساوخداد  تبث  نوناق  « 16  » هدام قبط  رب  هکنآ  ای  دوش و  میلست  ضرتعم  يوعدب  تبث  یعدتـسم  ای  درتسم و  ار  دوخ  تساوخداد 

. ددرگ رداص  باب  نآ  رد  یئاهن  يأر  هدومن و  ادیپ  نایرج  تساوخداد  هاگداد  رد  ای  دوش و  در  صیخشت و  تدم  زا  جراخ 
ۀطساوب ای  ینوناق و  لحارم  یط  ۀطـساوب  هک  تسا  یمکح  زا  ترابع  یئاهن  مکح  : » دیامنیم حیرـصت  تبث  نوناق  « 22  » هدام هرصبت  هکنانچ 

معا يأر  دوش .» بوسحم  هموتخم  يواعد  زا  هدـش  رداـص  عوضوم  نآ  رد  مکح  هک  یئاوعد  زیمت  فاـنیتسا و  ضارتعا و  تدـم  ياـضقنا 
هک یئاهتساوخداد  یئاهن  ۀجیتن  مالعا  يوعد ، طوقـس  ای  تساوخداد  لاطبا  در و  رارق  دـننام  رارق  زا  و  يوعد ، تیهام  رد  مکح  زا  تسا 
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. دشابیم مزال  زین  روبزم  هراداب  كالما  رتفد  رد  کلم  تبث  يارب  تسا  هدیدرگ  دیدجت  در  ای  لاطبا  رثا  رد 
؟ دیامنیم كالما  رتفد  رد  کلم  تبث  زا  يریگولج  یسرداد  ةداعا  ناونعب  يوعد  ۀماقا  یئاهن  مکح  رودص  زا  سپ  ایآ 

 114 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
تسا و یـسرداد  ةداعا  یعطق ، مکحب  یگدیـسر  يارب  هداعلاقوف  قرط  زا  یکی  دوشیم  هظحالم  یندـم  یـسرداد  نیئآ  نوناـق  رد  هکناـنچ 

هداـم دودـح  رد  دـناوتیم  تسا  هدـیدرگ  رداـص  وا  یقحیب  رب  دـشاب ) یئاـهن  هچ  رگا   ) یعطق مکح  تبث  رب  ضارتعا  يوعد  رد  هک  یـسک 
فرط زا  روبزم  ياضاقت  نتفریذپ  نوچ  دهاوخب و  یـسرداد  هداعا  قیرط  زا  ار  نآ  نتخیـسگ  ياضاقت  یندـم  یـسرداد  نیئآ  نوناق  « 591»

13 / 10 / 11 هرامـشب 23198 - يرتـسگداد  ترازو  همانــشخب  اذـل  دـهدیم ، رارق  لزلزت  ضرعم  رد  ار  یعطق  مـکح  تـقیقح  رد  هاـگداد 
كالما رتفد  رد  کلم  تبث  زا  یـسرداد ، ةداعا  تساوخداد  میدـقت  زا  یکاـح  یهاوگ  دورو  زا  سپ  هک  تسا  هداد  روتـسد  تبث  تاراداـب 

رگید ةداعلاقوف  قرط  زا  کیچـیه  یلو  تشاد . دـهاوخن  يرثا  کـلم  تبث  زا  سپ  تبث  هراداـب  روبزم  یهاوگ  لوصو  دـیامن و  يراددوخ 
كـالما رتفد  رد  کـلم  تبث  زا  يریگولج  دـناوتیمن  تبث  رب  ضارتعا  رثا  رد  رداـص  مکحب  ثلاـث  ضارتـعا  ثلاـث و  صخـش  لوخد  دـننام 

زا ینوناق  تدـم  رد  تبث  نوناق  « 20  » و « 16  » هدام دودح  رد  دیاب  دشاب  هتـشاد  یئاعدا  اضاقت  دروم  کلمب  تبـسن  هک  یـسک  اریز  دیامنب ،
ةدام رد  روکذـم  دراوم  رد  زج   ) ناونع چـیه  هب  تبث ، نوناق  « 24  » هداـم قبط  رب  دومنن  ضارتعا  هاـگره  دـیامن و  ضارتعا  تبث  ةرادا  قیرط 

، قح يوعدـب  ای  دـنیامنیم و  يوعد  هماقا  مکح  رب  ضارتعا  ناونعب  هک  ثلاث  صاخـشا  و  دـش . دـهاوخن  هتفریذـپ  یـسک  زا  یئاوعد  روبزم )
قبط رب  دـناهدادن  تساوخداد  نوناق  « 16  » هدام دودـح  رد  تبث  ةرادا  قیرط  زا  نوچ  دـنوشیم  دراو  تبث  تسا  یعدتـسم  يوعد  رد  لـخاد 

. دش دهاوخن  هتفریذپ  نانآ  يوعد  تبث  ق . « 24  » هدام
روتسدب دیدرگ ، ضرتعم  هل  رب  یئاهن  مکح  رودصب  یهتنم  يوعد  ای  دومن  نیکمت  کلم  لصا  رب  ضرتعم  ضارتعاب  تبث  یعدتـسم  هاگره 

دیدج تبث  تساوخردب  جایتحا  دیدرگ و  دهاوخ  تبث  وا  مانب  کلم  هدش و  هتخانش  تبث  یعدتسم  نیشناج  ضرتعم  هماننیئآ  « 101  » هدام
هدادیم و لاقتنا  يرگیدب  ار  اضاقت  دروم  کلم  یـضاقتم ، تبث ، تساوخ  رد  زا  سپ  هک  دـیدرگ  هدـهاشم  لمع  رد  نوچ  تشاد . دـهاوخن 

رتافد  تبثلاقح  تخادرپ  زا  رارف  يارب 
 115 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

يارب تبث  هرادا  اذـل  دومنیم ، هیلا  لـقتنم  تبث  ياـضاقت  نیح  تیکلاـمب  رارقا  هدـشیم و  رـضاح  كـالما  رتفد  رد  یـضاقتم  یمـسر ، دانـسا 
ار هیلا  لقتنم  ۀـیحان  زا  تبثلاقح  تخادرپ  اب  دـیدج  ۀـمانراهظا  میلـست  دـهدیمن و  رییغت  ار  تبث  نایرج  روبزم  رارقاـب  رما  نیا  زا  يریگولج 

. دشابیم رما  نیا  رب  رظان  هماننیئآ  هدام  دیامنیم و  وا  هیلوا  ياضاقت  نالطب  زا  فشک  لقان  قیدصت  اریز  دنادیم ، مزال 
تایلمع هیقب  تثارو ، رـصح  یهاوگ  ۀـئارا  زا  سپ  هماننیئآ  « 105  » هدام روتـسدب  دیامن ، توف  یـضاقتم  یتبث ، تایلمع  نایرج  رد  هچنانچ 

. درک دهاوخ  ادیپ  نایرج  وا  ثارو  مانب  یتبث 
عفنب ۀجیتن  ضارتعا  يوعد  هک  یسک  مانب  کلم  ضارتعا ، تساوخداد  يرادا و  نایرجب  تبـسن  تبث  یتامدقم  تایلمع  مامتا  زا  سپ  يراب 

. دوشیم دراو  كالما  رتفد  رد  هتفای  همتاخ  وا 

کلم تبث  زا  لبق  یتامدقم  تایلمع  تاهابتشا  حیحصت  مراهچ - تمسق 

تئیه ود  رد  دوش ، تبث  یتامدـقم  تاـیلمع  ناـیرج  رد  یهابتـشا  هجوتم  تبث  ةرادا  كـالما ، رتفد  رد  کـلم  تبث  زا  لـبق  هک  یتروص  رد 
. دش دهاوخ  لمع  اهنآ  میمصت  قبط  ددرگیم و  حرطم  لاس 17  یحالصا  تبث  ق . « 6  » هدام روتسدب  تراظن  تئیه  تبث و  یلاع  ياروش 

صیخشت دانـسا و  تبث  كالما و  تبث  هب  طوبرم  روما  رد  هلـصاح  تاهابتـشا  تافالتخاب و  یگدیـسر  يارب  : » لاس 17 یحالصا  « 6  » هدام
تبث لک  ةرادا  رد  تراظن  تئیه  تبث و  یلاع  ياروش  ناونعب  تأیه  ود  یضتقم ، میمصت  ذخا  فالتخا و  عفر  هابتـشا و  ندوب  رثؤم  عوقو و 
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. دوشیم لیکشت 
لک  ریدم  زیمت و  یلاعناوید  مومعلا  یعدم  زا  دوب  دهاوخ  بکرم  تبث  یلاع  ياروش 

 116 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
. تبث لک  ریدم  هیلدع و  ریزو  نییعت  هب  یئاضق  هبتریلاع  ءاضعا  زا  رفن  کی  ای  یئاضق  روما 

ریزو صیخـشت  هب  تبث  لک  ةرادا  ءاضعا  زا  رفن  کی  كالما و  روما  ةرادا  سیئر  تبث و  لک  نواعم  زا  دوب  دـهاوخ  ترابع  تراـظن  تئیه 
. دوشیم نییعت  ررکم » 25 و 25   » هدام رد  روکذم  تئیه  ود  زا  کی  ره  تیحالص  دودح  فیاظو و  هیلدع ،

«. دوب دهاوخ  هیلدع  ترازو  هماننیئآ  قبط  رب  تئیه  ود  زا  کی  ره  رد  یگدیسر  لئاسم و  حرط  بیترت 
صاخشا نیب  یفالتخا  تبث  ياضاقت  نتفریذپ  تهج  زا  « 11  » ةدام تاررقم  يارجا  رد  هاگره  - 1 : » لاس 17 تبث  یحالصا ق . « 25  » هدام
یلاعیاروش تیحالص  زا  نآب  یگدیسر  دشاب  ضراعت  محازت و  صاخشا  فرصت  رد  ای  ددرگ و  دیلوت  یهابتشا  ای  دوش و  عقاو  تبث  ةرادا  و 

. درک دهاوخ  رظن  راهظا  یگدیسر و  تبث  لک  ریدم  ياضاقتب  هک  دوب  دهاوخ  « 6  » هدام رد  روکذم  تبث 
هدام رد  روکذـم  تراظن  تئیه  تیحالـص  زا  دوش  عقاو  كالما  تبث  تایلمع  نایرج  رد  هک  یتافالتخا  تاهابتـشا و  ریاـسب  یگدیـسر  - 2

. دوب دهاوخ  « 6»
کی ره  میمصت  يأر و  دوب و  دهاوخ  تئیه  دوخ  اب  نآ  ندوب  رثؤم  هابتشا و  عوقو  صیخشت  تئیه  ود  زا  کی  ره  تیحالـص  دراوم  رد  - 3

. دشاب هتشاد  يریثأت  مکاحم  رد  تبث  هب  تاضارتعاب  یگدیسر  رد  هکنآ  نودب  تسا  یعطق  اهنآ  زا 
دوخ روکذم  تئیه  تراظن ، تئیهب  عاجرا  زا  سپ  ای  دشاب و  تبث  لک  هرادا  دیدرت  دروم  تئیه  ود  زا  یکی  تیحالص  صیخشت  هاگره  - 4

. تسا عطاق  تیحالص  صیخشت  رد  تئیه  نیا  يأر  حرط و  تبث  یلاع  ياروش  رد  عوضوم  دنادن  حلاص  ار 
ۀجیتن رد  هک  یتایلمع  هدش ، عقاو  يرثؤم  هابتـشا  كالما  تبث  نایرج  رد  هک  دـنداد  صیخـشت  تراظن  تئیه  ای  تبث  یلاعیاروش  هاگره  - 5

ای  دیدجت  نوناق  نیا  تاررقم  قبط  رب  تبث  نایرج  لاطبا و  هدوب  نآب  طوبرم  هابتشا  ای  هدمآ و  لمعب  نآ  زا  دعب  ای  هابتشا و  نآ 
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. ددرگیم حالصا  ای  لیمکت 
، دوش دیدجت  « 11  » هداـم رد  روکذـم  یهگآ  تبون  هس  ره  دوش  ررقم  تراـظن  تئیه  اـی  تبث  یلاـعیاروش  صیخـشت  بسح  رب  هاـگره  - 6

دیدجت موس  تبون  ای  موس و  مود و  تبون  ياهیهگآ  طقف  دوش  ررقم  هچنانچ  تشاد و  دـنهاوخ  ضارتعا  قح  « 16  » هدام قباطم  نیضرتعم 
. دنراد ضارتعا  قح  صاخشا  زور  هاجنپ  ات  یهگآ  نیرخآ  رشن  خیرات  زا  تروص  نیا  رد  دوش 

دیآیم لمعب  کلم  تبث  نایرج  يارب  هک  یتامادـقا  ۀـنیزه  دـشاب ، هدـش  یـشان  تبث  ةدـننک  تساوخرد  دوخ  فرط  زا  هابتـشا  هکنانچ  - 7
فوقوم تبث  تایلمع  ددـجم  نایرج  دـشاب  یتبث  تایلمع  هیلک  لاطبا  رب  تئیه  ود  زا  یکی  يأر  هچناـنچ  تسا و  تبث  هدـننکاضاقت  ةدـهعب 

. دوب دهاوخ  دیدج  تبثلاقح  هیدأتب 
تبث هب  كـالما  رتـفد  رد  کـلم  زونه  هک  تسا  نکمم  زئاـج و  یعقوم  اـت  فـالتخا  اـی  هابتـشا  رثا  رد  تئیه  ود  زا  کـی  ره  یگدیـسر  - 8

«. دشاب هدیسرن 
: درادیم ررقم  تبث  نوناق  « 6  » هدام لیذ  تمسقب  رظن  يرتسگداد  ترازو 

رد صاخـشا  ضراعت  محازت و  اـی  تاهابتـشا و  اـی  تاـفالتخاب و  یگدیـسر  تبث ، نوناـق  « 25  » هداـم لوا  قـش  قباـطم  هک  يدراوـم  رد  - 1
یلحم هنیاعم  تاقیقحت و  نیفرط و  كرادـم  تاراهظاب و  یگدیـسر  اب  هطوبرم  تبث  ةرادا  تسا ، تبث  یلاـعیاروش  تیحالـص  زا  فرـصت ،

يارب تاقیقحت  یگدیسرب و  هطوبرم  قاروا  یتبث و  ةدنورپ  ۀمیمـضب  هدومن  میظنت  دوخ  ۀیرظن  اب  یعماج  شرازگ  دیاب  دشاب ) مزال  هچنانچ  )
. دراد لاسرا  تبث  كالما  روما  هراداب  يروش  رد  حرط 
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مادقا دیامن  هدهاشم  تاقیقحت  یگدیسر و  ثیح  زا  یـصیاقن  هچنانچ  هدومن و  یگدیـسر  نآ  ياههنیـشیپ  اهـشرازگب و  كالما  روما  ةرادا 
لباق  ای  تبث  یلاع  ياروش  رد  ندوب  حرط  لباق  رب  دوخ  هیرظن  اب  ار  رما  شرازگ  یگدیسر  لیمکت  زا  سپ  دیامنیم و  اهنآ  عفر  رد  مزال 
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. ددرگ حرطم  یلاعیاروش  رد  راک  دنادب  مزال  تبث  لک  ریدم  هک  یتروص  رد  ات  دتسرفیم  تبث  لک  ریدم  دزن  ندوبن ، حرط 

زا رفن  کی  رظن  راهظا  شرازگ و  هیهت  يارب  تبث  لک  ریدم  ددرگ ، حرطم  تبث  یلاعیاروش  رد  دیاب  تراظن  تئیه  ءارآ  هک  يدراوم  رد  - 2
-. دیامنیم نیعم  ار  تبث  نادنمراک  ای  اسؤر 

دروم رد  هطوبرم  تبث  ةرادا  تسا ، تراظن  تاـئیه  تیحالـص  زا  تاـفالتخا  تاهابتـشاب و  یگدیـسر  هک  « 25  » هدام قش 2  دراوـم  رد  - 3
میظنت ار  عوضوم  شرازگ  یلحم ، هنیاعم  تاـقیقحت و  اـب  موزل  تروص  رد  هدومن  یگدیـسر  صاخـشا  كرادـم  تاراـهظاب و  تاـفالتخا ،

، لحم البق  دـیاب  یتبث  تاـیلمع  ناـیرج  رد  تاهابتـشا  دروم  رد  دتـسرفیم و  كـالما  روما  هراداـب  هطوبرم  قاروا  دوخ و  هیرظن  اـب  هدومن و 
یگدیـسر زا  سپ  كالما  روما  ةرادا  دراد و  لاـسرا  تبث  كـالما  روما  هراداـب  تراـظن  تاـئیه  رد  حرط  يارب  ار  هابتـشا  عوضوم  شرازگ 

. دیامنیم حرطم  تراظن  تئیه  رد  لیمکت  زا  سپ  هدومن  اهنآ  عفر  رد  مادقا  دیامن  هدهاشم  یگدیسر  ثیح  زا  یصیاقن  هچنانچ 
مادـقا تراـظن ) تئیه  ءارآ  ءانثتـساب   ) تسا تبث  یلاـعیاروش  فئاـظو  زا  نآـب  یگدیـسر  هک  ررکم  « 25  » هداـم رد  روکذـم  دراوـم  رد  - 4

. تسا دانسا  روما  ةرادا  ةدهعب  رظن  راهظا  شرازگ و  میظنت  همزال و  تاقیقحت  یگدیسرب و 

. دوب دهاوخ  راک  نازیم  بسانتب  تبث  لک  ریدم  رظنب  تبث  یلاع  ياروش  تاسلج  نییعت  - 5
. دوشیم باختنا  يرگیشنم  تمسب  تبث  لک  ریدم  نییعت  هب  تبث  ةرادا  نادنمراک  ای  ءاسؤر  زا  رفن  کی  يروش  تاسلج  رد  - 6

دیامنیم و راهظا  ار  دوخ  ۀیرظن  دیامنن  هدهاشم  رما  تامدقمب  تبسن  یصیاقن  هچنانچ  دوشیم  حرط  هک  يروماب  تبـسن  تبث  یلاعیاروش  - 7
دنادب  اروش  تیحالص  زا  جراخ  ًاساسا  ار  عوضوم  هاگره  داد و  دهاوخ  صقن  عفر  رد  لحمب  یضتقم  روتسد  هصیقن  هدهاشم  تروص  رد 
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رظن تروص  نیا  رد  هک  دشاب  هدـش  حرطم  تبث  لک  ریدـم  ای  يرتسگداد  ریزو  فرط  زا  تروشم  ناونعب  عوضوم  هکنیا  رگم  دـیامنیم ، در 

. دومن دهاوخ  راهظا  ار  دوخ  یتروشم 
: لیذ روما  رب  لمتشم  دوشیم  میظنت  سلجمتروص  تبث  یلاعیاروش  تاسلج  زا  هسلج  ره  رد  - 8

. نیرضاح یماسا  - 1
. هدش حرط  عوضوم  - 2

. يروش رظن  - 3
. يروش ءاضعا  ءاضما  - 4

كالما تبث  هرادا  رتافد  مجنپ - تمسق 

. کالما رتفد  - 1

هراشا

یقوقح یعیبط و  تیعـضو  تیعقوم و  نآ  رد  هک  تسیرتفد  كالما  رتفد  دوشیم . بوسحم  تبث  هرادا  رتافد  نیرتمهم  زا  یکی  كالما  رتفد 
. ددرگیم تبث  نآ  نابحاص  مان  كالما و 

زا سپ  هک  دشابیم  هخـسن  ود  تایالو  رد  هخـسن و  کی  نارهت  رد  تسا  هتـشاد  ررقم  كالما  تبث  هماننیئآ  « 1  » هدام هکنانچ  كالما  رتفد 
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هرادا یناگیاب  هب  رگید  هخـسن  کلم و  عوقو  هزوح  یناگیاب  رد  نآ  زا  هخـسن  کـی  روبزم  هماـننیئآ  « 4  » هدام روتسدب  ندش ، هتـسب  متخ و 
. ددرگیم لاسرا  لک  كالما  دانسا و  تبث  يزکرم 

كالما تبث  هماننیئآ  « 3  » هدام روتسدب  تروص  نیا  رد  دشاب ، ددعتم  ياهشخب  ياراد  دوخ  تعسوب  تبسن  تسنکمم  تبث  هرئاد  ای  هرادا 
ياراد رگا  میهد  رارق  لثم  دروم  ار  نارهت  ناتسرهش  هزوح  هکنانچ  دوشیم . هداد  صیصخت  كالما  رتفد  کی  شخب ، ره  كالما  تبث  يارب 

صتخم  تادلجم  زا  یکی  ره  هک  كالما  رتفد  دلج  دیاب 12  تسا  یتبث  شخب   12
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. ددرگ تبث  ناب  صتخم  كالما  رتفد  رد  شخب  ره  رد  هعقاو  كالما  هک  دشاب  اراد  تسا  شخب  کیب 
یجایتحاب تبسن  هحفص  نیدنچ  رتفد ، نآ  رد  یکلم  ره  تبث  يارب  تسا و  یبیترت  ياههرامش  ياراد  كالما  رتفد  زا  يدلجم  ره  تاحفص 

هس لقتسم  هرامـش  ره  تبث  يارب  كالما  تبث  هماننیئآ  « 3  » هدام قبط  رب  ددرگیم و  روظنم  تسا  اراد  کلم  نآ  تیعـضو  نداد  حرـش  هک 
يدعب تالاقتنا  تبث  يارب  دیفـس  هحفـص  هس  لقاال  تبث ، رادقم  شیاجنگ  رب  هوالع  یعورزم  كالما  زا  هرامـش  ره  تبث  تهجب  هحفص و 

. دوب دهاوخ  دوخب  صتخم  ياههرامش  ياراد  رتفد ، یبیترت  هرامش  رب  هوالع  تاحفص  نآ  زا  کی  ره  ددرگیم و  روظنم 

. كالپ هرامشب  نیکلام و  مانب  تسا : نکمم  قیرط  ودب  رتفد  رد  کلم  تبث 

نیکلام مانب  تبث  - 1

ار نآ  کلام  مان  البق  دیاب  دننادب  دنهاوخب  ار  یکلم  ره  تیعضو  هک  قیرط  نیدب  کلم  کلام  مانب  كالما  رتفد  رد  تسا  کلم  تبث  نآ  و 
. تفای عالطا  کلم  تیعضو  زا  ناوتیم  كالما  رتفد  رد  روبزم  مان  نتفای  زا  سپ  هتسناد و 

نیکلام اریز  تسا ، راوشد  هداعلاقوف  رتفد  رد  کلم  تیعـضو  نتفای  یلو  دوشیم  میظنت  یجهت  فورحب  دـنچ  ره  رتفد  رد  نیکلام  مانب  تبث 
نییعت و ار  دیدج  هحفص  هاگره  تشاد و  روظنم  ار  لوا  کلام  مان  دیاب  ددرگ  تبث  هیلوا  هحفص  لیذ  رد  هاگره  تالاقتنا  دنیامنیم و  رییغت 
، دوشیم هدوزفا  كالما  رتفد  مجح  رب  دیامنیم و  باجیا  ار  يدـیدج  ۀحفـص  یلاقتنا  ره  هکنآ  رب  هوالع  دوش  تبث  هدـنریگلاقتنا  مانب  کلم 

. تسا يرادا  تالیکشت  لصا  فلاخم  هک  تشاد  دهاوخ  يرتشیب  نیرومأمب  جایتحا 

كالپ ةرامشب  تبث  - 2

يزلف ۀلیسوب  هرامش  نآ  هدومن و  يراذگهرامـش  ار  شخب  رد  هعقاو  كالما  زا  کی  ره  یتبث ، یحاون  نییعت  زا  سپ  دش ، هتفگ  البق  هکنانچ 
رتفد رد  دیامنیم و  ادیپ  یتبث  تیـصخش  هدش و  یفرعم  صوصخم  هرامـشب  یکلم  ره  قیرط  نیدب  ددرگیم و  بصن  کلم  نآ  رد  یگنـس  ای 

. ددرگیم تبث  هرامش  نآ  تحت  مه  كالما 
ناوتیم  تسین و  دوجوم  نیکلام  مانب  تبث  هقیرط  رد  روکذم  تالاکشا  هقیرط  نیا  رد 
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رتفد رد  تبث  ًامومع  اهروشک  هک  تسا  تهج  نیدـب  تفای و  عـالطا  نآ  هزوح  هرامـش و  نتـسناد  زا  سپ  تلوهـسب  یکلم  ره  تیعـضو  رب 

. دناهتفریذپ كالپ  هرامشب  ار  كالما 
. كالپ ةرامش  بیترتب  دورو - بیترتب  تسلومعم : وحن  ودب  قوف  قیرطب  كالما  رتفد  رد  کلم  تبث 

ةرامـش تحت  تبث ، یتامدـقم  تایلمع  مامتا  زا  سپ  یکلم  ره  هدـش و  يوریپ  ناریا  رد  هک  تسا  ۀـقیرط  نآ  و  دورو - بیترتب  تبث  فلا -
ادیپ همتاخ  دـص  كالپ  یتامدـقم  نایرج  هاگره  الثم  ددرگیم . دراو  كالما  رتفد  رد  كالپ ، هرامـش  بیترت  تیاعر  نودـب  دوخب  صتخم 
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رتفد دراو  بیترتب  كالما  ياههرامش  نوچ  و  دوشیم . تبث  رتفد  رد  كالپ 5  زا  لبق  كالپ 100  دشاب  هدشن  مامت  كالپ 5  نایرج  دنک و 
داـجیا دـنمانیم  كـالما  ةدـنیامن  رتفد  هک  يرگید  رتفد  اذـل  دوبیم ، راوشد  يرگید  رتفد  کـمک  نودـب  یکلم  تیعـضو  رب  عـالطا  دوشیمن 
كالما رتفد  ةرامـش  هحفـصب و  هرامـش  ره  لباقم  رد  هدـش و  رکذ  يرگید  زا  سپ  یکی  بیترتب ، كالپ  ياههرامـش  نآ  رد  هک  دـناهدومن 

. دنبایب كالما  رتفد  رد  ار  هطوبرم  كالپ  ةرامش  موزل  عقوم  رد  ات  دوشیم  هراشا  تسا  تبث  نآ  رد  روبزم  كالپ  هک  هطوبرم 
تسین و كـالما  هدـنیامن  رتفد  نتـشادب  یجاـیتحا  قیرط  نیا  رد  تسا . یبـیترت  ياههرامـشب  کـلم  تبث  نآ  و  بیترت - ةرامـشب  تبث  ب -

. تسا هدش  يوریپ  سیوس  رد  روبزم  قیرط  تفای . ناوتیم  كالما  رتفد  رد  ار  مزال  كالپ  یناسآب 

: ددرگ رکذ  دیاب  رما  ود  کلم  رهب  هصتخم  تاحفص  رد  دوش  روظنم  كالما  رتفد  میظنت  رد  هک  قوف  قرط  زا  کی  ره 

ینف لوا -

: دوشیم رکذ  لیذ  روما  ینف  تمسق  رد 
. تسا یتبث  ةدنورپ  رد  هکنانچ  نآ  دودح  کلم و  حرش  تاصخشم و 

دـشابیم مزال  نآ  صلاخ  تادیاع  لوصحم و  رادقم  هرئاد و  یـضارا  رادقم  نییعت  تسا ، یلام  یقوقح و  ای  یلام  رظن  زا  کلم  تبث  هاگره 
. دوب دهاوخن  روبزم  روما  رکذب  یجایتحا  تسا  یقوقح  رظن  زا  طقف  کلم  تبث  هاگره  یلو 
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. تسا تبثلاقح  ذخا  يارب  یقوقح  رظن  زا  تایلام و  رادقم  لوصو  يارب  یلام  رظن  زا  کلم  تمیق  نییعت 

یقوقح مود -

: ددرگیم رکذ  لیذ  روما  یقوقح  تمسق  رد 
. کلم فیقوت  نآب و  هعجار  تالاقتنا  تالماعم و  کلام - مان  کلم - یقوقح  تیعضو 

هدومن و تبث  كالما  رتفد  رد  ریز  تاصخشم  اب  ار  کلم  رتفد  لوئسم  تبث ، یتامدقم  تایلمع  مامتا  زا  سپ  هماننیئآ  « 103  » هدام روتسدب 
: دناسریم تسا  زاجم  تیکلام  ياهگرب  رتفد و  ندرک  ءاضما  يارب  يرتسگداد  ترازو  فرط  زا  هک  يدنمراک  ای  تبث  ریدم  ءاضماب 

تماقا و لحم  نآ و  رودص  لحم  همانـسانش و  هرامـش  یگداوناخ و  مان  مان و  كالما 3 - رتفد  رد  کلم  تبث  خـیرات  کلم 2 - هرامش  - 1
. کلام تیعبات 

. نآ تاقلعتم  ءازجا و  عوقو و  لحم  کلم و  تاصخشم  عون و  - 4
. کلم دودح  - 5

«. 1  » کلم ءاهب  - 6
قوقح  نآ  نابحاص  یماسا  رکذ  اب  دنراد  کلم  نآ  رد  صاخشا  هک  هینیع  قوقح  - 7

______________________________

اذل دنیامنیم ، میوقت  نآ  یعقاو  تمیق  زا  رتمک  ار  دوخ  كالما  ًاعون  نیکلام  تسا و  رثؤم  تبثلاقح  ذـخا  رد  کلم  تمیق  نییعت  نوچ  ( 1)
تاراداب  11 / 10 هخروم 29 / هرامش 23093  همانشخب  هکنانچ  دنکیم و  رظن  دیدجت  دنیامنیم  كالما  نابحاص  هک  یمیوقت  رد  تبث  هرادا 
تیکلام هقرو  یبایزرا  زا  لبق  دنراد و  تفایرد  ار  تبثلاقح  توافت  هتفرگ و  رظن  رد  دـیاب  ار  یکلم  ره  هلداع  تمیق  دـهدیم ، روتـسد  تبث 
بایزرا سانشراک و  ود  ای  کی  یلحم  تاجایتحا  بسح  رب  تسا  ینف  سانشراک  رظن  بلجب  جاتحم  کلم  یبایزرا  هاگره  ددرگن و  رداص 
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روتسد  12 / 11 هخروم 15 /  28554 هرامش 17120 / همانشخب  تبثلاقح  لوصو  تلوهس  يارب  دیامن . مادختسا  تبث  هرادا  هتفرگ و  رظن  رد 
تـشاددای هدـنورپ  ره  يور  هیهت و  ار  نآ  تروـص  هدرک  یباـیزرا  فـیدر  هرامـش  بیترتـب  ار  كوـلب  ره  رد  هعقاو  كـالما  هیلک  هک  هداد 

. دنراذگب
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. تسا دوجوم  کلم  نآ  رد  رواجم  كالما  يارب  ای  رواجم  كالما  رد  کلم  نآ  يارب  هک  یقافترا  قوقح  نینچمه  و 
نتـشون زا  سپ  هلـصافالب  هکلب  تسا ، هدـشن  نیعم  یقوقح  تیعـضو  رکذ  يارب  یـصوصخم  ياهنوتـس  كالما  رتفد  هصتخم  تاحفـص  رد 

دراد رب  رد  زرط  نیا  هک  یلاکشا  ددرگیم . دراو  يرگید  زا  دعب  یکی  خیرات  بیترتب  تالاقتنا  دوشیم و  هتشون  یقوقح  تمسق  ینف ، تمـسق 
. دوش هعجارم  کلم  نآب  هصتخم  تاحفص  یمامت  دیاب  کلم  یقوقح  تایئزج  زا  عالطا  يارب  هک  تسنآ 

قوقح تالماعم ، زا  کی  ره  يارب  هناگادج  ياهنوتس - ياراد  تاظحالم  نوتس  رب  هوالع  كالما  رتفد  تاحفـص  هاگره  هک  دسریم  رظنب 
رتفد رما  نیا  حیـضوت  يارب  تشگیم . لهـس  کلم  تیعـضو  زا  نتفاـی  عـالطا  دوبیم ، دادرتسا ) قح  اـب  تـالماعم  نهر ،  ) هقیثو یقاـفترا و 

: دوشیم هداد  حرش  سیوس  كالما 
: ددرگیم تبث  یصوصخم  عوضوم  کی  ره  رد  هک  تسیددعتم  ياهنوتس  ياراد  كالما  رتفد  زا  هحفص  ره 

. دوشیم جرد  نآ  ۀتبثم  هقروب  هراشا  تیکلام - قیرط  تبث - خیرات  کلام - مان  کلام : نوتس  رد 
دروم کلم  رد  رواجم  كالما  یقافترا  قوقح  سکعلاب  رواجم و  كالما  رد  تبث  دروم  کلم  یقافترا  قوقح  یقافترا : قوقح  نوتـس  رد 

. دوشیم هتشون  نآب  ۀعجار  دنس  ةرامش  خیرات و  نییعت  اب  تبث 
. ددرگیم دیق  هطوبرم  دنس  هرامش  تبث و  خیرات  نآ - حبر  نید - غلبم  راکبلط - مان  هقیثو - ناونع  تادهعت : هقیثو و  نوتس  رد 

. دوشیم جرد  هریغ  حبر و  رد  فیفخت  ای  نید  زا  یتمسق  تخادرپ  لیبق  زا  هقیثوب  هعجار  روما  تاظحالم : نوتس  رد 
قح  دننام  سیوس  یندم  نوناق  « 961 /- 959  » داوم دافم  تشاددای : نوتس  رد 
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. دوشیم هتشون  هریغ  کلم و  فیقوت  هراجا ، دادرتسا ، قح  اب  تالماعم  رد  دادرتسا 

کلم زا  یتمسق  يراذگاو 

هراشا

. دوشیم عقاو  هلماعم  دروم  ًازورفم  هک  تسا  هدش  تبث  کلم  زا  یتمسق  كالپ  ةرامـش  نییعت  دوش  هداد  رکذت  دیاب  هک  یتاعوضوم  زا  یکی 
: دناهتشاد لومعم  نآ  هرامش  نییعت  رد  هقیرط  ود  ًامومع 

. فیدر هرامش  هقیرط  - 2 یعرف . هرامش  هقیرط  - 1

یعرف ةرامش  هقیرط  - 1

زا زورفم  روطب  یتمـسق  هاگره  هچناـنچ  ددرگیم ، زورفم  هک  کـلم  زا  یتمـسقب  یلـصا  كـالپ  زا  یعرف  ةرامـش  نداد  زا  تستراـبع  نآ  و 
هطوبرم روـما  ددرگیم و  نییعت   653 یعرف 1 / كـالپ  كـالما ، رتفد  رد  روبزم  تمـسق  تبث  يارب  دوش ، هداد  لاـقتنا  یـسکب  كالپ 653 

زا ًازورفم  يرگید  تمـسق  هاگره  دوشیم و  هتـشون  كـالما  رتفد  رد  ( 653  ) یلصا كالپب  هصتخم  تافـص  لیذ  رد  روبزم  یعرف  تمـسقب 
لوا تمـسق  لیذ  رد  هلـصافالب  ریخا  یعرف  تمـسقب  هعجار  روما  ددرگیم و  نییعت   653 یعرف 2 / كالپب  دوش  هداد  لاـقتنا  ( 653  ) كالپ
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. دوشیم هتشون 

: فیدر ةرامش  ۀقیرط  - 2

زا سپ  كالپ 653  زا  زورفم  تمـسق  يارب  هکنانچ  يراذـگاو ، دروم  زورفم  تمـسقب  تسا  یلـصا  ةرامـش  نیرخآ  نداد  زا  ترابع  نآ  و 
، دراد يرترب  لوا  هقیرط  رب  هقیرط  نیا  دش . دهاوخ  جرد  دیدج  كالپب  هصتخم  تاحفـص  رد  هدـش و  نیعم  فیدر  هرامـش  نیرخآ  لاقتنا 

دوب دهاوخ  یلقتسم  كالپ  نتشاد  بجوم  رما  نیا  دیامنیم و  داجیا  نآ  يارب  يدیدج  تیصخش  زورفم  روطب  کلم  زا  یتمـسق  لاقتنا  اریز 
لهـس نآب  هعجارم  موزل  عقوم  رد  دش و  دـهاوخ  جرد  نآب  هصتخم  تاحفـص  رد  يرگید  زا  دـعب  یکی  یقوقح  ینف و  تیعـضو  یمامت  هک 

. ددرگ كالما  رتفد  قاروا  شیازفا  بجوم  روبزم  هقیرطب  لمع  هچ  رگا  دوب . دهاوخ 
رد ار  یعرف  ةرامـش  كالما  تبث  هماننیئآ  « 104  » ةدام روتـسدب  و  تسا ، هدش  يوریپ  ناریا  كالما  رتفد  رد  یعرف  كالپ  ةرامـش  ۀـقیرط 

ممتم  ای  یلصا  رتفد  زا  یلقتسم  ۀحفص 
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. دنیامنیم دیق  زمرق  بکرم  اب  ار  بتارم  یلصا ، كالپ  تاظحالم  نوتس  رد  دننکیم و  تبث  یلقتسم  کلم  دننام  تاصخشم  مامت  اب  نآ 
كـالما یعرف  رتفد  هک  يرگید  رتـفد  دوش ، ماـمت  تسا  نکمم  تـالماعم  تبث  رثا  رد  كـالما ، رتـفد  رد  كـالپ  رهب  هصتخم  قاروا  نوچ 

هنیعم كالپ  يارب  هک  یتاحفـص  بیترتب  ار  یکالپ  رهب  هطوبرم  تالماعم  هتـساوخ و  کمکب  ار  نآ  تاحفـص  هک  دشابیم  دوجوم  دـنمانیم 
رکذ هطوبرم  ۀحفـص  یعرف و  رتفد  هرامـش  كالما ، رتفد  هموتخم  تاحفـص  لیذ  رد  نآـب  هعجارم  يارب  دوشیم و  جرد  دـنهدیم  صاـصتخا 

. ددرگیم
نآ تسا و  هدـش  ینیبشیپ  رتفد  رد  كالما  تبث  يارب  يرگید  هقیرط  اهروشک  یـضعب  رد  دوشن  هدوزفا  كالما  رتافد  ةدـع  رب  هکنآ  يارب 

ۀـشقن زا  هطوبرم  قاروا  هک  تسا  یتبث  هدـنورپ  ياراد  یکـالپ  ره  نوچ  هک  قیرط  نیدـب  دـشابیم ، رتـفد  رد  هجردـنم  بلاـطم  رد  راـصتخا 
كالماب هعجار  تالاقتنا  نینچمه  یقوقح و  ینف و  ياهتمسق  هک  دناهتـسنادن  مزال  دشابیم ، یناگیاب  نآ  رد  یقوقح  تادنتـسم  یمیـسرت و 

هلاحا هدـنورپ ، رد  هدـش  یناگیاب  دنتـسم و  هرامـشب  دوش و  هراشا  همزال  تاـعوضومب  هک  تسا  یفاـک  هکلب  دوش ، هتـشون  رتفد  رد  الـصفم 
. ددرگ

. تاونق تبث  رتفد  - 2

صیـصخت ددرگیم ، عقاو  هلماعم  دروم  القتـسم  هدوبن و  کـلم  ءزج  هک  تاونق  تبث  يارب  يرتفد  كـالما  تبث  هماـننیئآ  « 126  » هدام قبط 
میظنت هخـسن  ود  روبزم  رتفد  زا  تاـیالو  رد  ددرگیم . تبث  کـی  ره  نیکلاـم  ماهـس  شخب و  ره  تاونق  دادـعت  نآ  رد  هک  تسا  هدـش  هداد 

. دوشیم

: کالما ۀدنیامن  رتفد  - 3

هماننیئآ کی  هدام  دیامنیم . كالما  ةدنیامن  رتفد  مانب  يرگید  رتفد  باجیا  دورو ، بیترتب  كالما  تبث  ۀقیرط  دش  هداد  رکذت  البق  هکنانچ 
يارب  هتسناد و  مزال  ار  نآ  دوجو  مه 
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ياراد یـشخب  هاگره  هک  بیترت  نیاب  تسا  هدـش  هداد  صاصتخا  هدـنیامن  رتفد  کی  تسا  فیدر  هرامـش  ياراد  هک  یکولب  اـی  شخب  ره 

بیترتب ار  كالما  هک  تشاد  دـهاوخ  يرتشیب  كالما  هدـنیامن  رتفد  تیافک ، مدـع  تروص  رد  رتفد و  کـی  دـشاب  یلـصا  كـالپ   20000
دومن و ادـیپ  همتاخ  كولب  ای  شخب  کـی  یمومع  تبث  یتبون  ياـهیهگآ  هکنآ  زا  سپ  وحن  نیدـب  دـنیامنیم ؛ دراو  رتاـفد  نآ  رد  هراـمش 
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ياههرامـش درک و  دراو  کلم  ةرامـش  نوتـس  رد  ار  كالما  ياههرامـش  ًابترم  کی  هرامـش  زا  دیاب  دش ، نیعم  یعرف  یلـصا و  ياههرامش 
ریاس تبث و  خیرات  رد  کلام  تاصخـشم  تیکلام ، ۀقرو  رودص  زا  سپ  دومن و  دـیق  بیترتب  نآ  یلـصا  ياههرامـش  لیذ  رد  مه  ار  یعرف 

. دش دهاوخ  تبث  یکالپ  ره  لباقم  رد  هصوصخم  ياهنوتس  رد  بلاطم 

: تافوقوم تبث  رتفد  - 4

«88  » هدام قبط  رب  هصوصخم  دراوم  رد  زج  لاقتنا  لقن و  زا  ار  نآ  هک  تسا  یقوقح  تیـصوصخ  ياراد  رگید  كالما  نیب  هفوقوم  كالما 
هشیمه كالما  رتافد  تهج  نیدب  دشابیم و  لیدبت  رییغت و  رد  ًاعون  رگید  كالما  یقوقح  تیعضو  یلو  تسا ، هتـشاد  نوصم  یندم  نوناق 

تایعـضو رکذ  زا  سپ  هک  تسا  هدومن  نیعم  تافوقوم  تبث  يارب  یـصوصخم  رتفد  تبث ، هماننیئآ  اذـل  تسا ، جایتحا  دروم  ناـیرج و  رد 
ۀحفـص هرامـشب و  ددرگیم و  تبث  رگیدـکی  ریز  رد  بیترتب و  تافوقوم  تبث  رتفد  رد  كـالما ، رتفد  رد  تاـفوقوم  یقوقح  تـالاح  ینف و 

رد زین  یقاب  ثلث  هماـننیئآ  « 107  » هدام روتـسدب  دوب . دهاوخن  دیفـس  هحفـص  ندراذـگب  جایتحا  روبزم  رتفد  رد  دوشیم . هراشا  كالما  رتفد 
. دشابیمن يراذگاو  لباق  یئانثتسا  دراوم  رد  زج  تافوقوم  دننام  یقاب ، ثلث  اریز  دوشیم ، تبث  تافوقوم  رتفد 

: هدش فیقوت  کالما  رتفد  - 5

تبث ةرادا  ای  اههاگداد  زا  هیئارجا  تسا  نکمم  یمسر  دنس  هلیسوب  یلام  ای  هجو و  تخادرپ  دهعت  ای  صاخشا ، تیموکحم  دراوم  رد  نوچ 
، اههاگداد فرط  زا  ًامیقتسم  ای  دوش و  فیقوت  وا  كالما  نئاد ، یفرعمب  نآ  ءارجا  زا  نویدم  عانتما  رثا  رد  دوش و  رداص  دانسا 
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کلم عوقو  ةزوح  كالما  دانـسا و  تبث  ةراداب  دنامب ، لاقتنا  لقن و  زا  نوصم  هدش  فیقوت  کلم  هکنآ  يارب  ددرگ  فیقوت  نیمأت و  کلم 

رتفد هک  یـصوصخم  رتفد  كالما  تبث  ةرادا  رد  ددرگ . فیقوت  هنیعم  كالپ  تحت  رد  کلم  هک  دوشیم  هداد  عالطا  رارق  ای  همان و  ۀلیـسوب 
اب روبزم  کـلم  فـیقوت  دـشاب ، هدیـسرن  تبث  هب  يرگید  ماـنب  کـلم  نآ  هاـگره  هک  تسا  دوـجوم  دوـشیم  هدـیمان  هدـش  فـیقوت  كـالما 

ۀلیـسوب دشاب  هدـش  فیقوت  البق  ای  هدیـسر  تبث  هب  يرگید  مانب  روبزم  کلم  هک  یتروص  رد  ددرگیم و  جرد  نآ  رد  خـیرات  تیـصوصخ و 
. دش دهاوخ  هداد  عالطا  هطوبرم  هرادا  ای  هاگدادب  تبث  هرادا  فرط  زا  نآ  باوج  رد  ۀمان 

رتفد رد  زین  فیقوت  دـشاب ، هدـش  تبث  كالما  رتفد  رد  تسا  هدـش  رداص  وا  هیلع  رب  فیقوت  روتـسد  هک  یـسک  ماـنب  کـلم  هک  یتروص  رد 
یناگیاب کلم  نآب  ۀطوبرم  ةدنورپ  رد  هدراو  همان  تسا ، هدش  یهگآ  کلاملا  لوهجم  فیقوت  دروم  کلم  هاگره  و  ددرگیم . تبث  كالما 

. دوشیم هداد  رکذت  کلم  تیعضو  خساپ ، رد  هاگداد  ای  هراداب  هدش و 

کلاملا لوھجم  کالما  رتفد  - 6

دنراد تبث  ياضاقت  قح  هک  یصاخشا  هدش ، نالعا  کلاملا  لوهجم  هک  یکالماب  تبسن  : » لاس 22 یحالصا  تبث  نوناق  « 12  » هدام قباطم 
نآب عجار  تالماعم  لاس ، ود  تدم  نتـشذگ  زا  سپ  دنیامن و  تبث  ياضاقت  نوناق  نیا  يارجا  خیرات  زا  لاس  ود  تدم  فرظ  رد  دـنناوتیم 

هوالع تبث  ياضاقت  عقوم  رد  یلومعم  تبثلا  قح - زا  « 25  » يدص دوشیمن و  هتفریذپ  یمسر  دانـسا  رتفد  رد  تبث  ياضاقت  زا  لبق  كالما ،
«11  » هدام رد  روکذم  یتبون  یهگآ  نیلوا  راشتنا  خـیرات  زا  هدـشن  رـشتنم  اهنآ  یتبون  یهگآ  هک  یکالماب  تبـسن  و  دـش ، دـهاوخ  تفایرد 

نیلوا خیرات  زا  لاس  کی  زا  سپ  دش و  دهاوخن  هتفریذپ  یمسر  دانسا  رتافد  رد  تبث ، ياضاقت  زا  لبق  ناونع  چیه  هب  كالما  نیا  تالماعم 
. دش دهاوخ  تفایرد  هوالع  تبث  ياضاقت  عقوم  رد  یلومعم  تبثلاقح  زا  « 25  » يدص یتبون  یهگآ 

تبثلاقح  تخادرپ  زا  تسا  لایر  رازهجنپ  ات  اهنآ  تمیق  هک  یکالما  دراوم  نیا  رد 
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دوب ». دنهاوخ  فاعم  هفاضا  يدص 25  تخادرپ  زا  طقف  تسا  لایر  رازه  هد  ات  اهنآ  تمیق  هک  یکالما  دنتسه و  فاعم  یلکب 
کلاملا لوهجم  كالما  رتفد  مانب  يرتفد  دشاب ، مولعم  هدشن  نآ  تبث  ياضاقت  هک  یکالما  لاس  ود  تدـم  ءاضقنا  زا  سپ  هکنآ  يارب  اذـل 
کلاملا لوهجم  نآ  زا  یتمسق  ای  مامت  هک  یئاههرامـش  شخب ، ره  یتبون  یهگآ  راشتنا  زا  سپ  ات  تسا  هدیدرگ  میظنت  همزال  ياهنوتـس  اب 
روکذـم كالماب  تبـسن  هک  جـیردتب  هماننیئآ  « 51  » هداـم روتـسدب  ددرگ و  تبث  کـلاملا  لوهجم  كـالما  رتـفد  رد  اروـف  هدـش ، یهگآ 

تـشاددای دوخ  صوصخم  لحم  رد  تسا  هدیدرگ  روظنم  لاس  ره  مود  لوا و  هام  شـش  ره  يارب  هک  یئاهنوتـس  رد  دوشیم ، تبث  ياضاقت 
راشتنا يارب  ات  تسا  هدش  تبث  ياضاقت  کلاملا  لوهجم  هرامش  مادکب  تبـسن  دشاب  مولعم  عقوم  ره  رد  دش  روکذم  هک  یمـسقب  ات  دوشیم 

. دومن لامعا  ار  تبث  نوناق  یحالصا  « 12  » هدام دافم  ناوتب  نینچمه  ددرگ و  مادقا  هام  شش  ره  رد  اهنآ  ياهیهگآ 
رثا رد  هدـشن و  هداد  رکذـت  هماـننیئآ  رد  هـک  تـسا  دوـجوم  تـبث  هرادا  رد  كـالما  تـبث  یتامدـقم  تاـیلمع  ماـجنا  يارب  يرگید  رتاـفد 

. تسا هدیدرگ  میظنت  تاجایتحا 

یتبث ةدنورپ  مشش - تمسق 

، اضاقت دروم  كالپ  هب  هطوبرم  دانسا  قاروا و  همانراهظا و  هک  ددرگیم  لیکشت  هدنورپ  یناگیاب  رد  تبث ، ةراداب  همانراهظا  ندیسر  زا  سپ 
. دوشیم یناگیاب  نآ  رد  هطوبرم  تالماعم  هصالخ  قاروا و  هک  دـشابیم  ياهدـنورپ  ياراد  زین  کلاملا  لوهجم  كالما  دوش . طبـض  نآ  رد 

كالما یتبث  ياههدنورپ  هماننیئآ  « 95  » هدام روتسدب  تسا . یکی  کلم  كالپ  ةرامش  یتبث و  ةدنورپ  ةرامش  یناگیاب ، رما  تلوهـس  يارب 
یکی  ۀلیسوب  تبث ، ریدم  ةزاجا  اب  دشاب  یتبث  هدنورپ  راتساوخ  يرادتیحالص  ماقم  رگا  ددرگیمن و  جراخ  تبث  تارادا  زا 
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زا جراخب ، دودـح  نییعت  يارب  هدـنورپ  ندرب  ددرگیم و  هداعا  هظحالم  زا  سپ  دوشیم و  هداتـسرف  یگدیـسر  يارب  تبث  ةرادا  نادـنمراک  زا 

. تسا ینثتسم  بیترت  نیا 

تیکلام دنس  متفه - تمسق 

تیکلام دنـس  نآ  قبط  رب  دوشیم و  دراو  كالما  رتفد  رد  کلم  تیعـضو  دـش  هتفگ  هکنانچ  تبث ، یتامدـقم  تایلمع  نایرج  مامتا  زا  سپ 
کلام هب ....  تبث  نوناق  « 21  » ةدام روتـسد  بسح  رب  تسا  كالما  رتفد  تبث  اب  قباطم  هک  دنـس  نیا  : ) دوشیم هتـشون  نآ  لیذ  رد  رداص و 

ةرادا رهمب  یضمم و  دراد  ار  ءاضما  قح  يرتسگداد  ترازو  فرط  زا  هک  یسک  ای  تبث  ریدم  ءاضماب  و  تسا ) یمسر  دنـس  دوشیم و  هداد 
ءاضما هب  مه  تیکلام  دنـس  تونیم  دنرادیم و  تفایرد  دیـسر  دنهدیم و  نآ  کلامب  هدز  جورخ  ةرامـش  دراو و  رتفد  رد  و  دـسریم ، روبزم 

. دوشیم یناگیاب  هطوبرم  هدنورپ  رد  هدیسر ، هدش  نیعم  رما  نیا  يارب  يرتسگداد  ترازو  فرط  زا  هک  یسک  ای  تبث  ریدم 
رودصب هک  تسا  هدـش  هداد  روتـسد  تبث  تاراداب   12 / 11 ۀخروم 29 / هرامـش 30697  ۀمانـشخب  قبط  رب  تبث ، روما  نایرج  عیرـست  يارب 

ناـیرج هک  یکـالما  تیکلاـم  قاروا  رودـصب  مادـقا  فیدر ، ةرامـش  يور  زا  دـیاب  هکلب  هدومنن  اـفتکا  ناگدـننک  هعجارم  تیکلاـم  قاروا 
يارب كالما  نابحاص  ات  دـننک  رـشتنم  همانزور  رد  هدـش  رداـص  تیکلاـم  قاروا  زا  یتروص  سپـس  دـنیامنب و  دـناهدومن  یط  ار  یتامدـقم 

. دنیامن هعجارم  تبث  هراداب  تیکلام  قاروا  ذخا  دوخ و  باسح  ۀیفصت 
مدـع لمع ، نایرج  رد  نوچ  یلو  هدـشیم  تبث  نآ  لیذ  رد  تالاقتنا  تالماعم و  هک  تسا  هدوب  ۀـقرو  زا  تراـبع  ادـتبا  رد  تیکلاـم  دـنس 

. دش لدبم  یعمشم  ای  یمرچ  دلج  اب  هچباتکب  دیدرگ  رهاظ  تالماعم  تبث  يارب  نآ  تیافک 
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جایتحا دروم  نآـب  ۀـعجارم  تسا و  لـماک  راـبتعا  ياراد  دارفا  یماـمتب  تبـسن  تبث  نوناـق  « 22  » ةدام دودـح  رد  كـالما  رتفد  تاجردـنم 
صاخـشا يارب  ار  روبزم  رتفدب  ۀعجارم  سیوس ، ناملآ و  نوناق  دـننام  كالما ، دانـسا و  تبث  نوناق  « 8  » ةدام اذل  دشابیم ، دارفا  زا  يرایـسب 

. تسا هتسناد  زیاج  عفنيذ 
عفنيذ صاخـشاب  طقف  سیوس  یندم  نوناق  « 970  » ةدام هکلب  تسا ، هدومنن  زیوجت  قلطم  روطب  ار  كـالما  رتفدـب  ۀـعجارم  سیوس  نوناـق 
هزاجا روبزم  ةدام  رد  دنیامن . هعجارم  دننکیم  نیعم  هک  ار  یکالپ  هصتخم  تاحفـص  نیرومأم  زا  یکی  روضح  اب  دنناوتیم  هک  دهدیم  هزاجا 
نایرج زا  نینچمه  دیامن و  هعجارم  یتبث  ةدنورپ  رد  ار  كالپ  نآب  ۀـعجار  تادنتـسم  قوف ، قیرطب  دـناوتیم  عفنيذ  صخـش  هک  هدـش  هداد 

. دهاوخب یهاوگ  نآ  یتبث 
دیق دهاوخب . عالطا  كالما  تیعـضو  زا  دناوتیم  دیامنب  دوخ  يارب  یعفن  تابثا  یـسک  هکنآ  نودب  تسا  هدش  هداد  هزاجا  هسنارف  نوناق  رد 

يدازآ بجوم  هک  تسا  كالما  رتفد  تاجردـنم  لـماک  راـبتعا  اـب  فلاـخم  سیوس  ناـملآ و  نیناوق  رد  ناگدـننک  هعجارم  ندوب  عفنيذ 
. دوب دهاوخ  نآب  هعجارم 

هک « 8  » ةدام موهفم  زا  دـیآیم . لمعب  يرتسگداد  ترازو  هماننیئآ  تاررقم  قباطم  عفنيذ  صاخـشا  يارب  ناریا  كـالما  رتافدـب  هعجارم 
. دشابیم عونمم  مومع  يارب  رگید ، رتافدب  عوجر  هک  دوشیم  هدافتسا  تسا  هداد  هزاجا  عفنيذ  صاخشاب  ار  كالما  رتافدب  هعجارم 

تهج نیدب  دنیامن و  هدافتسا  يرادا  تاررقم  دودح  رد  رگید  رتافد  زا  دنراد  قح  اهنآ  ماقم  مئاق  هلماعم و  باحـصا  هک  تسا  یهیدب  یلو 
. تسا هتسنادن  نآ  رکذب  جاتحم  ار  دوخ  تبث  نوناق 
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كالما رتفد  تاجردنم  رییغت  مود - ثحبم 

هراشا

: تسا هتسناد  لیدبت  رییغت و  لباق  ار  نآ  دروم  هس  رد  نوناق  دیدرگ  تبث  كالما  رتفد  رد  یکلم  هکنآ  زا  سپ 
. لاقتنا ۀلیسوب  - 1
. ثرا ۀلیسوب  - 2

. کلم بحاص  مالعا  ۀلیسوب  - 3

تالماعم تبث  لوا - تمسق 

. تالماعم تبث  دراوم  - 1

: تسا هداد  هزاجا  لیذ  دراوم  رد  ار  كالما  رتفد  رییغت  تبث ، نوناق  22 و 26 »  » ةدام
. هدش تبث  کلم  زا  یتمسق  ای  مامت  لاقتنا  فلا -

نآ و لاثما  هبه و  حلـص - عیب - هضواعم - دـننام  ینوناق ، ءاحنا  زا  يوحن  هب  نآ ، کـلام  تیکلاـم  زا  تسا  کـلم  جارخا  لاـقتنا ، زا  روظنم 
. دشابیم یصوم  توفب  طونم  لاقتنا  ققحت  هچ  رگا  تیصو  تسا  نینچمه 

تاررقم قبط  رب  ای  دـنهد و  لاقتنا  ار  کلم  وا  ینوناق  ماقم  مئاق  ای  کلام  هکنانچ  دـیآ ، لمعب  کـلام  تیاـضرب  هکنآ  زا  تسا  معا  لاـقتنا 
. دوش هداد  لاقتنا  تبث ، ةرادا  ای  هاگداد  فرط  زا  کلم  تبث ، ةرادا  ءارجالامزال  گرب  ای  هاگداد و  زا  هیئارجا  گرب  رودص  رثا  رد  ینوناق 

: تسا عون  ود  رب  نآ  هدش و  تبث  کلم  نیعب  تبسن  یقح  يراذگاو  ب -
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. نآ لاثما  برشلاقح و  روبعلاقح و  دننام  قافترا  قح  - 1
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. دادرتسا قح  اب  تالماعم  نهر و  دروم  رد  هقیثو  قح  - 2
. سبح ینکس و  یبقر ، يرمع ، عافتنا : قح  يراذگاو  ج -

. لاس هس  زا  شیب  تدم  يارب  عفانم  لاقتناب  عجار  تالماعم  د -
. ددرگ تبث  كالما  رتفد  رد  دیاب  حلص  هاوخ  دشاب و  هراجا  هاوخ  ددرگ  عقاو  هک  ینوناق  ناونع  ره  تحت  لاس  هس  زا  شیب  عفانم  لاقتنا 
دـشاب یعورزم  هچ  رگا  كالما  عفانم  لاقتنا  هک  تسناد  تهج  نیا  زا  ناوتیم  ار  لاس  هس  زا  شیب  تدـم  رد  کلم  عفاـنم  لاـقتنا  تبث  موزل 

زا ددرگیم و  رپ  يدوزب  هصتخم  تاحفـص  دوش ، دراو  كـالما  رتفد  رد  تـالماعم  هنوگنیا  هاـگره  دوشیم و  عقاو  رتـمک  اـی  لاـس  هس  ًاـعون 
، دشاب مزال  نآ  تبث  یمومع  عالطا  يارب  دـهد و  رییغت  ار  کلم  يداصتقا  تیعـضو  ات  دـیامنیمن  کلم  تمیق  رد  شحاف  ریثأت  رگید  فرط 

. تسا هتسناد  مزال  نوناق  ار ، نآ  تبث  هک  لاس  هس  زا  شیب  تدم  رد  کلم  عفانم  لاقتنا  فالخب 
. عاشم کلم  دروم  رد  زارفا  ه -

ناوتیم ار  نوناق  رکذـت  مدـع  تسا و  مزال  زین  كالما  رتفد  رد  نآ  تبث  دـهدیم  کلم  یقوقح  تیعـضو  رد  رییغت  عاـشم  کـلم  زارفا  نوچ 
روصت نیا  هچرگ  دـشاب ، هتـسناد  کلم  زا  یتمـسق  لاقتنا  زا  یعون  ار  نآ  تسا  نکمم  ای  دومن ، قوف  روما  رکذ  اـب  بلطم  حوضو  رب  لـمح 

. تسا دیعب 

. کالما رتفد  رد  تالماعم  تبث  قیرط  - 2

، تبث نوناق  دودـح  رد  هماننیئآ  دـیآ ، لـمعب  لوقنم  ریغ  لاوماـب  ۀـعجار  تـالماعم  دروم  رد  تسا  نکمم  هک  یتاـبلقت  زا  يریگولج  يارب 
: ددرگیم نایب  ًارصتخم  هک  تسا  هدش  رداص  نآ  لیمکت  رد  یئاههمانشخب  هدومن و  عضو  ار  یتاررقم 

. دیآ لمعب  یمسر  دنس  ۀلیسوب  دیاب  تبث  نوناق  « 46  » هدام قباطم  هدش  تبث  لوقنم  ریغ  لاوماب  هعجار  تالماعم 
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دیامنیم و تبث  میظنت و  هلماعم  دنس  نآ  خساپ  ندیسر  هطوبرم و  تبث  ةراداب  هیلاؤس  گرب  لاسرا  لیبق  زا  مزال  تافیرشت  تیاعر  اب  رتفدرس 
کلم هک  یـسکب  ار  یکی  دسیونیم ، هدش  هیهت  يرتسگداد  ترازو  فرط  زا  هک  یـصوصخم  گرب  يور  هخـسن  ود  رد  ار  هلماعم  ۀصالخ 

یحالصا « 104  » ةدام قبط  رب  درادیم . لاسرا  کلم  تبث  ةزوح  كالما  رتفدب  راضحتسا  يارب  ار  يرگید  میلست و  هدش  راذگاو  واب  یقح  ای 
: دومن دهاوخ  لمع  لیذ  قیرطب  كالما  رتفد  هلماعم ، ۀصالخ  لوصو  زا  سپ  هماننیئآ  23 و 24 

جورخ زمرق  بکرم  اب  كالما  رتفد  تاظحالم  نوتس  رد  و  جرد ، کلم  تبث  ریز  رد  لاقتنا  ۀصالخ  کلم ، مامت  یعطق  لاقتنا  دروم  رد  - 1
. دیامنیم دیق  لوا  کلام  تیکلام  زا  ار  نآ 

هلماعم ۀـصالخ  رکذ  ۀـلزنمب  هک  يوحنب  لوا  کلام  تیکلام  زا  ار  نآ  جورخ  ًاعاشم  ای  ًازورفم  کلم  زا  یتمـسق  یعطق  لاقتنا  دروم  رد  - 2
لاقتنا دروم  هک  یتروص  رد  دـنیامنیم . دـیق  كالما  رتفد  تاـظحالم  نوتـس  رد  اـی  کـلم  تبث  ریز  رد  زمرق  بکرم  اـب  ددرگ  بوسحم  زین 

، اهب دودح و  تاصخشم و  مامت  اب  لقتسم  کی  تبث  دننام  تسا  زورفم  هچنانچ  هعاشم و  كالما  تبث  وحنب  دشاب ، کلم  زا  عاشم  تمـسق 
اب یلـصا  كالپ  زا  روبزم  تمـسق  زارفا  هب  هراشا  دـیدج  تبث  تاظحالم  رد  دـیامنیم و  تبث  ممتم ، اـی  یلـصا  رتفد  زا  یلقتـسم  ۀحفـص  رد 

. دش دهاوخ  کلم  یلصا  تبث  ۀحفص  ةرامشب  رکذت 
فرصتم دیاب  تبث  ةرادا  دوشیم ، هداد  نیاد  فرـصتب  هاگداد  مکح  قبط  نویدم  کلم  زا  یتمـسق  ای  مامت  نئاد ، بلط  ءافیتسا  يارب  هاگره 

هدام  ) دـیامن تبث  لاقتنا  دروم  دـننام  کلم  لصا  تبث  ریز  رد  هل  موکحم  مانب  ار  کلم  مکح  نامه  قباـطم  هتخانـش و  نویدـم  نیـشناج  ار 
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(. تبث هماننیئآ   124
کف ای  خسف  و  دیق ، کلم  تبث  ریز  رد  كالما  رتفد  رد  رکذـلا ، قوف  وحنب  کلم ، زا  یتمـسق  ای  مامت  ینهر  ای  یطرـش  لاقتنا  دروم  رد  - 3

. دنیامنیم تشاددای  هطوبرم  تمسق  لباقم  رد  تاظحالم ، نوتس  رد  ار  نآ 
عفانم  لاقتنا  دروم  رد  نینچمه  قافترا و  ای  عافتنا و  قح  يراذگاو  دروم  رد  - 4
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. دش دهاوخ  دراو  كالما  رتفد  رد  کلم  لصا  تبث  ریز  رد  هلماعم  ۀصالخ  لاس ، هس  زا  شیب 

تبث خیرات ، بیترتب  رگیدکی  ریز  كالما  رتفد  رد  تالاقتنا  نآ  هیلک  دیآ  لمعب  تبث  دروم  کلمب  تبسن  هدیدع  تالاقتنا  هک  یتروص  رد 
. تسا هدیدرگ  دیق  هلماعم  ۀصالخ  ياهگرب  رد  هک  دشابیم  دنس  میظنت  خیرات  روظنم ، دش . دهاوخ 

هلماعم نیدـنچ  هک  یتروص  رد  دـیامنیم و  رتفد  دراو  ًاروف  رتفد  لوئـسم  دـسریم  كالما  رتفدـب  هک  هلماـعم  ۀـصالخ  تشذـگ  هچنآ  رباـنب 
«1 . » دیامنیم تبث  يرگید  زا  سپ  ار  یکی  هلماعم  عوقو  بیترتب  هدشن  رتفد  دراو  کیچیه  هدش و  عقاو  فلتخم  خیراوتب 

ءاـضما يارب  يرتـسگداد  ترازو  فرط  زا  هک  يدـنمراک  اـی  تبث  ریدـم  ءاـضماب  كـالما  رتـفد  بتارم ، جرد  زا  سپ  قوف  دراوم  هیلک  رد 
. دسریم تسا  زاجم  تیکلام  ياهگرب  رتفد و  ندرک 

ثرا ۀلیسوب  لاقتنا  تبث  مود - تمسق 

هراشا

«22  » ةدام وا  ۀثرو  مانب  کلم  تبث  كالما و  رتفد  رییغت  يارب  دیامن ، توف  تسا  هدش  تبث  وا  مانب  كالما  رتفد  رد  کلم  هک  یـسک  هاگره 
نیاربانب  تسا . هتسناد  مزال  دشاب ، ثرالا  مهس  رد  هثرو  قفاوت  راصحنا 3 - تثارو 2 - - 1 هک : ار  رما  هس  تبث  نوناق 

______________________________

قیقحت لیبق  زا  دنـس  تبث  رد  همزال  تاررقم  تاعارمب  فلکم  ار  رتفد  رـس  لوقنم  ریغ  لاوماب  ۀعجار  تالماعم  دروم  رد  نوناق  هچ  رگا  ( 1)
، كـالما رتفد  رد  هابتـشا  عوقو  زا  يریگولج  يارب  نکیل  و  تسا ، هدومن  ینوناـق  تاحرـصم  اـب  نآ  تفلاـخم  مدـع  نیلماـعتم و  تیوه  رد 
دیامن و رظن  دراد  ار  هلماعم  نآ  قح  هک  یسک  فرط  زا  نآ  عوقو  هلماعم و  تحص  رد  هک  تسا  هدومن  فلکم  زین  ار  كالما  رتفد  لوئـسم 

دیامن عانتما  نآ  تبث  زا  هتـشادن ، ار  یلاقتنا  نینچ  قح  هدـنهد  لاقتنا  اـی  تسا و  يروشک  ۀـعوضوم  نیناوق  حیرـص  فلاـخم  دنـس  هاـگره 
(. تبث نوناق  داوم 100 و 101  موهفم  )
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رادقم رد  هثرو  ۀیقب  تقفاوم  زا  یکاح  ۀقرو  تسا و  راصحنا  تثارو و  تبثم  هک  تثارو  راصحنا  یهاوگ  زاربا  اب  دـناوتیم  هثرو  زا  کی  ره 

. دهاوخب تبث  ةرادا  زا  دوخ  مانب  دراد  قاقحتسا  هک  يرادقم  رد  ار  کلم  تبث  ياضاقت  ثرالا ، مهس 
یتروص رد  دوب . دهاوخ  یئاهن  مکح  رودص  رادتیحالص و  هاگداد  رد  يوعد  ۀماقاب  طونم  رما  لح  دوشن  لصاح  اهنآ  نیب  تقفاوم  هاگره 

، دـشاب هدـش  نیعم  هعاشا  وحنب  تاـکورتم  زا  هثرو  اـی  ثراو  مهـس  یبسح ، روما  ق . « 372  » هدام روتـسدب  تثارو  راصحنا  قیدـصت  رد  هک 
. تسین مزال  ثرالا  مهس  رد  هثرو  قفاوت  رب  یهاوگ 

، تثارو رصح  رب  همانیهاوگ  ةرامش  دافم و  ۀصالخ  هماننیئآ  « 105  » هدام روتسدب  ثرالا  مهس  نییعت  تثارو و  راصحنا  زاربا  زا  سپ  يراب 
نایرج ۀـمتاخ  زا  سپ  کلام  هچنانچ  دوشیم و  تبث  اهنآ  ماهـسب  تبـسن  ثراو  ماـنب  کـلم  هیلوا ، تبث  ریز  رد  و  دـیق ، رتفد  تاـظحالم  رد 

دیق اب  ثراو  مانب  تاررقم  قبط  کلم  لاس 23 ، رد  « 105  » ةدام یحالصا  تمسق  روتـسدب  دیامن ، توف  کلم  تبث  زا  لبق  یتبث و  تایلمع 
دهاوخن تبث  ثروم  مانب  القتـسم  کلم  رگید  ددرگیم و  تبث  ثرالا ، مهـس  رد  قفاوت  تثارو و  رـصح  یهاوگ  نتـشاد  اب  ثروم  زا  لاقتنا 
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. دش
تبث هکنآ  ات  دش  دهاوخ  هتخانش  کلام  وا  دیدرگ  تبث  یـسک  مانب  یکلم  هک  نیمه  اذل  تسا  لماک  رابتعا  ياراد  كالما  رتفد  تاجردنم 

: دیوگیم هک  نوناق  « 22  » هدام و  تسا ، هدیدرگ  تاعارم  يرایتخا  لاقتنا  دروم  رد  الماک  رما  نیا  ددرگ و  لیدبت  يرگید  مانب 
نیا تاعارم  ثرا  دروم  رد  یلو  دیامنیم ، رما  نیاب  حیرـصت  ددرگ »...  تبث  زین  لاقتنا  نیا  هدیدرگ و  لاقتنا  واب  روبزم  کلم  هک  یـسک  »... 

، دـشاب كالما  رتفد  رد  تبثب  طونم  اهنآ  یمـسر  تیکلام  هاگره  دوشیم و  لقتنم  هثروب  ًارهق  ثروم  توفب  هکرت  اریز  تسین ، نکمم  لـصا 
تـسا تهج  نیدب  تسا ، یقوقح  لصا  فالخ  رما  نیا  تخانـش و  کلام  توف ، زا  سپ  تسا ، هدش  تبث  شمانب  کلم  هک  ار  ثروم  دیاب 

هب  طونم  ار  هثرو  تیکلام  « 22  » هدام هک 
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دهاوخ کلام  دـشاب  هدیـسر  واب  ًاثرا  یمـسر  کلام  زا  روبزم  کلم  هکنیا  ای  دـیامنیم ...« : حیرـصت  تسا و  هتـسنادن  اهنآ  مانب  کـلم  تبث 
زاربا فالخ  لیلد  هکیماداـم  تثارو  راـصحنا  قیدـصت  كـالما و  رتفد  رد  ثروم  ماـنب  کـلم  تبث  رب  لـیلد  زاربا  اـب  نیارباـنب  تخاـنش .»
عاشم کلام  تیفرطب  ار  هناخ  زارفا  ياضاقت  هروکذم  ۀلدا  زاربا  اب  تثارو  ناونعب  یسک  هاگره  الثم  دوشیم ، هتخانـش  کلام  ثراو  ددرگن ،

. دیامنیم وا  زارفا  ياضاقتب  یگدیسر  دسانشیم و  کلام  ار  وا  هاگداد  دیامنب ،

کلام مالعا  ۀلیسوب  هقیثو  قح  تبث  - 3

رتفد دوخ ، ةدـشتبث  کلم  رد  يرگید  سک  تیناقحب  کلم  بحاص  مـالعا  ۀـجیتن  رد  هک  دـهدیم  هزاـجا  نوناـق  ًءانثتـسا  دراوم  ضعب  رد 
. ددرگ دیق  رتفد  رد  قح  نآ  دبای و  رییغت  كالما 

ار روبزم  قح  دوخ  ۀمانراهظا  رد  یـضاقتم  هدوب و  دادرتسا  قح  اب  ۀـلماعم  ای  نهر و  دروم  البق  کلم  هک  تسیتروص  رد  دراوم  نآ  زا  یکی 
«116  » ةدام دودـح  رد  دـیاب  کلام  دروم  نیا  رد  دـشاب ، هدـش  تبث  كالما  رتفد  رد  کلم  هتـشذگ و  ضارتعا  تدـم  تسا و  هدومنن  دـیق 
، كالما رتفد  رد  نهترم  اـی  هدـنریگلاقتنا  قح  تروص  نیا  رد  دـیامن ، قیدـصت  تبث  هرادا  رد  ار  هدـنریگلاقتنا  نهترم و  قح  تبث  نوناـق 

تبث ةرادا  راطخا  زا  سپ  هک  تبث  نوناـق  105 و 106 »  » هدام رد  روکذـم  دراوم  رد  تسا  نینچمه  و  ددرگیم ، جرد  کلم  لصا  تبث  لـیذ 
. دنک قیدصت  دیاب  فرط  ار  کلام  قح 

كالما رتفد  تاجردنم  رابتعا  موس - ثحبم 

هراشا

: دشابیم تمسق  ود  یکلم  ره  تبثب  تبسن  كالما  رتفد  تاجردنم 

. کلم یقوقح  ینف و  تمسق  لوا -

دروم  یعیبط  تیعضو  زا  هک  تسا  یئاهتمسق  زا  ترابع  یکلم  ره  تبث  ینف  تمسق 
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یکلم ره  تبث  یقوقح  تمـسق  نآ و  دودـح  تحاسم و  نینچمه  تبث و  دروم  ندوب  نیمز  ای  غاب  ای  هناخ  لـیبق  زا  دـیامنیم  تیاـکح  تبث 
تسیک نآ  کلام  نآ و  ندوب  کلم  ندوب و  فقو  لیبق  زا  دنکیم  تیاکح  تبث  دروم  یقوقح  تیعضو  زا  هک  تسا  یئاهتمـسق  زا  ترابع 

. رواجم كالما  رد  نآ  قافترا  قح  ای  نهر  قح  عافتنا  قح  قافترا  قح  دننام : تبث  دروم  هب  تبسن  نارگید  قوقح  نینچمه  و 
: دیوگیم هک  تبث  نوناق  « 22  » ةدام روتسدب  كالما  رتفد  یقوقح  ینف و  ياهتمسق 
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« تخانش دهاوخ  کلام  هدش ...  تبث  وا  مساب  کلم  هک  ار  یسک  طقف  تلود  دیسر  تبث  هب  كالما  رتفد  رد  نوناق  قباطم  یکلم  هکنیمه  »
هدـش یـسک  زا  یقح  عییـضت  تبث  نایرج  نمـض  رد  هکنیا  يوعد  ضارتعا  تدـم  ياضقنا  زا  سپ  : » دـیوگیم هک  تبث  نوناق  « 24  » هدام و 

ياهتیعـضو زا  نوناق  قبط  هچنآ  دوب . دهاوخ  ربتعم  ثلاث  صاخـشا  هیلکب  تبـسن  ینعی  تسا  لماک  رابتعا  ياراد  دش »...  دـهاوخن  هتفریذـپ 
یـسک مانب  تیکلم  ناونعب  تبث  دروم  هاگره  الثم  دوشیم  ضرف  تقیقح  اب  قباـطم  تسا  هدـش  تبث  كـالما  رتفد  رد  کـلم  یقوقح  ینف و 
سبح فقو و  هدودحم  نآ  هدش  تبث  سبح  ای  تیفقو  ناونعب  رگا  هدیدرگ و  تبث  وا  مانب  هک  تسا  یـسک  کلم  هدودحم  نآ  هدـش ، تبث 

دیق کلم  دودح  دیدحت  رد  هاگره  الثم  درادن ، یقوقح  ریثأت  هنوگچیه  کلم  دودح  زا  جراخب  تبـسن  كالما  رتفد  تبث  نیاربانب  دشابیم .
هتشون رگا  دوشیمن و  یلامش  دح  رواجم  کلم  رد  نیسح  تیکلام  تبثم  رما  نیا  تسا ، نیـسح  کلمب  دودحم  یلامـش  دح  هک  دشاب  هدش 

، یبرغ دح  هچنانچ  نیاربانب  ددرگیمن ، یبرغ  دـح  رد  نابایخ  یمومع و  هچوک  ندوب  تبثم  تسا ، نابایخ  ای  هچوک و  یبرغ  دـح  هک  دـشاب 
نینچمه و  دروآ . تسدـب  رواجم  کلم  رد  دوخ  کلم  يارب  روبعلاقح  دـناوتیمن  تبث  دروم  کلام  رابتعا  نیاب  دـشاب  يرگید  سک  کـلم 

هب تبـسن  ناوتیم  دوشیمن و  تسا  دوجوم  نآ  رد  هک  یئانب  لماش  روبزم  تبث  تسا ، هدش  تبث  كالما  رتفد  رد  کلم  نیمز ، ناونعب  هاگره 
. دشابیمن نآ  رد  دوجوم  يانب  لماش  نیمز  اریز  دومن ، يوعد  هماقا  نآ  يانب 
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هدام لومـشم  دوش  هتخانـش  تبث  دروم  عباوت  زا  ای  ءزج  تداع  فرع و  بسح  رب  هک  يزیچ  ره  م  ق . « 357  » هدام زا  طبنتسم  ربانب  هرصبت -

راجشا غاب ، تبث  رد  و  انب ، هناخ ، تبث  رد  نیاربانب  دوشیمن ، هتفریذپ  نآب  تبسن  یضارتعا  يوعد و  هنوگچیه  دشابیم و  تبث  ق . «22 و 24 »
ناتخرد هدـش و  کشخ  غاب  ای  هدـیدرگ و  ثادـحا  ًادـعب  دـیدج  ءانب  مدـهنم و  قباس  يانب  هک  دوش  تباث  هکنآ  رگم  تسا  تبث  دروم  ءزج 

. تسا هدش  سرغ  دیدج 
نآ لماش  تبث  دوشن  هدرمـش  تبث  دروم  عبات  اـی  ءزج  تداـع  فرع و  بسح  رب  هک  يزیچ  ره  م  ق . « 358  » هدام زا  طبنتـسم  ربانب  سکعلاب 
رد هکنآ  رگم  دوریمن ، رامـشب  تـبث  دروـم  ءزج  همـشچ  ناـمتخاس و  نیارباـنب  دـشابیمن . تـبث  ق . و 24 »  22  » داوـم لومـشم  و  ددرگیمن ،
نآ فالخ  ات  دوش  هتخانش  نیمز  نآ  کلام  تیکلم  رد  نیمز  رد  همشچ  انب و  هچ  رگا  ددرگ ، تبث  كالما  رتفد  رد  دوش و  رکذ  هماناضاقت 

(. م هدام 96 ق .  ) ددرگ تباث 
ای رئاد  زا  معا   ) تانق هاچ  ای  بآ  يارجم  نآ  رد  هک  یصاخشا  قوقحب  كالما  رتفد  رد  کلم  تبث  تبث ، ق . « 23  » هدام روتسدب  هک  تسنیا 

رتـفد رد  سبح  فقو و  ناوـنعب  هبقر  تبث  تبث ، ق . « 31  » هدام روتـسدب  دروآیمن و  دراو  یللخ  تسا  هدشن  هتخانـش  تبث  رد  دـنراد و  رئاب )
. دشابیمن تیلوت  تبثم  كالما ،

رد ناهاوخ  يارب  قح  مدع  تبثم  دوب ، دـهاوخن  هاگداد  رد  يوعد  ۀـماقا  زا  عنام  هکنآ  رب  هوالع  كالما  رتفد  رد  قوف  رما  ود  تبث  نیاربانب 
: تفگ ناوتیم  هک  تسا  تهج  نیدب  ددرگیمن ، هدش  تبث  وا  تیلوت  هک  یـسک  تیلوت  تبثم  نینچمه  دـشابیمن و  تانق  هاچ  بآ و  يارجم 

كـالما رتـفد  رد  روما  نآ  جرد  هفوقوم  رب  ریغ  تیلوت  تاـبثا  اـی  بآ و  يارجم  رد  ریغ ، يارب  قاـفترا  قـح  تاـبثا  يوـعد و  هماـقا  زا  سپ 
. درادن یموزل 

کلم تالماعم  تبث  تمسق  مود -

هراشا

هلماعم راثآ  دریگیم : رارق  ثحب  دروم  رظن  ود  زا  دوش ، تبث  دـیاب  كـالما  تبث  ق . « 26  » هدام روتـسدب  كالما  رتفد  رد  هک  یتالماعم  تبث 
. كالما رتفد  رد  هلماعم  تبث  مدع  راثآ  كالما و  رتفد  رد 
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کالما رتفد  رد  هلماعم  تبث  راثآ  فلا -

هدـش تبث  كالما ، تبث  هب  هعجار  تاررقم  قبط  رب  هک  لوقنم  ریغ  لاوماب  هعجار  تالماعم  هیلک  : » دـیوگیم هک  تبث  ق . « 72  » هدام هکنانچ 
دیامنیم حیرـصت  دوب .» دـهاوخ  تیمـسر  لماک و  رابتعا  ياراد  ثلاث  صاخـشا  اهنآ و  ینوناـق  ماـقم  مئاـق  هلماـعم و  نیفرطب  تبـسن  تسا ،

ینیع قوقحب  عجار  ای  دـشاب  کلم  نیعب  عجار  هاوخ  دوش  تبث  كالما  رتفد  رد  كالما ، تبث  هب  عجار  ینوناق  تاررقم  قبط  هک  تـالماعم 
دیق تیکلام  دنـس  رد  هاوخ  تسا ، هدـش  تبث  كالما  رتفد  رد  هک  یتالماعم  نیاربانب  دراد . لماک  رابتعا  دارفا  یماـمتب  تبـسن  نآ ، عفاـنم  و 

رد هک  یتروص  رد  دوب و  دـهاوخ  ربتعم  دوشن  ملـسم  هاگداد  رد  كالما  تبث  تاررقم  اب  نآ  تفلاخم  هک  مادام  دوشن ، رکذ  هاوخ  ددرگ و 
ق. « 72  » هدام هک  ار  يرابتعا  رتفد ، تبث  نآ  تسا  هدـشن  تیاعر  هطوبرم  تاررقم  كالما  رتفد  رد  هلماعم  تبث  رد  هک  ددرگ  تباث  هاگداد 

. دوب دهاوخن  اراد  دهدیم  نآب  تبث 

کالما رتفد  رد  هلماعم  تبث  مدع  راثآ  ب -

رتفد رد  هک  مادام  ددرگیم ، عقاو  یمـسر  دنـس  قبط  هدـش  تبث  کـلمب  تبـسن  هک  هلماـعم  دوشیم  مولعم  تبث  نوناـق  « 72  » هدام زا  هکناـنچ 
تسا هدیسر  تبث  هب  هک  یکالما  هب  عجار  هلماعم  یمسر  دنس  زاربا  نیاربانب  دوب . دهاوخن  ربتعم  ثلاث  صاخـشاب  تبـسن  دوشن  تبث  كالما 

رفن ود  نیب  یمیظنت  دنس  هکنآ  ناونعب  ًافرص  دناوتیم  ثلاث  صخش  دشابیمن و  ثلاث  صاخشا  لباقم  رد  نآ  تاجردنم  تابثا  يارب  یفاک 
عقاو کلم  کیب  عجار  ضراعم  هلماعم  ود  هاگره  هک  تسا  نیا  دـیامن . افتکا  يوعد  خـساپ  رد  درادـن ، يرابتعا  ثلاث  صاخـشا  هب  تبـسن 
هکنآ تسا و  ربتعم  ثلاث  صاخشا  اهنآ و  ماقم  مئاق  هلماعم و  نیفرطب  تبـسن  تسا  هدشن  تبث  كالما  رتفد  رد  هک  ود  نآ  زا  کی  ره  دوش 

. تشاد دهاوخ  رابتعا  اهنآ  ماقم  مئاق  نیفرطب و  تبسن  طقف  هدشن  تبث 
قح ظفح  نودب  ار  کلم  نامه  سپس  دراذگ و  نهر  یقت  دزن  ار  نآ  تسا  هدش  تبث  كالما  رتفد  رد  وا  مانب  کلم  هک  نسح  هاگره  الثم 
نآب تبـسن  رفعج  دـشاب ، هدـش  تبث  یقت  نهر  قح  هکنآ  نودـب  ددرگ ، تبث  كالما  رتفد  رد  ریخا  هلماعم  دـهد و  لاـقتنا  رفعج  هب  نهترم 

ینهر  دنس  دسانشیم و  یمسر  کلام  ار  وا  اههاگداد  تارادا و  دوشیم و  هتخانش  قلطم  کلام  کلم 
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دیامنب رفعجب  نسح  يراذگاو  هلماعم  نالطب  رب  يوعد  ۀماقا  مدقم ، ینهر  دنس  دانتـساب  هاگداد  رد  یقت  هکنآ  ات  تسا  رثاالب  نآ  لباقم  رد 
هک دوب  نآ  رب  تسج و  دانتـسا  تبث ، نوناق  « 72  » هدام رهاظب  ناوتیمن  تهج  نیدب  دـنک . لاطبا  ار  وا  تبث  دـهدب و  نالطب  مکح  هاگداد  و 
نآ خیرات  هک  هدـش  تبث  هلماعم  اب  هچنانچ  تسا ، مدـقم  نآ  خـیرات  تسا و  هدـشن  تبث  كالما  رتفد  رد  هک  لاس  هس  زا  رتمک  عفانم  لاقتنا 

صاخـشا هب  تبـسن  هدش  تبث  تالماعم  نتـشاد  لماک  رابتعا  اریز  دوب ، دهاوخ  رثاالب  هدشن  تبث  هلماعم  دشاب ، هتـشاد  ضراعت  تسا  رخؤم 
رد هچنانچ  تسیقاب و  كالما  تبث  رابتعا  هدـشن  تباث  نآ  فالخ  هکیمادام  و  تشاد ، دـهاوخن  فالخ  يوعد  نتفریذـپ  اب  تافانم  ثلاث ،

تبث ةرادا  دـشابیم  لطاب  هدـش  تبث  كـالما  رتفد  رد  هک  هلماـعم  تسا و  حیحـص  لاـس  هس  زا  رتمک  عفاـنم  لاـقتنا  هک  دوش  تباـث  هاـگداد 
رتفد رد  هدـش  تبث  هلماعم  هک  تسا  يراـبتعا  رظن  زا  تبث  ق . « 72  » هدام رد  لماک  دـیق  دومن . دـهاوخ  لاطبا  ار  كالما  رتفد  تبث  كالما ،
تبث كالما  رتفد  رد  هک  هلماعم  فالخب  دشابیم  اراد  دناهتـشادن  دنـس  میظنت  رد  هلخادـم  هجوچـیه  هب  هک  ثلاث  صاخـشاب  تبـسن  كالما 
یـسک هاگره  هکنانچ  دـشابیم ، ربتعم  اهنآ  ینوناق  ماقم  مئاق  هلماعم و  نیفرطب  تبـسن  طـقف  هک  تسا  لوقنم  لاوما  ۀـلماعم  دـننام  هک  هدـشن 

هک دیامن  عافد  دناوتیم  فرـصتم  ددرگ ، هیلخت  یعدم  هدشن  تبث  هک  همانلاقتنا  دانتـساب  دـشابیم  هناخ  فرـصتم  هک  ثلاث  صخـش  تیفرطب 
هدام دافم  روتـسدب  دشاب  هدـش  كالما  رتفد  دراو  لاقتنا  هاگره  یلو  تشاد ، دـهاوخن  يرابتعا  واب  تبـسن  رمع و  دـیز و  نیب  یمیظنت  دـنس 
هدشن تباث  نآ  فالخ  هکیمادام  فرـصتم ، هیلع  رب  روبزم  دنـس  و  ددرگ ، کسمتم  دوخ  یلبق  عافدب  دـناوتیمن  فرـصتم  تبث  نوناق  « 72»

. دوب دهاوخ  ربتعم 
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عفانم کلام ، ًادعب  دیامن و  راذگاو  يرگیدـب  لاس  ود  يارب  نیدرورف 320  لوا  زا  ار  دوخ  هناخ  عفانم  یـسک  هاگره  دـش  هتفگ  هچنآ  ربانب 
دروم رد  دوش  دراو  كالما  رتفد  رد  مه  ریخا  لاقتنا  دـهد و  لاقتنا  یثلاث  صخـشب  نیدرورف  لوا  زا  لاس  جـنپ  تدـم  يارب  ار  هناـخ  ناـمه 
هدـشن تبث  هدـش و  عقاو  مدـقم  هک  لاس  ود  عفانم  لاقتنا  تبث  ق . « 72  » هدام دانتـساب  ناوتیمن  هاگداد ، رد  عفاـنم  هیلا  لـقتنم  ود  نیب  يوعد 

تبث  عقاو و  رخؤم  هکنآ  و  رثاالب ،
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. تسناد رثا  بیترت  لباق  هدش 

كالما رتفد  حیحصت  مراهچ - ثحبم 

هراشا

يور كالما  رتفد  رد  یتاهابتـشا  کلذ  عم  دـیآیم  لمعب  نآب  هطوبرم  تالماعم  کـلم و  لـصا  تبث  رد  هک  یمزـال  ياـهتقد  یماـمت  اـب 
هاميد مجنپ  بوصم  ضراعم  تیکلام  دانـسا  یتبث و  تاهابتـشاب  طوبرم  ینوناق  هحیال  قبط  كـالما  رتفد  تاهابتـشاب  یگدیـسر  دـهدیم .

. دیآیم لمعب   1333
: تسا مسق  ود  رب  كالما  رتفد  رد  تاهابتشا 

تالاقتنا تبث  ای  کلم و  تبث  رد  تاهابتشا  - 1

ای و  هداد ، خر  كـالما  رتـفد  رد  يدـعب ، تـالاقتنا  تبث  اـی  کـلم  تبث  عـقوم  رد  هـک  یملق  تاهابتـشا  : » ینوناـق هحیـال  « 1  » هدام روتـسدب 
رارق هجوت  دروم  كـالما  رتفد  رد  کـلم  تبث  عقوم  هدـمآ و  شیپ  تبث  یتامدـقم  تاـیلمع  ناـیرج  رد  کـلم  تبث  زا  لـبق  هک  یتاهابتـشا 

زا سپ  هک  یتروص  رد  و  دوشیم . حرطم  تبث  نوناـق  « 6  » هدام رد  روکذـم  تراظن ، تئیه  رد  ددرگ ، هجوتم  نآب  تبث  ةرادا  ًادـعب  هتفرگن و 
هابتشا عفر  روتسد  تراظن  تئیه  دشابن ، يرگید  قحب  للخ  بجوم  هابتشا  حالصا  ددرگ و  صیخشت  ملسم  زرحم و  هابتشا  عوقو  یگدیسر ،
روتـسد قبط  كالما  تبث  رومأم  و   ) دـیامنیم رداص  تیکلام ، دنـس  و  كالما ، رتفد  رد  کلم  تبث  تاـظحالم  نوتـس  رد  ار  نآ  حالـصا  و 
دناوتیم هک  دنکیم  راطخا  عفنيذ  صخشب  دناسرب  يرگید  قحب  یللخ  روبزم  حالـصا  هک  یتروص  رد  و  دومن ) دهاوخ  لمع  تراظن  تئیه 
«. دومن دهاوخ  رداص  هاگداد  رد  یئاهن  فیلکت  نییعت  زا  سپ  ار  نآ  حالصا  ای  هابتشا  عفر  روتسد  تبث  ةرادا  دیامن و  هعجارم  هاگدادب 

دنب 2  قبط  تراظن  تئیه  هک  يدراوم  هیلک  رد  : » ینوناق ۀحیال  « 2  » هدام روتسدب 
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عون زا  یتسرهف  نییعت  اب  دـناوتیم  دـیامنیم ، یگدیـسر  تاهابتـشاب  نوناق  نیا  بجومب  اـی  تبث  نوناـق  لاس 1317  یحالـصا  « 25  » هداـم زا 
هدام قوقش 5 و 6 و 7  يارجا  ای  کلم  تبث  حالصا  هابتـشا و  عفر  روتـسد  هدیدرگ  صیخـشت  رثؤم  ریغ  ای  رثؤم  تئیه  رظنب  هک  تاهابتـشا 

«. دهدب دنادب  یضتقم  هک  یتبث  ياسؤرب  ار  تبث  نوناق  یحالصا  « 25»

ضراعم تیکلام  دانسا  - 2

تبسن هاوخ  هدش ، رداص  ضراعم  تیکلام  دانسا  ًاضعب  ای  الک  یکلمب  تبسن  دوش  مولعم  هک  عقوم  ره  رد  : » ینوناق هحیال  « 3  » هدام روتسدب 
: دش دهاوخ  لمع  لیذ  بیترتب  نآ ، یقافترا  قوقح  ای  دودحب  تبسن  هاوخ  کلم  لصاب 

دهاوخ هتخانـش  ربتعم  تسا  هدشن  لاطبا  هاگداد  یئاهن  مکح  بجومب  هک  یعقوم  ات  هدش  تبث  كالما  رتفد  رد  البق  هک  یتیکلام  دنـس  (- 1
رداص نآ  تحصب  هاگداد  زا  یئاهن  مکح  هک  ینامز  ات  هدیسر  تبث  هب  كالما  رتفد  رد  هیلوا  تبث  رب  رخؤم  ًاخیرات  هک  یتیکلام  دنس  دش و 
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. دوشیم یقلت  ضراعم  دنس  دشاب  هدیدرگن 
دانـسا رتفدب  ار  خـیراتلا ) رخؤم  دنـس   ) ضراعم تیکلام  دنـس  دوجو  ضراعم ، دانـسا  رودـص  زا  عالطا  ضحمب  دـنفلکم  تبث  تارادا  (- 2

یـسرداد نیئآ  قبط  هک  يراطخا  اب  ضراعم  تیکلام  دنـس  ةدنراد  هچنانچ  دـنیامن . غالبا  ًابتک  دانـسا  ناگدـنرادب  هطوبرم و  ةزوح  یمـسر 
فرظ رد  ار  يوعد  حرط  یهاوگ  دنکن و  هعجارم  کلم  عوقو  لحم  هاگدادب  غالبا  خیرات  زا  هام  ود  تدـم  رد  تسا  هدـش  غالبا  واب  یندـم 
هحلاص عجارم  زا  ار  يوعد  حرط  مدع  یهاوگ  مدقم  تیکلام  دنـس  ةدنراد  دیامنن و  ذخا  دیـسر  میلـست و  لحم  تبث  ةراداب  روکذم  تدـم 

ار بتارم  و  دیق ، کلم  تبث  تاظحالم  نوتـس  رد  ار  راطخا  دروم  ضراعم  تیکلام  دنـس  نالطب  تبث  ةرادا  دراد ، میدـقت  روبزم  تدـم  رد 
دنـس هک  یـسک  هیلع  رب  دناوتیم  تسا  هدش  لاطبا  وا  تیکلام  دنـس  هک  یـسک  و  دومن .» دهاوخ  مالعا  یمـسر  رتافد  روبزم و  دنـس  ةدنرادب 

. دیامن تابثا  ار  دوخ  تیکلام  دنس  تحص  دنک و  يوعد  ۀماقا  دراد  ار  مدقم  تیکلام 
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تیکلام دنـس  درومب  تبـسن  دناوتیم  هاگداد  رد  یئاهن  فیلکت  نییعت  زا  لبق  مدقم  تیکلام  دنـس  ةدنراد  : » ینوناق هحیال  « 4  » هدام روتسدب 
هک مادام  هدش و  رداص  ضراعم  تیکلام  دنس  هلماعم  درومب  تبـسن  دننک  دیق  دنـس  نتم  رد  دنفلکم  یمـسر  دانـسا  رتافد  یلو  دنک ، هلماعم 
مه يدعب  تالاقتناب  تبـسن  مکح  نیمه  دش و  دـهاوخن  هداد  دـیدج  تیکلام  دنـس  رادـیرخب ، هدـشن  مولعم  نوناق  نیا  قبط  یئاهن  فیلکت 

. دیامنیم يوعد  هماقا  هیلا  لقتنم  تیفرطب  رخؤم ، تیکلام  دنس  ةدنراد  تروص  نیا  رد  تسا .» يراج 
هنوگچیه قح  هدشن ، مولعم  هاگداد  رد  روبزم  دنس  یئاهن  فیلکت  هک  مادام  ضراعم  تیکلام  دنـس  ةدنراد  ینوناق  هحیال  « 5  » هدام روتسدب 

«. دهد لاقتنا  يرگیدب  ار  دوخ  ةروصتم  قوقح  دناوتیم  یلو  درادن ، نآب  تبسن  هلماعم 
زا سپ  هاگداد  : » ینوناق ۀـحیال  « 5  » هدام هرـصبت 1  روتـسدب  دیامن ، يوعد  ۀـماقا  هاگداد  رد  رخؤم  تیکلام  دنـس  ةدـنراد  هک  یتروص  رد 

، نییعت هدش  ماجنا  ًاحیحص  تاررقم  نوناق و  قبط  رب  نآ  یتبث  نایرج  دهد  صیخشت  هک  ار  ضراعم  دانـسا  زا  کی  ره  مزال  ياهیگدیـسر 
ار كـالما  رتـفد  روبزم  يأر  قبط  تبث  ةرادا  یئاـهن  هلحرمب  روـبزم  يوـعد  ندیـسر  زا  سپ  و  داد .» دـهاوخ  ار  رگید  دنـس  لاـطبا  مکح  و 

. دیامنیم حیحصت 
زا سپ  دـیامن ، هلماعم  روبزم  کلمب  تبـسن  هاـگره  تسا  هلماـعم  زا  عونمم  قوف  هداـم  قبط  هک  یـسک  : » ینوناـق هحیـال  « 6  » هدام روتـسدب 

، مکاحمب تسا  رخؤم  ًاخیرات  هک  يدنس  ةدنراد  هعجارم  مدع  هام و  ود  تدم  ءاضقنا  اب  خیراتلا و  رخؤم  دنس  نالطب  رب  یئاهن  مکح  رودص 
تبث ةرادا  راطخا  دوجو  اب  هک  مه  یمـسر  دانـسا  نارتفدرـس  زین  دش و  دهاوخ  موکحم  هلماعم  دروم  ياهب  ربارب  کی  لداعم  يدقن  ۀمیرجب 

«. دش دنهاوخ  موکحم  يرتفدرس  لغش  زا  دبا  لاصفناب  دنیامن  هلماعم  تبثب  مادقا  ضراعم ، تیکلام  دنس  دروم  رد 

تبث نادنمراک  تازاجم  هرصبت -

تالماعم ای  ضراعم  تیکلام  دنـس  رودص  بجوم  اهنآ  تاررقم  فلاخم  لمع  هک  تبث  هرادا  نادنمراک  : » ینوناق هحیال  « 7  » هدام روتسدب 
دهاوخن  لاس  ود  زا  رتمک  هک  تقوم  لاصفناب  بیقعت و  دروم  يرادا  هاگداد  رد  دوشب ، ددعتم 
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رد رما  نیا  دوب .» دـهاوخن  يرادا  تافلخت  ناـمز  رورم  لومـشم  اـهنآ  فلخت  دـنوشیم و  موکحم  عوضوم ، بساـنتب  دـبا  لاـصفنا  اـی  دوب و 

یـسک تروص  ره  رد  ددرگیم . یگدیـسر  يرفیک  هاگداد  رد  الا  دـشابن و  یمومع  مئارج  زا  یکی  اب  قبطنم  دـنمراک  لمع  هک  تسیتروص 
راتـساوخ هدومن و  يوعد  هماقا  دنمراک  هیلع  رب  یمومع  هاگداد  رد  دناوتیم  تسا ، هدید  نایز  الاب  دراوم  رد  نادـنمراک  فالخ  لمع  زا  هک 

. دوش نآ  ناربج 

هدش تبث  کلمب  عجار  يواعد  مجنپ - ثحبم 
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هراشا

رتفد تاجردـنم  لماک  رابتعا  مزلتـسم  رما  نیا  دـشابیم و  نآ  رارقتـسا  یمـسر و  تیکلاـم  تاـبثا  کـلم  تبث  زا  روظنم  دـش  هتفگ  هکناـنچ 
هدش تبث  كالماب  عجار  يواعد  اذل  دراد ، كالما  رتفد  لماک  رابتعا  اب  تافانم  هدش  تبث  كالماب  تبسن  يواعد  عامتـسا  تسا و  كالما 

: ددرگیم نایب  الیذ  هک  دیامنیم  ار  یلیصفت  باجیا  روبزم  یتبث  لصا  حرش  دوشیمن . هتفریذپ 
: دومن میسقت  هتسد  هس  رب  أشنم  ثیح  زا  ناوتیم  ار  هدش  تبث  كالماب  تبسن  يواعد 

. تسا ضارتعا  تدم  ءاضقنا  زا  لبق  نآ  أشنم  هک  يواعد  لوا -

هراشا

هتفریذـپ تبث  نوناق  « 24  » هدام روتـسدب  هدـش  یـسک  زا  یقح  عییـضت  تبث  نایرج  نمـض  رد  هکنیا  يوعد  ضارتعا  تدـم  ءاضقنا  زا  سپ 
. دوشیمن

ةدام لیذ  رد  راچان  دـهد ، يور  روبزم  ةدام  یئاضق  ریـسفت  ۀـجیتن  رد  تسا  نکمم  هک  يواعد  هنوگ  ره  عامتـسا  زا  يریگولج  يارب  نوناق 
دشاب و یقوقح  هاوخ  رگید  ناونع  چیه  هب  هن  تمیق  ناونعب  هن  نیع  ناونعب  هن   ) ترابعب تسا و  هدـش  يواعد  ۀـلمتحم  ضورف  حیرـصتب  الاب 

«1 . » تسا هدرک  نایب  ار  دوخ  روظنم  یئازج ) هاوخ 
______________________________

مدع ضارتعا و  تدم  نتـشذگ  هجیتن  هکلب  دشابیمن  كالما  رتفد  رد  کلم  تبثب  طوبرم  هچرگ  روبزم  دروم  رد  يواعد  عامتـسا  مدع  ( 1)
تدـم ءاـضقنا  زا  سپ  نوچ  نکیل  تسا و  هدـیدرگ  يوعد  هماـقا  قـح  طوقـس  بجوـم  هک  تسا  تیعقوـم  زا  عـفنيذ  صاخـشا  ةدافتـسا 

تبث کلمب  عجار  يواعد  فیدر  رد  هدشن و  هداد  صاصتخا  نآب  یلـصف  اذل  تسین  الوصا  كالما  رتفد  رد  کلم  تبث  اب  هلـصاف  ضارتعا ،
. تسا هدیدرگ  رکذ  هدش 
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عوضوم ناوتیمن  ار  قح  نآ  دوشن  تبثب  ضارتعا  نآـب  تبـسن  ررقم  تدـم  رد  هاـگره  هک  تسیقح  یقح )  ) هملک زا  ـالاب  « 24  » هدام روظنم 

نهر و  ) هقیثو قـح  یقاـب ، ثلث  دـبؤم ، سبح  تیفقو و  تیکلم ، لـیبق  زا  کـلم  نیعب  تبـسن  قـح  - ] 1 دـنترابع : اـهنآ  داد و  رارق  يوـعد 
یهگآ نیلوا  خیرات  زا  زور   9 تبث . ق . « 16  » هدام روتـسدب  اهنآب  ضارتعا  تدم  هک  تبث ) ق . 32 و 116 »  » هدام دادرتسا  قح  اب  تـالماعم 

ضارتعا تدم  هک  دیامنب  رواجم  كالما  دودحب  زواجت  دوخ  دودـح  زا  اضاقت  دروم  کلم  هک  تسیتروص  رد  دودـح  - ] 2 دشابیم ] یتبون 
تسیقافترا قوقح  روظنم   ) یقافترا قوقح  - ] 3 دشابیم .] دودح  دیدحت  هسلج  میظنت  خیرات  زا  زور  تبث 30  نوناق  « 20  » ةدام روتسدب  نآب 

تبث 30 ق . « 20  » هدام روتـسدب  اهنآب  ضارتعا  تدم  هک  تسا ) هتخانـش  دوخ  کلم  يارب  رواجم  كالما  رد  اضاقت  دروم  کلم  کلام  هک 
هکنآ نودـب  دوش  تبث  کـلم  هاـگره  هک  تسا  هدربماـن  قوقحب  تبـسن  اریز  تسا ]. دودـح  دـیدحت  سلجمتروص  میظنت  خـیرات  زا  زور 

ای دـشاب و  يرمع  ای  یبقر  تروصب  یکلمب  تبـسن  عافتنا  قح  ياراد  یـسک  هچنانچ  الا  دومن و  يوعد  هماـقا  ناوتیمن  دـیآ  لـمعب  ضارتعا 
دیامنن کلم  تبثب  ضارتعا  دشاب ، ینالوط  نآ  تدم  هچ  رگا  هضواعم  حلـص و  هراجا ، دننام  بابـسا  زا  یببـسب  دشاب  یکلم  تعفنم  کلام 

. دنک يوعد  ۀماقا  کلام  هیلع  رب  دناوتیم  نامز  ره  دوشیمن و  طقاس  کلم  نیع  تبث  رثا  رد  وا  قح 
ياضاقت نیب  ای  دشاب  تبث  ياضاقت  زا  لبق  يوعد  أشنم  هک  دیامنیمن  يواعد  عامتسا  مدع  رد  یقرف  تبث ، نوناق  « 24  » هدام قالطاب  هجوت  اب 

هرادا دهد و  لاقتنا  يداع  دنـس  ۀلیـسوب  يرگیدـب  ار  دوخ  کلم  تبث ، ياضاقت  زا  سپ  کلام  هکنآ  دـننام  ضارتعا  تدـم  ءاضقنا  تبث و 
(. تبث نوناق  یحالصا  هدام 43   ) دیامنن هاگآ  رما  نآ  زا  ار  تبث 
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و تبث ، ياضاقت  دروم  کلم  نیعب  عجار  يواـعد  تبث ، نوناـق  « 24  » هدام زا  دافتـسم  يواعد ، عامتـسا  مدع  زا  روظنم  دش  هتفگ  هچنآ  ربانب 
تبث يرگید  مانب  هک  یکلمب  تبـسن  ضارتعا  تدـم  ياضقنا  نامز  ات  اضاقت  زا  لبق  تدـم  لثملا  ترجا  ۀـبلاطم  نیارباـنب  تسا . هقیثو  قح 

یضاقتم  هک  ار  یکلم  ددرگ  یعدم  یسک  هکنآ  دننام  تشاد  دهاوخن  یعنام  هدش 
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هدومن و دوخ  مانب  قاقحتسا  نودب  ار  نآ  تبث  ياضاقت  لاس  ود  تنوکس  زا  سپ  یضاقتم  تسا و  هدوب  وا  کلم  البق  هدرک  تبث  دوخ  مانب 
نامز ات  ءاضقنا  زا  لبق  تدم  لثملا  ترجا  هدیدرگ ، طقاس  شقح  کلم  نیعب  تبـسن  نوچ  العف  تسا و  هدش  یـضقنم  مه  ضارتعا  تدـم 

. دهاوخیم ار  دوخ  هقباس  تیکلامب  یگدیـسر  ياضاقت  تسا  وا  ياعدا  رکنم  نوچ  یـضاقتم  و  دـیامنیم ، هبلاطم  ار  ضارتعا  تدـم  ءاضقنا 
تدم ءاضقنا  زا  لبقب  تبـسن  ناهاوخ  تیکلامب  یگدیـسر  تسا  راچان  همدـقم  باب  زا  هاگداد  قوف ، يوعدـب  یگدیـسر  ماقم  رد  هچ  رگا 

. دشابیمن هدومن  عنم  ار  نآب  یگدیسر  تبث  ق . « 24  » هدام هک  يدراوم  رد  دیامن و  روبزم  یگدیسر  ضارتعا و 
زا سپ  هک  هداد  هزاجا  عفنیذـب  ءانثتـسا  تبث  نوناـق  « 24  » ةداـم رد  تسا  هتـشاد  یئازـسب  تیمها  نوناـق  رظن  رد  هک  یـصوصخم  دراوم  رد 

هدـش و کلم  تبث  ياضاقت  اهنآ  مانب  هک  یناسک  یمـسر  تیکلام   ) یتبث لصا  ظفح  يارب  یلو  دـنک  يوعد  ۀـماقا  ضارتعا  تدـم  ءاضقنا 
. تسا هدش  هداد  کلم  تمیق  ۀبلاطم  ةزاجا  طقف  هدیدرگ ) یضقنم  ضارتعا  تدم 

. دومن یوعد  هماقا  ناوتیم  هدش  تبث  کلم  نیعب  تبسن  هک  یئانثتسا  دراوم 

هراشا

: تسا عون  ود  رب  یگدیسر  عجرم  رظن  زا  یئانثتسا  دراوم 

دشابیم قوقح  هاگداد  نآ  یگدیسر  عجرم  هک  يدروم  - 1

هدـش هداد  ضرتعم  ماقم  مئاقب  يوعد  هماقا  ةزاجا  روبزم  نوناـق  « 45  » ةدام قباطم  هک  تسا  تبث  نوناـق  « 44  » هدام رد  روکذـم  دروم  نآ  و 
ای بیقعت  مدع  دوش  مولعم  دعب  هدیـسر و  تبث  هب  یکلم   19 - 18 داوم 17 - دروم  رد  مادقا  مدع  ۀطـساوب  رگا  : » تبث ق . « 45  » هدام تسا .

یعدتسم هکنیا  اب  مه  قوف  هدام  رد  روکذم  راطخا  هدوب و  تبث  یعدتـسم  ای  يوعد  فرط  رجح  ای  نونج  ای  توف  تلعب  قیدصت  زاربا  مدع 
لاس جنپ  فرظ  رد  دناوتیم  روجحم  ای  نونجم و  ای  یفوتم  ینوناق  ماقم  مئاق - تسا ، هدماین  لمعب  هدوب  ملاع  رجح  ای  نونج  ای  توف  هب  تبث 

هماقا  تبث  یعدتسم  هیلع  رب  دیدج  لاحضرع  ۀلیسوب  قوقح  همکحم  رد  تاراسخ  روجا و  کلم و  تمیق  تباب  زا 
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ملـسم بوصنم  یـصو  ای  يردپ  دـج  ای  ردـپ   ) صاخ یلو  هک  یثارو  ریبک و  ثراو  دروم  رد  قوف  روکذـم  لاس  جـنپ  أدـبم  دـیامن . يوعد 
هچناـنچ هداـم  نیا  دروم  رد  دوشیم . بوسحم  هیفـصت  ریدـم  اـی  میق  نییعت  خـیرات  زا  دراوم  نیا  ریغ  رد  توف و  خـیرات  زا  دـنراد  هیاـصولا )

يادا زا  رارف  يارب  دوش  تباث  دشاب و  سلفم  مکح  يارجا  عقوم  رد  هداد و  لاقتنا  يرگیدـب  البق  ار  کلم  ددرگ و  موکحم  تبث  یعدتـسم 
طونم دروم  نیا  رد  یئازج  بیقعت  دـش . دـهاوخ  موکحم  لاس  ود  ات  لاس  کی  زا  یبیداـت  سبحب  هدرک  دادـملق  سلفم  ار  دوخ  فرط  قح 

«. دوشیم فوقوم  بیقعت  تیاکش  دادرتسا  اب  تسا و  یصوصخ  یعدم  تیاکشب 

تسا يرفیک  هاگداد  نآ  یگدیسر  عجرم  هک  يدروم  - 2

هراشا
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: تسا لیذ  رارق  زا  نآ  و 

تسا هدش  وا  زا  تیکلام  بلس  ءاحنا  زا  يوحنب  هکنیاب  ملع  اب  ای  دهد و  لاقتنا  يرگیدب  ار  کلم  یسک  هک  يدروم  فلا -

( دـشاب هدـش  غالبا  وا  صخـشب  روبزم  مکح  هدـیدرگ و  رداص  يرگید  تیکلاـمب  یعطق  مکح  هاـگداد  رد  یگدیـسر  ۀـجیتن  رد  هکناـنچ  )
. دیامنب دوخ  مانب  ار  نآ  ياضاقت 

تبث عقوم  رد  ءاحنا  زا  يوحنب  تیکلام  بلـس  ای  لاـقتنا  ۀـجیتن  رد  یلو  هدوب ، کـلام  تبث  ياـضاقت  عقوم  رد  هک  يدروم  تسا  نینچمه  و 
يارب رضاح  تبث ، ةرادا  راطخا  زا  سپ  یلو  دریگن ، تیکلام  دنس  ای  دریگب و  تیکلام  دنـس  اذه  عم  دشابن و  کلام  كالما ، رتفد  رد  کلم 

( تبث نوناق  « 105  » هدام . ) دوشن فرط  قح  قیدصت 

تسا هدیدرگ  وا  زا  تیکلام  بلس  ءاحنا  زا  يوحنب  ای  هدش و  هداد  لاقتنا  ثروم  ۀلیسوب  کلم  هک  يدروم  ب -

قباطم ای  دـنریگب و  تیکلام  دنـس  دوخ  مانب  ای  و  دـنیامنب ، ار  کلم  تبث  ياضاقت  رما  نیاب  ملع  اب  اهنآ  یمامت  اـی  هثرو و  زا  یکی  سپـس  و 
. دنیامنن راتفر  تبث  ةرادا  راطخا  زا  سپ  « 105  » هدام ریخا  تمسق 

تسا هداد  رارق  وا  طخب  هتـشون  ای  رهم  ای  ءاضما ، دوجو  طقف  ار  نآ  تابثا  ۀقیرط  هتـسناد و  وا  تیمرجم  طرـش  ار  ثراو  ملع  قوف  دروم  رد 
( تبث نوناق  « 106  » هدام )

یبقر ای  يرمع  ای  هراجا  ناونعب  ار  یکلم  یسک  هک  يدروم  ج -

ای  ینکس و  ای  و 
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(. تبث نوناق  « 107  » هدام  ) دیامنب ار  نآ  تبث  ياضاقت  تیکلام  ناونعب  هدوب و  بوسحم  نیما  نآب  تبسن  یلک  روطب  ترشابم و 

هدوب فرصتم  تناما  ناونعب  یلک  روطب  ترشابم و  ای  ینکس  یبقر ، يرمع ، هراجا ، نیوانع  زا  یکیب  ار  یکلم  یسک  هک  يدروم  د -

دهاوخ لمع  لیذ  قیرطب  تروص  نیا  رد  دـسرب ، تبث  هب  يرگید  مانب  کلم  وا  ینابت  ۀطـساوب  یلو  دـشاب  هدومنن  تبث  ياـضاقت  ًاصخـش  و 
: دش

ود ره  نیما  وا و  صخـش  دـشاب  و 109 » و 106   105  » داوم زا  یکی  تاررقم  لومـشم  تسا  هدـش  تبث  وا  ماـنب  کـلم  هک  یـسک  رگا  - 1
. دوب دنهاوخ  لوئسم  ًانماضتم  یصوصخ  ناهاوخ  تاراسخب  تبسن  بیقعت و  یلصا  مرجم  ناونعب 

یقوقح و زا  معا  ناونع  چیه  هب  روبزم  صخـش  دشابن  105 و 106 و 109 »  » داوم لومشم  هدیـسر  تبث  هب  وا  مانب  کلم  هک  یـسک  رگا  - 2
تبث رب  ضرتعم ، ناونعب  یثلاث  صخـش  دیامن و  تبث  ياضاقت  يرگید  تسا و  نیما  فرـصت  رد  کلم  هکنانچ   ) تسین بیقعت  لباق  یئازج 
نیما طقف  دسر ) تبث  هب  ثلاث  صخـش  مانب  کلم  ۀجیتن  دوش و  ضارتعاب  میلـست  تبث ، یـضاقتم  یـسرداد ، نایرج  رد  دـنک و  ضارتعا  وا 

(. تبث نوناق  « 108  » هدام  ) دوشیم موکحم  یمومع  تازاجم  ةدام 238 ق . قباطم  دش و  دهاوخ  بیقعت  یلصا  مرجم  ناونعب 

. دیامنب ار  نآ  تبث  ياضاقت  هدرک و  دادملق  فرصتم  ار  دوخ  هدوب ، يرگید  فرصت  رد  هک  یکلمب  تبسن  یسک  هک  يدروم  ه -

عقوم رد  هک  یـسک  نیارباـنب  تبث .) نوناـق  « 109  » ةدام  ) تسا هتـسنادن  قوف  دروم  لومـشم  ًاحیرـص  نوناـق  ار  دودـح  هب  عجار  تاـفالتخا 

یندم www.Ghaemiyeh.comقوقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1622زکرم  هحفص 1558 

http://www.ghaemiyeh.com


دیامن و دادملق  فرـصتم  ار  دوخ  یفرعم و  اضاقت  دروم  کلم  ءزج  تسا ، ریغ  فرـصت  رد  هک  ار  رواجم  کلم  زا  یتمـسق  دودح ، دیدحت 
بیقعت دروم  يرادربهالک  ماهتاب  ار  وا  تبث  نوناق  « 109  » ةدام دانتساب  ناوتیمن  ددرگ ، میظنت  وحن  نیمهب  مه  دودح  دیدحت  هسلج  تروص 

تبث ياضاقت  روبزم  داوم  اریز  دشابیمن ، تبث  يرفیک  داوم  مکح  لومـشم  جراخ و  ًاعوضوم  کلم  دودحب  عجار  تافالتخا  هیلک  داد . رارق 
یتمسق  ناونعب  رواجم  کلم  زا  یتمسق  ندومن  یفرعم  زا  یشان  هک  يدح  فالتخا  هتخانش و  مرج  هصوصخم  دراوم  رد  ار  کلم 
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لیذ رد  دودحب ، عجار  تافالتخا  لومش  مدعب  رکذت  و  دوشیمن ، هدیمان  تبث  ياضاقت  ًاحالطصا  دشابیم ، يدیدحت  هسلج  رد  دوخ  کلم  زا 
هدـش رکذ  حیـضوت  روظنمب  هک  تسا  يدـح  تافالتخا  أشنم  زا  یعیاش  درف  نایب  هکلب  هدوبن  هدام  مکح  زا  ءانثتـسا  تبث ، نوناق  « 109  » ةدام

. تسا

، تسا هدش  هداد  لاقتنا  تبث ) نوناق  « 33  » ةدام رد  روکذم  نیوانع  زا  یکی   ) دادرتسا قح  اب  هلماعم  ناونعب  ای  نهرب  هک  یکالما  دروم  و -

ای نهار  اذل  ددرگ ، دـیق  كالما  رتفد  رد  کلم  لصا  تبث  نمـض  رد  دـیاب  هک  دـشابیم  ینیع  قوقح  زا  دادرتسا  قح  اب  هلماعم  نهر و  نوچ 
و دیامن ، دیق  دوخ  همانراهظا  نمـض  رد  ار  هدنریگلاقتنا ) ای  نهترم   ) فرط قح  کلم ، تبث  ياضاقت  عقوم  رد  تسا  فلکم  هدـنهد  لاقتنا 

دناوتیم یتبون  یهگآ  نیلوا  رـشن  خیرات  زا  زور  تدم 90  رد  هدنریگلاقتنا  ای  نهترم  دومنن ، لمع  دوخ  فیلکتب  یـضاقتم  هک  یتروص  رد 
مادام یقاب و  وا  ینید  قح  نکیل  و  ددرگیم ، طـقاس  تسا  هقیثو  قح  هک  وا  ینیع  قح  ـالا  دـیامن و  ضارتعا  تبث ، نوناـق  « 16  » ةدام قبط  رب 

«. 1  » دیامن يوعد  ۀماقا  یقوقح  هاگداد  رد  دناوتیم  تشاد و  دهاوخ  ار  نآ  ۀبلاطم  قح  دوشن ، وا  بلط  لماش  لوقنم ، نامز  رورم  هک 
اهنآ دومنن ، دیق  تبث  ياضاقت  عقوم  رد  دوخ  ۀمان  راهظا - رد  ار  نهترم  ای  هدـنریگلاقتنا  هقیثو  قح  نهار  ای  هدـنهد  لاقتنا  هک  یتروص  رد 

هلماعم لاح  نیا  رد  دننک ، هبلاطم  ار  دوخ  قح  یمسر  ۀمانراهظا  ۀلیسوب  نهر ، ای  دادرتسا  قح  تدم  ءاضقنا  خیرات  زا  لاس  کی  ات  دنناوتیم 
: دوب دهاوخ  لیذ  تیعضو  ود  زا  یکیب 

هدنهد لاقتنا  ای  نهار  همانراهظا ، غالبا  خیرات  زا  زور  هد  فرظ  رد  دیآ  لمعب  نهر  ای  دادرتسا  تدـم  ءاضقنا  زا  سپ  همانراهظا  راطخا  رگا 
ای  نهترم  قح  قیدصت  هتشذگ ، نید  تخادرپ  دعوم  نوچ  و  تسبوسحم . رادربهالک  دادن  هاگره  دهدب و  ار  نهترم  قح  دیاب 

______________________________

. تسا هدوب  يرفیک  داوم  يروآعمج  رظن  زا  نوناق ، « 24  » هدام یئانثتسا  دراوم  نمض  رد  دادرتسا  قح  اب  تالماعم  دروم  رکذ  ( 1)
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. دوب دهاوخن  وا  بیقعت  مدع  بجوم  تبث  ةرادا  رد  هدنریگلاقتنا 
: دوشیم لمع  لیذ  قیرطب  دیآ  لمعب  نهر  ای  دادرتسا و  تدم  ءاضقنا  زا  لبق  همانراهظا  راطخا  رگا 

هد ات  ار  فرط  قح  هک  دش  دنهاوخ  بوسحم  مرجم  یتقو  دشاب  یقاب  هدنهد  لاقتنا  ای  نهار  تیکلم  رد  هلماعم  دروم  کلم  هک  یتروص  رد 
یقاب هدنهد  لاقتنا  ای  نهار  تیکلم  رد  هلماعم  دروم  کلم  هک  یتروص  رد  و  دـنیامنن ، قیدـصت  تبث  ةرادا  رد  همانراهظا  غالبا  زا  سپ  زور 
هدام . ) دـنیامنن هیدأت  ار  فرط  قح  نهر ، ای  دادرتسا  قح  تدـم  ءاضقنا  زا  سپ  زور  هد  اـت  هک  دـش  دـنهاوخ  بوسحم  مرجم  یتقو  دـشابن ،

( تبث 116 ق .

یتبث یوعد  رد  یرفیک  یسرداد  ۀصوصخم  تاررقم 

یگدیسر يارب  اذل  تسا ، هدش  عییضت  وا  قح  تبث  نایرج  رد  هک  تسا  یـسک  تاراسخ  ناربج  قوف ، يرفیک  دراوم  رد  یـساسا  رظن  نوچ 
: دوشیم نایب  الیذ  هک  هدش  نیعم  تبث  نوناق  رد  یصوصخم  تاررقم  يرادربهالک ، هب  مرجم  مهتم  بیقعت  رما و  نیاب 
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ةدام قبط  تبث  يواعد  دراوم  رد  یلو  تسا ، بیقعت  لباق  یمومع  ۀـبنج  ظاحل  زا  یـصوصخ  یکاش  بیقعت  نودـب  يرادربهـالک  مرج  - 1
روکذـم نیروجحم  لاوما  هعفنملا و  ماع  تافوقوم  دروم  رد  زج  تسا ، یـصوصخ  یکاش  تیاکـش  هب  لوکوم  مهتم  بیقعت  نوناق ، « 111»

ۀفوقوم كالما  هک  دشاب  یسک  مهتم  107 و 108 »  » داوم دروم  رد  رگا  : » دیوگیم هک   12 / 5 بوصم 7 / تبث ، نوناق  ررکم  « 111  » ةدام رد 
لوکوم یئازج  بیقعت  دراد ، فرـصت  رد  تمومیق  ای  تیالو  ناونعب  ار  هیلع  یلوم  كالما  اـی  يدـصتم و  اـی  یلوتم  ناونعب  ار  هعفنملا  ماـع 

«. تسین یصوصخ  یعدم  تیاکشب 
دادرتساب تبث  يواعد  دروم  رد  یلو  دنام ، دهاوخن  كورتم  یـصوصخ  یکاش  تیاکـش  دادرتساب  يرادربهالک  دروم  رد  مهتم  بیقعت  - 2

مکح دروم  رد  دـنامیم . كورتم  يرفیک  بیقعت  تبث ، نوناـق  « 112  » ةدام قبط  رب  یئاهن  مکح  رودـص  زا  لبق  یـصوصخ  یکاش  تیاـکش 
مرج  نوچ  یئاهن 
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. دیامنیمن ار  یئاهن  مکح  تارثا  عفر  يوعد  دادرتسا  تسا  هدش  تباث  مهتم 

. دوشیمن هتفریذپ  یصوصخ  یعدم  فرط  زا  تیاکش  دیدجت  تبث  نوناق  « 113  » ةدام قبط  رب  يوعد  دادرتسا  زا  سپ 
ياعدا رگید  دیامنن  یصوصخ  ياعدا  يرفیک  یسرداد  لوا  هسلج  ات  هک  یـسک  يرفیک ، یـسرداد  نیئآ  نوناق  « 15  » ةدام لیذ  قبط  رب  - 3

زا سپ  یتح  یصوصخ  یکاش  زا  روبزم  نوناق  « 114  » هدام قبط  رب  تبث  يواعد  دروم  رد  یلو  دوشیمن ، هتفریذـپ  یئازج  هاگداد  رد  روبزم 
. تفریذپ تاراسخ  هبلاطم  تساوخداد  ناوتیم  زین  یئازج  مکح  رودص 

صئاصخ زا  نآ  توبث  یسرداد و  هک  دشاب  یلئاسمب  طونم  مهتم  ریصقت  توبث  هاگره  يرفیک  یـسرداد  نیئآ  نوناق  « 17  » هدام قبط  رب  - 4
مکاحم زا  یعطق  مکح  ات  دنامیم ، قلعم  هدـش  بیقعت  رگا  دوشیمن و  بیقعت  يرفیک  رما  سالفا  و  تیکلام ، قح  لثم  تسا  یقوقح  هاگداد 

زین تیکلامب  یگدیـسر  يارب  حـلاص  يرفیک  هاگداد  تسا ، مولعم  روبزم  يرفیک  داوم  زا  هکنانچ  یتبث  دراوم  رد  یلو  دوش ، رداص  یقوقح 
. دشابیم

تبـسن دومن و  رداـص  یمکح  یمومع  يوعد  صوـصخ  رد  هاـگره  ءازج  هاـگداد  يرفیک ، یـسرداد  نیئآ  نوناـق  « 14  » ةداـم قـبط  رب  - 5
«114  » هدام قبط  رب  یتبث  دراوم  رد  یلو  دنک ، هعجارم  قوقح  هاگدادب  دناوتیم  یصوصخ  یکاش  درکن ، رداص  یمکح  یـصوصخ  يوعدب 
دشاب و يرفیک  مکح  رودص  زا  سپ  هچ  رگا  تسا ، هدرک  یگدیـسر  يرفیک  ۀـبنجب  هک  تسیهاگداد  اب  تراسخ  نازیم  نییعت  تبث ، نوناق 

. دنشابیمن رما  نیاب  یگدیسر  يارب  حلاص  یقوقح  ياههاگداد 
: تسا عون  ود  رب  ددرگ  عقاو  دناوتیم  یتبث  دراوم  رد  يرفیک ، هاگداد  یگدیسر  دروم  هک  یتاراسخ 

. میقتسم ریغ  تاراسخ  میقتسم و  تاراسخ 
نیح  رد  تبث  دروم  کلم  تمیق  زا  تسا  ترابع  نآ  و  میقتسم - تاراسخ  فلا -

 152 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
یکاـش تیکلاـم  ۀـطبار  هک  تسنآ  رظن  زا  ءاـضقنا  نیح  تمیق  نییعت  دوـشیم . نییعت  ینف  سانـشراک  ۀلیـسوب  هـک  ضارتـعا  تدـم  ءاـضقنا 
يوعد هماقا  نآب  تبسن  هتسناوتیم  ضارتعا  تساوخداد  ۀلیـسوب  تسا و  هدشن  عطق  کلم  نیع  زا  روبزم  خیرات  ات  قباس ) کلام   ) یـصوصخ

، ددرگیم عطق  کلم  نیع  زا  یصوصخ  یکاش  ۀطبار  ضارتعا  تدم  ءاضقنا  رثا  رد  یلو  دیامنب ، تبث  یضاقتم  کلمت  زا  يریگولج  دنک و 
«. 1  » تسا بیبست  فالتا و  دروم  رد  هکنانچ  دوشیم ، لیدبت  نآ  تمیقب  و 

لوصا قباطم  یـسرداد  زا  هیـشان  تاراسخ  زا  تسترابع  هدومن  ریـسفت  تبث  نوناق  « 114  » هدام هکنانچ  نآ  و  میقتـسم - ریغ  تاراـسخ  ب -
. هریغ هلاکولاقح و  اهگرب و  ربمت  لوپ  تساوخداد و  هنیزه  دننام  هلومعم 

هک مادام  هیلع  موکحم  هک  هتشاد  ررقم  یتبث  يرفیک  دراوم  رد  یصوصخ  یکاش  تاراسخ  لوصو  رد  مامتها  يارب  تبث  نوناق  « 114  » ةدام
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هک هدـش  تبث  یـسک  ماـنب  کـلم  هک  یتروص  رد  نیما  دروم  رد  یلو  دـنام ، دـهاوخ  فیقوت  رد  دـیامنن  ناربـج  ار  مکح  دروـم  تاراـسخ 
رد دـناوتن  هیلع  موکحم  هاـگره  هک  هداد  هزاـجا  يرتسگداد  ریزوب  تبث  نوناـق  « 108  » ةدام دـشابیمن  و 109 » و 106   105  » داوم لومـشم 

اعدتـسا ار  وا  وفع  تنطلـس  ماقم  زا  دزاس ، مهارف  ار  یـصوصخ  یکاش  تیاضر  يرگید  قیرط  زا  اـی  تاراـسخ  هیدأـت  اـب  لاـس  جـنپ  فرظ 
. دیامن

: دوشیم هداد  رکذت  رما  هس  هرصبت  نیا  رد  هرصبت -
ایآ دنک  هماقا  يرفیک  ياوعد  مهتم ، توف  ای  يرفیک ، نامز  رورم  دننام  ینوناق ، عناوم  رثا  رد  دـناوتن  یـصوصخ  یکاش  هک  یتروص  رد  - 1

؟ دیامن هبلاطم  یقوقح  هاگداد  قیرط  زا  دناوتیم  ار  دوخ  تاراسخ 
______________________________

زا لثملا  ترجا  اریز  دومن ، هبلاـطم  ازج  هاـگداد  زا  تبث  يرفیک  داوم  دانتـساب  ناوتیمن  ار  تبث  یـضاقتم  فرـصت  ناـمز  لـثملا  ترجا  ( 1)
ۀطـساوب هک  هدومن  یتاراسخب  ریبعت  ار  میقتـسم  تاراسخ  تبث  نوناق  « 114  » هدام هکنآ  رب  هوالع  تسین ، تبث  ياـضاقتب  طوبرم  تاراـسخ 

. تسا هدمآ  دراو  یصوصخ  یکاشب  تیکلام  دنس  رودص  تبث و  ياضاقت 
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ناربـج تبث ، يرفیک  داوم  عضو  زا  یـساسا  دوصقم  ددرگیم  مولعم  مهتم  بیقعت  یگدیـسر و  قـیرط  رد  هروـظنم  تیـصوصخ  زا  هکناـنچ 
دش نآ  رب  تبث  نوناق  داوم  زا  یعیسو  ریسفت  اب  ناوتیم  نیاربانب  تسا . هدش  راچد  کلم  تبث  ۀجیتن  رد  هک  دشابیم  ررـضتم  کلام  تاراسخ 

، تاراسخ قوقح ، هاگداد  قیرط  زا  یلـصا  دوصقمب  ندـش  لـئان  يارب  تسین ، نکمم  کـلام  تاراـسخ  ناربج  يرفیک ، ۀـبنج  زا  نوچ  هک 
رد و  تبث ، یـضاقتم  زا  هدـشن ، لوقنم  نامز  رورم  لومـشم  دروم  هک  مادام  دـناوتب  یـصوصخ  یکاش  هک  ینعم  نیاـب  دـشاب ، هبلاـطم  لـباق 

لوا تمـسق  رد  روکذم  يوعد ، هماقا  عنم  مومع  اب  فلاخم  رما  نیا  دیامنب . ار  هدراو  تاراسخ  ۀـبلاطم  هکرت ، فرـصتم  زا  وا  توف  تروص 
دراوم رد  تبث  زا  هیـشان  تاراسخ  هبلاطم  قح  یکی  تسا : هدش  رکذـتم  ار  رما  ود  یئانثتـسا  داوم  اریز  دوب ، دـهاوخن  تبث  نوناق  « 24  » هدام
ینوناق عناوم  رثا  رد  يرفیک  هاـگداد  ۀلیـسوب  هبلاـطم  قیرط  هک  یتروص  رد  و  يرفیک . هاـگداد  هلیـسوب  نآ  هبلاـطم  قیرط  يرگید  و  هنیعم ،

یتح يرفیک  ۀقیرط  راصحنا  مه  یئانثتسا  داوم  زا  دنام و  دهاوخ  یقاب  دوخ  لاحب  تسا  تاراسخ  هبلاطم  قح  هک  یساسا  رما  دشاب  دودسم 
یئانثتـسا دراوم  رد  نوناق  هک  تسا  یـسک  تاراسخ ، يوعد  فرط  هکنیاب  هجوت  اب  نیارباـنب  دوشیمن . هدافتـسا  نآ  ندوب  دودـسم  لاـح  رد 

يرفیک ناسرداد  شور  اب  ًاصوصخم  یئاضق ، رظن  دوب . دهاوخ  عنام  نودب  یقوقح  يوعد  ۀماقا  تسا ، هداد  هزاجا  وا  زا  ار  تاراسخ  هبلاطم 
هب تبث  زا  هیـشان  تاراسخ  ۀبلاطم  یقوقح ، هاگداد  رد  درادـن و  تقفاوم  قوف  یقوقح  ریـسفت  اب  دـنرادن ، يراک  رـس و  عسوم  ریـسفت  اب  هک 

. دوشیمن هتفریذپ  هجوچیه 
طوقـس رارق  رودـص  ای  نآ و  لاـطبا  اـی  در  رثا  رد  هداد و  کـلم  تبث  رب  ضارتعا  تساوخداد  ـالبق  یـصوصخ  یکاـش  هک  یتروص  رد  - 2

؟ دومن ناوتیم  يرفیک  يوعد  هماقا  ایآ  دشاب ، هدشن  مکحب  یهتنم  تبث  رب  ضارتعا  يوعد ،
ءاحنا زا  يوحنب  کلم  لـصاب  تبـسن  ضارتعا  قح  هک  يدراوم  رد  يرفیک  ناونعب  يوعد  هماـقا  يارب  تبث ، يرفیک  داوم  قـالطاب  هجوت  اـب 

تساوخداد  هکنانچ   ) دشاب هدش  طقاس 
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هدـش لاطبا  ای  در ، مود  هبترم  رد  ددرگ و  دـیدجت  تبث  نوناق  « 19  » هدام قبط  رب  ای  دوشن و  دـیدجت  دوش و  لاـطبا  اـی  در ، تبث  رب  ضارتعا 
يرفیک یسرداد  نیئآ  نوناق  « 15  » ةدام دسریمن و  رظنب  یعنام  دشاب ) هدـش  طقاس  ضارتعا  يوعد  تبث  نوناق  « 18  » هدام قبط  رب  ای  دشاب و 

هتفریذـپ رفیک  هاـگداد  رد  روبزم  يوعد  رگید  هداد  رارق  دوخ  یـصوصخ  يوعد  عجرم  ادـتبا  ار  قوـقح  هاـگداد  هک  یـسک  : » دـیوگیم هک 
کلم تبث  هک  تسا  أشنم  کی  زا  یـشان  هچ  رگا  يرفیک  یقوقح و  هاگداد  يوعد  عوضوم  اریز  دوب ، دـهاوخن  قوف  دروم  لماش  دوشیمن .»
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هاگداد رد  هدـش  هماقا  يوعد  ظاحل  نیاب  تسنآ و  تمیق  يرفیک  هاگداد  رد  کلم و  نیع  یقوقح  هاـگداد  رد  هتـساوخ  یلو  دـشابیم ، ریغ 
. تسا يرفیک  هاگداد  رد  هدش  هماقا  يوعد  زا  ریغ  یقوقح ،

________________________________________

ه ق ناریا ، نارهت -  ۀیمالسا ، تاراشتنا  دلج ،  6 یماما ،)  ) یندم قوقح  نسح ، دیس  یماما ،
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؟ داد رارق  يرفیک  بیقعت  دروم  ار  ریغ  کلم  تبث  یضاقتم  يرفیک ، داوم  دانتساب  ضارتعا ، تدم  ءاضقنا  زا  لبق  ناوتیم  ایآ  - 3

داوم اریز  دوب ، دـهاوخ  تبثم  تسا ، هدومن  بوسحم  رادربهـالک  ار  ریغ  کـلم  تبث  یـضاقتم  نوناـق  هک  يدراوم  رد  قوف  شـسرپ  باوج 
دناوتیم یـصوصخ  یکاش  تشاد و  دـهاوخن  یعنام  مهتم  بیقعت  مرج ، ققحت  زا  سپ  تسا و  هتخانـش  مرج  ار  تبث  ياـضاقت  درجم  روبزم 

رییغت و ار  دوخ  هتـساوخ  ددرگ  یـضقنم  روبزم  تدـم  رما  نایرج  رد  هاگره  دـنک و  هبلاطم  ار  کلم  نیع  ضارتعا ، تدـم  ءاقب  تروص  رد 
. دهاوخب ار  مرج  زا  یشان  نایز  ررض و 

ار مهتم  بیقعت  مه  تبث  نوناق  « 24  » هدام درادن و  یلاکشا  یندم  یسرداد  نیئآ  نوناق  « 508  » هدام زا  دافتسم  تیولواب  هجوت  اب  رما  نیا  و 
تدم ءاضقنا  زا  سپ  يوعد  ۀماقا  قح  طوقس  دشابیم : تمسق  ود  لماش  روبزم  ةدام  اریز  تسا ، هتـسنادن  زین  ضارتعا  تدم  ءاضقناب  طونم 

. دشابیمن بیقعت  عقومب  رظان  روبزم  ةدام  هجوچیه  هب  دومن و  ناوتیم  تبث  یضاقتم  زا  تاراسخ  هبلاطم  هک  يدراوم  نایب  ضارتعا و 

تسا ضارتعا  تدم  ءاضقنا  زا  سپ  نآ  أشنم  هک  يواعد  مود -

سپ  هکنانچ   ) دوش هماقا  كالما  رتفد  رد  کلم  تبث  زا  لبق  هاگره  هروبزم  يواعد 
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، كالما رتفد  رد  کلم  تبث  زا  لبق  سپس  دهد و  لاقتنا  يرگیدب  ار  دوخ  کلم  هدومن  تبث  ياضاقت  هک  یسک  ضارتعا ، تدم  ءاضقنا  زا 
، تسین دوجوم  نآ  عامتـسا  عنم  رب  یلیلد  نوچ  ددرگ ) يوعد  هماقا  هاـگداد  رد  دوش و  فـالتخا  هلماـعم  خـسف  نـالطب و  رد  نیلماـعتم  نیب 

یتامدـقم تایلمع  متخ  زا  سپ  دـشابیمن و  كالما  رتفد  رد  کلم  دورو  زا  عناـم  يوعد  ۀـماقا  یلو  دـش ، دـهاوخ  هتفریذـپ  روبزم  يواـعد 
. دیآ لمعب  يریگولج  کلم  تبث  زا  هاگداد  فرط  زا  رداص  نیمأت  رارق  ۀلیسوب  هکنآ  رگم  دش . دهاوخ  تبث  رتفد  رد  کلم ،

دش دهاوخ  تبث  یـسک  مانب  کلم  دسرب ، تبث  هراداب  كالما  رتفد  رد  کلم  تبث  زا  لبق  هدش  هماقا  يوعد  یئاهن  هجیتن  هک  یتروص  رد  اما 
دوجوم نآ  تارثا  عفر  رب  یلیلد  ربتعم و  يوعد  باحصاب  تبسن  روبزم  مکح  اریز  تسا ، هدش  هتخانـش  وا  نآ  زا  کلم  یئاهن  مکح  رد  هک 

نوناق « 22  » هدام قبط  رب  نوچ  هدـش  هتفگ  دـسرب ، تبث  هراداب  کلم  تبث  زا  سپ  هدـش  هماقا  يوعد  یئاهن  ۀـجیتن  هک  یتروص  رد  تسین و 
دـش و دـهاوخن  هداد  روبزم  مکح  رب  يرثا  هدـش ، تبث  كالما  رتفد  رد  وا  ماـنب  کـلم  هک  تخانـش  دـهاوخ  کـلام  ار  یـسک  تلود  تبث ،

نایب ًادعب  هک  يراتفگ  زا  روبزم  لالدتسا  فعض  یلو  ددرگ ، هماقا  كالما  رتفد  رد  کلم  دورو  زا  سپ  قوف  يواعد  هاگره  تسا  نینچمه 
. ددرگیم مولعم  دوشیم 

تسا کلم  تبث  زا  سپ  نآ  أشنم  هک  يواعد  موس -

هراشا

هلماعم و خسف  ای  نالطب و  رد  نیلماعتم  نیب  سپس  دهد و  لاقتنا  يرگیدب  ار  نآ  هدش  تبث  كالما  رتفد  رد  وا  مانب  کلم  هک  یسک  هکنانچ 
یکیب تسا  نکمم  یگدیـسر  نایرج  رد  هاگداد  دیامن ، هعجارم  هاگدادب  عفنيذ  ددرگ و  فالتخا  يرتشم  عیفـش و  نیب  هعفـشب  ذخا  رد  ای 
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: دوش هجاوم  لیذ  تیعضو  ود  زا 

تسا هدشن  کالما  رتفد  دراو  لاقتنا  - 1

رد يوعد  هماقا  هچ  رگا  دـش ، دـهاوخ  هتفریذـپ  هروبزم  يواعد  تسین  دوجوم  يواعد  هنوگنیا  عامتـسا  عنم  رب  یلیلد  نوچ  تروص  نیا  رد 
رتفد  رد  لاقتنا  تبث  زا  عنام  هاگداد 
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. دوب دهاوخن  كالما 

لاقتنا تبث  زا  سپ  یئاهن  هجیتن  رگا  دیامنیم و  لمع  مکح  دافم  قبط  رب  هرادا  نآ  دـسرب  تبث  هراداب  لاقتنا  تبث  زا  لبق  هاگره  یئاهن  هجیتن 
. دوشیم نایب  ًادعب  نآ  حرش  هک  دشاب  هدش  يوعد  هماقا  لاقتنا  تبث  زا  سپ  هک  تسنآ  دننام  دسرب  تبث  هراداب 

واب روبزم  کلم  هک  ار  یسک  ای  هدش و  تبث  وا  مساب  کلم  هک  ار  یسک  طقف  تلود  دیوگیم ...« : هک  ار  تبث  نوناق  « 22  » هدام دافم  ناوتیم 
زا لبق  تالماعمب  تبسن  يواعد  عامتسا  عنام  تخانـش » دهاوخ  کلام  هدیـسر ...  تبث  هب  كالما  رتفد  رد  زین  لاقتنا  نیا  هدیدرگ و  لقتنم 

کلم هک  ار  لقان  طقف  تلود  كالما ، رتفد  رد  هیلا  لقتنم  مانب  لاـقتنا  تبث  زا  لـبق  هک  بیرقت  نیاـب  تسناد . زین  كـالما  رتفد  رد  نآ  تبث 
هتشاد دروم  نیلماعتم  نیب  هلماعم  خسف  ای  نالطب  يوعد  ات  دوشیمن  هتخانش  کلام  هیلا  لقتنم  دسانشیم و  کلام  تسا  تبث  رتفد  رد  وا  مانب 
يوعد هنوگچـیه  تبث  نوناق  « 22  » هداـم روتـسدب  دوشیم و  هتخانـش  کـلام  هیلا  لـقتنم  كـالما  رتفد  رد  مه  لاـقتنا  تبث  زا  سپ  دـشاب و 

. دوب دهاوخن  عومسم 
رودص زا  سپ  دمآ  دـهاوخ  تبث  ق  « 22  » هدام ریسفت  رد  هکنانچ  اریز  یقوقح ، لالدتـساب  ات  دراد  تهابـش  هطـسفسب  رتشیب  قوف  لالدتـسا 

ق. « 9  » هدام روتسدب  اریز  دیامن ، رتفد  دراو  ار  نآ  دافم  تسا  فظوم  تبث  ةرادا  كالما ، رتفدب  نآ  تشونور  ندیسر  یئاهن و  مکح 
نآ يارجا  زا  اـی  دـهد و  رییغت  ار  يرتـسگداد  هاـگداد  مـکح  دـناوتیمن  یتـلود  هرادا  چـیه  یمـسر و  ماـقم  چـیه  : » یندـم یـسرداد  نـیئآ 
ره نیاربانب  دـنکیم .» نیعم  نوناق  هک  يدراوم  رد  مه  نآ  نآ ، زا  رتالاب  هاگداد  اـی  هداد و  مکح  هک  یهاـگداد  دوخ  رگم  دـنک ، يریگولج 

رثالا یغلم  تسا  هدش  هک  یتایلمع  دنهاوخب و  ار  هلماعم  خسف  ای  نالطب  دنیامن و  يوعد  ۀماقا  رگیدـکی  تیفرطب  دـنناوتیم  نیلماعتم  زا  کی 
. دنزاس

تسا هدش  کالما  رتفد  دراو  لاقتنا  - 2

هراشا

دنترابع  دوش ، هماقا  تسنکمم  كالما ، رتفد  رد  هدش  تبث  ۀلماعمب  تبسن  هک  يواعد 
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نوچ يرتشم و  تیفرطب  عیفش  ۀیحان  زا  هعفـشب  ذخا  يوعد  و  يرگید ، تیفرطب  نیلماعتم  زا  یکی  هیحان  زا  هلماعم  نالطب  ای  خسف  يوعد  زا 
. ددرگیم رکذ  هناگادج  اذل  تسا  فلتخم  اهنآ  زا  کی  ره  یقوقح  تیعضو 

نالطب يوعد  فلا -

رد لاقتنا  تبث  زا  سپ  هک  دـندوب  نآ  رب  تبث  ق . « 22  » هدام رهاظ  دانتـساب  جراخ  للعب  تسیب  دصیـس و  رازه و  زا  لبق  ات  ًامومع  اههاگداد 
اب تافانم  تسا ، لـقان  تیکلاـم  نتخانـش  هجیتن  هک  نـالطب  يوعد  نتفریذـپ  دسانـشیم و  کـلام  ار  هیلا  لـقتنم  طـقف  تلود  كـالما ، رتفد 

ياوعد دیدرگ . لقتنم  وا  زا  کلم  هک  قباس  کلام  ۀـیحان  زا  نوچ  دـنتفریذپیمن . ار  نالطب  ياوعد  اذـل  دراد ، هیلا  لقتنم  یمـسر  تیکلام 
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هماقا هیلا  لقتنم  تیفرطب  بیبست  فالتا و  ناونعب  دناوتیم  عفتنم  هک  دـندوب  هدیـشیدنا  يرگید  هار  ءالکو  زا  ضعب  دـشیمن ، هتفریذـپ  نالطب 
دشاب کلم  تمیق  هک  ار  هدراو  تراسخ  ناربج  تسا ، هدومن  تبث  دوخ  مانب  ار  وا  کلم  قح ، نتـشاد  نودب  هکنآ  دانتـساب  دیامنب و  يوعد 

. دهاوخب وا  زا 
يواعد هنوگ  نیاب  یگدیـسر  هک  دندش  نآ  رب  دـننک و  رکف  رتقیمع  دنتـسناوت  دومن و  رییغت  اههاگداد  رظن  تسیب  دصیـس و  رازه و  زا  سپ 

. تسا هدوب  لطاب  نآ  رد  جردنم  هلماعم  هک  هدمآ  لمعب  يدنس  دانتساب  كالما  رتفد  تبث  اریز  درادن ، تبث  ق . « 22  » هدام اب  تافانم 
تسا هدش  عقاو  حیحص  روطب  هک  ینوناق  تاعوضوم  رب  هشیمه  یقوقح  راثآ  نوچ  دشاب  حیحص  تقیقح  رد  هک  دراد  ینوناق  رابتعا  یتبث  و 
ینوناق رابتعا  ياراد  كالما  رتفد  رد  لطاب  لاقتنا  تبث  نیاربانب  دوش . حیرـصت  نوناق  رد  هک  درادـن  نآـب  جاـیتحا  رما  نیا  ددرگیم و  بترتم 

. دشابیمن

خسف يوعد  ب -

لبق ات  تبث ، ق . « 22  » هدام رهاظ  دانتساب  اههاگداد  رد  نالطب  يوعد  دننام  يرگید  تیفرطب  نیلماعتم  زا  یکی  هیحان  زا  هلماعم  خسف  يوعد 
. دنتفریذپیمن مه  ار  بیع  دانتـساب  شرا  ۀبلاطم  يوعد  دندوب و  هدراذگ  رتارف  مدـق  ناسرداد  زا  یـضعب  یتح  دـشیمن و  هتفریذـپ  زا 1320 
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رب هوالع  نبغ ، يوعد  نتفریذپ  هک  دومن  غالبا  اههاگدادب  هتـسج و  رکذلاقوف  ةدامب  دانتـسا  نبغ ، دوجو  رثا  رد  خـسف  يوعد  ۀـماقاب  عجار 
نتفریذـپ زا  ار  اههاگداد  دزاسیم و  دراو  تیکلام  دانـسا  یمـسر و  دانـسا  راـبتعاب  یگرزب  ۀـمطل  دراد ، تاـفانم  يرتشم  تیکلاـم  اـب  هکنآ 

هدش تبث  تالماعمب  تبـسن  ار  خسف  يواعد  دنتـشگرب و  دوخ  قباس  شور  زا  اههاگداد  زا 1320  سپ  یلو  دـیامنیم . عنم  يواعد  هنوگنیا 
. دنریذپیم كالما  رتفد  رد 

تاجردنم لماک  رابتعا  بجوم  رهاظ  رد  دـش  هتفگ  ًاقوف  هکنانچ  تبث  نوناق  « 22  » هدام زا  زا 1320  لبق  ات  اههاگداد  یئاضق  ریـسفت  هچرگ 
رما ود  نایب  دروم  رد  تبث  نوناـق  « 22  » هدام هک  دـسریم  رظنب  نینچ  یقوقح  رظن  زا  یلو  دـیدرگیم ، یمومع  دامتعا  ظـفح  كـالما و  رتفد 
رتفد تاجردنم  يداع  رییغت  رگید  هدش و  تبث  كالما  رتفد  رد  ءادتبا  وا  مانب  کلم  هک  یـسک  یمـسر  تیکلام  لصا  سیـسأت  یکی  تسا :
اریز درادـن ، الاب  ةدام  دافم  اب  تافانم  خـسف  يوعد  نتفریذـپ  نیاربانب  دـشابیمن ، يرگید  روماب  رظان  هداـم  و  ثرا ، لاـقتنا و  رثا  رد  كـالما 
هیلا لقتنم  زا  کلم  تشگرب  یلیلحت  رظن  زا  خـسف  هچ  درادـیم ، مالعا  ار  نآ  لالحنا  دوخ  فرط  قباس  تیکلاـمب  فارتعا  اـب  خـسف  یعدـم 

. دوب دهاوخ  ددجم  هلماعم  دننام  تسا و  لقانب 

هعفشب ذخا  يوعد  ج -

ار دوخ  هصح  کیرـش  ود  زا  یکی  دشاب و  كرتشم  رفن  ود  نیب  یمیـسقت  لباق  لوقنم  ریغ - لام  هاگره  : » یندـم نوناق  « 808  » هدام قبط  رب 
 ...« دنک کلمت  ار  هعیبم  ۀصح  دهدب و  واب  تسا  هداد  يرتشم  هک  ار  یتمیق  دراد  قح  رگید  کیرـش  دنک  لقتنم  یثلاث  صخـشب  عیب  دصقب 

. دیآیم لمعب  تسا  يرتشمب  رگید  کیرش  مهس  شورف  دنس  هدننکمیظنت  هک  یمسر  دانسا  رتفدب  کیرش ، مالعا  ۀلیسوب  هعفشب  ذخا 
تقفاوم و يارب  رـضاح  و  دـنادب ، طقاس  ذـخا  رد  ریخأت  رثا  رد  ار  هعفـشب  ذـخا  قح  هکنآ  دـننام  تاهج  زا  یتهجب  يرتشم  هک  یتروص  رد 

دهاوخیم هاگداد  زا  دوخ  يوعد  رد  عیفش  اریز  تسین ، دوجوم  يرتشم  تیفرطب  عیفش  ۀیحان  زا  يوعد  هماقا  يارب  یعنام  ددرگن ، نمث  لوبق 
تسا و  هلماعم  خسف  دننام  رما  نیا  دهدب و  وا  کلمت  هعفشب و  ذخا  تیعقوم  رب  مکح  هک 
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. درادن تبث  نوناق  « 22  » هدام دافم  اب  تافانم 

سیوس نوناق  رد  كالما  رتفد  رابتعا  رد  همتاخ -

هراشا

نآب تبسن  يواعد  زا  يریگولج  يارب  نینچمه  و  هدش ، تبث  لوقنم  ریغ  لاوما  دروم  رد  یمسر  تیکلام  رارقتسا  ظفح و  يارب  ناریا  نوناق 
كالماب تبـسن  نیلماعتم  نیب  تافالتخا  عوضوم  رد  هداد و  كالما  رتفدب  ار  رابتعا  ۀجرد  یهتنم  ناریا  یقوقح  دـعاوق  لوصا و  دودـح  رد 
حیحـصت يواعد و  عامتـساب  عجار  يداوم  هتفریذـپ و  یقوقح  رظن  زا  ار  کلم  تبث  سیوس  نوناق  تسا . هدرک  راـیتخا  توکـس  هدـش  تبث 

. تسا هداد  صاصتخا  كالما  رتفد 
: دوشیم رکذ  نآ  زا  يرصتخم  الیذ  سیوس  نوناق  رد  كالما  رتفد  رابتعاب  هعجار  تاررقمب  ندش  انشآ  يارب 

نیلماعتم نیب  تافالتخاب  یگدیسر  - 1

عقاو حیحـص و  هتـسناد و  ربتعم  ار  نآ  نوناق  تهج  نیدـب  هتفرگ و  رارق  هجوت  دروم  یمومع  دامتعا  رظن  زا  طـقف  كـالما  رتفد  تاجردـنم 
آ)  ) تیکلام نوچ  دیامن ، يرادیرخ  وا  زا  تسا  هدـش  تبث  كالما  رتفد  رد  آ )  ) مانب کلم  هکنآ  دامتعاب  یـسک  هاگره  اذـل  تسا ، هتخانش 

. دیامن يوعد  ۀماقا  رادیرخ  تیفرطب  دوخ  تیناقح  و  آ )  ) تیکلام مدع  دانتساب  دناوتیمن  يرگید  ددرگیم ، یقلت  عقاو  حیحص و 
: دومن هدافتسا  كالما  رتفد  رابتعا  زا  ناوتیمن  لیذ  تروص  ود  رد 

هب طوبرم  ای  هدوب و  هدـش  تبث  كالما  رتفد  رد  وا  مانب  هک  قح ، ای  کلم  هدـنهد  لاقتناب  طوبرم  هلماـعم  لزلزت  تلع  هک  یتروص  رد  فلا -
زا ار  یکلم  یسک  هاگره  الثم  دشاب . دوجوم  خسف  للع  ای  هدوبن و  دوجوم  هلماعم  تحص  طیارـش  زا  یکی  هکنانچ  دشاب ، نآ  هدنریگلاقتنا 

للع زا  یکی  دوجو  رثا  رد  عیاب  يرتشم و  نیب  ًادـعب  دوش ، تبث  رتفد  رد  رادـیرخ  مانب  درخب و  دسانـشیم  کـلام  ار  وا  كـالما  رتفد  هک  (آ )
ار  يوعد  عامتسا  مدع  كالما ، رتفد  رد  لاقتنا  تبث  دانتساب  دناوتیمن  نیلماعتم  زا  کیچیه  ددرگ ، هماقا  يوعد  هاگداد  رد  خسف 
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دهاوخن لزلزتم  ار  نآ  روبزم  يوعد  هک  تسا  هدـنهد  لاقتنا  تیکلام  هدوب  رادـیرخ  دزن  رابتعا  بجوم  هک  هچنآ  اریز  دـهاوخب ، هاـگداد  زا 

رییغت ات  تسا  هتفرگن  رارق  یـسک  دامتعا  دروم  زونه  روبزم  تبث  تسا ، هدش  تبث  رادـیرخ  مانب  كالما  رتفد  رد  هچ  رگا  مه  هلماعم  دومن و 
اب یفانم  تسیقاب ، رادـیرخ  تیکلمب  کلم  هک  ماداـم  نیلماـعتم  نیب  ـالاب  يواـعد  نتفریذـپ  نیارباـنب  دوش . یمومع  داـمتعا  عفر  بجوم  نآ 

نیدـب دـنوشیم . لمحتم  ار  نآ  راثآ  ًارـصحنم  نانآ  دوخ  تسا و  هدـش  داجیا  نیلماعتم  هیحان  زا  روبزم  لزلزت  اریز  دـشابیمن  یمومع  دامتعا 
. هابتشا تلفغ و  رثا  رد  ای  دشاب و  بلقت  هلیح و  رثا  رد  هلماعم  رد  لزلزت  هک  دیامنیمن  یقرف  تهج 

هتشاد نآ  رب  ملع  ای  دنادب و  ار  نآ  تحص  مدع  وا  هک  دیامنب  كالما  رتفد  تاجردنم  زا  یتمسق  رابتعاب  دانتسا  یـسک  هک  یتروص  رد  ب -
لطاب یتاهجب  آ )  ) هب هدنشورف  هلماعم  هک  دنادیم  یلو  درخیم ، وا  زا  هدش  تبث  كالما  رتفد  رد  آ )  ) مانب هک  ار  یکلم  یـسک  هکنانچ  تسا .

اریز دوب ، دهاوخ  عومسم  تسیقاب  رادیرخ  تیکلم  رد  کلم  هک  مادام  آ )  ) زا رادیرخ  و  آ )  ) هدنشورف و نیب  يوعد  تروص  نیا  رد  تسا ،
. تسا هدرواین  دراو  ینایز  مه  یمومع  دامتعاب  هدشن و  وا  دامتعا  عفر  بجوم  آ )  ) ۀلماعم نالطب  هب  رادیرخ  عالطا  اب  كالما  رتفد  رییغت 

. دوشیم جرد  نآ  همجرت  هک  تسا  سیوس  یندم  نوناق  973 و 974 »  » هدام ود  قوف  راهظا  دنتسم 
روبزم لاقتناب  ذوخأم  دریگیم  لاقتنا  تین  نسح  اب  كالما  رتفد  تبث  رب  داـمتعا  هب  ار  ینیع  قوقح  ریاـس  اـی  کـلم  هک  یـسک  «: » 973  » هدام

دشابیم ».
تبث هب  دناوتیمن  دنادب  دیاب  ای  هتـسنادیم و  ار  نآ  بویع  هک  یـسک  دـشاب  هدـش  تبث  اوران  كالما  رتفد  رد  ینیع  قح  هاگره  «: » 974  » هدام
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. دیامن دانتسا  کلم 
. دشاب هدش  كالما  رتفد  دراو  یمزلم  ریغ  هلماعم  رثا  رد  ای  قح و  ریغ  نم  هک  تسا  اوران  یتقو  کلم  تبث 

یثلاث  صاخشا  تیفرطب  ًامیقتسم  دناوتیم  هدمآ  دراو  بیسآ  وا  ینیع  قوقحب  هک  یسک 
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«. دیامن دانتسا  تبث  ندوبن  ینوناقب  دناهتشاد  تین  ءوس  هک 
یمامت هک  ینعم  نیاب  دـنادیم  ربتعم  دارفا  مومعب  تبـسن  ار  نآ  دافم  تسا و  هدومن  یقلت  یمـسر  دنـس  ار  كالما  رتفد  تبث  سیوس  نوناـق 

هدـنریگلاقتنا هک  یتروص  رد  دوشیم  نآ  داـمتعاب  هک  هلماـعم  دـنیامن و  ضرف  عقاو  تقیقح و  ار  كـالما  رتفد  تاجردـنم  دـیاب  صاخـشا 
هلماعم نتخاس  جلف  بجوم  هک  يرما  هاگره  یلو  دش ، دـهاوخن  هجاوم  روبزم  تبث  تهج  زا  یلزلزت  هنوگچـیه  اب  دـشاب  هتـشاد  تین  نسح 

رتفد رد  مه  روبزم  لاقتنا  هچ  رگا  دشاب ، نوبغم  نیلماعتم  زا  یکی  ای  لطاب و  هلماعم  هکنانچ  دشاب ، كالما  رتفد  تبث  زا  جراخ  تسا ، هدـش 
للع حرـش  زا  هک  يروطب  تشاد . دـهاوخن  يدروم  كالما  رتفد  رابتعاب  دانتـسا  نیلماعتم  نیب  فالتخا  دروم  رد  تسا ، هدـش  تبث  كـالما 

هدنریگلاقتنا دـنک ، تبث  تسین  روآمازلا  هک  یلطاب  هلماعم  رثا  رد  يرگید  عفنب  ار  یقافترا  قح  یکلام  رگا  دوشیم  هدافتـسا  سیوس  نوناق 
تبـسن تسا  نینچمه  دشاب و  هدش  هلماعم  مه  تین  نسح  اب  هچ  رگا  دیامن ، كالما  رتفد  تبث  هب  دانتـسا  دـناوتیمن  نالطب  يوعد  لباقم  رد 
دامتعا بلـس  بجوم  هلماعم  نالطب  يوعد  روبزم  دروم  ود  رد  اریز  هدـش ، هداد  لاقتنا  یلوعجم  همانتلاکو  هلیـسوب - وا  کلم  هک  یـسکب 

دشابیمن و روآمازلا  هدوبن و  رثؤم  هدـش  هک  یتبث  دوش  یعدـم  دـناوتیم  ررـضتم  نیاربانب  دـش . دـهاوخن  كالما  رتفد  تاجردـنم  زا  یمومع 
ار يرگید  ینیع  قح  ای  کلم  هک  یـسک  سکعلاب  و  دهاوخب ، هدش  تبث  وا  مانب  قح  نودب  هلماعم  هک  یـسک  تیفرطب  ار  نآ  رییغت  ياضاقت 
وا قح  تسا ، هدوب  نآ  نالطب  رب  لهاج  یلو  دـشاب ، هتفرگ  لاقتنا  تسا  هدـش  تبث  یلطاب  هلماعم  رثا  رد  وا  مانب  کلم  هک  يرهاظ  کلام  زا 

هدومن ناربج  تین ، نسح  اب  كالما  رتفد  رب  دامتعا  ار  هلماعم  نالطب  تشگ و  دهاوخن  لزلزتم  تسا  هدش  ررضتم  هک  یقیقح  کلام  ۀلیسوب 
ای دنادیم  هدشن ) تبث  تقیقح  اب  قفاوم  هکنیاب   ) ار تبث  ندوب  طلغ  نالطب و  هک  دشاب  هدـش  هداد  یـسکب  لاقتنا  هک  یتروص  رد  یلو  تسا .

هکلب دنک ، هدافتسا  نوناق  « 973  » ةدام زا  دیامن و  عافد  هدومن  هلماعم  كالما  رتفد  دامتعاب  هکنیا  دانتساب  دناوتیمن  هدنریگلاقتنا  دنادب ، دیاب 
رد  آ )  ) هاگره الثم  دوب . دهاوخ  نوناق  « 974  » هدام لومشم  دروم ،
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نآ دوش و  هداد  لاقتنا  ب )  ) هب کلم  هدـش  هیهت  آ )  ) مانب هک  یلوعجم  همانتلاکو  رثا  رد  تسا و  هدـش  هتخانـش  یکلم  کـلام  كـالما  رتفد 

تروص نیا  رد  دهد ، لاقتنا  تسا  هدوب  علطم  تبث  ندوب  هابتـشا  طلغ و  زا  هک  ج )  ) هب ار  نآ  ب )  ) ًادعب ددرگ  تبث  كالما  رتفد  رد  هلماعم 
دوخ ماـنب  ار  کـلم  تبث  يرارقرب  دـیامن و  يوعد  ۀـماقا  هلماـعم ] نـالطب  رب  ج )  ) ندوـب ملاـع  رب  لـیلد  زاربا  اـب  ( ] ج  ) تیفرطب دـناوتیم  (آ )

یندم نوناق  « 661  » هدام رد  روکذم  هلاسهد  نامز  رورم  تدـم  نتـشذگ  رثا  رد  تین ) نسح  اب   ) هدـنریگلاقتنا ب )  ) هاگره یلو  دـهاوخب ،
هماقا ج )  ) تیفرطب هلماعم  نالطب  ناونعب  دناوتیمن  آ )  ) رگید دهد  لاقتنا  ار  نآ  ج )  ) هب ًادعب  دشاب و  هدومن  میکحت  ار  دوخ  تیکلام  سیوس 

رثا رد  وا  تیکلام  هک  هدومن  يرادیرخ  ب )  ) زا ار  کلم  ج )  ) اریز تسا ، هدوب  مه  هلماعم  یعقاو  نالطب  رب  ملاع  ج )  ) هچ رگا  دیامن  يوعد 
. تسا هدش  رقتسم  تباث و  نامز  رورم 

دیامنیمن و نایب  تقیقح  روطب  دراوم  یمامت  رد  ار  کلم  یقوقح  تیعـضو  كالما  رتفد  تاجردنم  دـیدرگ ، مولعم  الاب  ياههتفگ  زا  هچنآ 
لیلد یئاضق  تلادـع  فاصنا و  لامعا  اـب  ار  كـالما  رتفد  ناـملآ ، نیننقم  نینچمه  سیوس و  نیننقم  تسا  هدومن  ریبعت  ودروب  هکناـنچ م .

. دنهد واب  لماک  رابتعا  هداد و  رارق  یمومع  دامتعا  دروم  ار  كالما  رتفد  تاجردنم  هک  دناهتساوخن  دناهداد و  رارق  یعطق 

كالما رتفد  ندز  طخ  ندرک و  حیحصت  - 2
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قرط زا  یکیب  دشاب  هدمآ  لمعب  نوناق  فالخ  رب  تبث  هکنآ  ای  هدش و  یهابتـشا  كالما  تبث  رد  هاگره  دـیدرگ  نایب  ًاقوف  هک  يدراوم  رد 
. كالما رتفد  لوئسم  رظنب  وا ، تیاضر  مدع  تروص  رد  هاگداد  قیرط  زا  عفنيذ ، تیاضرب  دوشیم : لاطبا  حیحصت و  لیذ 

تلع نودـب  نآ  ندز  طـخ  اـی  رییغت و  اـی  رتـفد و  رد  تبث  رثا  رد  وا  ینیع  قوقحب  هک  یـسک  : » دـیوگیم سیوس  یندـم  نوناـق  « 975  » هدام
«. دهاوخب ار  نآ  حیحصت  ای  ندز  طخ  دناوتیم  دوش  هجوتم  يررض  ینوناق ،

 163 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
. دوب دهاوخن  نآ  نتفر  تسد  زا  بجوم  یندز  طخ  ره  دیامنیمن و  یقح  داجیا  یکلم  تبث  ره  نیاربانب 

تسا نینچمه  دنام و  دنهاوخ  ظوفحم  تبث ، ۀلیسوب  دناهتفرگ  لاقتنا  تین  نسح  اب  هک  ثلاث  صاخشا  قوقح  : » دیوگیم قوف  هدام  مود  دنب 
تیصو دروم  هک  ار  یکلم  یسک  هاگره  ددرگیم . نایب  نآ  حرش  هک  تسا  هدز  یلاثم  روبزم  تمسق  يارب  دنالیو  م . هدراو .» تاراسخ  هیلک 

تبث رادیرخ  مانب  كالما  رتفد  رد  دیامن و  يرادیرخ  هثرو  زا  تین  نسح  اب  هدش  تبث  یفوتم  هثرو  زا  یکی  مانب  كالما  رتفد  رد  یلو  تسا 
تادهعت نوناق  « 62  » هدام دانتساب  دناوتیم  هل  یـصوم  یلو  دوشیم ، هتخانـش  رادیرخ  نآ  زا  روبزم  کلم  قوف  هدام  قش 2  دودح  رد  ددرگ ،
هدنـشورف تین  ءوس  هاگره  دیامن و  يوعد  هماقا  هدنـشورف  تیفرطب  ناریا ) یندم  نوناق  « 303  » هدام دافم  قح - نودب  ندـش  اراد   ) سیوس

. تشاد دهاوخ  ار  تاراسخ  هیلک  هبلاطم  قح  ددرگ ، زرحم 
سیوس یندم  نوناق  « 955  » هدام قبط  رب  تسا  هدوب  كالما  رتفد  لوئسم  هابتشا  رثا  رد  الاب  لاثم  رد  كالما  رتفد  تبث  رییغت  هک  یتروص  رد 

قبط رب  دوخ  هبونب  دناوتیم  هیحان  و  دوشیم ، هماقا  دیامنیم  هفیظو  ماجنا  هیحان  نآ  فرط  زا  رومأم  هک  هیحان  تیفرطب  تاراسخ  ناربج  يوعد 
هل یـصوم  يارب  يوعد  هماقا  ةزاجا  دهاوخب . ار  تاراسخ  ناربج  دنک و  يوعد  هماقا  هدنـشورف  تیفرطب  سیوس  تادـهعت  نوناق  « 62  » هدام

هدام قش 2  دش  هتفگ  هچنآ  ربانب  دیامنیمن . تسا  هدش  اراد  ینوناق  ببس  نودب  هک  هدنشورف  تیفرطب  يوعد  هماقا  قح  بلس  هیحان  تیفرطب 
حور زا  یـشان  دـش  هراشا  هکنانچ  روبزم  ةدـعاق  دـیامنیم . داجیا  صاخـشا  هیلکب  تبـسن  تین  نسح  اـب  رادـیرخ  يارب  ار  یتباـث  قح  « 975»
طقف دشاب ، هتـشادن  یتیلوئـسم  مه  كالما  رتفد  يدصتم  رـسعم و  هدنـشورف  هک  یتروص  رد  يوعد  ۀماقا  نیا  یلو  دشابیم  یئاضق  تلادـع 

. تشاد دهاوخن  يرگید  هجیتن  دوب و  دهاوخ  ررضتم  رطاخ  یفشت  بجوم 
زا ار  دوخ  ینوناق  رابتعا  مامت  ینیع  قح  طوقس  رثا  رد  كالما ، رتفد  تبث  هاگره  هتشاد  ررقم  هتشاد  ررقم  سیوس  یندم  نوناق  « 976  » هدام

ندز  طخ  دناوتیم  کلم  کلام  دهدب ، تسد 
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سردادـب وا  رظن  زا  زور  هد  فرظ  رد  دـناوتیم  عـفنيذ  ره  دریذـپب ، ار  اـضاقت  رتـفد  يدـصتم  هک  یتروـص  رد  و  دـهاوخب . ار  روـبزم  تـبث 
. دنک تیاکش 

تبث دـناوتیم  عفنيذ  ياضاقت  فرـصب  قوف  دروم  رد  رتفد  يدـصتم  كالما ) تبث  هماننیئآ   ) سیوس لاردـف  هماـننیئآ  « 86  » هداـم قبط  رب 
دوجوم رتفد  رد  هدیاف  نودب  هک  یئاهتبث  فذح  هب  مادقا  دناوتیم  يدصتم  یئاضاقت  لوصو  نودـب  نینچمه  و  دـنزب . طخ  ار  كالما  رتفد 

دهاوخیم ار  هاگداد  یئاضق  میمصت  دوخ ، رظن  فارطا  رد  قیقحت  زا  سپ  رتفد  لوئسم  هک  دهدیم  روتـسد  روبزم  هدام  قش 3  دیامنب و  تسا 
. درادیم لومعم  ار  مزال  تامادقا  هاگداد  سرداد  رظن  قبط  و 

نیلوئـسم تهج  نیدـب  تسا ، هدومنن  فلکم  ار  وا  هدومن و  رازگرب  رتفد  لوئـسم  رایتخاب  ار  كالما  رتفد  ندز  طخ  نوچ  قوف  هداـم  قش 3 
. دنیامنیم هدافتسا  دوخ  رایتخا  زا  رتمک  المع  رتافد 

ةدهعب یسرداد  هنیزه  تسا  هدومنن  مولعم  درادیم  نایب  رکذلاقوف  دروم  رد  يراصتخا  وحنب  ار  یگدیسر  هقیرط  هک  كالما  تبث  هماننیئآ 
. دوب دهاوخ  وا  هدهعب  هنیزه  دشابیم  کلم  بحاص  عفنب  رما  نآ  هجیتن  نوچ  هک  تفگ  ناوتیم  یلو  دشابیم ؟ یسک  هچ 

دناوتیم دش ، فقاو  یسک  عالطا  زا  لبق  هلـصافالب و  دوخ  هابتـشاب  هاگره  هک  دهدیم  هزاجا  رتفد  لوئـسمب  كالما  رتفد  هماننیئآ  « 98  » هدام
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. دیامن حالصا  ار  نآ  تافیرشت  ماجنا  نودب 
رتفد لوئسمب  سیوس  یندم  نوناق  « 977  » هدام قش 2  قبط  دشابیم  حیحصت  زا  رتناسآ  تبث  دیدجت  رتفد و  ندز  طخ  دراوم  ضعب  رد  نوچ 
هداس تاهابتـشا  روبزم  هماننیئآ  دیامن . حیحـصت  لاردف  ياروش  هماننیئآ  قباطم  دوخ  رظنب  ار  هداس  یملق  تاهابتـشا  هک  تسا  هداد  هزاجا 

. دشاب هتشادن  هدش  تبث  قوقح  اب  یمامت  هک  دیامنیم  ریسفت  یتاهابتشاب  ار 
رد عفنيذ  صاخشا  هیحان  زا  هک  یتاهابتشا  لماش  تسا و  هدمآ  لمعب  رتفد  لوئسم  هیحان  زا  هک  دنتسه  یئاهنآ  هدام  رد  روکذم  تاهابتـشا 

. دشابیمن هدمآ  لمعب  قح ، ۀتبثم  قاروا 
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يداع دانسا  مود  لصف 

فیرعت

هتـشاد هلخادم  نآ  رد  ینوناق  تاررقم  قبط  یمـسر  رومأم  هکنآ  نودـب  هدـش  میظنت  دارفا  هلیـسوب  هک  تسیا  هتـشون  زا  ترابع  يداع  دـنس 
. دشاب

نآ دشاب و  هتـشاد  ررقم  نآ  يارب  یـصاخ  تروص  نوناق  ۀـنیعم ، دراوم  رد  هکنآ  رگم  دـشابیمن ، یـصوصخم  تافیرـشت  عبات  يداع  دانـسا 
مامت هک  تسا  ربتعم  یتروص  رد  یبسح  روما  نوناق  « 278  » هدام روتسدب  هک  تشون  دوخ  همانتیصو  تسا  لیبق  نآ  زا  تسا . دودحم  دراوم 

، کچ هتفـس ، تسا  نینچمه  دشاب . هدیـسر  وا  ءاضماب  هدوب و  یـصوم  طخب  لاس  هام و  زور و  خـیرات  ياراد  هدـش و  هتـشون  یـصوم  طخب 
. نآ لاثما  يراجت و  رتافد  تارب و 

هرادا رد  هک  يدانسا  : » دیوگیم هدرک  فیرعت  ار  یمسر  دانسا  « 1287  » هدام رد  یلو  تسا  هدومنن  فیرعت  يداع  دنس  زا  ناریا  یندم  نوناق 
میظنت ینوناق  تاررقم  قبط  رب  اهنآ و  تیحالص  دودح  رد  یمسر  نیرومأم  ریاس  دزن  رد  ای  یمـسر  دانـسا  رتافد  ای  كالما و  دانـسا و  تبث 

يدانسا نیاربانب  تسا » يداع  دانـسا  ریاس  « 1287  » هدام رد  روکذم  دانـسا  زا  ریغ  : » دیوگیم « 1289  » هدام رد  و  تسا » یمسر  دنـشاب  هدش 
يداع ریز  دانـسا  اذل  دنـشابیم ، يداع  دشاب ، هدـشن  میظنت  ینوناق  تاررقم  قبط  اهنآ و  تیحالـص  دودـح  رد  یمـسر  نیرومأم  هلیـسوب  هک 

: دنبوسحم
میظنت تالماعم  رد  دارفا  نیب  الومعم  هک  يدانسا  يراجت ، رتافد  یـصوصخ ، ياههمان  دننام  دوشیم ، میظنت  دارفا  هلیـسوب  هک  يدنـس  فلا -

دنچ  ای  کی  هچ  رگا  ددرگیم ،
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، تسا هدش  قیدصت  ءاضما  یهاوگ  رتفد  رد  نآ  ءاضما  هک  يدنس  دننام  دنشاب ، هدومن  یهاوگ  ار  نآ  یمسر  نیرومأم  ای  يداع  دارفا  زا  رفن 
ياهکچ نوناق  قبط  هچ  رگا  دوشیم  ای  هدـش  رئاد  نیناوق  قبط  هک  یئاهکناب  ریاس  ناریا و  یلم  کناب  هدـهعب  رداص  ياـهکچ  تسا  نینچمه 

. دوشیم بوسحم  ارجالامزال  دانسا  مکح  رد  بوصم 1327  لحمیب 
ای دوش  میظنت  رورم  روبع و  سیلپ  دزن  هک  ۀلماعم  دنس  دننام  دیامنیم  میظنت  دوخ  تیحالص  دودح  زا  جراخ  یمسر  رومأم  هک  يدنـس  ب -

دشاب فرط  تشگنا  رثا  ای  رهم  ای  ءاضما  ياراد  هک  یتروص  رد  دانسا  هنوگنیا  ددرگ . تبث  یمسر  دانـسا  رتفد  رد  هک  قالط  جاودزا و  تبث 
ای تیالو  تحت  هک  یناسک  ای  دوخ  تعفنمب  هک  ار  يدانسا  تبث ، نوناق  « 53  » هدام فالخ  رب  یمسر  دانسا  رتفدرس  هکنآ  ای  دشابیم . يداع 

. دـنک تبث  دنتـسه  وا  تمدـخ  رد  ای  دـنراد و  موس  هجرد  ات  یببـس  ای  مراهچ  هجرد  ات  یبسن  تبارق  وا  اب  ای  دـنعقاو  وا  تمومیق  ای  تیاصو 
( تشذگ رتفدرس  تیلها  رد  نآ  حرش  هکنانچ  )
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رتفد رد  یمسر  دانسا  رتفد  رد  یمیظنت  یمسر  دنس  هکنآ  دننام  دیامن . میظنت  هطوبرم  تاررقم  تیاعر  نودب  یمسر  رومأم  هک  يدنـس  ج -
بوسحم يداع  دـشاب  فرط  رهم  ای  ءاضما  ياراد  هاگره  روبزم  دانـسا  دـشاب . هدومنن  ءاضما  ار  رتفد  دـهعتم  هکنآ  ای  دوشن و  تبث  هدـنیامن 

میظنت تیحالص  رومأم  نکیل  هدش ، هیهت  دانسا  میظنت  یمسر  نیرومأم  زا  یکی  هلیسوب  دنـس  هاگره  : » دیوگیم م  ق . « 1293  » هدام ددرگیم .
رهم ای  ءاضما  ياراد  هک  یتروص  رد  روبزم  دنـس  دـشاب ، هدرکن  دنـس  میظنت  رد  ار  ینوناق  هررقم  تابیترت  تیاعر  اـی  هتـشادن و  ار  دنـس  نآ 

تسا » يداع  دشاب  فرط 
«. دنکیمن جراخ  تیمسر  زا  ار  دنس  دریگیم  قلعت  دانساب  هک  ربمت  قحب  عجار  تاررقم  تیاعر  مدع  : » م ق . « 1294  » هدام

نیا دوش . هتـشون  دیاب  صوصخم  راداهب  قاروا  رد  هک  هتفـس  دـننام  دنـشابیم  یئاراد  ترازو  ربمت  ياراد  هک  دنتـسه  يداع  دانـسا  زا  ضعب 
جراخ  ندوب  يداع  زا  ار  نآ  تافیرشت 
 167 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

. دشاب هتشاد  ررقم  نآ  يارب  یصوصخم  راثآ  يراجت  روما  نایرج  تعرس  رظن  زا  نوناق  هچ  رگا  دیامنیمن 

يداع دانسا  ماسقا 

هراشا

یصوصخ ياههمان  روشک و  جراخ  رد  یمیظنت  دانسا  يراجت ، رتافد  دناهدومن ، ءاضما  دارفا  هک  يدانـسا  تسا : مسق  راهچ  رب  يداع  دانـسا 
. دوشیم هداد  حرش  هناگادج  ثحبم  رد  کی  ره  هک 

دناهدومن ءاضما  دارفا  هک  يدانسا  لوا - ثحبم 

هراشا

ای ءاضما  دارفا  هک  دنتسه  يداع  ياههتشون  دنیوگیم   L'acte sous seing prive ار نآ  هسنارفب  دنیامنیم و  ءاضما  دارفا  هک  يدانسا 
. دنربیم راکب  دوخ  یقوقح  طباور  رد  دنیامنیم و  رهم 
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دناهدومن ءاضما  دارفا  هک  يدنس  رابتعا  طیارش  لوا  باب 

هراشا

: هک دشابیم  ربتعم  هدش  زاربا  هک  یسک  نایز  رب  ینامز  هتشون 

دشاب تشگنا  رثا  ای  رهم  ای  ءاضما  ياراد  - 1

. دشاب اراد  ار  یسک  تشگنا  رثا  هک  يدنس  تسا  نینچمه  دوب و  دهاوخ  ربتعم  وا  هیلع  رب  دشابیم  یسک  رهم  ای  ءاضما و  ياراد  هک  يدنس 
، دشاب هدیدرگ  پاچ  البق  هکنیا  ای  هدش  هتـشون  نیـشام  اب  يرگید  طخ  ای  دشاب  هدننکءاضما  طخب  هک  دـیامنیمن  قرف  يداع  دنـس  رابتعا  رد 

ءاشن اـب  وا  هدارا  زا  نآ  ندوب  فشاـک  رظن  زا  تسا  هدراذـگ  تشگنا  رثا  اـی  هدومن و  رهم  اـی  ءاـضما  هک  یـسک  هیلع  رب  هتـشون  راـبتعا  اریز 
یسک يدج  رارقا  ای  هدارا و  زا  تیاکح  هک  هتـشون  تسلوادتم  لومعم و  هکنانچ  دیامنیم ، تیاکح  نآ  زا  هتـشون  هک  تسیرارقا  ای  هلماعم ،

تـشگنا ۀلیـسوب  دنک  ءاضما  دناوتن  دشاب و  هتـشادن  رهم  وا  هاگره  دوشیم و  ءاضما  ای  رهم  وا  هلیـسوب  هشیمه  دـیامنیم  تسا  بوسنم  واب  هک 
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دوشیم و فاراپ  ءاضما  ياجب  اههتـشون  بلغا  اههاگنب  تاسـسؤم و  تارادا و  رد  يرادا  روماب  تبـسن  دراذگیم . هتـشون  ریز  رد  يرثا  دوخ 
رب تسا و  هدش  ءاضما  دانسا  مکح  رد  اههتشون  هنوگنیا  دوشیم . هتشون  دنمراکب  سیئر  فرط  زا  یبلاطم  تاروتسد و  ءاضما  نودب  مه  هاگ 

. دشاب وا  ءاضما  دقاف  هچ  رگا  دشابیم  ربتعم  هدنسیون  هیلع 
رثؤم وا  هیلع  رب  دشاب  هتشادن  تسا  بوسنم  واب  هک  یسک  تشگنا  رثا  ای  رهم و  ای  ءاضما  هک  ددرگ  زاربا  يدنـس  هاگره  تشذگ  هچنآ  ربانب 
تسا مامتان  هتشون  اریز  دشاب ، نآ  هدنسیون  ءاشنا  دصق  زا  فشاک  دناوتیمن  ياهتـشون  نینچ  اریز  دشاب ، وا  طخب  مامت  هچ  رگا  دوب ، دهاوخن 

. دیامنیمن تاجردنمب  تبسن  وا  يدج  ةدارا  زا  فشک  و 
 169 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

«. تسا لیلد  هدننکءاضما  ررض  رب  دشاب  يدنس  ای  هتشون  يور  رد  هک  یئاضما  : » دیوگیم یندم  نوناق  « 1301  » هدام
نآ دشاب  هدـش  هدـحیلع  هتـشون  رد  هدـشن و  هماندـهعت  دوخ  رد  يدـهعت  ياضما  هاگره  : » دـیوگیم یندـم  نوناق  « 1304  » هداـم رکذت 1 -

روتـسدب اریز  تسا » طوبرم  هلماعم  ای  دهعت  مادکب  هک  دشاب  حرـصم  هتـشون  رد  هک  یتروص  رد  تسا  لیلد  هدننکءاضما  هیلع  رب  هماندـهعت 
نآ رابتعا  زا  هناگادج  هتشون  رد  نآ  ندوب  تسا و  ذفان  دناهدومن  دقعنم  ار  نآ  هک  یناسکب  تبسن  یصوصخ  ياهدادرارق  م  ق . « 10  » هدام

. دهاکیمن
«. تشاد دهاوخ  ار  تداهش  رابتعا  طقف  دوشیمن و  بوسحم  دنس  همانتداهش  : » م ق . « 1285  » هدام روتسدب  رکذت 2 -

هتـشون دنیامنیم . تابثا  ای  یفن  رگید  رفن  دنچ  ای  کی  ررـضب  ای  عفنب  ار  يرما  رفن  دـنچ  ای  کی  هک  تسیا  هتـشون  همانتداهـش  زا  هدام  روظنم 
تبسن رما  نآ  دنهد  ربخ  دوخ  نایزب  ار  يرما  دناهتشون  هک  یهاوگ  نمض  روبزم  ناهاوگ  هچنانچ  اما  دراد  ار  یهافش  تداهـش  رابتعا  نانیا 

. ددرگیم بوسحم  دنس  روبزم  ناهاوگب 

دشاب ملسم  هدش  هداد  تبسن  واب  هک  یسکب  دنس  باستنا  - 2

هاگداد دزن  نآ  باستنا  هکنآ  رگم  دریگ ، رارق  رثؤم  وا  هیلع  رب  دـناوتیمن  دـشابیم  یـسک  تشگنا  رثا  ای  رهم  اـی  ءاـضماب  بوسنم  هک  يدـنس 
مه ردان  دراوم  ضعب  رد  دشابیم و  دیدرت  دروم  هاگداد  دزن  دوشیم  هداد  تبسن  واب  هک  یسکب  يداع  دنس  باستنا  ًامومع  اریز  ددرگ . ملسم 

لمع دوخ  ملعب  دناوتیمن  دنادب  ملسم  واب  ار  دنس  باستنا  دسانـشب و  هدش  هداد  تبـسن  واب  دنـس  هک  یـسک  رهم  ای  ءاضما و  سرداد  هچنانچ 
لیـصحت يوعد  باحـصا  يارب  دیابن  یهاگداد  چیه  : » دیوگیم هک  یندـم  یـسرداد  نیئآ  نوناق  « 358  » هدام لوا  تمـسق  زا  دافتـسم  دنک .

 ....«. دنک لیلد 
يداع دنس  نیاربانب  دریگ ، رارق  واب  دنس  باستنا  تحص  هنیرق  دناوتیمن  ًارصحنم  هدش  زاربا  وا  هیلع  رب  دنس  هک  یسک  توکس  ای  خساپ  مدع 

هک  تسیتروص  رد  نآ  دشاب و  ملسم  هدش  زاربا  وا  هیلع  رب  هک  یسک  ۀیحان  زا  شرودص  هک  دریگ  رارق  هاگداد  دانتسا  دروم  دناوتیم  ینامز 
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رثا ای  ءاضما و  ای  رهم و  هک  دوش  تباـث  هکنآ  اـی  دـنک و  قیدـصت  هیلا  بستنم  زا  ار  نآ  رودـص  هدـش ، زاربا  وا  هیلع  رب  هک  یـسک  فرط  زا 
. تسا هتفرگ  رارق  فرط  توکس  ای  دیدرت  ای  بیذکت  دروم  و  هدش ، هداد  تبسن  واب  دنس  هک  تسا  یسک  زا  تشگنا 

: تسا ربتعم  نانآ  ماقم  مئاق  ثارو و  نیفرط و  هرابرد  هتشاد  ار  یمسر  دانسا  رابتعا  دروم  ود  رد  يداع  دانسا  : » دیوگیم م  ق . « 1291  » ةدام
یمیدـقت حـیاول  زا  یکی  رد  هکناـنچ   ) دـیامن قیدـصت  هیلا  بستنم  زا  ار  نآ  رودـص  تسا  هدـش  هماـقا  وا  هیلع  رب  دنـس  هـک  یفرط  رگا  - 1

رودص قیدصت  اریز  دیامنب ، ار  نآ  يرابتعایب  يوعد  هچ  رگا  دنک ، قیدصت  هیلا  بستنم  زا  ار  دنس  رودص  یگدیسر  هسلج  رد  ای  هاگدادب 
(. درادن دنس  رابتعا  اب  همزالم  تسا  بستنم  واب  هک  یسک  زا  دنس 

«. تسا هدرک  رهم  ای  ءاضما  عقاولا  یف  هدرک  دیدرت  ای  بیذکت  ار  نآ  هک  یفرط  ار  روبزم  دنس  هک  دوش  تباث  همکحم  رد  هاگره  - 2
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دیاب دیامن  هدافتسا  نآ  زا  دهاوخب  دنس  ةدننک  زاربا  هچنانچ  تسا ، واب  بستنم  دنس  هک  یـسکب  دنـس  باستنا  دیدرت  ای  بیذکت و  دروم  رد 
فرط زا  رودصلا  ملـسم  تشگنا  رثا  رهم و  ای  ءاضما  اب  تشگنا  رثا  ای  رهم  ای  ءاضما  قیبطت  ۀلیـسوب  نآ  دنک و  تابثا  ار  نآ  باستنا  تحص 

ای ءاضما  نینچ  هچنانچ  و  دیآیم ، لمعب  هتفرگ  رارق  هاگداد  مکح  دروم  نآ  تحص  هک  يداع  دانسا  ای  یمـسر  دانـسا  لیذ  رد  هیلا  بستنم 
فرط تسا و  واب  بستنم  دنـس  ءاضما  هک  ار  یـسک  دهاوخب  هاگداد  زا  دـناوتیم  دنـس  ةدـننک  زاربا  دوشن ، تفای  هیلا  بستنم  زا  یتشگنا  رثا 

رثا هک  یـسک  و  دریگ . رارق  قیبطت  ساسا  وا  تاءاضما  دـیامنب و  ءاـضما  دـنچ  اـی  کـی  اـت  دوش  رـضاح  باتکتـسا  يارب  هتفرگ  رارق  يوعد 
دشاب هدرم  ای  دوشن و  رـضاح  هیلا  بستنم  هچنانچ  دوش و  قیبطت  ینف  نیـصصختم  ۀلیـسوب  ات  دراذگب  تشگنا  رثا  تسا  واب  بستنم  تشگنا 

. دریگ رارق  باستنا  تحص  هنیرق  دناوتیم  دنسانشیم  ار  رهم  ءاضما و  ای  دنراد و  عالطا  دنس  میظنت  زا  هک  یناهاوگ  یهاوگ 
تردابم  نآ  حرشب  الاب  رد  هک  م  ق . « 1291  » هدام قالطا  زا  هچنانچ  رکذت 1 -
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، دـش تباث  هاگداد  رد  نآ  باستنا  تحـص  ای  دـیدرگ  قیدـصت  هیلا  بستنم  فرط  زا  هکنآ  زا  سپ  يداع  دانـسا  دوشیم ، طابنتـسا  دـیدرگ 

رجنم هدـش  زاربا  نآ  رد  دنـس  هک  یـسرداد  هچ  رگا  تسا ، ربتعم  اهنآ  ماقم  مئاـق  نیفرط و  ةراـبرد  دـیامنیم و  ادـیپ  ار  یمـسر  دنـس  راـبتعا 
فرط ددرگ ، زاربا  دنـس  نآ  رگید  یـسرداد  رد  دوش و  در  تاهج  زا  یتهجب  ای  لاطبا  تساوخداد ، هچنانچ  نیاربانب  ددرگن . مکح  رودصب 
یغلم تسا  هدش  ماجنا  البق  هک  ار  یسرداد  تایلمع  ندوب  یمـسر  تساوخداد  در  لاطبا و  اریز  دیامن ، بیذکت  ای  دیدرت و  ار  نآ  دناوتیمن 

بترتم هدرک  ءاضما  ای  رهم  هک  یسکب  دنس  باستنا  تابثا  ای  قیدصت  رب  ار  يداع  دنـس  رابتعا  م  ق . « 1291  » هدام هکنآ  رب  هوالع  دیامنیمن ،
. تسا هدش  ماجنا  رما  نیا  الاب  دراوم  رد  تسا و  هدومن 

رما نیا  یلو  تسنآ . تایوتحم  تاجردنمب و  تبـسن  یمـسر  دنـس  رابتعا  دننام  م  ق . « 1291  » هدام دروم  رد  يداع  دنـس  رابتعا  رکذت 2 -
یمسر دانسا  رد  خیرات  اریز  دوش ، هتخانش  ربتعم  زین  ثلاث  صاخشا  هیلع  رب  م  ق . « 1305  » هدام قبط  يداع  دنس  خیرات  هک  دوشیمن  بجوم 
تیعقاو ضرف  یمومع  مظن  تیاعر  رظن  زا  نوناق  دشابیم و  وا  تاسوسحم  زا  هدرک  میظنت  ار  نآ  شتیحالـص  دودـح  رد  یمـسر  رومأم  هک 

دوـخ م  ق . « 1305  » هدام هکنآ  رب  هوـالع  دومن . ناوتیمن  ار  یـضرف  نینچ  نآ ، باـستنا  تحـص  اـب  يداـع  دانـسا  رد  و  تسا ، هدومن  ار  نآ 
عفنب هک  یسک  نانآ و  ۀثرو  هتشاد و  اهنآ  میظنت  رد  تکرش  هک  یـصاخشا  هرابرد  طقف  خیرات  يداع  دانـسا  رد  یلو  دیامنیم ....« : حیرـصت 

«. تسا ربتعم  هدش  تیصو  وا 
اریز دنوشیمن ، بوسحم  یمـسر  دانـسا  یلو  دـنیامنیم  ادـیپ  ار  یمـسر  دانـسا  رابتعا  م  ق . « 1291  » هدام دروم  رد  يداـع  دانـسا  رکذت 3 -

تاررقم قبط  رب  اـهنآ و  تیحالـص  دودـح  رد  یمـسر  نیرومأـم  هلیـسوب  هک  تسا  یمـسر  یتروص  رد  دنـس  م  ق . « 1287  » هدام روتـسدب 
ای نیعب  عجار  تالماعم  دانـسا  دروم  رد  دناهدرک  ادیپ  ار  یمـسر  دانـسا  رابتعا  هک  يداع  دانـسا  هچنانچ  نیاربانب  دشاب ، هدـش  میظنت  ینوناق 

ق. « 48  » ةدام روتـسدب  دشاب  كالما  دانـسا و  تبث  ق . 46 و 47 »  » داوم رد  روکذـم  همانتکرـش  همانهبه و  همانحلـص و  ای  كالما و  عفانم 
. دش دهاوخن  هتفریذپ  اههاگداد  تارادا و  زا  کیچیه  رد  كالما  دانسا و  تبث 
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دراد ار  یمسر  دانسا  رابتعا  هک  يداع  دانسا  لباقم  رد  عافد  مود  باب 

هراشا

فرط تسین و  عومسم  دیدرت  راکنا و  دراد  ار  یمـسر  دانـسا  رابتعا  هک  يدانـسا  ای  یمـسر  دانـسا  لباقم  رد  : » م ق . « 1292  » هدام روتسدب 
«. تسا هداتفا  رابتعا  زا  ینوناق  تاهج  زا  یتهجب  روبزم  دانسا  هک  دیامن  تباث  ای  دنک  روبزم  دانساب  تبسن  تیلعج  ياعدا  دناوتیم 

نکمم عافد  لیذ  قیرط  ود  زا  یکیب  طقف  دراد  ار  یمـسر  دنـس  راـبتعا  هک  يداـع  دانـسا  لـباقم  رد  دوشیم  طابنتـسا  قوف  ةداـم  زا  هکناـنچ 
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: دوب دهاوخ 

تیلعج ياعدا  - 1

هراشا

. دومن تیلعج  يوعد  ناوتیم  دراد  ار  یمسر  دنس  رابتعا  هک  يداع  دنس  لباقم  رد 
. يونعم لعج  يدام و  لعج  تسا : مسق  ود  رب  لعج 

یدام لعج  فلا -

ای تقیقح  فالخ  رب  يرگید  زیچ  ای  دنـس  اـی  هتـشون  نتخاـس  : » زا تستراـبع  دـیوگیم  یمومع  تازاـجم  نوناـق  « 97  » هداـم هکناـنچ  نآ  و 
هایس ای  تابثا  ای  وحم  ای  قاحلا  ای  ندرب  ملق  ای  ندیشارت  ای  ندیشارخ  بلقت  دصقب  ای  یمسر  ریغ  ای  یمسر  صاخـشا  ياضما  ای  رهم  نتخاس 

هزاجا نودـب  يرگید  رهم  ندرب  راکب  ای  يرگید  هتـشون  هب  هتـشون  هنابلقتم  قاصلا  اـی  یقیقح  خـیراتب  تبـسن  دنـس  خـیرات  ریخأـت  اـی  ندرک 
«. نآ ریاظن  نآ و  بحاص 

یونعم لعج  ب -

ةدام رد  یمومع  تازاجم  نوناق  ار  یمـسر  دانـسا  رد  يونعم  لعج  دنـس . رد  عقاو  فالخ  رب  خـیرات  ای  بلاطم  جرد  زا  تسا  ترابع  نآ  و 
فیرعت  « 104»
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ناشفئاظو هب  هعجار  ياهدادرارق  تاجتـشون و  ریرحت  رد  هک  هیلدع  مکاحم  تارادا و  ءازجا  نیمدختـسم و  زا  کی  ره  : » دـیوگیم هدومن و 

تاریرقت ای  یمـسر  تاماقم  زا  یکی  هتـشون  هتفگ و  ای  دـنهد  رییغت  ار  نآ  نومـضم  ای  عوضوم  هکنیا  زا  معا  دـنوش  ریوزت  لعج و  بکترم 
دنهد هولج  رارقا  تسا ، هدـشن  رارقا  نادـب  هک  ار  يزیچ  ای  لطاب  ار  یحیحـص  ای  حیحـص  ار  یلطاب  رما  اـی  دـننک  فیرحت  ار  نیفرط  زا  یکی 
يداع دانـسا  رد  لـعج  دروم  رد  یمومع  تازاـجم  ق . « 106  » ةدام و  دوب .» دـنهاوخ  هقاش  لاـمعا  اـب  لاـس  هد  یلا  جـنپ  زا  سبحب  موکحم 

موکحم لاس  ات 10  ود  زا  درجم  سبحب  دنک  ریوزت  ای  لعج  یمـسر  ریغ  تاجتـشون  ای  دانـسا  رد  روکذم  قرط  زا  یکیب  سک  ره  : » دیوگیم
ات ود  زا  درجم  سبح  وا  تازاجم  دهد  رارق  هدافتـسا  دروم  ریوزتب  ملع  اب  ار  هدام  نیا  رد  هروکذم  دانـسا  ای  طوطخ  سک  ره  دش و  دهاوخ 

ظفاح رعـش  زا  یعرـصم  دـهدب ، بلط  ضبق  دـهاوخیم  دوخ  داوسیب  ای  روک  راکبلطب  هک  ینویدـم  هاگره  نیاربانب  دوب .» دـهاوخ  لاس  جـنپ 
راـبتعا زا  ار  نآ  رگید  تمـسق  دنـس ، زا  یتمـسق  ندوب  لـعج  تسا . هداد  رییغت  ار  عوـضوم  نویدـم  دـهدب ، واـب  دـنک و  ءاـضما  دـسیونب و 

. دنکیمن تیارس  نآ  رد  لوعجم  تمسق  يرابتعایب  تسا و  ینوناق  رابتعا  ياراد  روبزم  تمسق  اریز  دزادنایمن ،
دروم يدنـس  رهم  ای  ءاضما و  هکنآ  زا  سپ  هاـگ  اریز  دوب  دـهاوخ  نکمم  زین  دـیدرت  راـکنا و  زا  سپ  يداـع  دنـس  رد  لـعج  يوعد  هتکن -

نآ رهم  ءاضما و  ای  نتم  رد  لعج  هجوتم  فرط  دـیدرگ ، رداص  نآ  باستنا  تحـص  رارق  دـمآ و  لمعب  یگدیـسر  تفرگ و  رارق  بیذـکت 
. دوشیم دنس 

. دنس نداتفا  رابتعا  زا  يوعد  - 2

تاهج زا  یتهجب  هکنآ  رگم  دوشیم ، هتخانـش  لـیلد  اـهنآ  ماـقم  مئاـق  نیفرط و  هیلع  رب  دـشاب  اراد  ار  یمـسر  دنـس  راـبتعا  هک  يداـع  دـنس 
: درادن ینوناق  رابتعا  ریز  دراوم  رد  دنس  دوش . تباث  نآ  يرابتعایب 

تاهج زا  یکیب  هدمآ  لمعب  دنس  ۀلیسوب  هک  یلاقتنا  ای  دهعت  هکنانچ  دشاب ، رثاالب  لطاب و  یندم  نوناق  تاررقم  قبط  نآ  تاجردنم  فلا -
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هکنآ  دننام  دشاب  لطاب  ینوناق 
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زا رابخا  هاوخ  تسنآ ، تاجردنم  رابتعا  رظن  زا  دنـس  رابتعا  دشاب  لوهجم  هلماعم  دروم  ای  هدوب  تیلها  دقاف  هلماعم  نیح  رد  نیفرط  زا  یکی 
ینوناق للع  زا  یکیب  دنـس  تاجردنم  نالطب  هاگره  و  دنک ، تیاکح  ار  يرگید  رما  ای  دـشاب و  ود  نآ  زا  یکی  ءاشنا  ای  کیلمت و  ای  دـهعت 

ربتعم هدیدرگن  تباث  نآ  نالطب  هک  مادام  دراد  ار  یمسر  دنـس  رابتعا  هک  يدنـس  نیاربانب  تسا . رثاالب  ۀتـشون  روبزم  دنـس  دیدرگ ، ملـسم 
. دوشیم بوسحم 

ق. « 264  » هدام رد  روکذم  نآ  لاثما  دهعت و  لیدبت  هلاقا ، ءاربا ، ءافیا ، دننام  ینوناق  للع  زا  یکی  ۀلیسوب  دنس  رد  جردنم  دهعت  طوقس  ب -
دیسر زاربا  اب  دناوتیم  فرط  دنک ، هماقا  يوعد  دیامنیم  فرط  تینویدم  زا  تیاکح  هک  يدنـس  زاربا  اب  یـسک  هاگره  نیاربانب  خسف . ای  م و 

. دیامن تابثا  ار  وا  يوعد  دنتسم  يرابتعایب  ناهاوخ ،
تیاکح هک  دشاب  یتاجردنم  هدوب  هدننکزاربا  تسد  رد  هک  يدنـس  رهظ  ای  هیـشاح  ای  لیذ  رد  هاگره  : » دیوگیم م  ق . « 1302  » هدام هتکن -
هتشادن ءاضما  خیرات و  هچ  رگا  تسبوسحم  ربتعم  هروبزم  تاجردنم  دیامن ، دنـس  دافم  زا  یتمـسق  ای  مامت  نداتفا  رابتعا  زا  ای  يرابتعایب  زا 

رد هچنآ  دیامن  تباث  هکنآ  رگم  تسا ، لیلد  هدننکزاربا  هیلع  يزاربا  دنس  اریز  دشاب .» هدش  لطاب  رگید  وحن  ای  ندیشک و  طخ  هلیـسوب  ای  و 
تسنیا دناهتشون . ار  نآ  و  دناهتفرگ ، وا  زا  روزب  هک  دنک  تابثا  هکنآ  دننام  درادن ، رابتعا  تاهج  زا  یتهجب  هدش  هتشون  دنس  رهظ  هیـشاح و 
نالطب فرط  ای  هدوب و  فرط  ءاضماب  یـضمم  لبق  هدام  رد  هروکذم  تاجردـنم  نالطب  هک  یتروص  رد  : » دـیوگیم م  ق . « 1303  » هدام هک 

«. دوب دهاوخ  رثاالب  هروبزم  تاجردنم  دوش  تباث  همکحم  رد  نآ  نالطب  هکنآ  ای  دنک و  لوبق  ار  نآ 

يراجت رتافد  مود - ثحبم 

يراجت رتافد  فیرعت  لوا - تمسق 

: یمسر يداع و  تسا : مسق  ود  رب  روبزم  رتافد 
 175 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

میظنت دوخ  يراجت  روما  يارب  تراجت  نوناق  رد  هطوبرم  تاررقم  تیاـعر  نودـب  رجاـت  هک  دنتـسه  يرتاـفد  يداـع  يراـجت  رتاـفد  فلا -
روبزم رابتعا  ددرگیم  دافتـسم  ـالاب  هداـم  زا  هکناـنچ  تسا . ربتعم  نآ  بحاـص  هیلع  رب  ت . ق . « 14  » هدام لیذ  روتـسدب  رتافد  نیا  دـیامنیم .

دنهدیمن ماجنا  يراجت  لمع  هک  یناسک  ای  ءزج و  هبـسک  يداع  رتافد  لماش  دـنیامنیم و  يرادـهگن  راجت  هک  تسا  يداع  رتافدـب  رـصحنم 
دیامن و هماقا  يوعد  رتفد  بحاص  رب  نآ  دانتـساب  دروآ و  تسدب  ءاحنا  زا  يوحنب  ار  يرجات  ریغ  رتفد  یـسک  هاگره  تهج  نیدب  دوشیمن ،

دهاوخن لیلد  نآ  بحاص  هیلع  رب  رتفد  تاجردنم  دیامن ، هبلاطم  تسا  هدـش  تبث  ناهاوخ  بلط  ناونعب  هدـناوخ  طخب  نآ  رد  هک  ار  یغلبم 
شبحاص هیلع  رب  رتفد  رابتعا  اریز  دشاب ، هتـشاد  ار  وا  رهم  ای  ءاضما  هکنآ  رگم  دوش ، بوسحم  یئاضق  هراما  ءزج  ای  هنیرق  ءزج  هچ  رگا  دوب 
ناوتیمن تشگنا  رثا  ای  ءاضما  رهم و  نودب  مه  ار  يداع  ۀتشون  تسا و  هدومن  يراجت  رتافدب  رصحنم  ار  نآ  نوناق  تسا و  هدعاق  فالخ  رب 

. دومن بوسحم  لیلد 
يارب تراجت  نوناق  « 6  » ةدام قبط  رجات  هک  دنتسه  يرتافد  هدیمان  قلطم ) روطب   ) يراجت رتافد  تراجت  نوناق  هک  یمسر  يراجت  رتافد  ب -

. دیامنیم میظنت  دوخ  يراجت  روما 
مئاق همانماظن  بجومب  هیلدع  ترازو  هک  ار  يرگید  رتافد  ای  لیذ  رتافد  تسفلکم  ءزج  ۀبـسک  يانثتـساب  يرجات  ره  : » تراجت ق . « 6  » هدام

: دشاب هتشاد  دهدیم  رارق  رتافد  نیا  ماقم 
. همانزور رتفد  - 1
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. لک رتفد  - 2
. یئاراد رتفد  - 3

«. هیپک رتفد  - 4
دتـسوداد نوید و  تابلاطم و  هزور  همه  دـیاب  رجاـت  هک  تسیرتفد  هماـنزور  رتفد  : » دـیوگیم تراـجت  ق . « 7  » هدام هکنانچ  هماـنزور - رتفد 

تارداص  تادراو و  عیمج  یلک  روطب  و  یسیونرهظ ) شورفودیرخ و  لیبق  زا   ) یتراجت قارواب  عجار  تالماعم  یتراجت و 
 176 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

«. دیامن تبث  رتفد  نآ  رد  دنکیم  تشادرب  دوخ  یصخش  جراخم  يارب  هک  ار  یهوجو  دشاب و  هک  یمسر  مسا و  رهب  ار  دوخ  یتراجت 
رتفد زا  هبترم  کی  ۀـتفه  لقاال  ار  تالماعم  هیلک  دـیاب  رجاـت  هک  تسیرتفد  لـک  رتفد  : » دـیوگیم تراـجت  ق . « 8  » هدام هکنانچ  لـک - رتفد 
«. دنک تبث  هصالخ  روطب  رتفد  نآ  رد  صوصخم  ۀحفص  رد  ار  یعون  ره  هدرک  ادج  صیخشت و  ار  نآ  هفلتخم  عاونا  جارختسا و  همانزور 

لوقنم یئاراد  هیلک  زا  یعماج  تروص  لاس  ره  دیاب  رجات  هک  تسیرتفد  یئاراد  رتفد  : » دیوگیم تراجت  ق . « 9  » هدام هکنانچ  یئاراد - رتفد 
مهدزناـپ اـت  دـیاب  راـک  نیا  دـیامن و  ءاـضما  تبث و  رتفد  نآ  رد  هداد  بیترت  زیرب  ار  دوخ  هتـشذگ  لاـس  تاـبلاطم  نوید و  لوقنم و  ریغ  و 

«. دریذپ ماجنا  دعب  لاس  نیدرورف 
هرداص ياهباسح  تروص  تارباخم و  تالـسارم و  هیلک  دـیاب  رجات  هک  تسیرتفد  هیپک  رتفد  : » دـیوگیم تراجت  ق . « 10  » هدام هیپک - رتفد 

. دیامن تبث  خیرات  بیترتب  نآ  رد  ار  دوخ 
یصوصخم فافل  رد  هدومن  بترم  دورو  خیرات  بیترتب  زین  ار  هدراو  ياهباسح  تروص  تارباخم و  تالـسارم و  هیلک  دیاب  رجات  هرـصبت -

«. دنک طبض 
ةدنیامن طسوتب  دـشاب  هدـش  هتـشون  نآ  رد  يزیچ  هکنآ  زا  لبق  هیپک  رتفد  ءانثتـساب  « 6  » هدام رد  روکذـم  رتاـفد  : » ت ق . « 11  » هدام روتسدب 

. دش دهاوخ  ءاضما  دوشیم ) نیعم  هیلدع  ترازو  همانماظن  قباطم  هک   ) تبث هرادا 
نیا تاررقم  رتفد ، ره  ۀنایلاس  دیدجت  عقوم  رد  دـشاب . یبیترت  ةرمن  ياراد  نآ  قاروا  دـیاب  یلو  تسین ، مزال  روبزم  ياضما  هیپک  رتفد  يارب 

«. تسا دانسا  تبث  نوناق  « 135  » هدام لومشم  هوالعب  لایر و  ود  نآ  روسک  اب  هحفص  دص  ره  رارق  زا  ءاضما  قح  دش . دهاوخ  تیاعر  هدام 
دشاب و هدیـشک  ناطیق  یبیترت و  هرمن  ياراد  دیاب  دوشیم ، میلـست  ءاضما  يدصتمب  ءاضما  يارب  هک  يرتفد  : » تراجت ق . « 12  » هدام روتسدب 

تسا  فلکم  ءاضما  يدصتم 
 177 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

دیق اب  هتشون  رتفد  بحاص  مسر  مساب و  حیرصت  اب  ار  نآ  تاحفـص  ةدع  عومجم  رتفد  ره  رخآ  لوا و  ۀحفـص  رد  هدرمـش  ار  رتفد  تاحفص 
یتح دادعا  هیلک  تسمزال  دنک . هنگنم  دیامنیم  هیهت  دوصقم  نیا  يارب  هیلدع  ترازو  هک  یبرـس  رهم  اب  ار  ناطیق  فرط  ود  ءاضما و  خیرات 

«. دوش هتشون  فورح  مامت  اب  خیرات 
هـصوصخم تاحفـص  رد  خـیرات  بیترتب  دـیاب  قوف  هروکذـم  رتافد  رد  تادراو  تارداص و  تـالماعم و  هیلک  : » ت ق . « 13  » هدام روتسدب 

نیب ای  هیشاح و  رد  تسلومعم و  یسیون  رتفد  رد  هک  هچنآ  زا  شیب  نتشاذگ  دیفـس  ياج  نینچمه  ندرک و  کح  ندیـشارت ، دوش ، هتـشون 
«. دراد هاگن  لاس  ات 10  لقاال  یلاس  ره  متخ  زا  ار  رتافد  نآ  مامت  دیاب  رجات  تسا و  عونمم  نتشون  روطس 

ار تازاـجم  نیا  تسا - يدـقن  يازج  لاـیر  رازه  هد  اـت  تسیود  مزلتـسم  « 11  » هداـم و  « 6  » هداـم زا  فـلخت  : » دـیوگیم ت  ق . « 15  » هدام
هک هتـسکشرو  رجاتب  عجار  تاررقم  يارجا  عنام  نآ  يارجا  دهدب و  مکح  دناوتیم  مومعلا  یعدم  ياضاقت  نودـب  ًاسأر و  قوقح  ۀـمکحم 

نوناق و 11 »  6  » هداـم زا  رجاـت  فلخت  اـب  یئاوعد  رد  دوخ  یگدیـسر  رد  هک  یقوقح  هاـگداد  نیارباـنب  دوب .» دـهاوخن  درادـن  بترم  رتفد 
هکنآ ای  دـشاب  يوعد  لصاب  عجار  مکح  زا  لبق  القتـسم و  روبزم  مکح  هاوخ  دـهدیم ، يدـقن  يازج  هیدأـتب  مکح  دوشیم ، هجاوم  تراـجت 
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. يوعد لصاب  مکح  نمض 

يراجت رتافد  تاجردنم  رابتعا  مود - تمسق 

هراشا

زا یقوقح  رظن  زا  یلو  تسا ، روهـشم  یمـسر  رتافدب  يراجت  فرع  رد  هچ  رگا  دوشیم  میظنت  تراجت  نوناق  داوم  قبط  رب  هک  يراجت  رتافد 
ندومن یبرس  رهم  یشکناطیق و  تاحفص و  شرامش  درادن و  هلخادم  نآ  نتشون  رد  یمسر  رومأم  اریز  دندرگیم ، بوسحم  يداع  دانـسا 

تایداصتقا رد  ار  یمهم  شقن  هک  يراجت  روما  مظن  رظن  زا  نوناق  اـما  دـنادرگیمن ، یمـسر  دانـسا  ماـسقا  زا  ار  نآ  یمـسر  رومأـم  هلیـسوب 
رتافدب  یصاخ  رابتعا  دیامنیم  يزاب  روشک 

 178 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
: ددرگیم نایب  الیذ  هک  تسا  هداد  يراجت 

: دریگیم رارق  وگتفگ  دروم  رظن  هس  زا  يراجت  رتافد  تاجردنم  رابتعا 

رگید رجات  هیلع  رب  یراجت  رتافد  تاجردنم  رابتعا  - 1

تاـبلاطم تابـساحم و  زا  يوعد  هک  یتروص  رد  رگید ، رجاـت  رب  يرجاـت  ياوعد  دراوم  رد  یتراـجت  رتاـفد  : » م ق . « 1297  » هدام روتسدب 
ق. « 14  » هدام و  دشاب » هدش  میظنت  تراجت  نوناق  قباطم  هروبزم  رتافد  هکنیا  رب  طورشم  دوشیم ، بوسحم  لیلد  دشاب  هدش  لصاح  یتراجت 

: دیوگیم ت 
نوناق نیا  تاررقم  قباطم  هک  یتروص  رد  دـنربیم  راـکب  دوخ  یتراـجت  روما  يارب  راـجت  هک  يرتاـفد  ریاـس  و  « 6  » هدام رد  روکذـم  رتافد  »

«. دوب دهاوخ  ربتعم  نآ  بحاص  هیلع  رب  طقف  تروص  نیا  ریغ  رد  تشاد و  دهاوخ  تیدنس  یتراجت  روما  رد  راجت  نیب  دشاب  هدش  بترم 
رومأم ۀلیـسوب  هدوب و  یبیترت  هرمن  ياراد  نآ  قاروا  ینعی   ) دشاب هدـش  میظنت  ت  ق . 11 و 12 »  » داوم قباطم  يراجت  رتاـفد  هک  یتروص  رد 

دنک و ءاضما  خیرات  دیق  اب  هتشون  رتفد  بحاص  مسر  مساب و  حیرصت  اب  ار  نآ  تاحفص  هدع  عومجم  رتفد ، رخآ  لوا و  هحفـص  رد  یمـسر 
عجار رگید  رجاـت  رب  رجاـت  نـیب  يوـعد  رد  نآ  تاجردـنم  دـیامن ) هـنگنم  دـیامنیم  هـیهت  هیلدـع  ترازو  هـک  یبرـس  رهم  اـب  ار  ناـطیق  ود 

. دشابیم ربتعم  يراجت  تابلاطم  تابساحمب و 
هبلاطم وا  زا  رگید  رجات  يرادـیرخ  هراجتلا  لام - تباب  لایر  رازه  دـصکی  دوخ  يراجت  رتفد  تبث  دانتـساب  دـناوتیم  يرجاـت  ـالثم  نیارباـنب 
هدناوخ زا  يرهم  ءاضما و  هنوگچـیه  هکنآ  اب  دوشیم ، بوسحم  هدـناوخ  تینویدـم  رب  لیلد  ناهاوخ ، يراجت  رتفد  رد  یهدـب  تبث  دـیامن .
هاگره نیاربانب  دوش . هتخانـش  ربتعم  دـناوتیمن  رگید  رجات  هیلع  رب  دـشاب  يراجت  ریغ  تابلاطمب  عجار  يراجت  رتفد  تبث  هاگره  یلو  درادـن .

تراجت هک  رگید  رجاتب  هتـشاد و  هناخ  رد  جنرب  رجات  هک  دشاب  یـشرف  شورفب  عجار  يراجت  رتفد  رد  هدش  تبث  یهدب  لایر  رازه  دـصکی 
هبلاطم هاگره  نینچمه  دریگ . رارق  رادیرخ  هیلع  رب  لیلد  دـناوتیمن  دـشابیم و  يراجت  ریغ  هلماعم  تسا ، هتخورف  وا  لزنم  يارب  دـیامنیم  دـنق 
تیموکحم  رب  لیلد  دناوتیمن  ناهاوخ  يراجت  رتفد  رد  نآ  تبث  تسا ، هتخورف  هدناوخب  هک  تسا  هناخ  نمث  هیقب  هب  عجار  روبزم  غلبم 

 179 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
دسریم رظنب  یلو  دوشیمن .» بوسحم  یتراجت  هجوچیه  هب  لوقنم  ریغ  تالماعم  : » تراجت نوناق  « 4  » هدام روتسدب  اریز  دریگ ، رارق  هدناوخ 

. دروآ رامشب  يوعد  هتبثم  نیارق  زا  ناوتب  ار  روبزم  تبث  هک 
رگیدـکی و اب  يراجت  تایلمع  رد  راـجت  داـمتعا  بلج  يارب  هک  تسا  یئانثتـسا  رما  رگید  رجاـت  هیلع  رب  يراـجت  رتاـفد  تاجردـنم  راـبتعا 

. دریگ رارق  لیلد  وا  هیلع  رب  درادن  یسک  زا  رهم  ءاضما و  هک  ياهتشون  دناوتیمن  الا  تسا و  هدش  ررقم  تالماعم  نایرج  تعرس 
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ضرف اب  اریز  دـنتفایم ، رابتعا  زا  دـندرگیم و  طقاس  ود  ره  دـشاب ، هتـشاد  فالتخا  رما  کـیب  تبـسن  رجاـت  ود  رتاـفد  تبث  هک  یتروص  رد 
دوخ يراجت  رتفد  دانتـساب  رجات  یقت  زا  رجات ، دمحم  هاگره  الثم  دشابیم . حجرمالب  حـیجرت  يرگید  رب  یکی  يرترب  ود ، ره  رابتعا  تردـق 

هتـشون دادرخ  رد  دمحم  یمـسر  رتفد  رد  دراد : تیاکح  نینچ  رتافد  نآ  دوشیم  نیفرط  رتافدب  هعجارم  نوچ  دیامنب ، لایر  رازه  هد  ۀـبلاطم 
تـسیب هک  هتـشون  نیدرورف  خیرات  رد  دوخ  رتفد  رد  یقت  دراد  تفایرد  هام  کی  زا  سپ  هک  تسا  هداد  ضرق  یقتب  لایر  رازه  هد  هک  هدش 

هک هدومن  دیق  رتفد  رد  یقت  هتـشون ، دوخ  رتفد  رد  ار  لایر  رازه  هد  هیدأت  دمحم  هک  دادرخ  رد  تسا و  هداد  دمحمب  یتسد  هجو  لایر  رازه 
. تسا هتفرگ  هتشاد  وا  زا  ًاقباس  هک  یبلط  یتسد و  هجو  لایر  رازه  تسیب  تباب  ار  لایر  رازه  هد 

نآ ۀدنراد  هیلع  رب  یراجت  رتافد  رابتعا  - 2

نآ ةدنراد  هیلع  رب  دشاب  هدـشن  بترم  تراجت  نوناق  تاررقم  قبط  هچنانچ  یتراجت  رتافد  تاجردـنم  تراجت  ق . « 14  » هدام لیذ  روتسدب 
تراجت نوناق  قبط  هک  يراجت  رتافد  تاجردنم  و  تسا .» یبتک  رارقا  هلزنمب  راجت  رتفد  رد  نید  دیق  : » دیوگیم م  ق . « 1281  » هدام تسلیلد 

دـنک و هماقا  يوعد  شرف  رجات  هیلع  رب  یـسک  هچنانچ  نیاربانب  دوشیم . بوسحم  لـیلد  نآ  ةدـنراد  هیلع  رب  یلوا  قیرطب  تسا  هدـش  بترم 
. تسا لیلد  وا  هیلع  رب  يزاربا  رتفد  تاجردنم  دنک ، هدناوخ  رتافدب  دانتسا  دیامنب و  ار  وا  يرادیرخ  شرف  تمیق  لایر  رازه  کی  ۀبلاطم 

رجات ریغ  هیلع  رب  یراجت  رتافد  رابتعا  - 3

« 1298  » هدام لوا  تمسق  روتسدب 
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يرجات هاگره  دوش »....  لوبق  تاراما  نئارق و  ءزج  تسا  نکمم  طقف  درادن ، تیدنـس  رجات  ریغ  لباقم  رد  رجات  رتفد  : » دـیوگیم هک  م . ق .
، دـنک هبلاطم  وا  زا  هدـناوخ  يرادـیرخ  سانجا  تمیق  ناونعب  ار  یغلبم  دـیامن و  يوعد  هماقا  دوخ  يراجت  رتفد  دانتـساب  يرجات  ریغ  هیلع  رب 

هدناوخ تیموکحم  بجوم  رگید  نئارق  تسویپ  هب  هک  دریگ  رارق  هدناوخ  هیلع  رب  یئاضق  ةراما  ءزج  ای  هنیرق  ءزج  دـناوتیم  روبزم  رتفد  تبث 
. ددرگیمن بوسحم  لیلد  رجات  ریغ  هیلع  رب  يراجت  رتافد  تبث  الا  و  دوش ، هبلاطم  دروم  غلبم  تخادرپب 

دشابیمن ضیعبت  لباق  يراجت  رتافد  تاجردنم  هرصبت 1 -

هیلع رب  یـسک  هاگره  نیاربانب  تسا ، ربتعم  نآ  ةدـنراد  هیلع  رب  يداع ، ای  دـشاب  یمـسر  هاوخ  يراجت  رتاـفد  تاجردـنم  تشذـگ  هکناـنچ 
وا هاگداد  دشاب ، هدش  دیق  وا  یهدب  هدناوخ  رجات  رتفد  رد  هچنانچ  دنک  وا  رتافدب  دانتـسا  دیامن و  هبلاطم  یغلبم  دـنک و  يوعد  هماقا  يرجات 
وا رتفد  رد  دومن و  دانتـسا  يرجات  رتفدب  یـسک  هاگره  هک  تسنآ  دوب  رکذتم  دـیاب  هچنآ  دومن . دـهاوخ  موکحم  روبزم  تاجردـنم  قبط  ار 

کیکفت دـناوتیمن  هدننکدانتـسا  م  ق . « 1298  » هدام روتـسدب  تسا ، هدننکدانتـسا  نایزب  یتمـسق  دوسب و  یتمـسق  هک  هدش  رکذ  یتابـساحم 
تباـث تسوا  ررـض  رب  هک  ار  هچنآ  يراـبتعایب  هکنآ  رگم  دـنک ، در  تسوا  ررـض  رب  هک  هچنآ  لوبق و  تسوا  عـفن  رب  هک  ار  هچنآ  هدرک و 

. دشاب هتسناد  رثاالب  ار  روبزم  تمسق  هتشون  واب  رجات  هک  ياهمان  ۀلیسوب  هکنانچ  دیامن .

دوشیمن بوسحم  لیلد  يراجت  رتافد  هک  يدراوم  هرصبت 2 -

تابساحم و رد  رگید ، رجات  هیلع  رب  م  ق . « 1299  » هدام روتـسدب  لیذ  دراوم  رد  تسا  هدش  میظنت  تراجت  نوناق  قبط  رب  هک  يراجت  رتافد 
: ددرگیمن بوسحم  لیلد  يراجت  تابلاطم 

دراد »...  یگدیشارت  رتفد  ای  دناهدرک  لخاد  رتفدب  يدیدج  قاروا  دوش  للدم  هک  یتروص  رد  - » 1
یمامت يرابتعایب  بجوم  دـشابن ، يوعد  رد  دانتـسا  دروم  تاحفـصب  طوبرم  هچ  رگا  هدـش  يراـجت  رتفد  رد  لـخاد  هک  يدـیدج  قاروا  )
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نینچمه  دوشیم . رتفد  تاجردنم 
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(. دزادنایم رابتعا  زا  ار  يراجت  رتفد  تاحفص ، زا  یکی  رد  ندرک  كاپ  یگدیشارت و 
لوصا فالخ  رب  دیفـس  رطـس  نتـشاد  دننام   ...« ) دـشاب رتفد  بحاص  عفن  رب  هک  دوش  فشک  یـشاشتغا  یبیترتیب و  رتفد  رد  هک  یتقو  - » 2

لخاد دـننام  روما  نیا  نآ . لاثما  تابـساحم و  یگتخاس  ای  سکعلاب و  ای  رخؤم  خـیراتب  رتفد  رد  ار  مدـقم  يراجت  رما  تبث  اـی  يرادرتفد و 
(. دزادنایم رابتعا  زا  ار  يراجت  رتفد  هملک ، ندرک  كاپ  یگدیشارت و  ای  دیدج  قاروا  ندومن 

«. دشاب هدش  للدم  همکحم  رد  تاهج  زا  یتهجب  ًاقباس  رتفد  يرابتعایب  هک  یتقو  - » 3
نآ يراـبتعایب  یگدیـسر  زا  سپ  دـشاب و  هدـش  زاربا  لـیلد  دـننام  رجاـت  يراـجت  رتـفد  اـههاگداد  زا  یکی  رد  هک  تسیتروص  رد  رما  نیا 

، رگید هاگداد  يأر  ای  هسلج  تروص  زاربا  اب  تروص  نیا  رد  دـشاب . هدـش  ملـسم  الاب  هداـم  مود  لوا و  قش  دروم  دـننام  تاـهج  زا  یتهجب 
يراجت رتفد  دشابیمن . ددجم  یگدیـسرب  جایتحا  دنادیم و  زرحم  ار  يراجت  رتفد  يرابتعایب  ریخا  هاگداد  يراجت ، رتفد  يرابتعایب  رب  ینبم 

یلو دوش ، هتخانـش  لیلد  دناوتیمن  رگید  رجات  هیلع  رب  دوشیم  هتخانـش  رابتعایب  م  ق . « 1299  » هدام رد  روکذم  تاهج  زا  یکیب  هک  یمـسر 
زا جراخ  یبتک  رارقا  مکح  رد  روبزم  تاجردـنم  اریز  دوب ، دـهاوخ  ربتعم  رتفد  هدـنراد  ناـیزب  نآ  تاجردـنم  م  ق . « 1300  » هدام روتسدب 

ینتبم روبزم  تمـسق  هک  دنک  تباث  رتفد  هدنراد  رجات  هکنآ  رگم  تسا ، هدومن  نآب  قیدصت  هاگداد  رد  نآ  هدنرادزاربا  اب  هک  تسا  هاگداد 
یتراجت رتفد  هک  يدراوم  رد  : » م ق . « 1300  » هدام تسا - تقیقح  فالخ  رب  هتشاد و  نتشون  رد  یصاخ  روظنم  ای  هدوب و  طلغ  ای  هابتشا  رب 

«. دراد تیدنس  وا  ررض  رب  تسین  لیلد  نآ  بحاص  عفن  رب 

یصوصخ ياههمان  رد  موس - ثحبم 

ناتسود نیب  بلغا  اههمان  هنوگنیا  دنسیونیم . رگیدکیب  دوخ  یصوصخ  طباور  رد  دارفا  هک  تسیئاههتشون  زا  ترابع  یـصوصخ  ياههمان 
يارب  دارفا  ۀلیسوب  هچ  تسپ و  ۀلیسوب  هچ  اههمان  نیا  دنهدیم . حرش  رگیدکی  يارب  ار  دوخ  یصوصخ  یناگدنز  دوشیم و  هتشون 
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هدنـسیون نیاربانب  دوشیم . وا  کلم  فرط ، تفایرد  زا  سپ  تسا و  هدنتـسرف  کلم  هدیـسرن  فرط  تسدـب  هک  مادام  دوش ، هداتـسرف  فرط 

. دیامن دادرتسا  ار  نآ  هدیسرن  فرط  تسدب  هک  مادام  دناوتیم  همان 
ناهنپ دـنادب  مزال  هچناـنچ  دوباـن و  ار  هماـن  نآ ، نومـضم  زا  عـالطا  زا  سپ  فرط  هک  تسنآ  اـههمان  هنوگنیا  ناگدنـسیون  روظنم  ًاـمومع 

ار نآ  بلاطم  ای  دـهد و  هئارا  ینیعم  صاخـشاب  ار  همان  نآ  هک  دـهد  هزاـجا  هدنـسیون  هکنآ  رگم  دـنادب ، دوخ  ار  نآ  بلاـطم  درادـهگن و 
نآ ياشفا  تسوا و  دزن  تناما  دننام  بلاطم  نآ  اریز  دنک ، اشفا  ار  همان  تاجردنم  هدنـسیون  ةزاجا  نودب  درادن  قح  همان  هدنریگ  دیوگب و 

یتسپ تالـسارم  : » دـیوگیم یـساسا  نوناق  ممتم  مود  تسیب و  لصا  هک  تسا  نیا  دـشابیم . یعامتجا  شور  هدیدنـسپ و  قالخا  فالخ  رب 
«. دنکیم ءانثتسا  نوناق  هک  يدراوم  رد  رگم  تسا ، نوصم  فشک  طبض و  زا  ظوفحم و  ۀیلک 

: یساسا نوناق  ممتم  موس  تسیب و  لصا  دوشیم . هرباخم  رفن  ود  نیب  رگید  لیاسو  ای  فارگلت  ۀلیسوب  هک  هچنآ  تسا  یـصوصخ  همان  دننام 
«. دنکیم نیعم  نوناق  هک  يدراوم  رد  رگم  تسا  عونمم  فارگلت  بحاص  ةزاجا  نودب  یفارگلت  تارباخم  فیقوت  ای  ءاشفا  »

زین دارفا  هکلب  درادـن ، یتلود  یمـسر  تاماقمب  صاصتخا  الاب  لصا  ود  رد  یفارگلت  تارباخم  تالـسارم و  فشک  ءاـشفا و  زا  ینوناـق  عنم 
يارب دناوتیمن  رگیدکیب  دارفا  یصوصخ  ياههمان  هک  دننآ  رب  یـضعب  نیاربانب  دنیامن . راتفر  رگیدکیب  تبـسن  نآ  دافم  فالخ  رب  دنناوتیمن 

رازه دصکی  هک  دیامن  تیاکح  دسیونیم  رفعج  يارب  دمحم  هک  ياهمان  رد  هاگره  الثم  دریگ . رارق  هدنسیون  هیلع  رب  لیلد  ثلاث ، صاخشا 
هک دـسریم  رظنب  دـهد . رارق  دـمحم  هیلع  رب  لیلد  هاگداد  رد  ار  روبزم  همان  دـناوتیمن  یقت  دـهدب ، واب  درادـن  تسا و  نویدـم  یقت  هب  لاـیر 
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یعـضو رثا  اب  تافانم  دیامنن ، ادیپ  یعالطا  همان  زا  يرگید  هکنآب  یـصوصخ  همان  ةدنـسیون  روظنم  نینچمه  فشک و  زا  همان  ندوب  نوصم 
دمحم هیلع  رب  يوعد  ۀماقا  هاگداد  رد  دهد و  رارق  دوخ  ءاعدا  رب  لیلد  ار  همان  نآ  دناوتیم  یقت  نیاربانب  درادن ، همان  رد  جردـنم  یبتک  رارقا 

ةدنسیون  نیب  فالتخاب  تبسن  دناوتیم  یصوصخ  ياههمان  هک  ینانچمه  دیامنب ،
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وتب لایر  رازه  دصکی  نم  هک  دسیونیم  رفعج  هب  دوخ  ۀمان  رد  دمحم  هکنانچ  دریگ ، رارق  لیلد  تسا  هدش  هتشون  واب  همان  هک  یسک  همان و 
دصکی هبلاطم  دنک و  يوعد  ۀماقا  هیلع  رب  هاگداد  رد  روبزم  ۀمان  دانتـساب  دناوتیم  رفعج  مزادرپیم ، هدب  تلهم  هام  شـش  نمب  یلو  مراکهدب 

. دیامنب وا  زا  لایر  رازه 
رب دـشاب  اراد  ار  هدنـسیون  تشگنا  رثا  ای  رهم و  ای  فاراپ  ای  ءاضما  هچنانچ  تسا و  بوسحم  يداع  دانـسا  زا  یـصوصخ  ياههمان  هرـصبت -

. دیامنب لعج  ای  دیدرت و  بیذکت و  يوعد  دناوتیم  ددرگیم  زاربا  وا  هیلع  رب  هک  یسک  تسا و  ربتعم  وا  هیلع 

هجراخ ياهروشک  رد  یمیظنت  دانسا  رد  مراهچ - ثحبم 

هراشا

يداع دارفا  ۀلیـسوب  هاوخ  دوشیم ، میظنت  ناریا  روشک  نیرومأـم  ریغ  ۀلیـسوب  هک  تسا  يدانـسا  روشک ، جراـخ  رد  یمیظنت  دانـسا  زا  روظنم 
دودـح رد  جراخ  رد  ناریا  روشک  یمـسر  نیرومأم  ۀلیـسوب  هک  يدانـسا  اما  یجراخ . ياهروشک  نیرومأم  ۀلیـسوب  ای  دـشاب و  هتفاـی  میظنت 

. اهنآ لاثما  قالط و  جاودزا و  رتفد  تبث  همانسانش ، دننام  دشابیم  یمسر  دوشیم  میظنت  هطوبرم  تاررقم  قبط  اهنآ  تیحالص 
داوم هک  تسیا  هصوصخم  تاررقم  عبات  ناریا  روشک  تاسـسؤم  تارادا و  اههاگداد و  رد  هجراخ  ياهروشک  رد  یمیظنت  دانـسا  نتفریذـپ 

. دیامنیم نایب  یندم  نوناق  «1295 و 1296 »
دانـسا هک  داد  دـنهاوخ  ار  يرابتعا  نامه  هجراخ  ياهروشک  رد  هدـش  میظنت  دانـساب  ناریا  مکاحم  : » دـیوگیم یندـم  نوناـق  « 1295  » هدام

: هکنیا رب  طورشم  دشابیم  اراد  هدش  میظنت  اجنآ  رد  هک  يروشک  نیناوق  قباطم 
. دشاب هداتفین  رابتعا  زا  ینوناق  للع  زا  یتلعب  روبزم  دانسا  ًالوا -

. دشابن ناریا  هنسح  قالخا  ای  یمومع  مظنب  طوبرم  نیناوق  اب  فلاخم  اهنآ  دافم  ًایناث -
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. دسانشب ربتعم  زین  ار  ناریا  رد  هدش  میظنت  دانسا  دوهع ، ای  دوخ  نیناوق  بجومب  هدش  میظنت  اجنآ  رد  دانسا  هک  يروشک  ًاثلاث -
ناریا رد  روبزم  روشک  یلوسنق  ای  یسایس و  ةدنیامن  ای  هدش  میظنت  اجنآ  رد  دنس  هک  يروشک  رد  ناریا  یلوسنق  ای  یسایس و  هدنیامن  ًاعبار -

«. تسا هتفای  میظنت  لحم  نیناوق  قفاوم  دنس  هک  دشاب  هدرک  قیدصت 
رد هجراخ  یلوسنق  ای  یـسایس  هدـنیامن  طسوتب  دوخ  میظنت  لحم  نیناوق  اب  لبق  ةدام  رد  روبزم  دانـسا  تقفاوم  هاـگره  : » م ق . « 1296  » هدام

ماکح نارهت  جراخ  رد  ای  هجراخ و  روما  ترازو  هک  تسا  نیا  رب  فقوتم  ناریا  مکاحم  رد  دنـس  ندـش  لوبق  دـشاب ، هدـش  قیدـصت  ناریا 
«. دنشاب هدرک  قیدصت  ار  هجراخ  ةدنیامن  ءاضما  تایالو  تالایا و 

هجراخ ياهروشک  رد  یمیظنت  دانسا  نتفریذپ  طیارش 

هراشا

، تارادا اههاگداد و  رد  دـشاب  ریز  طیارـش  ياراد  هک  یتروص  رد  روشک  زا  جراخ  رد  یمیظنت  دانـسا  دـنرکذتم  ـالاب  هداـم  ود  هچنآ  رباـنب 
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: دوشیم هتفریذپ  ناریا  رد  یمیظنت  دانسا  دننام 

لباقتم لمع  - 1

نیاربانب دریذـپب . لـباقتم  لـمع  دودـح  رد  ار  هناـگیب  روشک  رد  یمیظنت  دانـسا  يروشک  ره  هک  تسنآ  یللملا  نیب  يواـست  لوصا  زا  یکی 
ربـتعم ار  ناریا  روـشک  رد  یمیظنت  دانـسا  هناـگیب  تلود  هک  دـنادیم  ربـتعم  یتروـص  رد  ار  هناـگیب  روـشک  رد  یمیظنت  دانـسا  ناریا  روـشک 
مولعم هناگیب  روشک  ناریا و  روشک  نیب  تادـهاعم  اهدادرارق و  زا  ای  روبزم و  روشک  نیناوق  زا  ًامومع  هناگیب  روشک  لباقتم  لـمع  دسانـشب .
یللملا نیب  تکازن  تیاـعر  دـشابن ، مولعم  مه  هناـگیب  روشک  لـمع  ۀـقباس  هدـشن و  رما  نیا  ضرعتم  ود  نآ  زا  کیچـیه  هاـگره  ددرگیم .
دانـسا نآب  هناگیب  روشک  نآ  هک  دنهدب  ار  يرابتعا  نامه  هجراخ  رد  یمیظنت  دانـساب  ناریا  روشک  تارادا  اههاگداد و  هک  دیامنیم  باجیا 

یللملا  نیب  تکازن  تیاعر  دشاب ، هدومن  ضقن  ار  یللملا  نیب  تکازن  البق  هناگیب  روشک  هکنآ  رگم  دهدیم ،
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مکاحم رد  ار  یجراخ  ياهروشک  رد  یمیظنت  دانسا  نتفریذپ  روبزم  هدام  قش 3  اریز  دشابیم ، م  ق . « 1295  » هدام قش 3  حیرص  فالخ  رب 
ربتعم زین  ار  ناریا  رد  هدش  میظنت  دانسا  دوهع  ای  دوخ  نیناوق  بجومب  هدش  میظنت  اجنآ  رد  دانسا  هک  يروشک  هتسناد  نآ  رب  طورـشم  ناریا 

. دسانشب

میظنت لحم  نیناوق  اب  دنس  تقفاوم  - 2

هراشا

: تسا رظن  ود  زا  میظنت  لحم  نیناوق  اب  دنس  تقفاوم 

دنس میظنت  زرط  فلا -

نیناوق قبط  نآ  یلکش  طیارـش  هک  دوشیم  هتفریذپ  ناریا  روشک  تارادا  اههاگداد و  رد  یتروص  رد  هجراخ  ياهروشک  رد  یمیظنت  دانـسا 
لوصا زا  یکی  روبزم  ةدعاق  دنشابیم .» دوخ  میظنت  لحم  نوناق  عبات  میظنت  زرط  ثیح  زا  دانـسا  : » م ق . « 969  » هدام دشاب . دنس  میظنت  لحم 

: دیوگیم هک  دریگیم  یمور  لثم  زا  ار  دوخ  همشچرس  هدعاق  نیا  دناهتفریذپ . ار  نآ  یگمه  تسا و  یصوصخ  للملا  نیب  قوقح 
 ( Locusregitactum ) 

قباطم دانـسا  نآ  هک  تسا  هتـسناد  نآ  رب  طورـشم  ناریا  مکاحم  رد  ار  روشک  زا  جراخ  رد  یمیظنت  دانـسا  نتفریذـپ  م  ق . « 1295  » هدام و 
اههاگداد و دـشاب ، هدـش  میظنت  رفن  ود  نیب  زاجح  روشک  رد  يدنـس  هاگره  نیاربانب  تسا . هتفای  میظنت  اجنآ  رد  هک  دـشاب  يروشک  نیناوق 

يروشک تاسـسؤم  تارادا و  اههاگداد و  هک  داد  دـنهاوخ  دنـس  نآـب  ار  يراـبتعا  ناـمه  هطوبرم ، نیناوق  دودـح  رد  ناریا  روشک  تارادا 
هطوبرم نیناوق  دودـح  رد  ناریا  ياههاگداد  دریذـپب  ار  يداع  همانهبه  زاجح  روشک  ياههاگداد  هک  یتروص  رد  الثم  دـهدیم ، نآب  زاجح 

«47  » هدام دنب 2  روتسدب  ناریا  روشک  رد  هچ  رگا  دهدیم ، نآب  زاجح  ياههاگداد  هک  داد  دهاوخ  نآب  ار  يرابتعا  نامه  دریذپیم و  ار  نآ 
ق.

یمیظنت دانسا  هک  دش  هتفگ  الاب  رد  هچنآ  . ) ددرگ تبث  یمسر  دانسا  رتافد  رد  دیاب  همانتکرش  همانحلص و  همانهبه ، كالما  دانـسا و  تبث 
رد لوقنم  ریغ  لاوماب  عجار  هک  تسیتروص  رد  دـشاب  هدـش  میظنت  لـحم  نیناوق  قباـطم  هک  دوشیم  هتفریذـپ  یتروص  رد  هناـگیب  روشک  رد 

.( ددرگ میظنت  ناریا  روشک  رد  كالما  تبث  هب  هطوبرم  تاررقم  قبط  دیاب  الا  دشابن و  ناریا  روشک 
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دنس تاجردنم  ب -

نیناوق اب  قفاوم  نآ  تاجردنم  هک  دوشیم  هتفریذـپ  ناریا  روشک  تارادا  اههاگداد و  رد  یتروص  رد  هجراخ  ياهروشک  رد  یمیظنت  دانـسا 
دنادیمن و ربتعم  ار  نآ  هتفای  میظنت  اجنآ  رد  دنس  هک  يروشک  دشابن ، دنس  میظنت  لحم  نیناوق  اب  قفاوم  هاگره  اریز  دشاب ، دنس  میظنت  لحم 

دنهاوخ ار  يرابتعا  نامه  هجراخ  ياهروشک  رد  هدـش  میظنت  دانـساب  ناریا  مکاحم  : » دـیوگیم م  ق . « 1295  » هدام لوا  تمـسق  هکنآ  لاح 
دشابیم »...  اراد  هدش  میظنت  اجنآ  رد  هک  يروشک  نیناوق  قباطم  دانسا  نآ  هک  داد 

هتفای میظنت  اجنآ  رد  دنـس  هک  دـشاب  يروشک  یمومع  مظن  هنـسح و  قالخا  فالخ  رب  هچنانچ  هجراـخ  روشک  رد  یمیظنت  دانـسا  نیارباـنب 
. دشابن ناریا  رد  یمومع  مظن  هنسح و  قالخا  فالخ  رب  هچ  رگا  درادن  رابتعا  ناریا  روشک  رد  تسا ،

. تسا دقع  عوقو  لحم  نوناق  عبات  دوقع  زا  یشان  تادهعت  هرصبت 1 -
رد م  ق . « 968  » هدام نآ  دافمب  عجار  اما  دشاب ، دنس  میظنت  لحم  تاررقم  عبات  دیاب  هک  دوب  دانـسا  لکـش  تروصب و  عجار  تشذگ  هچنآ 

: دیوگیم تادهعت  صوصخ 
نوناق عبات  ًانمـض  ای  ًاحیرـص  ار  نآ  هدوب و  هجراخ  عابتا  نیدقاعتم  هکنیا  رگم  تسا  دقع  عوقو  لحم  نوناق  عبات  دوقع  زا  یـشان  تادـهعت  »
روشک ۀـعبت  روشک و  نآ  هعبت  نیب  ای  روشک  نآ  عابتا  نیب  یجراخ  روشک  رد  هک  يدادرارق  هداـم ، حیرـص  رباـنب  دنـشاب . هداد  رارق  يرگید 

رد دنیامن ، دـقعنم  يرگید  روشک  تاررقم  قبط  اهنآ  هاگره  نیاربانب  دـشاب ، میظنت  لحم  روشک  تاررقم  قبط  دـیاب  ددرگیم ، دـقعنم  رگید 
. دنادب ربتعم  ار  نآ  تسا  هدش  دقعنم  اجنآ  رد  هک  يروشک  هچ  رگا  دوب  دهاوخن  ربتعم  ناریا 

رد تاجایتحا  عفر  يارب  لـحم  ره  رد  ینوناـق  تاررقم  اریز  دـنریگیم ، رظن  رد  ار  یلحم  تاررقم  دـنیامنیم  يدـهعت  هک  یـصاخشا  ًاـمومع 
نیا رد  هک  دنـشاب  جراـخ  روـشک  عاـبتا  زا  نیدـقاعتم  هکنآ  رگم  تسا  نآـب  زین  دارفا  هجوـت  تسا و  هدـش  هیهت  لـحم  نآ  دارفا  نیب  طـباور 

تیاعر دـنکیم  ءاضتقا  ناـنآ  عفنب  هک  ار  يرگید  لـحم  اـی  دوخ و  لـحم  نیناوق  دـنراد و  سنا  میظنت  لـحم  نیناوقب  اـهنآ  ًاـمومع  تروص 
رد  ار  رما  نیا  دیاب  یلو  دنیامنیم ،
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، دادرارق داقعنا  لحم  ریغ  نیناوق  تاررقم  قبط  دنناوتب  هک  تسا  هداد  هزاجا  یجراخ  نیدـقاعتمب  هدام  دـنیامن . دـیق  ًانمـض  ای  حیرـصت  دـنس 

لحم هنارمآ  تاررقم  دروم  رد  هناگیب  تاررقم  قبط  دـهعت  داقعنا  رد  یجراخ  نیدـقاعتمب  قوف  ةدام  ةزاجا  هک  دـسریم  رظنب  دـنیامن . دـهعت 
. دیامنب دشابن  نوناق  حیرص  فالخ  رب  هک  يدهعت  دناوتیم  دشاب  دنس  میظنت  لحم  روشک  عابتا  زا  هچ  رگا  سک  ره  الا  تسا و 

طقف دشابیم ، میظنت  لحم  نیناوق  اب  قفاوم  هجراخ  روشک  رد  یمیظنت  دنـس  هکنآ  تابثا  يارب  دـیامنیم  حیرـصت  م  ق . « 1296  » هدام هکنانچ 
. دیامن افتکا  دوخ  ملعب  سرداد  هکنآ  ای  دومن  تابثا  یلیلد  ره  هلیسوب  ار  نآ  ناوتیمن  تسا و  هدومن  نییعت  ار  لیذ  قیرط  ود 

م ق . « 1295  » هدام مراهچ  قش  تسا . هدش  میظنت  اجنآ  رد  دنس  هک  يروشک  رد  ناریا  یلوسنق  ای  یسایس و  هدنیامن  ۀلیـسوب  قیدصت  فلا -
قفاوم روبزم  دنـس  هکنآب  هدش  میظنت  روشک  نآ  رد  دنـس  هک  ناریا  رد  هجراخ  روشک  یلوسنق  ای  یـسایس و  هدـنیامن  هلیـسوب  قیدـصت  ب -

م ق . « 1295  » هدام مراهچ  قش  تسا . هتفای  میظنت  یلحم  نیناوق 

دنس ندوب  ربتعم  - 3

هک دنهدیم  رابتعا  هجراخ  ياهروشک  رد  هدش  میظنت  دانـساب  ینامز  ناریا  روشک  تارادا  اههاگداد و  م  ق . « 1295  » هدام لوا  قش  روتسدب 
هلماعم هکنآ  ای  هدش و  لاطبا  دنس  یجراخ  هاگداد  یعطق  مکح  قبط  هکنآ  دننام  دشاب . هداتفین  رابتعا  زا  ینوناق  للع  زا  یتلعب  روبزم  دانـسا 

. دشاب هدش  هتخانش  رثاالب  رگید  دنس  تاجردنم  قبط  ای  دشاب و  هدیدرگ  خسف  هلاقا و  نآ  رد  جردنم 

دشابن ناریا  روشک  یمومع  مظن  هنسح و  قالخا  فالخ  رب  - 4
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دهاوخ رابتعا  ياراد  ناریا  تارادا  اههاگداد و  رد  ینامز  هجراخ  ياهروشک  رد  یمیظنت  دانـسا  دافم  م  ق . « 1295  » هدام مود  قش  روتسدب 
قالخا دیامنیم  حیرـصت  هدام  هکنانچ  یمومع  مظن  هنـسح و  قالخا  زا  روظنم  دـشابن . ناریا  یمومع  مظن  هنـسح و  قالخا  فلاخم  هک  دوب 

روشک  زا  جراخ  رد  رفن  ود  نیب  دنس  هاگره  نیاربانب  دشابیم . ناریا  روشک  رد  یمومع  مظن  هنسح و 
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یمومع مظن  هنـسح و  قالخا  فالخ  رب  هچ  رگا  دـشاب ، ناریا  روشک  رد  یمومع  مظن  هنـسح و  قالخا  فالخ  رب  نآ  داـفم  هک  دوش  میظنت 
همکحم : » دیوگیم م  ق . « 975  » هدام هک  تسنیا  تخانش . دنهاوخن  ربتعم  ار  نآ  ناریا  روشک  تارادا  اههاگداد و  دشابن ، دنـس  میظنت  لحم 

هعماج تاساسحا  ندرک  رادهحیرج  هطساوب  ای  هدوب و  هنسح  قالخا  فالخ  رب  هک  ار  یصوصخ  ياهدادرارق  ای  یجراخ و  نیناوق  دناوتیمن 
«. دشاب زاجم  الوصا  روبزم  نیناوق  ءارجا  هچ  رگا  دراذگ  ارجا  عقومب  دوشیم  بوسحم  یمومع  مظن  اب  فلاخم  رگید  تلعب  ای 

اـههاگداد و دـیدرگ ، ملـسم  هجراـخ  روشک  رد  یمیظنت  دنـس  رد  م  ق . و 1296 »  1295  » داوـم رد  هررقم  طئارـش  هـکنآ  زا  سپ  هرـصبت -
هلیسوب هچنانچ  دنس  نیاربانب  دنهدیم . دنس  نآب  هجراخ  روشک  رد  هک  داد  دنهاوخ  نآب  ار  يرابتعا  نامه  ناریا  یتلود  تاسـسؤم  تارادا و 
یمسر دانسا  دننام  یمسر و  دشاب  هدش  میظنت  روشک  نآ  ینوناق  تاررقم  قبط  رومأم  تیحالص  دودح  رد  هجراخ  روشک  یمسر  نیرومأم 
دناوتیم ددرگیم  زاربا  دنـس  وا  هیلع  رب  هک  یـسک  طـقف  دوشیمن و  هتفریذـپ  نآـب  تبـسن  دـیدرت  بیذـکت و  يوعد  ناریا  روـشک  رد  یمیظنت 

. دنک دیدرت  ای  بیذکت و  دناوتیم  زین  دشاب  يداع  دنس  هاگره  دیامنب و  لعج  يوعد 
نینچمه هجراخ و  مکاحم  زا  هرداص  ماکحا  : » دـیوگیم م  ق . « 972  » ةدام هجراخ - ياهروشک  ءارجالامزال  دانسا  ماکحا و  ءارجا  هرـصبت -

رداص اهنآ  يارجاب  رما  ناریا  نیناوق  قباطم  هکنیا  رگم  دومن  ءارجا  ناریا  رد  ناوتیمن  ار  هجراخ  رد  هدـش  میظنت  ءارجالامزال  یمـسر  دانـسا 
روتسدب دیاب  دوش  راتفر  م  ق . 1295 و 1296 »  » داوم قبط  هجراخ  رد  هدش  میظنت  دانسا  ماکحاب و  تبـسن  دیاب  هکنآ  رب  هوالع  دشاب .» هدش 

. دشاب هدش  رداص  يروشک  رادتیحالص  ماقم  فرط  زا  نآ  ءارجاب  رما  ناریا  نیناوق  قبط  الاب  ةدام 
داوم لومـشم  ءارجالامزال  یمـسر  دانـسا  نینچمه  هجراخ و  مکاحم  زا  هرداص  ماکحا  نوچ  تسا . هدشن  عضو  نونکات  رما  نیا  رد  ینوناق 

نیناوق بجومب  هتفای ، میظنت  اجنآ  رد  اهنآ  هک  يروشک  هکنآ  رگم  دومن ، مادقا  ناریا  رد  اهنآ  ءارجاب  ناوتیمن  دـشابیمن و  «1295 و 1296 »
. دنیامن ءارجا  ار  ناریا  رد  ءارجالامزال  دانسا  ماکحا و  دوهع ، ای 
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نیعتسن هب  میحرلا و  نمحرلا  هللا  مسب 

تداهش رد  موس - باتک 

تداهش فیرعت 

. يرگید نایزب  يوعد و  نیفرط  زا  یکی  عفنب  يرما  زا  صخش  رابخا  زا  تسترابع  یهاوگ )  ) تداهش
. تسا هداد  صاصتخا  نآب  ار  ( 1320 داوم 1306 -  ) هدام هدزناش  هدروآ و  رامشب  يوعد  تابثا  هلدا  زا  یکی  ار  تداهش  م  ق . « 1258  » هدام

. دوشیم نایب  باب  تفه  رد  تداهش  ماکحا 

هراشا
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تداهش دراوم  رد  لوا - باب 

. دناهدربیم راکب  يوعد  تابثا  يارب  خیرات  کیرات  راودا  رد  للم  یمامت  هک  تسا  یلئاسو  نیرتمیدق  زا  یکی  تداهش 
. دنیامن تابثا  دنتـسناوتیم  ار  یئاوعد  عون  ره  نآ  هلیـسوب  دوبیم و  يدودـحم  ریغ  شزرا  ياراد  همیدـق  للم  قوقح  زا  يرایـسب  رد  تداهش 
هک یللم  دنیامن و  میظنت  دنـس  دوخ  یقوقح  طباور  رد  ات  دندوبن  طخب  انـشآ  يدامتم  راودا  رد  للم  زا  يرایـسب  هک  تسا  نآ  رما  نیا  تلع 

تالماعم دانسا  هک  تسنیا  دننک . میظنت  دنس  دنتسناوتیم  دنتسنادیم و  ار  نآ  یبهذم  ياسؤر  لیبق  زا  اهنآ  زا  يردان  دارفا  دندوب  طخ  ياراد 
میظنت دنـس  دوخ  تالماعم  رد  دارفا  تشگ  لوادـتم  طخ  هکنآ  زا  سپ  یلو  تسا ، هدـشیم  لیجـست  میظنت و  بهذـم  ءاملع  هلیـسوب  ًامومع 

دارفا ضعب  نیب  رد  زین  نونکا  تشاد و  همادا  یتدم  رما  نیا  دنتشونیم و  هقرو  نآ  رد  هلماعم  رب  ار  دوخ  یهاوگ  دنچ  يدوهـش  دندومنیم و 
تادهعت دوقع  دننام  دومن  میظنت  یبتک  دنس  ناوتیم  هک  يروما  رد  تداهـش  شزرا  جیردتب  تسا . لومعم  تابـصق  تاهد و  رد  ًاصوصخم 

: تسا هتسناد  ربتعم  ار  نآ  ریز  دراوم  رد  هدومن و  دودحم  ار  یهاوگ  شزرا  هسنارف  یندم  نوناق  زا  يوریپب  ناریا  یندم  نوناق  دش . هتساک 
يدراوم رد  زج  : » دیوگیم م  ق . « 1306  » هدام دشاب . هتـشادن  شزرا  لایر  دصناپ  زا  شیب  ۀمیق  ای  ًانیع  هک  یتادـهعت  تاعاقیا و  دوقع و  - 1
ناوتیمن دشاب  لایر  دصناپ  زا  شیب  ۀمیق  ای  ًانیع  نآ  عوضوم  هک  ار  تادهعت  تاعاقیا و  دوقع و  زا  کیچـیه  تسا  هدرک  ءانثتـسا  نوناق  هک 

زا  عنام  مکح  نیا  یلو  درک ، تابثا  یبتک  ای  یهافش  تداهش  ۀلیسوب  طقف 
 191 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

«. دننک یگدیسر  دوهش  تاراهظا  هب  تقیقح  فشک  عالطا و  دیزم  يارب  مکاحم  هک  تسین  نیا 
هتـشادن شزرا  لایر  دصناپ  زا  شیب  ۀمیق  ای  ًانیع  هک  یتادهعت  تاعاقیا و  دوقع و  زا  هیـشان  فیلاکت  ماجنا  زا  ندـش  يرب  ای  دـهعت  ءافیا  - 2

: دیوگیم م  ق . « 1307  » هدام دشاب .
ینوناق ءاحنا  زا  يوحنب  ای  هدرک  لمع  دوخ  دهعتب  تسیعدم  هک  مه  یـسک  قوف  هدام  رد  هروکذـم  تادـهعت  تاعاقیا و  دوقع و  دروم  رد  »

«. دنک تباث  تداهش  هلیسوب  طقف  ار  دوخ  ياعدا  دناوتیمن  تسا  هدش  يرب 
هدش میظنت  يدنس  هکنآ  دننام  دشاب . هتـشاد  شزرا  لایر  دصناپ  زا  شیب  ۀمیق  ای  ًانیع  نآ  عوضوم  هچ  رگا  لیلد  تیوقت  ای  لیمکت  يارب  - 3

ای ندوب  اـناوخ  ریغ  لـیبق  زا  تاـهج  زا  یتهجب  نآ  رادـقم  اـی  نید  عون  یلو  دـیامنیم ، يرگیدـب  هدنـسیون  تینویدـم  زا  تیاـکح  هک  تسا 
نینچمه دیامن و  دانتـسا  ناهاوگ  یهاوگب  نآ  رادقم  ای  نید  عون  تابثا  يارب  دناوتیم  راکبلط  تروص  نیا  رد  تسین ، مولعم  ذـغاک  یگراپ 
هدنـسیون نید  زا  تیاکح  هک  دوش  زاربا  يدنـس  هکنآ  دننام  دشاب ، اناوخ  ریغ  نآ  خیرات  ای  دشاب و  هتـشادن  میظنت  خیرات  دنـس  هاگره  تسا 

هدام قش 1  دوش . هتـشون  هک  هدـش  شومارف  ای  اناوخ و  ریغ  نآ  نتـشون  خـیرات  دـیامن و  هیدأت  میظنت ، خـیرات  زا  لاس  هس  زا  سپ  هک  دـیامن 
یلو هدوب  دوجوم  يوعد  لصا  رب  یلیلد  هکنیا  لثم  دـشاب  لیلد  لـیمکت  اـی  تیوقت  يارب  دـهاش  هماـقا  هک  يدراوم  رد  - 1 : » م ق . « 1312»

ددرگ »...  هماقا  غلبم  ای  رادقم  نییعت  رب  تداهش  دشاب و  لوهجم  غلبم  ای  رادقم 
زا یکی  رثا  رد  هکنآ  دـننام  یتـشک . قرغ  هلزلز و  لیـس ، قـیرح ، لـیبق : زا  تسین  نکمم  دنـس  نتفرگ  ياهثداـح  هطـساوب  هک  يدراوـم  - 4

هلیـسوب دـناوتیم  عدوم  دوش ، رکنم  وا  دـهاوخب  ار  نآ  عدوتـسم  زا  نوچ  دراذـگ و  هعیدوب  يرگید  دزن  ار  دوخ  لام  یـسک  هدربمان  ثداوح 
هطـساوب هک  يدراوم  رد  - 2 : » م ق . « 1312  » هدام قش 2  دـشاب . لایر  دـصناپ  زا  شیب  لاـم  شزرا  هچ  رگا  دـنک  تاـبثا  ار  هعیدو  یهاوگ 

لیبق  زا  تسین  نکمم  دنس  نتفرگ  ۀثداح ،
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نکمم عقوم  نآ  رد  لاـم  بحاـص  يارب  دنـس  لیـصحت  هدرپـس و  يرگیدـب  ار  دوخ  لاـم  یـسک  هک  یتـشک  قرغ  هلزلز و  لیـس و  قیرح و 
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«. تسین
، اـههناخنامهم نایدـصتمب  ار  دوـخ  لاوـما  صاخـشا  هک  يدراوـم  دـننام  دـشابیمن . لوـمعم  دنـس  لیـصحت  هک  یتادـهعت  هیلکب  تبـسن  - 5
م: ق . « 1312  » هدام قش 3  نآ . لاثما  هلباق و  کشزپ و  همحزلاقح  تسا  نینچمه  دنراپـسیم . اههاگـشیامن  اهارـسناوراک و  اـههناخهوهق و 
اهارسناوراک و اههناخهوهق و  اههناخنامهم و  رد  صاخشا  هک  یلاوما  لثم  دشابیمن  لومعم  دنس  لیـصحت  ًاتداع  هک  یتادهعت  هیلکب  تبـسن  »

لثم تسین ، لومعم  دنـس  لیـصحت  ًاتداع  نآ  يارب  هک  یتادـهعت  ماجنا  نینچمه  هلباـق ، ءاـبطا و  همحزلاقح  لـثم  دنراپـسیم و  اههاگـشیامن 
«. دشاب دنس  بجومب  دهعت  لصا  هچ  رگا  هدش  دهعت  نآ  وحن  هعطاقمب و  هک  یئاهراک 

دشاب هدش  قیرح  ای  لیس  تقرس ، راچد  دنـس  هکنآ  دننام  دشاب . هدش  فلت  ای  دوقفم  هرظتنم  ریغ  ثداوح  هطـساوب  دنـس  هک  يدراوم  رد  - 6
«1312  » هدام قش 4  دنک . تابثا  ار  دوخ  ءاعدا  نینچمه  هثداح و  یهاوگ  هلیسوب  دناوتیم  تسا  عفتنم  دنس  زا  هک  یسک  تروص  نیا  رد  هک 

«. دشاب هدش  فلت  ای  دوقفم  هرظتنم  ریغ  ثداوح  هطساوب  دنس  هک  یتروص  رد  : » م ق .
بصغ و فـالتا و  بیبـست و  دراوم  دـننام  دـشابیمن  تادـهعت  تاـعاقیا و  دوقع و  رد  لـخاد  هک  يرگید  روما  يرهق و  نامـض  دراوم  - 7

م: ق . « 1312  » هدام قش 5  ءافیتسا .
«. دشابن تاعاقیا  دوقع و  رد  لخاد  هک  يرگید  روما  يرهق و  نامض  دراوم  رد  »

دشاب نآ  تاجردنم  ای  دافم  اب  فلاخم  هک  يوعد  تسا  هدش  زرحم  همکحم  رد  نآ  رابتعا  هک  يدنـس  ای  یمـسر  دنـس  لباقم  رد  رکذت 1 -
ای یمـسر  دنـس  لباقم  رد  : » م ق . « 1309  » هدام دـشاب . لایر  دـصناپ  زا  رتمک  دنـس  عوضوم  هچ  رگا  دـشابیمن ، تابثا  لباق  یهاوگ  هلیـسوب 

«. ددرگیمن تابثا  تداهشب  دشاب  نآ  تاجردنم  ای  دافم  اب  فلاخم  هک  يوعد  هدش  زرحم  همکحم  رد  نآ  رابتعا  هک  يدنس 
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رد نآ  رابتعا  هک  يدنـس  ای  یمـسر  دنـس  لباقم  رد  اهنآ  لاثما  ءاربا و  خـسف ، هلاـقا ، نید ، تخادرپ  لـیبق  زا  قح  طوقـس  يوعد  رکذت 2 -
يوعد : » م ق . « 1308  » هدام دشاب . لایر  دصناپ  زا  رتمک  دنس  عوضوم  هچ  رگا  دوشیمن ، هتفریذپ  یهاوگ  هلیـسوب  تسا  هدش  زرحم  همکحم 

هدش و زرحم  همکحم  رد  نآ  رابتعا  هک  يدنس  ای  یمسر  دنـس  لباقم  رد  اهنآ  لاثما  ءاربا و  خسف ، هلاقا ، نید ، تخادرپ  لیبق  زا  قح  طوقس 
«. تسین تابثا  لباق  تداهشب  دشاب  لایر  دصناپ  زا  رتمک  دنس  عوضوم  هکنآ  ول 

(. دوش هعجارم  اجنآب  هدیدرگ  نایب  دانسا  باتک  رد  م  ق . 1308 و 1309 »  » هدام ود  حرش  )
رد دنناوتیم  نیلماعتم  نیاربانب  دوریمن . رامـشب  یمومع  مظن  نیناوق  زا  دشابیم  لایر  دصناپ  زا  شیب  هک  يواعد  رد  یهاوگ  نتفریذـپن  هتکن -

. دنرآ رامشب  ًانمض  ای  ًاحیرص  دنک  تابثا  ار  دادرارقب  هطوبرم  روما  ناوتب  هک  ۀلدا  هلمج  زا  ار  یهاوگ  دوخ  دادرارق 
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دهاش طیارش  رد  مود - باب 

هراشا

هتخانـش ربتعم  یماگنه  تداهـش  درادـیم . مـالعا  يرگید  ناـیز  نییعادـتم و  زا  یکی  عفنب  ار  يرما  دوجو  هک  تسا  یـسک  هاوگ  اـی  دـهاش 
: دشاب ریز  طیارش  ياراد  دهاش  هک  دوشیم 

تیلها - 1

تبسن عتمت  تیلها  هکنانچ  دشابیمن ، ناسکی  قوقح  یمامتب  تبسن  نآ  تسا و  فیلکت  قح و  ندش  اراد  رب  ناسنا  تیلباق  زا  ترابع  تیلها 
ق. « 958  » ةدام روتسدب  یلو  دنکیم ، ادیپ  همتاخ  وا  گرم  اب  عورـش و  ناسنا  ندش  دلوتم  هدنز  اب  م  ق . « 956  » ةدام روتسدب  یندم  قوقحب 
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تـسا یندم  قوقح  زا  ضعب  دشاب . هتـشاد  ینوناق  تیلها  رما  نیا  يارب  هکنآ  رگم  دنک  ارجا  لامعا و  ار  دوخ  قوقح  دناوتیمن  سکچـیه  م 
تداهـش تسا  لیبق  نآ  زا  دشاب ، غلاب  هدنهد  قالط  دیاب  م  ق . « 1136  » ةدام روتـسدب  هک  قالط  دننام  دوشیم  اراد  ینیعم  نس  رد  ناسنا  هک 

هب هک  ار  یلافطا  تداهش  : » م ق . « 1314  » هدام تسا . مامت  لاس  هدزناپ  نآ  ءادا  يارب  تیلها  م  ق . « 1314  » ةدام موهفم  زا  طبنتسم  ربانب  هک 
ار لافطا  لیبق  نیا  تداهش  نوناق  هک  يدراوم  رد  رگم  دومن ، عامتسا  عالطا  دیزم  يارب  تسا  نکمم  طقف  دناهدیسرن  مامت  لاس  هدزناپ  نس 

«. دشاب هتخانش  ربتعم 

لقع - 2

نونجم راتفگ  تشذـگ  تمومیق  رجح و  رد  مهد  باتک  رد  ًاصوصخم  ررکم  هکنانچ  دـشاب و  لقاع  دـهاش  هک  تسا  ربتعم  ینامز  تداهش 
، دشاب یمئاد  نونج  هک  تسیتروص  رد  رما  نیا  دوشیمن . هتخانـش  ربتعم  تهج  نیدب  دشابیمن و  دامتعا  لباق  یغامد  باصعا  لالتخا  رثا  رد 

هقافا  لاح  رد  وا  تداهش  دشاب  يراودأ  هاوگ ، نونج  هاگره  یلو 
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قـش هک  تسنیا  دشاب . نهذ  روضح  ياراد  الماک  يراودأ  نونجم  هک  دیامن  لصاح  نانیمطا  دیاب  هاگداد  دروم  نیا  رد  دوب . دـهاوخ  ربتعم 
. دوشیمن هتفریذپ  یگناوید  لاح  رد  هناوید  تداهش  هک  دیامنیم  حیرصت  م  ق . « 1313  » هدام  6

لباق دیامنیم  شومارف  ار  نآ  ضعب  ای  روما  بلغا  تسا و  یشومارفب  التبم  هک  یسک  تداهـش  هطوبرم ، داوم  نوناق و  حور  زا  طبنتـسم  ربانب 
ار رما  تقیقح  دـنکیم  ناـیب  هک  ار  رگید  تمـسق  دـشاب و  هدوـمن  شوـمارف  ار  هـعقاو  زا  یتمـسق  تـسا  نـکمم  اریز  دوـب ، دـهاوخن  داـمتعا 

تداهـش نیارباـنب  دـبایرد . وا  راـتفگ  زا  ار  رما  تقیقح  دـناوتب  دـهاش  زا  همزـال  تاـقیقحت  اـب  سرداد  هکنآ  رگم  دـهد ، هوـلج  نوـگرگد 
. دریگ رارق  يوعد  تبثم  دناوتیمن  دناهدش  یغامد  فعض  ياراد  نس  ربک  رثا  رد  هک  یصاخشا 

هلب صخـش  تسا  نکمم  نیاربانب  درادن ، یهجوت  درذگیم  وا  لباقم  رد  هک  يروماب  ًامومع  هک  تسا  یـسک  هلب  تسا . نونجم  مکح  رد  هلب 
رگم دومن  دامتعا  هلب  راتفگب  ناوتیمن  تهج  نیدب  دـشاب ، هدومنن  طبـض  دوخ  غامد  رد  دـهدیم  یهاوگ  نآ  زا  هک  ار  يرما  تایئزج  یمامت 

. دروآ تسدب  وا  راتفگ  زا  ار  رما  تقیقح  دناوتب  مزال  تاقیقحت  هلیسوب  سرداد  هکنآ 
. دشابیمن تداهش  رابتعا  زا  عنام  شیلام  قوقح  لاوما و  رد  وا  تافرصت  ندوبن  یئالقع  تسا و  لقاع  وا  اریز  دشابیم ، ربتعم  هیفس  تداهش 
رارق تداهش  نتفریذپ  طرش  ار  نامیا  ینوناق  داوم  زا  کیچیه  تسا . نامیا  نآ  هداد و  رارق  دهاش  رد  يرگید  طرـش  هیماما  قوقح  رکذت -
طرش نامیا  هک  دشابیم  ملسم  تسا ، تداهش  شریذپ  عناوم  طئارـش و  نایب  ماقم  رد  هک  م  ق . « 1313  » هدامب هجوت  اب  نیاربانب  تسا . هدادن 

دشابیمن ینوناق ، ةراما  هیماما ، قوقح  رد  هنیب  دننام  ناریا  یندم  قوقح  رد  تداهش  هک  تسنآ  مه  رما  نیا  تلع  دشابیمن . تداهش  نتفریذپ 
ریثأت  شزرا و  هجرد  صیخشت  : » یندم یسرداد  نیئآ  « 424  » هدام روتسدب  تسا و  رما  تقیقح  فشک  يارب  هکلب 
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دیامنیم رظن  لامعا  يوعد  باحصاب  تبسن  هک  دوش  دهاش  یبهذم  تابـصعتب  هجوتم  سرداد  هکنانچ  نیاربانب  تسا .» هاگداد  رظنب  یهاوگ 

. دهدیمن نآب  ار  مزال  شزرا 

دشاب هدشن  یئانج  تازاجمب  موکحم  - 3

یلو تسا ، هتـسنادن  هاگداد  رد  نتفریذپ  لباق  ار  یئانج  تازاجمب  نیموکحم  یهاوگ  قالطا  روطب  هچ  رگا  هدام  م ) هدام 1313 ق . قش 1  )
نوناق ةدام  نوناق و  ۀلیسوب  رگم  دومن  مورحم  نآ  زا  تهج  نودب  ار  یـسک  ناوتیمن  تسا و  دارفا  یعامتجا  قوقح  زا  یکی  نداد ، تداهش 

روتـسدب هک  تسا  یمادام  یئانج  تازاجمب  نیموکحم  تداهـش  نتفریذپن  هک  دسریم  رظنب  نیاربانب  تسا ، يرفیک  نوناق  داومب  رظان  یندـم 
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تازاجمب موکحم  هک  دـیآیم  لمعب  یتروص  رد  تیثیح  هداعا  دـشاب و  هدـشن  اـهنآ  زا  تیثیح  ةداـعا  یمومع  تازاـجم  نوناـق  « 58  » هدام
. دشاب هتشادن  يدیدج  یئازج  تیموکحم  تازاجم ، مامتا  خیرات  زا  لاس  هد  فرظ  رد  یئانج ،

دشاب هدومن  مورحم  مکاحم  رد  نداد  تداهش  قح  زا  ار  اهنآ  دوخ  مکح  رد  همکحم  هک  دشابن  هحنج  رماب  موکحم  - 4

تیثیح ةداعا  یمومع  تازاجم  نوناـق  « 57  » هدام روتـسدب  هک  تسا  یتروص  رد  ـالاب  دروم  دـننام  روبزم  دروم  م .) هدام 1313 ق . قش 2  )
يدیدج یئازج  تیموکحم  تازاجم ، مامتا  خیرات  زا  لاس  جنپ  تدم  رد  هحنج ، تازاجمب  موکحم  هک  تسیتروص  رد  نآ  دـشاب و  هدـشن 

يارب دشاب ، هدش  دـیق  همکحم  مکح  رد  هک  تسیتروص  رد  هحنج  تازاجمب  نیموکحم  تداهـش  نتفریذـپن  هکنآ  دـیق  ماما  دـشاب . هتـشادن 
بجوـم هک  يدراوـم  دوـشیمن و  یعاـمتجا  قوـقح  زا  تیمورحم  بجوـم  دوـخ  يدوـخب  هحنج  باـکترا  تـلعب  تیموـکحم  هـک  تـسنآ 

زا تیمورحم  اـب  همزـالم  نآ  هک  تسا  یئاـنج  تیموـکحم  رد  هچنآ  سکعلاـب  دـیامن ، دـیق  دوـخ  مکح  رد  دـیاب  سرداد  تسا  تیمورحم 
. دراد یعامتجا  قوقح 

دشاب هدادن  رارق  دوخ  لغش  ار  يدکت  يدرگلو و  - 5

ناوتیمن  دنشاب  هداد  رارق  دوخ  لغش  ار  يدکت  هک  یناسک  درگلو و  صاخشا  راتفگب  م ) هدام 1313 ق . قش 3  )
 197 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

. دنشاب هدش  عیمطت  دوخ  راتفگ  رد  هک  دوشیم  نانآ  تمهت  بجوم  نانآ  یقالخا  تیعضو  اریز  دومن . دامتعا 

دشابن قالخا  داسفب  فورعم  - 6

فلتخم ناکم  نامز و  رابتعاب  نآ  تسا و  فرع  رظنب  دوشیم  هتخانش  قالخا  داسف  بجوم  هک  یلامعا  صیخـشت  م ) هدام 1313 ق . قش 4  )
تلادع هرئاد  تسا . هداد  رارق  ار  تلادع  روبزم ، طرـش  ياجب  هیماما  قوقح  درک . نایب  ار  ینیعم  دودح  نآ  يارب  ناوتیمن  نیاربانب  دـشابیم .

. تسا هدومن  نایب  قالخا ) داسفب  فورعم   ) ترابعب ناریا  یندم  نوناق  هچنآ  زا  تسا  رتعیسو  هیماما  قوقح  رد 

دشاب هتشادن  يوعد  رد  یصخش  عفن  - 7

هراشا

لاـمتحا یهاوـگ ، رما  رد  هاوـگ  نتـشاد  یـصخش  عـفن  اـب  تسیرادـفرطب و  مهتم  دـهاش  تروـص  نـیا  رد  اریز  م ) هداـم 1313 ق . قش 5  )
. دریگ رارق  رما  تقیقح  زا  فشاک  دوش و  سرداد  دامتعا  بجوم  دناوتیمن  وا  راتفگ  دوریم و  وا  غورد  يرادفرط و 

زا م  هدام 1313 ق . دیامنب . عامتسا  ار  وا  تداهش  دیابن  سرداد  دوشیمن و  هتفریذپ  دشابن  اراد  ار  الاب  طیارـش  زا  یکی  هک  يدهاش  یهاوگ 
یـسرداد نیئآ  ق  « 412  » هدام هک  يروطب  و  دـنک . عاـنتما  نآ  شریذـپ  زا  يوعد  باحـصا  داریا  نودـب  دـیاب  سرداد  تسا و  هرمآ  نیناوق 

سرداد دنشاب .» هتشاد  یهاوگ  ءادا  تیلها  یندم  نوناق  قباطم  هک  یصاخشا  زا  رگم  دوشیمن  عامتـسا  یهاوگ  : » هک دیامنیم  حیرـصت  یندم 
. دیامن عامتسا  عالطا  دیزم  يارب  یتح  ار  نانیا  راتفگ  دناوتیمن 

هاوگ حرج  هرصبت -

یهاوگب مهتم  ار  وا  هک  دهاش  رد  یتیعضو  تابثا  هلیسوب  تسا  تداهش  نتخادنا  رابتعا  زا  نآ  دشابیم و  مالسا  قوقح  حالطصا  هاوگ  حرج 
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: دنیامن حرج  ار  اههاوگ  دنناوتیم  يوعد  باحصا  ریز  دراوم  رد  : » م د . ا . ق . « 413  » ةدام روتسدب  دیامنیم . عقاو  فالخ  رب 
 198 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

. دشاب مود  هقبط  زا  موس  هجرد  ات  یببس  ای  یبسن  تبارق  يوعد  باحصا  زا  یکی  هاوگ و  نیب  هک  یتروص  رد  - 1»
. دشاب یمودخم  مداخ و  تمس  يوعد  باحصا  زا  یکی  هاوگ و  نیب  هک  یتروص  رد  - 2

یئازج يوعد  ای  دـشاب و  حرطم  ـالعف  یئازج  اـی  یندـم  يوعد  دوشیم  هداد  وا  ررـض  رب  یهاوگ  هک  یـسک  هاوگ و  نیب  هک  یتروص  رد  - 3
«. تسا هتشذگن  یعطق  مکح  رودص  زا  هحنج  تروص  رد  لاس  ود  یئانج و  تروص  رد  لاس  جنپ  زونه  هدوب و  حرطم  ًاقباس 

دناوتیم هک  تسا  وا  اریز  دـهدیم ، یهاوگ  وا  ناـیزب  دـهاش  هک  تسا  یـسک  قوقح  زا  دوشیم  طابنتـسا  ـالاب  ةداـم  زا  هکناـنچ  دـهاش  حرج 
نآ هکنآ  ای  تسا  هتخاس  راداو  نتفگ  غوردب  ار  دهاش  هدومن و  فرحنم  تقیقح  نایب  هار  زا  ار  دهاش  الاب  هناگهس  روما  هک  دهد  صیخـشت 
دنک حرج  ار  دهاش  دناوتیمن  هاگداد  دیامنن ، هدافتـسا  دوخ  قح  زا  وا  هچنانچ  نیاربانب  دیوگیم . ار  تقیقح  تسا و  ریثأتیب  دـهاش  رد  روما 

وا عفنب  هک  یـسک  ای  هاوگ  قیدـصت  دروم  حرج  تلع  هک  یتروص  رد  : » م د . ا . ق . « 415  » هدام روتـسدب  هک  تسنیا  دریذپن . ار  وا  یهاوگ  و 
نودب دوش  رضاح  عالطا  راهظا  يارب  هاگره  دش و  دهاوخن  یهاوگب  مزلم  هاوگ  ددرگ ، مولعم  هاگداد  رب  ای  دوش  عقاو  دوشیم ، هداد  یهاوگ 

«. ددرگیم عامتسا  وا  تاراهظا  عالطا  دیزم  يارب  طقف  دنگوسب  جایتحا 
یهاوگ وا  لیلد  هچنانچ  دراد و  زاربا  حرج  رب  ار  دوخ  لـیلد  دـناوتیم  هدومن  حرج  هک  یـسک  دریذـپن  ار  هاوگ  حرج  يوعد  فرط  هچناـنچ 

. دیامن رضاح  تداهش  ءادا  يارب  ار  دوخ  ناهاوگ  تسا ،
199 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

تداهش طیارش  رد  موس - باب 

دشاب نیقی  عطق و  يور  زا  دیاب  تداهش  - 1

دهاش درادن . يرابتعا  وا  تداهـش  دهد  یهاوگ  دیدرت  نظ و  يور  زا  هچنانچ  دشاب و  هتـشاد  نیقی  دهدیم  تداهـش  هک  يرماب  دیاب  دـهاش 
دهاش ار  وا  دشاب  یئانیب  سح  ۀلیـسوب  رما  رب  عالطا  هک  یتروص  رد   ) دشاب هتفای  عالطا  تداهـش  دروم  رب  دوخ  يرهاظ  ساوح  هلیـسوب  دیاب 

ای فالتا  تقرس ، بصغ ، فرصت ، رب  تداهش  هک  یسک  نیاربانب  دنیوگ .) یعمس  دهاش  ار  وا  دشاب  یئاونش  سح  ۀلیسوب  هچنانچ  يرصب و 
یلو دوب ، دهاوخن  عومـسم  روما  نیاب  تبـسن  روک  تداهـش  هک  دوب  نآ  رب  دیاب  هک  تسنیا  دشاب . هدید  ار  نآ  دیاب  دـهدیم  برـض  حرج و 

رب یهاوگ  هک  یـسک  داد و  دـنهاوخ  یهاوگ  دـشاب  دوصقم  نیبم  هک  یتاراشا  ای  نتـشون و  ۀلیـسوب  نانیا  دـشابیم . ربتعم  رک  لال و  تداهش 
هلیـسوب رما  نیا  رد  اریز  تسا ، ربتعم  روک  صخـش  یهاوگ  روبزم  دروم  رد  نیاربانب  دشاب ، هدینـش  رقم  زا  ار  نآ  دیاب  دـهدیم  يرگید  رارقا 

دوب و دهاوخ  نکمم  زین  یئاونـش  سح  ۀلیـسوب  رقم  یئاسانـش  دیامن و  ادـیپ  تسا  یجراخ  رما  هک  رقم  رارقا  رب  نیقی  دـناوتیم  یئاونـش  ةوق 
«. دیدرت کش و  روطب  هن  دشاب  نیقی  عطق و  يور  زا  دیاب  تداهش  : » دیوگیم م  ق . « 1315  » ةدام درادن . رقم  ندیدب  جایتحا 

دشاب يوعد  اب  قباطم  دیاب  تداهش  - 2

دافم دشاب و  يرماب  تبـسن  يوعد  هاگره  الا  دـشاب و  یعدـم  يوعد  اب  قباطم  هک  دوش  سرداد  دزن  يوعد  تابثا  بجوم  دـناوتیم  یتداهش 
یهاوگ  نینچ  اریز  تسا ، رثاالب  یهاوگ  دیامن ، تابثا  ار  يرگید  رما  ناهاوگ  راتفگ 

 200 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
، دـنک تابثا  ار  يوعد  یلقع  مزاول  زا  یکی  ناهاوگ  راتفگ  دافم  هاـگره  یلو  دـناسر ، توبثب  ار  نآ  دریگ و  رارق  يوعد  رب  لـیلد  دـناوتیمن 

نیا رد  اریز  دشاب ، يوعد  دروم  کیکفت  لباق  ریغ  رـصحنم  مزاول  زا  یهاوگ  دروم  هچنانچ  دریگ  رارق  يوعد  رب  لیلد  دـناوتیم  یهاوگ  نآ 
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تابثا ار  يوعد  زا  يرادـقم  ناهاوگ  راتفگ  دافم  هاگره  تسا  نینچمه  دـیامنیم . ادـیپ  موزلم  دوجوب  عطق  سرداد  مزال  تاـبثا  اـب  تروص 
. دوب دهاوخ  ربتعم  دوشیم  تباث  هک  يرادقمب  تروص  نیا  رد  هک  دیامن 

دشاب هتشاد  قفاوت  ینعم  رد  دیاب  دوهش  تداهش  - 3

هبنج تداهـش  رد  ظافلا  اریز  دوشیمن ، تداهـش  يرابتعایب  بجوم  دشاب  هتـشاد  ینعم  رد  قفاوت  هچنانچ  ظفل ، رد  ناهاوگ  راتفگ  فالتخا 
ریز داوم  هکنانچ  دنکیم ، تابثا  ار  رما  عقاو  دشاب  قفاوم  رگیدکی  اب  دوهش  راتفگ  دافم  هچنانچ  دراد و  هعقاو  تقیقح  فشک  يارب  تیقیرط 

دـشاب اعدا  زا  رتمک  ای  قفاوم  ینعم  رد  فلاخم و  ظفل  رد  رگا  یلو  دشاب  يوعد  اب  قباطم  دیاب  تداهـش  : » م ق . « 1316  » هدام دیامنیم : نایب 
«. درادن يررض 

«. درادن یلاکشا  دشابن  تداهش  عوضوم  رد  فالتخا  بجوم  رگا  رما  تایصوصخ  رد  دوهش  فالتخا  : » م ق . « 1318  » هدام
رد رگم  دوب  دهاوخن  رثا  لباق  دنهد  تداهـش  فالتخاب  دوهـش  رگا  نیاربانب  دشاب ، دحتم  ًادافم  دـیاب  دوهـش  تداهـش  : » م ق . « 1317  » هدام

«. دیآ تسدب  ینقیتم  ردق  اهنآ  تاراهظا  دافم  زا  هک  یتروص 
رد دـنک  هماقا  يرگید  هیلع  رب  دوخ  غاب  ناتخرد  زا  هلـصا  ندـیرب 100  رثا  رد  تراسخ  هبلاطم  يوعد  رد  دـهاش  تشه  یـسک  هاگره  الثم 

هک  دنهد  یهاوگ  اهنآ  زا  رفن  هس  هاگداد 
 201 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

دهاش هس  تسا و  هدیرب  هلـصا  داتفه  هک  دنهد  یهاوگ  اهنآ  زا  رفن  ود  تسا و  هدومن  عطق  هدناوخ  ار  غاب  ناتخرد  زا  هلـصا  هاجنپ  دـناهدید 
تراسخ تخادرپب  یـسرداد  دنهدیم ، هلـصا  هاجنپ  ندیربب  یهاوگ  رگید  دهاش  هس  تسا و  هدیرب  ار  هلـصا  دون  دناهدید  هک  دنهد  یهاوگ 
موکحم ار  ناهاوخ  رگید  هلـصا  هاجنپ  تراـسخب  تبـسن  دـیامنیم و  رداـص  يار  تسا  دوهـش  راـتفگ  نقیتم  ردـق  هک  تخرد  هلـصا  هاـجنپ 

. دشابیم هلصا  هاجنپ  ندیرب  ددرگیم  تباث  دوهش  راتفگ  زا  هچنآ  اریز  دیامنیم ،
202 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

تداهش رب  تداهش  مراهچ - باب 

رب تداهـش  دـهد . یهاوگ  هاـگداد  رد  تسا  هدینـش  جراـخ  رد  يرگید  زا  هک  ار  هچنآ  یـسک  هک  تسنآ  زا  تراـبع  تداهـش  رب  تداـهش 
ربتعم ریز  دراوم  رد  طقف  تداهش  رب  تداهش  دوب . دهاوخ  ربتعم  دریگ  رارق  يوعد  رب  لیلد  دناوتیم  یلصا  تداهش  هک  يدراوم  رد  تداهش 

: دشابیم
. دشاب هدرک  تافو  یلصا  دهاش  هک  يدراوم  رد  فلا -

تسا نینچمه  نآ . لاثما  سبح و  يرامیب و  دننام  ددرگ ، رضاح  هاگداد  ۀسلج  رد  دناوتن  یعنام  ۀطساوب  یلصا  دهاش  هک  یتروص  رد  ب -
زا عانتما  ای  دـشاب و  هتـشادن  روضح  زا  عنام  هدومنن و  توف  یلـصا  دـهاش  هاگره  اـما  دزرو . عاـنتما  تداهـش  ءادا  زا  یلـصا  دـهاش  هاـگره 
رد تداهش  رب  تداهش  : » م ق . « 1320  » هدام دوب . دهاوخن  ربتعم  وا  راتفگ  دوشیمن و  هتفریذپ  هاگداد  رد  یعرف  دـهاش  دـیامنن ، زین  تداهش 

«. دوش رضاح  دناوتن  هریغ  سبح و  رفس و  يرامیب و  لثم  يرگید  عنام  ۀطساوب  ای  هتفای  تافو  لصا  دهاش  هک  تسا  عومسم  یتروص 
203 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

تداهش شزرا  مجنپ - باب 

رد يوعد  تابثا  يارب  هک  دنک  هماقا  هاوگ  نادنچ  دناوتیم  یعدـم  و  تسا ، هدومنن  نییعت  يوعد  تابثا  يارب  ار  ناهاوگ  ةدـع  یندـم  نوناق 
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هاوگ راهچ  زا  رتمکب  هک  تسنآ  بلغا  یقوقح  ياههدـنورپ  رد  یلمع  ۀـیور  یلو  دـشاب ، رفن  هس  اـی  ود  هچ  رگا  دـشاب ، یفاـک  سرداد  رظن 
هک یناهاوگ  ةدع  نیرتمک  نوناق  يواعد  ضعب  رد  ًائانثتسا  دشاب ، رگید  لیلد  دییأت  ای  لیمکت  يارب  یهاوگ  هکنیا  رگم  دنیامنیمن ، دانتـسا 

بوصم راسعا  نوناق  « 23  » هدام هب . موکحم  زا  راسعا  يوعد  دننام  تسا ، هدومن  نییعت  دریگ  رارق  يوعد  تابثا  رب  لیلد  دناوتیم  نانآ  ۀتفگ 
علطم وا  یناگدنز  تشیعم و  عضو  زا  هک  یـصاخشا  زا  رفن  راهچ  لقاال  یبتک  تداهـش  دـیاب  راسعا  یعدـم  : » دـیوگیم هاـم 1313  رذآ   20

 ...«. دیامن همیمض  دوخ  لاح  ضرعب  دنشاب 
هچ رگا  ناهاوگ  راتفگ  زا  هچنانچ  نیاربانب  تسا .» هاـگداد  رظنب  یهاوگ  ریثأـت  شزرا و  هجرد  صیخـشت  : » م د . ا . ق . « 424  » هدام روتسدب 
رد تسناوتن  نانآ  راتفگ  هاگره  دیامنیم و  رداص  يأر  نآ  قبط  هاگداد  دیدرگ ، تابثا  هاگداد  رظن  رد  یعدم  يوعد  دشاب ، مک  نانآ  ةدـع 

. دشاب رایسب  ناهاوگ  ةدع  هچ  رگا  دیامنیم ، موکحم  يوعد  تابثا  مدعب  ار  یعدم  هاگداد  دنک ، تابثا  ار  يوعد  هاگداد  رظن 
دـشابیم فلتخم  ناهاوگ  هدع  يوعد ، عوضوم  رابتعاب  تسا و  دودحم  يوعد  تابثا  يارب  ناهاوگ  ةدع  هیماما )  ) مالـسا قوقح  رد  رکذت -

. ددرگیم نایب  الیذ  راصتخا  روطب  هک 
سانلاقح  هللاقح و  تسا : مسق  ود  رب  تداهش  عوضوم 
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تدایق قحـس و  طاول و  دـننام  ددرگیم  تباث  درم  هاوگ  راهچب  هاـگ  روما  نآ  دـشاب و  یمومع  هبنج  ياراد  هک  تسیروما  نآ  و  هللاقح . - 1

هـس ای  درم  راهچ  تداهـش  انز  رد  هک  وحن  نیدب  دوشیم  هتفریذپ  زین  نانز  تداهـش  انز  مرج  رد  دوشیم . تابثا  درم  دهاش  راهچ  ۀلیـسوب  هک 
درم و کی  هاگره  تسا و  دـلج  وا  تازاجم  دـنهد  یهاوگ  نز  راـهچ  درم و  ود  هاـگره  ددرگیم و  نصحم  رب  مجر  بجوم  نز  ود  درم و 

درم دهاش  ود  ۀلیسوب  نآ  لاثما  رکسم و  برش  تقرس ، دننام  رگید  دودح  رد  اما  دوشیمن . هتفریذپ  اهنآ  تداهـش  دنهد  تداهـش  نز  شش 
. دوشیمن تباث  نز  راهچ  یهاوگ  ای  مسق  درم و  دهاش  کی  یهاوگب  ای  نز  ود  درم و  کی  یهاوگب  نامز  چیه  هللاقح  دوشیم . تابثا 

: تسا هتسد  هس  رب  دشابیم و  یصوصخ  ۀبنج  ياراد  هک  تسیروما  نآ  و  سانلاقح . - 2
. بسن يدهع و  تیصو  تلاکو ، علخ ، قالط ، دننام  دوشیم  تابثا  درم  دهاش  ود  ۀلیسوب  هک  يروما  فلا -

، ضارق لاوما ، نوید ، دننام  ددرگیم ، تابثا  مسق  درم و  دهاش  کی  ای  نز  ود  درم و  دـهاش  کی  ای  درم  دـهاش  ود  هلیـسوب  هک  يروما  ب -
. دوشیم هید  هیدأت  بجوم  هک  یتایانج  یکیلمت و  تیصو  نهر ، یضواعم ، دوقع  بصغ ،

. نز بویع  تدالو ، دننام  دوشیم : تابثا  نادرم  یهاوگ  یهارمه  هب  ای  یئاهنتب  نانز  ای  نادرم  یهاوگ  هک  يروما  ج -
205 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

تداهش زا  عوجر  رد  مشش - باب 

تـسا هداد  تداهـش  عقاو  فـالخ  رب  دوش  مولعم  اـی  دـنک  عوـجر  دوـخ  تداهـش  زا  دـهاش  هک  یتروـص  رد  : » م ق . « 1319  » هدام روتـسدب 
«. دوشیمن هداد  رثا  بیترت  وا  تداهشب 

ار نآ  بجوم  هکنآ  هاوخ  تسا ، هدوب  تقیقح  فالخ  رب  بذک و  وا  یهاوگ  هک  دراد  مالعا  دـهاش  هک  تسیفاک  تداهـش  زا  عوجر  يارب 
نآ بجومب  هکنآ  ای  و  تسا ، هداد  تداهـش  عقاو  فالخ  رب  هابتـشا ، ای  عیمطت  دیدهت ، دـننام  تاهج  زا  یتهجب  دـیوگب  هکنانچ  دـیامن  نایب 

یمکح هاگداد  هچنانچ  دیامن  عوجر  دوخ  تداهش  زا  هاوگ  هک  یتروص  رد  درادن . تابثاب  جایتحا  تداهش  زا  عوجر  نیاربانب  دنکن . هراشا 
رد تسا  هدومن  رداص  وا  یهاوگ  دانتـساب  یمکح  هاگداد  هچنانچ  دـیامنیم و  جراخ  لـئالد  دادـعا  تسا  هدومن  رداـص  وا  یهاوگ  دانتـساب 

فالخ رب  یـسرداد  هداعا  اریز  تساوخ ، یـسرداد  ةداعا  نآ  زا  ناوتیمن  دشاب  هدش  یعطق  مکح  هاگره  و  ددرگیم ، خـسف  رتالاب  ۀـلحرم 
تساوخ و یـسرداد  هداعا  ناوتیم  یندم  یـسرداد  نیئآ  « 592  » هدام رد  روکذـم  هنیعم  دراوم  رد  طقف  دـشابیم و  اهب  موکحم  ۀیـضق  رابتعا 
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الاب هدام  لومـشم  تسا و  یـسرداد  ةداعا  تاهج  زا  جراخ  تداهـش ، ندوب  عقاو  فالخ  ندـش  مولعم  نینچمه  تداهـش و  زا  عوجر  دروم 
بیبست باب  زا  هدومن و  يوعد  ۀماقا  ناهاوگ  ای  هاوگ  هیلع  رب  دناوتب  یمکح  نینچ  زا  ررـضتم  هک  دوب  دهاوخن  نآ  زا  عنام  رما  نیا  دوشیمن .

. دهاوخب ار  نآ  زا  هیشان  تاراسخ 
206 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

غورد تداهش  تازاجم  رد  متفه - باب 

: دیوگیم بذک  تداهش  لصف  رد  یمومع  تازاجم  نوناق  « 218  » هدام مود  تمسق 
راـهظا عقاو  فـالخ  رب  ًادـماع و  اـی  دـهدب  غورد  تداهـش  یقوقح  روما  رد  هربـخ  لـها  نیزیمم و  نیعلطم و  دوهـش و  زا  معا  سک  ره  »... 
موکحم لاـس  کـی  یلا  زور  تشه  زا  یبیدأـت  سبحب  یهافـش ، هاوخ  دـشاب  یبـتک  هاوخ  ددرگ ، رثؤـم  همکحم  مکح  رد  هک  دـنک  هدـیقع 

ربارب ود  هیدأت  هب  قوف  تازاجم  رب  هوالع  دـشاب  هتفرگ  یلام  ای  هجو  عقاو ، فالخ  رب  هدـیقع  راهظا  ای  غورد  تداهـش  ءازا  رد  رگا  دوشیم و 
هبلاـطم هداد  غورد  تداهـش  هک  یـسک  زا  دـناوتب  ررـضتم  هک  دوب  دـهاوخن  نآ  زا  عناـم  ریخا  رما  دوـشیم .» موـکحم  تسا  هتفرگ  هک  هچنآ 

. دیامنب هاوگ  زا  ار  دوخ  تراسخ 
207 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

هراما مراهچ - باتک 

تایلک

عاضوا و زا  تراـبع  هراـما  : » دـیوگیم م  ق . « 1321  » هدام هکناـنچ  یقوقح  حالطـصا  رد  تسا . تمـالع  ینعمب  تغل  رد  لوا ، حـتفب  هراـما 
«. دوشیم هتخانش  يرما  رب  لیلد  یضاق  رظن  رد  ای  نوناق  مکحب  هک  تسا  یلاوحا 

مولعم رما  نآ  دوشیم . تباث  یلوهجم  رما  نآ  ۀلیـسوب  هک  جراـخ  رد  تسا  یمولعم  رما  زا  تراـبع  هراـما  ددرگیم  مولعم  قوف  ةداـم  ناـیب  زا 
یئامنهار نودـب  هک  تسا  ءاعدا  دروم  نآ  دوجو  هک  دـیامنیم  يرماب  یئاـمنهار  ار  سرداد  هک  جراـخ  رد  تسا  یـصاخ  لاوحا  عاـضوا و 

لوهجم رما  نآ  دوجوب  مکح  دیدرگ  تفای  لاوحا  عاضوا و  نآ  هک  يدروم  ره  رد  تهج  نیدب  دشابیم ، لوهجم  رما  نآ  لاوحا ، عاضوا و 
. دوشیم

دنشابیم و لوهجم  رما  نآ  دلوم  هک  دنتسه  یبابسا  تابجوم و  هاگ  دیامنیم ، یئامنهار  لوهجم  رما  دوجوب  ار  سرداد  هک  یلاوحا  عاضوا و 
رد هک  تسا  یئارقتـسا  رب  ینتبم  مسق  ره  رد  هراما  رابتعا  دـنلوهجم . رما  نآ  يایاقب  راثآ و  زا  رگید  هاگ  دـنراد و  نآ  دوجو  اب  همزالم  هاگ 

، فرـصت ةراما  دروم  رد  الثم  دـیامنیم . دـییأت  ار  نآ  زین  قالخا  یعامتجا و  مظن  تیاعر  هاگ  تسا و  هدـمآ  لمعب  یهباشتم  هدـیدع  دراوم 
م: ق . « 35  » هدام رد  روکذم 

یمولعم يدام و  رما  کی  هک  تیکلام  ناونعب  فرـصت  دوش .» تباث  نآ  فالخ  هکنیا  رگم  تسا  تیکلام  لـیلد  تیکلاـم  ناونعب  فرـصت  »
تیکلام اب  همزالم  اـی  فرـصت  دـنکیم . یئاـمنهار  تسا  نییعادـتم  نیب  فـالتخا  دروم  هک  تیکلاـم )  ) یلوهجم رماـب  ار  سرداد  دـشابیم 

رد  هک  یئارقتسا  ۀلیسوب  یئامنهار  نیا  دشابیم . وا  تیکلام  راثآ  زا  ای  و  دراد ، فرصتم 
 208 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

تسد رد  ار  یلام  هک  یسک  هدش  هدید  مظنم  هعماج  رد  هک  يدروم  ره  رد  اریز  تسا ، هدش  طابنتـسا  هدمآ  لمعب  جراخ  رد  هفلتخم  دراوم 
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. تسنآ کلام  دربیم  عافتنا  فرصت و  هنوگ  ره  دراد و 

تاراما ماسقا 

هراشا

: دناهتسد ود  رب  تاراما  ددرگیم  مولعم  م  ق . « 1321  » هدام زا  هکنانچ 
. ینوناق ةراما  - 1
. یئاضق هراما  - 2

ره حرـش  دوشیم » هتخانـش  يرما  رب  لیلد  یـضاق  رظن  رد  ای  نوناق  مکحب  هک  تسا  یلاوحا  عاضوا و  زا  ترابع  هراـما  : » م ق . « 1321  » هدام
. دوشیم نایب  یلصف  رد  کی 

209 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

ینوناق هراما  لوا - لصف 

تایلک لوا - باب 

هروکذم تاراما  لثم  هداد  رارق  يرما  رب  لیلد  ار  نآ  نوناق  هک  تسا  یتاراما  ینوناق  تاراما  : » دیوگیم م  ق . « 1322  » هدام هکنانچ  فیرعت 
«. رگید نیناوق  رد  هحرصم  تاراما  ریاس  اهنآ و  ریغ  داوم 35 و 109 و 110 و 1158 و 1159 و  لیبق  زا  نوناق  نیا  رد 

. دیامنب یفرعم  دیاب  نوناق  ار  نآ  دراوم  اذل  تسا  هدش  هدیمان  ینوناق  هراما  هداد  رارق  یلوهجم  رما  رب  لیلد  نوناق  هکنآ  رظن  زا  ینوناق  ةراما 
فرط هاگره  درادـیم و  فاعم  رگید  لیلد  زاربا  زا  ار  وا  دراد  دوخ  عفنب  ینوناق  ةراما  ءاعدا  تابثا  يارب  هاـگداد  رد  یـسک  هک  يدراوم  رد 

يدروم ره  رد  دنک . تابثا  ار  نآ  دوجو  دیاب  دـیامن ، دوخ  عفنب  هدافتـسا  هراما  نآ  زا  دـهاوخب  هچنانچ  یعدـم  ددرگ  رکنم  ار  هراما  دوجو 
مکح رودـص  دـنادب و  لوهجم  رما  دوجو  زا  فشاک  ربتعم و  ار  نآ  تسا  فظوم  سرداد  دـشاب  دوجوم  یئاعدا  تابثا  رب  ینوناق  ةراما  هک 

ار نآ  فالخ  یلیلد  هلیـسوب  فرط  هکنآ  رگم  دیامن ، دیدرت  نآ  تیفـشاک  رد  دناوتیمن  دـشابیم و  بانتجا  لباق  ریغ  سرداد  يارب  نآ  قبط 
دـشاب یلام  فرـصتم  تیکلام  ناونعب  هک  ار  یـسک  نوناـق  م  ق . « 35  » هدام رد  روکذـم  فرـصت ، ینوناق  ةراما  دروم  رد  الثم  دـنک . تاـبثا 

تیکلام یعدم  دیامنیم و  هماقا  يوعد  شرف  رجات  زا  يرادیرخ  دنس  دانتساب  هک  یسک  دوش . تباث  نآ  فالخ  هکنآ  رگم  دسانـشیم  کلام 
وا و  کلم  روبزم  یلاق  هک  دنک  ءاعدا  خساپ ، رد  هدناوخ  هک  تسا  یفاک  دشابیم  ثلاث  صخش  فرصت  رد  هک  دشابیم  یلاق 

 210 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 
طقف ناهاوخ  دربیم . دهاوخب  هک  ار  یعافتنا  عون  ره  دیامنیم و  دوخ  لیمب  ار  تافرـصت  عاونا  ینعی  دـشابیم ، تیکلام  ناونعب  وا  فرـصت  رد 

زا دراد  تسد  رد  هک  ياهلدا  ۀلیـسوب  ار  دوخ  هناکلام ) فرـصت   ) يدام رما  دیاب  هدناوخ  تروص  نیا  رد  هک  دـیامن  راکنا  ار  نآ  ای  دـناوتیم 
ای تسا و  هدومن  بصغ  وا  زا  ار  لام  فرـصتم  هک  دـنک  تباث  هکنآ  ای  دـیامن و  تابثا  ناهاوگ  یهاوگ  یلحم و  تاقیقحت  هنیاـعم و  لـیبق 

تیکلام ناونعب  فرصت   ) هک دیامن  لالدتسا  دناوتیمن  الا  دراد و  فرصت  رد  ار  نآ  هراجا  ای  هعیدو و  هیراع  دننام  رگید  کلمم  ریغ  ببـسب 
رما نیا  اریز  تسا ) تناما  بصغ و  تیکلام و  زا  معا  عقاو  رد  دشاب  تیکلام  ناونعب  رهاظ  رد  ول  فرصت و  اریز  دشابیمن ، تیکلام  رب  لیلد 

دیامن و یفرعم  یلوتم  ار  دوخ  همانفقو  دانتـساب  یعدـم  هاگره  تسا  نینچمه  تسا . هتـسناد  تیکلام  زا  فشاک  ار  نآ  هتخانـش و  نوناق  ار 
اب دناوتیمن  تیفقو  باحـصتسا  اریز  دـیامن ، تابثا  ار  دوخ  یلعف  ۀـناکلام  فرـصت  هدـناوخ  دـنک و  ار  فرط  یفرـصتم  کلم  هیلخت  يوعد 
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. دشابیم لصا  رب  مدقم  هشیمه  هراما  لصا و  باحصتسا  تسا و  هراما  فرصت  هچ  دیامن ، تمواقم  یلعف  هناکلام  فرصت 
زا دناوتیمن  سرداد  ددرگ و  حیرصت  نآب  دوش و  هتخانـش  نوناق  هیحان  زا  دیاب  دیامنیم  حیرـصت  م  ق . « 1321  » هدام هکنانچ  ینوناق  تاراما 

. دهد تیارس  رگید  دراومب  ار  نآ  مکح  دشاب  تیولواب  سایق  هچ  رگا  سایق  هلیسوب  دنک و  زواجت  نآ  دودح 
211 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

ینوناق ةراما  رابتعا  دودح  مود  باب 

هراشا

تـسا ربتعم  تسین  تابثا  لباق  دوهـش  تداهـشب  هک  دشاب  يواعد  زا  هچ  رگا  يواعد  هیلک  رد  ینوناق  تاراما  : » دیوگیم م  ق . « 1323  » هدام
«. دشاب دوجوم  نآ  فالخ  رب  لیلد  هکنآ  رگم 

رد لقع  لمع  دربیم . یپ  یلوهجم  رما  رب  نآ  ۀلیـسوب  لقع  هک  تسا  جراخ  رد  دوجوم  لاوحا  عاضوا و  زا  ترابع  هراـما  تشذـگ  هکناـنچ 
کمکب تسا . هدـش  يروآعمج  لاوحا  عاـضوا و  نآ  رئاـظن  هابـشا و  رد  هک  دـشابیم  یـصقان  ءارقتـسا  ۀـجیتن  لوهجم  رما  ندروآ  تسدـب 

صقان ءارقتسا  هکلب  دوشیمن ، لصاح  تسا  هتفرگن  رارق  ءارقتسا  فارطا  رد  هک  یلوهجم  رما  دوجوب  نیقی  عطق و  نامز  چیه  صقان  ءارقتـسا 
. دسانشب نآ  نیشناج  عطق  ندوبن  رد  دنادب و  ربتعم  نوناق  دیاب  راچان  ار  يرما  نینچ  ددرگیم و  نآ  دوجوب  یعون  نظ  بجوم 

تـسد هراما  زا  دیاب  راچان  دومن ، ادـیپ  لوهجم  رما  تیعـضوب  نیقی  ناوتب  نآ  ۀلیـسوب  هک  دوش  تفای  هراما  فالخ  رب  یلیلد  هاگره  نیاربانب 
فالخ رب  یعطق  لیلد  هک  دشاب  ربتعم  يرماب  لهج  دروم  رد  دناوتیم  یتروص  رد  ینوناق  هراما  رگید  ترابعب  درک  راتفر  لیلد  قبط  دیشک و 
یمادام ینوناق  تاراـما  هک  دوب  نآ  رب  دـیاب  نیارباـنب  دـنایامنب . تسه  هک  هنوگنآ  ار  عقاو  دـیاشگب و  ار  کـیرات  ةدرپ  هک  دوشن  تفاـی  نآ 

. دشابن دوجوم  نآ  فالخ  رب  یلیلد  هک  دنربتعم 
تداهشب هک  دشاب  يواعد  زا  هچ  رگا  يواعد  هیلک  رد  ینوناق  تاراما  : » م ق . « 1323  » هدام دیامنیم . حیرصت  ار  رما  نیا  م  ق . « 1323  » هدام

تسا  ربتعم  تسین  تابثا  لباق  دوهش 
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«. دشاب دوجوم  نآ  فالخ  رب  لیلد  هکنآ  رگم 
رد ینوناق  ةراما  دش  نایب  هکنانچ  یلو  تسا ، هداد  رارق  دنـس  رارقا و  فیدر  رد  هدروآ و  رامـشب  هلدا  زا  یکی  ار  ینوناق  ةراما  یندم  نوناق 

یتابثا ةوق  هراما  الا  دیامنن و  تابثا  ار  نآ  فالخ  یلیلد  هک  دیامن  یلوهجم  رما  دوجوب  یئامنهار  ار  سرداد  دناوتیم  تسا و  ربتعم  یتروص 
نانآ نیب  دـندوب و  هوق  کی  ياراد  ود  ره  الا  دریگ و  رارق  دـناوتیمن  رگید  هلدا  فیدر  رد  ینوناق  ةراما  نیارباـنب  دـهدیم . تسد  زا  ار  دوخ 
دوخ ياعدا  تابثا  يارب  هک  یعدـم  دـندشیم . طقاس  ود  ره  دومنیمن  تیوقت  ار  ود  نآ  زا  یکی  یجراخ  رما  هاگره  دـشیم و  عقاو  ضراعت 

هراما دوجو  تسنآ  روخ  رد  هک  یلئاسوب  دیاب  یعدم  دریگ  رارق  فرط  راکنا  دروم  نآ  دوجو  هکنانچ  دـیامنیم  دانتـسا  هراماب  یـسرداد  رد 
. دنک تابثا  ار 

دراوـم رد  یعاـمتجا  مـظن  رظن  زا  یلو  دـشابیم  یقوـقح  قـطنم  لـقع و  رب  ینتبم  یلک و  ةدـعاق  ینوناـق  ةراـما  فـالخ  رب  لـیلد  نتفریذــپ 
رب تاراما  دنک . حیرصت  دیاب  نوناق  ار  روبزم  دراوم  دوشیمن . هتفریذپ  نآ  فالخ  رب  لیلد  ددرگیم و  ءانثتسا  اب  هجاوم  هدعاق  نیا  صوصخم 

: دنمسق ود 
. یبسن تاراما  - 1
. قلطم تاراما  - 2
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 ( La persomption relative یبسن ( تاراما  لوا - ثحبم 

يواعد هیلک  رد  ینوناق  تاراما  : » دـیوگیم م  ق . « 1323  » هدام دنـشابیم . ربتعم  هدشن  تباث  نآ  فالخ  ات  هک  دنتـسه  یتاراما  یبسن  تاراما 
«. دشاب دوجوم  نآ  فالخ  رب  لیلد  هکنآ  رگم  تسا  ربتعم  تسین  تابثا  لباق  دوهش  تداهشب  هک  دشاب  يواعد  زا  هچ  رگا 

هتخانش  یبسن  ینوناق  تاراما  یمامت  دوشیم ، طابنتسا  الاب  ةدام  قالطا  زا  هکنانچ 
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فرـصنم دوشیم  طابنتـسا  نآ  ندوب  قلطم  ۀصوصخم  داوم  زا  دشابیم و  قلطم  هراما  هک  اهب  موکحم  هیـضق  رابتعا  زا  الاب  هدام  . ) تسا هدـش 
هدام فرصت ) ةراما  « ) 35  » هداـم دروم  زا  دـنترابع  هک  تسا  هدرک  رکذ  ار  دروم  راـهچ  لاـثم  روطب  « 1322  » ةدام رد  یندـم  نوناق  تسا .)
هدام کلم ) ود  نیب  لصاف  راوید  ندوب  یصاصتخا  رد  نئارق  تیجح  ةراما  « ) 110  » هدام کلم ) ود  نیب  لصاف  راوید  كارتشا  هراما  « ) 109»

یتاراما اهنآ ) ریغ   ) ترابعب هناگراهچ ، دراوم  نایب  زا  سپ  و  نآ ) لالحنا  زا  سپ  حاکن و  ناـمز  رد  شارف  هراـما  « ) 1159  » هدام و  « 1158»
. تسا هدومن  هراشا  رگید  تاراماب  رگید ) نیناوق  رد  هحرصم  تاراما  ریاس  و   ) ترابعب تسا و  دوجوم  یندم  نوناق  رد  هک  ار 

 ( La presomption absolue قلطم ( تاراما  مود - ثحبم 

هراشا

دناوتب ات  دوشیمن  هتفریذـپ  نآ  فالخ  رب  لیلد  یمومع  مظن  ظفح  رظن  زا  هک  دنتـسه  ینوناق  تاراما  در ، لباق  ریغ  تاراما  ای  قلطم  تاراـما 
یگدیـسر يزاربا  ۀـلداب  دـنکیم و  در  ار  نآ  هاـگداد  ددرگ  هماـقا  هاـگداد  رد  یئاوعد  نینچ  هک  یتروص  رد  دزادـنیب . راـبتعا  زا  ار  ناـنآ 

وغل و يرما  نآب ، یگدیـسر  قلطم ، هراما  فالخ  لیلد  ریثأت  زا  نوناق  عنم  اب  تسا و  نآب  نداد  ریثأـت  يارب  ۀـلداب  یگدیـسر  اریز  دـیامنیمن ،
، دیامن حیرصت  نآب  دیاب  نوناق  هک  تسا  یئانثتسا  يرما  ینوناق ، ةراما  فالخ  رب  لیلد  نتفریذپن  دوب . دهاوخ  یـسرداد  نایرج  ءطب  بجوم 

داجیا هک  ةراماب  سرداد  دشاب ، عقاو  زا  فشاک  هک  یلیلد  ندوبن  تروص  رد  تسا و  تقیقح  عقاو و  فشک  يارب  يوعدـب  یگدیـسر  اریز 
دیامنیم کیدزن  تقیقحب  ار  وا  دوشیم و  زاربا  يوعد  باحـصا  فرط  زا  هک  هلیـسو  رهب  دیاب  سرداد  اذل  دنکیم ، لمع  دـیامنیم  یعون  نظ 

هکنانچ  دیامن  عنم  لیلد  نتفریذپ  زا  ار  وا  نوناق  هکنآ  رگم  دنک ، یگدیسر 
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. دشابیم اهب  موکحم  هیضق  رابتعا  دروم  رد 

اهب موکحم  ۀیضق  رابتعا 

هراشا

نیناوق رد  هک  تسا  هقلطم  تاراما  زا  یکی  دریگیم ، همـشچرس  نآ  زا  اهب  موکحم  هیـضق  رابتعا  هک  عقاو  اب  یئاهن  مکح  ندوب  قباطم  ةراـما 
رد وگتفگ  نوچ  یلو  تسا  یندم  یـسرداد  نیئآ  روخ  رد  اهب  موکحم  هیـضق  رابتعا  رد  ثحب  تسا . هدوب  دوجوم  زین  همیدـق  للم  زا  ضعب 

pothier زا يوریپ  هب  هسنارف  یندم  نوناق  ددرگ . نایب  اهب  موکحم  هیضق  رابتعا  زا  يرصتخم  هک  تسین  تبـسانمیب  دوشیم  قلطم  تاراما 
. دشابیم در  لباق  ریغ  تاراما  زا  يزراب  لاثم  نآ  تسا و  هدومن  نایب  ار  اهب  موکحم  هیضق  رابتعا  هلدا ، ثحبم  رد 

وگتفگب ددرگ و  لصف  لح و  دارفا  نیب  فالتخا  هک  دیامنیم  باجیا  تسا  نیناوق  یساسا  روظنم  یلصا و  فده  هک  یمومع  مظن  يرارقرب 
. دوش هداد  همتاخ  اهنآ  تازرابم  و 

نیاب ندیسر  يارب  دوش . رداص  یئاهن  مکح  دیاین و  لمعب  یـسرداد  هرود  کی  زا  شیب  فالتخا  کیب  تبـسن  هک  ددرگیم  بجوم  رما  نیا 
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. دشابیم عقاو  اب  قباطم  دوشیم  رداص  یگدیـسر  هرود  کی  زا  سپ  فالتخا  درومب  عجار  هک  یمکح  دـنک  ضرف  هدـش  راچان  نوناق  روظنم 
هکنآ ای  دشاب و  هدش  ماربا  روشک  ناوید  ۀلیـسوب  یـشهوژپ  يودـب و  هلحرم  رد  یگدیـسر  زا  سپ  هک  تسا  یمکح  یئاهن  مکح  زا  روظنم 

اهب موکحم  هیضق  رابتعا  دریگ  رارق  یئاهن  مکح  دروم  هک  يرماب  نوناق  فرط  زا  دشاب . هتشذگ  نآ ، ماجرف  ای  و  شهوژپ ، ضارتعا و  تدم 
( شهوژپ نیتسخن و   ) هجرد ود  یئاوعد  رهب  یتیهام  یگدیـسر  : » دـیوگیم یندـم  یـسرداد  نیئآ  نوناق  « 7  » هدام هک  تسنیا  دوشیم . اـطعا 

. تسا یسرداد  ةداعا  دروم  روبزم  ءانثتسا  دشاب .» هدرک  ءانثتسا  نوناق  هک  يدراوم  رد  رگم  دوب  دهاوخ 

یسرداد ۀداعا 

هراشا

یسرداد نیئآ  نوناق  زا  موس  لصف  رد  هک  تسا  یسرداد  ةداعا  دروم  رد  نآ  هدومن و  دروخ  رب  یئانثتـسا  اب  اهب  موکحم  هیـضق  رابتعا  لصا 
یمومع  مظن  ظفح  يارب  هنیعم  دراوم  رد  یسرداد  ةداعا  هزاجا  تسا . هدش  هداد  هزاجا  « 610 - 591  » هدام یندم 
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ضعب هتسناوتن  یعامتجا  تلادع  فاصنا و  هک  دوشیم  مولعم  تسا  هداد  هزاجا  ار  یسرداد  ةداعا  نوناق  هک  يدراومب  هجوت  اب  اریز  دشابیم ،
هیـضق رابتعا  هک  يرماب  تبـسن  ددـجم  یـسرداد  نیاربانب  دـنک . تیامح  ار  اهب  موکحم  هیـضق  رابتعا  ضرف  دراـگنا و  هدـیدان  ار  تاـبجوم 

هبترم کی  يارب  طقف  مه  یـسرداد  هداعا  دـشابیم و  عونمم  نوناق  فرط  زا  یـسرداد  ةداعا  دروم  رد  زج  تسا  هدروآ  تسدـب  اهب  موکحم 
رداص یسرداد  ةداعا  تساوخرد  ۀجیتن  رد  هک  یمکحب  تبـسن  : » دیوگیم یندم  یـسرداد  نیئآ  نوناق  « 607  » هدام تسا . هدش  هداد  هزاجا 

«. دش دهاوخن  هتفریذپ  یسرداد  ةداعا  رگید  دوشیم 
رابتعا ةراماب  دومن و  يوعد  دیدجت  داریا  ناوتیم  یئاوعد  لباقم  رد  يدراوم  هچ  رد  هک  تسنآ  دریگ  رارق  قیقحت  دروم  دـیاب  هک  یعوضوم 

؟ تسج دانتسا  اهب  موکحم  ۀیضق 
: ددرگیم بوسحم  يوعد  دیدجت  دشاب  اراد  ار  ریز  طئارش  قباس  يوعد  هب  هجوت  اب  هک  یئاوعد  ره 

يوعد نیفرط  تدحو  فلا -

رد يرگید  تیفرطب  یسک  هک  یئاوعد  دنشاب . اهنآ  ماقم  مئاق  ای  قباس و  يوعد  نیفرط  نامه  قحال  يوعد  نیفرط  هک  تسیتروص  رد  نآ  و 
عفتنم و مکح  نآ  زا  طـقف  ناـنآ  تسا و  رثؤم  يوعد  نیفرطب  تبـسن  دوشیم  رداـص  عوضوم  نیا  رد  هک  یمکح  دـیامنیم و  هماـقا  هاـگداد 

: ریز دراوم  رد  رگم  دنوشیمن ، ررضتم  عفتنم و  دناهتشادن  يوعد  نآ  رد  هلخادم  هک  یناسک  دندرگیم و  ررضتم 
و هیلا ، لقتنم  ثراو ، زا : دـنترابع  ماقم  مئاـق  تشذـگ  یندـم  قوقح  باـتک  لوا  دـلج  رد  هکناـنچ  يوعد - نیفرط  ینوناـق  ماـقم  مئاـق  - 1

. دنشابیم رادهدهع  ار  يوعد  نیفرط  فیلاکت  قوقح و  نوناق  دودح  رد  هک  يوعد  نیفرط  راکبلط 
هدش وا  عفنب  دهعت  هک  یثلاث  صخـش  تشذگ  یندم  قوقح  باتک  لوا  دـلج  رد  هکنانچ  تسا . هدـش  وا  عفنب  دـهعت  هک  یثلاث  صخـش  - 2

. ددرگیم عفتنم  تسا ، ثلاث  صخش  عفنب  دهعت  نآ  عوضوم  هدیدرگ و  رداص  يوعد  باحصا  نیب  هک  یمکح  زا  تسا ،
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يوعد عوضوم  تدحو  ب -

تبـسن یـسک  هک  یتروص  رد  دـشاب . نآ  زا  یتمـسق  اـی  قباـس و  يوعد  عوضوم  ناـمه  قحـال  يوـعد  عوـضوم  هک  تسیتروـص  رد  نآ  و 
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تبـسن دناوتیمن  ود  نآ  زا  کیچـیه  دـشاب ، هدـش  رداص  یئاهن  مکح  یگدیـسر  زا  سپ  هدومن و  يوعد  هماقا  يرگید  تیفرطب  یعوضومب 
همتاـخ عوضوم  نآـب  عجار  رفن  ود  نآ  نیب  فـالتخا  اریز  دـیامن . ددـجم  يوعد  هماـقا  يرگید  تیفرطب  نآ  زا  یتمـسق  اـی  عوضوم  ناـمهب 

الثم دوشیمن . هتفریذـپ  نآ  زا  یتمـسق  ای  عوضوم  نامهب  تبـسن  ددـجم  يوعد  هدومن و  ادـیپ  ار  اهب  موکحم  هیـضق  راـبتعا  تسا و  هتفریذـپ 
روبزم هناخ  تیکلمب  تبسن  يوعد  دناوتیمن  ًاددجم  دوش  موکحم  دنک و  يوعد  هماقا  يرگید  تیفرطب  هناخ  تیکلمب  تبـسن  یـسک  هاگره 

ًاددـجم دوش  موکحم  دـنک و  يوعد  هماقا  يرگید  تیفرطب  هناخ  تیکلمب  تبـسن  یـسک  هاگره  ـالثم  دوشیمن . هتفریذـپ  نآ  زا  یتمـسق  اـی 
دشاب یلوا  يوعد  عوضوم  زا  ریغ  ددجم ، يوعد  عوضوم  هاگره  اما  دیامنب . نآ  زا  یتمـسق  ای  روبزم  هناخ  تیکلمب  تبـسن  يوعد  دناوتیمن 
مکح دـنک و  يوعد  هماقا  رجأتـسم  تیفرطب  هناخ  هام  نیدرورف  هراجالا  لامب  تبـسن  رجوم  هکنانچ  الثم  دوشیمن  بوسحم  يوعد  دـیدجت 

، دنک ار  هناخ  نامه  هام  تشهبیدرا  هراجالا  لام  هبلاطم  دیامن و  يوعد  هماقا  روبزم  رجأتـسم  تیفرطب  دناوتیم  رجوم  نآ  دوش ، رداص  یئاهن 
هام نیدرورف  هراجالا  لاـم  زا  ریغ  هاـم  تشهبیدرا  هراـجالا  لاـم  دوشیمن و  بوسحم  يوعد  دـیدجت  يوعد ، ود  عوضوم  فـالتخا  اـب  اریز 

. تسا
رد دومن و  قباس  مکح  دافمب  هجوت  دـیاب  تسیرگید ، نیون و  يوعد  هکنآ  ای  تسا  ددـجم  يوعد  هحورطم ، ياوعد  هکنآ  صیخـشت  يارب 

.؟ دشابیم يرگید  رما  ای  تسا  هب  موکحم  نامه  قحال  يوعد  رد  تساوخرد  دروم  ایآ  هک  درک  تقد  نآ  هب  موکحم 

تلع تدحو  ج -

قح دـجوم  هک  تسا  يدام  ای  یقوقح  لمع  زا  ترابع  تلع  دـشابیم . قحال  قباس و  يوعد  تلع  تدـحو  يوعد  دـیدجت  طیارـش  زا  یکی 
: لاثم تسا . هدیدرگ  اعدا  دروم 

هدرک يرادـیرخ  هدـناوخ  زا  هکنآ  ناونعب  ار  هناـخ  میلـست  تساوخرد  هدومن و  هماـقا  يوعد  يرگید  تیفرطب  یـسک  ینیع - قح  دروم  رد 
. دنکیم رداص  ناهاوخ  تیموکحمب  مکح  هاگداد  دیامنیم و  تابثا  ار  رما  نیا  دوشیم و  هلماعم  نالطب  یعدم  هدناوخ  دیامنیم .
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، فرـصتم فرط  زا  هکنآ  ناونعب  ار  هناخ  نامه  میلـست  دیامنیم و  هماقا  هدناوخ  نامه  هیلع  رب  يرگید  يوعد  قباس ، يوعد  ناهاوخ  سپس 
رد عیب و  لوا ، تساوخرد  رد  هناخ  میلست  يوعد  تلع  اریز  دوشیمن ، بوسحم  يوعد  دیدجت  ریخا  يوعد  دهاوخیم : تسا  هدش  حلـص  واب 

. دنشابیم فلتخم  یقوقح  سیسأت  ود  نآ  تسا و  حلص  مود ، تساوخرد 
زا سپ  هاگداد  دنکیم و  هبلاطم  یلاق  هلماعم  نمث  ناونعب  لایر  رازه  دصکی  يرگید  زا  دـیامنیم و  هماقا  يوعد  یـسک  ینید - قح  دروم  رد 
زا يرگید  تساوخداد  هلیسوب  لایر  رازه  دصکی  غلبم  ناهاوخ  سپس  دیامنیم . یقحیب  هب  موکحم  تاهج  زا  یتهجب  ار  ناهاوخ  یگدیسر 

لوا يوعد  رد  هبلاطم  تلع  اریز  دوشیمن ، بوسحم  ددجم  يوعد  روبزم  يوعد  دـهاوخیم . تسا  هدومن  ضرق  هکنآ  ناونعب  هدـناوخ  نامه 
. دشابیم ضرق  مود  يوعد  رد  عیب و 

شارف هراما  هرصبت -

تسا رهوشب  قحلم  تیجوز  نامز  رد  دلوتم  لفط  : » م ق . « 1158  » هدام تسا . شارف  هراما  م  ق . « 1322  » هدام رد  روکذم  تاراما  زا  یکی 
«. دشاب هتشذگن  هام  هد  زا  رتشیب  هام و  شش  زا  رتمک  دلوت  نامز  ات  یکیدزن  خیرات  زا  هکنیا  رب  طورشم 

زا هدرکن و  رهوش  زونه  ردام  هکنیا  رب  طورـشم  تسا  رهوشب  قحلم  دوش  دـلوتم  حاـکن  لـالحنا  زا  دـعب  هک  یلفط  ره  : » م ق . « 1159  » هدام
رتمک تدالو  نامز  ات  یکیدزن  خیرات  زا  هک  دوش  تباث  هکنآ  رگم  دشاب  هتشذگن  هام  هد  زا  شیب  لفط  تدالو  زور  ات  حاکن  لالحنا  خیرات 

«. دشاب هتشذگ  هام  هد  زا  شیب  ای  هام و  شش  زا 
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هکنآ لامتحا  دوشیم و  هتخانـش  رهوش  نآ  زا  دنزرف  دیدرگ  دوجوم  هک  الاب  هدام  ود  رد  هررقم  طیارـش  دیدرگ  رکذ  مجنپ  دلج  رد  هکنانچ 
هحنج هاگداد  رد  هکنانچ  تسا . هتشاد  عورشمان  هطبار  یبنجا  درم  اب  لفط  ردام  هک  دشاب  ملـسم  هچ  رگا   ) دشاب یبنجا  درم  زا  تسا  نکمم 

لفط  تسا و  هدش  موکحم  یبنجا  درم  اب  عورشمان  هطبار  نتشاد  هجیتن  رد  لفط  ردام 
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هک یلیلد  ره  ددرگیم  مولعم  م  ق . « 1323  » هدام قالطا  زا  دوب . دهاوخن  انتعا  لباق  دشاب ) هتفای  دلوت  عورشمان  هطبار  خیرات  زا  هام  هن  زا  سپ 
دلو یفن  دنیامنیم  حیرصت  هیماما  ءاهقف  هکنانچ  یلو  دزادنایم  رابتعا  زا  ار  نآ  دوشیم و  هتفریذپ  دیامن  تابثا  ار  شارف  هراما  فالخ  دناوتب 

. ددرگیمن هتفریذپ  تسا  صوصخم  یبهذم  دنگوس  عون  کی  هک  ناعل  ۀلیسوب  زج 
ناعل هک  یـصاخ  لیلد  ۀلیـسوب  طقف  هک  تسا  یبسن  تاراما  زا  دوریمن و  رامـشب  هقلطم  تاراـما  زا  شارف  ةراـما  هیماـما  قوقح  رد  نیارباـنب 

. دشابیم ءاغلا  لباق  تسا 
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 ( La presomption du fait ou de l' homme یئاضق ( ةراما  مود - لصف 

تایلک لوا  باب 

يرما رب  لـیلد  یـضاق  رظنب  هک  جراـخ  رد  تسا  یلاوحا  عاـضوا و  زا  تراـبع  ددرگیم  مولعم  م  ق . « 1321  » هدام زا  هکنانچ  یئاضق  ةراـما 
. دوشیم هتخانش 

، جراـخ رد  دوـجوم  لاوـحا  عاـضوا و  زا  هک  يدروـم  ره  رد  اـت  تسا  هدوـمن  راذـگاو  سرداد  رظنب  نوناـق  ار  یئاـضق  هراـما  شزرا  هجرد 
نوناق هک  تسیاهراـما  م  ق . « 1322  » هدام حیرـص  قبط  هک  ینوناق  هراما  فـالخ  رب  دـهد ، مکح  نآ  دانتـساب  دروآ  تسدـب  ار  رما  تقیقح 

دوخ ریخا  هام  راهچ  هقفن  دـیامنب و  تیجوز  يوعد  يدرم  رب  ینز  هکنانچ  الثم  درادـن . نآ  رد  ریثأت  سرداد  رظن  هداد و  رارق  يرما  رب  لیلد 
هک لزنم  کی  رد  رگیدـکی  اب  هشیمه  دروآ و  رد  دوخ  یمئاد  حاکنب  ارم  هدـناوخ  ًاهافـش  لـبق  لاـس  هس  هک  حرـش : نیدـب  دـنک  هبلاـطم  ار 

تیعـضو میتفریم و  رهوش  نز و  ناونعب  مه  یگداوناخ  یـصوصخ  یمومع و  لـفاحم  رد  میاهدومن و  یناگدـنز  دوب  هدرک  هراـجا  هدـناوخ 
كرت ار  هناخ  هک  تسا  هام  راهچ  دورب و  نم  اب  ًانلع  یـصوصخ  یمومع و  لـفاحم  رد  جاودزا  نودـب  هک  تسین  يروط  مه  درم  یعاـمتجا 

درم یعامتجا  تیعقومب  رما و  نیاب  یگدیـسر  زا  سپ  سرداد  ددرگ ، ناهاوخ  تیجوز  رکنم  خساپ  رد  هدناوخ  دهدیمن . ارم  ۀقفن  هدومن و 
هقفن هیدأتب  مکح  داد و  دـهاوخ  ود  نآ  نیب  تیجوز  دوجو  صیخـشت  یمومع ، سلاجم  لفاحم و  رد  رگیدـکی  اب  درم  نز و  نآ  شزیمآ  و 

وا  ۀهامراهچ 
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دـشاب و یلاباال  يدرم  هدـناوخ  هاگره  یلو  دریگ . رارق  تیجوز  دوجو  رب  لیلد  دـناوتیم  سرداد  رظنب  جراخ  لاوحا  عاضوا و  نیا  دـهدیم .
طیحم رد  اریز  دوـشیمن ، ادـیپ  سرداد  يارب  ةدـیقع  نینچ  دـشاب ، ینارذگـشوخ  حـیرفت و  لـحم  یموـمع و  نکاـما  ود  نآ  شزیمآ  لـحم 

. تسا رایسب  دازآ  طباور  هنوگنیا  یلاباال  صاخشا 
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یئاضق ةراما  رابتعا  دودح  مود  باب 

لـصاح يوعدـب  یگدیـسر  رد  سرداد  يارب  جراخ  رد  دوجوم  لاوحا  عاـضوا و  زا  هک  تسا  ینیقی  عطق و  رب  ینتبم  یئاـضق  ةراـما  راـبتعا 
دهاوخن يرثا  هنوگچـیه  لاوحا  عاضوا و  نآب  دـیامنن ، ادـیپ  لوهجم  رما  دوجوب  عطق  لاوحا  عاضوا و  نآ  زا  سرداد  هچنانچ  ـالا  دوشیم و 
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لیلد ناونعب  ار  نآ  نوناق  دوشیم و  لصاح  جراخ  لاوحا  عاضوا و  زا  هک  تسا  یعون  نظ  رب  ینتبم  هک  ینوناق  ةراما  راـبتعا  فـالخ  رب  داد .
نظ ای  عطق و  هراما ، نآ  زا  سرداد  يارب  دـنکیم  یگدیـسر  هک  یئاوعد  رد  هچ  رگا  دـنک ، لمع  نآ  قبط  دـیاب  سرداد  دـیامنیم و  یفرعم 

شارف ةراما  رد  هکنانچ  تسا ، يرابجا  سرداد  يارب  ینوناق  ةراما  قبط  رب  مکح  رگید  تراـبعب  دوشن ، ادـیپ  لوهجم  رما  دوجوب  زین  صاـخ 
لفط رداـم  هچ  رگا  دوشیم  هداد  رهوـشب  لـفط  باـستناب  مکح  م  ق . و 1159 »  1158  » داوم رد  هررقم  طئارـش  ندوب  عمج  اـب  هک  تشذـگ 

رهوشب لفط  باستنا  رد  تسا و  اهنآ  زا  یکی  زا  یعیبط و  لـفط  دوریم  لاـمتحا  هک  هتـشاد  یبنجا  ياـهدرم  اـب  یموادـم  هددـعتم و  طـباور 
هک دنادیم  ربتعم  يدروم  رد  طقف  تسا و  هدومن  ینوناق  ةراما  رابتعا  زا  رتدودحم  ار  یئاضق  ةراما  رابتعا  نوناق  تهج  نیدـب  دـشاب . دـیدرت 

یلو دوشیمن  بوسحم  لیلد  یئاضق  ةراما  دشابن  تابثا  لباق  دوهش  تداهشب  يوعد  هکنانچ  الا  دشاب و  تابثا  لباق  دوهـش  تداهـشب  يوعد 
. ددرگ يوعد  تبثم  تسا  لمجم  نآ  دافم  هک  يدنسب  ندش  تسویپ  اب  دناوتیم  الثم  دیامن . لیمکت  ار  رگید  لیلد  دناوتیم 

رد دروم و  صوصخ  رد  لاوحا  عاضوا و  زا  تسا  ترابع  هدش  راذگاو  یـضاق  رظنب  هک  یتاراما  : » دـیوگیم م  ق . « 1324  » هدام هک  تسنیا 
«. دنک لیمکت  ار  رگید  ۀلدا  ای  دشاب  تابثا  لباق  دوهش  تداهشب  يوعد  هک  تسا  دانتسا  لباق  یتروص 
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یئاضق ةراما  فالخ  تابثا  موس  باب 

هراشا

نآ فالخ  لیلد  هک  دنک  تابثا  ار  نآ  دیامن و  یئامنهار  دـشابیم  يوعد  دروم  هک  یلوهجم  رماب  ار  سرداد  دـناوتیم  یمادام  یئاضق  ةراما 
. دیامن لصاح  عطق  هدومن  یئامنهار  ار  وا  یئاضق  ةراما  هچنآب  دناوتیمن  سرداد  فالخ ، لیلد  زاربا  اب  اریز  دوشن ، هماقا 

هداد و حرـش  ار  دوخ  هتـشذگ  تیعـضو  نز  نآ  رد  هک  دهد  هئارا  نز  طخب  ۀـمان  درم  هاگره  درم ، رب  نز  تیجوز  يوعد  الاب  لاثم  رد  الثم 
ار وا  درم  هک  دنک  تساوخرد  تسین و  هدیدنـسپ  دنوادخ  لباقم  رد  یئوشانز  نودـب  تروص  نیاب  یگدـنز  ۀـمادا  هک  تسا  هدـش  رکذـتم 
، دیامنیمن سرداد  يارب  تیجوز  دوجوب  عطق  داجیا  جراخ  لاوحا  عاضوا و  هکنآ  رب  هوالع  تروص  نیا  رد  دیامنب . جاودزا  ای  دنک و  كرت 

. دیامنیم موکحم  دوخ  ءاعدا  رد  ار  نز  اذل  تسا و  هدوبن  یتیجوز  هک  دنکیم  ادیپ  عطق  سکعلاب  همان  دافمب  هجوت  اب 
زا تیفـشاک  رظن  زا  یئاضق  ةراما  رابتعا  اریز  دـشابیم ، رما  حوضو  رظن  زا  یئاـضق ، ةراـما  فـالخ  لـیلد  نتفریذـپ  رب  هداـم  رد  رکذـت  مدـع 

هداد ناشن  یئاضق  هراما  هک  تسنآ  فالخ  رب  عقاو  دـیامن  تاـبثا  هک  دوش  زاربا  یلیلد  هچناـنچ  دـشابیم و  صاـخ  دروم  رد  عقاو  تقیقح و 
عطق بجوم  تسا و  راوتسا  یعون  نظ  رب  یعامتجا  مظن  ظفح  يارب  هک  ینوناق  هراما  فالخ  رب  تشاد . دهاوخن  یشزرا  هراما  رگید  تسا ،

الا دوش و  رکذـتم  ار  نآ  رابتعا  دودـح  دـیامن و  نایب  ار  نآ  دراوم  نوناق  تسمزـال  هک  تسا  تهج  نیدـب  دوشب و  دـناوتیمن  سرداد  يارب 
. دوشیمن هتفریذپ  فالخ  لیلد  دنشابیم و  هقلطم  تاراما  هک  تفریم  نامگ 

223 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

ینف سانشراکب  عوجر  هرصبت 1 -

هاگره هکنانچ  دیامنیم ، هدهاشم  ار  جراخ  لاوحا  عاضوا و  دوخ  ًامیقتسم  سرداد  هاگ  یئاضق  ای  دشاب  ینوناق  هاوخ  تاراما  زا  کی  ره  رد 
یئایـشا زا  هاگره  دوشیم و  هدروآ  هاگدادب  نآ  لوقنم ، لاوما  زا  يرایـسب  دننام  دومن ، رـضاح  هاگداد  رد  ناوتب  هک  دـشاب  یئایـشا  زا  دروم 

عاضوا و رب  یهاگآ  رگید  هاگ  و  دباییم . یهاگآ  رما  لاوحا  عاضوا و  رب  یلحم  هنیاعم  ۀلیسوب  سرداد  دوش ، هدید  لحم  رد  دیاب  هک  دشاب 
هاـگ و  دوشیم . هداد  صیخـشت  ینف  سانـشراک  کـمکب  تروص  نیا  رد  هک  تسنآ  دـقاف  سرداد  هک  دراد  ینف  صـصختب  جاـیتحا  لاوحا 

هلیسوب سرداد  تروص  نیا  رد  دنک ، هدهاشم  ار  نآ  دناوتب  سرداد  ات  تسین  دوجوم  یـسرداد  لاح  رد  هتفر و  نیب  زا  رما  لاوحا  عاضوا و 
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«35  » هدام رد  روکذم  فرصت  ةراما  دننام  دیامنیم ، ادیپ  یهاگآ  قباس  رد  لاوحا  عاضوا و  دوجو  رب  یلحم  تاقیقحت  ای  یهاوگ و  عامتـسا 
. دوشیم تابثا  یلحم  تاقیقحت  ای  یهاوگ  هلیسوب  تیکلام  ناونعب  تافرصت  هک  یندم  نوناق 

رگدکی اب  تاراما  ضراعت  هرصبت 2 -

ار نآ  دـیامنب و  دوخ  عفنب  هراماب  دانتـسا  نییعادـتم  زا  کی  ره  هکنانچ  دـنیامن  ضراعت  رگیدـکی  اب  دراوم  ضعب  رد  تسا  نکمم  تاراـما 
هاگره و  دندرگیم ، طقاس  هوق  مه  لیلد  ود  ضراعت  دروم  دـننام  دـشاب  یئاضق  ای  ینوناق  نیفرط  ةراما  هچنانچ  تروص  نیا  رد  دـنک . تابثا 

ةراما اریز  دریگیم ، هدـیدان  ار  ینوناق  هراما  دـنادیم و  ربتعم  ار  یئاـضق  هراـما  سرداد  دـشاب ، یئاـضق  هراـما  يرگید  ینوناـق و  ةراـما  یکی 
. دـنامیمن یقاب  یعون  نظب  لمع  يارب  يدروم  دوشیم و  ادـیپ  عقاوب  عطق  سرداد  يارب  یئاضق  هراـما  زا  تسا و  یعون  نظ  رب  ینتبم  ینوناـق 
ات مدوب  هدراذگ  نابایخ  رد  هک  دشابیم  نمب  قلعتم  تسا  نالف  تسد  رد  هک  یفیک  دـیامن  تیاکـش  نابـساپب  نابایخ  رد  یـسک  هاگره  الثم 
هچ یعدم  هک  دنک  لاؤس  فرط  زا  یگدیـسر و  نایرجب  سرپزاب  دربب و  سرپزاب  دزن  ار  ود  نآ  نابـساپ  تسا و  هتـشادرب  وا  مرخب و  يزیچ 

. دروایب دراد  یهاوگ  یعدـم  هاگره  هک  دـهاوخیم  سرداد  دـنادب ، فرـصتم  کلام و  ار  دوخ  م  ق . « 35  » هدام دانتـساب  فرط  و  دیوگیم ؟
دهد  یهاوگ  ات  تسا  هدیدن  هدوبن و  لحم  رد  یسک  دیوگیم : یعدم 
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دنکیم عانتما  فرـصتم  دیوگب . ار  فیک  تایوتحم  هک  دـهاوخیم  فرـصتم  زا  سرپزاب  منکیم  نایب  منادـیم و  ار  فیک  نورد  تایئزج  یلو 

ار فیک  اذل  دشابیم ، نآ  تایوتحم  اب  قبطنم  یعدم  راتفگ  دنیبیم  فیک  نورد  هظحالم  اب  سرپزاب  دـیامنیم  نایب  ار  تایئزج  یعدـم  یلو 
تسا و یعدمب  قلعتم  فیک  هک  دـیامنیم  ادـیپ  عطق  یئاضق  هراما  زا  سرپزاب  تروص  نیا  رد  دـیامنیم . میلـست  یعدـمب  دریگیم و  فرط  زا 

. تسا هتشاد  مدقم  دشابیم  ینوناق  ةراما  هک  فرصت  رب  ار  یئاضق  ةراما 
225 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

مسق رد  مجنپ - باتک 

مسق فیرعت  لوا - ثحبم 

للم رد  هک  تسیا  هلدا  زا  یکی  دـنگوس  دـنگوس . هدـننکدای  راتفگ  تحـص  رب  دـنوادخ  نداد  رارق  هاوگ  زا  تسا  ترابع  دـنگوس  اـی  مسق 
، تسه زین  رما  نیا  هتـسیاش  دشابیم و  اراد  ار  یئازـسب  تیمها  نایدا  رد  دراد و  یبهذم  أشنم  مسق  دناهدربیم . راکب  رایـسب  يواعد  رد  همیدق 

دندنبیم راکب  دوخ  یعامتجا  طباور  رد  يدنمهقالع  اب  ار  نآ  موسر  نیناوق و  دناهدیورگ ، یبهذـم  ینابمب  لماک  نامیا  اب  هک  يدارفا  اریز 
دنگوس تبوقع  میب  زا  دنرگنیم و  مارتحا  ةدیدب  ار  وا  مانب  دنگوس  دـننادیم ، تادوجوم  یمامت  رب  قالطالا  یلع  مکاح  ار  دـنوادخ  نوچ  و 

ياهتموکح تشگ و  فیعض  دارفا  رد  هتفر  هتفر  نامیا  حور  هکنآ  زا  سپ  یلو  دنهدیمن . مه  غورد  تداهش  هکنانچمه  دننکیمن  دای  غورد 
هلدا نایم  رد  ار  دوخ  تیمها  جیردتب  تداهـش  دننام  مه  دـنگوس  دـندرپس ، یـسایس  ياهتموکحب  ار  دوخ  ياج  دنتـسبرب و  تخر  یبهذـم 

یندـم نوناق  دناهتخانـش . لیلد  ءزج  ای  لیلد  يرداـن  دراوم  رد  ار  دـنگوس  ینونک  هعوضوم  نیناوق  هک  تسنیا  داد . تسد  زا  يوعد  تاـبثا 
فـالخ رب  طـقف  هن  غورد  مسق  تسا . هداد  مسقب  صاـصتخا  ار  ات 1335 »  1325  » زا هدام  هدزاـی  دوخ  موس  دـلج  زا  مجنپ  باـتک  رد  ناریا 

رفیک غورد  دنگوس  تداهـش و  يارب  « 221 - 215  » هدام زا  یمومع  تازاجم  نوناق  مشـش  لصف  رد  هکلب  تسا  دنـسپان  تشز و  قـالخا و 
دـشاب هدش  وا  هجوتم  مسق  یقوقح  ياوعد  دروم  رد  سک  ره  : » دیوگیم هک  دشابیم  « 221  » هدام اهنآ  زا  یکی  تسا . هدش  نیعم  صوصخم 
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«. دش دهاوخ  یبیدأت  سبح  لاس  هس  یلا  کیب  موکحم  دیامن  دای  غورد  دنگوس  و 
226 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

مسق هغیص  مود - ثحبم 

ار یمـسر  بهذـم  ناریا  یـساسا  نوناق  نوچ  تسا و  تکاس  هراب  نیا  رد  یندـم  نوناق  دوشیم . دای  مسق  نآـب  هک  تسیا  هملک  مسق  ۀـغیص 
. تساوخ کمک  دیاب  روبزم  بهذم  فرع  زا  راچان  تسا  هدومن  سابتقا  هیماما  قوقح  زا  ار  مسق  یندم  نوناق  تسا و  هتسناد  مالسا 
ياـهمان و  ّللا )

�
ه  ) ماـنب زج  دـنگوس  هک  تـسنیا  دـشابیم . دـنگوس  هدـننکدای  راـتفگ  تحـص  رب  دـنوادخ  نداد  رارق  هاوـگ  زا  تراـبع  مـسق 

تاذ تافـص  زا  تیاکح  هک  ّللا »
�

ه  » مانب يرگید  تاملک  ندومن  هفاضا  دوب و  دهاوخن  ربتعم  دشاب  هک  ینابز  رهب  دـنوادخ  رگید  صوصخم 
. تسا هدش  هدرمش  مه  وکین  دشابیم و  لاکشایب  دیامن  يدنوادخ 

ول دوشیم و  دنوادخب  فرـصنم  هک  ار  كرتشم  تافـص  ای  و  میحر »  » و نمحر »  » دننام ار  دـنوادخ  صتخم  تافـصب  دـنگوس  اهقف  زا  ضعب 
. دنهدیم هزاجا  نئارق ، ۀلیسوب 

بتکب دنگوس  تسین . ربتعم  تافـصب  دـنگوس  دـشاب و  هلالج  مانب  دـیاب  دـنگوس  هک  تسنآ  رب  كرادـم  بحاص  دیـس  دـننام  رگید  ضعب 
. دشابیمن روظنم  یقوقح  رثا  ياراد  همئا  روبق  هبعک و  دننام  هکربتم  عاقب  دهاشم و  ءایلوا و  همئا و  ءایبنا و  مانب  ای  ینامسآ و 

هک یللم  دننآ  رب  مالـسا  ءاهقف  زا  ياهدع  دیامنیم . دای  دنگوس  ّللا »
�

ه  » مانب دشابیم و  ناملـسم  دـننام  دراد  نامیا  دـنوادخب  هک  یناملـسم  ریغ 
قلطم روطب  هیماما  ءاهقف  زا  ضعب  دـشابیم . ناـنآ  شتـسرپ  مارتحا و  دروم  هک  دوب  دـهاوخ  يزیچب  ناـنآ  دـنگوس  دـنرادن  دـنوادخب  ناـمیا 

دنک دای  دـنگوس  غورد  سک  ره  دراد و  یعقاو  راثآ  مسق  هک  دـناهدرک  لالدتـسا  دـناهتفریذپ و  دـنوادخ  مانب  دراوم  یمامت  رد  ار  دـنگوس 
زاربا نییعادتم  هک  ياهلدا  قبط  يواعد  لصف  عطق و  يارب  اههاگداد  دشاب . هتـشادن  دـنوادخب  نامیا  هچ  رگا  ددرگیم ، يورخا  باقع  راچد 

دنک یعس  شـشوک و  دوخ  یـسرداد  رد  سرداد  هک  دیامنیم  باجیا  یعامتجا  تلادع  یئاضق و  تفـصن  دنیامنیم و  رداص  مکح  دنرادیم 
تسدب  ار  فالتخا  دروم  رما  تقیقح 
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. دنـشاب هتـشاد  نامیا  نآـب  دوش و  هدرمـش  مرتحم  ناـنآ  دزن  هک  دـنیامن  داـی  دـنگوس  يرماـب  نییعادـتم  هک  دوشیم  بجوم  رما  نیا  دروآ و 

دنگوس دنرامـشیم و  مرتحم  دنراد و  نامیا  نآب  هک  دشاب  يرماب  دیاب  دنرادن  دنوادخب  نامیا  هک  یناسک  دـنگوس  هک  دـسریم  رظنب  نیاربانب 
هتفگ هکنآ  دننام  ددرگ  هدوزفا  دنوادخ  مانب  یتاذ  تافـص  ضعب  دنگوس ، رد  هک  هتـسناد  بحتـسم  هیماما  قوقح  دـننکیمن . دای  نآب  غورد 

. ۀینالعلا نم  هملعی  ام  رـسلا  نم  ملعی  يذلا  کلهملا  كردملا  عفانلا  راضلا  بلاغلا  بلاطلا  میحرلا  نمحرلا  وه  الا  هلا  يذـلا ال  ّللا 
�

ه و  دوش :
زا اریز  دوش ، دای  دجاسم  دننام  كربتم  ناکم  رد  یبهذم و  دایعا  هعمج و  زور  دننام  سدـقم  نامز  رد  دـنگوس  تسا  بحتـسم  نینچمه  و 

المع هک  تسا  تهج  نیدب  دننک ، دای  غورد  دنگوس  هک  ددرگیم  عنام  دراد و  صاخـشا  زا  يرایـسب  رد  یئازـسب  ریثأت  روما  نیا  یناور  رظن 
. نآ لاثما  تراهط و  نتـشاد  هلبقب ، يور  نداتـسیا  دیجم ، نآرق  نتفرگ  تسد  رد  دـننام  دـنیامنیم  ءادا  صوصخم  تافیرـشت  اب  ار  دـنگوس 

لمعب یتاراشا  ۀلیسوب  دنگوس  الا  دنسیونب و  ات  دنامهف  نانآب  دیاب  دنـسیونب  ار  مسق  ۀغیـص  دنناوتب  هچنانچ  دنـشابیم  لال  هک  یناسک  دنگوس 
. دشاب نانآ  دصق  نیبم  هک  دیآیم 

مسق ماسقا  موس - ثحبم 
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هراشا

. یئاضق مسق  دقعلا و  نیمی  تسا : مسق  ود  رب  مسق 

دقعلا نیمی  - 1

هراشا

Le ار ( نآ  هسنارف  قوقح  رد  دقعلا و  نیمی  مالسا  قوقح  حالطصا  رد  دوشیم  دای  هدنیآ  نامز  رد  يرما  باکترا  مدع  يارب  هک  يدنگوس 
. دنیوگ  ( serment promissoire

رد دننک ، دای  دنگوس  دیاب  نآب ، يدصت  زا  لبق  دنوشیم  رادهدـهع  ار  یعامتجا  روما  ضعب  يدـصت  هک  یناسک  یـصوصخم  نیناوق  ۀلیـسوب 
، ناهاوگ دنگوس  هاگداد ، رد  هفصنم  تئیه  دنگوس  تسا  لیبق  نآ  زا  دننکن . زواجت  نیناوق  تلادع و  قح و  دودح  زا  دنراد  هک  ياهفیظو 
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. نیمدختسم زا  يرایسب  يروش و  انس و  نیسلجم  ناگدنیامن  ناکشزپ ، ناسانشراک ،

ۀغیـص نوناـق  هک  يدراوم  رد  دوش و  ءادا  وـحن  ناـمهب  دـنگوس  دـیاب  دـیامنیم  نیعم  ار  دـنگوس  ۀغیـص  نوناـق  هک  یـصوصخم  دراوـم  رد 
يارب یترابع  نیناوق  رد  هک  يدراوم  زا  ضعب  ددرگ . ءادا  دنوادخ  مانب  دـنگوس  دـیاب  هک  تسنآ  رهاظ  تسا ، هدرکن  نییعت  ار  یـصوصخم 

: ددرگیم رکذ  الیذ  لاثم  روطب  هدش  هتفرگ  رظن  رد  مسق  ءادا 

نیسلجم ناگدنیامن  دنگوس  فلا -

 ...« منکیم دای  مسق  نآرقب  مبلطیم و  تداهشب  ار  دنوادخ  : » دنیوگب دیاب  ناگدنیامن  یساسا  نوناق  مهدزای  لصا  روتسدب 

هاوگ دنگوس  ب -

دیوگب و ار  تقیقح  مامت  هک  دنک  دای  دنگوس  دیاب  یسرداد  نیئآ  نوناق  « 418  » هدام روتسدب  دهد ، یهاوگ  هکنآ  زا  لبق  هاگداد  رد  هاوگ 
يزیچ تقیقح  زج  میوگب و  ار  تقیقح  مامت  هک  منکیم  دای  دنگوس   » ترابعب ناهاوگ  اههاگداد  رد  المع  یلو  دیوگن ، يزیچ  تقیقح  زج 

. دنروایمن نابز  رب  مارتحا  رظن  زا  ار  دنوادخ  مان  دنیامنیم و  افتکا  میوگن »
ۀلیـسوب هدننکدای  دنگوس  اریز  دوریم ، رامـشب  یندم  قوقح  ثحابم  زا  یلو  تسا ، هتفرگن  رارق  یندـم  نوناق  ثحب  دروم  دـقعلا  نیمی  مسق 

ماجنا مدع  زا  هیـشان  تاراسخ  لوئـسم  دهعت ، ماجنا  زا  فلخت  تروص  رد  دیامن ، كرت  ای  ماجنا  ار  لمع  نالف  هک  دیامنیم  دـهعت  دـنگوس 
. دوب دهاوخ  دهعت 

یئاضق مسق  - 2

هراشا

ای دوجو  رب  هاگداد  رد  تسا  دـنوادخ  نداد  رارق  هاوگ  زا  ترابع  یئاضق  دـنگوس  تسا . هدومنن  فیرعت  یئاـضق  دـنگوس  زا  یندـم  نوناـق 
. دیامنیم ار  نآ  ءاعدا  هدننکدای  دنگوس  هک  يرما  مدع 

نیمی و مالـسا  قوقح  حالطـصا  رد  دنمان و   Le serment affirmatif ou Probatoire هسنارف قوقح  رد  ار  یئاضق  دـنگوس 
. دنیوگ فلح 
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: تسا مسق  ود  رب  یئاضق  مسق 

. يراهظتسا مسق  یتب و  مسق 

یئاضق مسق  ماسقا 

یتب مسق  لوا -

هراشا

وا زا  لیلد  هنوگچیه  زاربا  نودب  هیلع ، یعدم  راکنا  تروص  رد  دناوتیم  یعدـم  دوریم و  راکب  اعدا  تابثا  يارب  هک  تسا  یمـسق  یتب  مسق 
يوعد عطاق  روبزم  دروم  رد  دنگوس  دشابیم . یلقتـسم  لیلد  رارقا ، دننام  یتب  دنگوس  نیاربانب  دنک . دای  دنگوس  دوخ  راهظا  رب  هک  دهاوخب 

. دوب دهاوخ 

تسا ربتعم  یتب  مسق  هک  يدراوم  - 1

راکنا دروم  هک  ار  دوخ  يوعدـب  مکح  دـناوتیم  یعدـم  تسا ، تابثا  لـباق  دوهـش  تداهـشب  هک  يواـعد  رد  : » م ق . « 1325  » ةدام روتسدب 
: دریگ رارق  يوعد  رد  لیلد  دناوتیم  ریز  دراوم  رد  طقف  مسق  نیاربانب  دیامن » وا  مسقب  طونم  تسا  هیلع  یعدم 

م) هدام 1306 ق .  ) دشابن لایر  دصناپ  زا  شیب  ۀمیق  ای  ًانیع  نآ  عوضوم  هک  یتادهعت  تاعاقیا و  دوقع و  فلا -
دشابن لایر  دصناپ  زا  شیب  ۀمیق  ای  ًانیع  هک  یتادهعت  تاعاقیا و  دوقع و  زا  هیشان  فیلاکت  ماجنا  زا  ندش  يرب  ای  ءافیا  ءاعدا  دروم  رد  ب -

م) هدام 1307 ق . )
ار دوـخ  لاـم  یـسک  هک  یتـشک  قرغ  هلزلز ، لیـس ، قـیرح ، لـیبق  زا  تسین  نکمم  دنـس  نتفرگ  ياهثداـح ، هطـساوب  هک  يدراوـم  رد  ج -

م) هدام 1312 ق . قش 2  . ) تسین نکمم  عقوم  نآ  رد  لام  بحاص  يارب  دنس  لیصحت  هدرپس و  يرگیدب 
اـههناخهوهق و اـههناخنامهم و  رد  صاخـشا  هـک  یلاوـما  دـننام  دـشابیمن ، لوـمعم  دنـس  لیــصحت  ةداـع  هـک  یتادـهعت  هـیلکب  تبــسن  د -

قح  ای  دنراپسیم و  اههاگشیامن  اهارسناوراک و 
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هعطاقمب و هک  یئاهراک  دننام  دـشابیمن ، لومعم  دنـس  لیـصحت  ًاتداع  نآ  يارب  هک  یتادـهعت  ماجنا  تسا  نینچمه  و  هلباق . ءابطا و  همحزلا 
م) هدام 1312 ق . قش 3   ) دشاب دنس  بجومب  دهعت  لصا  هچ  رگا  تسا ، هدش  دهعت  نآ  وحن 

م) هدام 1312 ق . قش 4   ) دشاب هدش  فلت  ای  دوقفم  هرظتنم  ریغ  ثداوح  ۀطساوب  دنس  هک  یتروص  رد  ه -
. دشابن تاعاقیا  دوقع و  رد  لخاد  هک  يرگید  روما  يرهق و  نامض  دراوم  رد  و -

م) هدام 1312 ق . قش 5  )
دـشاب نآ  تاجردنم  ای  دافم  اب  فلاخم  هک  يوعد  تسا  هدـش  زرحم  همکحم  رد  نآ  رابتعا  هک  يدنـس  ای  یمـسر  دنـس  لباقم  رد  رکذـت -

رد اهنآ  لاثما  ءاربا و  خـسف ، هلاقا ، نید ، تخادرپ  لـیبق  زا  قح  طوقـس  يوعد  نینچمه  م ) ةدام 1309 ق .  ) ددرگیمن تابثا  مسق  ۀلیـسوب 
تابثا لباق  مسق  هب  دشاب  لایر  دصناپ  زا  رتمک  دنس  عوضوم  هکنآ  ول  هدش و  زرحم  همکحم  رد  نآ  رابتعا  هک  يدنس  ای  یمسر  دنـس  لباقم 

(. م هدام 1308 ق .  ) تسین

. دیامنب مسق  تساوخرد  دناوتیم  هک  یسک  - 2
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هراشا

فرط زا  مسق  تساوخرد  هاگ  نیاربانب  تسا . هتفرگ  رارق  فرط  راکنا  دروم  وا  ءاعدا  هک  دـیآیم  لـمعب  یـسک  هیحاـن  زا  مسق  تساوخرد 
: دوشیم نایب  الیذ  کی  ره  حرش  هک  دیآیم  لمعب  هدناوخ  فرط  زا  رگید  هاگ  ناهاوخ و 

. ناھاوخ فرط  زا  مسق  تساوخرد  کی -

هراشا

رد دراد  زاربا  دوـخ  يوـعد  تاـبثا  يارب  يرگید  لـیلد  هکنآ  نودـب  دـناوتیم  ناـهاوخ  دریگ  رارق  لـیلد  دـناوتیم  دـنگوس  هـک  يواـعد  رد 
. دیامن دای  مسق  هدناوخ  تسا  هدناوخ  راکنا  دروم  وا  ءاعدا  هاگره  هک  دنک  تساوخرد  دیامنیم  هاگداد  میدقت  هک  یتساوخداد 

تسا  تابثا  لباق  دوهش  تداهشب  هک  يواعد  رد  : » دیوگیم م  ق . « 1325  » هدام
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«. دیامن وا  مسق  هب  طونم  تسا  هیلع  یعدم  راکنا  دروم  هک  ار  دوخ  يوعدب  مکح  دناوتیم  یعدم 
هدرپس رواجم  هیاسمه  هب  دوخ  قاطا  قیرح  عقوم  رد  هک  دـیامنیم  ار  یـشرف  هعطق  هس  دادرتسا  تساوخرد  تساوخداد ، ۀلیـسوب  یـسک  الثم 

. دـنک دای  مسق  دـیامنیم  راکنا  ار  رما  نیا  هچنانچ  دـیامن و  راضحا  ار  هدـناوخ  هک  دـهاوخیم  هاگداد  زا  درادـن ، هاوگ  لیبق  زا  یلیلد  تسا و 
تروص نیا  رد  دـیامنیم . واب  مسق  داهنـشیپ  هاگداد  دوشب ، ناهاوخ  زا  اهیلاق  نتفرگ  رکنم  وا  هکنانچ  دـیامنیم  راضحا  ار  هدـناوخ  هاـگداد 

رد تسا  هدـش  وا  هجوـتم  مسق  هک  یـسک  : » م ق . « 1328  » هداـم دوشیم . هجاوم  « 1328  » هدام رد  روکذـم  تیعـضو  هس  زا  یکی  هب  هاـگداد 
هن دنک و  دای  مسق  هن  رگا  دنک و  در  رگید  فرطب  ار  مسق  ای  دیامن  دای  مسق  دیاب  ای  دـنک  تابثا  ار  فرط  يوعد  نالطب  دـناوتن  هک  یتروص 

«. ددرگیم موکحم  تسا  هدش  نآ  يارب  مسق  ياضاقت  هک  یئاعداب  تبسن  دیامن  در  رگید  فرطب  ار  نآ 

هدناوخ ندرک  دای  مسق  فلا -

فرط زا  یـشرف  هک  دنکیم  دای  مسق  ناهاوخ  تساوخردب  دنک ، تابثا  ۀلدا  هلیـسوب  ار  فرط  يوعد  نالطب  دناوتن  هدـناوخ  هک  یتروص  رد 
. دیامنیم رداص  ناهاوخ  يوعد  تابثا  مدعب  مکح  هاگداد  تروص  نیا  رد  تسا . هدشن  هدرپس  وا  هب  ناهاوخ 

مسق در  ب -

هاگره منکیمن و  دای  مسق  نم  هک  دیوگیم  دـیامنیم و  در  ناهاوخب  ار  مسق  ناهاوخ ، فرط  زا  مسق  تساوخرد  زا  سپ  هاگداد  رد  هدـناوخ 
، درک دای  دوخ  يوعد  تحـص  رب  مسق  ناهاوخ  هاگره  لاـح  نیا  رد  دـنک . داـی  دوخ  ءاـعدا  تحـص  رب  مسق  وا  دـیوگیم ، تسرد  ناـهاوخ 
زا دافتسم  . ) دهدیم وا  يوعد  تابثا  مدعب  مکح  هاگداد  دیامن  مسق  زا  عانتما  ناهاوخ  هچنانچ  و  دهدیم . وا  يوعد  تابثا  رب  مکح  هاگداد 

(. م ق . « 1328  » هدام

مسق لوکن  ج -

زا  مسق  تساوخرد  هک  هدناوخ  هک  تسنآ  مسق  لوکن  زا  روظنم 
 232 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

مکح هاـگداد  دروخب .) مسق  دوخ  يوـعد  تاـبثا  يارب  هک  دـهاوخن  وا  زا  ینعی   ) دـنکن در  زین  ناـهاوخب  دـیامنن و  داـی  مسق  تسا  هدـش  وا 
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(. م هدام 1328 ق . زا  دافتسم   ) دشابیم ناهاوخ  يوعد  تحصب  رارقا  مکح  رد  رما  نیا  اریز  دنکیم ، رداص  هدناوخ  تیموکحمب 
هاگداد رد  هدناوخ  تساوخداد ، غالبا  اب  دـشاب و  هدومن  ار  هدـناوخ  زا  دـنگوس  تساوخرد  دوخ ، تساوخداد  رد  ناهاوخ  هک  یتروص  رد 

زا ضعب  راتفگ  زا  هکنانچ  یلو  دشابیم . لوکن  مکح  رد  هک  دسریم  رظنب  دهدن ، ار  مزال  خساپ  دـشاب  يداع  يوعد  هچنانچ  دوشن و  رـضاح 
دوشیم و هتخانـش  هدـننکلوکن  دـنکن ، مه  در  دـیامنن و  دای  مسق  هاگره  هک  دـنک  راطخا  هدـناوخ  هب  هاگداد  دـیاب  البق  دوشیم  مولعم  ءاهقف 

. ددرگیم موکحم 

هدناوخ فرط  زا  مسق  تساوخرد  ود -

هراشا

رب یلیلد  هکنآ  نودب  دناوتیم  دیامنب ، ار  نآ  وحن  ای  دهعت  ای  نید  طوقـس  ءاعدا  هدناوخ  دریگ و  رارق  لیلد  دـناوتیم  دـنگوس  هک  يواعد  رد 
یتروص رد  دـناوتیم  زین  هیلع  یعدـم  قوف  هدام  دروم  رد  : » م ق . « 1326  » هدام دـیامنب . ناهاوخ  زا  مسق  تساوخرد  دراد ، زاربا  دوخ  ءاعدا 

«. دنک یعدم  مسقب  طونم  ار  يوعدب  مکح  دشاب  نآ  وحن  ای  دهعت  ای  نید  طوقس  یعدم  هک 
هدرپس تناما  لته  بحاصب  هدوب و  نآ  رد  لایر  رازه  دـصکی  غلبم  هک  ار  یفیک  هماـنیهاوگ ، تسویپ  هب  یتساوخداد  ۀلیـسوب  یـسک  ـالثم 

رب هاوگ  لیبق  زا  یلیلد  هدناوخ  نوچ  دروم  نیا  رد  تسنآ . رکنم  ناهاوخ  دوشیم و  نآ  در  یعدم  لته  بحاص  دـیامنیم . هبلاطم  وا  زا  تسا 
لبق تروص  دننام  هاگداد  دنک . دای  مسق  تسا  فیک  نتفرگ  رکنم  هک  ناهاوخ  دـیامنیم  تساوخرد  هاگداد  زا  درادـن ، ناهاوخب  فیک  در 

. دوشیم هجاوم  م  ق . « 1328  » هدام رد  روکذم  تیعضو  هس  زا  یکی  اب 

ناهاوخ ندرک  دای  مسق  فلا -

نیا رد  تسا . هتفرگن  هدـناوخ  زا  ار  فیک  هک  دـنکیم  داـی  مسق  دـیامن ، تاـبثا  ار  هدـناوخ  ءاـعدا  نـالطب  دـناوتن  ناـهاوخ  هک  یتروص  رد 
هاگداد  تروص 
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. دیامنیم لایر  رازه  دصکی  فیک و  درب  موکحم  ار  هدناوخ 

مسق در  ب -

رب مسق  هدناوخ  هاگره  تروص  نیا  رد  دیامن . دای  فیک  در  رب  مسق  هک  دـهاوخیم  وا  زا  دـنکیم و  در  هدـناوخب  ار  مسق  هاگداد  رد  ناهاوخ 
مکح هاـگداد  دـنک ، داـی  مسق  هک  دومن  عاـنتما  هدـناوخ  هچناـنچ  دـیامنیم و  یقحیب  هب  موکحم  ار  ناـهاوخ  هاـگداد  دومن ، داـی  فیک  در 

(. م ق . « 1328  » هدام زا  دافتسم   ) دهدیم لایر  رازه  دصکی  غلبم  فیک و  درب  هدناوخ  تیموکحمب 

مسق لوکن  ج -

. دهدیم یعدم  يوعد  تابثا  مدعب  مکح  هاگداد  دیامنن ، در  زین  ار  مسق  دنکن و  دای  مسق  ناهاوخ  هک  یتروص  رد 
مسق تساوخرد  تسا  وا  ياعدا  دروم  هک  هچنآب  تبسن  دناوتیم  رقم  دشاب  مامت  نآ  ءزج  ود  نیب  طابترا  هک  بکرم  رارقا  دراوم  رد  هرصبت -
هتفرگ ضرق  هک  دنک  رارقا  هیلع  یعدم  دـیامن و  ار  نآ  هبلاطم  هداد و  ضرق  يرگیدـب  ار  یغلبم  هک  دوش  یعدـم  یـسک  هاگره  الثم  دـنک .

هدام دانتـساب  دشاب  هتـشادن  یلیلد  هاگدادب  تابثا  يارب  هیلع  یعدم  دوش و  نآ  در  رکنم  یعدم  هچنانچ  تسا  هدومن  در  واب  ار  نآ  یلو  دوب 
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موکحم ار  هیلع  یعدم  هاگداد  دومن  دای  دنگوس  یعدم  هاگره  تروص  نیا  رد  دنک و  یعدم  زا  مسق  تساوخرد  دناوتیمن  م  ق . « 1334»
هب ار  یعدم  هاگداد  دومن  لوکن  ار  مسق  یعدم  هکنآ  ای  دومن و  دای  مسق  هیلع  یعدم  درک و  در  ار  مسق  یعدم  هاگره  دـیامنیم و  هجو  درب 

لثم دنـشاب  هتـشاد  رگیدکی  اب  یمات  طابترا  هک  دشاب  رثالا  فلتخم  ءزج  ود  ياراد  رارقا  رگا  : » م ق . « 1283  » هدام دنکیم  موکحم  یقحیب 
رد : » م ق . « 1334  » هدام دش . دهاوخ  مادـقا  « 1334  » هدام قباطم  دوش  در  یعدـم  هدومن و  یعدـم  زا  هجو  ذـخاب  رارقا  هیلع  یعدـم  هکنیا 

رگم دـنک  مسق  ياضاقت  لباقم  فرط  زا  تسا  وا  ياـعدا  دروم  هک  هچنآـب  تبـسن  دـناوتیم  تسا  هدرک  رارقا  هک  یـسک  هدام 1283  دروم 
«. تسا هدش  زرحم  همکحم  رد  نآ  رابتعا  هک  دشاب  يدنس  ای  یمسر  دنس  یعدم  يوعد  كردم  هکنیا 
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يراهظتسا مسق  مود -

دنس هلیسوب  هاگداد  رد  یسک  هاگره  الثم  دیامنیم . دای  یفوتم  رب  دوخ  قح  ءاقب  يارب  ناهاوخ  هک  تسا  یمـسق  زا  ترابع  يراهظتـسا  مسق 
دوخ ثرومب  ار  دنـس  باستنا  تحـص  ثراو  دیامن و  هبلاطم  تسا  هکرت  فرـصتم  هک  وا  ثراو  زا  یغلبم  دشابیم  یفوتم  ءاضماب  هک  يداع 

دانـسا نوچ  هک  دیوگب  ثراو  الثم  دیامن ، دیدرت  نید  ءاقب  رد  یلو  دوش ، ملـسم  نآ  رابتعا  یگدیـسر  بیذکت و  زا  سپ  ای  دنک و  قیدصت 
تئارب زا  تیاکح  هک  تسا  هدوب  وا  دانسا  قاروا و  رد  يدیسر  تسا  نکمم  متـسین ، هاگآ  ار  وا  نوید  تیعـضو  دناهدرب  تقرـسب  ار  ثروم 

يارب دـسریمن و  تباث  وا  رظنب  نید  ءاقب  دـیامن ، راکنا  ای  رارقا  ار  تقیقح  اـت  تسین  دوجوم  ثروم  صخـش  هکنآ  رثا  رد  هاـگداد  دـنک . وا 
رب يوـعد  رد  : » م ق . « 1333  » ةدام دـنک . دای  دوخ  بلط  ءاقب  رب  دـنگوس  هک  دـهاوخیم  ناهاوخ  زا  دـهدب  نید  ءاقب  رب  مکح  دـناوتب  هکنآ 

دوخ قح  ءاقب  رب  هک  دهاوخب  یعدم  زا  دناوتیم  مکاح  دشابن ، تباث  مکاح  رظن  رد  نآ  ءاقب  هدـش و  تباث  قح  لصا  هک  یتروص  رد  یفوتم 
يدروم رد  هدام  نیا  مکح  دنک . در  هیلع  یعدمب  ار  مسق  دـناوتیمن  تسا  هدـش  مسق  هبلاطم  وا  زا  هک  یـسک  دروم  نیا  رد  دـنک ، دای  مسق 

هکلب دوریمن ، رامشب  قح  تابثا  يارب  یلقتـسم  لیلد  يراهظتـسا  مسق  نیاربانب  دوب .» دهاوخن  يراج  تسا  یمـسر  دنـس  يوعد  كردم  هک 
. دوب دهاوخ  يرگید  لیلد  هدننکلیمکت 

: دراد دوجو  ریز  ياهقرف  یتب  مسق  يراهظتسا و  مسق  نیب  دوشیم  مولعم  الاب  هدام  زا  هکنانچ 
. دیدرگ نایب  البق  هک  تسیدراوم  رد  یتب  مسق  هکنآ  لاح  دشابیم و  یفوتم  زا  بلط  ءاعدا  دروم  رد  طقف  يراهظتسا  مسق  - 1

یعدم فرط  زا  دیاب  یتب  مسق  تساوخرد  هکنآ  لاح  دهاوخب و  یفوتم  زا  بلط  یعدم  زا  دناوتیم  ًامیقتسم  هاگداد  ار  يراهظتـسا  مسق  - 2
رکنم  هیلع  یعدم  زا  هاگداد  هلیسوب 
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. تسا رثاالب  روبزم  مسق  دنک ، دای  دنگوس  وا  دهاوخب و  هیلع  یعدم  زا  ًامیقتسم  هاگداد  هچنانچ  الا  دوشب و 

در ناهاوخب  دناوتیم  هیلع  یعدم  ار  یتب  مسق  هکنآ  لاح  دنک و  در  هیلع  یعدـمب  دـناوتیمن  یفوتم ، زا  بلط  یعدـم  ار  يراهظتـسا  مسق  - 3
. دنک

مسق عوضوم  مراهچ - ثحبم 

هراشا

: تسا مسق  هس  رب  مسق  عوضوم  دریگیم . رارق  دنگوس  دروم  هک  تسیرما  زا  ترابع  مسق  عوضوم 
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ینیعم رما  دوجو  - 1

دیامنب وا  زا  مسق  تساوخرد  ناهاوخ  ددرگیم ، رکنم  هدناوخ  هک  یلاق  هعطق  هس  ندراذگ  تناماب  يرگید  رب  یـسک  يوعد  رد  هکنآ  دننام 
مـسق عوضوم  یلاق  هعطق  هس  ندرپس  تسا  هدرپس  هدناوخب  تناماب  یلاق  هعطق  هس  وا  هک  دنک  دای  مسق  ناهاوخ  دنک و  در  ار  مسق  هدناوخ  و 

دیامنب و ار  نآ  در  ياعدا  هدناوخ  دشابیم و  وا  نویدم  غلبم  نالف  هراجتلا  لام  دیرخ  تباب  يرگید  هک  دوش  یعدم  یـسک  هکنآ  ای  دشابیم .
ناهاوخب غلبم  نالف  هک  دـیامن  دای  دـنگوس  هدـناوخ  دـنک و  در  ار  مسق  رکنم  دـیامنب و  وا  زا  مسق  تساوخرد  هدـناوخ  دوش  رکنم  ناهاوخ 

. دشابیم مسق  عوضوم  نید  هیدأت  تسا . هدومن  هیدأت 

ینیعم رما  مدع  - 2

ناهاوخ هکنآ  ای  تسا و  هتفرگن  ناهاوخ  زا  تناماب  یلاق  هعطق  هس  هک  دـنک  دای  مسق  هدـناوخ  ناهاوخ ، تساوخردـب  الاب  لاثم  رد  هکناـنچ 
. دشابیم مسق  عوضوم  مود  لاثم  رد  لوپ  نتفرگن  لوا و  لاثم  رد  یلاق  نتفرگن  تسا ، هتفرگن  هدناوخ  زا  لوپ  هراجتلا  لام  دیرخ  تباب 

ملعلا یفن  - 3

اریز دـشاب ، وا  صخـشب  بستنم  اـعدا  دروم  رما  هک  تساوخ  یـسرداد  رد  ناوتیم  یـسک  زا  طـقف  تسا  دـنوادخ  نداد  رارق  هاوـگ  هک  مسق 
دیامن ءاعدا  یسک  هاگره  یلو  دیامن ، دای  تسا  يرگیدب  بستنم  هک  يرما  مدع  ای  دوجو  رب  مسق  هک  دنهاوخب  یسک  زا  هک  تسین  یئالقع 

فرط  تسا و  ثلاث  صخشب  طوبرم  هک  تسیرما  رب  ملاع  وا  فرط  هک 
 236 ص : ج6 ، یماما ،)  ) یندم قوقح 

. دنادیمن ار  رما  نیا  هک  دیامن  دای  دنگوس  هک  دهاوخب  وا  زا  دناوتیم  طقف  یعدم  دوش ، رکنم 
ثروم هکنآ  دانتساب  دیامن  ار  یغلبم  هبلاطم  يرگید  زا  یسک  هکنانچ  دنیوگ . ملعلا  یفن  مسق  مالـسا  قوقح  حالطـصا  رد  ار  یمـسق  نینچ 

، دوش وا  بلط  رکنم  هدناوخ  دزادرپب و  ار  نآ  دیاب  تسا  هکرت  فرـصتم  هدناوخ  نوچ  تسا و  هدوب  هدومن  ضرق  وا  زا  ار  غلبم  نآ  هدـناوخ 
. دیامنب مسق  هبلاطم  دوخ  يوعد  تابثا  يارب  دنادیم و  ار  نآ  هدناوخ  هک  دنک  اعدا  ناهاوخ 

نیدب ملاع  هدـناوخ  هک  دـیامنن  اعدا  ناهاوخ  هاگره  الا  و  درادـن . یعالطا  رما  نیا  رب  هک  دـیامن  دای  مسق  دـناوتیم  هدـناوخ  تروص  نیا  رد 
. دنک تابثا  رگید  هلدا  ۀلیسوب  هدناوخ  ثروم  زا  ار  دوخ  بلط  دیاب  هکلب  دیامنب  وا  زا  مسق  تساوخرد  دناوتیمن  دشابیم ، دوخ  ثروم 

ینادـیم و وت  تسا و  هتفرگ  یتسد  لوپ  نم  زا  هدـمآ و  تلیکو  هک  دـیوگب  دـیامن و  یبلط  يوعد  يرگید  رب  یـسک  هاگره  تسا  نینچمه 
تدـم رد  لـمع  هاـگره  ـالا  دـیامن و  ملعلا  یفن  مسق  تساوخرد  هدـناوخ  زا  دـناوتیم  ناـهاوخ  تروـص  نیا  رد  ددرگ ، نآ  رکنم  هدـناوخ 

تراسخ هبلاطم  يرگید  زا  یسک  هکنانچ  دنک . دای  تبثم  مسق  دناوتیم  وا  دبای  یهاگآ  رما  نآ  زا  دناوتب  هدناوخ  هک  دشاب  یهاتوک  دودحم 
زور نالف  رهظ  رد  گنفت  ۀلیـسوب  دیوگب  هکنآ  دـننام  دـهاوخب  هدـمآ  لمعب  نیعم  تعاس  زور و  رد  وا  ثروم  ۀلیـسوب  هک  ار  یلام  بیرخت 
دنک دای  مسق  دـناوتیم  ثراو  تشک ، ارم  يراکـش  گس  تفر و  اطخ  ریت  درک و  يزادـناریت  یغالک  فرطب  تردـپ  نالف ، هعرزم  رد  نیعم 

. تسا هدرکن  يزادناریت  الصا  وا  هتشگرب و  لزنمب  وا  اب  هدمآ و  هعرزمب  شردپ  اب  روبزم  تعاس  رد  هک 

دریگ رارق  لیلد  دناوتیمن  مسق  هک  يدراوم  مجنپ - ثحبم 

: درادن دروم  مسق  لیذ  يواعد  رد  : » م ق . « 1335  » هدام روتسدب 
«. دنتسه اهتکرش  تلود و  تارادا  لثم  یقوقح  صاخشا  نآ  فرط  کی  هک  يواعد  - 1
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تاسسؤم  اهتکرش و  یتلود و  تارادا  لثم  یقوقح  صاخشا  وا  هدناوخ  ای  ناهاوخ  هک  يواعد  رد 
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. دشاب یعیبط  صخش  رگید  فرط  هچ  رگا  دیامنب ، رگید  فرط  زا  مسق  تساوخرد  يوعد  نیفرط  زا  یکی  دناوتیمن  دنشاب  یلم 
«. همکاحم زا  یشان  تراسخ  مرج و  زا  یشان  نایز  ررضب و  عجار  يواعد  - 2»

فرطب هک  یگنـس  هک  دوش  یعدـم  يرگید  رب  یـسک  هاگره  الثم  دومن . مسق  تساوخرد  ناوتیم  مرج  هبـش  زا  یـشان  يواـعد  رد  نیارباـنب 
هچنانچ هدناوخ  دهدب . ار  نآ  تراسخ  لایر  رازه  کی  دیاب  هدناوخ  تسا و  هتسکش  هشیش  هدروخ و  وا  ناکد  هشیـشب  هدومن  باترپ  یگس 

. دیامنب مسق  تساوخرد  وا  زا  دناوتیم  ناهاوخ  دوشب  یباستنا  لمع  رکنم 
. دیامن ای  دنگوس  دوخ  فرصت  مدع  رب  هک  دیامن  تساوخرد  نآ  رکنم  زا  دناوتیمن  یناودع  فرصت  یعدم  یناودع » فرصت  يوعد  - 3»

رکنم زا  دـناوتیمن  یعدـم  دـشابن » تسا  هدـش  تـمحازم  بجوـم  هـک  یقح  رد  فـالتخاب  یهتنم  هـک  یتروـص  رد  تـمحازم  يوـعد  - 4»
بجوـم هک  دـشابیم  یلمع  رد  قـحیذ  هک  دـنک  اـعدا  هیلع  یعدـم  تمحازم ، يوـعد  رد  هکنآ  رگم  دـیامن  دـنگوس  تساوـخرد  تمحازم 

عفر يوعد  يرگید  رب  یـسک  الثم  دـیامن . دـنگوس  تساوخرد  رما  نآـب  تبـسن  دـناوتیم  یعدـم  تروص  نیا  رد  هک  تسا  هدـش  تمحازم 
کلم رهن  دیوگیم  هدناوخ  دـنکیم ، يریگولج  نم  هعرزمب  بآ  ندرب  زا  هدـناوخ  مراد و  ۀـعرزم  هک  حرـش  نیدـب  دـیامنیم  هماقا  تمحازم 

ار نآ  دوش و  رهنب  تبـسن  هدـناوخ  صاصتخا  تیکلام و  رکنم  ناـهاوخ  و  درادـن . نآ  زا  ار  بآ  ندرب  قح  ناـهاوخ  تسنم و  یـصاصتخا 
تمحازم عفر  ناهاوخ  زا  دناوتیم  هدناوخ  تروص  نیا  رد  تسا ، رهن  تیکلمب  عجار  فالتخا  تمحازم ، عفر  يوعد  أشنم  دناد . دوخ  کلم 

. دنک دای  دنگوس  رهنب  تبسن  دوخ  تیکلام  رب  هک  دنک  تساوخرد 
. دوشیم هداد  تلود  فرط  زا  هک  یتازایتما  لصاب  هعجار  يواعد  - 5»

«. اهنیا لاثما  عارتخا و  قح  فینصتلا و  قح  یتراجت و  مئالع  مسا و  یتعنص و  مئالع  هب  عجار  يواعد  - 6
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دنک دای  دنگوس  هاگداد  رد  دناوتیم  هک  یسک  طیارش  مشش - ثحبم 

هراشا

م ق . « 1262  » هدام روتـسدب  نیارباـنب  دـشاب » ذـفان  شرارقا  دـنک  رارقا  رگا  هک  ددرگیم  هجوتم  یـسکب  مسق  : » م ق . « 1329  » هدام روتسدب 
. دشاب راتخم  دصاق و  لقاع و  غلاب و  دیاب  دیامنیم  دای  دنگوس  هک  یسک 

دشاب غلاب  فلا -

نینچمه تسین و  رثؤم  وا  دنگوس  الا  دـشاب و  هتـشاد  مامت  لاس  هک 18  تسا  یـسک  غلاب  تشذگ  رارقا  باتک  رد  رقم  طیارـش  رد  هکنانچ 
یـسک نینچ  اریز  دـشاب ، هدـش  رداص  هاگداد  فرط  زا  یگلاس  هدزناپ  زا  سپ  وا  دـشر  مکح  م  ق . « 1209  » هدام روتسدب  هک  یـسک  تسا 
هزاجا هک  يروماب  تبـسن  زیمم ، ریغـص  دـنگوس  و  م ) ق . « 1262  » هدام  ) تساراد غلاب  صخـش  هک  ددرگیم  یئاـیازم  قوقح و  ماـمت  ياراد 

. دهدیم ماجنا  میق  یلو و  هزاجاب  هک  یتالماعم  ای  ضوعالب و  حلص  هبه و  لوبق  دننام  تسا ، ربتعم  دراد  ار  نآ  ماجنا 

دشاب لقاع  ب -

يراودا نونجم  دنگوس  نیاربانب  تسا . رثاالب  وا  دنگوس  تسا و  هتخانشن  ربتعم  نوناق  ار  شراتفگ  دراد  هک  یساوح  لالتخا  رثا  رد  نونجم 
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يراودا نونجم  دنگوس  نیاربانب  تسا . رثاالب  وا  دنگوس  تسا و  هتخانشن  ربتعم  نوناق  ار  شراتفگ  دراد  هک  یساوح  لالتخا  رثا  رد  نونجم 
. تسا ربتعم  لماک  ۀقافا  لاح  رد  یلو  دشابیمن  ذفان  یگناوید  لاح  رد 

دشاب دیشر  ج -

لاوماب و طوبرم  هک  يروما  رد  هیفـس )  ) دیـشر ریغ  دنگوس  دشاب . یئالقع  شیلام  قوقح  لاوما و  رد  وا  تافرـصت  هک  تسا  یـسک  دیـشر 
عونمم دوخ  یلام  قوقح  لاوما و  رد  فرصت  زا  دیشر  ریغ  صاخـشا  م  ق . « 1207  » هدام روتـسدب  اریز  تسین ، ذفان  دشابیم  وا  یلام  قوقح 

ار نآ  ماجنا  هزاجا  نوناق  هک  يروماب  تبـسن  هیفـس  دوب . دهاوخن  ربتعم  نآب  تبـسن  دنگوس  دـشابیم  یلمع  زا  عونمم  هک  یـسک  دنـشابیم و 
. تسا ربتعم  شرارقا  هک  ینانچمه  دنک ، دای  دنگوس  دناوتیم  تسا  هداد 

دشاب دصاق  د -

رابتعاب  يدارا  لامعا  تسا و  يدارا  لامعا  زا  یکی  دنگوس 
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ای لاثم  ناونعب  هکنانچ  دیامن  دای  دنگوس  دصق ، نتـشاد  نودـب  یـصخش  هاگره  نیاربانب  تسا . ذـفان  دـشابیم  اراد  هدـننکهدارا  هک  يدـصق 
هتخانـش ربتعم  دناوتیمن  یلاخوت و  تسیراتفگ  دنهد  رارق  دوخ  مالک  هیکت  ار  مسق  تسا  ماوع  لوادتم  لومعم و  هک  هنوگنآ  ای  دشاب  حازمب 

. دوش

دشاب راتخم  ه -

. دشابیم يدارا  روما  یمامت  رابتعا  طرش  رایتخا  تسا و  يدارا  رما  دنگوس  اریز  دشابیمن  ربتعم  تسا  هرکم  هک  یسک  دنگوس 

دشاب واب  بستنم  عوضوم  ای  لمع  دیاب  دیامنیم  دای  دنگوس  هک  یسک  و -

هراشا

م ق . « 1327  » هداـم دـشاب . واـب  بستنم  يوعد  عوضوم  اـی  لـمع  هک  دومن  مسق  تساوخرد  ناوـتیم  یـسک  زا  م  ق . « 1327  » هدام روتسدب 
يوعد عوضوم  ای  لمع  هک  دیامن  رگید  فرط  زا  مسق  ياضاقت  دناوتیم  یتروص  رد  لبق  هدام  ود  دروم  رد  هیلع  یعدم  ای  یعدم  : » دیوگیم
تبسن رگم  درک ، هجوتم  میق  ای  یصو  ای  یلو  رب  ار  مسق  ناوتیمن  نونجم  ریغـص و  رب  يواعد  رد  نیاربانب  دشاب . فرط  نآ  صخـشب  بستنم 

رما هک  يدراوم  هیلک  رد  تسا  نینچمه  دنتـسه و  یقاب  تمومیق  ای  تیاصو  ای  تیالوب  هکیمادام  مه  نآ  اهنآ ، صخـش  زا  هرداص  لامعاب 
«. دشاب فرط  کیب  بستنم 

تسین لیکوت  لباق  ندرک  دای  مسق  هرصبت 1 -

هاوگ دنگوس ، اریز  دنک » دای  مسق  لکوم  ياجب  دـناوتیمن  لیکو  تسین و  لیکوت  لباق  ندرک  دای  مسق  م ...«  ق . « 1330  » هدام لیذ  روتسدب 
نامیا اب  مسق  ناـمز  رد  هدـننکدای  دـنگوس  هک  دـیامنیم  باـجیا  رما  نآ  تسا و  هدـننکدای  دـنگوس  راـتفگ  تحـص  رب  دـنوادخ  نداد  رارق 
دنگوس صخـشب  مئاق  دنگوس  هک  تسنیا  دیامنن . تردابم  نآب  ات  دشاب  هتـشاد  دوخ  عقاو  فالخ  دـنگوس  يورخا  تابوقعب  هجوت  صلاخ ،

دوخ نایزب  فرط  يارب  یقح  دوجو  زا  رابخا  هک  رارقا  فالخ  رب  دـشابیمن ، لیکوت  لباق  تسا  صخـشب  مئاق  هک  يروما  تسا و  هدـننکدای 
زا رارقا  هاگداد  رد  هک  دـهد  تلاکو  يوعد ، رد  دوخ  لیکوب  صخـش  دـناوتیم  درادـن و  يورخا  تابوقعب  هجوت  نامیاب و  جاـیتحا  دـشابیم 
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. دیامنب وا  فرط  عفنب  دوخ  لکوم  فرط 

تسا لیکوت  لباق  مسق  ياضاقت  هرصبت 2 -

« 1330  » هدام لوا  تمسق  روتسدب 
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دهد »...  مسق  ار  فرط  دناوتیم  يوعد  رد  لیکو  تسا و  لیکوت  لباق  مسق  ياضاقت  : » م ق .
لاـمعا لـیبق  نآ  زا  مسق  ياـضاقت  تسا و  لـیکوت  لـباق  دـشابن  روظنم  نآ  ماـجنا  رد  نیعم  صخـش  تیـصوصخ  ًاـنوناق  هک  يرما  ره  اریز 

. دشابیم

مسق راثآ  متفه - ثحبم 

هراشا

________________________________________

ه ق ناریا ، نارهت -  ۀیمالسا ، تاراشتنا  دلج ،  6 یماما ،)  ) یندم قوقح  نسح ، دیس  یماما ،
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تسا يوعد  عطاق  مسق  - 1

: دیامنیم حیرصت  م  ق . « 1331  » هدام هکنانچ 
لمع هب  فرط  تساوخردب  مسق  اریز  دش » دهاوخن  هتفریذپ  فرط  زا  دشاب  مسق  اب  یفانم  هک  يراهظا  هنوگچیه  تسا و  يوعد  عطاق  مسق  »

هک دیامنیم  باجیا  دنوادخ ، مانب  مارتحا  دیامنب و  لمع  تسا  مسق  همزال  هک  یمکح  قبط  هدومن  دـهعت  وا  هک  تسنآ  دـننام  تسا و  هدـمآ 
ندوب غورد  رب  یلیلد  دـناوتیمن  تسا ، هدـش  دای  دـنگوس  وا  هیلع  رب  هک  یـسک  نیاربانب  دوشن . هتفریذـپ  نآ  فالخ  رب  یلیلد  فرط  هیحان  زا 

هدومنن طرـش  مسق  ماقم  رد  رکنم  هاگره  هک  دـننآ  رب  هیماما  ءاهقف  زا  ضعب  . ) دـیامن تباث  ار  دـنگوس  نـالطب  دراد و  زاربا  هاـگداد  رد  نآ 
(. دراد زاربا  لیلد  رکنم  دنگوس  بذک  رب  دناوتیم  یعدم  دوش ، طقاس  مسق  نالطب  رب  لیلد  هماقا  رب  یعدم  قح  هک  دشاب 

دیامنیم یفتنم  ار  نآ  رثا  دنگوس  بیذکت  - 2

الا دـیامنن و  بیذـکت  ار  نآ  دـنکن و  عوجر  دوخ  مسق  زا  هدـننکدای  دـنگوس  هک  تسیتروص  رد  تشذـگ ، مسق  ندوب  عطاـقب  عجار  هچنآ 
دروم نیا  رد  اریز  دریگ ، رارق  وا  ءاعدا  تابثا  رب  لیلد  دـناوتیمن  دوشیم و  لـئاز  مسق  راـبتعا  دـنک ، مـالعا  ار  دوخ  دـنگوس  بذـک  هچناـنچ 

زا لبق  هدومن  دای  دـنگوس  هک  یـسک  رگا  : » یندـم یـسرداد  نیئآ  نوناق  « 468  » هداـم روتـسدب  تسا . هدرب  نیب  زا  ار  دوخ  دـنگوس  مارتحا 
مکح رارقا  بسح  رب  هدادن و  دنگوسب  رثا  بیترت  هاگداد  سرداد  تسا ، فرط  اب  قح  هدوب و  غورد  وا  دنگوس  هک  دنک  رارقا  مکح  رودص 

مکح  رثا  رد  هک  یسک  دیامن ، بیذکت  ار  دوخ  دنگوس  مکح ، رودص  زا  سپ  هدننکدای  مسق  هاگره  هک  دسریم  رظنب  داد .» دهاوخ 
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ببـس ای  هدومن و  تهجالب  ینوناق و  ریغ  هدافتـسا  غورد  مسق  رثا  رد  وا  اریز  دـهاوخب ، وا  زا  ار  دوخ  تراسخ  دـناوتیم  تسا  هدـش  ررـضتم 
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ببـس ای  هدومن و  تهجالب  ینوناق و  ریغ  هدافتـسا  غورد  مسق  رثا  رد  وا  اریز  دـهاوخب ، وا  زا  ار  دوخ  تراسخ  دـناوتیم  تسا  هدـش  ررـضتم 
. تسا هدش  واب  نایز 

تسا رثؤم  اهنآ  ماقم  مئاق  يوعد و  نیفرطب  تبسن  مسق  - 3

لمع زا  نامز  چیه  اریز  تسا » رثؤم  اهنآ  ماقم  مئاق  دناهدوب و  يوعد  فرط  هک  یـصاخشاب  تبـسن  طقف  مسق  : » م ق . « 1332  » هدام روتسدب 
. دشاب هدرک  حیرصت  رما  نیا  رب  یئانثتسا  دراوم  رد  نوناق  هکنآ  رگم  دوشیمن ، نایز  لمحتم  ثلاث  صخش  رفن ، دنچ  ای  کی 

غورد مسق  تازاجم  متشه - ثحبم 

: رس ءاشفا  غورد و  مسق  بذک و  تداهش  لصف  رد  ع . م . ق . « 221  » هدام روتسدب 
دهاوخ یبیدأت  سبح  لاس  هس  یلا  کیب  موکحم  دیامن  دای  غورد  دنگوس  دشاب و  هدش  وا  هجوتم  مسق  یقوقح  ياوعد  دروم  رد  سک  ره  »
يوعد ۀماقا  يرفیک  هاگداد  رد  دناوتیم  دوشیم  ررـضتم  یقوقح  هاگداد  رد  يرگید  غورد  دنگوس  زا  هک  یـسک  روبزم  ةدام  روتـسدب  دش .»
نایرج رد  يوعد  هکنآ  ای  دشاب و  هدش  مکح  رودصب  رجنم  هتفریذپ و  همتاخ  یقوقح  يوعد  هاوخ  دیامن ، تابثا  ار  دنگوس  بذک  دیامن و 

هنوگچـیه تسا و  يوـعد  عطاـق  مسق  : » دـیوگیم هک  م  ق . « 1331  » هدام اب  تافانم  يرفیک  هاـگداد  رد  روبزم  یگدیـسر  دـشاب . یگدیـسر 
نآ رد  لیلد  دنگوس  هک  تسا  یقوقح  يوعد  رد  روبزم  ةدام  اریز  درادن ، دش .» دهاوخن  هتفریذپ  فرط  زا  دـشاب  مسق  اب  یفانم  هک  يراهظا 

. تسا هتفرگ  رارق 
غورد وا  دنگوس  هک  دنک  رارقا  مکح  رودص  زا  لبق  هدومن  دای  دنگوس  هک  یـسک  رگا  : » یندـم یـسرداد  نیئآ  نوناق  « 468  » ةدام روتسدب 

«. داد دهاوخ  مکح  رارقا  بسح  رب  هدادن و  دنگوسب  رثا  بیترت  هاگداد  سرداد  تسا ، فرط  اب  قح  هدوب و 
هدننکدای  مسق  هکنآ  هاوخ   ) دشاب هدش  رداص  غورد  مسق  دانتساب  یمکح  هک  یتروص  رد 
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نیئآ نوناق  « 476  » هدام قش 6  روتـسدب  دشاب ) هدش  تباث  مسق  ندوب  غورد  يرفیک  هاگداد  رد  ای  دـیامن و  بیذـکت  مکح  رودـص  زا  سپ 

فالخ مکح  زا  یشان  نایز  يوعد  دناوتیم  هدش ، ررضتم  غورد  مسقب  دنتسم  مکح  زا  هک  یـسک  دشابیمن و  شهوژپ  لباق  یندم  یـسرداد 
. دهاوخب هدننکدای  مسق  زا  ار  عقاو 
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یلحم قیقحت  مشش - باتک 

قوقح رد  لحم  لها  تاعالطا  دـشابیم . ءاعدا  دروم  هک  يرماب  عجار  تسا  لحم  لها  تاعالطا  ندروآ  تسدـب  زا  تراـبع  یلحم  قیقحت 
. تسا هدش  هدیمان  هضافتسا  مالسا 

، دیامنیم نایب  هدومن  كرد  ًامیقتسم  دوخ  ساوح  هلیسوب  هیـضق  زا  ار  هچنآ  دهاش  هک  قرف  نیا  اب  تسا  تداهـش  دننام  لحم  لها  تاعالطا 
ای تاـسوسحم و  اهینتـسناد  نآ  هاوـخ  دـیامنیم ، تیاـکح  سرداد  يارب  ار  دوـخ  ياهینتــسناد  اـهنآ  هـک  لـحم  لـها  تاـعالطا  فـالخ  رب 

هدرواین رامشب  يوعد  تابثا  هلدا  فیدر  رد  ار  لحم  لها  تاعالطا  یندم  نوناق  نارگید . زا  تاعومـسم  هکنآ  ای  دشاب و  اهنآ  تاطابنتـسا 
رد یندم  یـسرداد  نیئآ  نوناق  دـیدرگیم . رکذـتم  هناگادـج  ای  تداهـش  باتک  رد  ار  لحم  لها  تاعالطا  دوب  بسانم  هکنآ  لاح  تسا و 

. تسا هدرک  نایب  نآب  عجار  دنچ  يداوم  هدرب و  مان  ار  یلحم  قیقحت  مجنپ  ثحبم  رد  لئالدب  یگدیسر  لصف 
ای فرط  کی  هاگره  دومن  دانتسا  ناوتیم  اههاوگ  یهاوگب  نوناق  قباطم  هک  يدراوم  رد  : » دیوگیم یندم  یـسرداد  نیئآ  نوناق  « 426  » هدام
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«. دیامنیم یلحم  قیقحت  هاگداد  دنربن  ار  نیعلطم  یماسا  دننک و  رکذ  یلک  روطب  هچ  رگا  دنوش  کسمتم  لحم  لها  عالطاب  نیفرط 
دـشابیم یندم  قوقح  لئاسم  زا  هک  ار  یلحم  قیقحت  ینوناق  شزرا  یلو  تسا ، هدـش  رکذ  یندـم  یـسرداد  نیئآ  رد  هچ  رگا  روکذـم  هدام 

. تسا هداد  رارق  تداهش  شزرا  دودح  رد  ار  نآ  شزرا  هدومن و  نایب 
دریگ  رارق  رما  تابثا  رب  لیلد  دناوتیم  يدراوم  رد  لحم  لها  تاعالطا  نیاربانب 
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تاعالطا هک  تسنآ  دشابیم  یلحم  نیعلطم  تاعالطا  ناهاوگ و  یهاوگ  نیب  شزرا  هجرد  رد  هک  یقرف  دـشاب . لیلد  دـناوتیم  تداهـش  هک 

دارفا تاعومسم  تاطابنتسا و  اریز  دشابیم ، یهاوگ  زا  رتفیعض  نآ  تسیرگید و  زا  یکی  تاعومسم  تاطابنتـسا و  زا  یـشان  ًامومع  یلحم 
نودب دشابیم  تاغیلبت  یـصخش و  ضارغا  هاگنآ  شیادـیپ  أشنم  تسا و  تقیقح  فالخ  رب  دـهدیمن و  قفو  رما  تقیقح  اب  دراوم  بلغا  رد 

. دشابیم رود  تاغیلبت  طابنتسا و  زا  دناهدرک و  هدهاشم  ار  هعقاو  ًامیقتسم  ناهاوگ  یهاوگ ، رد  یلو  دنشاب  نآ  زا  هاگآ  نیعلطم  هکنآ 
یـضارت نیفرط  هک  يدراوم  رد  رگم  تسا ، هاگداد  رظنب  طونم  یلحم  نیعلطم  تاعالطا  رابتعا  صیخـشت  : » م د . ا . ق . « 434  » هدام روتسدب 

رظنب ناهاوگ  یهاوگ  رابتعا  صیخـشت  هک  ینانچمه  دناهدرک .» راذگاو  اهنآ  قیدـصتب  طقف  ار  فالتخا  عفر  هدوبن و  صاخـشا  باختنا  رد 
اهنآ قیدصتب  ار  دوخ  فالتخا  عفر  دنیامن و  لحم  لها  زا  صاخـشا  باختنا  رد  یـضارت  يوعد  نیفرط  هک  يدروم  رد  اما  دشابیم . هاگداد 
رما نآ  هاگداد  يارب  هچ  رگا  دیامن  رداص  ار  هعقاو  مکح  روبزم  صاخـشا  ۀتفگ  قبط  دیاب  هاگداد  الاب  هدام  موهفم  روتـسدب  دـننک  راذـگاو 

. دوشن تباث 
. دیامنن تابثا  هاگداد  رد  دناهدومن  باختنا  یـضارتب  هک  یهاوگ  راتفگ  بذک  ررـضتم  صخـش  هک  تسا  یمادام  رما  نیا  هک  دـسریم  رظنب 

فالخ تابثا  قح  طاقسا  بجوم  نیفرطلا  یضرم  ناهاوگ  راتفگ  لوبق  اریز  دوب ، دهاوخ  نکمم  یلیلد  عون  ره  هلیسوب  راتفگ  بذک  تابثا 
. تسا دنگوس  رد  هکنانچ  دشاب ، هدومن  عنم  نوناق  هکنآ  رگم  دومن  تابثا  ناوتیم  ار  یلیلد  ره  بذک  ددرگیمن و 
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یلحم ۀنیاعم  رد  متفه - باتک 

. دشابیم هاگداد  ۀلیسوب  فالتخا  دروم  لحم  تیعضو  ندید  زا  ترابع  لحم  ۀنیاعم 
، دریگ رارق  تقیقح  فشک  يارب  هاـگداد  ياـمنهار  دـناوتیم  هک  تسا  دوـجوم  یلاوـحا  عاـضوا و  نئارق و  هاـگ  فـالتخا  دروـم  لـحم  رد 
دشاب و تقیقح  فشک  رد  رثؤم  هاگداد  ۀلیسوب  لاوحا  عاضوا و  نئارق و  نآ  هدهاشم  هک  یتروص  رد  تسا . تاراما  زا  یـضعب  رد  هکنانچ 

ندروآ اب  رگا  دیامن و  رضاح  ار  نآ  دناوتیم  عفنيذ  دومن  رضاح  هاگداد  رد  ار  فالتخا  دروم  عوضوم  ناوتب  هک  دشاب  يروط  اهنآ  تعیبط 
روبزم لاوحا  عاضوا و  نئارق و  هاگداد  ۀلیـسوب  تسا ، ناکم  لقن  لباق  ریغ  نآ  تعیبط  ای  دهدیم  تسد  زا  ار  دوخ  تیعـضو  هاگداد  هب  نآ 

. دریگیم رارق  هنیاعم  هدهاشم و  دروم  لحم  رد 
لئالدب یگدیسر  لصف  رد  یندم  یسرداد  نیئآ  نوناق  رد  تسا و  هدربن  مان  یلحم  ۀنیاعم  زا  يوعد  تابثا  هلدا  رکذ  نمض  رد  یندم  نوناق 

. یندم یسرداد  نیئآ  « 436 - 443  » داوم تسا  هدش  رکذ  یلحم  ۀنیاعم  مشش  ثحبم  رد 
تباث ناهاوخ  ياعدا  لحم ، تیعـضو  هنیاعم  زا  سرداد  يارب  هچنانچ  نیارباـنب  تسا ، هدومنن  نییعت  ار  یلحم  هنیاـعم  شزرا  دودـح  نوناـق 

. دیامن رداص  يأر  نآ  قبط  دناوتیم  ددرگ 
سانـشراک رظن  اب  ار  هنیاعم  دـهاوخیم و  کمک  ینف  سانـشراک  زا  مزال  تاعالطا  ندروآ  تسدـب  دوخ و  هنیاعم  لیمکت  يارب  هاگداد  هاگ 

م: د . ا . ق . « 442  » هدام دروآیم . لمعب 
رارق يارجا  رومأـم  هارمه  سانـشراک  تسا  ینف  تاـعالطاب  جاـتحم  هک  یلئاـسم  ندرک  نشور  يارب  هک  دراد  ررقم  تسا  نکمم  هاـگداد  »
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. دورب لحم  ۀنیاعم 
دوب ». دهاوخ  متفه  ثحبم  تاررقم  قباطم  سانشراک  نییعت 
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یسانشراک رد  متشه - باتک 

. دهاوخیم کمک  ینف  ناسانشراک  رظن  زا  دهد  صیخشت  ار  نآ  دناوتیمن  دوخ  هاگداد  تسا و  رثؤم  یـسرداد  رد  نآ  صیخـشت  هک  يروما 
ای يرهق و  نامـض  زا  هیـشان  تاراسخ  نییعت  دروم  رد  هکنانچ  تسا  شزرا  رادقم  نییعت  يارب  سانـشراک  رظن  هاگ  تسا : فلتخم  روما  نآ 

دروم هک  ینیمز  تحاسم  نییعت  هکنانچ  تسا  فالتخا  دروم  رادـقم  نییعت  يارب  رگید  هاـگ  و  دـشابیم ، ءاـبرقا  هجوز و  هقفن  رادـقم  نییعت 
تاراما دروم  رد  هکنانچ  تسا  جراخ  رد  دوجوم  لاوحا  عاضوا و  نئارق و  ینف  تیعضو  صیخشت  هکنآ  ای  دشاب و  مزال  هتفرگ  رارق  هلماعم 

زا راوید  رب  ریت  رس  عضو  ای  فیصرت و  صیخـشت  بلغا  دشاب ، لصاف  راوید  ندوب  یـصاصتخا  نییعادتم ، نیب  فالتخا  هاگره  الثم  دشابیم .
دعب و  « 444  » داوم قبط  سانشراکب  عوجر  دیآیم ، شیپ  یسرداد  رد  هک  يرگید  هدیدع  دراوم  دوشیم . عوجر  سانـشراکب  هک  تسیروما 

. دیآیم لمعب  یندم  یسرداد  نیئآ  نوناق  زا  نآ ،
ق. « 460  » هدام روتسدب  الا  درک و  دهاوخ  لمع  نآ  قبط  هاگداد  دشابن ، هلأسم  ققحم  لاوحا  عاضوا و  اب  فلاخم  هچنانچ  ناسانـشراک  رظن 

عاضوا اب  سانشراک  هدیقع  هک  یتروص  رد  : » دیوگیم یندم  یـسرداد  نیئآ  ق  « 460  » هدام دیامنیمن . هدـیقع  نآ  زا  تعباتم  هاگداد  م  د . ا .
رظن نالطبب  ملع  هاگداد  تروص  نیا  رد  اریز  دیامنیمن » ار  هدیقع  نآ  تعباتم  هاگداد  دشاب  هتشادن  تقفاوم  هلأسم  مولعم  ققحم و  لاوحا  و 

. دنکیم ادیپ  سانشراک 
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هیلمع لوصا  رد  مهن - باتک 

فیرعت

دوشیم لـمع  دـعاوق  نآـب  دـشابن ، نآ  رب  یلیلد  هچناـنچ  يرما  مدـع  اـی  دوجو  رد  دـیدرت  دراوم  رد  هک  دنتـسه  یلقع  دـعاوق  هیلمع  لوصا 
. دیامنب وا  هتساوخ  ءافیاب  موکحم  ار  هدناوخ  هک  دهاوخیم  هاگداد  زا  درادیم  میدقت  هاگدادب  تساوخداد  هک  ناهاوخ 

نامز رد  دـنکیم ، ءاعدا  ناهاوخ  هک  ار  یقح  دـنادب  هک  تسا  رما  تقیقح  يوجتـسج  رد  هراومه  ناهاوخ  يوعدـب  یگدیـسر  رد  سرداد 
رارق مکح  دروم  هچنآ  اریز  دـیامن ، موکحم  نآ  ءافیاب  ار  هدـناوخ  دـیامن و  رداـص  مکح  نآـب  تبـسن  دـناوتب  اـت  تسا ، دوجوم  یگدیـسر 

ناهاوخ هلدا  رد  دریگیم و  رظن  ریز  ار  هدنورپ  رما  تقیقح  ندروآ  تسدب  يارب  هاگداد  دشابیم . مکح  رودـص  نامز  رد  قح  دوجو  دریگیم 
. دنکیم شواک  هدناوخ  تایعافد  رد  نینچمه  هتشاد و  زاربا  دوخ  ءاعدا  تابثا  يارب  هک 

: دوشیم هجاوم  تیعضو  هس  زا  یکیب  سرداد  شواک  نیا  رد 

دوشیم تباث  مکح  رودص  نامز  رد  قح  دوجو  هدنورپ  تایوتحم  زا  - 1

، رقم رارقا  رد  اریز  تسا ، تاراـما  ضعب  دـنگوس و  رارقا ، درادـب  ملـسم  مکح  ناـمز  رد  ار  قح  دوـجو  یئاـضق  رظن  زا  دـناوتیم  هک  ياهلدا 
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ندوبنب هاوگ  ار  دنوادخ  دشاب  هدناوخ  هچنانچ  هدننکدای  دنگوس  زین  دنگوس  رد  دـیامنیم و  ناهاوخ  يارب  رارقا  نامز  رد  قح  دوجوب  رابخا 
رارق دنگوس  نامز  رد  دوخ  يارب  قح  دوجوب  هاوگ  ار  دنوادخ  دشاب ، ناهاوخ  هچنانچ  دـهدیم و  رارق  دـنگوس  نامز  رد  ناهاوخ  يارب  قح 

الثم  دیامنیم . یگدیسر  نامز  رد  قح  دوجو  رب  تلالد  جراخ  لاوحا  عاضوا و  تاراما  زا  يرایسب  رد  دهدیم .
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بحاص یلعف  تیکلام  رب  لیلد  راوید  رـس  رب  العف  ریت  رـس  ندوب  ای  تسا  فرـصت  نامز  رد  تیکلام  رب  لیلد  تیکلام  ناونعب  یلعف  فرـصت 
. دهدیم ناهاوخ  ءاعدا  توبث  رب  مکح  رگید  روما  زا  کمک  نودب  هاگداد  روبزم  دراوم  رد  نیاربانب  تسا . راوید  رب  ریت  رس 

ددرگیم تباث  يوعد  ۀماقا  زا  لبق  قح  دوجو  هدنورپ  تایوتحم  زا  - 2

هراشا

دوجو دیامنیم ، ناهاوخب  هدناوخ  تینویدم  زا  تیاکح  هک  يدنس  هلیسوب  الثم  دنشاب . هاوگ  ای  دنس  يزاربا  هلدا  هک  تسیتروص  رد  رما  نیا 
لام نآ  درب  وا  دهعت  دوجو  هدناوخب ، هعیدو  ناونعب  یلام  میلـست  رب  یهاوگ  هلیـسوب  ددرگیم و  ملـسم  سرداد  رب  دنـس  میظنت  نامز  رد  نید 

. دوشیم تباث  هعیدو  ندرپس  نامز  رد 
تـسا راچان  سرداد  هکلب  دوب ، دـهاوخن  مکح  رودـص  نامز  رد  ناهاوخ  ءاعدا  دروم  قح  تابثا  يارب  یفاک  یئاهنتب  الاب  هلدا  زا  کیچـیه 

نیا دشابیم . مکح  رودص  نامز  رد  قباس  قح  ءاقب  ضرف  رما ، نآ  دروآ و  تسدب  مکح  رودص  نامز  رد  ار  نآ  دوجو  يرگید  رما  ۀلیـسوب 
. دنیوگ باحصتسا  ار  نآ  هک  تسا  ریذپناکما  هداس  یغامد  لمع  کی  اب  ضرف 

باحصتسا رد 

هراشا

ملسم و نآ  قباس  دوجو  هک  تسیزیچ  ءاقبب  مکح  زا  ترابع  باحـصتسا  نییلوصا  حالطـصا  رد  تسا و  هیلمع  لوصا  زا  یکی  باحـصتسا 
. دشابیم كوکشم  نآ  یلعف  دوجو 

هب جایتحا  نیاربانب  دـنیامنیم . يوریپ  نآ  زا  یعیبط  هزیرغ  يور  زا  تاـناویح  دـنادیم و  تجح  ار  باحـصتسا  عاـمتجا  قطنم  هداـس و  لـقع 
ياههجوج دراد ، هنایشآ  لگنج  ناتخرد  هوبنا  ياههخاش  نایم  رد  هک  ياهدنرپ  الثم  دوب ، دهاوخن  نآ  تیجح  تابثا  يارب  یلیلد  هنوگچیه 

تـسا نکمم  هکنآب  لامتحا  اب  دروآیم و  تسدب  یئاذـغ  دـنچ ، یتعاس  زا  سپ  دوریم و  اذـغ  يوجتـسجب  دراذـگیم و  هنایـشآ  رد  ار  دوخ 
هجنپ  راچد  شناگجوج 
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رد نینچمه  ددرگیمرب . دوخ  هنایشآب  ناساره  دریگیم و  راقنمب  ار  اذغ  دنشاب ، هدرک  ناریو  ار  شاهنایـشآ  رگید  تاناویح  ای  هدش و  باقع 

رهـش نآ  تیعـضو  زا  یعالطا  هنوگچیه  هدوب و  رود  دوخ  رهـش  زا  لاس  نیدنچ  هک  يرفاسم  تسا  هدش  هدـید  رایـسب  یعامتجا  یناگدـنز 
رهـش نآب  ندیـسر  زا  سپ  دنـشاب  هدرم  ای  هتفگ و  كرت  ار  دوخ  هناخ  شایمیدـق  ناتـسود  هدرک و  یتارییغت  هک  دـهدیم  لامتحا  درادـن و 

. دبایب ار  اهنآ  ات  دوریم  دناهتشاد  تنوکس  اجنآ  رد  شناتسود  هک  یئاهلحمب 
تروص رد  و  ددرگیم ، لصاح  تسا  هدوب  دوجوم  ًاقباس  هک  يرما  ءاقب  رد  دـیدرت  دروم  رد  هک  دـشابیم  ینانیمطا  نظ  رب  ینبم  باحـصتسا 

رگید فرط  اریز  دومن ، نآ  ءاقب  هب  مکح  درک و  لـمع  یناـنیمطا  نظب  دـیاب  ـالقع  رما ، تقیقح  رب  ملع  ندروآ  تسدـب  يارب  یهار  ندوبن 
قبط درادرب و  تسد  یناـنیمطا  نظ  زا  ناـسنا  هک  تسین  یئـالقع  تسا و  هتـشاد  دوـجو  قباـس  رد  هک  تسیرما  لاوز  لاـمتحا  ضرف ، نـیا 
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. دوشیم هداد  نآ  لاوز  رد  هک  تسا  یلامتحا  هجرد  اب  بسانتم  سوکعم ، روطب  قباس  دوجوم  ءاقب  زا  لصاح  نظ  ۀجرد  دنک . لمع  لامتحا 
باحـصتساب لمع  صاخـشا  مهم  رایـسب  روما  رد  هک  تسنیا  دوب . دـهاوخ  رتیوق  ءاـقب  هب  نظ  دـشاب  رتفیعـض  لاوز  لاـمتحا  هچ  ره  ینعی 

زا تسا و  هتـشاد  هناختراجت  ندنل  رد  شیپ  لاس  تسیب  رد  هک  هتخانـشیم  ار  يرجات  تسا و  میقم  نارهت  رد  یـسک  هاگره  الثم  دـنیامنیمن .
هاگره یلو  دتـسرفیمن ، وا  دزن  شورف  يارب  شرف  ناموت  رازه  دصکی  وا  تایح  باحـصتسا  اب  درادـن  وا  زا  یعالطا  مه  نونکات  خـیرات  نآ 

ای ندنل و  رد  رجات  ندوبن  لامتحا  لوا  ضرف  رد  اریز  دتسرفیم . وا  دزن  ار  اهشرف  نآ  تسا  هدومن  تبحـص  نفلت  ۀلیـسوب  وا  اب  لبق  هام  کی 
. مود ضرف  رد  ات  تسا  رتیوق  وا  توف 

. دریگ رارق  مکح  عوضوم  تسا  نکمم  دشاب و  مکح  تسا  نکمم  دنیوگ  ءاح ) حتفب   ) بحصتسم ار  نآ  هک  باحصتسا  دروم 

. یمکح باحصتسا  - 1

دیدرت  نونکا  هدوب و  ققحم  ًاقباس  یعوضوم  يارب  یمکح  هک  تسیدروم  رد  نآ  و 
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، دـنک عوجر  نآ  زا  هبوهوم  نیع  ءاقب  اب  هک  دـهدیم  هزاجا  بهاوب  م  ق . « 803  » هدام الثم  دوشب ، عوضوم  نامه  يارب  قباـس  مکح  ءاـقب  رد 
دوشیم دیدرت  تهج  نیدب  دـیامن ، نایب  تسا  هدـش  فلت  هبوهوم  نیع  زا  ضعب  هک  يدروم  مکح  هک  دوشیمن  تفای  نوناق  رد  ياهدام  یلو 
دیدرت اب  تسا ؟ هدش  طقاس  هکنآ  ای  هدنام  یقاب  بهاو  عوجر  قح  هیقب ، هب  تبـسن  ایآ  هدش  فلت  هبوهوم  نیع  زا  ضعب  هک  یتروص  رد  هک 

، ضعب فلت  دروم  رد  هک  دیامنیم  مکح  لقع  دوشیم و  باحصتسا  قباس  عوجر  زاوج  هبوهوم ، نیع  زا  ضعب  فلت  زا  سپ  عوجر  زاوج  رد 
. تسناد الاب  هدام  مراهچ  قش  دراوم  زا  ار  روبزم  دروم  ناوتیمن  دنک و  عوجر  هبه  زا  هدنام ، یقابب  تبسن  دناوتیم  بهاو 

عیاـب راـیخ  قح  اـیآ  هک  دوشیم  دـیدرت  ددرگ ، فلت  يرتشم  دزن  تاـهج  زا  یتهجب  عیبم  دـشاب و  نوبغم  عیاـب  هک  یتروص  رد  رگید - لاـثم 
نیا مکح  یندم  نوناق  نوچ  دهدب . عیابب  تمیق  ای  لثم  زا  ار  عیبم  لدب  دیاب  يرتشم  خـسف ، زا  سپ  تسا و  یقاب  هکنآ  ای  تسا  هدـش  طقاس 
عیبم نوچ  تسا و  هتـشاد  خـسف  قح  عیاب  عیبم  فلت  زا  لـبق  هک  تفگ  تساوخ و  کـمک  باحـصتسا  زا  ناوتیم  تسا ، هدومنن  ناـیب  ار  رما 

باحصتسا تحـص  دیامن . هبلاطم  ار  عیبم  لدب  دنک و  خسف  ار  عیب  هک  دهدیم  قح  عیابب  و  دوشیم - باحـصتسا  قباس  مکح  هدیدرگ  فلت 
نیـضوع زا  یکی  فلت  : » م ق . « 286  » هدام دومن . طابنتـسا  تسا  هلاـقا  هب  عجار  هک  م  ق . « 286  » هداـم زا  خـسف  دروم  رد  ناوتیم  ار  یمکح 

یمیق تروص  رد  نآ  تمیق  ندوب و  یلثم  تروص  رد  نآ  لـثم  تسا  هدـش  فـلت  هک  يزیچ  نآ  ياـجب  تروـص  نیا  رد  تسین  هلاـقا  عناـم 
يوعد تابثا  هلدا  هک  باتک  نیا  يوگتفگ  عوضوم  زا  دوریم و  راکب  ینوناق  ماکحا  طابنتسا  يارب  یمکح  باحـصتسا  دوشیم .» هداد  ندوب 

. تسا جراخ  دشابیم 

. یعوضوم باحصتسا  - 2

ءاـقب هاـگره  هک  ینعم  نیدـب  دـشاب ، نآ  عوضوم  ءاـقب  رد  دـیدرت  راـبتعاب  مکح ، رد  دـیدرت  هک  تسا  يدروـم  رد  یعوـضوم  باحـصتسا 
تبسن  دیدرت  دوبیم ، ملسم  نونکا  عوضوم 
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تسدب دریگ و  رارق  دیدش  نارابمب  ریز  رهش  نآ  زور  دنچ  زا  سپ  دنک و  ترفاسم  يرهـشب  یـسک  هک  يدروم  رد  الثم  دشیمن ، نآ  مکحب 

هتشک روبزم  صخش  هک  دننادیمن  وا  ناشیوخ  دیاین  تسدب  وا  زا  زین  يربخ  دیامنن و  تعجارم  صخش  نآ  درذگب و  يدنچ  دتفیب و  نمشد 
وا قباـس  تاـیح  دـهدب ، يربخ  اـی  دـیایب  دوخ  رهـشب  جراـخ ، اـب  روبزم  رهـش  طـباور  ندوب  عوطقم  اـی  تراـسا  رثا  رد  دـناوتیمن  اـی  هدـش و 

نینچ ًاتداع  هک  دشاب  هتـشذگ  یتدـم  تسا  هدیـسر  وا  تایح  زا  هک  يربخ  نیرخآ  زا  م  ق . « 1019  » هدام قبط  هکنآ  ات  دوشیم  باحـصتسا 
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. ددرگ رداص  وا  یضرف  توم  مکح  دنامیمن و  هدنز  یصخش 
تیجوز ثرا ، لیبق  زا  نآ  رب  هبترتم  ینوناق  ماکحا  رابتعاب  هکلب  دریگیمن  رارق  ینوناق  رظن  دروم  ًامیقتسم  درف  تایح  ای  توف  روبزم  لاثم  رد 

. دوشیم نآ  ءاقبب  مکح  دریگیم و  رارق  باحصتسا  دروم  درف  تایح  هک  دشابیم  نآ  لاثما  و 

باحصتسا طئارش 

هراشا

: دشاب ریز  یساسا  طرش  ود  ياراد  هک  تسا  حیحص  یتروص  رد  باحصتسا 

باحصتسا دروم  قباس  دوجوب  نیقی  - 1

نآ قباس  دوجو  هاگره  الا  دریگیم و  رارق  باحصتسا  دروم  هک  تسیزیچ  قباس  دوجوب  نیقی  باحصتسا  تحص  یساسا  طرـش  ود  زا  یکی 
. دوشیمن لصاح  يرگید  زیچ  دیدرت  زا  ریغ  نآ  باحصتسا  زا  دشاب  دیدرت  دروم 

قحال نامز  رد  باحصتسا  دروم  ءاقب  رد  دیدرت  - 2

هراشا

هاگره الا  تسا و  هدوب  دوجوم  قباس  رد  هک  دـشابیم  باحـصتسا  دروم  ینونک  ءاـقب  رد  کـش  باحـصتسا  تحـص  یـساسا  طرـش  نیمود 
دروم ءاقب  رد  دیدرت  أشنم  دنکیمن . ادیپ  يدروم  باحـصتسا  دشاب  ملـسم  نآ  دوجو  ای  مدع و  هکنانچ  دشابن ، دیدرت  دروم  نآ  یلعف  دوجو 

: دریگ رارق  هناگهس  روما  زا  یکی  تسا  نکمم  باحصتسا 
. یضتقم دادعتسا  رد  دیدرت  فلا -

. عفار شیادیپ  رد  دیدرت  ب -
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. دوجوم رما  تیعفار  رد  دیدرت  ج -

یضتقم دادعتسا  رد  دیدرت  فلا -

دروم قحال  نامز  رد  باحـصتسا  دروم  ءاقب  دادعتـسا  هک  دـشاب  نآ  رثا  رد  قحال  نامز  رد  باحـصتسا  دروم  ءاقب  رد  دـیدرت  تسا  نکمم 
ار يدادعتسا  نینچ  هکنآ  ای  دنامب  یقاب  قحال  نامز  رد  هک  دراد  ار  نآ  دادعتـسا  باحـصتسا  دروم  هک  تسین  مولعم  ینعی  دشابیم . دیدرت 

نامز رد  ار  بحـصتسم  ءاقب  ءاضتقا  دـننادیمن و  تجح  روبزم  دروم  رد  ار  باحـصتسا  نییلوصا  زا  زا  ضعب  تسا . هدـش  مودـعم  درادـن و 
باحصتسا دشاب  بحصتسم  ءاقب  ءاضتقا  رد  دیدرت  هچنانچ  یلقع  لیلحت  رظن  زا  هک  دننآ  رب  و  دنرامشیم ، باحصتسا  یـساسا  طرـش  قحال 

ار نآ  لبق  مین  لاس و  کی  هک  دیامن  يوعد  هماقا  تسا  هدـش  وا  درآ  يایـسآ  فرـصتم  هک  يرگید  رب  یـسک  هاگره  الثم  دوشیمن . يراج 
تسا و یبآ  روبزم  يایسآ  دیوگیم  خساپ  رد  هدناوخ  دیامنب ، ار  نآ  لثملا  ترجا  هبلاطم  تسا و  هدرک  يرادربهرهب  نآ  زا  هدومن و  بصغ 

هدش کشخ  تانق  لاسراپ  هکنآ  رب  یلیلد  یلو  دوشیم  کشخ  تاونس  یـضعب  رد  رهـش  نیا  رگید  تاونق  دننام  هک  دراد  رارق  یتانق  رـس  رب 
دیامن لثملا  ترجاب  موکحم  ار  وا  هدناوخ ، فرصت  نامز  رد  بایسآ  ندرک  راک  باحصتسا  دانتـساب  دناوتیمن  هاگداد  درادیمن ، زاربا  تسا 

. دیامن دیدرت  دشابیم  تانق  بآ  هک  یضتقم  دادعتسا  رد  هچنانچ 

عفار شیادیپ  رد  دیدرت  ب -
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ثداح يرما  ایآ  هک  دوشیم  دیدرت  تاهج  زا  یتهجب  یلو  تسا ، ققحم  قحال  نامز  رد  بحصتسم  ءاقب  دادعتـسا  هک  تسیتروص  رد  نآ  و 
ار رما  نیا  دوشیم . نآ  ءاقبب  مکح  باحـصتسا  هلیـسوب  تسا ؟ هدماین  دوجوب  يرما  نینچ  هکنآ  ای  دربب  نیب  زا  ار  بحـصتسم  ات  تسا  هدـش 

نیرخآ خیرات  زا  هک  دوشیم  رداص  يدروم  رد  بئاغ  یـضرف  توم  مکح  : » دیوگیم م  ق . « 1019  » هدام دیامنیم . دییأت  م  ق . « 1019  » هدام
ملسم یسک  قباس  تایح  هاگره  نیاربانب  دنامیمن .» هدنز  یصخش  نینچ  ًاتداع  هک  دشاب  هتشذگ  یتدم  تسا  هدیسر  وا  تایح  زا  هک  يربخ 

دوش  دیدرت  تاهج  زا  یتهجب  دشاب و 
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تایح تسا ؟ هدـماین  شیپ  هثداح  نینچ  ای  هدـش  وا  تکاله  بجوم  هتـسویپ و  عوقوب  یکلهم  يرامیب  مدـه و  قرغ ، دـننام  ۀـثداح  ایآ  هک 
وا توف  ای  تایح و  ینعی  دیامنب  فرط  رب  ار  دـیدرت  جراخ  زا  يرما  ات  ددرگیم  وا  دوجوب  مکح  دوشیم و  باحـصتسا  روبزم  صخـش  قباس 

. دوش مولعم 

دوجوم رما  تیعفار  رد  دیدرت  ج -

هکنآ رد  دوشیم  دیدرت  یلو  تسا ، زرحم  زین  يرما  شیادـیپ  دـشابیم و  ققحم  باحـصتسا  عوضوم  ءاقب  دادعتـسا  هک  تسیدروم  رد  نآ  و 
هک یتقو  دیوگیم ...« : هک  م  ق . « 1020  » هدام قش 3  دروم  دننام  تسا  هتـشادن  نآ  رد  يرثا  ای  دشابیم  قباس  نقیتم  لاوز  بجوم  روبزم  رما 

یتشک ندـش  فلت  خـیرات  زا  مامت  لاس  هس  تسا ، هدـش  فلت  ترفاـسم  نآ  رد  یتشک  نآ  هک  هدوب  یتشک  رد  يرحب  رفـس  نیح  رفن  کـی 
نآ رد  هک  یتشک  نوچ  یلو  تسا ، ملـسم  رفاسم  ءاـقب  دادعتـسا  روبزم  دروم  رد  دـسرب .» يربخ  رفاـسم  نآ  زا  هکنیا  نودـب  دـشاب  هتـشذگ 

ددرگیم باحصتسا  وا  تایح  تسا ، هدشن  ای  هدش  نیعم  رفاسم  فلت  بجوم  روبزم  فلت  ایآ  هک  دوشیم  دیدرت  تسا  هدش  فلت  هدوب  رفاسم 
صخـش هچنانچ  هک  تسنآ  رهاظ  اریز  دوشیم ، وا  توف  ضرف  هدش و  عطق  باحـصتسا  لاس ، هس  ءاضقنا  زا  سپ  م  ق . « 1020  » هدام قبط  و 

. دندشیم هاگآ  وا  تایح  زا  ای  دادیم و  ربخ  دوخ  لاح  زا  دوبیم  تایح  دیق  رد  روبزم 

. یمدع باحصتسا  يدوجو و  باحصتسا  تسا  مسق  ود  رب  یعوضوم  باحصتسا 

. يدوجو باحصتسا  فلا -

زا یتـهجب  هدوب و  دوجوم  ـالبق  دوشیم  دـیدرت  نآ  ءاـقب  رد  هک  يرما  ینعی  دـشاب  يدوجو  رما  باحـصتسا  دروم  هک  تسیتروـص  رد  نآ  و 
. تسا هدش  مودعم  ای  تسیقاب  زونه  روبزم  یئیش  هک  دوشیم  دیدرت  تاهج 

یتروص رد  : » دیوگیم دیامنیم و  دییأت  ینید  قوقح  دروم  رد  ار  يدوجو  باحـصتسا  تحـص  « 357  » هدام رد  یندم  یـسرداد  نیئآ  نوناق 
باحصتسا  دروم  رد  هچ  رگا  هدام  دوش .» تباث  شفالخ  هکنیا  رگم  تسنآ ، ءاقب  لصا  دش  تباث  یسک  هدهع  رب  ینید  ای  قح  هک 
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سایق و رظن  زا  هکلب  دشاب  تجح  ود  نآ  دروم  رد  طقف  باحـصتسا  هک  درادـن  رب  رد  ار  یتیـصوصخ  نید  قح و  یلو  دـشابیم ، نید  قح و 

يدوجو باحـصتسا  طیارـش  هک  يدروم  ره  رد  هک  دوب  نآ  رب  دومن و  ار  باحـصتسا  لصا  جاتنتـسا  ناوتیم  روبزم  هدام  زا  كالم  تدحو 
. دومن يراج  ار  باحصتسا  ناوتیم  تفای  شیادیپ 

. یمدع باحصتسا  ب -

نآ هک  دوش  دـیدرت  تاهج  زا  یتهجب  هدوب و  مودـعم  یئیـش  قباس  رد  ینعی  دـشاب ، یمدـع  رما  باحـصتسا  دروم  هک  تسیتروص  رد  نآ  و 
. دوشیم هتخانش  مودعم  یئیش  نآ  باحصتسا  هلیسوب  ینعی  دوشیم ، باحصتسا  یئیش  نآ  مدع  تسا ، مودعم  زونه  ای  هتفای  شیادیپ  یئیش 
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هک مادام  راسعا ، عفر  رد  دـیدرت  تروص  رد  ددرگ ، تباث  هاگداد  رد  هب  موکحم  هیدأـت  رب  نویدـم  تردـق  مدـع  راـسعا و  هکناـنچ  لاـثم -
. ددرگیم باحصتسا  شراسعا  دوشن  زرحم  وا  تئالم 

باحصتسا ود  ضراعت 

اب اریز  دـندرگیم ، طقاس  ود  ره  دـنکن  دـییأت  يرگید  لصا  ار  ود  نآ  زا  کیچـیه  دـنیامن و  ضراعت  رگیدـکی  اـب  هچناـنچ  باحـصتسا  ود 
. تسا حجرمالب  حیجرت  يرگید  رب  یکی  نداد  يرترب  دشابیمن و  نکمم  ود  نآب  لمع  ود ، نآ  هوق  يواست 

رد هک  دوش  هتسناد  دیاب  هدرب  ثرا  يرگید  زا  کیمادک  ددرگ  مولعم  هکنآ  يارب  دنوش  هتـشک  گنج  ههبج  رد  يرـسپ  ردپ و  هکنانچ  الثم 
توف خـیرات  نوچ  تسا و  ثروم  توف  نامز  رد  ثراو  دوجو  تثارو  طرـش  اریز  تسا ، هدومن  توف  يرگید  کـی ، مادـک  تاـیح  ناـمز 

باحـصتسا ردـپ  تاـیح  هک  بیترت : نیدـب  تسناد  مدـقم  يرگید  رب  ار  یکی  توف  ناوتیمن  باحـصتسا  هلیـسوب  تسین ، موـلعم  کیچـیه 
رـسپ تاـیح  رگید  فرط  زا  و  دربیم ) ثرا  رـسپ  زا  ردـپ  هک  دـشیم  هتفگ  دوبن  یـضراعم  باحـصتسا  هاـگره   ) رـسپ توف  ناـمز  اـت  دوشیم 

باحصتسا 
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اب باحـصتسا  ود  نآ  یلو  دربیم ) ثرا  ردـپ  زا  رـسپ  هک  دـشیم  هتفگ  دوبن  یـضراعم  باحـصتسا  هاـگره   ) ردـپ توف  ناـمز  اـت  دوشیم 
هتفگ تسین  دوـجوم  دراد  زرحم  يرگید  رب  ار  یکی  مدـقت  دـناوتب  هـک  يرگید  رما  نوـچ  دـندرگیم و  طـقاس  ود  ره  دـنیامنیم و  رگیدـکی 

زا هک  یـصاخشا  توف  خـیرات  رگا  : » دـیوگیم م  ق . « 873  » هداـم هک  تسنیا  دربـیمن . ثرا  يرگید  زا  رـسپ  ردـپ و  زا  کیچـیه  هک  دوشیم 
ق. « 1024  » هدام قبط  و  دنربیمن »...  ثرا  رگیدکی  زا  روبزم  صاخشا  دشابن  مولعم  کیچیه  رخأت  مدقت و  لوهجم و  دنربیم  ثرا  رگیدکی 

. دناهدرم دحاو  نآ  رد  ود  ره  هک  دوشیم  ضرف  م 
، ود نآ  زا  یکی  باحـصتسا  اب  هاگره  الا  دنـشاب و  ناسکی  یقوقح  شزرا  رد  ضراعتم  باحـصتسا  ود  هک  تسیتروص  رد  دش  هتفگ  هچنآ 

مدقم یببـسم  باحـصتسا  رب  یببـس  باحـصتسا  دشاب ، یببـسم  يرگید  یببـس و  یکی  حالطـصاب  دنامن و  رگید  عوضوم  ءاقب  رد  يدیدرت 
. دنام دهاوخن  یقاب  یببسم  باحصتسا  ءارجا  يارب  يدروم  یببس ، باحصتسا  ءارجا  اب  اریز  دوب ، دهاوخ 

میدقت هاگدادب  هک  دنچ  یقاروا  دانتـساب  رادیرخ  تیفرطب  هلماعم  زا  سپ  لکوم  دشورفیم ، ار  دوخ  لکوم  هناخ  تلاکو  ناونعب  یـسک  الثم 
مالعا هجیتن ، رد  ماهدیناسر و  وا  عالطاب  مه  ار  رما  نیا  هدـش و  لوزعم  تلاکو  زا  هلماعم  ماجنا  زا  لبق  لیکو  هکنآب  دوشیم  یعدـم  درادـیم 

دنیبیمن لیکو  هب  لزع  ربخ  ندیـسر  تبثم  ار  ناهاوخ  يزاربا  هلدا  نوچ  یگدیـسر  زا  سپ  سرداد  دـهاوخیم . هاگداد  زا  ار  هلماعم  نالطب 
. دیامنیم موکحم  يوعد  تابثا  مدعب  ار  وا 

رثا رد  هک  دشابیم  یببـسم  یببـس و  باحـصتسا  ود  نایرج  رب  ینبم  دوشیم  هدید  ریز  رد  هکنانچ  یلیلحت  رظن  زا  ناهاوخ  يوعد  تابثا  مدع 
: تسا هدش  هتشاد  مدقم  یببس  باحصتسا  رگیدکی ، اب  ود  نآ  ضراعت 

نتـشادن تلاکو  ناهاوخ  ار  عیب  نالطب  أشنم  تسا . هدـش  هتخورف  لیکو  ۀلیـسوب  هک  دـشابیم  ياهناخ  عیب  نـالطب  ناـهاوخ ، يوعد  عوضوم 
یفرعم  عیب  داقعنا  نامز  رد  لیکو 
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تیکلام رد  دیدرت  یکی  دوشیم : رما  ود  رد  دیدرت  روبزم  ضرف  رد  تسا . هداد  عالطا  مه  واب  هدومن و  لزع  البق  ار  وا  هکنآ  دانتساب  دیامنیم 

دوجوم باحـصتسا  طئارـش  یئاهنتب  رما  ود  زا  کی  ره  رد  عیب . دقع  نامز  رد  لیکو  تلاکو  رد  دیدرت  يرگید  و  عیب ، دـقع  زا  سپ  لکوم 
ۀجیتن و  تسا ، عیب  تحـص  دـقع  نامز  رد  لیکو  تلاکو  باحـصتسا  ۀـجیتن  اریز  دـنراد ، ضراعت  رگیدـکی  اب  باحـصتسا  ود  یلو  تسا ،

اب تسا و  لـیکو  تلاـکو  رد  دـیدرت  زا  یـشان  عیب  تحـص  رد  دـیدرت  نوچ  اـما  تسنآ ، نـالطب  عـیب  زا  سپ  لـکوم  تیکلاـم  باحـصتسا 
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لاقتنا رد  دیدرت  اریز  دنامیمن  یقاب  عیب  زا  سپ  هناخب  تبسن  لکوم  تیکلام  باحصتسا  يارب  يدروم  عیب  نامز  رد  تلاکو  ءاقب  باحصتسا 
باحصتسا ضراعت  رد  دوشیم  هتفگ  هک  تسنیا  دشابیم ، یببسم  لکوم  تیکلم  رد  یببس و  تلاکو  دروم  رد  باحصتسا  ینعی  دوشیم ، عفر 

. دوب دهاوخ  مدقم  یببس  باحصتسا  یببسم ، یببس و 

ثداح رخأت  لصا 

هک ینامز  ات  دوشیم  باحصتسا  نیعم  یئیش  قباس  دوجو  هک  ینعم  نیاب  تسا  يدوجو  باحصتسا  ۀجیتن  یلیلحت  رظن  زا  ثداح  رخأت  لصا 
یلو دـشاب  ققحم  جراـخ  رد  رما  ود  ثودـح  هک  دوشیم  ضرف  يدروم  رد  نآ  و  دریگ ، رارق  ینوناـق  مکح  دروم  دـناوتن  یئیـش  نآ  دوجو 

: دراد تروص  ود  روبزم  ضرف  تسا . لوهجم  يرگید  رب  یکی  ثودح  رخأت  مدقت و  خیرات 
ضرف ثداح  رخأـت  لـصا  لاـمعا  ۀلیـسوب  لوهجم ، يرگید  خـیرات  دـشاب و  مولعم  رما  ود  زا  یکی  ثودـح  خـیرات  هک  یتروص  رد  فلا -
یندم نوناق  تسا . هدـش  دوجوم  دـشابیم  مولعم  نآ  ثودـح  خـیرات  هک  يرما  زا  سپ  تسا  لوهجم  نآ  ثودـح  خـیرات  هک  يرما  دوشیم 

اهنآ نیب  هک  یـصاخشا  رگا  : » دـیوگیم تسا و  هداد  رارق  لـمع  دروـم  رگیدـکی  زا  رفن  ود  ثرا  ۀلئـسم  رد  « 874  » هدام رد  ار  روبزم  لـصا 
لوهجم شتوف  خیرات  هکنآ  طقف  دشاب  لوهجم  رخأت  مدقت و  ثیح  زا  يرگید  مولعم و  اهنآ  زا  یکی  توف  خـیرات  دـنریمب و  دـشاب  ثراوت 

تسا 
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رد اهنآ  يود  ره  دندیگنجیم و  نمـشد  لباقم  رد  يدـحاو  ههبج  رد  نایماظن  زا  ياهتـسد  رد  رـسپ  ردـپ و  الثم  دربیم .» ثرا  يرگید  نآ  زا 
يدنچ زا  سپ  ردپ  دیدرگ . نمـشد  ریـسا  رـسپ  تخیرگ و  دوخ  ههبجب  ردپ  تخیر . اهنآ  رـس  رب  نمـشد  دندش و  یمخز  نیدرورف  طساوا 

نوچ تسا . هدرم  تراسا  رد  دیـسر  ربخ  هکنآ  ات  دوبن  تسد  رد  یعالطا  رـسپ  زا  درک و  توف  لاـس  ناـمه  هاـم  تشهبیدرا  لوا  رد  اوادـم 
رخأت لصا  هلیـسوب  دیاین  تسدب  وا  توف  خـیرات  رب  یلیلد  هچنانچ  و  تسا ، مزال  رـسپ  توف  خـیرات  نتـسناد  دـنربیم  ثرا  رگیدـکی  زا  نانآ 

رد هک  دوشیم  دـیدرت  سپـس  تسا و  هدوب  تایح  دـیق  رد  ًاقباس  رـسپ  دوشیم  هتفگ  هک  بیترت  نیدـب  ددرگیم . لح  هحورطم  هیـضق  ثداـح 
رد رسپ  توف  رب  یلیلد  نوچ  تسا ، هدوب  تایح  دیق  رد  زونه  ای  هدوب و  هدومن  توف  رـسپ  لاس ) نامه  هام  تشهبیدرا  لوا   ) ردپ توف  نامز 

نامز رد  رـسپ  هک  ددرگیم  تباث  رما  نیا  هجیتن  رد  ردـپ . توف  خـیرات  زا  سپ  ات  دوشیم  باحـصتسا  وا  تاـیح  تسین  تسد  رد  خـیرات  نآ 
. دربیم ثرا  ردپ  زا  هدوب و  تایح  دیق  رد  ردپ  توف 

يرگید رد  ثداح  رخأت  لصا  اب  کی  ره  رد  ثداح  رخأـت  لـصا  دـشابن ، مولعم  رما  ود  زا  کیچـیه  ثودـح  خـیرات  هک  یتروص  رد  ب -
. دندرگیم طقاس  ود  ره  دیامنیم و  هضراعم 

زا لبق  هک  ددرگ  یعدم  بهتم  و  دـیامنب ، ار  بوهوم  لام  دادرتسا  تساوخرد  دـنک و  عوجر  هبه  زا  بهاو  هبه ، ققحت  زا  سپ  هاگره  الثم 
بهاو و  تشاد . دـهاوخن  عوجر  قـح  بهاو  م  ق . « 803  » هدام قش 4  قبط  تسا و  هدـش  لـصاح  هبوهوم  نیع  رد  يرییغت  بهاو ، عوـجر 

تسا و لوهجم  نیفرط و  نیب  فالتخا  دروم  رییغت  نینچمه  عوجر و  خـیرات  و  تسا . هدـش  لـصاح  وا  عوجر  زا  سپ  رییغت  هک  دـنک  عاـفد 
زا اریز  دیامنیم  یقحیب  هب  موکحم  ار  ناهاوخ  سرداد  دنک ، تباث  ار  رییغت  خیرات  ای  عوجر و  خیرات  دناوتیمن  بهتم  بهاو و  زا  کیچـیه 

يرگید رد  نآ  نایرج  اب  ضراعم  رما ، ود  زا  کی  ره  رد  ثداح  رخأت  لصا  رییغت ، عوجر و  زا  کیچیه  خیرات  ندوبن  مولعم  اب  یلیلحت  رظن 
. دنامیم یقاب  دوخ  لاحب  هبه  دوشیمن و  تباث  عوجر  زا  سپ  هبه  دروم  رییغت  دنوشیم و  طقاس  ود  ره  هجیتن  رد  دیامنیم و 
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دوشیمن تباث  قح  دوجو  هدنورپ  تایوتحم  زا  - 3
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هراشا

الثم دـیامنیم ، يوعد  تابثا  مدـعب  موکحم  ار  وا  مدـع  لصا  دانتـساب  هاگداد  دـشابن ، وا  ءاعدا  تبثم  ناهاوخ  يزاربا  لـیلد  هک  یتروص  رد 
ار دنس  باستنا  هدناوخ  و  دیامنب ، تسا  هدناوخ  ردپب  بوسنم  هک  يداع  هتشون  دانتـساب  لایر  رازه  دصکی  هبلاطم  يرگید  زا  یـسک  هاگره 

موکحم يوعد  تابثا  مدـعب  ار  یعدـم  هاگداد  تروص  نیا  رد  دـیامنب ، تابثا  ار  نآ  باستنا  دـناوتن  ناهاوخ  دـنک و  دـیدرت  دوخ  ردـپ  هب 
وا زا  یلاق  دیرخ  زا  تیاکح  هک  ياهتشون  دانتـساب  تسا  يرگید  فرـصت  رد  هک  یلاقب  تبـسن  یـسک  هاگره  تسا  نینچمه  دومن . دهاوخ 

، دیامنیم موکحم  يوعد  تابثا  مدع  هب  ار  ناهاوخ  هاگداد  دیامن ، تابثا  دناوتن  فرصتمب  ار  دنـس  باستنا  دنک و  تیکلام  يوعد  دیامنیم ،
. دشابیم تئارب  مدع و  لصا  قبط  هاگداد  لمع 

مدع لصا 

دیدرت دروم  نآ  یلعف  دوجو  هک  دـشابیم  يرما  ندوبن  هب  مکح  تسا  ادـیپ  نآ  ماـن  زا  هچناـنچ  تسا و  هیلمع  لوـصا  زا  یکی  مدـع  لـصا 
دوجوم ار  نآ  دـناوتیمن  لقع  ددرگ  عقاو  دـیدرت  دروم  هک  يرما  ره  دوجو  اریز  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  نآ  قباـس  تلاـح  هکنآ  نودـب  تسا ،

یکی رفن  ود  نیب  هک  یفـالتخا  رد  هاـگره  ینعی  تسیفاـک ، شیفن  ار  یفاـن  دـناهتفگ  هک  تسنیا  دوـش . تباـث  نآ  دوـجو  هکنآ  رگم  دـنادب 
بارخ یعدـم  یـسک  هاـگره  هک  تسا  تهج  نیدـب  تسین . نینچ  دـیوگب  رکنم  هک  تسا  یفاـک  دوش ، نآ  رکنم  يرگید  يرما و  یعدـم 
ءاعدا دیاب  یعدم  منکیم ، بیذـکت  ار  وا  ءاعدا  ای  ماهدرکن و  ار  یلمع  نینچ  نم  دـیوگب  وا  دوش و  يرگید  ۀلیـسوب  شاهناخ  راوید  ندرک 

نآ وا  فرط  دومن و  ءاعدا  ار  يرما  يوعد  نیفرط  زا  یکی  نامز  ره  نیاربانب  دیامن . تابثا  رارقا  ای  هاوگ  دـننام  یلیلد  زاربا  هلیـسوب  ار  دوخ 
سرداد  دشن ، زاربا  دشاب  یعدم  ءاعدا  تبثم  هک  یلیلد  درک و  راکنا  ای  دیدرت و  ار 
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نیعم یئیـش  مدعب  مکح  ود ، ره  هجیتن  اریز  تسناسکی ، یمدع  باحـصتسا  اب  مدع  لصا  ۀجیتن  دریذپیمن . ار  ءاعدا  نآ  مدـع  لصا  رابتعاب 

رب ینتبم  یئیـش ، مدعب  مکح  یمدـع ، باحـصتسا  رد  دوشیمن و  یئیـش  هقباس  تلاحب  هجوت  مدـع ، لصا  يارجا  رد  هک  قرف  نیا  اب  دـشابیم 
لیلد هچنانچ  دـهاوخیم و  لیلد  يرما  ره  دوجو  تابثا  يارب  هک  تسا  لقع  هداس  قطنم  مدـع ، لصا  تیجح  رب  لیلد  تسا . نآ  قباس  مدـع 

. دوش ققحم  شدوجو  هکنآ  ات  دنکیم  روبزم  رما  مدعب  مکح  لقع  دوشن  تفای  نآ  دوجو  رب  یتبثم 
هکنیا رگم  دوب ، دـهاوخن  عیب  رد  لـخاد  یئیـش  نآ  دـشاب  كوکـشم  اـفرع  عیبم  رد  یئیـش  لوخد  هاـگره  : » دـیوگیم هک  م  ق . « 359  » هدام

ددرگ لصاح  زین  یمدع  باحـصتسا  ۀلیـسوب  روبزم  ۀجیتن  تسا  نکمم  تسا . مدع  لصا  هدـعاق  نایرج  قیداصم  زا  دـشاب » هدـش  حیرـصت 
هدشن ای  هدش  وا  تیکلم  رد  لخاد  دقع  رثا  رد  ایآ  تسا ، هدوبن  عیب  دـقع  زا  لبق  يرتشم  تیکلم  رد  هک  یئیـش  دوش  دـیدرت  هک  وحن  نیدـب 

. ددرگیم باحصتسا  قباس  مدع  تسا ،
هک نیعم  یئیـش  دوش  دیدرت  دقع  زا  سپ  هک  وحن  نیدب  دیآ  تسدب  يدوجو  باحـصتسا  ۀلیـسوب  روبزم  ۀـجیتن  تسا  نکمم  هک  ینانچمه 
هب مکح  باحـصتسا  ۀلیـسوب  تسا ، یقاب  وا  تیکلم  رد  زونه  ای  هدش  جراخ  عیاب  تیکلم  زا  دقع  رثا  رد  هدوب ، عیاب  تیکلم  رد  دقع  زا  لبق 

. ددرگیم عیاب  تیکلم  رد  نآ  ءاقب 

تئارب لصا 

هراشا

رد تسا  فیلکت  ندوبن  هب  مکح  دوشیم  مولعم  زین  نآ  مان  زا  هکنانچ  تئارب  لصا  دوشیم . هدـیمان  تئارب  لصا  مدـع ، لصا  ماسقا  زا  یکی 
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. دوشب نآ  دوجو  رد  دیدرت  هک  يدروم 
مکح عوضوم  رد  هابتشا  هاگ  و  دنمان ، هیمکح  ههبش  ار  نآ  هک  دشابیم  نوناق  فرط  زا  یمکح  دوجو  رد  هابتشا  هاگ  مکح  رد  دیدرت  أشنم 

. دنیوگ هیعوضوم  ههبش  ار  نآ  هک  تسا 
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هیمکح ههبش  فلا -

تـسا هتفرگ  رارق  ًایفن ) ای  ًاتابثا   ) مکح دروم  نوناق  فرط  زا  یلک  عوضوم  نالف  هک  دوش  دیدرت  تاهج  زا  یتهجب  هک  تسیدروم  رد  نآ  و 
هیبوجو هیمکح  ههبـش  ار  نآ  هک  تسین  مزال  ای  تسا  مزال  لمع  نالف  ماجنا  هک  دوش  دیدرت  هکنآ  دننام  درادـن ، نوناق  رد  یمکح  هکنآ  ای 

ههبـش دروم  رد  دـنمان . هیمیرحت  هیمکح  ههبـش  ار  نآ  هک  تسین  عونمم  اـی  تسا  عونمم  لـمع  نـالف  ماـجنا  هک  دوش  دـیدرت  اـی  و  دـنیوگ ،
. تسین یمکح  ياراد  روبزم  عوضوم  هک  دوشیم  مکح  تئارب  لصا  ۀلیسوب  ینوناق ، مکح  دوجو  رب  لیلد  نتفاین  سـسجت و  زا  سپ  هیمکح 
زا دوشب و  دـیاب  ینوناـق  ماـکحا  طابنتـسا  ۀـلدا  رد  نآ  زا  يوگتفگ  دوـشیم و  هدـیمان  هیمکح  تئارب  لـصا  هیمکح  ههبـش  رد  تئارب  لـصا 

. دشابیم جراخ  دیامنیم  وگتفگ  يوعد  تابثا  ۀلدا  رد  هک  باتک  نیا  عوضوم 

هیعوضوم ههبش  ب -

رد تسا و  یقوقح  هیـضق  نـالف  یلک  عوضوم  قیداـصم  دارفا و  زا  نیعم  رما  هک  دوـش  دـیدرت  تاـهج  زا  یتـهجب  هک  تسیدروـم  رد  نآ  و 
ۀلیـسوب هیعوضوم  ههبـش  دروم  رد  تسین ؟ یلک  عوضوم  نآ  قیداصم  دارفا و  زا  هکنآ  ای  دـشابیم ، هیـضق  نآ  یفیلکت  مکح  لومـشم  هجیتن 

. تسین یفیلکت  هنوگچیه  رما  نآب  تبسن  هک  دوشیم  مکح  تئارب ، لصا 
، تسا تئارب  لصا  : » دیوگیم یندم  یـسرداد  نیئآ  نوناق  « 356  » هدام هکنانچ  تسا ، هتـسناد  تجح  ناریا  نوناق  ار  یعوضوم  تئارب  لصا 

دهاوخ هیلع  یعدم  تئاربب  مکح  لصا  نیا  قباطم  الا  دـنک و  تابثا  ار  نآ  دـیاب  دـشاب  يرگید  رب  ینید  ای  قح  یعدـم  یـسک  رگا  نیاربانب 
رب ياهلدا  ناهاوخ  دوش و  نآ  رکنم  هدناوخ  دیامنب و  هدناوخ  زا  ار  یلمع  ماجنا  ای  لام  هبلاطم  ناهاوخ  هاگداد  رد  هاگره  هک  تسنیا  دـش .»
رد ناهاوخ  دوشیم و  يراج  تئارب  لصا  ددرگن  تباث  هدناوخ  تینویدم  هک  مادام  دزادنا ، دـیدرتب  ار  سرداد  هک  دراد  زاربا  دوخ  تیناقح 

. ددرگیم يوعد  تابثا  مدعب  موکحم  دوخ  هتساوخ 

لصا رب  هراما  مدقت  همتاخ -

هراشا

رد  مدع  لصا  اریز  دوشیمن ، ضرف  نامز  چیه  مدع ، لصا  تاراما و  نیب  ضراعت 
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، دیامنب تباث  ار  نآ  دوجو  دناوتب  هک  دشابن  یلیلد  دریگ و  رارق  کش  دیدرت و  دروم  لاح  نامز  رد  قح  دوجو  هک  ددرگیم  يراج  یتروص 
رب یئاضق  ای  ینوناق  هراما  هاگره  نیاربانب  دـشاب . هدـشن  زاربا  یعدـم  رب  یلیلد  الـصا  ای  دـشابن  تابثا  يارب  یفاـک  يزاربا  لـیلد  هکنآ  هاوخ 

نیب یلو  دوش . ضرف  مدـع  لصا  هراما و  نیب  یـضراعت  ات  دـنامیمن  یقاب  سرداد  يارب  یکـش  دـیدرت و  دـشاب ، دوجوم  لاح  رد  قح  دوجو 
هراما و زا  کی  مادـک  دروم  نینچ  رد  هک  تسنآ  دوش  مولعم  دـیاب  هچنآ  دورب . ضراعت  روصت  لـمع  رد  تسا  نکمم  باحـصتسا  هراـما و 

! دنک لمع  کیمادک  قبط  دیاب  سرداد  ینعی  تسیرگید ، رب  مدقم  باحصتسا 
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باحصتسا رب  ینوناق  هراما  مدقت  فلا -

رد قح  دوجو  تبثم  ار  اهنآ  ینعی  تسا ، هداد  رارق  يرما  رب  لیلد  نوناـق  هک  تسا  یتاراـما  م  ق . « 1322  » هدام حیرص  قبط  ینوناق  تاراما 
مه باحـصتسا  دـشاب و  دوجوم  نآ  فالخ  رب  لیلد  هکنآ  رگم  تسا  ربتعم  ینوناق  تاراما  م  ق . « 1323  » هدام روتسدب  دنادیم . لاح  نامز 

ندوب اب  تسا و  عطق  ماقم  مئاق  نوناق  مکحب  ینوناق  هراما  رگید  لالدتـساب  دـیامنب . تابثا  ار  هراما  فالخ  دـناوتب  ات  دوریمن  رامـشب  هلدا  زا 
هکنآ رگم  تـسا  ربـتعم  باحــصتسا  م  د . ا . ق . « 357  » هدام روتـسدب  دوش و  يراج  باحـصتسا  اـت  دـنامیمن  یقاـب  يدـیدرت  يرما  رب  عطق 

لاح نامز  رد  یقح  دوجو  رب  ینوناق  هراما  هک  يدروم  رد  نیاربانب  ددرگیم . تباث  ینوناق  هراما  هلیـسوب  نآ  فالخ  دوش و  تباث  شفـالخ 
دوجوم ود  نآ  نیب  یضراعت  باحصتسا و  رب  دراو  هراما  نییلوصا  حالطصاب  دنامیمن و  یقاب  باحصتساب  لمع  يارب  يدروم  دشاب  دوجوم 

لاس خیراتب  ۀمان  فقو  یسک  هاگره  الثم  تسا . نیقی  ماقم  مئاق  نوناق  مکحب  هراما  اریز  دنامیمن ، یقاب  یکش  هراما  ندوب  اب  ینعی  دشابیمن ،
ناونعب فرصت  هدناوخ  دهاوخب و  ار  نآ  دی  علخ  دشابیم و  یلوتم  وا  تسا و  هدوب  فقو  هدناوخ  یفرصتم  کلم  نالف  هک  دراد  زاربا   1300
تیفقو يزاربا ، دنـس  ۀلیـسوب  اریز  دـیامنب ، یقحیب  هب  موکحم  ار  ناهاوخ  دـیاب  سرداد  دراد ، مـالعا  دوخ  تیکلاـم  رب  لـیلد  ار  تیکلاـم 

تیفقو  دوش  تابثا  دیاب  سرداد  يارب  هک  یتیفقو  دوشیم و  تابثا  لاس 1300  رد  کلم 
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دیدرت دروم  مکح  هک  دوشیم  يراج  يدروم  رد  باحـصتسا  اریز  دوب  دهاوخن  نکمم  باحـصتسا  ۀلیـسوب  نآ  تسا و  مکح  رودص  نامز 
. دنامیمن یقاب  يدیدرت  هدناوخ  یلعف  تیکلام  رب  لیلد  فرصت  هراما  ندوب  اب  دشاب و 

باحصتسا رب  یئاضق  هراما  مدقت  ب -

رب دیاب  سرداد  مکح  نوچ  تسا و  هدش  راذـگاو  سرداد  رظنب  م  ق . « 1324  » هدام روتـسدب  یئاضق  تاراما  رابتعا  هجرد  تشذگ  هکنانچ 
، جراخ لاوحا  عاضوا و  زا  هک  يدروم  ره  رد  نیارباـنب  دـشاب ، ینتبم  تسا  هتخانـش  عطق  ماـقم  مئاـق  ار  نآ  نوناـق  هک  يرما  اـی  عطق  ملع و 
عاضوا و زا  هک  يدروم  ره  رد  دـنکیم و  رداص  مکح  نآ  قبط  دـیامن ، ادـیپ  یگدیـسر  نامز  رد  یعدـم  يارب  قح  دوجو  رب  ملع  سرداد 
رب ملع  تروص  رد  ددرگیم و  ینانیمطا  نظ  بجوم  دیدرگ  نایب  هک  هنوگنآ  باحـصتسا  یلو  دهدیمن . نآب  يرثا  دیامنن ، ادـیپ  ملع  لاوحا 

دننام روبزم  دروم  رد  دـنامیمن . یقاب  نآب  تبـسن  دـیدرت  اریز  تسین . باحـصتسا  يارجا  يارب  يدروم  یئاـضق ، هراـما  ۀلیـسوب  قح ، دوجو 
. تسین دوجوم  ود  نآ  نیب  ضراعت  تسا و  باحصتسا  رب  مکاح  یئاضق  ةراما  زین  لبق  دروم 

نایاپ » »
________________________________________

ه ق ناریا ، نارهت -  ۀیمالسا ، تاراشتنا  دلج ،  6 یماما ،)  ) یندم قوقح  نسح ، دیس  یماما ،

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
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راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 
رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 
نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )

. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 
هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 

فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
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ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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	اشاره
	زمینی که دفینه در آن یافت میشود بر سه قسم است:
	1- زمینهای مباح
	2- زمینی که ملک غیر است
	3- دفینه که در اراضی مستخرج یافت شود

	تبصره- سه موضوع را قانون مدنی در ذیل باب دفینه بیان مینماید.
	اول- جواهری که از دریا استخراج میشود
	دوم- آنچه آب بساحل میاندازد
	سوم- مالی که در دریا غرق شده است


	باب ششم در شکار
	اشاره
	بیکی از طریق ذیل میتوان حیوان بدون مالک را تملک نمود:
	اشاره
	1- بدست آوردن آن
	2- افتادن در آلات صید
	3- ناقص نمودن حیوان بطوری که نتواند بگریزد



	قسمت دوم در عقود و معاملات و الزامات
	اشاره
	معانی اصطلاحاتی که قانون در عناوین سهگانه بالا استعمال نموده و از قرار ذیل است:
	1- عقود
	2- معامله
	3- الزامات
	4- تعهدات
	5- قرارداد

	باب اول در عقود و تعهدات بطور کلی
	اشاره
	تعریف عقد-
	در مقابل عقد ایقاع است
	فصل اول در اقسام عقود و معاملات
	اشاره
	1- عقد لازم
	2- عقد جائز
	3- عقد خیاری
	4- عقد منجز
	5- عقد معلق
	اشاره
	از نظر تحلیل حقوقی اگر کسی به پسر خود بگوید: خانهام را بتو بخشیدم اگر به گرفتن دیپلم لیسانس نائل شدی، سه فرض میتوان نمود:
	اول- بصورت شرط متأخر بر وجه کشف
	دوم- بصورت واجب مشروط
	سوم بصورت واجب معلق-

	پس از اثبات امکان انشاء عقد معلق دو امر مورد بحث قرار میگیرد:
	اول عقد معلق از نظر قانون مدنی-
	[دوم] عقد معلق در حقوق مدنی فرانسه


	6- عقد معوض
	7- عقد غیر معوض
	8- عقد تملیکی
	9- عقد عهدی
	10- عقد مطلق
	11- عقد مشروط
	12- عقد تشریفاتی
	13- عقد غیر تشریفاتی

	فصل دوم در شرائط اساسی برای صحت معامله
	اشاره
	عقد باطل
	عقد غیر نافذ
	عقد قابل فسخ
	اشاره
	الف- عقد جائز
	ب- عقد لازم قابل فسخ

	مبحث اول در قصد طرفین و رضای آنها
	1- قصد و رضا از نظر تحلیل عقلی
	2- کاشف از قصد و رضا
	اشاره
	سند قضائی بر دو قسم است: عقد و ایقاع.

	3- توافق قصد طرفین معامله
	اشاره
	الف- در نوع معامله
	ب- در مورد معامله-

	4- ایجاب و قبول
	اشاره
	الف- تقدم ایجاب بر قبول-
	ب- توالی بین ایجاب و قبول-

	اکراه
	اشاره
	برای تحقق اکراه سه شرط لازم است:

	بعض مسائل مربوط بقصد و رضا
	اشاره
	اول- ارادۀ انشائی طرفین عقد با یکدیگر توافق دارد و با ارادۀ حقیقی آنها مطابقت مینماید
	دوم- یکی از طرفین معامله فاقد قصد است،
	سوم- یکی از طرفین معامله رضایت کامل بانجام معامله ندارد،
	چهارم- توافق در اراده طرفین عقد موجود نیست
	پنجم- اشتباه در شخص طرف معامله شده است
	ششم- اشتباه در علت عقد است،
	هفتم- اشتباه در ماهیت مورد معامله است.
	هشتم- در صورتی که ارادۀ انشائی طرفین با ارادۀ حقیقی مطابقت نماید
	نهم- آنچه از عقد فهمیده میشود مورد قصد انشاء نمیباشد:
	دهم- حیلۀ قانونی.


	مبحث دوم در اهلیت طرفین معامله
	اشاره
	«اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند 1- صغار 2- اشخاص غیر رشید 3- مجانین».
	1- صغار
	2- غیر رشید
	3- مجانین


	مبحث سوم در مورد معامله
	اشاره
	1- مالیت داشته باشد
	2- متضمن منفعت عقلائی باشد
	3- منفعت آن مشروع باشد
	4- تسلیم آن مقدور باشد
	5- مورد معامله باید مبهم نباشد
	6- مورد معامله باید معین باشد
	7- مورد معامله باید قابل انتقال باشد
	8- مورد معامله باید در حین عقد موجود باشد

	مبحث چهارم در مشروعیت جهت معامله
	اشاره
	علت در حقوق مدنی فرانسه
	علت چیست؟
	اشاره
	اول- علت در قراردادهای معوض:
	دوم- علت در قراردادهای غیر معوض:

	جهت چیست؟
	اشاره
	جهت معامله بر دو قسم است:
	جهت معامله در فقه امامیه

	معامله بقصد فرار از دین


	فصل سوم در اثر معاملات
	اشاره
	مبحث اول در قواعد عمومی و اثر عقود نسبت بمتعاملین
	1- اصل لزوم
	2- لوازم عقلی و عرفی عقد
	3- اختلاف راجع بمفاد سند
	4- اصل حقوقی صحت معامله
	5- عدم عطف قانون بما سبق
	6- سند محرمانه
	آثار عقود نسبت بقائم مقام متعاملین
	اشاره
	1- وارث
	2- منتقل الیه
	3- طلبکار


	مبحث دوم در خسارات حاصلۀ از عدم اجرای تعهدات
	اشاره
	اقسام مواعد
	خسارات
	خسارت تأخیر تأدیه در قوانین موضوعۀ کنونی کشور

	مبحث سوم در اثر عقود نسبت باشخاص ثالث
	اشاره
	تبصره 1 تعهد بضرر شخص ثالث
	تبصرۀ 2 نمایندگی و وکالت


	فصل چهارم در بیان شرائطی که در ضمن عقد میشود
	اشاره
	مبحث اول در اقسام شرط
	اشاره
	1- شروط باطله
	اشاره
	قسمت اول شروط باطلی که مفسد عقد نمیباشد
	قسمت دوم شروط باطلی که مفسد عقد میباشد

	2- شروط صحیحه
	اقسام شروط صحیح و آثار آن
	تبصره 1- شرط دادن رهن یا ضامن.
	تبصره 2- شرط بنفع یا ضرر شخص ثالث
	اسقاط شرط
	اقاله و فسخ معاملۀ مشروط



	فصل پنجم در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی
	اشاره
	معاملۀ فضولی از نظر تحلیل حقوقی-
	عقد فضولی بر دو نوع است عهدی، تملیکی.
	1- عقد عهدی فضولی
	2- عقد تملیکی فضولی

	معاملۀ بر مال غیر بر دو قسم است:
	اثر اجازه
	اشاره
	الف- نقل
	ب- کشف حقیقی
	ج- کشف حکمی

	حالات حقوقی اجازه دهنده در حین عقد فضولی:
	1- اجازه دهنده، در حین عقد مالک بالفعل مال مورد معاملۀ است،
	2- اجازه دهنده، در حین عقد مالک بالقوۀ مال مورد معاملۀ میباشد،
	3- اجازه دهنده، در حین عقد مالک مورد معاملۀ نمیباشد، ولی حق عینی نسبت بآن دارد
	4- اجازه دهنده هیچگونه حق و علاقۀ در حین عقد نسبت بمورد معاملۀ ندارد ولی آن مال در معرض انتقال باو میباشد،
	5- اجازه دهنده هیچگونه حق و علاقه در حین عقد نسبت بمورد معاملۀ ندارد و آن مال در معرض انتقال باو نیز نمیباشد،

	تصرف دادن مال مورد معاملۀ فضولی-
	اخذ ثمن بوسیلۀ معامل فضولی-
	خسارات متعامل در صورت رد معاملۀ فضولی-

	فصل ششم در سقوط تعهدات
	اشاره
	1- در وفاء بعهد
	اشاره
	وفای بعهد در چهار قسمت بحث میشود
	اشاره
	قسمت اول- چه کسی باید ایفاء تعهد نماید؟
	قسمت دوم- چه چیز باید تأدیه گردد؟
	قسمت سوم- مورد تعهد باید بچه کسی تأدیه گردد؟
	قسمت چهارم- در چه زمان و در کدام محل مورد تعهد باید تأدیه گردد و هزینۀ آن بعهدۀ کیست؟

	2- در اقاله
	اشاره
	آثار اقاله-
	نمائات مورد معاملۀ-
	تبصره-

	3- در ابراء
	4- تبدیل تعهد
	اشاره
	اقسام تبدیل تعهد-
	آثار تبدیل تعهد-

	5- در تهاتر
	اشاره
	1- تهاتر قهری-
	2- تهاتر قراردادی-
	3- تهاتر قضائی

	6- در مالکیت ما فی الذمه
	7- در تلف قهری موضوع تعهد



	باب دوم در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل میشود
	اشاره
	فصل اول در کلیات
	اشاره
	شرائط قاعدۀ دارا شدن غیر عادلانه عبارت است از:
	1- دارا شدن
	2- دارا شدن از زیان دیگری باشد
	3- دارا شدن شخص از زیان دیگری باید بدون مجوز قانونی باشد

	موارد دارا شدن بدون علت عبارت است از:
	الف- دریافت مال در اثر اشتباه،
	ب- دریافت مال در اثر عقد معاوضی باطل
	ج- استیفاء منافع از عمل یا مال دیگری
	اشاره
	ایفاء ناروا


	تکالیف ادارهکننده و مالک بشرح زیر است:
	اول- ادارهکننده باید حساب زمان تصدی خود را بمالک بدهد
	دوم- مالک ملزم است مخارج ضروری که برای ادارۀ اموال او شده است،


	فصل دوم ضمان قهری
	اشاره
	مبحث اول در غصب
	اشاره
	بنابر تعریف بالا شرائط تحقق غصب عبارت است از: 1- استیلاء 2- بنحو عدوان- 3- بر حق غیر.
	اول- استیلاء
	2- بنحو عدوان
	3- بر حق غیر

	مغصوب.
	احکام غصب
	اشاره
	اول- حکم تکلیفی
	دوم- حکم وضعی-

	مسئولیت ایادی متعاقبه در مورد غصب
	1- رابطۀ مالک با غاصبین
	2- رابطه غاصبین با یکدیگر-

	معامله بر مال مغصوب-
	اشاره
	1- رابطۀ مالک با بایع و مشتری
	2- رابطۀ مشتری با بایع-

	ترتب ایادی بر مال مغصوب بمعاملۀ دیگری غیر از بیع-
	زیاد شدن قیمت مال مغصوب در اثر عمل غاصب-
	اشاره
	1- در اثر عمل غاصب تغییری در صورت مال پیدا شده بدون آنکه مادۀ بر آن افزوده گردد،
	2- در اثر عمل غاصب زیادی مادی در مال مغصوب حاصل شده است،
	3- در اثر عمل غاصب زیادی شبیه بماده در مال مغصوب حاصل شده است،

	اختلاط و امتزاج-

	مبحث دوم مسئولیت ناشی از جرم و شبه جرم
	اشاره
	1- نظریۀ تقصیر-( L'idee de faute )
	اشاره
	اول- قابلیت مسئولیت( Imputabilite )
	دوم- تقصیر-( Culpabilite )

	2- نظریۀ مسئولیت-( Systeme de La responsabilite objective )
	اشاره
	اتلاف
	تسبیب
	فرق بین اتلاف و تسبیب
	نظر بجهات مذکور در بالا قانون مدنی هر یک از اتلاف و تسبیب را در مبحث جداگانه بیان نموده است.


	مبحث سوم استیفاء
	اشاره
	اول- استیفاء از عمل غیر-
	اشاره
	1- استیفاء از عمل غیر که عرفاً برای آن عمل اجرتی باشد.
	2- استیفاء از عمل غیر که عرفاً آن عمل اجرت ندارد ولی او خود را مهیای انجام آن نموده که در مقابل عوض بگیرد

	دوم- استیفاء از مال غیر-



	باب سوم در عقود معینه مختلفه
	اشاره
	فصل اول- در بیع
	مبحث اول- در احکام بیع
	اشاره
	عقد بیع-
	معاطات-
	بیع فضولی-

	مبحث دوم در طرفین معامله
	اشاره
	قسمت اول- اهلیت قانونی برای معامله
	قسمت دوم- اهلیت تصرف

	مبحث سوم در مبیع
	اشاره
	مالی که میتواند مبیع قرار گیرد-
	اشاره
	1- عین خارجی-
	2- کلی-

	مالی که میتواند ثمن قرار گیرد-
	شرایط مبیع-
	اشاره
	1- مالیت داشته باشد-
	2- خریدوفروش آن قانوناً ممنوع نباشد-
	3- منفعت عقلائی داشته باشد-
	4- بایع قدرت بر تسلیم آن داشته باشد-
	5- معین باشد
	6- مبهم نباشد
	7- مبیع باید موجود باشد-
	8- جهت بیع باید مشروع باشد-

	توابع مبیع-

	مبحث چهارم در آثار بیع
	اشاره
	فقرۀ اول در ملکیت مبیع و ثمن
	اشاره
	1- وجود خیار فسخ-
	2- وجود اجل برای تسلیم مبیع یا تأدیۀ ثمن

	فقرۀ دوم در تسلیم مبیع
	اشاره
	موعد تسلیم-
	اقسام بیع باعتبار موعد تسلیم مبیع و ثمن-
	تبصره بیعانه
	محل تسلیم مبیع و مخارج آن-
	حق امتناع یا حبس
	تلف مبیع قبل از قبض-
	آثار تلف مبیع-
	نقص مبیع قبل از قبض
	عیب مبیع قبل از قبض
	جریان قاعدۀ تلف مبیع قبل از قبض نسبت بثمن
	شرح تنافی قاعدۀ تلف یا تملیکی بودن عقد بیع
	تلف نماء قبل از قبض

	فقرۀ سوم در ضمان درک
	در خاتمه دو امر مورد بحث قرار میگیرد:
	اشاره
	1- تشدید مسئولیت بایع-
	2- تخفیف یا رفع مسئولیت-


	مبحث پنجم در خیارات و احکام راجعۀ بان
	فقرۀ اول در خیارات
	اشاره
	خیارات بر دو قسمند: اول- خیارات مختص. دوم- خیارات مشترک.

	فقرۀ دوم در احکام خیارات بطور کلی
	1- خیار در اثر عقد بوجود میآید
	2- خیارات مختلف ممکن است در یک عقد بوجود آیند.
	3- وجود خیار شرط در بیع، مانع از تملیک مبیع بوسیله عقد نمیشود.
	4- خیار حقی است مالی و قابل انتقال
	5- امضاء عقد و اسقاط حق خیار
	6- شرط سقوط خیار در عقد
	7- فوری بودن خیار
	8- مرور زمان در دعوی خیار فسخ
	9- فسخ عقد
	10- تلف و نقص و عیب مبیع در زمان خیار.



	فصل دوم در بیع شرط
	اشاره
	برای توضیح امر نکاتی چند را در ذیل متذکر میشود:
	اشاره
	اول- وضعیت حقوقی رد ثمن-
	دوم- رد ثمن-
	سوم- انحلال بیع شرط
	چهارم- آثار بیع شرط
	اشاره
	1- «در بیع شرط بمجرد عقد، مبیع ملک مشتری میشود با قید خیار برای بایع»
	2- اثر فسخ از زمان فسخ است و اثر قهقرائی ندارد (ماده «459» قانون مدنی).
	3- «در بیع شرط مشتری نمیتواند در مبیع تصرفی که منافی با خیار بایع باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.»
	4- حق خیار شرط مانند اموال دیگر متوفی بورثه منتقل میشود


	بیع شرط بقصد استقراض
	تطور بیع شرط در قوانین ایران
	فرق بین معاملات با حق استرداد و رهن-
	اشاره
	1- عقد راهن نسبت براهن لازم است و مادامیکه دین خود را نپرداخته ملک وثیقۀ بدهی او میباشد و نمیتواند آن را فسخ نماید
	2- قبض در رهن شرط صحت عقد است
	3- در رهن، عین مرهونه متعلق براهن است و مرتهن دارای حق وثیقه بر آن میباشد
	4- در رهن در صورتی که در ضمن عقد، خسارت تأخیر تأدیه برای پس از انقضاء مدت دین معین نشده باشد، مدیون ملزم بخسارت تأخیر تأدیه نمیگردد،

	طریقۀ استیفاء طلب-
	اشاره
	خاتمه


	فصل سوم در معاوضه-




	جلد دوم
	مقدمه جلد دوم
	مقدمه
	اشاره
	مسئلۀ حقوقی
	اشاره
	1- موضوع
	اشاره
	الف- افعال ارادی و یا غیر ارادی افراد
	ب- بعضی از امور باعتبار موقعیت و وضعیتی که در خارج دارند موضوع حکم قانونی قرار میگیرند،

	2- حکم
	اشاره
	حکم تکلیفی
	حکم وضعی
	اشاره
	سببیت
	شرطیت
	مانعیت
	علیت
	صحت
	فساد
	غیر نافذ



	قاعده حقوقی-
	قاعدۀ اصولی-
	تطبیق قانون
	اشاره
	دادرس پس از تشخیص مورد خارج، در عمل تطبیق قانون، مواجه با یکی از صور ذیل میگردد.
	اول- ماده صریحی در قانون یافت میشود که حکم مورد خارج را بیان میکند
	دوم- ماده صریحی در قانون یافت نمیشود که بوسیله منطوق آن بتوان حکم مورد خارج را دانست
	سوم- موادی در قانون موضوعه کشوری راجع بحکم مورد خارج یافت میشود ولی در اثر تزاحمی که بین آنها موجود است باید تفسیر گردد،
	چهارم- موادی در قانون ممکن است یافت شود که با یکدیگر تناقض داشته باشد
	پنجم- ماده یا موادی در قانون راجع بقضیه مطروحه یافت نمیشود که از منطوق یا مفهوم آن بتوان حکم قضیه را دانست


	لزوم تفسیر
	روش تفسیر
	اقسام تفسیر
	اشاره
	1- تفسیر قانونی
	2- تفسیر قضائی

	طرق تفسیر-
	اشاره
	1- تفسیر ادبی-
	2- تفسیر منطقی
	3- تفسیر تاریخی-
	4- تفسیر اصولی-
	اشاره
	علم اصول دارای دو مبحث است: مبحث الفاظ، مبحث ادلۀ عقلیه.
	الف مبحث الفاظ-
	ب- مبحث ادله عقلیه-

	اینک موضوعاتی که در استنباط احکام از مواد قانونی میتواند ما را راهنمائی کند:
	1- عام و خاص-
	الف- عام-
	ب- خاص

	2- مطلق و مقید-
	الف- مطلق-
	ب- مقید-

	3- مجمل و مبین-
	الف- مجمل-
	ب- مبین-

	4- منطوق و مفهوم:
	الف- منطوق-
	ب- مفهوم-

	5- حجت-
	اشاره
	الف- قیاس- قیاس-
	ب- استقراء-
	ج- تمثیل-

	6- روح قانون
	7- عرف و عادت مسلم-
	8- اصول عملیه-
	اشاره
	1- اصل برائت-
	2- استصحاب
	3- احتیاط-
	4- تخییر-






	[سخن مؤلف]
	[تتمۀ کتاب دوم در اسباب تملک]
	[تتمۀ قسمت دوم در عقود و معاملات و الزامات]
	[تتمۀ باب سوم در عقود معینه مختلفه]
	اشاره
	فصل چهارم در اجاره
	1- تعریف اجاره-
	اشاره
	اجاره عقدی است معوض و دارای دو طرف و دو مورد میباشد که عوضین هستند.
	1- طرفین عقد-
	2- عوضین یا دو مورد عقد-


	2- آثار و احکام عقد اجاره
	1- چنانکه از مادۀ «466» ق. م. معلوم میگردد، در صورتی که مورد اجاره عین خارجی باشد اجاره عقدیست تملیکی و منفعت مورد اجاره بوسیلۀ عقد بمستأجر منتقل میشود،
	2- عقد اجاره-
	اشاره
	تبصره 1
	تبصره 2

	3- در صورتی که در عین مستأجره عیبی باشد که در اثر آن بمستأجر خساراتی وارد آید،

	3- تکالیف موجر
	1- بدستور مادۀ «476» ق. م. موجر باید عین مستأجره را بمستأجر تسلیم نماید
	اشاره
	شرایط پیدایش حق فسخ برای مستأجر در صورت مزاحمت شخص ثالث:
	تبصره

	2- کلیه مخارجی که برای بقاء عین مستأجره لازم است بعهدۀ مالک آن میباشد
	3- طبق مادۀ «486» ق. م.: «تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستأجره برای امکان انتفاع از آن لازم است بعهدۀ مالک است
	4- بدستور مادۀ «484» ق. م. «موجر نمیتواند در مدت اجاره در عین مستأجره تغییری دهد که منافی مقصود مستأجر از استیجار باشد».
	5- موجر میتواند عین مستأجره را بهر کس بخواهد انتقال دهد،

	4- تکالیف مستأجر:
	1- مستأجر باید طبق شق سوم مادۀ «490» ق. م: «مال الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تأدیه کند
	2- مستأجر باید طبق شق دوم مادۀ «490» ق. م.: «... عین مستأجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط میشود استعمال نماید».
	3- طبق مادۀ «631» ق. م. عین مستأجره در دست مستأجر امانت است.
	اشاره
	فروع

	4- مستأجر نمیتواند از تصرفات موجر در عین مستأجره که منافی با منفعت واگذاری نباشد جلوگیری کند،
	5- طبق مادۀ «506» ق. م: «در اجاره عقار آفت زراعت از هر قبیل که باشد بعهدۀ مستأجر است مگر اینکه در عقد اجاره طور دیگر شرط شده باشد».

	5- فسخ اجاره
	اشاره
	1- خیار تخلف شرط-
	2- خیار عیب-
	اشاره
	الف- معیوب بودن عین مستأجره در حین عقد
	ب- معیب شدن عین مستأجره بعد از عقد و قبل از قبض
	ج- معیب شدن عین مستأجره در اثناء مدت اجاره
	تبصره عیب در اجرت المسمی-

	3- خیار تبعض صفقه-
	4- خیار شرط
	آثار فسخ-

	6- بطلان اجاره
	1- فقدان یکی از شرایط اساسی برای صحت معامله
	2- تلف شدن عین مستأجره قبل از قبض یا بلافاصله پس از تسلیم
	3- انتفاء امری که اجاره برای آن بعمل آمده است
	4- تلف عین مستأجره در اثناء مدت اجاره
	5- خارج شدن عین مستأجره از قابلیت انتفاع
	تبصره 1
	تبصره 2

	7- انقضاء مدت اجاره
	1- مادۀ «494» ق. م.: «عقد اجاره بمحض انقضاء مدت بر طرف میشود
	اشاره
	مادۀ مزبور دارای چهار قسمت است:
	2- در صورتی که برای تأدیه مال الاجاره مستأجر ضامن بدهد،
	3- در صورتی که مستأجر بموجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس در زمین مورد اجاره باشد
	4- در صورتی که کسی مزرعهای را برای کشت بمدت معینی که در آن مدت طبیعتا محصول بدست میآید بدیگری اجاره دهد،

	خاتمه- اجارۀ انسان
	اشاره
	1- اجیر خاص-

	2- اجیر عام-


	فصل پنجم در مزارعه و مساقات
	مبحث اول در مزارعه
	اشاره
	شرایط عقد مزارعه
	1- زمین برای زراعت باید از طرف مزارع داده شود-
	2- در عقد مزارعه باید تعیین شود که عوامل لازمه برای کشت بعهده کدام یک از عامل و مزارع است-
	3- سهم عامل از محصول زمین باید بطور مشاع تعیین شود-
	4- مدت مزارعه باید بزمان تعیین شود-
	5- در عقد مزارعه باید نوع زرعی که کشت میشود معلوم باشد-

	آثار و احکام عقد مزارعه
	1- عقد مزارعه از عقود لازمه است-
	2- تکالیف و حقوق مزارع- و آنها عبارتند از:
	3- تکالیف و حقوق عامل- و آنها عبارتند از:
	4- انفساخ-
	5- بطلان
	6- انقضاء مدت مزارعه


	مبحث دوم در مساقات
	اشاره
	شرایط عقد مساقات
	1- مورد مساقات باید درختان مثمره قرار گیرند:
	2- در عقد مساقات مدت باید معین باشد-
	3- برای بدست آوردن ثمره، اعمالی برای درختان لازم باشد که عامل عهدهدار آن گردد-
	4- سهم عامل باید بطور مشاع از ثمرۀ درختان تعیین گردد-

	عامل از چه زمانی مالک سهم خود از ثمره میشود.؟.
	اجرای مقررات مزارعه در مساقات-
	تبصره


	فصل ششم در مضاربه
	تعریف مضاربه-
	در مضاربه سه امر مورد بحث قرار میگیرد: سرمایه، عمل و سود.
	1- سرمایه-
	اشاره
	الف- طبق مادۀ «547» ق. م.: «سرمایه باید وجه نقد باشد»
	ب- سرمایه باید معین بوده و مبهم نباشد.

	2- عمل
	3- سود

	آثار و احکام عقد مضاربه
	تکالیف هر یک از مالک و مضارب.
	1- تکالیف مالک-
	2- تکالیف مضارب-
	اشاره
	الف- در صورتی که در عقد مضاربه معین گردد که مضارب چه نوع تجارتی را از داخلی و خارجی بنماید
	ب- طبق مادۀ «555» ق. م.، «مضارب باید اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد
	ج- طبق مادۀ «556» ق. م. مضارب نسبت بآنچه از نقد و جنس مربوط بمضاربه در دست دارد در حکم امین است
	د- مضارب نمیتواند سرمایه را با مال خود یا مال دیگری که در دست دارد ممزوج نماید مگر با اجازۀ صریح مالک،
	ه- طبق مادۀ «554» ق. م.: «مضارب نمیتواند نسبت بهمان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را بغیر واگذار نماید


	انفساخ عقد مضاربه.
	اشاره
	1- در صورت موت یا جنون یا سفته احد طرفین-
	2- در صورت مفلس شدن مالک-
	3- در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح-
	4- در صورت عدم امکان تجارتی که مقصود طرفین در عقد مضاربه بوده است-

	آثار فسخ و انفساخ عقد مضاربه
	1- در صورتی که عقد مضاربه بوسیلۀ مضارب یا مالک فسخ شود و یا بجهتی از جهات منفسخ گردد
	2- در صورتی که فسخ قبل از شروع بعمل باشد
	3- در صورتی که فسخ پس از ختم عملیات تجاری و نقد شدن مال مضاربه باشد، سرمایه کنار گذارده میشود.
	4- در صورتی که فسخ در اثناء جریان عملیات تجاری باشد بطریق ذیل رفتار میشود:
	الف- هرگاه در نتیجۀ عملیات تجاری هیچگونه سودی تا زمان انحلال حاصل نشده باشد، مضارب هیچگونه حقی بر مالک نخواهد داشت
	ب- هرگاه قسمتی یا تمامی مال مضاربه بصورت کالا در آمده و سود نیز حاصل شده باشد


	بطلان عقد مضاربه.
	خاتمه
	اشاره
	تراض-


	فصل هفتم در جعاله
	اشاره
	1- طرفین معامله
	الف- عامل ممکن است شخص معینی باشد
	ب- عامل ممکن است غیر معین باشد،
	اشاره
	اهلیّت-


	2- عوضین
	الف- عمل
	ب- جعل

	آثار و احکام جعاله
	1- طبق مادۀ «565» ق. م.: «جعاله تعهدی است جائز و مادامیکه عمل باتمام نرسیده است هر یک از طرفین میتوانند رجوع کنند ...»
	2- هزینههائی که برای انجام عمل جعاله لازم است بعهدۀ عامل میباشد مگر آنکه عرف محل خلاف آن را اقتضاء نماید
	3- طبق مادۀ «569» ق. م. «مالی که جعاله برای آن واقع شده است از وقتی که بدست عامل میرسد تا بجاعل رد کند در دست او امانت است»
	4- طبق مادۀ «567» ق. م.: «عامل وقتی مستحق جعل میگردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد»

	فسخ جعاله-
	بطلان عقد جعاله

	فصل هشتم در شرکت
	شرکت بر دو قسم است: شرکت غیر عقدی و شرکت عقدی.
	اول- شرکت غیر عقدی
	اشاره
	شرکت در اثر پیدایش سببی از اسباب معینه حاصل میشود و آن اسباب بر دو قسم است. اختیاری و قهری
	احکام شرکت
	ادارۀ مال مشترک
	انحلال شرکت

	دوم- شرکت عقدی

	تبصره فقهای امامیه در کتاب شرکت چهار قسم شرکت را بیان نمودهاند:
	1- شرکت عقدی-
	2- شرکت ابدان-
	3- شرکت وجوه-
	4- شرکت مفاوضه-

	تقسیم اموال شرکت
	اقسام تقسیم
	اشاره
	1- تقسیم بتراضی-
	2- تقسیم اجباری-

	اقسام عمل تقسیم بوسیلۀ دادگاه
	اشاره
	الف- تقسیم افراز
	ب- تقسیم تعدیل-
	ج- تقسیم برد-

	ترتیب تقسیم
	اشاره
	1- تعدیل سهام-
	2- استقراع
	اشاره
	الف- در صورتی که حصه شرکاء مساوی باشد، هر یک از حصههای معینه را در خارج یا روی نقشه علامت میگذارند و عموماً شمارهگذاری میکنند،
	ب- در صورتی که حصه شرکاء متفاوت باشد پس از تقسیم مال مشترک بکوچکترین سهم دادگاه مواجه با یکی از دو صورت میشود:


	فروش اجباری مال مشترک
	مسائل مختلفه
	اثر تقسیم
	موارد بطلان تقسیم
	اشاره
	تبصره


	فصل نهم در ودیعه
	مبحث اول در کلیات
	اشاره
	آثار و احکام عقد ودیعه

	مبحث دوم در تعهدات مستودع یا امین
	1- امین باید بدستور مادۀ «612» ق. م. مال ودیعه را بطوری که مالک مقرر نموده حفظ کند،
	2- طبق مادۀ «614» ق. م.: «امین ضامن تلف یا نقصان مالی که باو سپرده شده است نمیباشد، مگر در صورت تعدی یا تفریط».
	اشاره
	امانت بر دو قسم است: امانت قانونی، امانت مالکانه.
	عدم مسئولیت امین-
	تعدی و تفریط-
	مأخوذ بالسوم-

	3- طبق مادۀ «619» ق. م.: «امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید»
	4- در صورتی که امین فوت کند عقد ودیعه منفسخ میشود و وارث او باید در اولین وقت امکان مال ودعی را بمودع رد کند،
	اشاره
	مال ودعی بچه کس باید مسترد شود؟


	مبحث سوم در تعهدات امانتگذار
	اشاره
	امانت بر خلاف قاعده


	فصل دهم در عاریه
	اشاره
	طرفین معامله
	مورد عاریه
	اشاره
	شرائط مورد عاریه
	1- طبق مادۀ «637» ق. م: «هر چیزی که بتوان با بقاء اصلش از آن منتفع شد میتواند موضوع عقد عاریه گردد»
	2- طبق مادۀ «215» ق. م: «مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد»
	3- مورد عاریه باید معین باشد- طبق مادۀ «190» ق. م. موضوع معامله باید معین باشد.
	4- منفعت مورد عاریه باید معلوم باشد


	آثار و احکام عقد عاریه
	1- عاریه عقدی است عهدی
	2- عقد عاریه طبق مادۀ «638» ق. م. عقدی است جائز.
	اشاره
	فرع اول میتوان زمینی را برای دفن مردهای عاریه نمود،
	فرع دوم در صورتی که کسی مالی را از دیگری برای رهن گذاردن عاریه نماید، و آن را بشخص ثالث برهن دهد،
	فرع سوم در صورتی که زمینی برای بناء یا درختکاری و زراعت بعاریه داده شود،
	3- عاریه عقدی است مجانی و غیر معوض


	تکالیف معیر
	1- پس از عقد، معیر میتواند مال مورد عاریه را بقبض عاریهگیرنده برای انتفاع بدهد
	2- طبق مادۀ «639» ق. م.: «هرگاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولید خسارتی کند، معیر مسئول خسارات وارده نخواهد بود ...».
	3- مخارج نگاهداری مال عاریه طبق ذیل مادۀ «646» ق. م. تابع عرف و عادت است

	تکالیف مستعیر
	1- عاریهگیرنده باید مال عاریه را چنانکه در مورد ودیعه گفته شد، حفاظت نماید،
	2- عاریهگیرنده میتواند از انتفاعی که اجازۀ آن باو داده شده در حدود متعارف بهرهمند گردد،
	3- طبق مادۀ «647» ق. م. مستعیر نمیتواند مال عاریه را به هیچ نحوی بتصرف غیر دهد
	4- مخارج لازمه برای انتفاع از مورد عاریه طبق مادۀ «646» ق. م. بر عهدۀ مستعیر است،
	5- طبق مادۀ «640» ق. م.: «مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمیباشد مگر در صورت تفریط یا تعدی».
	6- طبق مادۀ «641» ق. م. «مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست ...».
	7- بنابر مستفاد از ماده «620» ق. م. مستعیر باید مال عاریه را هر زمان که معیر بخواهد بهمان وضعی که موجود است باو رد کند


	فصل یازدهم
	اشاره
	مبحث اول در قرض
	اشاره
	طرفین عقد
	مورد قرض
	اشاره
	بنابر مستفاد از مادۀ «648» ق. م. مورد قرض میتواند منفعت، عمل و طلب قرار گیرد،

	آثار و احکام عقد قرض
	اشاره
	قبض
	لزوم عقد قرض
	تلف و نقص مورد قرض

	تکالیف مقترض
	اشاره
	تبصره

	خاتمه 1
	اشاره
	قرارداد بتراضی-
	قرارداد حقیقی-


	مبحث دوم در دین
	اشاره
	در موارد زیر حق دینی به حق عینی تبدیل میشود:
	1- فوت مدیون-
	2- مفلس-
	3- بازداشت اموال-
	4- معامله بقصد فرار از دین-

	فرع
	تبصره 1
	تبصره 2


	فصل دوازدهم در قمار و گروبندی
	1- قمار عبارت از قراردادی است بین دو یا چند نفر که بازی مخصوصی بنمایند
	2- گروبندی قراردادی است بین دو طرف که یکی امر معینی را اثبات و دیگری نفی مینماید
	3- لوتری یا بختآزمائی
	اشاره
	الف- در بختآزمائی هیچ امری جز صدفه و اتفاق که در نتیجه قرعهکشی بعمل میآید، در بدست آوردن نتیجه تأثیری ندارد.
	ب- بختآزمائی بین دو نفر محقق نمیشود و باید عدۀ زیادی در آن شرکت نمایند


	فصل سیزدهم در وکالت
	مبحث اول در کلیات
	اشاره
	وکالت فضولی-
	طرفین عقد وکالت
	اشاره
	طرفین عقد باید دارای اهلیت برای معامله باشند-

	مورد وکالت
	اشاره
	الف- موکل بتواند قانوناً آن امر را انجام دهد
	ب- غرض قانون، مباشرت شخص معین در انجام نباشد

	حدود وکالت

	مبحث دوم در تعهدات وکیل
	1- وکیل باید در انجام وظایف وکالتی مانند اعمال مربوط بخود با کمال دلسوزی عمل کند
	2- طبق مادۀ «667» ق. م.: «وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود، مصلحت موکل را مراعات نماید
	3- طبق مادۀ «663» ق. م.: «وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد».
	4- در صورتی که در اثر تقصیر وکیل در امر وکالت خسارتی بموکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب گردد
	5- در صورتی که وکیل تقصیر در انجام امر وکالت ننموده باشد
	6- اموال و اشیاء موکل که برای انجام امور وکالتی بوکیل سپرده میشود
	7- طبق مادۀ «668» ق. م.: «وکیل باید حساب مدت وکالت خود را بموکل بدهد
	8- طبق مادۀ «672» قانون مدنی: «وکیل در امری نمیتواند برای آن امر بدیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا بدلالت قرائن وکیل در توکیل باشد»

	مبحث سوم در تعهدات موکل
	1- تعهدات و معاملاتی را که وکیل بنمایندگی از موکل انجام میدهد مستقیماً برای موکل واقع میشود
	2- موکل طبق مادۀ «675» ق. م. باید:
	الف- اجرت وکیل را در صورتی که وکالت مجانی نبوده بدهد
	ب- تمام مخارجی را که وکیل برای انجام امر وکالت نموده
	ج- خساراتی که در اثر انجام امر وکالت متوجه وکیل میگردد،


	مبحث چهارم در طرق مختلفه انقضاء وکالت
	اشاره
	وکالت طبق مادۀ «678» ق. م. بطریق زیر مرتفع میشود:
	اشاره
	1- بعزل موکل-
	2- باستعفای وکیل-
	3- بفوت وکیل یا موکل-
	4- بجنون وکیل یا موکل-
	5- بمحجوریت وکیل یا موکل
	6- به از بین رفتن مورد وکالت
	7- بانجام عملی از طرف موکل که منافی با وکالت وکیل باشد

	خاتمه: در اجرت وکیل در مورد انحلال یا بطلان وکالت
	فسخ در اثناء عقد وکالت-
	بطلان عقد وکالت
	مقدمه در انتقال تعهد



	فصل چهاردهم در ضمان عقدی
	مبحث اول در کلیات
	اشاره
	ضمان مبتنی بر انتقال دین است
	ضمان از عقود عهدی میباشد
	تنجیز شرط صحت عقد ضمان میباشد
	شرائط اطراف ضمان
	اشاره
	اول- ضامن
	دوم- مضمون له
	سوم- مضمون عنه

	مورد ضمان
	اشاره
	1- مورد ضمان باید مال باشد-
	2- مورد ضمان باید در ذمه باشد
	3- مورد ضمان باید معین باشد
	4- علم اجمالی بمورد ضمان کافی است
	5- ضمان مؤجل از دین حال صحیح میباشد
	6- ضمان بکمتر یا بیشتر از دین صحیح میباشد-
	7- ضمان بغیر جنس دین صحیح میباشد-

	آثار و احکام ضمان
	اول- پس از آنکه عقد ضمان منعقد گردید طبق مادۀ «698» ق. م. دین از ذمه مضمون عنه بذمه ضامن منتقل میشود و مضمون عنه بری میگردد،
	دوم- طبق مادۀ «701» ق. م. ضمان عقدیست لازم و هیچیک از ضامن و مضمون له نمیتواند آن را فسخ کند اگر چه مضمون عنه موافقت بنماید
	در موارد زیر عقد ضمان را میتوان بدستور مادۀ «701» ق. م. فسخ نمود:

	مسائلی چند:
	الف- ضمن عقد ضمان میتوان شرط فعل یا شرط نتیجه نمود،
	ب- در عقد ضمان میتوان شرط نمود که ضامن مضمون به را از مال معین تأدیه نماید،
	ج- در صورتی که دین اصلی رهن داشته باشد، در اثر ضمان رهن فک نمیشود مگر آنکه در ضمان تصریح بعدم بقاء رهن گردد.
	د- هرگاه عقدی که سبب پیدایش دین اصلی بوده بجهتی از جهات منحل شود، دین ناشی از ضمان ساقط میگردد،


	مبحث دوم در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له
	1- طبق مادۀ «698» ق. م: «بعد از اینکه ضمان بطور صحیح واقع شد، ذمۀ مضمون عنه بری و ذمۀ ضامن بمضمون له مشغول میشود».
	2- ضامن باید دین خود را در موعدی که در عقد ضمان مقرر است بمضمون له تأدیه نماید
	3- ضمان مطلق طبق ماده «704» ق. م. محمول بحال است مگر اینکه بقرائن معلوم شود که مؤجل بوده است،
	4- طبق ماده «705» ق. م: «ضمان مؤجل بفوت ضامن حال میشود».
	5- طبق ماده «707» ق. م: «اگر مضمون له ذمۀ مضمون عنه را بری کند ضامن بری نمیشود ...»

	مبحث سوم در اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه
	در اثر ضمان، مضمون عنه بضامن مدیون میشود
	اشاره
	فرع

	1- زمان تأدیه دین بضامن
	2- تأدیۀ دین بمضمون له:
	الف- ایفاء دین از طرف ضامن مستقیماً بمضمون له و یا بکسی که حق اخذ آن را از طرف او دارد بعمل میآید،
	ب- طبق مادۀ «710» ق. م.: «اگر ضامن با رضایت مضمون له حواله کند بکسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نماید مثل آن است که دین را ادا کرده است
	ج- طبق مادۀ «712» ق. م.: «هرگاه مضمون له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع بمضمون عنه دارد».
	د- طبق مادۀ «711» ق. م.: «اگر ضامن دین را تأدیه کند و مضمون عنه آن را ثانیاً بپردازد،
	ه- هرگاه قبل از آنکه از طرف ضامن مال الضمان بمضمون له تأدیه شود، مضمون عنه بمقدار آنچه باید بمضمون له تأدیه گردد بضامن بدهد، آیا دین مضمون عنه بضامن ساقط میگردد؟

	3- مقداری که باید مضمون له بضامن بدهد.
	اشاره
	الف- طبق مادۀ «713» ق. م.: «اگر ضامن بمضمون له کمتر از دین داده باشد، زیاده بر آنچه داده نمیتواند از مدیون مطالبه کند
	ب- طبق مادۀ «714» ق. م. «اگر ضامن زیادتر از دین بدائن بدهد حق رجوع بزیاده ندارد، مگر در صورتی که باذن مضمون عنه داده باشد»
	ج- طبق مادۀ «719» ق. م.: «هرگاه مضمون له ضامن را ابراء کند یادگیری مجاناً دین را بدهد ضامن حق رجوع بمضمون عنه ندارد»


	مبحث چهارم در اثر ضمان بین ضامنین
	1- طبق مادۀ «721» ق. م: «هرگاه اشخاص متعدد از یک شخص و برای یک قرض بنحو تسهیم ضمانت کرده باشند،
	2- طبق مادۀ «688» ق. م: «ممکن است از ضامن ضمانت کرد» و پس از تحقق ضمانت دوم ضامن اول بری میشود،
	3- مادۀ «723» ق. م میگوید: «ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی بتأدیۀ دین دیگری ملتزم شود.


	فصل پانزدهم در حواله
	اشاره
	شرایط تحقق حواله
	اشاره
	1- مدیون بودن محیل بمحتال-
	2- لازم نیست محال علیه مدیون بمحیل باشد-

	حواله از نظر تحلیل حقوقی
	الف- در صورتی که محال علیه مدیون محیل باشد،
	ب- در صورتی که محال علیه مدیون بمحیل نباشد،

	عقد حواله
	تأثیر رضای محال علیه در حواله-
	اشاره
	حواله دارای دو صورت است و نقش محال علیه در هر یک متفاوت میباشد.
	الف- محال علیه مدیون محیل باشد-
	ب- محال علیه مدیون محیل نباشد-


	اطراف عقد حواله
	مورد حواله
	اشاره
	1- دین مورد حواله باید در ذمه محیل ثابت باشد خواه مستقر باشد یا متزلزل،
	2- مورد حواله مانند مورد ضمان باید مالی باشد در ذمۀ محیل،
	3- مورد حواله باید نزد طرفین عقد (محیل و محتال)
	4- مورد حواله باید در حین عقد نزد طرفین عقد (محیل و محتال)
	5- دین و مورد حواله باید متحد الجنس باشد

	آثار و احکام عقد حواله
	اشاره
	1- طبق مادۀ «730» ق. م: «پس از تحقق حواله ذمۀ محیل از دینی که حواله داده بری و ذمۀ محال علیه مشغول میشود»
	2- حواله عقدی است لازم و طبق مادۀ «732» ق. م. هیچیک از محیل و محتال و محال علیه نمیتواند آن را فسخ کند مگر در موارد ذیل:
	اشاره
	الف- چنانکه در ضمان گذشت طبق مادۀ «729» ق. م. «هرگاه در وقت حواله محال علیه معسر بوده و محتال جاهل باعسار او باشد،
	ب- در صورتی که در عقد حواله شرط فسخ شده باشد،
	ج- در صورتی که در ضمن عقد حواله شرط فعل بنفع یکی از طرفین عقد یا محال علیه و شخص ثالث شده باشد
	د- در صورتی که در ضمن عقد حواله شرط نتیجه بنفع یکی از محیل و محال علیه شود

	3- در صورتی که دین اصلی دارای رهن باشد در اثر حواله آن بدیگری، رهن فک نمیشود،
	4- محال علیه پس از قبولی میتواند دین خود را بدیگری حواله دهد،

	اثر حواله بین محیل و محال علیه
	اشاره
	الف- در صورتی که محتال، محال علیه را از دین مورد حواله ابراء، نماید
	ب- در صورتی که محال علیه کمتر از مورد حواله بمحتال بدهد،
	ج- در صورتی که محتال طلب خود را بمحال علیه واگذار نماید
	د- در صورتی که محال علیه پس از اداء دین، حق خود را که نزد محیل دارد بمحتال واگذار نماید
	ه- موعد مطالبۀ محال علیه از محیل پس از اداء مورد حواله بمحتال است
	و- چنانکه از مادۀ «710» ق. م. از نظر وحدت ملاک میتوان استنباط نمود اگر محال علیه دین را حواله کند بکسی که بدهد و آن شخص قبول کند،
	ز- در ترامی حواله چنانکه محال علیه دین را بدیگری حواله کند و او بشخصی ثالث حواله نماید،
	ح- در صورتی که محال علیه بقصد تبرع حواله را پذیرفته باشد

	بطلان حواله
	اشاره
	مادۀ بالا بطلان حواله را در دو صورت فرض نموده است:
	الف- در صورتی که بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را بشخص ثالث بدهد،
	ب- در صورتی که مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد.

	در ذیل مادۀ «733» ق. م. دو جمله است که باید شرح داده شود:
	1- شرح جملۀ «... لیکن محال علیه بری ...»
	2- جملۀ «... و بایع و یا مشتری میتواند بیکدیگر رجوع کند ...»

	حوالۀ عین معین


	فصل شانزدهم در کفالت
	اشاره
	طرفین عقد کفالت
	مکفول
	مورد کفالت
	اشاره
	تبصره

	تکالیف کفیل
	1- طبق مادۀ «740» ق. م: «کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید
	اشاره
	الف- زمان تسلیم
	ب- مکان تسلیم

	2- در صورتی که کفیل تعهد باحضار مکفول در روز معین نموده باشد باید او را در آن روز حاضر نماید
	3- طبق مادۀ «744» ق. م: «اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا بر خلاف شرائطی که کردهاند تسلیم کند،
	4- طبق مادۀ «747» ق. م: «هرگاه کفیل مکفول را مطابق شرائط مقرره حاضر کند و مکفول له از تسلیم او امتناع نماید کفیل با اشهاد یا مراجعه بحاکم بری میشود».
	5- در صورتی که کفیل مکفول را مطابق شرائط مقرره حاضر نکند

	اثر کفالت بین کفیل و مکفول
	1- در اثر عقد کفالت کفیل متعهد میشود که در حدود شرائط مقرره مکفول را حاضر نماید.
	2- طبق ذیل مادۀ «740» ق- م در صورتی که کفیل مکفول را مطابق شرائط مقرره حاضر ننماید باید از عهدۀ حقی که بر مکفول ثابت میشود بر آید
	اشاره
	الف- هرگاه کفالت باذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار او حقی را که بعهدۀ مکفول است ادا نماید.
	ب- کفیل باذن مکفول حقی را که بر عهدۀ او است ادا بنماید

	3- طبق مادۀ «746» ق. م: «در موارد ذیل کفیل بری میشود:
	4- همچنانی که میتوان از کسی در مقابل دیگری کفالت کرد، میتوان کفالت او را در مقابل چند نفر نمود.
	5- در صورتی که چند نفر کفیل یک نفر شوند، چنانکه سه نفر کفیل گردند که مکفول را در موعد مقرر حاضر کنند،
	6- طبق مادۀ «738» ق. م. در صورتی که کسی کفیل شده باشد، دیگری میتواند کفیل او بشود


	فصل هفدهم در صلح
	اشاره
	صلح بر دو قسم است: صلح بر دعوی و صلح بدوی:
	1- صلح بر دعوی
	اشاره
	1- طبق مادۀ «755» ق. م: «صلح با انکار دعوی نیز جایز است،
	2- در صورتی که طرفین بطور کلی تمامی دعاوی واقعیه و فرضیه خود را بصلح خاتمه داده باشند
	3- مادۀ «765» ق. م: «صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است، ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است».

	2- صلح بدوی

	شرایط و احکام عقد صلح
	1- صلح، خواه در مقام تنازع باشد یا بدوی، باید مانند عقود دیگر دارای شرائط صحت مذکوره در مادۀ «190» ق. م. باشد،
	2- طبق مادۀ «760» ق. م.: «صلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمیخورد مگر در موارد فسخ بخیار یا اقاله».
	عقد صلح طبق مادۀ «760» ق. م. در موارد زیر بر هم میخورد:
	اول- فسخ بخیار-
	دوم- اقاله

	طرفین معامله
	مورد صلح
	اشاره
	1- صلح معوض ممکن است بدو صورت منعقد شود:
	2- مورد صلح ممکن است عین باشد
	3- چنانکه از مادۀ «752» ق. م. که میگوید: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی ... واقع شود»
	4- مورد صلح باید معین باشد،
	5- طبق مادۀ «754» ق. م: «هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد».



	فصل هیجدهم در رهن
	اشاره
	بوسیله یک عقد میتوان چند معامله نمود-
	دوام شرط صحت رهن میباشد-
	قبض شرط تحقق رهن میباشد-
	طرفین عقد رهن-
	مورد رهن
	اشاره
	الف- مورد رهن طبق صریح مادۀ «774» ق. م. باید معین باشد
	ب- مورد رهن باید عین باشد
	ج- مال مرهون باید قابل نقل و انتقال باشد
	اشاره
	تبصره 1 رهن مالی که متعلق حق غیر میباشد-
	تبصره 2 رهن مال غیر


	مسائل مربوط بمورد رهن
	1- طبق مادۀ «785» ق. م. «هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح بعنوان متعلقات، جزء مبیع محسوب میشود در رهن نیز داخل خواهد بود»
	2- طبق مادۀ «786» ق. م: «ثمرۀ رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزو رهن خواهد بود
	3- در صورتی که عین مرهونه بواسطۀ عمل راهن یا شخص دیگری تلف شود،
	4- در صورتی که دین مؤجل باشد و مالی که در رهن گذارده شده از اموالی باشد که قبل از سررسید اجل فاسد میگردد،
	5- در صورتی که طبق مادۀ «777» ق. م. راهن ضمن عقد رهن و یا عقد علیحدۀ دیگری بمرتهن و یا شخص ثالث وکالت داده باشد
	6- طبق مادۀ «874» ق.: «تبدیل رهن بمال دیگر بتراضی طرفین جایز است»

	حقی که میتوان در مقابل آن رهن قرار داد
	اشاره
	1- مال باشد-
	2- در ذمه باشد-
	3- در ذمۀ مدیون ثابت باشد-
	4- دین باید طوری باشد که بتوان از ثمن فروش مال مرهون استیفاء نمود-

	آثار و احکام عقد رهن
	1- رهن عقدی است که بموجب آن مدیون مالی را برای وثیقه بدائن میدهد تا در صورت عدم ایفاء دین، دائن بتواند از ثمن فروش آن استیفاء طلب خود را بنماید.
	2- رهن، چنانکه از مادۀ «771» ق. م. که میگوید (مدیون مالی را برای وثیقه بدائن میدهد) معلوم میگردد، عقدی است تبعی
	3- تمامی مال مرهون وثیقۀ هر جزئی از اجزاء دین میباشد.
	اشاره
	الف- تمامی مال مرهون وثیقۀ هر جزئی از اجزاء دین است،
	ب- هر جزئی از اجزاء مال مرهون در مقابل هر جزئی از اجزاء دین وثیقه است
	ج- مجموع مال مرهون در مقابل مجموع دین قرار میگیرد

	4- در صورتی که دو یا چند نفر بکسی مدیون باشند
	5- در صورتی که کسی بدو یا چند نفر مدیون باشد و بوسیلۀ یک عقد مالی را نزد آنان رهن گذارد،
	6- در صورتی که راهن بمیرد و دارای چند وارث باشد و بعضی از ورثه بمقدار سهم خود از دین مورث بپردازد،
	7- طبق مادۀ «787» ق. م: «عقد رهن نسبت بمرتهن جایز و نسبت براهن لازم است
	8- مقصود طرفین از عقد رهن آنست که مدیون وثیقهای داشته باشد
	9- طبق مادۀ «777» ق. م: «در ضمن عقد رهن یا بموجب عقد علیحده ممکن است راهن، مرتهن را وکیل کند
	اشاره
	الف- وکالت دادن راهن بمرتهن در استیفای طلب خود-
	ب- مورد وکالت-
	ج- شرط وکالت برای مرتهن در فروش مال مرهون-
	د- میتوان وکالت در فروش عین مرهونه را پس از فوت مرتهن با ورثه او قرار داد-
	ه- شرط وکالت برای ورثۀ شخص ثالث-
	و- شرط ودیعه بودن عین مرهونه-

	10- مادۀ «779» ق. م. «هرگاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و اداء دین حاضر نگردد،
	11- مادۀ «780» ق. م. «برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت».

	تکالیف و حقوق راهن
	تکالیف و حقوق مرتهن
	1- طبق مادۀ «789» ق. م: «رهن درید مرتهن امانت محسوب است و بنابراین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر».
	2- منافع عین مرهونه متعلق براهن است و بدین جهت مرتهن نمیتواند بدون اجازۀ راهن از عین مرهونه منتفع شود،
	3- مرتهن میتواند طلب خود را از راهن بنحوی از انحاء بدیگری انتقال دهد، در این صورت رهن بحال خود باقی میماند،
	4- در صورتی که مرتهن عین مرهونه را بفروشد معامله فضولی است زیرا انتقال مال غیر میباشد و راهن میتواند آن را قبول یا رد نماید
	اشاره
	تبصره



	فصل نوزدهم در هبه
	اشاره
	هبه بمعنی اعم-
	اشاره
	1- هدیه-
	2- جایزه-
	3- نحله-
	4- صدقه-
	5- وقف-

	هبه بمعنی اخص-
	تنجیز-
	مجانی-
	قبض-
	فوریت شرط در قبض نمیباشد-
	اشاره
	فرع

	طرفین عقد هبه-
	اشاره
	واهب-
	متهب-
	اشاره
	1- عین موهوبه-
	2- هبۀ فضولی صحیح است-
	3- مورد هبه باید معین باشد-
	4- مورد هبه باید معلوم باشد-


	هبۀ معوض-
	عقد هبه جایز است-
	اشاره
	و واهب نیز مانند متهب میتواند از هبه رجوع نماید مگر در موارد معینۀ مذکور در مادۀ «803» قانون مدنی که ذیلًا بیان میگردد:
	اشاره
	1- در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد-
	2- در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد-
	3- در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده باشد-
	4- در صورتی که عین موهوبه متعلق حق غیر واقع شود-
	5- در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود-


	رجوع
	اشاره
	آثار رجوع
	1- رجوع مانند فسخ ایقاع است و احتیاج بقبول و رضایت متهب ندارد
	2- رجوع حکم است بر خلاف فسخ که حق میباشد
	3- بنظر میرسد در مواردی که واهب میتواند از هبه رجوع نماید، میتواند ضمن عقد لازم ملتزم شود که از آن رجوع نکند،
	4- طبق ماده «804» ق. م. نمائات عین موهوبه اگر متصل باشد مانند چاقی حیوان و نمود درختان پس از رجوع، از آن واهب است
	5- در مواردی که واهب حق رجوع از هبه را دارد هرگاه بهبه رجوع کند، عین موهوبه را بهر وضعیتی که بیابد از متهب مسترد میدارد


	صدقه-
	تبصره 1 اقرار بهبه اقرار بقبض عین موهوبه نمیباشد،
	تبصره 2 در صورتی که کسی مالی را بدیگری هبه کند و یا اذن دهد که خود آن را قبض نماید،
	تبصرۀ 3 در صورتی که پس از تحقق هبه واهب از آن رجوع نماید
	تبصره 4 در صورتی که پس از قبض دادن عین موهوبه بمتهب و تلف آن نزد او کشف شود که هبه بجهتی از جهات باطل بوده است.
	تبصره- 5 در صورتی که پس از قبض عین موهوبه بمتهب کشف شود که مال مزبور مستحق للغیر میباشد،





	جلد سوم
	اشاره
	مقدمه
	اشاره
	اسباب تملک
	اشاره
	اول- سبب تملک اشیائی که مالک ندارند
	دوم- سبب تملک اشیائی که مالک دارند

	انتقال مالکیت از شخصی بدیگری بیکی از طرق زیر ممکن خواهد بود:
	الف- بتوافق ارادۀ طرفین
	اشاره
	اول- عقود معینه
	دوم- عقود غیر معینه

	ب- بارادۀ مالک
	ج- بارادۀ منتقل الیه-
	د- بدون ارادۀ طرفین


	[تتمۀ کتاب دوم در اسباب تملک]
	اشاره
	قسمت سوم در اخذ بشفعه
	اشاره
	تعریف شفعه
	فصل اول شرائط اخذ بشفعه
	اشاره
	1- غیر منقول بودن مال
	اشاره
	تبصره

	2- مشاع بودن مال غیر منقول
	اشاره
	تبصره

	3- قابل تقسیم بودن مال غیر منقول
	4- دو نفر بودن شرکاء
	اشاره
	مسأله 1- در صورتی که مال غیر منقول بین دو نفر مشترک باشد و یکی از آن دو، سهم خود را بچند نفر در یک عقد بفروشد،
	مسأله 2- در صورتی که مال غیر منقول، مشترک بین وقف و طلق باشد و حصۀ طلق بفروش رود

	5- انتقال سهم مشترک بوسیلۀ بیع باشد
	اشاره
	تبصره

	6- شریک تمام حصۀ خود را انتقال دهد-
	اشاره
	مسأله 1- در صورتی که شریک قسمتی از سهم خود را بکسی بفروشد
	مسأله 2- در صورتی که شریک قسمتی از سهم خود را بکسی و قسمت دیگر را بدیگری بفروشد،

	7- سهم مشترک مبیع قرار گیرد
	8- قدرت شفیع بر تأدیۀ ثمن-
	اشاره
	تبصره
	مسأله- طبق مادۀ «820» ق. م: «هرگاه معلوم شود که مبیع در حین بیع معیوب بوده و مشتری ارش گرفته است،


	فصل دوم- شفیع
	اشاره
	مسأله- در صورتی که ولی (پدر یا جد پدری) سهم مولّی علیه را که با خود او شریک میباشد بدیگری بفروشد، ولی میتواند برای خود اخذ بشفعه بنماید،

	فصل سوم- فوریت اخذ بشفعه
	اشاره
	فرع- در جهل شفیع بحق شفعه و یا فوریت آن
	اشاره
	1- جهل شفیع بحق شفعه
	2- جهل شفیع بفوریت أخذ شفعه-


	فصل چهارم- طریق اخذ بشفعه
	اشاره
	اخذ بشفعه دارای دو مرحله است:
	اول- تملک مبیع مشاع که عمل دماغی است و بوسیلۀ قصد انشاء بشرط مقرون بودن بچیزی که دلالت بر آن نماید محقق میشود.
	دوم- تأدیۀ ثمن بمشتری که عمل مادی است.


	فصل پنجم- حق شفعه و آثار آن
	1- حق شفعه از آثار بیع صحیح است
	2- اخذ بشفعه ایقاع است
	3- نمائات منفصله متعلق بمشتری میباشد و متصله بتبع مبیع بشفیع منتقل میشود
	4- حق شفعه قابل تبعض نمیباشد-
	اشاره
	تبصره

	5- حق شفعه حق مالیست
	6- حق شفعه از حقوق عینی است
	7- حق شفعه در معامله منتقل بغیر نمیشود
	8- حق شفعه بورثه منتقل میگردد
	اشاره
	مسأله- 1- بنابر قول فقهای امامیه که انتقال حق شفعه بورثه مبتنی بر قاعدۀ ارث میباشد،
	مسأله- 2- در صورتی که ورثه متعدد باشند نمیتوانند در حق شفعه تبعّض نمایند،

	9- حق شفعه قابل اسقاط است-
	اشاره
	مسأله- 1- در صورتی که یکی از دو شریک سهم مشاع خود را برای فروش بشریک دیگر پیش نهاد نماید و او آن را رد کند
	مسأله- 2- در صورتی که یکی از دو شریک سهم خود را بشخص ثالث بفروشد و شریک دیگر ضامن درک مبیع نزد مشتری بشود
	مسأله- 3- در صورتی که یکی از دو شریک سهم خود را بشخص ثالث بفروشد و در آن شرط خیار فسخ برای شریک دیگر بنماید،
	مسأله- 4- در صورتی که شفیع با جهل بآنکه شریکش سهم خود را فروخته و او حق شفعه دارد،

	10- بایع نمیتواند با شفیع اقاله نماید

	فصل ششم- آثار و احکام حق شفعه
	الف- تأثیر اخذ بشفعه در معاملات-
	ب- اخذ بشفعه پس از اقاله
	اشاره
	مسأله- در صورتی که مشتری باجاره یا بنحوی از انحاء دیگر مانند صلح و معاوضه، منفعت مبیع را برای مدتی بدیگری واگذار کند

	ج- خیارات و اخذ بشفعه
	اشاره
	اول- خیاراتی که سبب آن پس از عقد بوجود میآید،
	دوم- خیاراتی که سبب آن در حین عقد موجود میباشد
	اشاره
	یک- خیار عیب
	دو- خیارات دیگر-
	سه- خیار شرط


	د- ضمان درک در مورد شفعه
	ه- فروش مبیع از طرف مشتری بشخص ثالث
	و- تصرفات مادی مشتری در مبیع
	اشاره
	حقوقیین امامیّه دارای سه قولند:
	قول اول- مشتری اجبار میشود که بنا را خراب و درختان را بکند، بدون آنکه حق مطالبۀ ارش از شفیع داشته باشد،
	قول دوم- شفیع میتواند با دادن ارش مشتری را الزام بتخریب بنا و کندن درختان بنماید.
	قول سوم- شفیع میتواند با دادن ارش مشتری را الزام بقلع درخت و تخریب بنا کند



	فصل هفتم- عیب و تلف مورد شفعه
	اشاره
	1- معیوب بودن مبیع در زمان بیع-
	اشاره
	الف- هرگاه مشتری در حین عقد بیع و شفیع در حین أخذ بشفعه از وجود عیب آگاه بودهاند،
	ب- هرگاه شفیع در حین أخذ بشفعه جاهل بعیب بوده، ولی مشتری در حین بیع آن را میدانسته
	ج- هرگاه شفیع در حین أخذ بشفعه عالم بعیب باشد ولی مشتری در حین بیع جاهل بآن بوده است،
	د- هرگاه شفیع در حین أخذ بشفعه و مشتری در حین بیع جاهل بعیب باشند،

	2- عیب و تلف مورد شفعه نزد مشتری-
	اشاره
	الف- عیب مورد شفعه قبل از أخذ بشفعه
	ب- تلف مورد شفعه قبل از اخذ بشفعه
	ج- نقص مورد شفعه قبل از اخذ بشفعه

	3- تلف و عیب مبیع بعد از أخذ بشفعه و مطالبۀ تسلیم آن-
	4- تلف و عیب مبیع پس از أخذ بشفعه و قبل از مطالبۀ تسلیم آن-
	5- تعدی و تفریط مشتری در مبیع پس از أخذ بشفعه
	6- تلف و عیب مورد شفعه قبل از تسلیم بایع


	قسمت چهارم در وصایا وارث
	اشاره
	باب اول در وصایا
	اشاره
	فصل اول وصیت تملیکی
	اشاره
	مبحث اول- عقد وصیت
	1- وصیت تملیکی عقد است
	2- ایجاب وصیت
	اشاره
	تبصره- بطلان وصیت فضولی

	3- قبول وصیت
	اشاره
	الف- قبول موصی له در زمان حیات موصی
	ب- قبول موصی له پس از فوت موصی

	4- رد وصیت
	اشاره
	الف- رد موصی له قبل از فوت موصی-
	ب- رد موصی له بعد از فوت موصی
	مسائلی چند

	5- عدم فوریت رد یا قبول
	6- تأثیر فوت موصی در وصیت
	7- تأثیر قبض موصی به در وصیت
	8- وصیت مجانی است
	اشاره
	عدم جواز تصرف ورثه در موصی به-


	مبحث دوم- در موصی
	اشاره
	1- موصی باید دارای اهلیت قانونی باشد-
	2- موصی باید دارای قصد باشد
	3- موصی باید دارای رضا باشد-
	4- اشتباه در شخص موصی له موجب عدم نفوذ وصیت است-
	اشاره
	الف- موصی باید خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگری از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد،
	ب- موصی عمل مزبور را بقصد خودکشی مرتکب بشود.
	ج- وصیّت پس از ارتکاب عمل واقع شود
	د- عمل موصی منتهی بفوت او شود


	5- وصیت کسی که بقصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم نموده باطل است
	مبحث سوم- در موصی له
	اشاره
	1- موصی له باید در حین وصیت موجود باشد-
	2- حمل میتواند از وصیت برخوردار شود-
	اشاره
	1- برای ادارۀ سهم الارثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنین تعلق گیرد در صورتی که جنین ولی یا وصی نداشته باشد ...».

	3- سقط جنین
	4- موصی له متعدد

	مبحث چهارم- موصی به
	اشاره
	موصی به باید دارای شرایط زیر باشد:
	1- مالیت و منفعت عقلائی مشروع داشته باشد-
	2- قابلیت نقل و انتقال را داشته باشد-
	3- ملک موصی باشد-
	4- مورد وصیت باید متعلق حق شخص ثالث نباشد-

	اموالی که میتواند مورد وصیّت قرار گیرد عبارت است از:
	الف- عین-
	ب- منفعت
	ج- حق مالی-
	د- ابراء مدیون-
	ه- فک ملک
	و- موصی به ممکن است مفروز یا مشاع باشد-
	ز- موصی به ممکن است کلی باشد-
	ح- موصی به ممکن است من جمیع الجهات مجهول باشد-
	ط- موصی به ممکن است مردد باشد-
	ی- توابع موصی به


	مبحث پنجم- وصیت تا ثلث ترکه نافذ است
	اشاره
	مسأله 1- در وصیت لازم نیست موصی قصد نماید که موصی به از ثلث او احتساب شود،
	مسأله 2- بعضی از فقهاء بر آنند که هرگاه موصی وارث سببی و نسبی داشته باشد، و تمامی دارائی خود را وصیّت کند، وصیّت نسبت بما زاد بر ثلث صحیح خواهد بود.
	1- وصیت به زائد بر ثلث ترکه منوط باجازه ورثه میباشد
	اشاره
	الف- اجازۀ ورثه در زمان حیات موصی کافی میباشد-
	ب- رد ورثه در زمان حیات موصی بلا اثر است
	ج- شرائط اجازه دهنده

	2- میزان ثلث باعتبار دارائی موصی در حین وفات معین میشود-
	اشاره
	مسأله- در صورتی که پس از فوت موصی مالی بوجود آید،
	طریق سنجش موصی به نسبت بترکه-

	3- در صورتی که موصی به سهم مشاع باشد موصی له با ورثه شریک خواهد بود

	مبحث ششم- تصفیه ترکه و احتساب وصیت
	اشاره
	فرع 1- دعوی بطلان اجازه از طرف ورثه
	فرع 2- محروم نمودن ورثه از ارث
	مسأله 1- وصیت حبوه بغیر از پسر بزرگ
	مسأله 2- وصیتی که نتیجۀ آن محرومیت زن از ارث است


	فصل دوم وصیت عهدی
	اشاره
	مبحث اول- عقد وصیت
	اشاره
	رد وصایت

	مبحث دوم- در وصی
	اشاره
	1- شرایط وصی-
	2- تعدد اوصیاء-
	3- وظایف اوصیاء متعدد
	الف- اوصیاء متعددی که هر یک میتواند مستقلًا امور وصایت را انجام دهد:
	ب- اوصیاء متعددی که مجتمعاً باید امور وصایت را انجام دهند.

	3- وصایت بطور ترتیب
	4- وصایت بانتخاب وصی-
	5- اختیارات و تکالیف وصی-
	6- وصی نمیتواند وصایت را بدیگری تفویض کند-
	7- وصی نسبت باموالی که در اختیار دارد امین میباشد

	مبحث سوم- اقسام وصایت
	اشاره
	قسم اول- وصایت بر اشخاص.
	اشاره
	وصایت بر اشخاص بر دو قسم است: نگاهداری و تربیت مولّی علیه. وصایت بر ادارۀ اموال او.

	قسم دوم- وصایت بر اموال:
	اشاره
	1- اموری که بوسیلۀ وصیت بعهدۀ وصی گذارده میشود عبارت میباشد:
	2- وصی بر اداء دیون-
	3- وصیت بصرف مال در امر غیر مشروع باطل است-
	4- حدود اختیارات وصی
	5- حقالزحمه وصی-


	مبحث چهارم- ناظر
	اشاره
	1- ناظر اطلاعی-
	2- ناظر استصوابی-

	مبحث پنجم- وضعیت حقوقی عقد وصیت
	اشاره
	1- وضعیت حقوقی عقد وصیت از طرف موصی-
	2- وضعیت حقوقی عقد وصیت از طرف موصی له
	3- وضعیت حقوقی عقد وصیت از طرف وصی-

	مبحث ششم- رجوع از وصیت

	خاتمه- طرز تنظیم وصیتنامه
	اشاره
	مبحث اول وصیت در موارد عادی
	اشاره
	1- وصیتنامه رسمی
	2- وصیتنامۀ خود نوشت-
	3- وصیتنامۀ سری-
	اشاره
	1- وصیتنامه باید کتبی باشد،
	2- وصیّتنامه باید بترتیبی که برای امانت اسناد در قانون ثبت مقرّر گردیده است در اداره ثبت اقامتگاه موصی


	مبحث دوم وصیت در موارد فوقالعاده (غیر عادی)
	اشاره
	کسانی که میتوانند وصیّت فوقالعاده بنمایند بر دو دستهاند:
	1- نظامیان و اشخاصی که در ارتش اشتغال بکار دارند در صورتی که مأموریت جنگی داشته و یا در محلّی زندانی و یا محصور باشند.
	2- اشخاص دیگر و آنها عبارتند از:

	سایر موارد که مادۀ «283» قانون امور حسبی میشمارد عبارت است از:
	یک- خطر مرگ فوری-
	دو- امراض ساریه
	سه- مسافرت دریا-

	1- اعتبار وصیت غیر عادی.
	2- تکالیف کسانی که وصیتنامه نزد آنان است:



	باب دوم در ارث
	اشاره
	فصل اول در موجبات ارث و طبقات مختلفۀ وراث
	اشاره
	مبحث اول- نسب
	اشاره
	بنابراین تعریف نسب بر دو قسم است:
	1- نسب بخط مستقیم-
	2- نسب بخط اطراف-

	باب اول طبقات ارث
	اشاره
	«1- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد»
	«2- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها»
	«3- اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها»


	مبحث دوم- سبب
	اشاره
	تذکره در حقوق اسلام کسانی که بموجب سبب، ارث میبرند دو طبقهاند: زوجیت و ولاء.
	اول- زوجیت
	دوم- ولاء


	مبحث سوم- اجتماع موجبات متعدده
	اشاره
	اجتماع موجبات عدیدۀ ارث بر دو قسم است:
	1- اجتماع چند خویشاوندی نسبی
	2- اجتماع خویشاوندی سببی و نسبی



	فصل دوم در شرائط ارث
	اشاره
	مبحث اول- موت مورث
	اشاره
	1- موت حقیقی
	2- موت فرضی

	مبحث دوم- وجود وارث
	اشاره
	در این قسمت سه موضوع باید مورد نظر قرار گیرد:
	یک- حمل
	دو- فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث میبرند-
	سه- وارثی که غایب مفقود الاثر است


	مبحث سوم- وجود ترکه برای متوفی


	فصل سوم در موانع ارث
	اشاره
	مبحث اول- قتل
	اشاره
	مسأله- کسی که زوجۀ خود را با مرد اجنبی ببیند و آنها را بکشد از آنان ارث نمیبرد،
	فرع- در صورتی که وارث موجب سقط جنین شود از جنین ارث نمیبرد،

	مبحث دوم- لعان
	اشاره
	لعان در دو مورد ذیل بعمل میآید:
	اول- در موردی که زوج، زوجۀ دائمۀ خود را که لال نمیباشد و با او نزدیکی نموده است بزنا نسبت دهد و دعوی مشاهده آن را کند.
	دوم- در موردی که شوهر فرزندی را که در فراش او متولّد شده است از خود نفی بنماید،

	کیفیت لعان
	پس از انجام لعان آثار زیر بوجود میآید:
	اول- سقوط حد قذف از شوهر و حد زنا از زن
	دوم
	سوم- تحریم مؤبد نکاح مجدد آن زن با شوهر خود که لعان نموده است.
	چهارم- سلب انتساب فرزند از پدر


	مبحث سوم- کفر
	اشاره
	هر یک از مسلمان و کافر ممکن است مستقل و حقیقی، و ممکن است حکمی و تبعی باشد:
	1- مسلمان- مسلمان بر دو دسته است:
	اول- مسلمان مستقل و حقیقی-
	دوم- مسلمان حکمی و تبعی

	2- کافر- کافر نیز بر دو دسته است:
	اول- کافر مستقل و حقیقی
	دوم- کافر حکمی و تبعی
	کافر مستقل و حقیقی بر دو قسم است: اصلی و مرتد:


	مسأله 1- مورث مسلمان
	مسأله 2- مورث کافر
	مسئلۀ 3- مورث مرتد

	مبحث چهارم- ولادت از زنا

	فصل چهارم در ترکه و دیون متوفی
	مبحث اول مالکیت ورثه نسبت بترکه
	مبحث دوم عدم تأثیر رد و قبول در انتقال ترکه
	مبحث سوم دیون متوفی بترکه تعلق میگیرد
	مبحث چهارم دیون مؤجل بموت مدیون حال میشود
	مبحث پنجم حقوق و دیونی که بترکه تعلق میگیرد
	اشاره
	الف- هزینه کفن و دفن و تجهیزات دیگر میت
	اشاره
	فرع-

	ب- دیونی که دارای وثیقه میباشند
	ج- دیون بدون وثیقه و واجبات مالی
	د- وضعیت حقوقی ترکه نسبت بدیون متوفی
	ه- تقدم بعض طلبکاران بر بعض دیگر-
	اشاره
	طبقۀ اول
	طبقۀ دوم
	طبقۀ سوم
	طبقۀ چهارم
	طبقۀ پنجم

	و- دعوی حق بر میت-
	ز- وصایای متوفی


	فصل پنجم در سهم الارث طبقات مختلفه وراث
	مقدمه
	باب اول- در حجب
	اشاره
	قسم اول- حجب از اصل
	اشاره
	1- ورثۀ طبقه اولی
	اشاره
	دستۀ اول- پدر و مادر
	دستۀ دوم- اولاد و اولاد اولاد

	2- ورثۀ طبقه دوم
	اشاره
	دستۀ اول- اجداد
	دستۀ دوم- برادر و خواهر و اولاد آنها

	3- ورثۀ طبقه سوم

	قسم دوم- حجب از بعض
	اشاره
	1- پدر و مادر هرگاه متوفی اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد
	2- هر یک از زوجین هرگاه متوفی اولاد داشته باشد-
	3- مادر هرگاه متوفی برادر یا خواهر داشته باشد


	باب دوم- در صاحبان فرض و قرابت
	اشاره
	اول- صاحبان فرض
	اشاره
	1- نصف
	اشاره
	الف- زوج-
	ب- یکدختر
	ج- یک خواهر-

	2- ربع
	اشاره
	الف- زوج-
	ب- زوجه

	3- ثمن
	4- دو ثلث
	اشاره
	الف- دو دختر یا بیشتر
	ب- دو خواهر یا بیشتر

	5- ثلث
	اشاره
	الف- مادر
	ب- چند کلاله امی

	6- سدس
	اشاره
	الف- پدر-
	ب- مادر-
	ج- یک کلاله امی-


	دوم- صاحبان قرابت
	سوم- کسانی که گاه بفرض و گاه دیگر بقرابت ارث میبرند.
	اشاره
	1- پدر
	2- یک دختر
	3- چند دختر-
	4- یک خواهر ابوینی یا ابی-
	5- چند خواهر ابوینی یا ابی
	6- کلالۀ امی واحد-
	7- کلالۀ امی متعدد-

	باب سوم در رد
	اشاره
	مبحث اول
	باب اول در ورثۀ طبقه اول
	باب دوم در سهام ورثۀ طبقه اول
	باب پنجم- حبوه

	مبحث دوم
	باب اول در ورثۀ طبقه دوم
	باب دوم در سهام ورثۀ طبقۀ دوم
	باب سوم سهم الارث زوجین با ورثۀ طبقه دوم

	مبحث سوم
	باب اول در ورثۀ طبقۀ سوم
	باب دوم در سهام ورثۀ طبقۀ سوم
	باب سوم زوجین با ورثۀ طبقۀ سوم

	مبحث چهارم در سهم الارث خنثی
	اشاره
	خنثی بر دو قسم است:

	مبحث پنجم
	باب اول در توارث زوجین
	باب دوم در سهم الارث زوجین
	باب سوم در اموالی که زوجین از آن ارث میبرند

	مبحث ششم در ترکه متوفی بلا وارث
	مبحث هفتم در قواعدی که قانون مدنی در ارث رعایت نموده است
	اشاره
	1- اقربیت بمتوفی
	2- برتری مرد بر زن-
	3- برتری خویشاوندان مادری بر خویشاوندان پدری-




	خاتمه
	اشاره
	فصل اول- در تصدیق انحصار وراثت
	باب اول در رسیدگی بدرخواست انحصار وراثت
	اشاره
	گواهی انحصار وراثت در چند قسمت بیان میشود:
	قسمت اول- کسانی که میتوانند درخواست گواهی انحصار وراثت بنمایند
	قسمت دوم- مرجع صلاحیّتدار برای قبول درخواست گواهی انحصار وراثت
	قسمت سوم- درخواست گواهی انحصار وراثت
	قسمت چهارم- رسیدگی دادگاه


	باب دوم اعتراض بگواهی انحصار وراثت
	اشاره
	تبصره-

	باب سوم آثار گواهی انحصار وراثت
	1- تأدیه دین و مال متوفی بورثه و برائت دهنده آن-
	اشاره
	الف- تأدیۀ دین و دادن مال متوفی بورثه مذکور در گواهی-
	ب- بری شدن مدیون و امین که طبق انحصار وراثت عمل کردهاند-

	2- ثبت انتقال ملک متوفی بورثه در دفتر املاک
	اشاره
	تبصره


	باب چهارم مواد کیفری قانون انحصار وراثت
	باب پنجم گواهی انحصار وراثت صادر از کشور خارجه

	فصل دوم در امور راجع بترکه
	اشاره
	مبحث اول در امور راجع بترکۀ اتباع ایران که دارای وارث میباشند
	اشاره
	ادارۀ امور ترکه در دو قسمت بیان میگردد:
	اشاره
	قسمت اول نگاهداری ترکه
	قسمت دوم تصفیه ترکه


	مبحث دوم در امور راجع بترکه متوفای بلا وارث
	مبحث سوم در امور راجع بترکۀ اتباع خارجه

	فصل سوم در تقسیم ترکه




	جلد چهارم
	اشاره
	مقدمه- در کلیات علم حقوق
	تعریف
	فصل اول- در حقوق فردی
	اشاره
	قسمت اول- در حق از نظر تحلیلی
	اشاره
	باب اول- در اقسام حق
	1- تقسیم حق باعتبار ارزش مالی
	اشاره
	1- حق بر دو نوع است: حق مالی، حق غیر مالی.
	اول- حق مالی-
	دوم- حق غیر مالی-

	حق مالی بر دو قسم است: حق عینی، حق دینی.
	الف- حق عینی-
	ب- حق دینی-


	2- تقسیم حق باعتبار دایرۀ وسعت
	اشاره
	اول- حق مطلق-
	دوم- حق نسبی

	3- تقسیم حق باعتبار زمان پیدایش
	اشاره
	اول- حق منجز-
	دوم- حق معلق

	4- تقسیم حق باعتبار مدت
	اشاره
	اول- حق موقت-
	دوم- حق دائم

	5- تقسیم حق باعتبار زمان اجراء
	اشاره
	اول- حق حال-
	دوم- حق مؤجل-

	6- تقسیم حق باعتبار قابلیت زوال
	اشاره
	اول- حق ثابت-
	دوم- حق متزلزل-


	باب دوم- در ارکان حق
	اشاره
	بنابراین حق دارای چهار رکن میباشد:
	اشاره
	اول- برای مثال حق عینی حق مالکیت را که کاملترین حق عینی است متذکر میگردد.
	اشاره
	1- مالک یا دارندۀ حق-
	2- ملک یا موضوع حق-
	3- رابطۀ حقوقی-
	4- جزاء

	دوم- برای مثال حق دینی طلب شخص را از دیگری در نظر میگیریم
	اشاره
	1- متعهد له یا دارندۀ حق-
	2- مورد تعهد یا موضوع حق-
	3- تعهد یا رابطۀ حقوقی-
	4- جزاء


	تبصره- تکلیف
	اقسام تکلیف-
	اشاره
	الف- تکلیف مثبت-
	ب- تکلیف منفی-

	ارکان تکلیف-
	اشاره
	1- مکلف-
	2- مورد تکلیف-
	3- رابطۀ حقوقی-
	4- جزاء-
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	4- توارث



	خاتمه- نسب ناشی از لقاح مصنوعی
	اشاره
	1- طفل متولد از لقاح مصنوعی منی شوهر
	2- طفل متولد از لقاح مصنوعی منی مرد اجنبی
	اشاره
	اول- در صورت جهل زن و مرد بعمل لقاح
	دوم- در صورت علم زن و مرد بعمل لقاح



	باب دوم در نگاهداری و تربیت اطفال
	اشاره
	تعریف طفل
	باب دوم در هفت قسمت بیان میشود:
	اشاره
	1- تعریف نگاهداری و تربیت طفل
	الف- نگاهداری طفل
	اشاره
	شیر دادن طفل

	ب- تربیت طفل

	2- حضانت طفل با پدر و مادر او است
	3- حضانت حق و تکلیف ابوین است
	4- ضمانت اجراء حضانت
	5- حضانت طفل در مورد جدائی ابوین
	6- موارد سقوط حق حضانت
	اشاره
	الف- در مورد جنون
	ب- در موردی که مادر شوهر دیگری کند
	ج- در مورد کفر
	د- در مورد عدم مواظبت طفل
	ه- در مورد بیماری مسری

	7- حضانت طفل در صورت فوت ابوین

	خاتمه- تکالیف طفل
	اشاره
	1- اطاعت طفل از ابوین
	2- احترام طفل بابوین
	تبصره- حق ابوین در تنبیه طفل


	باب سوم در ولایت قهری پدر و جد پدری
	فصل اول- در ولی
	اشاره
	1- ولی عام
	2- ولی خاص
	اشاره
	الف- ولی قهری
	ب- وصی
	اشاره
	شرط وصی
	تبصره- قیم



	فصل دوم در مولی علیه
	اشاره
	1- صغیر
	اشاره
	حقوق امامیه
	اشاره
	1- از نظر تکالیف مذهبی
	2- از نظر خروج از محجوریت

	فرع- ولایت بر جنین

	2- مجنونی که جنون او متصل بصغر باشد
	3- سفیهی که سفه او متصل بصغر باشد

	فصل سوم وظایف و حقوق ولی خاص
	اشاره
	مبحث اول وظائف و حقوق ولی قهری
	1- اختیارات ولی
	2- حدود اختیارات ولی
	3- ولی نمایندۀ قانونی مولی علیه میباشد
	اشاره
	الف- نمایندۀ قانونی
	ب- نمایندۀ قراردادی

	4- امانت بودن اموال مولی علیه نزد ولی
	5- حق الزحمۀ ولی

	مبحث دوم وظائف و حقوق وصی

	فصل چهارم موارد سقوط حق ولایت و ضم امین
	اشاره
	مبحث اول- موارد سقوط حق ولایت
	مبحث دوم ضم امین بولی
	اشاره
	قسمت اول- موارد ضم امین
	اشاره
	1- عدم لیاقت ولی
	2- ارتکاب حیف و میل از طرف ولی
	3- کبر سن یا بیماری ولی
	4- عدم امانت ولی
	5- غیبت یا حبس بودن ولی

	قسمت دوم- طریق تعیین امین
	درخواست ضم امین
	تبصره- تعیین قیم با بودن ولی
	اشاره
	1- در موردی که ولی قهری منحصر محجور شود
	2- قیم اتفاقی




	فصل پنجم پایان ولایت ولی


	کتاب نهم- در الزام بانفاق
	اشاره
	مبحث اول- نفقۀ زوجه
	مبحث دوم- نفقۀ اقارب
	اشاره
	باب اول خویشاوندانی که ملزم بانفاق یکدیگرند
	اشاره
	قسمت اول- نفقۀ اولاد
	اشاره
	1- نفقۀ اولاد بر عهدۀ پدر است
	2- در نبودن پدر یا عدم قدرت او نفقۀ بعهدۀ اجداد پدری است
	3- در نبودن پدر و اجداد پدری یا عدم قدرت آنها نفقه بعهدۀ مادر است
	4- در نبودن مادر یا عدم قدرت او نفقه بعهدۀ اجداد و جدات مادری و جدات پدری میباشد

	قسمت دوم- نفقۀ ابوین و اجداد
	اشاره
	تبصره 1- در مورد تعدد منفق یا تعدد منفق علیه
	1- تعدد منفق
	اشاره
	الف- تعدد انفاق کنندگان در یک خط
	ب- تعدد انفاق کنندگان در دو خط صعودی و نزولی

	2- تعدد منفق علیه

	تبصره 2- نفقۀ خود شخص مقدم بر نفقۀ زوجه است
	تبصره 3- نفقۀ زوجۀ دائمه مقدم بر نفقۀ اقارب است


	باب دوم در شرائط منفق علیه و منفق
	1- شرائط منفق علیه
	اشاره
	الف- ندار باشد
	ب- نتواند بوسیلۀ اشتغال بکار وسیلۀ معیشت خود را فراهم سازد
	اشاره
	مسأله- در صورتی که دختری دارای قابلیت صحی برای ازدواج باشد


	2- شرایط منفق
	اشاره
	الف- تعهدات منفق
	ب- وضعیت اجتماعی


	باب سوم مقدار نفقۀ اقارب
	اشاره
	تبصرۀ 1- آنچه از بابت نفقه باقارب داده میشود آنها مالک نمیگردند و حق انتفاع از آن را دارند،
	تبصره 2- اقارب نمیتوانند نفقۀ گذشته را مطالبه نمایند



	کتاب دهم- در حجر و قیمومت
	فصل اول- در حجر
	باب اول- تعریف محجورین و مسئولیت آنان
	اشاره
	مبحث اول صغار
	قسمت اول- تعریف صغیر
	اشاره
	تبصره- صغیر در حقوق امامیه
	اول- بلوغ
	دوم- رشد
	تبصره 1- ممکن است صغیر در دوران صغر مجنون و سفیه باشد،
	تبصره 2- قانون مدنی در سن رشد فرقی بین ذکور و اناث نگذارده است،
	خروج صغیر از حجر قبل از 18 سالگی

	قسمت دوم- آثار افعال صغار
	اشاره
	قسم اول- افعال قضائی
	اشاره
	امر اول- کدام اراده مولد افعال قضائی است؟
	امر دوم- آیا ارادۀ صغیر میتواند مولد افعال قضائی باشد؟

	قسم دوم- اعمال مادی
	اشاره
	الف- صغیر غیر ممیز
	ب- صغیر ممیز



	مبحث دوم اشخاص غیر رشید
	قسمت اول- تعریف غیر رشید
	قسمت دوم- آثار افعال غیر رشید
	اشاره
	قسم اول- افعال قضائی
	قسم دوم- افعال مادی


	مبحث سوم مجانین
	قسمت اول- تعریف مجنون
	قسمت دوم- آثار افعال مجانین
	اشاره
	قسم اول- افعال قضائی
	قسم دوم- افعال مادی

	تبصره- محجورین چگونه شناخته میشوند؟
	اشاره
	1- محجورین طبیعی
	2- محجورین عرضی



	باب دوم در حفظ اموال محجورین قبل از تعیین قیم
	اشاره
	نظامنامۀ دفتر امور محجورین و تحریر ترکه مصوب 13 مرداد ماه 1316
	ماده 1-:
	ماده 2-:
	مادۀ 3-:
	ماده 4-:
	ماده 5-:
	ماده 6-:
	ماده 7-:
	ماده 8-:
	ماده 9-:
	ماده 10-:
	ماده 11-:
	ماده 12-:
	ماده 13-:
	ماده 14-:
	ماده 15-:
	ماده 16-:
	ماده 17-:
	ماده 18-:
	ماده 19-:
	ماده 20-:


	باب سوم رسیدگی بحجر
	اشاره
	قسمت اول- اطلاع دادن بدادستان از وجود محجور
	اشاره
	1- هر یک از ابوین محجور
	2- اقربای محجور
	3- زن یا شوهر محجور
	4- قیم صغیر
	5- شهربانی و شهرداری
	6- دادگاه

	قسمت دوم- درخواست حکم حجر از طرف دادستان
	قسمت سوم- دادگاه صالح و رسیدگی بحجر
	اشاره
	1- تعیین امین موقت از طرف دادگاه
	2- قابل پژوهش بودن تصمیم دادگاه
	3- اجراء حکم دادگاه

	قسمت چهارم- اثر حجر
	قسمت پنجم- ثبت نام محجورین و اعلان آن
	تبصره- رسیدگی بحجر یکی از متعاقدین در جریان رسیدگی بدعوی بطلان عقد
	اشاره
	الف- اثبات اهلیت یکی از متعاملین قبل از تاریخ حکم حجر
	ب- اثبات حجر یکی از متعاملین پس از تاریخ حکم رفع حجر



	فصل دوم در قیمومت
	اشاره
	1- ولی
	2- وصی
	3- قیم
	اشاره
	باب اول محجورینی که برای آنها نصب قیم میشود
	باب دوم- دادگاه صالح و نصب قیم
	اشاره
	دادگاه صالح و تعیین قیم در شش قسمت بیان میشود:
	1- دادگاه صالح برای نصب قیم
	2- درخواست نصب قیم بوسیله دادستان
	3- نصب قیم و ناظر بوسیله دادگاه
	4- کسی را که میتوان بسمت قیمومت معین نمود
	5- ابلاغ حکم قیمومت بقیم و دادستان
	6- اخذ تضمین از قیم

	تبصره- قیم موقت برای ایرانیان خارج از ایران

	باب سوم تکالیف و اختیارات قیم
	اشاره
	1- مواظبت و تربیت مولی علیه
	2- ادارۀ اموال و حقوق مالی مولی علیه
	اشاره
	1- صورتبرداری از اموال مولی علیه
	2- درخواست مهر و موم ترکه مورث محجور
	3- هزینۀ محجور
	4- نگاهداری اموال
	5- فروش اموال ضایع شدنی
	6- فروش اموال منقول غیر لازم
	7- فروش اموال غیر منقول و یا رهن آن
	8- معامله قیم با محجور
	9- وجوه زائد بر احتیاج محجور
	10- صلح دعوی بوسیلۀ قیم
	11- اجازۀ اشتغال بمحجور
	12- اجازه ادارۀ بعضی از اموال بمحجور
	13- ازدواج و طلاق زن محجور
	14- هزینۀ ادارۀ امور محجور
	15- حساب دادن سالی یک مرتبه
	16- دادن صورت حساب نهائی


	باب چهارم نظارت دادستان در اعمال قیم
	باب پنجم مسئولیت قیم
	اشاره
	شکایت محجور از قیم بدادستان

	باب ششم عزل قیم
	الف- دادگاه صالح برای عزل قیم
	ب- موارد عزل قیم
	ج- درخواست عزل قیم از دادگاه و رسیدگی بآن



	فصل سوم- پایان دورۀ محجوریت
	اشاره
	الف- پایان صغر
	ب- پایان دوران جنون یا سفه

	خاتمه در تعیین امین
	مبحث اول- موارد تعیین امین
	اشاره
	1- امین در مورد خیانت متولی
	2- امین جنین
	3- امین برای اموال مورد مصارف عمومی
	4- امین برای اداره اموال کسی که عاجز از ادارۀ اموال خود میباشد
	5- امین غائب مفقود الاثر

	مبحث دوم- وظیفۀ دادستان
	مبحث سوم- دادگاه صالح و تعیین امین
	مبحث چهارم- وظائف و اختیارات و مسئولیت امین
	اشاره
	1- امین در مورد وقف
	2- امین جنین
	3- امین برای اموالی که بمصارف عمومی اختصاص داده شده است
	4- امین برای ادارۀ اموال عاجز از ادارۀ آن
	5- امین برای ادارۀ اموال غایب مفقود الاثر

	مبحث پنجم- عزل امین



	جلد ششم
	اشاره
	جلد سوم قانون مدنی در ادله اثبات دعوی
	مقدمه در کلیات
	اشاره
	1- تعریف ادلۀ اثبات دعوی
	اشاره
	الف- ادله از نظر آئین دادرسی مدنی
	ب- ادله از نظر حقوق مدنی

	2- مرحلۀ ثبوت حق- مرحله اثبات حق.
	3- بیطرفی دادرس.
	4- اثبات موضوع دعوی.
	اشاره
	الف- قانون کشور بیگانه-
	ب- قواعد و عادات مسلمۀ مذهب رسمی ایرانیان غیر شیعه-
	ج- عرف قراردادی-

	5- طریق اثبات دعوی.
	اشاره
	الف- وقایع مادی-
	ب- اعمال حقوقی-

	6- ادلۀ مستقیم، ادلۀ غیر مستقیم
	7- ادلۀ اخلاقی و ادلۀ قانونی
	اشاره
	الف- ادلۀ اخلاقی-
	ب- ادلۀ قانونی-

	8- اثبات امر عدمی
	9- رسیدگی بادله
	10- حق اقامۀ دعوی
	11- تحمل دلیل
	12- مدعی کیست؟
	13- انقلاب دعوی
	14- انواع ادلۀ اثبات دعوی
	اشاره
	1- اعلام طرفین دعوی
	اشاره
	الف- اقرار
	ب- سوگند-

	2- اعلام شخص ثالث
	3- مشاهدات قاضی
	4- امارات قانونی


	اقسام ادلۀ اثبات دعوی
	اشاره
	کتاب اول- در اقرار
	باب اول- در شرایط اقرار
	1- تعریف
	اشاره
	الف- اخبار-
	ب- حق-
	ج- برای غیر-
	د- بر ضرر خود-

	2- مبنای اعتبار اقرار
	3- شرایط صحت اقرار
	اشاره
	الف- وجود امری در خارج که دلالت بر اقرار نماید
	ب- منجز باشد-
	تذکر 1- تصدیق مقر له شرط صحت اقرار نمیباشد-
	تذکر 2- اختلاف مقر و مقر له در سبب اقرار-

	4- شرائط مقر
	اشاره
	الف- بلوغ-
	ب- عقل-
	ج- رشد-
	د- قصد-
	ه- اختیار-

	5- شرائط مقر له
	اشاره
	الف- موجود باشد-
	ب- دارای اهلیت تمتع باشد-
	ج- معلوم باشد-

	6- شرایط مقر به
	اشاره
	الف- عقلا یا عادتاً ممکن باشد-
	ب- بر حسب قانون صحیح باشد-
	ج- بکلی مجهول نباشد-
	د- بزیان شخص ثالث نباشد-


	باب دوم در اقرار به نسب
	اشاره
	فصل اول در اقرار به نسب در حقوق امامیه
	اشاره
	مبحث اول- در اقرار به نسب فرزندی
	اشاره
	1- اقرار بفرزندی صغیر
	2- اقرار بفرزندی کبیر

	مبحث دوم- در اقرار به نسب خویشاوندی

	فصل دوم در اقرار به نسب در قانون مدنی

	باب سوم در اقسام اقرار
	اشاره
	1- اقرار در دادگاه
	2- اقرار در خارج از دادگاه
	اشاره
	الف- اقرار شفاهی-
	ب- اقرار کتبی-


	باب چهارم در آثار اقرار
	1- اعتبار اقرار.
	2- انکار بعد از اقرار.
	3- اثبات بیاعتباری اقرار.
	اشاره
	1- فاسد بودن اقرار-
	2- مبنی بر اشتباه بودن اقرار-
	اشاره
	الف- اشتباه موضوعی-
	ب- اشتباه حکمی-

	3- مبتنی بر غلط بودن اقرار-
	4- عذر موجه-

	4- حدود اعتبار اقرار.
	اشاره
	شرح قاعده

	5- غیر قابل تجزیه بودن اقرار.
	اشاره
	1- اقرار ساده-
	2- اقرار مقید-
	3- اقرار مرکب-
	اشاره
	یک- اقرار مرکب مرتبط-
	دو- اقرار مرکب غیر مرتبط-


	6- قابل توکیل بودن اقرار.


	کتاب دوم- در اسناد
	کلیات
	فصل اول- اسناد رسمی
	مبحث اول- شرائط اسناد رسمی
	تعریف
	1- تنظیم سند بوسیلۀ مأمور رسمی.
	2- صلاحیت مأمور در تنظیم سند.
	اشاره
	صلاحیت ذاتی مأمور
	صلاحیت نسبی مأمور-

	3- رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند.
	اشاره
	تشریفاتی که رعایت آن در تنظیم اسناد رسمی لازم است-


	مبحث دوم- در آثار اسناد رسمی
	اشاره
	قسمت اول- اعتبار محتویات سند رسمی
	قسمت دوم- اعتبار مندرجات سند رسمی
	اشاره
	1- اعلامیات مأمور رسمی.
	2- اعلامیات افراد.

	قسمت سوم- دعوی بر خلاف مندرجات سند رسمی
	قسمت چهارم- حدود اعتبار سند رسمی
	اشاره
	الف- اسنادی که نسبت بطرفین معامله و قائم مقام آنان معتبر است-
	ب- اسنادی که نسبت باشخاص ثالث معتبر است-

	قسمت پنجم- قوه اجرائی سند رسمی

	مبحث سوم- در دفاتر رسمی
	اشاره
	باب اول سند تنظیمی در دفتر اسناد رسمی
	اشاره
	قسمت اول- اسنادی که ثبت آنها اجباری میباشد
	قسمت دوم- شرائط سند تنظیمی در دفتر اسناد رسمی

	باب دوم سند رسمی ازدواج و طلاق
	1- اجباری بودن ثبت ازدواج و طلاق.
	2- دفتر ازدواج و طلاق و وظائف سر دفترداران.
	3- سند ازدواج و طلاق.

	باب سوم سندی که گواهی امضاء شده است
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