
یلا عت همسا ب

3 یم ال سا کالم یم ومع ی روضحر غی شزومآ هللالعیاهـ) (سالم ارهزلا ة عماج لا ؤس هنومن

دین: ترورض ثحب هب هجوت 1.اب

.(ص13) دیسیونب )ار باتک بحاص هاگد یهددین(زادی زگرب یف رعت -

ررقم رشب تیاده ی ارب دنوادخ بناج زا الق)هك وخا ماكحا ) يلمع ياه همانرب و يداقتعا فراعم ةعومجم زا تسا ترابع ، نيد

. تسا هدش باالغ رشب ،هب يحو و لقع قيرط وزا هدیدرگ

یسید.(ص14) ونب دینار ترورض رب هماع ادهیت ناهرب -

تیاده هولج نید ... یده مث هقلخ یش لک یطعا یذلا انبر . تسا هداد ناشن ار بولطم تیاغ هب ندیسر هار یدوجوم ره هب دنوادخ

نيد هك ديآ يم تسد هب نآرق تايآ ةعلا طم .زا دنایامن یم وا هب ار شبولطم تیاغ هب وا ندیسر هار هک تسا رشب دروم رد یهلا

.[17]« َنوُنَزْحَي ْمُه َوال ْمِهْيَلَع ٌفْوَخ َفال َيادُه َعِبَت ْنَمَف ًىدُه يِّنِم ْمُكَّنَيِتْأَي اَّمِإَف »: ديامرف يم هك نانچ . تسا تياده يعون

. دوب دنهاوخ نوزحم نانآ وهن تسين يميب نانآ دنك،رب يوريپ ارم تياده هك سك نآ سپ ، دمآ امش يارب يتياده نم بناج زا رگا

.[18]« ىقْشَي َوال ُّلِضَي َفال َيادُه َعَبَّتا ِنَمَف ًىدُه يِّنِم ْمُكَّنَيِتْأَي اَّمِإَف »: ديامرف يم رگيد ياج رد زين

نيمز هب طوبه و تشهب زا وا جورخ المـو سلا هيلع ـ مدآ ترضح تقلخ هب طوبرم تايآ زا هك هفيرش ةيآ ود نيا رد تياده زا دوصقم

ال سلا هيلع ـ مدآ ترضح هب يعيرشت يحو قيرط زا هك تسا دارم يتياده هكلب ، تسين يلقع تياده يتح و يزيرغ تياده ، دشاب يم

. دراد هدهع رب ار رشب تیاد .ه ديسر دهاوخ وا لسن مـو

(ص20) یسید. ونب دینار ترورض رب هفس فال ناهرب -

هب نانآ ناهرب دنا، هدرك نييبت الهن داع و لماك ينوناق هب رشب يعامتجا تايح يدنمزاين ساسارب ار توبن و نيد ترورض يم، ال سا ةفس فال

ليكشت ريز تامدقم ،زا تسا هدرك نييبت « تاراشا حرش ـرد« هيلع هللا ةمحر ـ يسوط ققحم و هدروآ « تاراشا » باتك رد انيس نبا هك يا هنوگ

: ددرگ يم

. دراد زاين نارگيد يراكمه و تكراشم هب يگدنز الت كشم لح رد هكلب ، ديوگ خساپ دوخ يگدنز ياهزاين هب دناوت يمن يياهنت هب ناسن 1.ا

. تسا يرورض يرما ، نوناق دوجو ، دارفا قوقح و فياظو دودح نييعت يارب ، يعامتجا يگدنز 2.رد

، تسين رادروخرب المز ييارجا تنامض زا ينوناق نينچ رگيد يوس ،وزا تسا الف تخا و عازن زاس هنيمز ، مدرم طسوت نوناق نيودت .3

. تسا نازيرگ نارگيد تعاطا زا ًاعبط ناسنا اريز

لوقعم و عوبطم ار وا زا تعاطا هنيمز ، زاتمم نارگيد ارزا وا هك دشاب رادروخرب يا يگ يوژ زا دياب راذگ نوناق تهج نيدب .4

. دزاس

زا تعاطا ،و دننك يم تابثا ار دوخ توبن يوعد ، هزجعم اب نانآ اريز ، دنرادروخرب يزايتما نينچ زا الـم سلا مهيلع ـ يهلا ناربمايپ .5

. تسا ،المز لقع مكح ـهب تسا رشب راگدرورپ و راگديرفآ ـهك دنوادخ ناگداتسرف هك نانآ

ينيد ماكحا هب لمع يارب ،و درامش يم سدقم يرما ار نيناوق هب لمع ، نيد هك تسا نيا دراد يرشب نيناوق رب ينامسآ نيناوق هك يرگيد زايتم 6.ا

. دراد هدننك نييعت و راذگ رثا شقن نيناوق هب دارفا مازتلا رد رما نيا .و دهد يم باقع ديعو نآ اب تفلا خم ربارب ،ورد باوث ةدعو

شقن روما نيا هب هعماج مازتلا كش نودب هك تسا هديدرگ ررقم ينيد ضيارف هتشر كي ماجنا و دنوادخ تفرعم و ناميا ، نيد 7.رد

. دراد نارگيد قوقح تياعر و يعامتجا نيناوق هب دارفا يدنبياپ رد يمهم

نيمأت ار ناسنا يورخا و يويند حلا صم و يونعم و يدام تداعس ،و تسا يهلا تمحر و تمعن ، تمكح يلجت ينيد نيناوق ، هجيتن 8.رد



دنك. يم

د.(ص21) ییامن دیناربینا ترورض ینرب ملکتم ناهرب -

دنا. هدرك نييبت ، فطل ةدعاق ساسارب ار يهلا فيلكت و نيد موزل يم، ال سا ناملكتم

فده هب ار رشب هچ نآ ره نداد ماجنا ، دنوادخ تمكح و دوج ياضتقم هب هك تسا نيا هيلدع ناملكتم الح طصا ،رد فطل ةدعاق دافم

موزل ار يم كال ةدعاق نيا ساسا . تسا والمز بجاو دنوادخ ،رب دزاس يم كيدزن يهلا برق ماقم هب لوصو و ناسنا شنيرفآ

. دهد يم ليكشت ( تيخنس لصا ) لعاف و لعف نايم يگنهامه

دنوادخ تيبوبر و تيهولا نأش ، نياربانب . تسا لا عفا تافص و لعف رد لا ،مك دنوادخ يتاذ تافص و تاذ رد لا مك ةمز ،ال رگيد ترابع هب

. دهد رارق وا رايتخا دنك،رد يم كمك وا بولطم تياغ هب لين رد ار رشب هچ نآ ره هك دنك يم اضتقا

، فطل نوچ .و تسا فطل ةيام ناسنا يارب رظن ود زا تعيرش و فيلكت دنا: هتفگ تعيرش و فيلكت موزل نييبت ،رد هدعاق نيا ساسارب

دوب دنهاوخ يرورض زين تعيرش و فيلكت ، تسا يرورض

: توبن ثحب هب هجوت 2.اب

.(ص26) دینک فیرعت ار توبن -

یاهربخ هک تسا یسک ربمایپ دشاب یم ربخ ینعم هب ابن اوژهزا ود نیا هشیر تسا ربمایپ یانعم هب یبن و یربمایپ یانعم هب توبن هؤاو

دنک. یم باالغ رشب هب ار ینامسا مهم

.(ص25) دییامن اربینا تلا سر و توبن مینا همز -مال

. دراد زين ار يناسر مايپ و تلا سر ماقم دوش، يم هديزگرب يربمايپ و توبن ماقم هب هك يسك ينعي ، دراد تمز مال تلا سر اب توبن

الحكال طصا رد هك تسا نيا دوصقم هكلب دنا، فدارتم رگيدكي اب لوسر و يبن اي تلا سر و توبن اوژة ود هك تسين نيا دوصقم هتبلا

اوژة هاگ ، ديوگ يم نخس هماع توبن زا هك اج نآ ميرك نآرق هك تسا نآ بلطم نيا رب نشور ليلد دنا. مالمز رگيدكي اب ود نيا يم،

: تسا هدومرف هك نانچ درب. يم راك هب »ار لوسر اوژة« هاگ »و يبن »

[2]«. ِّقَحْلا ِب َباتِكْلا ُمُهَعَم َلَزْنَأ َو َنيِرِذْنُم َو َنيِرِّشَبُم َنيِّيِبَّنلا ُهَّللا َثَعَبَف ًةَدِحاو ًةَّمُأ ُساَّنلا َناك ».1

[3]«. ِطْسِقْلا ِب ُساَّنلا َموُقَيِل َنازيِمْلا َو َباتِكْلا ُمُهَعَم انْلَزْنأ َو ِتانِّيَبْلا ِب انَلُسُر انْلَسْرأ 2.«ْدَقَل

.(ص27) دینک بینا فلتخم اهی هاگد ارزادی تلا سر و توبن توافت -

دنك، يم دالتل يبن و لوسر نايم توافت يعون كالمرب رهاظ حلا نيا .اب درادن دوجو يتوافت تلا سر و توبن نايم يم، كال ةبنج

نيا زا شيپ هك يا هنوگ هب ار ود نآ توافت نانآ ،و تسا هدش لا ؤس ود نآ توافت ةرابرد الـم سلا مهيلع ـ نيرهاط همئا زا تهج نيدب

دنا. هدرك نايب ، ميدش روآداي

يربمايپ ، لوسر هك تسا نيا ـ تسا يم ال سا نارسفم و ناملكتم نايم روهشم هاگديد ـهك لوسر و يبن نايم توافت ةرابرد مود ةيرظن

باالغ هب رومأم ، هاوخ ، تسا يهلا ياه مايپ لماح هك تسا يربمايپ ، يبن يلو ، تسا مدرم هب يهلا ياه مايپ باالغ رومأم هك تسا

[7]. دشابن اه باالغنآ هب رومأم ،واي دشاب اه نآ

، تسين لوسر ، ييبن ره يلو ، تسه مه يبن يلوسر ره اريز ؛ تسا قلطم صوصخ و مومع ، لوسر و يبن نايم تبسن ، هاگديد نياربانب

حلا نيا .اب تسا راگزاسان ، دنراد همز مال رگيدكي اب يم كال رظن زا تلا سر و توبن هك ميدش روآداي نيا زا شيپ ام هچ نآ اب هيرظن نيا

يهلا ياه مايپ لماح هك نيا نيع رد هك دنا هدوب يناسك ناربمايپ نايم رد هك تسين نآ هيرظن نيا زا دوصقم : تفگ ناوت يم

تسا مدرم تياده هك توبن ةفسلف اب يضرف نينچ اريز دنا، هتشادن مدرم هب اهار مايپ باالغنآ تيرومأم هاگچيه دنا، هدوب



، دشاب هديسرن تلا سر ماقم هب زونه يلو ، دشاب توبن ماقم ياراد يدرف ، يطيارش رد تسا نكمم هك تسا نيا دوصقم هكلب ، دراد تافانم

تلا سر هب هك نآ زا لبق يهلا ناربمايپ اسب هچ ، رگيد ترابع .هب دشاب هتشادن ار مدرم هب يهلا ياه مايپ باالغ تيرومأم يلي هبدال ينعي

رومأم اما ، تسا هدش يم يحو نانآ هب زين يفراعم ،و هدوب طابترا رد بيغ ابعملا ينعي دنا، هتشاد ار توبن ماقم ، دنوش ثوعبم

هتخانش زين ربمايپ ناونع هب نامز نآ رد يهلا ناربمايپ هك تسا نشور هتبلا دنا. هدوبن نانآ تياده ،و مدرم هب فراعم باالغنآ

.ورد تلا سر ماقم مه ،و دندوب توبن ماقم ياراد مه ، دندش يم راد هدهع ار رشب تياده تيرومأم هك هاگ نآ يلو ، دندش يمن

. تسا دوصقم انعم نيمه دور، راك هب توبن هاگ ره يم، الحكال طصا

.(ص29) دییامن بینا نآرق هاگد ارزادی توبن هفسلف -

. يرشب هعماج رد لدع و طسق يياپرب .3. تاعزانم و تاف ال تخا رد يرواد .2. يتسرپ تب و كرش اب هزرابم و يتسرپاتكي هب توعد .1

. رشب رب تجح مامتا .5. تيبرت و ميلعت .4

؟(ص33) تسیچ ناربما پی تثعب هفسلف الم) سلا (لعیه قداص ماما هاگد -زادی

: دومرف خساپ رد ترضح دش،نآ لا ؤس ناربمايپ تثعب هفسلف ةرابرد الـم سلا هيلع ـ قداص ماما زا

، دنريگارف وا ارزا تياده هار و دننك وگتفگ وا وا،اب ةدهاشم اهاب ناسنا ات تسين مسج دنوادخ ، ميراد هديقع ميكح يادخ دوجو هب ام

يناريفس دنوادخ دياب ، تهج نيدب . دننك رارقرب طابترا دنوادخ اب يحو قيرط زا هك دنرادن ار يگتسياش نيا اه ناسنا ةمه زين و

دنا يهلا ناربمايپ ، نانآ ،و دنزومايب نانآ دنك،هب يم هدروآرب ار رشب وصالح ريخ هچ نآ هك دشاب هتشاد

ی: حو ثحب 3.رد

توب ن يحو .5 يناطيش تاءاقلا .4 بلق هب ماهلا .3 يزيرغ كاردا .2 ينيوكت نيناوق .(ص36و37)1. دییامن یاربینا حو ی اهدربدراک

؟(ص38) تسیچ یرد ناط یوشی نابر ی حو توافت -

دنراد كارتشا تقيقح كي رد ينابر يحو قيداصم درك. ميسقت يناطيش )و يهلا ) ينابر عون ود هب ناوت يم ار يحو ينآرق ياهدربرا ک

هب تابن ،رد تسا يا هنوگ هب تادامج ،رد دراد فلتخم تاجرد و تايلجت هك يهلا يباي هار و تياده يعون زا تسا ترابع ،ونآ

، تاناويح زا رت يوق ناسنا ،ورد تسا تاتابن زا رت يوق و رتديدش تاناويح ،ورد تسا يحو زا يرت باال ةجرد هك رگيد يا هنوگ

نيرت يلا »زاع توبن يحو » ماجنارس ،و دباي يم ققحت يخرب يارب نآ زا يرت يلا ع هجرد يهاگ زين اه ناسنا رد هك نانچ

. تسا يهلا و ينابر يحو تاجرد

و هجرد ظاحل وهب يكيكشت يهلا ياه يحو رگيد اب نآ توافت هكلب ، درادن يوهام توافت يهلا تاءاقلا رگيد اب توبن يحو ، نياربانب

هب زين دنا هدرك لقن هقداص يايؤر ةرابرد هلآـ و هيلع هللا يّلص ـ ربمايپ زا تنس لها و هعيش هك يتياور زا بلطم نيا . تسا هبترم

«. تسا توبن يوزج داتفه زا يئزج ، هقداص يايؤر دنا:« هدومرف هك نانچ ديآ، يم تسد

هدید.(ص38و39) یح ضوت هاتوک رببیدو مان یار وبن ی حو -ویژگی

، غوبن اريز ، دزاس يم زيامتم غوبن ارزا يحو يگ، يوژ :اني هتشرف ةطساو هب ،واي هطساو يب هاوخ دراد یهلا و ینورریب اشنم -1

نوريب ،زا يحو هك يلا ح ؛رد تسا هغبان يدوجو نامتخاس ياضتقم و ، دريگ يم همشچرس نورد زا هك تسا يششخرد و ششوج

. دزومآ يم ادخ ارزا يحو و تسا ملعتم ربمايپ ،و دريگ يم همشچرس ربمايپ دوجو

يو هب وا دوجو نوريب دنك،زا يم تفايرد هچ نآ هك تسا هاگآ و هجوتم الً ماك ، يحو ةدنريگ : يهاگآدوخ و راعشتسا .2

يقلت ار هچ نآ ادابم هك نيا سرت زا يحو تفايرد ماگنه هلآـهب و هيلع هللا يّلص ـ مركا ربمايپ هك تسا هدمآ ميرك نآرق ،رد دسر يم

ِلْبَق ْنِم ِنآْرُقْلا ِب ْلَجْعَت :«َوال ديامرف يم هك نانچ درك، يم راركت دوب، هدشن مامت هك ار يياه هلمج زونه دنك، شومارف دنك يم



.« ُهُيْحَو َكْيَلِإ يضْقُي ْنَأ

لد و بلق رب بيغ زاعملا يزيچ ماهلا رد اريز دوش، يم هتخانشزاب دوش، يم هديمان « ماهلا هچ« نآ »زا يحو »، يگ يوژ نيا اب

. درادن هجوت نآ أشنم هب ماهلا ةدننك تفايرد يلو دوش، يم دراو

تسا تعيرش ، توبن يحو ياوتحم .3

، دشاب هتشاد طابترا يدرف اب يحو ةتشرف رگا ، نياربانب . تسا تعيرش ةدنرادربرد هك تسا نيا ، ناربمايپ صوصخم ِيحو موس يگ يوژ

، دشابن يعرش ماكحا هب طوبرم يحو ياوتحم يلو ، دشاب هتشاد يحو ةتشرف هب لماك هجوت درف ونآ ديامن ميلعت وا هب ار يقياقح و

« فحصم » ناونع دش،وهب هداد ميلعت ـ اهيلع هللا ـسالم ارهز همطاف ترضح هب ليئربج طسوت هچ نآ دننام . دوب دهاوخن توبن يحو

:«رد دومرف نآ نيماضم ةرابرد الـم سلا هيلع ـ قداص ماما هك تسا هدمآ تياور رد هك نانچ ، تسا فورعم ـ اهيلع هللا ـسالم ارهز ةمطاف

تسا تبث نآ رد هدنيآ ثداوح هكلب ، تسين مارح حاللو ةرابرد يبلطم ـ اهيلع هللا ـسالم همطاف فحصم

هدید.(ص39) یح ضوت ؟ دوش یم لا طبا یه رظن مادک ی، حو نتشاد ی نور أبی شنم هب هجوت -اب

هن دراد یلباق شقن یحو دروم رد ربمایپ اریز دزاس یم لطاب زین ار یحو ی هدیدپ رد ربمایپ سفن تیلعاف هیضرف هدش دای یوژیگ

و یلعاف شقن ود نایم عمج هکنانچ دنک یمن شوارت وا تیصخش نورد وزا دوش یم لزان وا دوجو رب نوریب زا یحو . یلعاف شقن

کی هب تبسن ربمایپ سفن رد نادقف و نادجو فصو رد عامتجا نآ همز ال اریز . تسین نکمم زین توبن یحو شیادیپ رد ربمایپ یلباق

. تسا لا حم و نیضیقن عامتجا )هک تسا یحو زیچ(

امنید؟(ص41) یم لا طباار یه رظن مادک ،اینویژگی دشاب یم تع رشی هک تسا ینآ اوتحم ی، وبن ی حو اهی -یکیزاویژگی

زا عاطقنا رطاخ هب ناربمايپ دنا: هتفگ هك تروص نيا دنا؛هب هدرك ريسفت يسفن يحو هب ار توبن يحو ، يبرغ ناركفتم زا يخرب

ببس موادم ةشيدنا نينچ دنا، هديشيدنا يم هناتسود رشب و يلا ع ياه نامرآ ةرابرد يياهنت و تولخ ادخ،رد هب هجوت و مدرم

،ورد دندرك يم روصت دوخ ربارب رد مسجم تروص هب دنديشيدنا يم ار دوخ راكفا هك اج نآ ،ات هديدرگ نانآ ليخت ةوق نتفاي توق

دوخ ربارب رد ار يريوصت حلا نيا درك،ورد يم باطخ يهلا ربمايپ و هداتسرف اهار نآ هك دندينش يم ار ييادن يطيارش نينچ

بيغ زاعملا هدش لزان ، دنتفاي يم دوخ نورد ارزا هچ نآ قيرط نيدب . تسا يهلا يحو ةدنروآ وا ايوگ هك دندرك يم هدهاشم

. دنتشاگنا يم

روصت يحو هرابرد تيلهاج رصع رد يحو ناركنم هك تسا نامه ، تسا هدش نايب يملع الح طصا هب گنر و بآ اب هك هيرظن نيا تقيقح

تسا ناسنا ليخت ةوق قولخم هتفشآ ياه باوخ تسا يهيدب ، دنديمان يم ( هتفشآ ياهباوخ الم»:( حَا ُثاغضَا ار« ،ونآ دندرك يم

،اي دهد يم هولج يعقاو ار يعقاو ريغ روما ،و دريگ يم دوخ رايتخا رد ار نهذ ياضف ،و هداد رارق عاعشلا تحت ار لقع ةوق هك

. دهد يم شيامن رگيد يا هنوگ هب ار تايعقاو

يدارفا ناونع هب ار نانآ ، خيرات هك يلا ح ،رد مينادب هشيدنا تسس و فاب لا يخ يدارفا ار ناربمايپ هك تسا نآ ريسفت نيا ةمز ال

. دسانش يم رگن عقاو و دنمدرخ

.(ص42) دییامن دقن و حرط ار هاگآدوخان ناور یه رظن -

. هاگآدوخان ناور ،و هاگآدوخ ناور : تسا ناور ود ياراد ناسنا هك تسا هدش تباث ديدج يواكناور رد

ياه هتفاي ،و تسا هاگآ نآ دوجو وزا دنك يم ساسحا دوخ رد ار نآ ناسنا هك تسا ناور زا يياه شخب هب طوبرم هاگآدوخ ناور

عقاوم ورد هدرك يرادهگن دوخ ةظفاح رد ناسنا هك يملع ماكحا و ميهافم دوش، يم لصاح ينادجو كرد اي لقع اي سح قيرط زا نآ

شخب نيا . دهد يم ليكشت ار ناسنا ناور زا يرگيد شخب هاگآدوخان ناور . تسا هاگآدوخ ناور هب طوبرم دوش، يم يعادت صاخ

يعقاوم نينچ .رد دزادرپ يم تيلا عف ،هب دتسيا يم زاب راك زا نآ دننام و يراميب اي باوخ ليلد هب هاگآدوخ ناور هك يعقاوم رد

نابز هب سپس اهزار نيا ،و دهد يم لا قتنا ناور هاگآدوخ شخب ،هب دراد دوخ رد هك ار يياهزار دوش،و يم لا عف هاگآدوخان ناور

. ددرگ يم يراج

حرطم يبيغ رابخا و رارسا و يحو ناونع هب نانآ هچ .ونآ تسا ناربمايپ هاگآدوخان ناور شخب هب طوبرم يحو ، ساسا نيارب



. تسا هتفرگ همشچرس نانآ هاگآدوخان ناور زا هك تسا يرارسا تقيقح ،رد دننك يم

: تسا دراو نشور لا كشا ود ريسفت نيا رب

و لقع هاگتسد هك يداع طيارش رد يحو هك يلا ح دنك،رد يم تيلا عف يداعريغ حاالت دشـرد هراشا هك نانچ ـ هاگآدوخان ناور .1

يراميب ،اي باوخ حلا رد ،هن تسا هديدرگ لزان نانآ ،رب تسا هدوب رايشوه نانآ هاگآدوخ ناور ،و هتشاد تيلا عف ناربمايپ نادجو و سح

نآ. دننام و طرفم يگتسخ اي

ناور زا نانآ ياه تفايرد رگا ، نياربانب دنا، هدرك فيصوت يهلا يحو ناونع وهب بيغ ارزاعملا دوخ ياه تفايرد ناربمايپ .2

باكترا زا ناربمايپ نماد ، خيرات هاوگ هب هك يلا ح ،رد دنشاب هدز ييوگغورد هب تسد نانآ دياب دوب، هتفرگ همشچرس ناشهاگآدوخان

. تسا كاپ يياوران لمع نينچ

: زاجعا و توبن ثحب 4.رد

.(ص45) دهد یم ن وگغورد تسد ار هزجعم دنوادخ ارچ -

و دنوادخ بناج یوژهزا یگدنیامن ینعی یربمایپ اریز ددرگ رداص رشب زا تسا نکمم هک تسا یلوقعم یاعدا نیرتگرزب یربمایپ یاعدا

یسک زا لیلد نودب ار یگرزب یاعدا نینچ ناوت یمن ور نیا زا تسا یرشب تاماقم نیرت یلا زاع یماقم نینچ هک تسا یهیدب

ماجنا ار نآ ناوت یمن یعیبط بابسا زا هدافتسا اب هک یراک ماجنا ینعی تسا هزجعم یربمایپ یاعدا قدص تابثا یاههار زا یکی . تفریذپ

و دشاب وگغورد توبن یعدم رگا داوخ یمن ار دوخ ناگدنب تیاده و تداعس زج و تسا لداع و میکح نابرهم دنوادخ نوچ داد.و

دنک. یمن زهجم یتردق نینچ هب ار وا دشابن ادخ هداتسرف ًاتقیقح

؟(ص45) درادن ی ناط دبمأشی و دراد بطیعی غیر ببس هزجعم هک درک تابثا ناوت یم هنوگچ -

داد. ماجنا ار نآ ناوت یمن یعیبط بابسا زا هدافتسا اب هک یراک ماجنا ینعی تسا هزجعم یربمایپ یاعدا قدص تابثا یاههار زا یکی

واب تسا یعیبط ریغ نآ اشنم و ببس دوش یم مولعم درادن یعیبط ببس هک دهدیم ماجنا یراک هزجعم بحاص هکنیا هب هجوت اب اریز

هزجعم ماجنا رب وا تردق نیاربانب درادن یناطیظ اشنم و ادبم هک دوش یم مولعم تسا تلیضف و یکاپ وا توعد یوتحم هکنیا هب هجوت

رگا داوخ یمن ار دوخ ناگدنب تیاده و تداعس زج و تسا لداع و میکح نابرهم دنوادخ نوچ .و دشاب یم دنوادخ بناج زا ًافرص

دنک. یمن زهجم یتردق نینچ هب ار وا دشابن ادخ هداتسرف ًاتقیقح و دشاب وگغورد توبن یعدم

؟(ص46) تسا اللی دتسا عون هچ توبن ی وعد قدص رب هزجعم الل دتسا -

رد قرب شهج اللزا دتسا ای اوه ییانشور رب زور دوجو اللزا دتسا دننام یرگید دوجو رب تمالمز یش ود زا یکی دوجو اللزا دتسا

تیامح و تیانع دروم و دراد هطبار بیغ ناهج اب هک تسا نیا یعدم تقیقح رد دنکیم توبن یاعدا هک یسک . دعر دوجو رب نامسا

یوعد رد وا رگا نیاربانب دهد ماجنا دراد یهلا اشنم هک هداعلا قراخ یاهراک دناوتب هک تسا ییاعدا نینچ همز وال تسا دنوادخ صاخ

. دنرگیدکی مالمز ود نیا اریز دشاب رداق زین هزجعم ماجنا رب دیاب دشاب قداص توبن

؟(ص47) تس چی رد تمارک اب هزجعم توافت -

یایلوا همه هکلب درادن صاصتخا ناربمایپ هب دوش یم ماجنا هنادنسپادخ فادها رطاخ هب ودراد ییادخ اشنم هک هداعلا قراخ یراک یانعم هب هزجعم

توعد اب ناربمایپ یاه هزجعم ندوب نورقم نامه یهلا یایلوا ریاس اب ناربمایپ ی هزجعم نایم قرف اهنت . دنرادروخرب یتردق نینچ زا دنوادخ صاخ

. دیمان تمارک ار ناربمایپ زا زیغ یهلا یایلوا یاه هزجعم ود، نیا نایم توافت تیاعر یارب یم ال سا ناملکتم ور نیا زا تسا یدحت ای توبن

؟(ص48) دییامن اربینا نارحاس رحس اب هرجعم توافت -



یحور تضایر هنوگره و...زا ناضترم هک یلا ح رد دریگیمن تروص یعرش یاهتدابع قیرط زا زج یهلا یایلوا و ناربمایپ یحور تردق

. دننکیم هدافتسا تسا رثوم هدام عملا رب نآ ندش هریچ و حور تیوقت رد هک

ناضترم هک یئرمان لماع یلو تسا دنوادخ یوژه تیشم و تیانع یهلا یایلوا و ناربمایپ طسوت اه هزجعم ققحت رد رثوم یبیغ لماع

. دنشاب یم نج ای نیطایش دنک یم کمک ار نارحاس و

یارب ار نآ زگره و دننک یمن هدافتسا ادخ ناگدنب حلا صم و ادخ یاضر ریسم رد زج هداعلا قراخ یاهراک زا دنوادخ یایلوا و ربمایپ

ماقتنا و ملا بسک هزیگنا وب دنراد رظندم ار دوخ عقانم و حلا صم اهنت نارگید هک یلا ح رد دنرب یمن راک هب یناسفن و یدرف دصاقم

. دننک یم هدافتسا هداعلا قراخ یاهراک و..زا ییوج

: تمصع ثحب هب هجوت 5.اب

.(ص55) دینک فیرعت ار تمصع -

لصا ور،رد نيا .زا دريذپ يمن ققحت تثعب زا ضرغ نآ نودب اريز ، تسا توبن طيارش زا يكي ، شزغل و اطخ زا تينوصم و تمصع

. تسين يف ال تخا بهاذم و نايدا ياملع نايم ، يهلا ناربمايپ تمصع موزل

وباالغنآ. يحو تفايرد رد اطخ زا تينوصم رببید.(ص56)1. مان ار تمصع بتارم -

رد هابتشا زا تينوصم .4 . ماكحا قيداصم و تاعوضوم رد هابتشا زا تينوصم .3[1]. لمع رد يهلا ماكحا اب تفلا خم زا تينوصم .2

. يدرف يگدنز يداع لياسم رد هابتشا زا تينوصم .5 . يدرف [3]و يعامتجا دسافم و حلا صم هب طوبرم لياسم

.(ص56) دییامن تابثا یار حو الع طا و تفا ردی هلحرم رد تمصع -

. دوب دهاوخ هدياف يب ناربمايپ لا سرا و توبن نآ، نودب و تسا توبن ةيام ريمخ عقاو ،رد يحو وباالغ ظفح و تفايرد رد تمصع

. تسه زين يهلا غيلبت رد تمصع موزل رب ليلد ، تسا هدش هماقا توبن ترورض رب هك يليلد نامه ، نياربانب

و تداعس هار لماك يياسانش يارب اه، ناسنا يداع ياه كاردا هك اج نآ زا تسا هدش هتفگ ، توبن ترورض باب هك:رد نيا حيضوت

تقلخ زا فده ، تروص نيا ريغ دنك.رد ناربج ربمايپ لا سرا و يحو هار ارزا دوبمك و صقن نيا دياب ادخ سپ ، تسين يفاك ، تواقش

نودب زين رما ،ونآ تسا يفاك و حيحص تخانش ورگ رد يرايتخا لماكت اريز دوش، يم ضقن ـ دشاب يم يرايتخا لماكت ـهك ناسنا

ددرگ اطخ راچد وباالغنآ ظفح اي يحو تفايرد رد ربمايپ نيا يلو ، دتسرفب يربمايپ دنوادخ رگا سپ دش. دهاوخن لصاح ءايبنا تثعب

. دراد تافانم ادخ تمكح اب راك نيا دش،و دهاوخ ضقن تثعب زا فده ،

؟(ص57) دنرادن ی وهس یو دمع هانگ ، تثعب زا دعب و لبق ناربما پی ارچ -

: دريذپ ماجنا دناوت يم تروص ود هب يگدنيامن نيا ،و دنتسه مدرم هب وا ياه مايپ ندناسر رد دنوادخ ةدنيامن عقاو رد ناربمايپ .1

دراد يتياكح نينچ مه وا راتفر . تسا يهلا يحو تفايرد زا يكاح ، ربمايپ راتفگ هك هنوگ نامه ينعي . يراتفر يرگيد و يراتفگ يكي

مدرم ، تسا مدرم نيب رد ادخ ةدنيامن نوچ ، ددرگ هانگ بكترم ربمايپ رگا . تسادخ هزاجا و تياضر دروم راك نيا هك تسا نآ رگناشن و

ءايبنا تثعب رد ادخ ضرغ ضقن نيا .و دنتفا يم اطخ وهب دنهد يم ماجنا ار نآ تسا هتسياش راك نيا هك، نيا روصت هب

نايم ضقانت ليلد هب زاب ، تسين زياج نم راك نيا هك دنك حيرصت و دهد ماجنا يحو ياوتحم خالف رب يراك ربمايپ رگا هكلب . دشاب يم

داد؟ ماجنا تسادخ ةدنيامن هك وا دوخ ارچ سپ تساوران راك نيا رگا : دنيوگ يم و دنوش يم ديدرت راچد مدرم ، راتفر و راتفگ

تياده .و دنراد هدهع هب ار ادخ يوس هب اه ناسنا تياده تيلوؤسم يهلا ناربمايپ هكلب ، تسين يناسر مايپ ًافرص ، ءايبنا تثعب .2

مدرم تياده رد اه نآ لا معا رد نآ يلجت و دنا هدروآ هچ نآ هب ءايبنا خسار ناميا هكلب دوش، يمن لصاح يهلا ماكحا نايب اب اهنت

،هب دنراد رارق وا تيبرت تحت هك يدارفا رد وا تافص اهو تلا وح يبرم راتفر و لمع زرط يتيبرت شقن اريز ، دراد يساسا شقن



: ديامرف يم ميرك نآرق هك نانچ . تسوا راتفگ زا رتشيب بتارم

. تسامش يارب وكين ةوسا ادخ لوسر قيقحت ».هب ٌةَنَسَح ٌةَوْسُأ ِهَّللا ِلوُسَر يِف ْمُكَل َناك «ْدَقَل

لماك تينوصم ،وزا هدوب رود هب هانگزا يلك هب هك دشاب دنمورين ربمايپ رد يا هزادنا ،هب هانگ زا هدنرادزاب لماوع دياب ، هياپ نيا رب

. دوشن اديپ وا تايح ةحفص رد يكيرات ةطقن چيه ،و دشاب رادروخرب يهلا ماكحا تفلا خم و هانگ هب تبسن

ص59) ).(ص58 تسا ی فاک نآ (دالتل دییامن اللنآبینا دتسا یکآیهاراب ناربما پی تمصع ی ارب -

« ىحوُي ٌيْحَو َّ َوُهِإال ْنِإ ىوَهْلا ِنَع ُقِطْنَي :«َوام ديوگ يمن نخس سفن ياوه يور زا ربمايپ .1

ْنِم ُهَل امَف ُهَّللا ِدْهَي ْنَم ...»«َو ُهَّللا ىَدَه َنيِذَّلا َكِئلوُأ دوش:« يمن هارمگ دنك تياده ادخ ار سك ره ،و دنناگتفاي تياده ناربمايپ .2

.« ٍّلِضُم

ُمُهْنِم َكَدابِع َّ ِإال َنيِعَمْجَأ ْمُهَّنَيِوْغُأَل َكِتَّزِعِبَف دنك:« ذوفن ناربمايپ رد دناوت يمن ناطيش ،و تسا ناطيش ، هانگ و ضالتل أشنم .3

.« َنيِصَلْخمُْلا

.« َهَّللا َعاطَأ ْدَقَف َلوُسَّرلا ِعِطُي :«ْنَم تسين عمج لباق هانگ ادخ،اب زا تعاطا ،و تسادخ زا تعاطا ، ربمايپ زا تعاطا .4

.« ٌةَنَسَح ٌةَوْسُأ ِهَّللا ِلوُسَر يِف ْمُكَل َناك :«ْدَقَل تسين راگزاس ندوب هنسح ةوسا اب هانگ ،و تسا هنسح هوسا ربمايپ لمع .5

؟(ص59) دنراد تمصع مه ی داع دراوم رد ناربما -آیاپی

ليكشت اهار ناسنا تيرثكا هك يداع دارفا رظن زا هك تسا نيا ، تمصع رگيد لحارم رد هدش داي روما زا ناربمايپ تمصع موزل رب ليلد

هابتشا و اطخ راچد هدش داي روما رد ربمايپ رگا ، نياربانب . تسين كيكفت لباق نيد ماكحا رد ياطخ ،زا يداع روما رد هابتشا ، دنهد يم

تلا سر ضرغ اب نيا .و دور يم تسد زا ربمايپ هب تبسن نانآ نانيمطا ، هجيتن ورد دنهد يم تيارس مه ينيد ماكحا هب ار ،نآ ددرگ

نوصم ـ يگدنز يداع لياسم و تاعوضوم و ينيد ماكحا زا معا ـ اطخ هنوگ ره زا هك يربمايپ ، تسين يكش ، نيا زا هتشذگ . دراد تافانم

ياضتقم .و تسا رادروخرب ماكحا رد تمصع زا طقف هك يربمايپ ات دنك بلج ار مدرم دامتعا و هجوت دناوت يم رتشيب و رتهب ، تسا

. دهد ماجنا ناگدنب قح رد ار فطل نيرت لماك هك تسا نيا يهلا تمحر و دوج

»و لعف » نآ ببس هب هك لعاف رد تسا يتفص اي تلا ح رايتخا ؟(ص60) تسا عمج لباق مه اب ناربما یراپی تخا و تمصع هنوگچ -

اي دهد يم ماجنا ار لعف اي ينعي ، دنيزگ يم رب ار فرط ود زا يكي تاظح ومال تابساحم هتشر كي زا سپ و هدرك روصت »ار كرت »

هديزگ فرط نآ، هب تبسن يعطق ةدارا و كرت اي لعف باختنا زا سپ هك ميشاب هتشاد رظن رد دياب زين ار هتكن نيا دنك، يم كرت ار نآ

و روهظ ناكما ، رگيد فرط ، طيارش نآ رد هك اج نآ ات دسر يم تيمتح و موزل دحرس وهب هدش جراخ ناكما و ديدرت تلا ح زا هدش

تافانم « لعف » ندوب يرايتخا اب ليلد نيمه ،وهب تسا نآ زا يشان و رايتخا ةجيتن ، موزل و تيمتح نيا نكيل دنك، يمن اديپ زورب

. درادن

؟(ص64-63) دهد یم هانگ تبسن الم) سلا (لعیه مدآ ترضح هب نآرق ردآیه لا عتم دنوادخ ارچ سپ دنراد تمصع ناربما پی رگا -

ناربمايپ تمصع ةرابرد هك يياه لا كشا و تاهابتشا زا يرايسب رگيدكي اهزا نآ كيكفت اب هك دراد ينوگانوگ بتارم و قيداصم ، هانگ

زا: دنترابع دراوم نيا دش. دهاوخ لح ، تسا هدش حرطم ادخ يايلوا و

هملك كي ورد بجاو ةزور و زامن كرت ، يدزد ، ييوگغورد دننام ـ مارح و بجاو ةدودحم رد »هك يولوم » يهاون و رماوا اب تفلا خم .1

تمصع ،رب يلقن و يلقع ،وداللي تسا دروم نيمه هانگ يانعم نيرت جيار .و دريگ يم لكش ـ تامرحم باكترا ، تابجاو كرت

. تسا هدشن هداد تبسن نانآ هب يهانگ نينچ ، يذخأم و عبنم چيه ورد دراد دالتل هانگ نيا زا ناموصعم رگيد و ناربمايپ

اهراك هنوگ نيا هك تسا رتهب يوژةوا ماقم هب هجوت ،اب تسا يا هداعلا قوف يونعم و يملع ماقم ياراد هك يصخش زا يراك ماجنا .2



« يلوا كرت ار« هانگ هنوگ نيا . دور يمن رامش هب هتسياشان يلمع ، نافلكم عون اب هسياقم رد راك نآ دنچ ره ، دوشن رداص يو زا

. دنيوگ يم

وا رامش يب ياه تمعن اهو فطل و دنوادخ گرزب ماقم هب تبسن زاب دوش، ماجنا هتسياش روط هب دنچ ره ، ناگدنب يدابع لا معا .3

اراب دوخ تدابع ، دنراد يرتشيب ييانشآ دنوادخ تمظع اب هك نانآ ، ليلد نيمه .هب تسين هسياقم لباق ًاساسا و تسا صقان و زيچان

. دننك يم فارتعا شيوخ ريصقت هب هتسويپ و دننك يم هضرع وا هاگشيپ هب يراسمرش تياهن

.(ص67) دییامن )اربینا ملسو هلآو لعیه هللا تاولص الم( سا ربما پی توبن -لدیل

يدحت نافلا خم و ناركنم واب دروايب هزجعم دوخ ياعدا تابثا رب يربمايپ يعدم هك تسا نيا درف توبن تابثا قيرط نيرت عماج

دش. دهاوخ تباث وا توبن ، دنوش زجاع وا اب هزرابم زا نانآ رگا ، تروص نيا .رد ديامن

زين وا طسوت رايسب ياه هزجعم روهظ هك نانچ ، تسين يديدرت ، تسا هدرك توبن يوعد هلآـ و هيلع هللا يّلص ـ مركا لوسر هك نيا رد

؛ تسا نادواج و يملع ةزجعم هك ميرك نآرق ، يكي : تسا هنوگ هلآـود و هيلع هللا يّلص ـ مركا ربمايپ تازجعم . تسا خيرات تاملسم زا

، تسا هدش لقن خيرات و ثيدح ياه باتك رد رگيد دراوم و ميرك نآرق رد اه نآ زا يخرب هك ترضح نآ يلمع تازجعم ، يرگيد و

. ددرگ راكشآ وا توبن ناهرب ،ات مينك يم يسررب هلآـار و هيلع هللا يّلص ـ ربمايپ ياه هزجعم زا مسق ود نيا راصتخا هب كنيا

هدید.(ص69) ضیح وت هاوخلد هب ار دروم رببیدویک مان ار نآرق زاجعا تاهج -

.5 نآرق الفرد تخا مدع و يگنهامه .4 يبيغ ياهربخ و نآرق .3 ماكحا و فراعم ورملق رد نآرق زاجعا .2 نآرق يبدا زاجعا .1

ماكحا و فراعم ورملق رد نآرق زاجعا .2

يگدنز ماظن يلك لوصا و ينيد فراعم هب طوبرم نآرق تايآ زا يميظع شخب مينادب هك تسا نيا ورگ رد نآرق زاجعا زا هبنج نيا كرد

رد ربمايپ ـهك برعلا ةريزج طيحم هك تسا يلا ح رد نيا ،و تسا نيناوق نيرت عماج و فراعم نيرت يلا ع ةدنريگرب رد هك تسا رشب

و كرش گنهرف ، ناتسبرع زور نآ ةعماج رب مكاح گنهرف هكلب ، تشادن ماكحا و فراعم ليبق نيا زا يع ال طا نيرتمك ـ دوب هدرك دشر نآ

نيناوق و فراعم نانچ دناوتب ، تسا هدومن دشر يا هعماج نانچ رد هك يدرف هك تسين هتفريذپ لقع رظن وزا دوب تيلهاج

. تسا هديدرگ لزان دنوادخ بناج زا نآرق هك تفريذپ دياب نياربانب . ديامن هضرع ار يا هداعلا قوف

یت: متاخ ثحب 6.رد

نيرخآ هلآـ و هيلع هللا يّلص الـم سا يمارگ ربمايپ هك دنراد عامجا و قافتا هديقع نيا ،رب ناناملسم .(ص75) دینک یف رعت یتار متاخ -

رامش المهب سا نيد تايرورض زا هديقع نيا . تسا ينامسآ تعيرش نيرت لماك و نيرخآ الم، سا تعيرش ؛و يهلا ربمايپ نيرترب و

ثيداحا و ميرك نآرق . تسا هدرك راكنا هلآـار و هيلع هللا يّلص ـ مركا ربمايپ توبن ، تقيقح دنك،رد راكنا ار نآ سك ره و دور يم

. دريگ يم همشچرس ينيد عبنم ود نيا زا تيمتاخ باب رد ناناملسم داقتعا ،و دننك يم دالتل تيمتاخ رب ينشور هب يم ال سا ربتعم

اوریت)(ص77) ید.(یکآیهویک روا یتبی متاخ تابثا -یکلدیلرب

. يشاب نايناهج يارب تمحر ةيام هك نيا رگم ميداتسرفن ار وت ام [4].« َنيِمَلا عْلِل ًةَمْحَر َّ ِإال َكانْلَسْرَأ «َوام

رد ثيدح نيرت فورعم . تسا رايسب ـ هعيش ثيدح بتك يوژهرد هب الـم سا تعيرش ةطساو هب نيد تيمتاخ هب طوبرم ثيداح

هلآـ و هيلع هللا يّلص ـ مركا ربمايپ . دراد تحارص زين تيمتاخ رب دالتل رظن ،وزا يعطق دنس رظن زا هك تسا تلزنم ثيدح ، هراب نيا



همادا ،ورد تسا هتسناد الـم سلا امهيلع ـ يسوم هب نوراه تبسن ليبق ارزا دوخ هب الـم سلا هيلع ـ يلع تبسن ثيدح نيا رد

هلآـ و هيلع هللا يّلص ادخـ لوسر زا سپ اريز »؛ تسين ربمايپ الـم سلا هيلع ـ يلع يلو دوب، ربمايپ نوراه هك توافت نيا :«اب ديامرف يم

: دومرف هك نانچ دش، دهاوخن هديزگرب يربمايپ

[8].« يِدْعَب َّيبَن اَل ُهَّنَا اّلِا يَسوُم نِم َنوُراَه ِةَلِزْنَمِب يِّنِم َتْنَا »

.(ص76) دییامن دقن و حرطم اهنیتار ههبش -

دنا: هتفگ و هدرك حرطم تيئاهب كلسم ناوريپ هك يا ههبش خساپ

دقتعم تعيرش تيمتاخ هب اه نآ هك ارچ دوش؛ يم نشور ،« تلا سر تيمتاخ رب هن دنك، يم دالتل توبن تيمتاخ رب هدش داي «ةيآ

. تسا هدش هدروآ دنوادخ بناج زا كلسم نيا ناياوشيپ طسوت هك دنناد يم يديدج تعيرش ار يرگ يياهب ،و دنتسين

ربخ دياب تسخن ينعي ، تلا سر ماقم هب هاگ نآ ديسر توبن ماقم هب دياب لوا ، ديدج ينامسآ تعيرش ندروآ يارب هك تسا نيا خساپ

ةبترم ،ورد دروآ تسد هب يحو قيرط ارزا يهلا ماكحا و فراعم هاگ نآ درك، تفايرد يحو قيرط ارزا توبن ماقم هب ندش هديزگرب

. تخادرپ نآ يارجا تهج وتالشرد مدرم هب يهلا تعيرش وباالغ تلا سر ماقم ،هب توبن زا دعب

.(ص79) دییامن دیناربینا لا یتومک متاخ همز -مال

دوجو ضرف ،اب تعيرش هب نديشخب ناياپ ، دشاب ريذپ ناكما رت لماك تعيرش رگا اريز ، دراد همز مال نآ لا مك اب تعيرش تيمتاخ

تعيرش ، ديسر نكمم ةبترم نيرت لماك هب تعيرش هاگره رگيد يوس .زا درادن يراگزاس يهلا تمكح و دوج اب رشب دارفا رد نآ تيلباق

. دسر يم دوخ ناياپ هب تعيرش و نيد تروص نيا ،ورد تسين لوقعم نآ زا رترب يرگيد

، تسا نيد دركراك و ينيرفآ شقن ورملق هك تياده ياه هزوح ةمه رد تعيرش ماكحا و فراعم هك نيا زا تسا ترابع ، تعيرش لا مك

. دشاب نكمم ماكحا و فراعم نيرت يلا ع

هدید.(ص87) یح ضوت نکید؟ یم عمج ، تسا ییررددین غت مدع و تابث یتهک متاخ دجیدو لئاسم بین هنوگچ -

حرطم لوحتم و ریغتم لياسم هب نید ندوب وگخساپ و وس کی زا تعیرش تابث و تیمتاخ ندرک عمج هشیمه نید تیمتاخ باب رد

و تسا روطت و لوحت ضرعم رد هتسویپ رشب تایح وس کی زا اریز تسا داضتم رما ود نایم عم لیبق زا ود نیا نایم عمج . تسا هدوب

نایب نیا زا شیپ راصعا ای رصع رد نید ماکحا رگید یوس زا دش ایوج نا دروم رد ار نید مکح دیاب هک دهد یم خر دیدج لیاسم زور ره

تسا هدش نوگرگذ یلک هب نآ طیارش نونکا هک هدوب یرگید ناکم و نامز لیاسم یوگخساپ و هدش

هدید.(ص89) یح ضوت هاوخلد هب ار دروم ویک هدرب مان ار متاخ تع رشی وپیایی ناکرا -

تارایتخا و اهتیلویسم - مهم و مها هدعاق و ماکحا تاک -مال داهتجا رد لقع یدیلک شقن الم- سا رد داهتجا عیرشت - هیوناث و هیلوا ماکحا

یم ال سا مکاح

: دراد دوجو مكح و نوناق هنوگ المود سا تعيرش :رد هيوناث و هيلوا ماكحا

. دنتسه ناسنا يگدنز يلومعم و يداع طيارش هب طوبرم ،هك هيلوا ماكحا و نيناوق .1

دنا. يداعريغ و يرارطضا طيارش هب طوبرم ،هك هيوناث ماكحا و نيناوق .2

طيارش ورد دنراد تراظن هيلوا ماكحا رب هيوناث ماكحا . دنمان يم هيوناث نيناوق ار مود ةتسد و ، هيلوا نيناوق ار تسخن ةتسد

هك تسا هيلوا ماكحا زا ، ناضمر هام رد يراد هزور بوجو .ثمالً دنراد يم رب ار اهنآ يلك هب اي هداد رييغت اهار نآ يداعريغ

، يوناث مكح اج نيا ،رد دزاس لكشم راچد ار ناسنا يتم وسال ددرگ ررض بجوم يراد هزور رگا نكيل ؛ تسا يداع طيارش هب طوبرم

.و دراد يمرب ، دراد ررض اه نآ يارب ، يراد هزور هك يناسك ارزا هزور بوجو دوش،و يم لمع دراو « ررض عفر ةدعاق » ينعي



دنزرف هب نتفرگ هزور و دراد راوخريش هچب هك ينز اي رادراب نز دننام ، دزاس دراو ررض يرگيد درف رب يراد هزور رگا تسا هنوگ نيمه

. دناسر يم ررض وا

دح زا هك يتقشم و تفلُك اريز ؛ تسا يراج زين دشاب اسرف تقاط تقشم و يتخس بجوم يدابع لمع ماجنا هك يياج رد مكح نيا

ريغ يتخس و جرح بجوم يلو ، دسر يمن ندب هب ندناسر ررض ةلحرم هب دنچ ره ، تسا نوريب يفيلا كت نينچ ماجنا رد لومعم

نيب اهزا نآ بوجو ددرگ يم بجوم و دراد تيولوا يدابع ماكحا يلوا مكح »رب جرح عفر هدعاق » تروص نيا ،ورد تسا فراعتم

. دورب

يلك هب اي دهد يم رييغت ار لوا مكح و تسا يراج زين ( هقف الح طصا رد االمع ينعملا التب ماعم الت(= ماعم رد يوناث ماكحا هنوگ نيا

نايز نآ ندروخ رگا يلو ، تسا ( ندوب (حالل تيلح ، حابم ياهاذغ رگيد و تشوگ ندروخ ةيلوا مكح ، هنومن يارب [3]. دراد يمرب ار نآ

دنك اديپ ترورض ناسنا تايح يارب نآ ندروخ ،و دشاب روآ نايز نآ كرت رگا هك نانچ دوب؛ دهاوخ مارح ، دزاس دراو ندب هب مهم و يدج

مكح هدش، داي دراوم مامت رد هك تسا يلا ح رد نيا .و دهد يم رييغت ار يلوا مكح ررض، يوناث مكح اج نيا دش.رد دهاوخ بجاو ،

. دوب دهاوخ يقاب هشيمه يارب و هدشن خسن يلوا

؟(ص109) تسا ی داوس اببی مالمز ندوب یم -آیاا

یارب لومعم و فراعتم شور دنچره اریز . درادن همز مال یداوس یب اب ندناوخن سرد یلو تسا یداوسیب یانعم هب یما اوژه هجرگا

یلو دنا هدرک شناد بسک نانا تسا هدماین تسدب لومعم قیرط زا یهلا ناربمایپ شناد و ملع یلو . تسا ندناوخ سرد شناد بسک

یانعمب وهن داوس یب یانعم هب هن یما اوژه نیاربانب دنا. هتخومآ ار فراعم نیرت یلا ع یحو بتکم ورد تسا هدوب دنوادخ نانآ ملعم

دشاب یم ضقن مرکا ربمایپ یارب نتشونن و ندناوخن

؟(ص110) تسیچ الم سا ربما گیپی دناوخان سرد تمکح -

هک یتایا هک تمهت نیا دسیونب و دناوخب سرد تسناوتیم ربمایپ رگا هدش: نایب روطنیا توبکنع هروس رد ربمایپ یگدناخن سرد هفسلف

و کش داجیا مدرم ناهذا رد دسناوتیم تسا هتخومآ یسک وایزا دیوگیم دوخ شیپ ارزا اهنا ووا تسین یهلا یحو دناوخیم مدرم رب

دیامن دیدرت

: تماما ثحب 7.رد

.(ص117) دییامن اربتین تماما هفسلف -

ناياپ توبن متخ كهاب تعيرش ندروآ و يعيرشت يحو ردباالغ زج تسا توبن ترورض و هفسلف نامه ، تماما ترورض و هفسلف

رد یرواد - نارق میهاف نییبت : میوشیم روآدای ار زیز نیوانع بلطم نیا نییبت .رد تسا توبن ترورض و هفسلف نامه تسا هتفريذپ

- تینما و لدع یرارقرب - ناگدنب رب تجح مامتا - اهناسنا تیاده و داشرا - تاعزانم

.(ص120) دییامن یوبتین سررب تنس لها و شیهع ناملکتم هاگد ارزادی تماما ترورض -

زا هدش داي ياه نامرآ و فادها اريز ؛ دروآ تسد هب زين ار نآ ترورض ناوت يم ، ديدرگ نايب تماما فادها و هفسلف ةرابرد هچنآ زا

ماما هب يسرتسد رگا هك تسا يدح هب ات هعماج كي رد ربهر دوجو موزل . دنشاب يم ناسنا يورخا و يويند تايح ياه ترورض

تينما بلس و يعامتجا جرم و جره هب ماما نادقف اريز ، تسا رتهب نآ ندوبن زا لداعريغ ماما دوجو يتح ، دشاب هتشادن ناكما لداع

ماما ور نيا ،زا تسا رتدب لداع ريغ ياوشيپ و ماما راوگان ياهدمآ يپ زا بتارم هب نآ خلت ياهدمآ يپ دوش،هك يم رجنم يناگمه

دنا: هدومرف الـم سلا هيلع ـ يلع

[2].« ٍرِجاف ْوَا ٍّرَب ٍريمأ ْنِم ِساّنلِل «الَدُب



اي تسا لقع مكح تايضتقم ترورض نيا هك نيا رد دنچ ره ، تسا يم ال سا ناملكتم ةمه لوبق دروم ًابيرقت ماما دوجو ترورض

دنا. هتسناد ، يلقع ار نآ بوجو هيلدع ،و يعرش ار نآ بوجو هرعاشا . تسا توافتم نانآ ياه هاگديد ، يهلا اي تسا يرشب ،و عرش

هفيظو ار ماما نييعت و يرشب ار نآ بوجو هلزتعم يلو ، دنوادخ لعف ار ماما نييعت و يهلا ار نآ بوجو هعيش دنا:, هتسد ود زين هيلدع

[3]. دنناد يم ناناملسم

؟(ص121) درک تابثا ار ماما دوجو ناوت یم فطل اقعهد اب هنوگچ -

يدنمتداعس رد هك دنوادخ بناج زا يلعف ره هك تسا نيا ـ تسا هيلدع ناملكتم لوبق دروم يم كال دعاوق زا يكي ـهك فطل ةدعاق دافم

دنوادخ تمكح و لدع ياضتقم و تسا يلقع بجاو و ترورض كي دنك، بلس نانآ ارزا رايتخا هك نآ نودب ، تسا رثؤم نافلكم

هاگديد .ز تسا هدعاق نيا زراب قيداصم زا توبن .و تسين راگزاس دنوادخ تمكح و لدع اب نآ كرت هك يا هنوگ ،هب دشاب يم

تسا فطل ةدعاق رگيد قيداصم ،وزا دراد ار توبن مكح زين تماما ، هيماما ناملكتم

مرت لا وس ؟(ص123) تسا تابثا لباق ماما تمصع هنوگچ ، لقع هاگد -زادی

لسلست موزل .ب. تسا ماما تمصع ورگ رد نيد ظفح . فلا

. تسا ماما تمصع ورگ رد نيد ظفح . فلا

راد هدهع وا هك نانچ ، تسا ماما ةدهعرب ، رييغت و فيرحت رطخ زا نيد ظفح تيلوؤسم ، ديدرگ نايب هتشذگ سرد رد هك نانچ

تينوصم ورگ ،رد ينيد نامرآ ود نيا هب نديشخب ققحت و تيلوؤسم ود نيا ماجنا تسا يهيدب . دشاب يم زين دارفا ينيد تياده

هب نداد تهج رد ماما لمع ريثأت هكلب دوش، يمن هص خال راتفگ و نخس رد يرگتياده هك صوصخ ،هب تسا فارحنا و اطخ زا ماما

زا نوصم اه، نآ هب لمع رد زين و ينيد ماكحا نايب و مهف رد ماما دياب ، ليلد نيمه .هب تسا وا راتفگ زا رتشيب بتارم ،هب هعماج راتفر

ـ تمصع زا هبترم نيموس دروم رد روبزم يلقع لصا تسا يهيدب دنك. تياده حيحص روط هب ار دوخ ناوريپ ات دشاب شزغل و اطخ

. تسا يراج زين يمـ ال سا هعماج دسافم و حلا صم صيخشت رد اطخ زا تمصع ينعي

لسلست موزل ب.

هاگ ره رگا ، نياربانب . دنتسين اطخ زا نوصم نآ يارجا و نيد تخانش رد مدرم هك تسا نيا ماما هب ينيد هعماج يدنمزاين تاهج زا يكي

ماما ، دشابن موصعم زين وا رگا ، مينك يم مود ماما كالمهب لقن . تسا زاين يرگيد ماما ،هب دشابن شزغل و اطخ زا نوصم زين ماما

لطاب لسلست هك تسا نشور ،و دماجنا يم لسلست وهب دريذپ يمن ناياپ يياج ،رد ميهد همادا ار هتشر رگا . تسا المز يرگيد

دياب هك ميريگ يم هجيتن سپ . تسا يهيدب يرما نآ عانتما ،هك دشاب هتشاد دوجو ماما تياهن يب ، نامز كي رد دياب نياربانب . تسا

. دشاب شزغل و اطخ زا نوصم ماما



.(ص125و126) دییامن تابثا ار ماما تمصع -ابیکآیه

درك: طابنتسا ناوت يم زين نآرق تايآ يخرب ارزا ماما تمصع موزل

: لوا ةيآ

[3].« ْمُكْنِم ِرْمَأْلا يِلوُأ َو َلوُسَّرلا اوُعيِطَأ َو َهَّللا اوُعيِطَأ »

. دينك تعاطا دوخ ناياوشيپ و ادخ لوسر ادخ، زا

زا طرش و ديق يب تعاطا تسا يهيدب ، تسا هديدرگ بجاو ادخ ربمايپ زا تعاطا ناسب « ْرمَ اال يِلوُا زا« تعاطا هيآ، نيا رد

وا زا تعاطا اسب هچ تروصنيا ريغرد اريز ؛ دشاب هتشادن هار وا دروم رد شزغل و اطخ لا متحا ،هك تسا بجاو و زياج يتروص رد يسك

يسك رب ار نآ ماجنا و ددنسپ يمن ار هانگ دنوادخ زگره ،و تسا دنسپان و مارح هك ، دماجنايب ادخ ينامرفان و تيصعم هب

. دراد يمناور

ار نآ زين تسا تنس لها ياملع زا هك يزار نيدلا رخف هك اج نآ ات ، تسين ديدرت ياج ( ناماما )« رمَاْلا يِلوُا » تمصع رب هيآ نيا دالتل

: تسا هتفگ نينچ و هتفريذپ

. تسا هدرك مكح االرم» يلوا » تعاطا هب عطق روط هب دنوادخ .1

. تسا موصعم ، دنادب هعاط اال بجاو عطق روط هب ار سك ره دنوادخ .2

. دنموصعم االرم يلوا هك: نيا هجيتن .3

هك تما يضعب هب ام اريز ، تسين تسرد مود ضرف اه. نآ زا يضعب اي تسا تما مومع اي االرم يلوا زا دوصقم : تسا هتفگ سپس يو

رد نانآ عامجا هك دشاب يم دقع و لح لها رب قبطنم ،ونآ تسا نيعتم تسخن ضرف ، نياربانب . ميرادن يسرتسد ، دشاب موصعم

[4]. دور يم رامش هب ينيد تجح ، لياسم

زا يا هدع زا دنترابع دقعو لح لها اريز ؛ تسين حيحص ، هتسناد االرم يلوا قادصم ار دقع و لح لها هك تهج نيا رد يزار نخس

ره اهزا نآ تمصع رب ليلد يبسن يرترب نيا هك تسا حضاو ، دنراد يرترب رگيد دارفا رب يأر نسح و ركفت و يهاگآ رظن زا هك مدرم

. دوب دهاوخن اطخ هنوگ

تعاطا موزل هك يلا ح درب،رد يمن نيب زا يلك هب ار نآ لا متحا يلو ، دهاك يم نآ رد اطخ لا متحا زا هلئسم كي رد اهنآ قفاوت ، يرآ

دنك. يم )دالتل هقلطم تمصع ) اطخ لا متحا هنوگره يفن رب يهورگ اي درف زا طرش و ديق يب

.(ص128و129و133) دییامن ی سررب و هس اقمی تنس لها و شیهع هاگد ارزادی ماما اهی وویژگی تافص -

و تماما - ماما شناد و ملع - اوقت و دهز - یحور و یمسج بویع زا یگتساریپ - زاجعا و تماما - نارگید رب ماما یرترب : هعیش لها

تمصع

سال -زا دشاب لداع و عاجش - دشاب یربهر و تسایس روما هب انشا و ریبدت و یار بحاص - دشاب نیدعورف و لوصا رد دهتجم : تنس لها

دشاب وبغلا درم - دشاب رادروخرب ینامسج تم

ار قح رظن نکیدو حرطم هناگادج ار مادک ره ؟لدیل تس چی رد ربما زاپی دعب ین شناج و ماما باختنا رد تنس لها و شیهع توافت -

: تسا هيرظن دوش،ود يم نييعت هنوگچ ماما هك نيا (ابیکلدیل).(ص135و136و139)رد دییامن بینا

دنوادخ قح ، ماما بصن و يباصتنا تسا يماقم تماما ينعي . دناد يم يعرش صن رد رصحنم ار ماما نييعت هار ،هك هعيش هيرظن .1

. سب و تسا دنوادخ نأش و قح ربمايپ نييعت ،و تسا يباصتنا يماقم زين توبن هك هنوگ نامه ، تسا

ناناملسم و هدوبن يباصتنا تماما اريز ، تسين يعرش صن رد رصحنم ماما نييعت هار : دنيوگ يم ،هك تنس لها لوبق دروم ةيرظن .2



. دننك باختنا ار ربمايپ نيشناج و ماما دوخ، دنناوت يم

امنید؟(ص143) یم لاسالم)دالتل ؤنمین(لعیه مایرملا تماما رب هنوگچ -آیهوالیت

هيآ ريسفت

فيصوت هيآ رد هك تسا ينانمؤم و ادخ ربمايپ ادخ،و صوصخم ناناملسم رب تي وال ينعي دنك. يم دالتل صيصخت »رب اَمَّنِا » ةملك .1

دنا. هدش

نآ هعيش ياملع ،و ترصن و تبحم يانعم هب ار نآ تنس لها ياملع . دراد دوجو هاگديد ،ود تسيچ تي زاوال دوصقم هك نيا دروم 2.رد

دنا. هتسناد يربهر و تماعز يانعم هب ار

يرما هكلب ، درادن صاصتخا نينمؤم زا يا هدع و ربمايپ هب ترصن و تبحم يانعم هب تي واالً:وال هك تسا نيا هعيش لوق ليلد .3

: ديامرف يم ميرك نآرق هك نانچ ، دنشاب رگيدكي رواي و رادتسود دياب نينمؤم ةمه ينعي . تسا يمومع

[3].« ٍضْعَب ُءايِلْوَأ ْمُهُضْعَب ُتانِمْؤُمْلا َو َنوُنِمْؤُمْلا «َو

دراو يريقف هك هاگ ،نآ تسا هدش لزان الـم سلا هيلع ـ يلع نأش رد هيآ هك هدش دراو تنس لها و هعيش قيرط زا يرايسب تاياور : ًايناث

و درك هراشا وا هب دوخ تسد دوب،اب عوكر حلا رد هك الـم سلا هيلع ـ يلع ، دركن كمك وا هب يسك ،و تساوخ كمك مدرم زاو دش دجسم

دش.[4] لزان هلآـ و هيلع هللا يّلص ـ مركا ربمايپ هدش،رب داي هيآ سپس داد، وا هب ار شيوخ رتشگنا

، نياربانب . تسا هدرك يهن باتك لها تي ارزاوال ناناملسم هك تسا هدش عقاو يتايآ نيب هيآ نيا هك تسا نيا تنس لها لوق ليلد .4

. دشاب يم ترصن و تبحم زين ثحب دروم ةيآ رد تي زاوال دوصقم هك نيا رب تسا هنيرق تايآ قايس

. دشابن خالفنآ رب يليلد هك تسا دانتسا لباق يياج رد ينظ ليلد ،و يعطق هن تسا يّنظ ليلد قايس ةنيرق اريز ، تسين حيحص الل دتسا نيا نكيل

درك. دانتسا نآ هب ناوت يمن تروص نيا ،رد نياربانب ، تسا فلا خم قايس ةنيرق دش،اب هتفگ تسخن لوق تابثا رد هچ ونآ زين اج نيا رد

لاسالم)اربتیننکید.(ص146) ؤنمین(لعیه مایرملا تماما رب نآ یدالتل گنوگچ و هدومن ی سررب -آیهلبتیغار

[7].« َنيِرِفاكْلا َمْوَقْلا يِدْهَي ال َهَّللا َّنِإ ِساَّنلا َنِم َكُمِصْعَي ُهَّللا َو ُهَتَلا سِر َتْغَّلَب امَف ْلَعْفَت ْمَل ْنِإ َو َكِّبَر ْنِم َكْيَلِإ َلِزْنُأ ام ْغِّلَب ُلوُسَّرلا اَهُّيَأ «اي

يا،و هدركن ارباالغ ادخ تلا سر ، يهدن ماجنا ار راك نيا رگا نك، ارباالغ تسا هدش لزان وت رب تراگدرورپ يوس زا هچ نآ ربمايپ يا

دنك. يمن تياده ار نارفاك ادخ هك يتسرد دنك،هب يم ظفح مدرم رطخ ارزا وت ادخ

هيآ ريسفت

ديكأت اب دنوادخ يلو دوب، كانميب زاباالغنآ ربمايپ دوب،و هدش لزان ربمايپ رب ادخ بناج زا يروتسد هك تسا نآ هفيرش هيآ نيا دافم

يردق هب روتسد نيا هك نيا .و دوب دهاوخن وا هجوتم يرطخ هار نيا رد هك تخاس نئمطم و داد نامرف باالغنآ هب ار وا يصاخ

: تسا تلا سر لصا ندركن غيلبت ةلزنم هب نآ ندركن غيلبت هك دراد تيمها

« ُهَتَلا سِر َتْغَّلَب امَف ْلَعْفَت ْمَل ْنِإ «َو

سرت ، نياربانب . تسا هدركن يهاتوك يهلا تلا سر غيلبت رد دوخ ناج زا سرت رطاخ هب هاگ چيه هلآـ و هيلع هللا يّلص ـ ربمايپ تسا يهيدب

هب دوب نكمم هك هدوب يمكح ةدنريگرب رد روتسد نيا هك تسا نيا ديآ يم تسرد رظن هب اج نيا رد هچنآ ، تسا هدوبن تهج نيا زا وا

رد هك تسا هدوب يمكح رب لمتشم ينعي دنك، دراو همدص ناناملسم زا يا هدع ناهذا هلآـرد و هيلع هللا يّلص ـ ربمايپ تيعقوم و نأش

. تسا هدوب ترضح نآ يارب يموق اي يصخش عفن هدنريگرب رد رما رهاظ

رد اريز ؛ تسا هدوب الـم سلا هيلع ـ يلع يربهر و تي وال نامه ، تسا هدش دراو هيآ لوزن نأش رد هك رايسب تاياور ةنيرق هب مكح نيا

ار تينهذ نيا تسناوت يم مكح نيا ور،باالغ نيا .زا تسا هدش لزان مخريدغ نايرج رد هيآ نيا هك تسا هدمآ لوزن نأش تاياور



نييعت شيوخ نيشناج نآونع هب ار دوخ ناگتسب هك تسا رشب ناياورنامرف دننام زين ربمايپ هك دنك داجيا ناناملسم زا يخرب يارب

يرادرب هرهب نيرتهب ، يياه تصرف نينچ زا هك دنتشاد دوجو قفانم دارفا يدايز ةدع ناناملسم نايم رد هك يوژهنآ ،هب دننك يم

. دندومن يم دوخ دصاقم عفن هب ار

، تسا زاسرطخ الم سا يارب نآ دوجو مدع ،و هدننك نييعت و مهم رايسب الم سا ظفح يارب تيافك واب القي ربهر كي دوجو ، رگيد يوس زا

. تسا هدش باسح و راوتسا الً ماك نآ ندركن باالغ رطاخ هب تلا سر باالغ يفن ور، نيا زا

؟(ص145) دراد لاسالم)دالتل ؤنمین(لعیه ربوالیتمایرملا هنوگچ دین لا مکا -آیه

الَم ْسِإْلا ُمُكَل ُتيِضَر َو يِتَمْعِن ْمُكْيَلَع ُتْمَمْتَأ َو ْمُكَنيِد ْمُكَل ُتْلَمْكَأ َمْوَيْلا ِنْوَشْخا َو ْمُهْوَشْخَت َفال ْمُكِنيِد ْنِم اوُرَفَك َنيِذَّلا َسِئَي َمْوَيْلا »

[10].« ًانيِد

مدرك مامت امش رب ار دوخ تمعن و لماك ار امش نيد زورما ، ديسرتب نم زا هكلب ديسرتن نانآ زا سپ دندش ديماان امش نيد زا نارفاك زورما

. مدش يضار امش يارب نيد كي ناونع المهب سا وزا

خر يا هعقاو نآ رد هك هدوب يزور هلآـ و هيلع هللا يّلص ـ مركا لوسر رصع المورد سا خيرات رد هك نيا رب دراد حيرصت هميرك ةيآ نيا

: تسا هتشاد يگ يوژ دنچ هك تسا هداد

. دندش ديماان دنربب نيب المارزا سا نيد دنناوتب هك نيا زا نارفاك .1

هچ ،هك دنشاب كانميب يهلا نيناوق و ننس زا دياب هكلب ، دنشاب كانميب الم سا نيد رب نارفاك رطخ ةيحانزا ديابن ناناملسم ، تروص نيا 2.رد

. ديامن دراو همدص نانآ نيد هب اه نآ ندركن تياعر اسب

. ديسر يياهن ةلحرم هب ناناملسم رب يهلا تمعن .4 . ديدرگ لماك ، نيد زور نآ 3.رد

. تفرگ رارق دنوادخ تياضر دروم يوژه، روتسد و نوناق نآ الماب سا نيد .5

ص157 . دییامن بینا تماما ثحب رد ار نآ هدافتسا رطیق و هدومن حرطم ار تلزنم دحیث -

: دومرف الـم سلا هيلع ـ يلع هب باطخ ، كوبت هوزغ نايرج رد هلمج ،زا فلتخم دراوم هلآـرد و هيلع هللا يّلص ـ مركا ربمايپ

.« يدعب يبن ال ْهنَا ِاال يسوم نِم نوراه ةلزنمب ينِم تنا »

. دوب دهاوخن يربمايپ نم زا سپ هك توافت نيا اب تسا الـم سلا امهيلع ـ يسوم هب نوراه تبسن دننام نم هب وت تبسن

: تسا نآ دافم رد نخس هكلب ، تسين ديدرت لباق دنس ِرابتعا رظن ،[17]وزا تسا رتاوتم تاياور زا زين تياور نيا : ثيدح دافم و دنس

وا هك نيا ،و تسا هدوب الـم سلا هيلع ـ يلع هب دوخ صاخ يدنمق عال نايب هلآـ و هيلع هللا يّلص ـ ربمايپ دوصقم تنس لها رظن 1.زا

دزن دارفا نيرت بوبحم و نيرت كيدزن زا الـم سلا هيلع ـ نوراه هك هنوگ نامه ، تسوا دزن دارفا نيرت بوبحم و نيرت كيدزن

. دوب الـم سلا هيلع ـ يسوم ترضح

وا نيشناج ، تاقيم هب يسوم نتفر ماگنه نوراه هك هنوگ نامه ينعي ، تسا ينيشناج و تياصو ماقم دوصقم هعيش رظن 2.زا

نيشناج زين الـم سلا هيلع ـ يلع ، تشاد يم هدهعرب ار وا موق يربهر ، دنام يم هدنز زين الـم سلا هيلع ـ يسوم زا سپ رگا ،و ديدرگ

. درپس وا هب ار دوخ ياهراك و تخاس دوخ نيشناج ار وا زين كوبت ةوزغ رد هك نانچ ، تسا هلآـ و هيلع هللا يّلص الـم سا ربمايپ

ـ يسوم ترضح هك دوش يم روآداي ميرك نآرق هك تسا نيا الـم سلا هيلع ـ يلع ينيشناج رب ثيدح نيا دالتل هجو رد هعيش الل دتسا

هك نانچ ، ديامن كيرش وا اراب يو يربهر رما ،ورد نابيتشپ و ريزو ار نوراه شردارب هك دومن تساوخرد دنوادخ زا الـم سلا هيلع

[18].« يِرْمَأ يِف ُهْكِرْشَأ َو يِرْزَأ ِهِب ْدُدْشا يِخَأ َنوُراه يِلْهَأ ْنِم ًاريِزَو يِل ْلَعْجا :«َو ديامرف يم

، تخاس هدروآرب ار وا تساوخرد دنوادخ و



؟ص159 دومن تابثا لاسالم)ار ؤنمین(لعیه مایرملا ترضح ماع تف خال ناوت یم هنوگچ رادلا دحیثیمو -رد

هب ار دوخ نادنواشيوخ ترضح دش،نآ لزان هلآـ و هيلع هللا يّلص ـ مركا ربمايپ ».[21]رب َنيِبَرْقَأْلا َكَتَريِشَع ْرِذْنَأ «َو ةفيرش ةيآ يتقو

ـ ربمايپ دش، يياريذپ نانآ زا هكنآ زا سپ . دندمآ درگ بلا طوبا لزنم رد ، دندوب رفن لهچ دودح هك نآنآ درك. توعد بلا طوبا لزنم

ما هدروآ امش يارب نم هچ نآ زا رتهب يناوج چيه برع نيب ،رد بلطملا دبع نادنزرف :يا تفگ و درك نانآ هب يور هلآـ و هيلع هللا يّلص

وا يوس هب ار امش ات تسا هتخيگنارب ارم دنوادخ . درادرب رد ار امش ترخآ و ايند ريخ هك ما هدروآ ار يزيچ نم اريز ، تسا هدرواين

؟ دشاب نم نيشناج و يصو ات دنك يم كمك هراب نيا رد ارم امش زا كي مادك . مناوخارف

هلآـ و هيلع هللا يّلص ـ ربمايپ ، دومن الن عا ار دوخ ينابيتشپ و تساخرب الـم سلا هيلع ـ يلع ماگنه نيا ،رد دندومن رايتخا توكس نانآ

. دينك تعاطا وا وزا ديونشب ار وا نخس سپ دوب، دهاوخ نم نيشناج و يصو :وا دومرف

؟(ص160) دندرک تفلا خم لاسالم) ابمایرملاؤنمین(لعیه هباحص یزا عمج و هناگ هس ی افلخ ارچ و هنوگچ مکحم ارقینودالیل این دوجو -با

، تسا راگزاس زين تنس لها ةديقع اب نيا وا.و لصف بال تف خال ،هن تسا الـم سلا هيلع ـ يلع تف خال ، تسا هدمآ ثيدح نيا رد هچ نآ

ال خرب لا متحا نيا هك تشاد هجوت دياب نكيل ؛ دنناد يم هلآـ و هيلع هللا يّلص ـ ربمايپ ةفيلخ نيمراهچ ار الـم سلا هيلع ـ يلع نانآ اريز

دافم دنيزگرب دوخ نيشناج نآونع هب ار يسك ، يربهر اي اورنامرف هاگره هرواحم دعاوق رظن زا هك ارچ ؛ تسا يباطخ نينچ رهاظ ف

رببال ركبوبا ثمالً هك نانچ دنك، هماقا لصفنم اي لصتم يا هنيرق دياب ، دشاب نآ زا ريغ دوصقم رگا .و تسا لصف بال ينيشناج نآ

. درادن دوجو ، تسا هدوب لصف بال ينيشناج دوصقم هك نيا رد يكش تنس لها رظن زا حلا نيا ،اب دركن حيرصت رمع تف خال ندوب لصف

؟(ص162) تفرگن ار دوخ قح ناشیا ارچ ، دوب لاسالم) مایر(لعیه ترضح اب قح رگا -

دوب: هرطاخم راچد تهج دنچ زا نامز نآ رد يم ال سا تما

دوخ كرابم رمع تاظحل نيرخآ رد ربمايپ هك دوب اج نآ اهات نآ رطخ اريز ، ناريا و مور نوچ يجراخ گرزب ياهتردق تهج ،زا يكي

. تشاد ليسگ مور هاپس يلا متحا هلمح اب هلباقم يارب ار هماسا هاپس

درك. يم ديدهت ار يم ال سا تما يگچراپ كي يم ال سا ةعماج لخاد رد نيقفانم رطخ ، رگيد يوس زا

رو هلعش يلخاد گنج شتآ درك، يم مايق دوخ قح نتفرگ يارب الـم سلا هيلع ـ يلع ماما رگا يطيارش نينچ رد تسا يهيدب

ديد. يم ريذپان ناربج همدص نآرق المو سا نايك اسب هچ دش،و يم

رب ار تقيقح ، بسانم تصرف رد ،ات ديزگرب ار توكس و تملا سم هار و درك مها رما يادف ار مهم رما الـم سلا هيلع ـ يلع ماما ور، نيا زا

. تسا هدرك حيرصت بلطم نيا رب ترضح نآ دوخ هك نانچ ، دزاس نشور ناناملسم

(ص164) امنید؟ تابثا ار هناگ هدزاود ناماما تماما هک دراد دوجو -آیالدیلی

: تسا هدش لقن هلآـ و هيلع هللا يّلص ـ ربمايپ زا ريز ياهترابع هرمس نبرباج زا ملسم حيحص رد

. دنتسه شيرق زا يگمه هك هفيلخ هدزاود زا سپ رگم دريذپ يمن ناياپ رما نيا .1

. دوب دهاوخ زيزع ، نيد نيا ، دننك يم يربهر شيرق زا هفيلخ هدزاود هك يماگنه 2.ات

. تشاد دنهاوخ دوجو ، دنتسه شيرق زا يگمه هك هفيلخ هدزاود ،و تسا اپرب تمايق زور ات نيد نيا .3

. تسا ارذگ نانآ رما ، دنراد تي وال مدرم رب هفيلخ هدزاود يتقو 4.ات

[2]. تسا زيزع الم سا ، دنراك رس رب شيرق زا هفيلخ هدزاود يتقو 5.ات

ی)(ص175) لقن یو لقع نکید.( لاسالم)اربینا (لعیه نامز ماما دوجو -دالیل

درك: تابثا جع)ار ) نامز ماما دوجو ناوت يم قيرط ود زا يلك روط هب



: يلقع قيرط .1

يا يوژه نامز هب صاصتخا روبزم يلقع ليلد اريز دنك؛ يم جع)دالتل ) نامز ماما دوجو ،رب موصعم ماما دوجو موزل رب يلقع ليلد

يتقو ات هك تسا نيا رگنايب نآ دافم هك ارچ دوش، يم لماش ار تمايق هلآـات و هيلع هللا يّلص ـ مركا ربمغيپ تلحر نامز زا هكلب ، درادن

. دشاب هتشاد دوجو موصعم يياوشيپ و ماما دياب ، دنتسين نوصم هابتشا و اطخ زا هك دنتسه ينافلكم و تسه فيلكت

هب لماك ناسنا .و تسا حور نودب دبلا ك ةلزنم ،وهب درادن يدنسپدرخ و حيحص ريسفت ، لماك ناسنا دوجو نودب شنيرفآ : رگيد ترابع هب

هتشادن دوجو ادخ تجح رگا : تسا هدمآ تاياور ور،رد نيا .زا تسا نيمز ينعي ، ناسنا تايح ةراوهگ و نايمدآ حور و بلق ةباثم

[4]. دشك يم ورف دوخ ماك رد ار دوخ لها ، نيمز ، دشاب

فئاخ ،واي روهشم و تسا رهاظ اي يهلا تجح .و دنام دهاوخن يلا خ ادخ تجح زا زگره نيمز »: دندومرف زين الـم سلا هيلع ـ يلع ماما

. ددرگن لطاب يهلا تانيب و اهتجح ،ات روتسم و تسا

؟(ص174) تس لاسالم)چی (لعیه نامز ماما دوجو رد وشیهع تنس لها داقتعا توافت -

دنا: هتسد ود دروم نيا رد تنس لها يلو ، تسا نايعيش ةمه قافتا دروم جع) ) نامز ماما دوجو

. دمآ دهاوخ ايند هب تمايق زا لبق و تسين دوجوم عفالً نامز ماما هك دننآ ،رب دنهد يم ليكشت ار تيرثكا هك نانآ زا يهورگ .1

دنا.[2] هديقع مه هعيش اب هلئسم نيا رد رگيد يعمج .2

ماما نادنزرف زا ترضح نآ ، تنس لها ياملع زا يا هدع و هعيش رظن زا هك تسا نيا ، دراد دوجو جع) ) نامز ماما دروم رد هك يرگيد رظن الف تخا

دنا. هتسناد الـم سلا هيلع ـ نسح ماما نادنزرف ارزا وا تنس لها ياملع زا رگيد يا هدع يلو ، تسا الـم سلا هيلع ـ نيسح

ال سلا هيلع ـ نيسح ماما واالد ارزا وا هك يثيدح يلو ، تسا هدش لقن ثيدح ود هراب نيا رد تنس لها ثيدح عبانم رد هك تسا الفنآ تخا نيا أشنم

دنا. هدرك لقن رگيد ثيدح هيجوت يارب ار يهوجو ، تنس لها و هعيش ياملع زا يخرب حلا، نيا .اب تسا رتروهشم ، دناد يم ـم

؟(ص180) دنتشاد تب غی ود ترضح ارچ -

جع) ) رصع ماما دوجو رد ديدرت و كش راچد ار هعيش اسب هچ يلبق يگدامآ و همدقم نودب وطالين تبيغ نينچ هك اج نآ زا

زا يميظع ةثداح نينچ عوقو زا لبق نايعيش ات دنا هدرك ناشن رطاخ نآ،ار زا شيپ واالً: الـم سلا مهيلع ـ نيرهاط ةمئا ، تخاس يم

. دنشاب هاگآ نآ

رد يدوعسم هك نانچ دش. هتشاذگ شيامزآ هب موصعم ماما تبيغ ةلئسم معالً الـم سلا امهيلع ـ يركسع و يداه ماما نامز :زا ًايناث

ـ هعيش صاوخ زج دوخ،هب نايعيش زا الـم سلا هيلع ـ يداه نسحلا وبا ماما هك تسا هدش تياور »: دسيون يم « هيصولا تابثا » باتك

مال هك يتاقوا رد رگم تفگ يم نخس هدرپ تشپ زا زين هعيش صاوخ اب يتح الـم سلا هيلع ـ يركسع ماما دش،و يم ناهنپ

.« دزاس انشآ جع) ) نامز ماما تبيغ اراب هعيش هك دوب نآ راك نيا ةفسلف . دوب يمومع ياه تاق

تسا هدوب جع) ) رصع ماما وطالين تبيغ يارب هعيش نتخاس هدامآ انامه درب.هك يپ زين يرغص تبيغ ةفسلف هب ناوت يم اج نيا زا

.(ص181) دییامن اربتیین ینآ گنوگچ و ترضح تب -کیفیتغی

. دوش يم هدافتسا زين ثيداحا يخرب زا هيرظن نيا ، دننيب يمن ار وا مسج نانآ يلو ، دراد روضح مدرم نايم جع)رد ) رصع ماما .1

. دننك هدهاشم ار الـم سلا هيلع ـ ماما دوجو دناوت يم يدارفا دنوادخ نذا ،هب دنيب يم تحلصم ماما هك يدراوم ،رد هيرظن نياربانب

ار وا دوجو هچ رگا ، دنسانش يمن ار وا نانآ يلو دنك، يم يگدنز يداع تروص وهب دراد روضح مدرم نايم جع)رد ) رصع ماما .2

. دوش يم هدافتسا تاياور يخرب زا زين هيرظن نيا ، دننيب يم

.(ص183) دییامن لاسالم)اربینا (لعیه نامز ماما تب غی یی ارچ و تلع -



هك درك فيلكت يراك ماجنا هب ار ووا درك يهن و رما يسك هب ناوت يم يتروص رد ينعي ، تسا « رايتخا » لصا رب ينتبم « فيلكت ».1

. تسا هدوهيب و وغل روبجم ناسنا ندومن فلكم ، نياربانب . ديامن كرت ار نآ اي دهد ماجنا ار راك نآ دناوتب

رد ار لدع تموكح و درك دهاوخ ارجا لماك روط هب ار يهلا ماكحا هك تسوا ،و تسا دنوادخ موصعم تجح نيرخآ جع)، ) نامز ماما .2

دش. هراشا نآ هب نيازا شيپ هك نانچ دنك. يم دالتل نآ رب يم ال سا رتاوتم ثيداحا هك تسا يبلطم نيا . دومن دهاوخ اپرب ناهج لك

نايم لومعم و فراعتم شور رب ينتبم روما لصف و لح و هعماج دارفا اب ترشاعم رد يهلا ناربهر و ناربمايپ شور و هريس .3

يوژه دراوم هب نآ زا يريگ هرهب و هدوب ييانثتسا يرما ، هداعلا قراخ ياه شور و هزجعم زا هدافتسا ،و دشاب يم اه ناسنا

و هدارا يور زا نانآ يلا وعت دشر اهو ناسنا شيامزآ هك داشرا و تياده و فيلكت زا ضرغ تروص نيا ريغ رد اريز ؛ دراد صاصتخا

دش. دهاوخن يلمع ، تسا شيوخ رايتخا

زا نانآ هك تسا هدوب يياه تيلباق اهو يگتسياش دح ،رد تسا هداد خر نانمؤم و نارادنيد يگدنز رد هك يبيغ ياهدادما زين و

. دندوب هتخاس مهارف ادخ يگدنب و تعاط قيرط

اب تدش هب نانآ تسا يهيدب ، دشاب يم ناراكهبت و ناراكمتس يارب يدج يرطخ جع) ) نامز ماما روضح و دوجو هك نيا هب هجوت 4.اب

يسابع يافلخ هك دوب تهج نيمه ،هب دنيآرب وا يدوبان و لتق ددص ،ورد دندركن لمحت ار شروضح و دوجو ،و هديزرو تموصخ وا

هدومن يياسانش ار وا دنزرف قيرط نيا وزا دنشاب هتشاد رظن ريز ار الـم سلا هيلع ـ يركسع ماما نارسمه ات دندوب هتشامگ ار يناسوساج

هاگآ وا دوجو زار زا نانمشد ،ات تخاسن راكشآ جع) ) يدهم ترضح ردام رد ار يرادراب راثآ دنوادخ يلو ، دنرادرب دوخ هار رس ارزا ووا

. دنامب يقاب ادخ تجح و دنوشن

؟(ص199) تسیچ تب غی رصع -دالیلوالیتقفیهرد

مدع نیب رما رگا هک تساجنا ات هلئسم نیا ترورض . تسا عامتجا هب طوبرم لیاسم نیرت یهیدب زا هعماج رد تموکح لیکشت ترورض

– تسا مدقم یلوا رب یمود دوش ریاد حلا ص ریغ تموکح دوجو ای تموکح

بولطم اهنا یارجا و هدوب ربتعم تمایق ات نآ ماکحا و تسا یهلا نید نیرخا الم سا نید و تسا هدشن خسن یم ال سا یاهروتسد و ماکحا

تسا یرورض و

یاهداهن و اهرازبا نتشاد رایتخا ورد تموکح لیکشت نودب اهنا یارجا هک دراد دوجو ینیناوق و ماکحا هلسلس کی یم ال سا تعیرش رد

یتلود یاه هیامرس ولا وما یرادهگن و ظفح – تاریزعت و دودخ یارا دننامتسین ریذپناکما یتموکح

ماکحا و لیاسم سانشراک تماعط و تراظن تحت تموکح هک تسا ریذپناکما یتقو یم ال سا یاهنامرا هب ندیسر و یهلا ماکحا یارجا

تسه هیقف نامه ووا دوس هرادا یم ال سا

: داعم ثحب هب هجوت 8.اب

؟(ص206) تسیچ داعم هب نام اتنیجای راثآ -

- یرگن هدنیا و داعم هب نامیا - تیلوئسم ساسحا و دهعت - ینمادکاپ و یوقت - رطاخ نیکست و لد شمارا

.(ص213) دییامن تبیین داعم تابثا رب واغیتار تمکح ناه -رب

. تسا تياغ ياراد ناهج ، نياربانب . دوب دهاوخن تياغ نودب ، ميكح ِلعاف ِلعف ،و تسا ميكح دنوادخ لعف و هديرفآ ، ناهج

زاب تكرح زا نآ هب لوصو ،واب ددرگ يم ليان نآ هب تكرح ةطساو هب كرحتم هك يلا ومك تيلعف زا تسا ترابع [1] تياغ و

و هتفايزاب ار دوخ تياغ ، هايگ نآ يارب نكمم ِلا ومك تيلعف هلحرم نيرخآ هب نديسر زا سپ هك هايگ ةتسه و هناد دننام . دتسيا يم

. دريذپ يم ناياپ نآ تكرح



اهو يگدنز اه،و ندش يناف اهو ندمآ ديدپ زا يگرزب هاگشيامن ار ،نآ ميرگن يم تعيبط ناهج هب يتقو ، رگيد يوس زا

و تقوم نآ ياهرارق و تابث ،و تسا ريغت و تكرح هب هچراپ كي هكلب ، درادن رارق و تابث تلا ح زيچ چيه ينعي ، مينيب يم اه گرم

نيا تايح يارو رد رگا ، نياربانب . دنشاب يمن تكرح يياهن دصقم هك هار نايم ياه هاگتسيا ناسب . يياهن و يمياد ،هن تسا يعطقم

يياهن تياغ هب هاگچيه ، دشاب هتشادن دوجو ريغتي وال رادياپ ، تباث يتايح ، تسا مكاح نآ رب يرارق يب و يتابث يب هك نآهج

نودب وا لعف و تسا ميكح ، ناهج راگديرفآ نوچ نكيل دوب؛ دهاوخ هدوهيب و تياغ نودب ناهج نيا شنيرفآ هجيتن ،ورد ديسر دهاوخن

. تسا يورخا تايح نامه هك دراد يتياغ يويند تايح نياربانب ، دشاب يمن تياغ

دنک.(ص221) یم دالتل نآ عوقو و تما ربقی نآرق غیبی تاشرازگ و رابخا هنوگچ -

دنك.رد يم تابثا دنا، هدش هداد شاداپ هدعو هك نآنامه ، ناحلا وص نادحوم دروم رد ار داعم موزل اهنت ، هدعو هب يافو ناهرب

: تسا نينچ نآ ريرقت . تسا معا نآ لولدم هك دراد دوجو مراهچ ناهرب ريظن رگيد يلقع ناهرب اج نيا

. تسا يمتح و ينيقي يرما تمايق عوقو ، نياربانب .3. تسا عقاو اب قباطم و قداص يهلا ياهربخ .2. تسا هداد ربخ تمايق عوقو زا دنوادخ .1

.(ص224و225) دییامن تابثا ی؟ابیکلدیل ناحور یا تسا ی نامسج داعم -آیا

. درادن ققحت يسح و يندب وآالم ذياذل و ندب زج تمايق :رد ينامسج يداعم طقف .1

. درادن ققحت يلقع و يحور وآالم ذياذل و حور زج تمايق :رد يناحور داعم طقف .2

يلقع و يحور ذياذل ،آالمو يسح وآالم ذياذل رب ،وعالهو ندب مه و دوش يم روشحم حور مه تمايق :رد داعم ود ره هب داقتعا .3

. دراد ققحت زين

: تسا ريز روما رب ينتبم يناحور و ينامسج داعم عون ود ره هب داقتعا هك دوش يم نشور دش، هتفگ هچنآ زا

، دشاب يم هدام زا درجم واـهك حور و سفن زا تسا ترابع ناسنا تقيقح هكلب ، دهد يمن ليكشتوا يدام ندب ار ناسنا تقيقح . فلا

. دهد يم همادا دوخ تايح هب ندب گرم ـواب

هدرك عالهق عطق ندب ،زا گرم اب هك نايمدآ حور و سفن ،و هتفايزاب ار دوخ نيشيپ ياه تروص ناگدرم ياه ندب ترخآ يارس ب.رد

. دنوش يم هدنز هدرم ياه ندب هجيتن ورد هتفرگ قلعت اه ندب دوب،هب

ققحت زين وقعالين يلك وآالم ذياذل هتشر كي ، هدوبن يندب و يسح ذياذل ردآالمو رصحنم يورخا ياهرفيك اهو شاداپ ج.

. دباي يم

رصحنم ار داعم دنا، هتسناد يدام يرما زين ار حور و هدرك هص خال وا ندب و يدام ةبنج نامه رد ار ناسنا تقيقح هك يناسك ، نياربانب

. دنناد يم ينامسج داعم رد

هب يلو ، دهد يم همادا دوخ تايح هب نانچ مه ندب ِگرم زا سپ هك دنناد يم هدام زا درجم يتيعقاو ار حور هك نانآ ، سكعرب

دنا. هدوب هديقع نيا رب هفس فال تيرثكا هك نانچ دنا، هدش لياق يناحور داعم هب طقف ، دنتسين دقتعم ندب هب نآ هرابود قلعت

اهنآ هب ار سوفن قلعت و نيشيپ تروص هب ار ندب ةداعا ، گرم زا سپ نآ ياقب و هدام زا سفن درجت هب داقتعا نيع رد هك نانآ يلو

، دراد دوجو زين يلقع و يحور ذياذل ،آالمو يندب و يسح وآالم ذياذل رب عالهو رگيد يارس رد هك دنا هديقع نيا دنا،ورب هتفريذپ

. دنشاب يم دقتعم يناحور و ينامسج داعم ود ره هب

؟(ص228) دوش یم تابثا نارق رطیقآیتا یزا نامسج داعم هنوگچ -

ناگدرم يايحا يگنوگچ المـو سلا هيلع ـ ميهاربا

. دهد ناشن وا هب ار ناگدرم يايحا يگنوگچ ات درك تساوخرد دنوادخ زا الـم سلا هيلع ـ ليلخ ميهاربا هك دوش يم روآداي ميرك نآرق



،و دزيمآرد مه هب ار اهنآ هاگ نآ دنك، هرذ هرذ ار اهنآ ياهندب و حبذ ار هدنرپ راهچ ات داد روتسد و تفريذپ ار وا تساوخرد دنوادخ

هنوگچ هك درگنب ،و دناوخب وا مان اراب ناگدنرپ نآ زا كي ره سپس ، دراذگب هوك دنچ وربباالي هدرك ميسقت تمسق دنچ هب ار اهنآ سپس

: ديامرف يم هك نانچ ، ددرگ يم هدنز و هتفايزاب ار دوخ تسخن لكش هدنرپ ،ونآ هدمآ درگ فلتخم طاقن زا هدنكارپ يازجا

َّنُهْرُصَف ِرْيَّطلا َنِم ًةَعَبْرَأ ْذُخَف قَلا: يِبْلَق [8] َّنِئَمْطَيِل ْنِكل َو ىلَب ؟قَلا: ْنِمْؤُت ؟قَلا:َأَوْمَل ىتْوَمْلا ِيْحُت َفْيَك يِنِرَأ ِّبَر ُميِهارْبِإ قَلا «َوْذِإ

[9].« ٌميِكَح ٌزيِزَع َهَّللا َّنَأ ْمَلْعا َو ًايْعَس َكَنيِتْأَي َّنُهُعْدا َّمُث ًاءْزُج َّنُهْنِم ٍلَبَج ِّلُك ىلَع ْلَعْجا َّمُث َكْيَلِإ

ات دنك يم تساوخرد دنوادخ زا ميهاربا اريز ، دراد دالتل ناگدرم ياه ندب ندش هدنز و ينامسج داعم رب ينشور هدش،هب داي ةيآ

لا ؤس هك دوش يم مولعم دش، هداد ميهاربا هب هك يروتسد و دنوادخ خساپ ،وزا دهد ناشن وا هب تمايق رد ار ناگدرم ءايحا يگنوگچ

رشح و يناحور داعم هب رظان طقف وا شسرپ هاگره ،و تسا هدوب نيمز رد هدنكارپ و هدش يش تمال ياه ندب ثعب و رشح هب طوبرم وا

. دشاب يمن يسح هدهاشم لباق يناحور داعم هلئسم الً وصا ،و دوبن يوژه همانرب نآ ماجنا هب يزاين دوب، حاورا

؟(ص225ص227) دیامن یم لوبق یار نامسج یو ناحور داعم لقع -آیا

و تمكح ، لدع ياضتقم يناحور داعم هك نيا اما دش، دهاوخ نايب هدنيآ رد تسا يهلا ربخ و ةدعو دروم يناحور داعم هك نيا

هك اج نآ ،ات دنراد رارق يلمع و يملع لا مك زا يلا ع بتارم رد اهناسنا زا يا هدع نوچ هك: تسا نيا نآ نايب ، تسا دنوادخ تمحر

يگتسياش كش نودب ، دنشيدنا يمن بوبحم ياقل و تسود ياضر هب زج و درادن ينادنچ شزرا نانآ رظن رد يندب و يسح وآالم ذياذل

الن طب بجوم ( ينامسج داعم ) يندب و يسح ياه شاداپ هب ندومن افتكا ، تروص نيا .رد دنراد ار دوخ مكاالت اب بسانتم يشاداپ

. دراد تافانم يهلا لدع و تمكح و تمحر اب نيا .و تسا نانآ قح عييضت و يگتسياش نيا

دنا: هنوگ ،ود ديدرگ هماقا ترخآ ناهج و داعم موزل تابثا رب هك يلقع نيهارب

اه نآ زا يخرب .2 موس ات لوا ياه ناهرب دننام ، تسا يلقع اهنآ ةمدقم ود ره ، ينعي ، دنشاب يم فرص يلقع اهنآ زا يخرب .1

( تمايق ندوب دوعوم نآ( يارغص هك مجنپ و مراهچ ياه ناهرب دننام ، تسا يعرش و يلقن اهنآ تامدقم زا يكي و هدوبن ضحم يلقع

. دشاب يم لقع تايهيدب )زا هدعو هب ندومن افو موزل نآ( ياربك دنچ ره ، تسا يلقن

نيهارب زا نكيل ديآ، يمن تسد هب ينامسج داعم ( ضحم يلقع ) لوا مسق نيهارب زا هك ميوش يم روآداي هدش، داي بلطم هب هجوت اب

فقوتم اه نآ ققحت و تسا يسح و يئزج يورخا ياه شاداپ زا يشخب اريز درك؛ تابثا زين ار ينامسج داعم ناوت يم مود مسق

. دشاب يم ينامسج داعم رب

. دیهد خساپ ی نامسج داعم ثحب زیررد تاهبش 9.هب

.(ص243) دوب دهاوخ بقاعم و تابث دیرگی درف ، دشابن ندب نامه تما ردقی روشحم ندب رگا -

روشحم اه ندب این هنوگچ تما ،ردقی دنوش یم اهیدیرگ ندب ءازجا و ءزج و دننام یم اه ندب عملا ماظن قبط -

ناسنا تیصخش و تینیع ومالک تسا سفن هب طوبرم تقیقح رد رفیک و شاداپ ؟(ص243) لوکام یا دنتسه لکآ ندب ؟اب دوش یم

ندب داحتا رب یلیلد و نآ مامت هن ددرگیم لکا ندب وزج لوکام یازجا زا یتمسق اهنت ضرف نیا رد زین و ندب هن تسا سفن نامه زین

تسین تسد رد مجح و تیمک تهج زا یتح تاهج همه زا یویند ندب اب یورخا

آید؟(ص245) مهینحاالتندیاییالمزنیم رارکت دشاب ی نامسج داعم رگا -آیا

؟(ص249) تسانعم هچ هب خسانت .10

: تسا هارمه يگ يوژ ود اب نآ يوغل دربراك و هدش هتفرگ « خسن » هشير »زا خسانت »



. ددرگ يرگيد نيشناج يكي هك هديدپ ود بقاعت .2 لا. قتنا و لوحت .1

هدید.(ص249) یح ضوت هاتوک و هدرب مان ار خسانت ماسقا -

،هك بقاعت تلا ح يلو ، تسه لا قتنا و لوحت اج نيا رد دوش،هك لقتنم رگيد ندب هب يندب زا حور هك: نيا زا تسا ترابع « خسانت »

. درادن دوجو ، ديآرد يرگيد رس تشپ يكي

؟(ص259ص258) تفر ذپی ار خسانت قلطم روط هب ناوت یم ن ارچ -

ندب كي هب سفن ود قلعت .1

: تسا لصا ود رب ينتبم ناهرب نيا . دشاب يم نت كي رد حور ود عامتجا و ندب كي هب سفن ود قلعت ، خسانت هب لوق ةمز ال

هب دنوادخ بناج ،زا دشاب هتشاد ار سفن قلعت يارب يگتسياش و يگدامآ هك هاگ ـنآ يناسنا و يناويح و يتابن زا معا ـ يمسج ره .1

لولس ، تروص نيا .رد دناسرب دوخ بولطم لا مك هب ار نكمم ره هك تسا هتفرگ قلعت نيا رب ادخ تيشم اريز دوش؛ يم سفن ةصافا وا

ره بسانم سفن ،و دشاب يم يناسنا سفن ناهاوخ يناسنا نينج ،و يناويح سفن ناهاوخ يناويح ةفطن ، يتابن سفن ناهاوخ يتابن

. ددرگ يم اطعا يو كي،هب

، سفن نيا قلعت دروم ندب و مسج تروص نيا ،رد دريگ قلعت يناسنا نينج اي يناويح اي يتابن مسج هب يو سفن ، يناسنا گرم اب رگا .2

. دوب دهاوخ نآ اب بسانتم تايح و نيعت و صخشت يعون ياراد

اطعا راگديرفآ بناج زا يگتسياش رثا رب هك مسج نآ دوخ سفن ، يكي : دريگب قلعت سفن ،ود ندب كي هب هك تسا نآ همدقم ود نيا ةمز ال

: تسا لطاب رظن ود زا ندب كي رد سفن ود عامتجا هك تسا يلا ح رد نيا و نيشيپ ندب زا خسنتسم سفن ، يرگيد دوش؛و يم

هدوب سفن وود حور ود يعدم هك تسا هدركن شرازگ يناسنا نينچ زا خيرات نونكات ،و تسا يكردم ناسنا ره نادجو الف خرب واالً:

. دشاب

هاگآ باتفآ عولط زا هك اج ثمالًنآ دبايب دوخ رد ار فصو ود هتسويپ يناسفن ياه هتفاي و تافص رظن زا تسا :المز ًايناث

[4]. دبايب نآ كي رد رركم روط هب حاالتار نيا دوخ رد دياب دزرو يم قشع يسك هب واي دوش يم

نآ ةمز ال تقيقح ،ورد تسا ناسنا كي رد ، تاذ وود نيعت وود تيصخش ود نتشاد ، ندب كي هب سفن ود قلعت ةجيتن : رگيد ترابع هب

، تسا دحاو سفن نتشاد ، تدحو ةمز وال تسا يلك ناسنا زا درف كي يجراخ درف اريز ؛ ددرگ دحاو ، رثكتم ؛و رثكتم ، دحاو هك تسا نيا

رثكتم واي رثكتم ندوب دحاو نامه نيا و دشاب يلك ناسنا زا درف ود دياب هجيتن ،ورد تسا سفن ود ياراد ، خسانت ةيرظن ربانب يلو

]. تسا دحاو ندوب

؟(ص280) تسا لا معا مسجت و خسانت یبین توافت هچ -

؟ دراد ی توافت هچ خسم اب خسانت -

.(ص275) دییامن ی سررب و ثحب ار نآرق هاگد زادی سفن درجت و تلا صا -

زاب تيلا عف زا گرم اب هك تسين وا ندب و مسج ناسنا تقيقح هك دننك يم تابثا ،و دنراد دالتل سفن درجت و تلا صا رب هدش داي تايآ

، ندب گرم واب دراد يريبدت طابترا ندب اب هك تسا وا سفن نامه ناسنا تقيقح هكلب ، ددرگ يم يش تمال يتدم زا سپ و هداتسيا

نيا و دوب دهاوخ جنر و باذع راتفرگ ،اي شاداپ و ميعن زا رادروخرب ،و هتشاد همادا نانچمه وا تايح هكلب دوش، يمن عطق وا تايح



ماكحا تسا يهيدب ، تسوا لا معا و تاكلم هجيتن هكلب ، دشاب يمن وا يدام و يندب تايح و ينامسج حاالت ةجيتن تواقش و تداعس

. تسين ينامسج و يدام يناسنا سفن و حور هجيتن ،ورد تسا توافتم مسج راثآ و صاوخ اب هدش داي راثآ و

هك هنوگ نامه ـ اريز ؛ تسا سفنا يفوت هب طوبرم تايآ هلمج نآ زا ديآ،هك يم تسد هب زين نآرق زا يرگيد تايآ زا روبزم بلطم

يش تمال گرم زا سپ ندب هك تسا يلا ح رد نيا ،و دشاب يم لماك تروص هب يزيچ نتفرگ يانعم هب يفوت ـ ميدش روآداي نيا زا شيپ

ميرك نآرق هك نانچ ، تسا هدام زا درجم سفن نامه ، تسا يقاب و هدش هتفرگ الً ماك هچ ،نآ نياربانب . دوش يم يناف و هديدرگ

رگيد راب دش، ديدپان و هدنكارپ نيمز ورد هديدرگ يش تمال وا يازجا هك نآ زا سپ ناسنا هنوگچ هك:« داعم ناركنم ههبش نيا خساپ رد

؟ دنك يم اديپ نيون تايح

؟(ص271) تسا تابثا لباق خزرب عملا هنوگچ -

ع نديسر ارف اريز دوش؛ يمن تمايق عملا دراو ًاميقتسم گرم زا سپ ناسنا هك ديآ يمرب ينشور هب يم ال سا ثيداحا و نآرق تايآ زا

زور نآ :رد ًايناث ؛ تسا هارمه ينامسآ و ينيمز تادوجوم ةمه رد يلك ياه ينوگرگد اهو الب قنا هلسلس كي ،واالً:اب تمايق ملا

. دنوش يم عمج اه ناسنا همه

و يشوماخ رد تمايق و گرم نايم ةلصاف رد ناسنا هك تسا نيا دوش يم هدافتسا ينيد صوصن و نآرق تايآ زا هك يرگيد ةتكن

درب. يم جنر اي تذل يياهزيچ وزا هدوب ساسحا ياراد هكلب دور، يمن ورف يسح يب

نآ رد ايند زاعملا سپ ناسنا هك يملا ع نيمود ، نياربانب ، دنيوگ يم « خزرب ار« هلصاف نيا ، ميرك نآرق زا يوريپ هب يم ال سا ناملكتم

. تسا خزرب دنك،عملا يم يگدنز

. دیهد حیضوت ار ری تاح ال طصا .11

هدينش يكانلوه و بيهم دايرف تسخن ، ناهج رمع نتفاي ناياپ ماگنه هب هك ديآ يمرب نآرق ددعتم تايآ زا (ص289) روص خفن -

بيهم دايرف هاگ ،نآ دنهد يم خر ، ميدش روآداي نيا زا شيپ هك يثداوح و دروخ يم مه هب يناهيك ماظن نآ لا بند وهب دوش يم

ياهريبعت اراب دايرف ود نيا ميرك نآرق . دندرگ يم رضاح تمايق ةنحص ورد هدش هدنز ناگدرم نآ زا سپ دوش،و يم دنلب يرگيد

تسا « روص رد خفن » اهنآ نيرتفورعم ، تسا هدرك نايب فلتخم

تسه عفترم ناکم یانعم هب فرع دشاب یم فرع عمج فارعا تسه عفترم ناکم یانعم هب فرع : فارعا ینا(ص303) فارعا و فارعا -

ودنیوگ سرفلا فرع ار بسا ندرگ تشپ دنلب یوم هکنانچ

ناحجر یرگید رب ناشتایس و تانسح زا کی چیه هک دنتسه یناسک – دنشاب یم تمارک و تلزنم لها زا ینادرم نایفارعا : نایفارعا

هب فلکم نآ دننام و یرکف یاه ییاسران رطاخ هب هک دنشاب یم فعضتسم دارفا نامه - دنراودیما یهلا ترفغم و تعافش هب یلو درادن

رفیک قحتسم وهن دنشاداپ هتسیاش هن هجیتن ورد هدوبن یهلا فیلا کت

ظعیمقی هعقاو هکپیشزا دوش القمی طا ی ثداوح هعومجم ورب هدوب دحیثی یو نآرق الحی طصا ، هعاسلا طارشا هعاسلا تارشع -

داد. دهاوخ وری تما

سفن و حور هب طوبرم یفوت و ندب هب رظان توم تسا لا ومک مامت هجو هب یزیچ نتفرگ یانعم هب یفو هدام ی(ص268):زا فوت -

. دشاب یم یمدا

رد هک تسا یهار اج نیا رد طارص زا دوصقم دوش یم هدیمان طارص نید هکنانچ - قیرط و هار ینعم هب طارص (ص305): طارص -

وم زا هک هدما نا فصو ورد دننک روبع نا زا اهناسنا همه دیا و ددرگیم یهتنم تشهب هب هک دراد رارق خزود یور رب یلپ دننام تمایق

تسا رتکیراب



وگخساپ اهنآ ربارب رد اهناسنا دیاب هک یهلا تاروتسد اجنیا رد روظنم - روبعلا بعص هندرگ ینعی هبقع (ص307): طارص اهی هبقع -

هدرک یهاتوک دنوادخ تاروتسد زا یوریپ رد هک ییاه ناسنا هک تسا نیا روظنمو دنا. هدش هیبشت اه هبقع هب کین لا معا ینعی دنشاب

. دنیامیپب ار روبعلا بعص یاه هندرگ زا دنهاوخیم هک یناسک دننام . تفرگ دنهاوخ رارق یتخس طیارش رد تمایق رد دنا

ص279 نکید. وشیخفمیداربینا عالهم رظن ؟ تسا هنوگچ تما ردقی لا معا ش جنس .12

: تسا هتفگ هراب نيا (هر)رد ديفم خيش

باقع راتفرگ واي شاداپ زا دنم هرهب نانآ زا يخرب دنا: هتسد ود اه ندب گرم زا سپ ، حاورا هك: ديآ يم تسد هب تاياور «زا

حور : دومرف هك هدش تياور الـم سلا هيلع ـ قداص ماما زا هك نانچ ، دننك يمن كرد ار باقع و باوث اه نآ زا يخرب ؛و دنشاب يم

لا معا هب تمايق زور وات هتفرگ قلعت يويند ندب دننامه يلكيه هب گرم زا سپ ، دنشاب يم ضحم رفاك اي دنراد صلا خ ناميا هچ نانآ

ار دوخ لا معا لماك يازج و هتفرگ قلعت شندب هب حور رگيد راب و هدرك هدنز ار وا ندب دنوادخ زور نآ .ورد دنوش يم هداد ازج دوخ

.« دنيب يم

نوعرف لآ باذع هب طوبرم ةيآ هب نارفاك دروم ،ورد نيساي لآ نمؤم هب طوبرم ةيآ هب نانمؤم دروم رد سپس (هر) ديفم خيش

: تسا هتفگ هاگ ونآ هدرك داهشتسا

كرد ار يشاداپ ،وهن دنوش يم عقاو لا ؤس دروم هن خزرب ،ردعملا دنشاب يمن زين ضحم رفاك و هتشادن صلا خ ناميا هچ نانآ »

.« دنوش يم باذع ،وهن دننك يم

،هب باقع وهن دنراد باوث هن هك ار موس هورگ هتفگ نخس خزرب ردعملا اه ناسنا هناگ هس فياوط زا هك اج نآ زين (هر) يسلجم عالهم

: تسا هتفگ و هديمان « نافعضتسم » ناونع

ضحم رفاك رگا ،و تسا يقاب گرم زا سپ ، سفن هك تسا نيا دوش، يم هدافتسا يعطق نيهارب و رايسب تاياور و تايآ زا هچ «نآ

[6]«... ددرگ يم اهر دوخ حلا هب دشاب نافعضتسم زا رگا ،و دشاب يم معنم دشاب صلا خ نمؤم رگا ،و بذعم دشاب

: تسا هتفگ زين رگيد ياج رد وا

فلكم و هدوب فيلكت طيارش دجاو هك يياه ناسنا هب ربق رد لا ؤس هك تسا نيا ينيد صوصن رهاوظ و هيلدع دعاوق ياضتقم »

[7].« ددرگ يمن نافعضتسم و ناگناويد و ناهيفس ، ناكدوك لماش ،و دراد صاصتخا دنا، هدوب

دنا. هدوب اراد ار فيلكت طيارش هك دنتسه يناسك ضحم ِرفاك و نمؤم زا دوصقم ، نياربانب

؟(ص316) دهد تداهش دناوت یم هنوگچ کرد و سح دقاف ناکم ،لینک تسا ناکم تما قی زور رد نادهاش 13.یکیزا

يعون زا تادوجوم مامت هك نيا ونآ دندرگ يم نومنهر تقيقح كي هب امار ليبق نيا زا رگيد تاياور و تايآ زين و تاياور و تايآ عون نيا

: ديامرف يم رگيد ياج رد ميرك نآرق هك نانچ دراد اهنآ يدوجو هجرد نازيم هب يگتسب اهنآ يهاگآ و كرد نازيم ،و دنرادروخرب كاردا

[26]. دينك يمن كرد ار نانآ حيبست امش يلو ديوگ يم حيبست ار ادخ هك نآ رگم تسين يدوجوم چيه

نآرق ياه يتفگش و تازايتما زا دوخ نيا و تسا ديدرت لباق ريغ و ملسم يرما يم ال سا هفسلف رد هيلا عتم تمكح ينابم رظن زا بلطم نيا

قيقد بلا طم عون نيا هب يهجوت نيرتمك رشب هشيدنا و ركف هك ينامز رد مه نآ تسا هتشادرب هدرپ قيقد رايسب تيعقاو كي زا هك تسا

. تسا هتشادن

؟(ص323) تسیچ لا معا مسجت زا دوصقم .14

نآ اب بسانتم يتروص هب رگيد ناهج ،رد تسا هداد ماجنا ناهج نيا رد ناسنا هچ نآ هك تسا نيا « لثمت اي« « مسجت زا« دوصقم

، يورخا ياه هجنكش و درد ، رورس و ينامداش اه، تمقن اهو تمعن ، اهرفيك اهو شاداپ : رگيد ترابع .وهب ددرگ رادومن ناهج



. دنهد يم ناشن ار دوخ يورخا تايح رد هك تسا اه ناسنا يويند لا معا قياقح نامه همه و همه

دهاشم ار نآ ام هك دراد يويند تروص كي دب، هاوخ و دشاب بوخ هاوخ ، دهد يم ماجنا ناسنا هك يرادرك ره : نخس رگيد وهب

خر نآ رد هك يتاروطت التو وحت زا سپ زيخاتسر زور ،و تسا هتفهن لمع داهن و لد رد نونكا مه هك يورخا تروص كي ،و مينك يم

لماع ،واي ينامداش و تاذل بجوم دنك،و يم هولج دوخ يورخا تيعقاو واب هداد تسد ارزا دوخ يويند و ينونك لكش ، دهد يم

يتشهب ياه تمعن تروص وهب هداد لكش رييغت زيخاتسر راگزور رد ناهج نيا كين لا معا ، نياربانب . ددرگ يم يهودنا و رازآ

دش. دنهاوخ رادومن باذع عاونا و ريجنز و شتآ تروص هب لا معا هك نانچ ، دمآ دهاوخرد

هدید.(ص323) یح ضوت ؟ دنر ذپی یم ار لا معا مسجت ملع و لقع 15.آیا

ماكحا اريز ؛ دشاب نينچ زين رگيد يارس رد هك تسين نآ رب ليلد ، تسا رهوج دوجو هب يكتم ناهج نيا رد ضرع دوجو هك نيا اما

رد هك تسا هدومن نايب تحارص اب ميرك نآرق . تسا لا حم اه نآ رد لدبت هك يتاذ حماالت رد رگم ، تسا توافتم ايند ماكحا اب ترخآ

[1]. دنباي يم لدبت تساهنآ رد هچ ونآ نامسآ و نيمز تمايق

يارب يترورض هنوگ چيه ،و دنراد دالتل نآ ققحت رب زين يلقن ،وداللي تسا ريذپ ناكما الً ماك لا معا مسجت يلقع رظن ،زا نياربانب

. درادن دوجو اهنآ ليوأت

يبرجت ملع هجيتن ،رد تسا لوبق لباق و نكمم يرما رگيد ةدام هب رگيد ناهج رد ناسنا لا معا نتفاي لدبت ، ديدج ملع رظن ،زا نياربانب

دنك.[3] يم دييأت ار لا معا مسجت يا هنوگ هب زين

ورب لا معا عون اب بسانتم هك يدادرارق ياهرفيك اي اهشاداپ يا هراپ دوجو اب لا معا مسجت هب داقتعا هك ميوش يم روآداي ، ناياپ رد

نآرق تايآ هب دانتسا اب ًافرص و ميزيهرپب يرواد شيپ هنوگره زا رگا اريز ؛ درادن تافانم ، تسا هديدرگ ررقم يهلا تمكح و ملع ساسا

. ميشاب اريذپ ار رفيك و شاداپ هنوگ ود ره دياب ، مينك يرواد هراب نيا رد تاياور و

؟(ص336) تسناد لا معا مسجت رب بلا ارغ تعافش ناوت یم ؟آیا تس چی تعافش و لا معا مسجت هطبار .16

نيا رد هك هنوگ نامه اريز ؛ درادن تافانم زين تسا الم سا تعيرش تايرورض زا هك تعافش هلئسم اب لا معا مسجت هب داقتعا هك نانچ

هب تعافش هك درادن يلا كشا چيه و تسا نينچ زين ترخآ يارس ،رد دننك يم لمع يوژه للع و بابسا قيرط زا يهلا نيناوق ناهج

ار رگيدكي يهاگ زين يعيبط للع و بابسا هك هنوگ نامه ، ديامن هبلغ لا معا مسجت صاخ دراوم رد رت، يوق ببس و تلع كي ناونع

. دنزاس يم يثنخ

ناهج رد زين تعافش دوش، يم رگيد يارس رد هانگ لثمت و مسجت زا عنام ، گرم نديسر ارف زا لبق هبوت هك هنوگ نامه : رگيد ترابع هب

[4]. دور يم رامش هب لمع مسجت عناوم زا رگيد

.(ص340) دینک نایب ار تعافش ارشیط ( فلا .17

؟(ص344)0 دنتسه ی ناسک هچ ناع فشی ب)

و نادنواشیوخ - کین یاهراک و تادابع - اسراپ نانموم - میرک نارق - یهلا ناملا -ع تیب لها - ناربمایپ و نادیهش ناگتشرف - مرکا ربمایپ

ناگیاسمه

دن؟(ص346) مورحم تعافش یزا ناسک هچ ج)

رطاخ هب دارفا هتبلا - دنوش یم تعافش لومشم دنشاب هتشادن ینمشد مرکا لوسر واب دنشاب هتشاد نامیا ادخ هب هک یناسک همه

زامن ندرمش کچوک دننام ناهانگ زا یا هراپ ندوب عنام زا دوصقم هتبلا دوب دنهاوخ تعافش لومشم رتدوز دنراد هک ییاه یگتسیاش



و تایا ساسارب یلو دنوش یم خزود لخاد و تفرگ دنهاوخن رارق تعافش دروم زاغا رد یدارفا نینچ هک تسا نیا متس و تنایخ

. تفای دنهاوخ تاجن باذع زا ماجنارس دراد دالتل نانموم همه هب تبشن تعافش لومش هب هک تایاور

هدید.(ص347) یح ضوت و اربینا تعافش یم یکال نابم یو دابم .18

یهلا ترفغم و ناربمایپ یاعد - ناهج رد تیلع نوناق - دنوادخ هدرتسگ تمحر

داد؟(ص349) دیاب ی خساپ هچ ، دوش یم هانگ رجأترب ثعاب تعافش ید وگب ی سک رگا .19

رما تیعقاو یلو دشاب طرش و دیق هنوگچیه نودب و قلطم تروص هب هک دوش یم هانگ رب یرجت هیام تعافش ی هدعو هک یتروص رد

دنوادخ تیاضر و نذا وات تسا طیارش هلشلش کی هب طورشم تعافش ققحت دش نایب هک هنوگنامه اریز تسین نینچ تعافش باب رد

اقیقد دش دنهاوخ میاد تعافش لومشم تقو هچ ورد یناهانگ هچ هک نیا و دیشخب دهاوخن دوس تعافش دریگن قلعت تعافش هب

تسین نشور

؟(ص352) تس اهیندیویچی ی زاب ی تراپ اب تما ردقی تعافش توافت .20

تسا دنسپان و مومذم یرما هک ددرگیم عیاض یسک قح هن اجنا رد هک ار تسا یویند یاه یزاب یتراپ لیبق زا تمایق رد تعافش دوش یم روصت یهاگ

شهوکن هکلب تسن یریذپ تطاسو ای ندرک تطاسو شقن تسا مومذم یزاب یتراپ رد هچنا اریز تسا ضحم هابتشا تعافش زطا یتشادرب نینچ یلو

عیاض یسک قح هن اجنا رد هک ارچ درادن دوجو نا ریغ و هدش شهوکن تاهج زا کی چیه یورخا تعافش دروم رد تسا تطاسو هویش عون هب طوبرم

. دوش یم هتسکش یهلا نوناق تمرح وهن دریگیم تروص اوران ضیعبت وهن ددرگیم

؟(ص351) دوش یم ن دارفا ضبین عبتی ثعاب تعافش هنوگچ .21

تافانم رفیک ماقم رد یهلا لدع لصا اب هک دوب دهاوخ تازاجم رد ضیعبت مزلتسم تسین یناگمه تعافش نوچ هک تسا هدش روصت

میرح دشاب هچره هانگ هک ارچ دشاب راک رد یضیعبت و توافت دیابن دهد تاجن خزود باذع ارزا ناراکهانگ تعافش تسانب رگا اریز دراد

. تسا رفیک راوازس هک تسا یهلا میرح ضقن نیمه و دنک یم ضقن ار یهلا

؟(ص355) دنا هدش یهد رفآ نونکا مه خزود و تشهب 22.آیا

یواملا هنج 0 یهتنملا هردس دنع - یرخا هلزن هار دقا و

هک تسا نیا رگنایب تایا درک هدهاشم اجنا رد شا یلصا تئیه ار لیئربج جارعم بش رد ربمایچ و تسا یهتنملا هردس دزن تشهب

. دوب دهاوخن حیحص یریبعت نینچ تشادن دوجو یواملا هنج رگا اریز دراد دوجو نونکا مه تشهب

.(ص358) دییامن بکیهربینا ناهانگ نابکترم هرابرد ار هلزتعم یهو ماما الف تخا .23

هدع و هیماما رظن زا یلو دش دهاوخ خزود دراو امتح تفر ایند زا هبوت نودب و دش هانگ بکترم یسک رگا هک دندقتعم هلزتعم زا یهورگ

ات تسا هدرکن رابتعا و لعج یقح یسک یارب دنوادخ دیعو دروم رد اریز تسین بجاو دنوادخ رب لقع رظن زا دیعو هب لمع هلزتعم زا یا

درذگب دوخ قح زا صاخ طیارش اب دناوتیم ووا تسا دنوادخ قح باقع هکلب دشاب بجاو هدعو نآ هب لمع


