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(2  ) ادخ لوسر  تثعب 

باتک تاصخشم 

یتالحم یلوسر  مشاه  دیس  هدنسیون : 

یتالحم یلوسر  مشاه  دیس  رشان : 

تثعب نامز  خیرات و  هرابرد  ثحب 

نآ هدرک و  هیجوت  ار  هشیاع  تیاور  دـنا  هتـساوخ  هک  تنـس  لها  زا  یخرب  هب  تسا  یخـساپ  مه  نیا  راونالا ج 18 ص 268 و  راحب 
لزان ترـضح  نآ  رب  یحو  نوچ  هک  هدیـسر  هراب  نیا  رد  هک  يرگید  تایاور  اب  هدمآ  ثیدح  نآ  رد  هک  ار  ص   » ادخ لوسر  تلاح 

: هدمآ ص 102 ) ( ) هر  ) قودـص دـیحوت  باـتک  رد  هک  هراـب  نیا  رد  يرگید  ثیدـح  مه  نیا  و...تفرگیم  ار  وا  شغ  تلاـح  دـشیم 
هللا یلـص  هللا  لوسر  بیـصت  تناک  یتلا  هیـشغلا  كادف  تلعج  مالـسلا : هیلع  هللا  دبع  یبال  تلق  لاق : هیبا  نع  هرارز ، نب  دیبع  نع  »...

ای هوبنلا  کلت  لاـق : مث  لاـق : هل ، یلجت  اذا  كاذ  دـحا ، هللا  نیب  هنیب و  نکی  مل  اذا  کـلذ  لاـقف  لاـق : ؟ یحولا هیلع  لزن  اذا  هلآ  هیلع و 
ص  » ادـخ لوسر  دزن  یلبق  هزاجا  نودـب  هاگچیه  لیئربج  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  زا  يا  هراـپ  رد  هکلب  و  عشختی @.  لـبقا  و  هرارز ،

نیا هک  درکیم ، سولج  ترضحنآ  روضحرد  يا  هدنب  دننام  بدا و  لامک  اب  دورو  ماگنه  تفرگیم  هزاجا  هک  زین  هاگره  و  دمآ ، یمن 
هیلع هللا  دـبع  یبا  نع  هدرک : تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  لـلع  باـتک  رد  هر )  ) قودـص خیـش  هکرگید  ثیدـح  نآ  نتم  مه 

نونکا [ . 1  ] .هنذاتـسی یتح  لخدی  ناک ال  و  دبعلا ، هدعق  هیدی  نیبدـعق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  یتا  اذا  لیئربج  ناک  لاق : مالـسلا 
لیئربج و یفرعمرد  هعیـش  تایاور  تنـس و  لها  تایاور  نایم  تسا  قرف  هزادـنا  هچ  و  اجکب » اـت  تسا  اـجک  زا  هر  تواـفت   » دـیرگنب

ص  » ادخ لوسر  رب  یحو  هتشرف  دورو  یحو و  ناتساد  ص و   » ادخ لوسر 
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مالـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  هرارز  زا  ارنآدوخ  ریـسفت  رد  یـشایع  هک  هراب  نیا  رد  يرگید  ثیدح  زین  نیا  و  دـینک ! تواضق  دوخ  ؟و 
نم هیتای  امیف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  فخی  مل  فیک  مالـسلا : هیلع  هللا  دـبع  یبال  تلق  لاـق : هرارز  نع   » .تسا هدرک  تیاور 
لبق نم  هیتای  ناکف  راقولا ، هنیکسلا و  هیلع  لزناالوسر  ادبع  ذختا  اذا  هللا  نا  لاقف : لاق : ؟ ناطیـشلا هب  غزنی  امم  کلذ  نوکی  نا  هللا  لبق 

زا وا  رب  هچنآ  رد  ص   » ادخ لوسر  هنوگچ  مدرکضرع : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : هرارز  هنیعب .  هاری  يذلا  لثم  لج  زع و  هللا 
يا هدنب  هاگره  ادخ  هک  یتسارب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  ؟ دشاب ناطیش  سواسو  زا  هک  تشادن  ارنآ  سرت  تشگ  یم  لزان  ادخ  يوس 
وارب لج  زع و  يادـخ  بناج  زا  هچ  ره  هک  هنوگنادـب  دتـسرف ، یمورف  وا  رب  ار  دوخ  راقو  شمارآ و  دـنک  یم  باـختنا  تلاـسر  هب  ار 

یحودروم رد  ص   » ادـخ لوـسر  هک  بلطم  نیا  ثیدـح  نیا  رد  [ . 2  ] ...دـنیب یمدوخ  مشچ  هب  هک  تسا  يزیچدـننامه  ددرگ  لزان 
هراـبرد یتـیاور  مه  نیا  و  دـسرپ ؟ یم  هرارز  ارنآ  تلع  هدـش و  ضرف  ملـسم  دـهدیمن  هار  دوـخب  يدـیدرت  کـش و  هنوـگچیه  یهلا 

هک تسا  بوشآ  رهش  نبا  موحرم  نآ  لقان  یلو  تسین  ربتعم  نادنچ  درادن  يدنس  يوار و  نوچ  هک  ص   » ادخ لوسر  تثعب  يارجام 
مالسلا هیلع  یلع  نیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  رفصا و  دایج  یلع  لیئربج  لزن  هنا  يور  و  دیوگیم : هک  هدرک  تیاور  ارنآ  بقانم  رد 

، طسوالا یلا  لاق : ؟ تثعب مهیا  یلا  لیئاکیم : لاقف  هل ، اماظعا  هاهبنی  مل  و  هلجر ، دـنع  لیئاکیم  و  هسار ، دـنع  لیئربج  سلجف  رفعج ، و 
املف یلاعت ، هللا  نع  هلاسرلا  لیئربج  هیلا  يدا  هبتنا  املف 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ضهن  مث  لیئربج ، لاق : ؟ کمسا ام  لاق : مث  هبوثب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ذخا  موقیل  لیئربج  ضهن 
هاتاف هیلع ، نذاتـسی  نا  دـعب  الا  هنم  وندـی  هیتای و ال  لیئربج  ناک  مث  هتانه ، هیلع و  تملـس  الا  هردـم  هرجـشب و ال  رم  امف  هموقب  قحلیل 
هالـص لوا  یه  رهظلا و  یلـص  مث  لوسرلا ، رهطت  و  لـیئربج ، اـضوتف  نیع  رجفناـف  يداولا  هیحاـنب  هبقعب  زمغف  هکم  یلعاـب  وه  اـموی و 

نم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  عجر  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  عم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  یلـص  و  لج ، زع و  هللا  اهـضرف 
و  ) گنر درز  یبسا  رب  لیئربج  هک  هدش  تیاور  و  [ . - 3  ] مویلا کلذ  نم  رصعلا  هالص  تلص  تاضوتف و  اهربخاف ، هجیدخ  یلاهموی 
رد لیئربج  سپ  دوب ، هتفخ  رفعج  مالـسلا و  هیلع  یلع  نایم  ص   » ادـخ لوسر  تشگ و  لزان  ترـضحنآ  رب  دایج ) ماـنب  یناـکمرد  اـی 

: تفگ لیئاکیم  دندرکنرادیب ، ار  يو  ترضحنآ  یگرزب  تمظع و  رطاخب  وا و  ياپرانک  رد  لیئاکیم  تسشن و  ترـضحنآ  رـس  رانک 
لیئربج دش  رادیب  باوخ  زا  ص   » ادخ لوسر  نوچ  !و  هتفخ طسو  رد  هک  نیا  هب  تفگ : ؟ يا هتـشگ  ثوعبم  نانیا  زا  کیمادـک  يوسب 

ودب تفرگ و  ار  شا  هماج  ص   » ادخ لوسر  دزیخرب  هک  تساوخ  لیئربج  نوچ  و  درک ، غالبا  ترـضحنآ  هب  ار  یلاعت  يادـخ  تلاسر 
یمن یگنـس  تخرد و  چـیه  هب  هک  دوش  قحلم  دوخ  موق  هب  ات  تساخرب  ادـخ  لوسر  هاـگنآ  لـیئربج ، تفگ : ؟ تسیچ وت  ماـن  تفگ :

ات دش  یمن  کیدزن  ترضحنآ  هب  یلو  دمآیم  وا  دزن  لیئربج  نآ  زا  سپ  .دندادیم و  شا  هدژم  هدرک و  مالـس  وا  رب  هکنآ  زج  تشذگ 
ص  » ادخ لوسر  هک  یلاح  رد  يزور  سپ  دریگب  نذا  يو  زا 
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ءوضو لیئربجو  دش  رادـیدپ  يا  همـشچ  داد و  راشف  ار  نیمز  زا  یئاج  يداو  نآزا  يا  هشوگ  رد  دـمآ و  يو  دزنب  دوب  هکم  يالاب  رد 
و درک ، ضرف  لج  زع و  يادـخ  هک  دوب  يزامن  نیتسخن  نآ  و  دـناوخ ، ار  رهظ  زامن  هاگنآدرک  ریهطت  زین  ص   » ادـخ لوسر  تفرگ و 
وا هب  ار  نایرج  تشگزاب و  هجیدخ  دزنبزور  نامه  رد  ص   » ادـخ لوسر  و  دـناوخ ، زامن  ترـضحنآاب  زین  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
هک هغـالبلا  جـهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  تیاور  زا  ...دـناوخ و  زور  ناـمه  رد  ار  رـصع  زاـمن  هتخاـس و  ءوضو  زین  وا  داد و  ربخ 

ءارح یف  رواجف  هلاسرلاب  اهیف  هللا  همرکا  یتلا  هنـسلا  تءاج  یتح  : »... دـیوگیم ءارح »  » راغ رد  ص   » ادـخ لوسر  ترواجم  ناتـسادرد 
هیلع یلع  هک  دوـشیم  موـلعم  [ . 4 « ] ...هلاسرلاب لیئربج  هءاـجف  مهل ، مداـخ  بلاـطیبا و  نب  یلع  هجیدـخ و  هلهاـهعم : ناـضمر و  رهش 

ثیدـح و دنـس  یلو  ...دـنا  هدوب  ص  « ؟ ادـخ لوـسر  هارمه  ءارح  راـغ  رد  تثعب و  یحو و  لوزن  يارجاـم  رد  زین  هجیدـخ  مالـسلا و 
ثحب تثعب  زا  لبق  تعیرـش  حاحـصلا .  بتکلا  یف  درو  دـق  و  : » هتفگ نآ  زاغآ  رد  ردـق  نیمهو  هدرکن ، لـقن  هنافـساتم  ارنآ  ردـصم 
هرابرد مه  يرادـقم  تسا  مزال  میداد - هک  يا  هدـعو  قبط  ص - )  ) ادـخ لوسر  تثعب  يارجام  زا  ثحب  نایاپ  رد  شخب : نیا  ینایاپ 
تـسا ملـسم  خـیرات  رظن  زا  بلطم  نیا  اریز  دوش ، ثحب  هدرکیم  يوریپ  نآ  زا  تثعب  زا  لـبق  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  ینیئآ  تعیرش و 

نیکرـشم نیئآ  زا  و  درکن ، شتـسرپ  اهتب  ربارب  رد  يا  هظحل  دوخ ، تثعب  زا  لبق  یگدنز  نارود  مامت  رد  ص )  ) ادخ لوسر  الوا - هک :
اهتنس ناتسرپ و  تبو 
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هکنیا و  دروخ ، یمندوب  هدشن  رکذ  اهنآ  رب  ادخ  مان  هک  یحئابذ  هتیم و  لکا   » زا و  درکن ، يوریپ  ناشیا  طلغ  دولآ و  كرـش  مسارم  و 
نب دیز  و  دندرک ، رـضاح  یئاذغ  هرفـس  ص )  ) ادخلوسر يارب  دنیوگ : هک  تسا  هدمآ  لبنح  نب  دـمحا  دنـسم  يراخب و  حیحـص  رد 
امم لکآ  انا ال  : » تفگ هدرک  يراددوخ  هرفـس  نآ  رـسرب  روضح  زا  دیز  یلو  دندناوخ ، هرفـس  نآ  رـس  رب  زین  ار  [ 5  ] لیفن نب  ورمع 

ار هچنآ  زج  مروخ و  یمن  دینکیم  حبذ  دوخ  ياهتب  رب  امـش  هچنآ  زا  نم  هیلع  هللا  مسا  رکذ  ام  الا  لکآ  و ال  مکباصنا ، یلع  نوحبذـت 
ثراح نب  نایفس  اب  يا  هرفس  رس  رب  ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسه  لبنح  نب  دمحا  لقن  رد  و.دروخ  مهاوخن  هدش  هدرب  نآ  رب  ادخ  مان 

لباق ریغ  شودخم و  [ 6  ] ...داد یخـساپ  نینچ  وا  دندرک و  توعد  ندروخ  هب  ار  وا  ود  نآ  درک و  روبع  اجنآ  زا  دیزو  دروخیم  اذـغ 
دنریذپب و ارنآ  دنا  هتسناوتندننادیم  یثیدح  ياهباتک  نیرتحیحص  ار  يراخب  حیحـص  هک  اهنآو  تنـس  لها  دوخ  ورنیا  زا  تسا و  لوبق 

بصنلا یلع  حبذ  ام  كرت  یلا  ادیز  هللا  قفو  فیک  : » دیوگ فنالا  ضورلا   » باتک رد  یلیهس  هلمجنآ  زا  هک  هدمآرب  هیجوت  ددص  رد 
هنوگچ ینعی  [ 7  ] هل یلاعت  هللا  همـصع  نم  تبث  امل  هیلهاجلا  یف  هلیـضفلا  هذهب  یلوا  ناک  ص )  ) هلوسر هیلع و  هللا  مسارکذـی  مل  ام  و 

دوب هدـشن  يراـج  نآ  رب  ادـخ  ماـن  اـی  هدـش و  حـبذ  اـهتب  يارب  هک  یحبذ  ندروخ  زا  هک  درک  تیاـنع  ار  قیفوت  نیا  دـیز  هب  دـنوادخ 
دوب رتراوازس  یتلیضف  نینچ  هب  ص )  ) ادخ لوسر  هکنیا  اب  دادن ، یقیفوت  نینچ  ادخ  لوسر  هب  یلو  دنک ، يراددوخ 

(2  ) ادخ لوسر  www.Ghaemiyeh.comتثعب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 26زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


لکا دق  هنا  هیاورلا  یف  سیل  : » دیوگ هدمآرب و  هیجوت  خـساپ و  ددـصرد  هاگنآ  و  تشاد : یلاعت  يادـخ  يوس  زا  هک  یتمـصع  رطاخب 
هآر يارب  هللا  ریغل  حبذ  ام  لکا  نع  عنتما  دیرف  یلاعت  هللا  ریغل  حبذ  ام  میرحتب  هتیملا ال  میرحتب  ءاج  امنا  میهاربا  عرش  ناب  هرفسلا و  نم 
مارح ار  هتیم  میهاربا  عرـش  هتـشذگ  نیا  زا  و  دروخ ، يزیچ  هرفـس  نآ  زا  ترـضحنآ  هک  هدماین  تیاور  رد  ینعی - مدـقت  ام  عرـشب  ال 

هن درک  يراددوخ  اذـغ  نآ  ندروخ  زا  دوخ  يار  قبط  دـیز  ورنیازا  و  دوـب ، هدـشن  يراـج  نآ  رب  ادـخ  ماـن  هک  ار  هچنآ  هن  دوـب  هدرک 
دنک و عفر  ناسنا  نهذ  زا  ار  ههبش  لاکشادناوتیمن و  خساپ  نیا  هک  تسا  نشور  مرتحم  هدنناوخ  يارب  یلو  .هتـشذگ  تعیرـش  رطاخب 

دودرم هدرک  تباث  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  تمـصع  هک  تسا  یئاهلیلد  فالخ  رب  ناشیا  هتفگب  هک  ار  ثیدـح  لصا  هک  تسا  نآ  رتهب 
تایاور رد  هک  مارتحا - كربت و  ناونعب  اهتب  هب  ندیلام  تروص  تسد و  مانصا -  مالتـسا   » ثیدح نینچمه  .میریذپن و  ارنآ  مینادب و 
فلاخم دودرم و  یگمه  دنکیم  اهنآ  زیمآ  كرش  مسارم  رد  ترضحنآ  تکراشم  زا  تیاکح  هک  يرگید  تایاورو  [ 8  ] هدمآ ناشیا 

یئاهتدابع تثعب  زا  لبق  ترـضحنآ  هک  تسا  ملـسم  خیرات  رظن  زا  ایناث  .تسا  راوگرزب  نآ  توبن  باب  رد  اهنآدوخ  لوصا  ینابم و  اب 
نیا تثعب  يارجام  رد  نارگید  هشیاع و  ثیدح  رد  هچنانچ  هدادـیم  ماجنا  يرگید  ياهتدابع  جـح و  فاوط و  هزور و  زامن و  لیبق  زا 

هـضور رد  يروباـشین  لاـتف  موحرم  .دـندوب و  هدرک  اـنعم  دـبعت »  » هب ار  ثنحت   » هیف و ثنحتیف  ءارح  راـغب  ولخی  ناـکف  : » هک دوب  هلمج 
ص)  ) ادخ لوسر  : » هتفگ نیظعاولا 
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دیـسر یگلاـس  لـهچ  نس  هب  نوـچ  دوـب و  لوـمعم  موـق  ناـیم  رد  هچنآ  سکعب  دراذـگ ، یمزاـمن  تفرگیم و  هزور  فـیلکت  لوا  زا 
هک هدـمآ  شیپ  ثحب  نیا  همدـقم  ود  نیا  هب  هجوت  اـب  نونکا  و  [ 9 « ] ...دومرف تلاسر  غالبا  هب  رومام  ار  وا  لـیئربج  هلیـسوب  دـنوادخ 

تعیرـش ایآ  ؟ هدوب یتعیرـش  هچ  عبات  ینید  لامعا  تاروتـسد و  هب  لـمع  دـیحوت و  سدـقم  مارم  زا  يوریپ  رد  ص )  ) ادـخ لوسراـیآ 
اهنت تقو  نآ  رد  و...دـیدرگ  نآ  راـهظا  غـالبا و  هب  رومامادـعب  هک  مالـسا  سدـقم  تعیرـش  ینعی  دوـخ  تعیرـش  اـی  هتـشذگءایبنا و 
رظن هب  هک  تسا  مزال  اجنیا  رد  هتکن  نیا  رکذـت  دـش  هتفگ  هچنآ  ربانب  ...دوب و  نآ  لاـمعا  ماـجنا  يوریپ و  هب  روماـم  ترـضحنآدوخ 

یعون زا  یلاخ  هدمآ  تنس - لها  هعیـش و  نادنمـشناد  زا  معا  یمالـسا  نادنمـشناد  ياهباتک  رد  هک  يوحنب  ثحب  نیا  حرط  هدنراگن 
هماعلا هصاخلا و  ءاملع  نا  ملعا  : » دـنا هتفگ  هدرک و  حرط  تراـبع  نیا  اـب  وحن و  نیا  هب  ار  هلئـسم  نآ  اریز  تسین  یتقد  یب  حـماست و 

لها گرزب  نادنمـشناد  زا  یکی  زا  هک  ترابع  نیا  ای  و  [ 10 « ] ...ال ما  هتعیرـشب  ادبعتم  هتثعب  لبق  ناک  له  ص )  ) یبنلا نا  یف  اوفلتخا 
رد دنراد  فالتخا  ءاملع  ینعی  [ 11 [ »؟ ما ال عرـش  یلع  ناک  له  هثعبلا  لبق  هدبعت  یف  ءاملعلا  فلتخا  دق  و  : » دیوگیم هک  تسا  تنس 

یتقد یب  حماست و  هجو  و  هن ؟ ای  هدوب  عیارـش  زا  یعرـش  قبط  رب  ایآ  تثعب  يارجامزا  شیپ  ترـضحنآ  ياهتدابع  ماجنا  دبعت و  هکنیا 
هتشذگ ناربمیپ  تعیرشای  تعیرش  نآ  هک  هدشیم  ماجنا  یتعیرـش  قبط  رب  ملـسم  روطب  راوگرزب  نآ  تادابع  لامعا و  هک  تسا  نیمه 

نبا رصتخم  رب  هک  یحرش  رد  هر )  ) همالع موحرم  دیاش  ...راوگرزبنآ و  دوخ  تعیرش  ای  هدوب و 
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حرطم هنوگنیا  ار  ثحب  هک  هدوب  بلطم  نیا  هجوـتم  هدرک  لـقن  راونـالا  راـحب  رد  یـسلجم  موـحرم  ارنآ  تراـبع  هتـشاگن و  بجاـح 
قیقحت لها  يارب  هک  [ 12 « ] ...ال ما  هوبنلا  لبق  هلبقءایبنالا  نم  دحا  عرـشب  ادـبعتم  ناک  له  ص )  ) یبنلا نا  یف  سانلا  فلتخا  : » هدومرف
رادـقم نیا  زا  شیب  هک  تسین  مهم  ردـقنآ  هلئـسم  تروص  رهب  تسا و  یلاخ  لاکـشا  حـماست و  نآ  زا  تراـبع  نیا  هک  تسا  نشور 
هنوگنیا ار  ثحبو  میدرگزاب  ثحب  لصا  هب  هک  تسا  نآ  رتهب  و.دمآ  مزال  رظنب  رکذت  باب  زا  مه  رادقم  نیا  میریگب و  ار  امـش  تقو 

عبات ترـضحنآ  هک  دندقتعم  یعمج  هدوب ؟ یهلا  ياهتعیرـش  زا  یتعیرـش  هچ  عبات  تثعب  زا  لبق  ص )  ) ادخ لوسر  ایآ  هک : مینک  حرط 
رد هک  حیضوت  نیا  اب  هدوب ، مالسا  تعیرش  ینعی  دوخ  تعیرـش  عبات  هک  دندقتعم  زین  یهورگ  ؟و  هدوب دوخزا  لبق  ناربمیپ  ياهتعیرش 

لوسر  » یلو دنک ، لمع  نادب  دشیم  یحووا  رب  هچنادـب  دوب  فظوم  و  دوب ، یبن   » حالطـصا هب  دـشیم و  یحو  ترـضح  نادـب  نامزنآ 
نیا دـش  فظوم  دـیدرگ و  رختفم  تلاسر  بصنم  هب  هک  یگلاس  لهچ  نس  ات  دـنک ، غالبا  نارگیدـب  ار  اـهنآ  تشادـن  هفیظو  دوبن و 

هرابرد هدوب  دوخ  زا  لبق  ناربمیپ  ياهتعیرـش  عبات  ترـضحنآ  دنراد  هدیقع  هک  زین  لوا  هورگ  .دنک  غالبا  زین  نارگیدبار  سدقم  نیئآ 
تعیرش مالسلا 2 - هیلع  حون  تعیرش  - 1 هدش : رکذ  تعیرش  نآ  هرابرد  هیرظن  راهچ  دنراد و  رظن  فالتخاربمایپ  نآ  تعیرـش و  نآ 

نآ هدش و  زاربا  مه  یمجنپ  هیرظن  اجنیا  رد  مالسلا و  هیلع  یـسیع  تعیرـش  مالسلا 4 - هیلع  یسوم  تعیرـش  مالسلا 3 - هیلع  میهاربا 
وریپ درکیم و  لمع  نادـب  هدرک و  يوریپ  نآ  زا  تسا  تعیرـش  هک  دوب  هدـش  تباـث  ترـضحنآ  دزن  هچ  ره  دـنا : هتفگ  هک  تسا  نیا 

تعیرش
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دشاب هتفای  هار  هلئسم  نیا  رد  مه  يراصن  ودوهی  نازادرپ  هصق  نازاب و  تسایس  تسد  يزرو و  ضرغ  دسریم  رظنبو.دوبن  یصوصخم 
نیا هب  هدوب  یسیع  یسوم و  عبات  زین  ص )  ) ادخ لوسرو  تسا  يراصن  دوهی و  عیارش  نامه  وریپ  مالسا  تعیرـش  هکنیا  تابثا  يارب  و 

دنناوخب ینارصن  ای  يدوهی  ار  مالسلا  هیلع  میهاربا  دنتشادن  كاب  هک  اهنآ  اریز  دنـشاب  هدرک  یئاهرظن  راهظا  انایحا  هدز و  نماد  ثحب 
ود زا  کی  ره  تروص  رهب  !و  دننادب ینارـصن  ای  يدوهیار و  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هلالـس  و  ص )  ) ادخلوسر هک  دنتـشادن  یکاب  چـیه 
زا يا  هدرشف  هک  دنا  هدرک  لقن  لیصفتب  دوخ  ياهباتکرد  ار  اهنآ  زین  نادنمشناد  دنا و  هدرک  رکذ  یئاهلیلد  دوخ  ياعدم  يارب  هتـسد 

لوسر دنا  هتفگ  هک  اهنآ  ینعی   ) لوا هتسد  ياهلیلد  نایم  رد  هچنآ  ام  رظنب  و  [ 13  ] دیناوخب هر )  ) یسلجم راونالا  راحب  رددیناوتیم  ارنآ 
تایاور ای  تاداهتجا و  اهراتفگ  هیقب  تسا و  ینآرق  هیآ  دـنچ  دـشابیم  ثحب  لـباق  مهم و  هدوب ) دوخ  زا  لـبق  ياهتعیرـش  عباـت  ادـخ 

يادـخ هک  تسا  ماعنا  هروس  زا  هیآ 90  - 1 میئامن : یمافتکا  تایآ  نامه  لقن  هب  و.مینکیم  رظنفرـص  اـهنآ  لـقن  زا  هک  تسا  یفیعض 
/ هدتقا مهادهبف  هللا  مهادـه  نیذـلا  کئلوا  دـیامرف / : راوگرزب  نآ  نادـنزرف  میهاربا و  نوچ  ناربمیپ  زا  یعمج  مانرکذ  زا  سپ  یلاعت 

نیا هب  لالدتـسا  زا  هک  یخـساپ  ...نک و  يوریپ  اهنآ  تیادهزا  زین  وت  و  دومرف ، یئامنهار  تیاده و  ارناشیا  دنوادخ  هک  دنتـسه  اهنآ 
رپ اریز  هیعرـش  عورف  هن  تسا  نایدا  همه  قافتا  دروم  لوصا  نامه  نآ  زا  يوریپ  تیاده و  نیا  زا  روظنم  هک  تسا  نآ  هدش  هداد  هیآ 
زا سپ  هک  تسا  هیآ  لوزن  نامه  زین  خساپ  نیا  دیؤم  دیوگ : هدنراگن  ...هدوب  فالتخا  دروم  هتشذگ  نایدا  رد  عورف  هک  تسا  حضاو 

تثعب
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تثعبزا لـبق  ص )  ) ادـخ لوسر  تعیرـش  زا  ثحب  هک  اـم  ثحب  هب  یطبر  هیآ  نیا  تفگ : ناوـتیم  هتـشگ و  لزاـن  ص )  ) ادـخ لوـسر 
عرش هیآ / : دننام  تسناد  تسا  هدش  هرابنیا  رد  هکزین  ار  يرگید  تایآ  هب  لالدتسا  خساپ  ناوت  یم  خساپ  نیمه  زا  ...درادن و  دشابیم 

ربک هیف  اوقرفت  نیدلا و ال  اومیقا  نا  یـسیع ، ویـسوم  میهاربا و  هب  انیـصوام  کیلا و  انیحوا  يذلا  احون و  هب  یـصو  ام  نیدـلا  نم  مکل 
يدـیاقع لوصا  نامه  روظنم  هک  دوشیم  نشور  یبوخب  هیآ  لیذ  ردـص و  هب  هجوت  اـب  هک  [ . 14 / ] ...هیلا مهوعدت  ام  نیکرـشملا  یلع 

هلم  » يوریپ زا  روـظنم  هک  [ 15 / ] ...اـفینح میهاربا  هلم  عبتا  نا  کـیلا  اـنیحوا  مث  هفیرـش / هیآ  ...تسا و  هدوب  ناـیدا  همه  رد  هک  تسا 
/ هسفن هفـس  نمالا  میهاربا  هلم  نع  بغری  نم  و  هدومرف / : هک  يرگید  هیآ  لیلدـب  هیعرـش ، عورف  هن  تسا  هیلقع  لوصا  ناـمه  میهاربا 
اب دوب  عورف  لوصا و  همه  میهاربا  هلم   » زا روظنم  رگا  هدش و  خسن  میهاربا  نیئآ  هیعرـش  عورف  زا  يرایـسب  هک  تسا  حضاو  رپ  و  [ 16]
هک ریخا  هیآ  صوصخب  و  [ 17 / ] ...نییبنلا حون و  یلا  انیحوا  امک  کیلا  انیحوا  انا  هیآ / : ...دوبن و  زیاـج  اـهنآ  خـسن  هیآ  نیا  هب  هجوت 

هتفگ هک  رگید  هورگ  لیلد  اما  ...درادـن و  ام  ثحب  دروم  هلئـسم  هب  یطبر  تسا و  نآ  تیفیکو  یحو  هلئـسم  لـصا  هب  طوبرم  ارهاـظ 
تحارص اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  يرایـسب  تایاور  هدوب  مالـسا  سدقم  نیئآ  ینعی  دوخ  نیئآ  تعیرـشوریپ و  ص )  ) ادخ لوسر  دنا :

یتایاور تسخن  هتسدزا  هک  دوشیم  اهنآ  زا  بلطم  هدافتسا  رگید  دهاوش  تایاور و  هب  هجوت  اب  یخرب  زا  دراد و  بلطم  نیا  رد 
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ياهباتک رد  هک  يروهشم  تیاور  دننام  .هدوب 1 - ربمایپ  یبن و   » زین تثعب  زا  لبق  ص )  ) ادخ لوسر  هکنیا  رب  دراد  تحارـص  هک  تسا 
مدآ هک  یتقو  رد  مدوب  ربمایپ  نم  [ 18 « ] دسجلا حورلا و  نیب  مدآ  ایبن و  تنک  : » دومرف ص )  ) ادخ لوسر  هک  هدمآ  تنس  لها  هعیش و 
رتهب مهف  يارب  و  نیطلا :  ءاملا و  نیب  مدآ  ایبن و  تنک  : » دومرف هک  هدش  لقن  هنوگ  نیا  اهباتک  زا  یخرب  رد  ...دوب و  ندـب  حور و  نایم 

لحارم تسا  هدوب  مالسا  راوگرزب  ربمایپ  اهنآ  متاخو  رترب  هک  یهلا  ناربمیپ  تثعب  هک  درک  هفاضا  زین  ار  بلطم  نیادیاب  لالدتـسا  نیا 
تلاسر هلحرم  زا  لبق  هلحرم  نیا  تسا و  توبن   » لحارم نآ  زا  یکی  هک  دوشیم - هدافتـسا  زین  تایاور  زا  هچنانچ  هتـشاد - یتاجرد  و 

هدشیم و یحو  اهنآ  هب  ماهلا  قیرط  زا  ای  باوخرد و  ای  ناگتـشرف و  قیرط  زا  هک  هدوب  يا  هلحرم  ناراوگرزب  نآ  توبن  هلحرم  هدوب و 
غالبا و هب  رومام  یلو  دـندشیم  نادـب  لمع  هب  روماـم  هک  دـش  یم  هداد  ناـشیا  هب  یلاـعت  يادـخ  بناـج  زا  یئاـهربخای  تاروتـسد و 

هجوت ریز  تاـیاور  هب  بلطم  نیا  رتشیب  كرد  يارب  لوسر و  هن  دـندوب  یبن   » اـهنآ هلحرم  نیا  رد  دـندوبن و  نارگیدـب  اـهنآ  ندـناسر 
ینیلک هک  تیاور  نیا  دـننام  هدـش  لقن  رگید  ياهاجو  یفاک  فیرـش  باتک  زا  همئالا  لسرلا و  ءایبنالا و  تاقبط   » باـب رد  هک  دـینک 
ذختا یلاعت  كرابت و  هللا  نا  : » دومرف هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : هک  هدرک  تیاور  ماهـش  دـیز  زادوخ  دنـسب  هر ) )

الوسر هذختا  هللا  نا  الوسر و  هذختی  نا  لبق  ایبن  هذختا  هللا  نا  ایبن و  هذختی  نا  لبق  ادبع  میهاربا 
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هک یتسارب  [ 19 « ] اماما سانلل  کلعاج  ینا  لاق : ءایـشالا  هل  عمج  املفاماما  هلعجی  نا  لبق  الیلخ  هذختا  هللا  نا  الیلخ و  هذـختی  نا  لبق 
تفرگرب شیوخ  توبن  هب  ار  وا  یلاعت  يادخ  و  دریگرب ، توبن  هب  هکنآزا  شیپ  تفرگرب  شیوخ  یگدنب  هب  ار  میهاربا  یلاعت  يادـخ 

هکنآ زا  شیپ  تفرگرب  یتسود  هب  و  دریگربدوخ ، یتسودـب  هکنآ  زا  شیپ  تفرگرب  تلاـسر  هب  و  دریگرب ، تلاـسر  هب  هکنآ  زا  شیپ 
تیاور هرارز  زا  شدنـسب  زین  مداد و  رارق  ماما  مدرم  يارب  ار  وت  نم   » دومرف دروآدرگ  وا  يارب  ار  اهنیا  همه  نوچ  دریگرب و  تماما  هب 

ترضحنآ مدیـسرپ و  ار  یبن   » لوسر و  » نایم قرف  و  ایبن » الوسر  ناک  و   » هفیرـش هیآ  يانعم  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  دیوگ : هک  هدرک 
یف يری  توصلا و  عمـسی  يذـلا  لوسرلا  کلملا و  نیاعی  ـال  توصلا و  عمـسی  هماـنم و  یف  يری  يذـلا  یبنلا  : » دومرف نم  خـساپ  رد 

ار هتشرف  نایع  هب  یلو  دونشب  ار ) وا   ) يادص دنیب و  هب  ار ) هتـشرف   ) باوخ رد  هک  تسا  یـسک  یبن  و  [ 20 « ] ...کلملا نیاعی  مانملا و 
هیلع قداص  ماما  زا  شدنـسب  .دنک و  هدهاشم  ار  وا  زین  نایع  رد  دنیبب و  باوخ  رد  دونـشب و  ار  ادـص  هک  تسا  یـسک  لوسر  دـنیبن و 

مونلا و یف  يری  یبن  اهریغودـعی و  هسفن ال  یف  اـبنم  یبنف  تاـقبط ، عبرا  یلع  نولـسرملا  ءاـیبنالا و  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  مالـسلا 
هک تسا  یبن   » یهاگ دنتـسه  هقبط  راهچ  رب  نالوسر  ناربماـیپ و  [ 21 « ] ...دـحا یلا  ثعبی  مل  هظقیلا و  یف  هنیاعی  توصلا و ال  عمـسی 

هک تسا  یبن   » یهاگو دنکن ، زواجت  يرگیدب  وا  زا  هدیسر و  ربخ  وا  هب  اهنت 
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یـسانک دیزی  زا  هک  يرگید  تیاور  ...هدشن و  ثوعبم  مه  يرگید  يوسب  دنیب و  هن  يرادیب  رد  دونـشب و  ار  ادـص  دـنیبب و  باوخ  رد 
يادخ تجح  تف  نخس  هراوهگ  رد  هک  ماگنهنآ  رد  میرم  نب  یسیع  ایآ  مدیـسرپ : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگ : هک  هدرک  تیاور 
یلاعت هلوقل  عمـست  اما  لسرم ، ریغ  هجح هللا  ایبن  ذـئموی  ناک  : » دومرف نم  باوج  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  دوب ؟ دوخ  نامز  مدرم  رب  یلاعت 

هداتـسرف لـسرم و   » یلو ادـخ  يوس  زا  دوب  یتجح  یبـن و   » زورنآ رد  يو  [ 22 « ] ایبن ینلعج  باتکلا و  یناـتآ  هللا  دـبع  ینا  لاـق  نیح 
ارم هداد و  نمب  باتک  هک  میادخ  هدنب  نم   » تفگ یسیع  هک  ماگنهنآ  يا  هدینـشن  ار  یلاعت  يادخ  راتفگ  نیا  ایآ  دوبن ، یـسک  يوسب 
هب تسا  نکمم  هک  تسا  یماـقم  توبن  ماـقم  هک  دوشیم  مولعم  یبوخب  ینآرق  هیآ  هب  داهـشتسا  ریخا و  تیاور  زا  و   . هداد مرارق  یبـن  »

چیه دنوادخ  هک  یتایاور  هب  هجوت  اب  صوصخب  و  [ 23  ] ...دش هداد  مالسلا  هیلع  یـسیع  هب  هچنانچ  دوش  هداد  زین  هراوهگ  رد  ناربمیپ 
دنناـم دومرف  اـطع  زین  ص )  ) ادـخ لوسر  هب  ارنآ  هکنآ  زج  دومرفناـطع  دوخ  ناربـمیپ  زا  يربماـیپ  هب  يا  هزجعم  تمارک و  تلیـضف و 

درک لاوئـس  هراـبنیا  رد  هک  يدوهی  يدرمب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  هدـش  لـقن  یملید  بوـلقلا  داـشرا  زا  هک  یلـصفم  تیاور 
ءاـیبنالا و یلع  هداز  و  ص )  ) دـمحمل اـهعمج  دـق  ـالا و  هلیـضف  ـال  هجرد و  الـسرم  ـال  اـیبن و  لـج  زع و  هللا  یطعا  اـم  هللا  وف  : » دومرف

ارنآ هکنآ  زج  دومرفن ، اطع  یتلیـضف  هجرد و  یلـسرم  یبن و  چیه  هب  لج  زع و  يادـخ  هک  دـنگوس  ادـخب  [ 24 « ] ...افاعضا نیلسرملا 
هدروآ و درگ  ص )  ) دمحم ترضح  يارب 
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هغالبلا و جهن  رد  هک  هعـصاق  هبطخ   » رد تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نخـس  مود ، لیلد  ...تسا 2 - هدوزفا  اهنآ  ربارب  دـنچ  هکلب 
مظعا امیطف  ناک  نا  ندل  نم  ص )  ) هب هللا  نرق  دقل  و  : » دومرف ص )  ) ادـخ لوسر  هرابرد  هک  هدـش  لقن  ترـضحنآ  زا  رگید  ياهباتک 

ار ربمغیپ  هک  يا  هظحل  زا  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هراهن  هلیل و  ملاعلا  قالخا  نساحم  مراکملا و  قیرط  هب  کلـسی  هتکئالم  نم  کلم 
يانعم و...دزومایب  يو  هب  ار  هدیدنسپ  تافص  وکین و  قالخا  ات  دومرف  وا  نیرق  ار  دوخ  ناگتشرف  زا  هتـشرف  نیرتگرزبدنتفرگ  ریـش  زا 

هروس تاـیآ  رد  حور   » زا روـظنم  هک  هدـمآ  یفاـک  لوـصا  رد  تیاور  دـنچ  رد  .تسین و  يرگیدزیچ  توـبن  ناـمه  زج  هتـشرف  میلعت 
/ یبر رما  نم  حورلا  لق  حورلا  نع  کنولئسی  هیآ / و  [ 25 / ] انرما نم  احور  کیلاانیحوا  کلذک  و  هفیرش / هیآ  ینعی  ءارـسا  يروش و 

ماـما زا  دـیوگ : هک  هدرک  تیاور  ریـصب  یبا  زا  دوـخ  دنـسب  ینیلک  هک  تسا  ریز  تیاور  اـهنآ  زا  یکی  هک  هدوـب ، هتـشرف  نیمه  [ 26]
، لیئاکیم لیئربج و  نم  مظعا  قلخ  : » دومرف ترضحنآ  مدیسرپ و  حورلا  نع  کنولئسی   » هیآ رد  ار  حور   » ریـسفت مالـسلا  هیلع  قداص 

لیئربج زا  رتگرزب  ادخ  تاقولخم  زا  تسا  یقلخ  حور ، نیا  ینعی  [ 27  ] توکلملا نم  وه  همئالا و  عم  وه  و  ص )  ) هللا لوسر  عم  ناک 
رد و.تسا  ناگتـشرف ) تادرجم و  و   ) توکلم ملاـعزا  وا  تسه و  زین  ناـماما  هارمه  هدوب و  ص )  ) ادـخ لوسر  هارمهب  هک  لـیئاکیمو 

مظعا قلخ  حورلا  نا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هنوگنیا  هدرک  تیاور  تاجردـلا  رئاصب  باتکرد  رافـص  هک  یتیاور 
ص)  ) هللا لوسر  عم  ناک  لیئاکیم ، لیئربج و  نم 
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میرک و نآرق  رد  شمان  هک  سدقلا  حور   » هک هدمآ  تایاور  زا  يا  هراپ  رد  هکلب  و  هدـعب .  نم  ءایـصوالا  عم  وه  هدـشری و  هددـسی و 
هدـنراگن .تسا  هدـمآزین  میرک  نآرق  رد  هک  تسا  نیمالا  حور  لیئربج  مان  لیئربج و  مان  هن  دوب  هتـشرف  نیمه  مان  هدـمآ  تایاور  رد 

لقن لقع و  رظن  زا  دشاب و  لوبق  نتفریذپ و  هب  یلوا  نهذ و  هب  رت  کیدزن  مود  لوق  نیا  دسریم  رظنب  دش  رکذ  هچنادب  هجوت  اب  دیوگ :
رادـقم نیمهب  درادـن  زین  اـم  یخیراـت  ثحب  اـب  يا  هطبار  نادـنچ  ثحب  نیا  هـک  اـجنآ  زا  دـسریمن و  رظنب  نآ  نتفریذـپ  يارب  یعناـم 

هداد و عاجرا  دـنا  هدرک  ثحب  هرابنیا  رد  لیـصفتب  هک  يرگید  یثیدـح  یمالک و  ياهباتکب  ار  امـش  رتشیب  قیقحت  يارب  هدرکافتکا و 
.میدرگیم زاب  دوخ  یخیرات  ثحب  لابندب 

یقرواپ

(. توریب پاچ  ینامرک  يراخب  حیحص  حرش  همدقم  رد  عوبطم   ) يوون ص 3 بیرقتلا  [ 1]

هبطخ 190. هغالبلا  جهن  [ 2]

عیارشلا ص 14. للع  [ 3]

یشایع ج 2 ص 201. ریسفت  [ 4]

بقانم ج 1 ص 45. [ 5]

-. دیدج ط  هغالبلا ج 13 ص 208 - جهن  حرش  [ 6]

.میدرک رکذ  ار  شلاح  حرش  هناگادج  يا  هلاقم  رد  لیصفتب  هتشذگ  رد  هک  تسا  هدوب  ءافنح  زا  لیفن  نب  ورمع  نب  دیز  [ 7]

هریسلا ج 1 ص 158. نم  حیحصلا  [ 8]

. ] فنالا ج 1 ص 256 ضورلا  [ 9]

هریسلا ج 1 ص 160. نم  حیحصلا  [ 10]

.یئابطابط یضاق  ياواملا  هنج  باتک  زا  لقنب  [ 11]

راونالا ج 18 ص 271. راحب  [ 12]

ریثک ج 1 ص 391. نبا  هیوبنلا  هریس  [ 13]

راونالا ج 18 ص 271. راحب  [ 14]

.281 راونالا ج 18 ص 271 - راحب  [ 15]
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هیآ 13. يروش  هروس  [ 16]

هیآ 123. لحن  هروس  [ 17]

هیآ 130. هرقب  هروس  [ 18]

هیآ 163. ءاسن  هروس  [ 19]

ریدغلا ج 9 [ 20]
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راونالا ج 18 ص 278. راحب  ص 287 ،

همئالا ج 2. لسرلا و  ءایبنالا و  تاقبط  باب  یفاکلا  نم  لوصالا  [ 21]

ثدحملا ج 1. یبنلا و  لوسرلا و  نیب  قرفلا  باب  یفاکلا  نم  لوصالا  [ 22]

.لسرلا ءایبنالا و  تاقبط  باب  یفاکلا  نم  لوصالا  [ 23]

راونالا ج 18 ص 278. راحب  [ 24]

هک یـسیع  دـننام  دـنا  هدیـسر  توبن  ماقم  هب  یناوجون  یکدوک و  رد  هک  دـنا  هدوب  زین  يرگید  ناربمغیپ  یهلا  ناربمیپ  ناـیم  رد  [ 25]
و اذـه » مهرماب  مهنئبنتل  هیلا  انیحوا  و   » دومرف شا  هرابرد  دـنوادخ  هک  فسوی  و  ایبص » مکحلا  هاـنیتآ  و   » دومرف شا  هراـبرد  دـنوادخ 

.هدوب توبن  یحو  یحو ، نیا  زا  روظنم  نارسفم  زا  يرایسب  هتفگب 

راونالا ج 16 ص 341. راحب  [ 26]

هیآ 52. يروش  هروس  [ 27]

هیآ 85. يرسا  هروس  [ 28]

راونالا ج 18 ص 256. راحب  [ 29]
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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