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راتفگشیپ

هلآ (1) هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  منک  لماک  ار  کین  ياهیوخات  مدش  هتخیگنارب  قالخالا » َمراکم  َممت   ُ ُْتثُِعب ال »

نابز رد  دوش و  یم  ریبعت  زین  تداع  هّیجـس و  عبط ، تشرـس ، هب  هک  ناـمه  ینعی  هدـمآ  اـهیوخ  ياـنعم  هب  تسا و  قلُخ  عمج  قـالخا 
ینعی قالخا  رگید  ترابع  هب  تسا ، ناویح  ای  ناسنا  ياهتداع  راـتفر و و  موهفم  هب  هک  دـنا  هتفگ  یم  Etics سکیتا »  » نآ هب  ینانوی 

.ناسنا تسرد  كولس  رب  مکاح  لوصا  راتفر و 

هب هراومه  یناسنا  عماوج  ببـس  نیمه  هب  دراذگ ؛ یم  اپریز  ار  یقالخا  لوصا  هاگ  دـنک و  یمن  راتفر  شترطف  قبط  رب  هراومه  یمدآ 
یم رارق  مالـسا  ربمایپ  نانآ ، همه  شیپاشیپ  .دنا  هدوب  ناگدنهددنپ  نیرتهب  یهلا  ناربماغیپ  نایم ، نیا  رد  دنا و  هتـشاد  زاین  یناحـصان 

هتفرن اطخ  هب  مینادب  فده  ار  قالخا  ام  رگا  .دنک  یم  مالعا  ناسنا  يوخ  قلُخ و  ندرک  لماک  ار  شا  يربمایپ  هفـسلف  هک  ارچ  دریگ ،
ناحلصم ناربمایپ و  اریز  میا ،

ص:7

.قلخ هدام  راحبلا ، هنیفس  - 1
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يارب مزال و  ناگمه  رب  کین  يوخ  نتشاد  سپ  .دنناسرب  یقالخا  لامک  یناسنا و  یلاع  جرادم  هب  ار  ناشناوریپ  دنا  هتـساوخ  هراومه 
باتک و یکـشزپ  قالخا  هرابرد  هچ  ره  .تسا و  رتمزال  دـنراد ، راکورـس  نارامیب -  هتـسکش -  لد  ناوتان و  ياهناسنا  اب  هک  یناسک 

مالـسا سدـقم  نید  هاگدـید  زا  یکـشزپ  قالخا  هب  باتک ، نیا  رد  .تسا  یقاب  نتفگ  يارب  نخـس  مک و  مه  زاب  دوش ، هتـشون  هلاـقم 
تیاعر ناملسم  کشزپ  کی  دیاب  هچنآ  ناماما ، مالسا و  ربمایپ  نانخس  میرک و  نآرق  ياه  هیآ  زا  هدافتـسا  اب  تسا و  هدش  هتـسیرگن 

نتسبراک هب  اب  هک  دشاب  .تسا  هدش  هدروآ  دریگ -  یم  تسد  هب  ار  مدرم  تمالس  هتـشررس  هک  ینامز  ات  ییوجـشناد  هرود  زا  دنک - 
.میشاب هتشاد  ملاس  یقالخا و  يا  هعماج  نآ ،

ص:8
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دیدج میدق و  یکشزپ  رد  یعامتجا  ياه  هبنج 

هراشا

، یگدـنز طیحم  رد  ات  تسیرگن  دوخ  فارطا  هب  اهیرامیب ، للع  ندرک  ادـیپ  يارب  دـش ، انـشآ  درد  اب  رـشب  هک  ناراگزور  نیتسخن  زا 
شناد ینامز ، هرود و  ره  رد  لیلد ، نیمه  هب  .دـنک  رـش  عفد  دوخ  زا  نآ  اب  هزرابم  سپـس  تخانـش و  اب  هتفای ، ار  دوخ  يرامیب  لـماع 
دنناـم ادـتبا  رد  یکـشزپ  شناد  .تشاد  یماو  شرتـشیب  ییوج  هراـچ  هب  درک و  یم  بلج  ار  وا  هجوت  ناـمز ، موسرم  موـلع  يرـشب و 

يرایسب نامز  نآ  رد  هچ  رگا  .دوب  راوتسا  یلقع  ینهذ و  لیاسم  هیاپ  رب  دمآ و  یم  رامش  هب  هفـسلف  زا  ییزج  رگید  مولع  زا  يرایـسب 
هریاد یگنت  مغر  یلع  رامیب -  ِيونعم  يّدام و  یطیحم ، فلتخم  لماوع  تاهج و  هب  هجوت  دوب ، هتخانـشان  اهیرامیب  لماوع  لـلع و  زا 

یناحور و یـشقن  زا  نامرد ، هار  ناـیب  درد و  صیخـشت  رب  هوـالع  بیبط ، تشاد و  تبثم  رثا  دراوم  زا  يرایـسب  رد  رـشب -  تاـمولعم 
یعامتجا و ياهیراوشد  یحور و  ياهدرد  هب  داد و  یم  رارق  تیاـنع  دروم  شتالکـشم  همه  اـب  ار  راـمیب  دوب و  رادروخرب  یعاـمتجا 

یتح دنتـسناد و  یم  رامیب  لاح  تیاعر  رامیب و  يراتـسرپ  هب  فظوم  ار  دوخ  ناـیفارطا  نوچ  زین  .درک  یم  یگدیـسر  وا  یگداوناـخ 
یب ساسحا  رتمک  نادنمدرد  نارامیب و  دندرک ، یم  یقلت  یناسنا  هفیظو  کی  ار  رامیب  زا  ییوجلد  هناگیب  مدرم  نادنواشیوخ و  رگید 

.دنتشاد يرتمک  یناور  یفطاع و  تالکشم  دندومن و  یم  ییاهنت  یسک و 

ص:9
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ياـهزرم تسکـش  اهـشزرا ، ینوگژاو  تاـیونعم و  هب  یهجوت  یب  دـهاش  ینیـشام ، يداـم و  نّدـمت  تفرـشیپ  نیع  رد  ریخا  نورق  رد 
تبسن شهاک  بجوم  دوخ  نیا  هک  میتسه  یفطاع  يونعم و  لیاسم  هب  ییانتعا  یب  هداوناخ و  داینب  ندش  تسـس  یتنـس ، يدادرارق و 

رتشیب دارفا  گرزب ، ياهرهش  رد  هک  نیا  اب  .دنتـسه  کیرـش  مه  يداش  مغ و  رد  رتمک  دارفا  .تسا  يدرف  دضاعت  نواعت و  زا  يدایز 
هجلاعم يارب  نارامیب  .دننک  یم  يدیماان  ییاهنت و  ساسحا  زین  ملاس  رهاظ  هب  ياهناسنا  هکلب  نارامیب ، اهنت  هن  دنا ، هدش  عمج  مه  رود 

یم هجوت  رتمک  کشزپ  شقن  تیمها  هب  نامز  نیا  رد  .دـنراد  يرادرامیت  عقوت  راتـسرپ ، زا  دـنروآ و  یمور  ناتـسرامیب  کشزپ و  هب 
هدنزرا ياهکمک  راتـسرپ ، دریگ و  یم  تروص  یکـشزپ  تامدـخ  شورف  دـیرخ و  يانبم  رب  رامیب  اب  کشزپ  هطبار  هنافـسأتم  دوش و 

نآ يرکف  ینهذ و  هبنج  هفـسلف ، زا  بط  ییادـج  اب  .دـنک  یم  ییوجلد  شاداپ ، رجَا و  طرـش  هب  رامیب  زا  هضواـعم و  لوپ  اـب  ار  دوخ 
لماوـع فـشک  زا  سپ  .تشاد  فوـطعمدوخ  هب  ار  اـهرظن  نآ ، یندـب  یکیژوـلویب و  یبرجت و  ینیع و  دـُعب  اـهنت  تشگ و  شوـمارف 

یعامتجا یطیحم و  لیاسم  هرابکی  هک  دـش  کچوک  مارجَا  نیا  هجوتم  نانچ  نآ  یمومع  راکفا  مهدزون ، نرق  مود  همین  رد  ازیراـمیب 
یگدـنز هویـش  نیا  رثا  رد  هک  نایمدآ  ناور  زا  تسا ، ناسنا  ياهدرد  همه  نامرد  یعدـم  هک  یکـشزپ  .دـیدرگ  رود  رظن  زا  نارامیب 

نآ زا  هک  دروآ  یم  دیدپ  ییاهبیـسآ  دوش و  یم  میهـس  نانآ  يزاسدوبان  رد  دوخ ، هک  اجنآ  ات  تسا  هدـنام  لفاغ  هتـشگ  ریذـپ  للخ 
: دنا هلمج 

لهـس هجیتـن  رد  هـک  اـهتحارج  اهمادـنا ، عـطق  اـهتنوفع ، اهتیمومـسم ، دـننام ، ناکـشزپ  میقتـسم  ياـهتلاخد  زا  یـشان  ياـهیرامیب  - 1
.دیآ یم  دیدپ  نانآ  ياهیراگنا 

ياهراک رد  ندرک  تقد  هب  ملاس  دارفا  هجوت  بلج  اب  ناکشزپ  - 2

ص:10
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اجنآ ات  دـنزاس  یم  دوخ  یمـسج  عضو  نارگن  ار  نانآ  دـننک ، یمن  ساسحا  ار  يرامیب  دوخ  هک  ینارامیب  کیرحت  ای  و  ناش ، یندـب 
.دنهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  يرکف  لالقتسا  دننام و  یم  زاب  ششوک  زا  هدرک  سح  ار  ینارگن  نیا  هراومه  هک 

« نژورتـال  » نآ هـب  ًاحالطــصا  هـک  تـسا  هدــش  هتــشون  هراـب  نـیا  رد  يروآرثأـت  ددــعتم و  ياـهباتک  اـکیرمآ ، هدــحتم  تـالایا  رد 
.دنیوگ یم  بط ، هدییاز  ای   Latrogene

« یتسیز ای  يداینب  ییاز  بلط   » ار نآ  دیازفا و  یم  یموس  عون  ياهتفآ  دوش ، یم  یشان  یکـشزپ  زا  هک  يرامیب  ود  نیا  هب  چیلیا  ناویا 
ییوراد یکـشزپ -  لماوع  موجه  ریثأت  تحت  گرم  یـسنج و  طباور  دلوت ، يرادراب ، يرامیب ، یتسردنت ، هک : انعم  نیا  هب  .دمان  یم 

یم تسد  زا  ار  دوخ  یـسانش  تسیز  هب  طوبرم  ياهدادـخر  ثداوح و  اب  هلباقم  ییاـناوت  ناـسنا ، هجیتن  رد  دـنوش و  یم  هدز » بلط  »
.(1)« تسا یکشزپ  ییازتفآ  تارثا  زا  ریگاو  ياهیرامیب  مامت  : » دسیون یم  وا  .دزاس  یم  دوبان  ار  دوخ  یتسردنت  داینب  دهد و 

نامرد ای  يریگشیپ 

یسایس و هاگدید  زا  اهنت  هن  دننک ، نامرد  ار  اهیرامیب  دنشوک  یم  يرامیب ، هب  مدرم  ندش  التبم  زا  يریگشیپ  ياج  هب  ناکـشزپ  یتقو 
ناگدنزاس یکشزپ و  تالآ  رازبا و  يزاسوراد ، میظع  عیانـص  دوش  یم  بجوم  هکلب  تسا ، روآدوس  ناراد  هیامرـس  يارب  یتاباختنا 

یم نوزفا  یتامدخ  يدام و  تورث  نآ ، هجیتن  رد  هک  دنروآ  دیدپ  يا  هزات  ياه  لغش  دنهد و  همادا  دوخ  راک  دیلوت و  هب  اهناتسرامیب 
.ددرگ یم  ناراذگتسایس  ندش  رتدنمتورث  ثعاب  دوش و 

ص:11

.يدنواخیش .د  همجرت  چیلیا ، ناویا  ازتفآ ، یکشزپ  رد  یکشزپ  لماع  لتق  - 1
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ياه هناخراک  زا  يرایـسب  دورب ، نایم  زا  یّلکب  اهیرامیب  ای  دوش و  هتـساک  نارامیب  دادـعت  زا  يزور  رگا  هک  دـننک  یم  باـسح  ناـنآ 
يارب .دمآ  دهاوخ  دراو  اهناتـسرامیب  اه و  هناخراک  نابحاص  رب  ینیگنـس  هبرـض  دش و  دهاوخ  لیطعت  یکـشزپ ، مزاول  وراد و  دـیلوت 

John لساک ، ناج  .دـهد  یم  همادا  دوخ  دـشر  هب  یکـشزپ  نکاما  تخاس  مزاول و  دـیلوت  فاصنا ، درخ و  مغر  هب  هک  تسا  نیمه 
رظن تـحت  يریگ و  یپ  اـب  : » دـیوگ یم  یلامـش  ياـنیلوراک  هاگــشناد  رد   Epidemiology يرـسم ضارما  مـلع  داتـسا   casel

لماوع يدوبان  يارب  تسیز  طیحم  عامتجا و  رد  دـیاب  هکلب  دـناسر ، رمث  هب  ار  يریگـشیپ  لـمع  ناوت  یمن  زگره  ناراـمیب ، ندادرارق 
یـشخبرمث تبثم و  هجیتن  ات  دـیآ  لمع  هب  مزال  مادـقا  دوش ، یم  اهیرامیب  ربارب  رد  مدرم  تمواقم  تردـق  فیعـضت  ثعاـب  هک  یناور 

هتـسباو دارفا  يدنمناوت  هب  رما  نیا  .تسادز  بیـسآ  رـصانع  اب  ازبیـسآ »  » لماوع يدـنمزارت  لوصحم  یتسردـنت ، ًالوصا  .دوش  لصاح 
مینادب دیاب  هک  تسا  نیا  رگید  مهم  هلأسم  .دننک  رارقرب  دوخ  تسیز  طیحم  اب  یتباث  ًاتبـسن  هطبار  دـنناوتب  دـح  هچ  ات  هک  نیا  تسا و 

يزاوژروب یکشزپ  هجوت  نوناک  رد  درف  اهنت  نونکا  یناتساب ، یکشزپ  فالخ  رب   (1) «. مینک يرادساپ  يدنمناوت  نیا  زا  دیاب  هنوگچ 
هنوگ نیا  .دراد  یگتـسب  رامیب  اب  کشزپ  هناراکبـساک  هطبار  هب  هلأـسم  نیا  .دـنوش  یم  هتفرگ  هدـیدان  يو  ناـنگمه  دریگ و  یم  رارق 

دنهاوخ یمن  نانآ  .دنوش  یم  زردنا  دنپ و  نامرد و  نیکست ، راتساوخ  ناهج ، دوخ و  رییغت  نودب  هک  دنتسه  یّـصاخ  دارفا  ناکـشزپ 
شناد هب  یکـشزپ  لاور ، نیا  اب  .دنبایرد  ار  رامیب  یتسیز  طیحم  يداصتقا و  یعامتجا ، للع  دنـشوک  یمن  دـنرگنب و  درف  يوسارف  هب 

ییزج ياهتخاس  هعماج ، یّلک  تخاس  هب  هجوت  نودب  نآ ، رد  هک  دوش  یم  لیدبت  یبیجع 

ص:12
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هک دنبایرد  دنناوت  یمن  ناکـشزپ  هنوگچ  : » دـسرپ یم  دوخ   Ploraze زارلپ .دـنریگ  یم  رارق  هعلاطم  تحت  تقد  اـب  نآ  هب  هتـسباو 
؟ دزادنا یم  رطخ  هب  تدشب  ار  ناسنا  یتسردـنت  رابغودرگ ، هدـش و  بوذ  تازلف  ياهزاگ  نوتوت و  دود  ییایمیـش ، ياهراخب  سفنت 
يراتسرپ و هک  دنریذپب  دنناوت  یم  هنوگچ  نانآ  دنزیخاپب ؟ یگدنز  هدننک  هدوبان  طیارش  هیلع  یتعنص  ياهرهـش  رد  دنا  هتـسناوتن  ارچ 

(1) »!؟ دوش هتفرگ  هدیدان  نآ ، اب  طابترا  رد  هعماج  ندمت و  ياهنایز  دشاب و  يدرف  تروصب  هجلاعم 

ص:13
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یکشزپ هچخیرات 

هشیپ یکشجب  : » تسا هدش  فیرعت  نینچ  یکشزپ  ینیوخا ، يراخب  دمحا  نب  عیبر  رکبوبا  رثا  بّطلا » یف  نیمّلعتملا  هیاده   » باتک رد 
لغاشم نابحاص  راتفر  نیارب ، قباس  . (1)« لمعو ملع  يور  زا  ذرآ  زاـب  ذوب  هتفر  نُج  ذراد و  هاـگن  ار  ناـیمدآ  یتسرد  نت  هک  ذوب  يا 

رد يرامیب و  تمالس و  اب  هک  میدق  ناکشزپ  .تسا  هدوب  راوتسا  یبهذم  یتح  یقالخا و  ياه  هیاپ  رب  ناراکمه  نارامیب و  اب  یکشزپ 
مامت هب  بلغا  ناکـشزپ  نیا  هک  ییاجنآ  زا  دنا و  هدوب  یناحور  یماقم  يّدح  ات  دنا ، هتـشاد  راک  رـس و  دارفا ، یگدنز  گرم و  هجیتن 
یفاک تاعالطا  تایـضایر و ...  هفـسلف و  لیبق  زازین  رگید  مولع  زا  دـندیزرو ، یم  لاغتـشا  نآ  فلتخم  ياه  هتـشر  یکـشزپ و  نونف 
دندوب رادروخرب  یملع  یقالخا و  یناحور و  یتلزنم  ماقم و  زا  هعماج  رد  ًابلاغ  دندوب و  دوخ  نامز  نادنمشناد  تقیقح  رد  دنتـشاد و 

هماندـنگوس لکـش  هب  تاررقم  نیا  .دـندرک  یم  ارجاو  عضو  يا  هژیو  یقالخا  تاررقم  دوخ  نیب  میکح ، مان  يالتعا  ظفح و  يارب  و 
رگا هک  دراد  یمیدق  رایسب  يا  هچخیرات  یکشزپ  هفرح  .تسا  هداد  لیکشت  ار  یکشزپ  هفرح  یقالخا  ياه  هیاپ  هدیسر و  ام  تسد  هب 

نآ تمدق  مییوگب 

ص:14

یـسودرف هاگـشناد  تاراشتنا  نیتم ، لالج  رتکد  مامتها  هب  ینیوخا ، يراـخب  دـمحا  نب  عیبر  رکبوبا  بّطلا ، یف  نیمّلعتملا  هیادـه  - 1
ص16. مود ، پاچ  دهشم ،
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هدمآ تسد  هب  قارع  هیکرت و  ناریا ، ياهروشک  زا  هک  یسانش  ناتـساب  تایفـشک  رد  .میا  هدرکن  قارغا  دیاش  دسر ، یم  رـشب  رمع  هب 
نامز نآ  رد  .تفای  ناوت  یم  ار  ینیـشنراغ ) نارود   ) لبق لاـس  هب 10000  طوبرم  ینامرد  شور  یکـشزپ و  ندـمت  زا  يراثآ  تسا ،

زا 3540 نینچمه  .دندرک  یم  بوسنم  تعیبط  قوفام  لماوع  هب  ار  يرامیب  دنتـسناد و  یمن  مه  زا  ادج  ار  بهذم  رحـس و  یکـشزپ ،
ریزو  Imhotep پیتوهمیا .تسا  هتشاد  جاور  نیرهنلا  نیب  رد  یکشزپ  هشیپ  تسا  هدوب  موسرم  تشاددای  نتشاگن  هک  م  لاس ق . 

یم ار  ضبن  سونیلاج ، زا  لبق  لاـس  نایرـصم 2500  تسا و  هدوب  کشزپ  رـصم ، هنعارف  زا  یکی  Zoser رسوژ شوهاب  دنمـشناد و 
نایب ار  يرامیب  لاح  حرـش  نامز  نیمه  رد  .دنتـسناد  یم  رـس  ندید  همدص  ینعی  تلع  کی  هب  طوبرم  ار  يرک  جلف و  دـنا و  هتخانش 
هدوب هتفایرد  مخز ، داجیا  هجیتن  رد  ار  زازک  يرامیب  صیخـشت  ًالثم  دـنا و  هتـسناد  یم  ار  نآ  نامرد  هار  اه و  هناـشن  دـنا و  هدرک  یم 

هتـشون ینامرد  یتشادهب و  تاروتـسد  دراد  تمدق  لاس  رازه  جنپ  لقادـح  هک  اهیرموس  دـباعم  زا  هدـش ، فشک  ياه  هحول  رد  .دـنا 
نیتسخن زا  هتـسیز و  یم  دـالیم  زا  شیپ  لاـس  رازه  ود  رد  هک  یبارومح  .تسا  یبارومح  روشنم  نآ  نیرتروهـشم  زا  یکی  هک  هدـش 

هطیح زا  ار  نارامیب  نامرد  نف  يدحات  وا  : » تسا هدروآ  نینچ  يرامیب  اب  کشزپ  دروخرب  هرابرد  تسا ، يرشب  ياهنوناق  ناراذگناینب 
، داد یمن  ماجنا  بوخ  ار  دوخ  راک  ای  درک و  یم  اطخ  بیبط  هاگره  .درک  نّیعم  ار  یّبط  ِتاهابتـشا  همیرج  جراخ و  ناـنهاک  تردـق 

(1)« .دزادرپب رامیب  هب  یناوات  دوب  راچان 

کشزپ هک  يدزمتـسد  نازیم  ضیرم و  کشزپ و  نیب  طباور  هک  تسا  هدوب  ینیناوق  نیرهنلا  نیب  رد  لبق  لاس  دودح 4000  رد  یتح 
تهج یتسیاب 

ص:15

.1/128 موس ، پاچ  ریبکریما ، تاراشتنا  يدنوار ، یضترم  ناریا ، یعامتجا  خیرات  - 1
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هدوب نآ  تخادرپ  رد  رامیب  ییاناوت  ساسارب  دزم  نازیم  تسا و  هدـش  یم  ارجا  تموکح  رظنریز  نییعت و  دریگب ، هدـش  ماجنا  لاـمعَا 
، رـصم دننام  زین  نیرهنلا  نیب  بط  هک  تسا  رکذت  هب  مزال  .دـنیوگ  یم  Mesopotamia اـیماتوپوزم »  » ار نیرهنلا  نیب  بط  .تسا 
، نآ زا  رتمهم  .تسا  هتـشاد  يا  هداعلا  قوف  زایتما  اـهوراد  ثحبم  رد  هژیوب  هتـشاذگ ، اـج  هب  یناوارف  تارثا  دـیدج  یناـنوی و  بط  رب 

یشخب رب  زین  هتشاذگ و  تیحیسم  تیدوهی و  لثم  يدیحوت  بهاذم  رگید  يوررب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  بهذم  هار  زا  هک  تسا  يرثا 
هدوب راذـگ  ریثأت  هتفه  رد  زور  کی  تحارتسا  راک و  لیطعت  هیطنرق و  اهیرامیب و  ندوبریگاو  ًاصوصخم  يزورما  تشادـهب  بط و  زا 
دراد تمدق  لاس  رازه   8 هک 10 -  تسا  هدمآ  تسد  هب  ییاه  همجمج  زین  ایسآ ) هنایمرواخ ، رصم ،  ) میدق يایند  ياهشواک  زا  .تسا 
ندرک خاروس  لمع  نامز ، نآ  رد  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  دوش و  یم  هدید  اهنآ  يور  رب  لمع  قیاقد  رـس و  یحارج  زا  یـشان  راثآ  و 

رد هک  دـنک  یم  تباث  ار  هتکن  نیا  لبق ، لاس  رازه  زا 5-6  هدمآ  تسد  هب  راثآ  .تسا  هدـش  یم  ماجنا   Trepanation رس هساک 
نینچمه .دنا  هدرک  یم  نامرد  ار  نوخ  راشف  ماذج و  هک  نانچ  نآ  هتشاد  يدایز  تفرـشیپ  یکـشزپ  نونف  مولع و  دنه ، رد  نامز  نآ 

رد .تسا  هداد  حرـش  ار  یحارج  لمع  عون  هتـسیز 125  یم  دالیم  زا  لبق  لاس  رد 400  هک  فورعم  کـشزپ   Siusruta اتورسوس
.تسا هتشاد  جاور  مسیئوئات  هفسلف  يانبم  رب  ینزوس  بط  دالیم  زا  لبق  لاس  رازه   2 نیچ 3 - 

ای پالوکسا  سونیلاج ، زا  شیپ  لاس  رازه  جنپ  هک  تسا  هدش  هتفگ  .دنا  هدوب  سونیلاج  طارقب و  وطسرا ، ینانوی ، ّبط  ناراذگ  هیاپ 
دبعم  ) نوـلوپآ دـبعم  ماـن  هب  يدـبعم  رد  ار  بط  ملع  وا  .تسا  هدرک  یم  یگدـنز   Aesculapius or Asklepios سویپلقسا

هب نآ ، زا  سپ  هتخومآ و  دیشروخ )

ص:16

مالسا رد  یکشزپ  قالخا  ای ، ناملسم ، ناکشزپ  www.Ghaemiyeh.comنیئآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 104زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


یبتک تروصب  اهراتـشون  قیرط  زا  بط  دـعب ، هب  نآ  زا  طارقب و  نامز  ات  تسا  هداد  دای  یهافـش  روط  هب  لسن  هب  لسن  دوخ  نادـنزرف 
یم نینچ  هتشاد  سدقت  بط ، ملع  اریز  هدوب  پالوکسا  هداوناخ  صوصخم  بط  يریگدای  طارقب ، نامز  ات  .تسا  هدش  یم  هدنازومآ 
هـس رد  بط  ملع  طارقب ، نامز  رد  .دشاب  هتـشاد  رارق  یّـصاخ  هقبط  راصحنا  رد  دیاب  رگید ، سدقم  لغـش  ره  دننام  هک  دـنا  هتـشادنپ 

سرت زا  طارقب  .تسا  هدوب  ریاد  یکشزپ  ملع  رهش ، کی  رد  اهنت  داتفا و  قنور  زا  رهش  ود  رد  وا  هرود  رد  تشاد و  جاور  گرزب  رهش 
ار نآ  دنامب و  ظوفحم  لاوز  زا  ات  تشون  یباتک  رد  زمر  تروص  هب  ار  بلاطم  دوش ، هدیکشخ  یّلک  روط  هب  بط  هشیر  ادابم  هک  نیا 

یتسیاـب بط  ناداتـسا  نآ ، ياـنبم  رب  هک  درک  میظنت  يا  هماندـنگوس  سپـس  تخوـمآ و  شنادرگاـش  زا  یکی  دوـخ و  دـنزرف  ود  هب 
طارقب نامز  زا  Proqnostic يرامیب کی  هجیتن  یلامتحا و  نایرج  ینیب  شیپ  نییعت  .دـننک  ظفح  هشیمه  ار  تلیـضف  یگزیکاـپ و 

ناکشزپ رگید  زا  زین  سونیلاج  .دروآ  دوجو  هب  ار  حیرشت  ملع  ساسا  هک  تسا  نانوی  یمان  ِناکشزپ  رگید  زا  زین  وطسرا  .دش  موسرم 
 - ناور هب  طوبرم  نارامیب  نامرد  نینچمه  ناسنا و  اب  نآ  قیبطت  تاناویح و  حیرـشت  رد  وا  دیـشخرد  وطـسرا  زا  دـعب  هک  دوب  ینانوی 
یم هدافتـسا  ناـمرد  يارب  فلتخم  ياـهنوجعم  زا  يو  .تسا  هدرک  یم  زین  یحارج  هتـشاد ، یبوخ  رّحبت   Psychosomatic ینت

ات نانوی  یمیدق  بط  ياهنوتس  زا  یکی  سونیلاج  ياه  هتـشون  .تسا  روهـشم  یـسونیلاج  تابیکرت  لّصفم  ياه  هخـسن  زونه  هدرک و 
.تسا هدوب  هدافتسا  لباق  دعب  نرق   15

جاور نآ  اب  نامزمه  هک  يرصم  بط  هب  تبسن  دنا و  هتشاد  ییاهتفرشیپ  یکشزپ  ملع  رد  نایلباب  لبق  لاس  رازه  شـش  زا  زین  ناریا  رد 
.تسا هتشاد  تناهک  ياه  هبنج  رتمک  هدوب  رت  یملع  هتشاد ،
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 - یکـشزپ قالخا  نیناوق  دنا ، هدوب  مدقـشیپ  زین  یتشادهب  لیاسم  رد  ناینیـشیپ ، شناد  نتفرگارف  رب  هوالع  هک  نایروشآ  اهنآ  زا  دعب 
نیا زا  یخرب  .تسا  هتـشاد  رب  رد  ار  ینیگنـس  میارج  نیناوق ، نآ  زا  یطخت  .دنا  هدرک  عضو  ار  یبارومح ) فورعم  نوتـس  رب  شوقنم 

یکشزپ ملع  دشوکب و  دوخ  یلغش  نوئش  ظفح  رد  دیاب  سپ  دراد ، قلعت  روشک  يابجن  هقبط  هب  کشزپ  - 1 زا : تسا  ترابع  نیناوق 
هب تبسن  .دشاب 4 - هتشاد  يوق  هظفاح  .دنادب 3 - بوخ  ار   Physiology اضعا فیاظو  حیرشت و  ملع  .دنک 2 - لیصحت  بوخ  ار 
دنا هدوب  ینانآ  ناکشزپ ، نیرتهب  .دسرتب  ادخ  زا  دنکن و  راک  لوپ  يارب  .دشاب 5 - دنم  هقالع  تسود و  نابز ، شوخ  نابرهم و  رامیب ،

يارب ار  هفرح  نیا  هک  دـنا  هدوب  ییاهنآ  مود  هتـسد  .دـنا  هدوب  هدرک  باختنا  نآ  یـشخبافش  شزرا  يارب  طـقف  ار  یکـشزپ  هفرح  هک 
هب قلعت  بسح  رب  ناکـشزپ  دزمتـسد  .دـنا  هدرک  یم  راک  دـمآرد  يارب  هک  یناـنآ  هورگ ، نیموس  دـندوب و  هدـیزگرب  ترهـش  بسک 

هدش یم  هجوت  رایـسب  زین  سفن  هیکزت  بیذهت و  یتشادهب ، لیاسم  هب  نامز  نآ  رد  .تسا  هدوب  توافتم  نوگانوگ ، یعامتجا  تاقبط 
هرود نایاپ  زا  سپ  یتسیاب  یم  ناکـشزپ  هک  نیا  هلمج  زا  دـنا  هدوب  دـقتعم  یبارومح  نیناوق  هب  هیبش  ینیناوق  هب  زین  ناـیتشدرز  .تسا 

، دندناوخ یم  ارف  يرامیب  نیلاب  رب  ار  یکشزپ  رگا  .دنورب  رگید  ياهاتسور  ای  رهش  هب  لیصحت ،

هیهت يارب   ) نامرد عورـش  زا  لبق  یهاگ  نامرد و  متخ  زا  سپ  کشزپ  دزمتـسد  .تسا  هدش  یم  رـضاح  دعب  تعاس  دـنچ  دـیاب  ًامتح 
دیاب نایناریا ، دروم  رد  .تسا  هدوب  يداصتقا  یعامتجا و  عضو  يرامیب و  تدم  لوط  هب  هتـسب  نآ  رادقم  هدـش و  یم  تخادرپ  وراد )

هدش یبرغ  نّدمت  دراو  اهدعب  هک  ار  ینانوی   Pathology یسانش بیسآ  اضعا و  فیاظو  حیرشت و  ساسا  هک  تفگ 
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هاگشناد نامز  نیمه  رد  دش و  ناریا  دراو  ینانوی  نّدمت  ینودقم ، ردنکسا  یـشکرکشل  اب  .ق م  رد 331  .دنا  هدرک  يزیر  یپ  تسا ،
ملع شرتسگ  زکرم  مالـسا  نامز  رد  داتفا و  بارعا  تسد  هب  اهدعب  زکرم  نآ  .دیدرگ  يزیر  هیاپ  ینانوی  شناد  هیاپ  رب  روپاش  يدنج 

طاقن رگید  هب  نایناریا ، قیرط  زا  روپاش و  يدنج  زا  نیمز ، برغم  میدق  بط  رد  جیار  ياهنوجعم  اهوراد و  زا  يرایسب  .دوب  یکـشزپ 
: دنا هدوب  ناکشزپ  نیرتروهشم  زا  هک  درب  مان  ناوت  یم  ار  فورعم  دنمشناد  راهچ  ناریا ، رب  بارعَا  يزوریپ  زا  دعب  .دوب  هتفای  هار  ایند 

حتفلاوبا نیّدلا  نیز  دمحالا و  نب  عیبر  رکبوبا  انیـس ، نبا  یـسوجم ، سابع  نب  یلع  يزار ، يایرکز  دـمحم  يربط ، دـمحم  نبدـمحا 
، هتـشر نیا  رد  یمهم  ياـهباتک  هک  انیـس  یلعوبا  هژیوـب  .دـنا  هتـشون  یبرع  یـسراف و  هب  بط  رد  ییاـهباتک  هک  یناـجرج  هب  فورعم 

.تسا هدوب  هتشاگن 
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رضاح رصع  رد  یکشزپ  ییاسران 

شنیب شناد و  رد  هقباس  یب  یلوحت  دـش ، هدوشگ  یکاخ  رـشب  يوررب  وس  ره  زا  مولع  ياهرد  هک  يدالیم  مهدزون  نرق  مود  همین  زا 
هدـمع تمـسق  .تفرگ  رارق  ناکـشزپ  رایتخا  رد  يدایز  ینامرد  یـصیخشت و  تاـناکما  زین  یکـشزپ  هنیمز  رد  دـمآ و  دـیدپ  يرـشب 

دیدشت و رد  لماوع  لیبق  نیا  مک  تسد  ای  دراد و  ...و  یثرا  یگنهرف ، يداصتقا ، یعامتجا ، هاگتساخ  يرـشب  ياهیتحاران  اهیرامیب و 
دراوم زا  يرایـسب  رد  شیاهیراک ، هزیر  اهتفرـشیپ و  همه  اب  یکـشزپ  ملع  لیاسم  نیا  هب  ییانتعا  مک  تلع  هب  .دـنرثءوم  اهنآ  فیفخت 

هب ًالیذ  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  يدایز  ياهییاسران  ناـمرد ، صیخـشت و  لـیاسو  تاـناکما و  همه  اـب  زورما  تباـبط  رد  .تسین  دـیفم 
: دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  ییاه  هنومن 

شرامـش و هب  دننک ، هجوت  يرامیب  دـیدشت  ای  زورب و  رد  رثءوم  لماوع  للع و  همه  هب  هک  نآ  ياج  هب  ناکـشزپ  دراوم ، رتشیب  رد  - 1
ریـسفت هب  ار  دوخ  رامیب ، یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رد  يرامیب  تارثا  هب  تیانع  نودب  هتخادرپ  یهاگـشیامزآ  ینیلاب و  میالع  طبض 

.دنراد یم  لوغشم  يوضع  تاعیاض 

هدـش و هتخانـش  لماوع  عفر  هب  اهنت  یعاـمتجا ، یطیحم و  رثءوم  لـماوع  هب  هجوت  نودـب  اـهیرامیب  ناـمرد  يارب  بلغا  ناکـشزپ ، - 2
یلگنا یبورکیم ،
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باوخ نّکـسُم ، ياهوراد  زیوجت  اب  دنوش ؛ یم  لمحتم  يرامیب  زا  وا  نایفارطا  رامیب و  هک  یجنر  هب  تیانع  نودب  دـنزادرپ و  یم  ...و 
.دننک یم  هدنسب  درد  يرهاظ  فیفخت  هب  شخبمارآ  روآ و 

ود زا  رتمک  رد  دیآ ، یم  لمع  هب  هک  اهشیامزآ  تانیاعم و  همه  اب  ینامرد  یصیخشت و  زکارم  نیرتهب  رد  هک  دهد  یم  ناشن  رامآ  - 3
: دـنیوگ یم  دـنهد ، یمن  ناشن  ار  یـصاخ  یندـب  هضراع  هک  رگید  هتـسد  هب  دـننک و  ادـیپ  يوضع  هعیاض  دـنناوت  یم  ناعجارم  موس 

دننک یمن  هجوت  دنزادرپ و  یم  Sugession ینیقلت  Placebo Therapy یشیامن ، یتمالع ، ياهنامرد  هب  دیرادن و  ییرامیب 
رد نآ  هاگتـساخ  دننک ، یمن  ادـیپ  ندـب  رد  ار  هضراع  تلع  ناکـشزپ  رگا  دـندرک و  یمن  هعجارم  دنتـشادن  یجنر  دارفا  نیا  رگا  هک 

.دبای یمن  دوبهب  وراد ، زیوجت  اب  دریگ و  یم  همشچرس  ...و  عامتجا  هداوناخ ، طیحم  زا  نانآ  ياهیتحاران  اسب  هچ  .تسا  يرگید  ياج 

یم بجوم  ، ناعجارم ِیعامتجا  یگداوناخ و  يدرف ، لیاسم  تالکـشم و  هب  هجوت  نودـب  شخبمارآ  نّکـسُم و  ياـهوراد  زیوجت  - 4
دنک و ییامندوخ  رگید  یتروص  هب  ًادعب  هک  دروآ  دیدپ  يا  هدقع  هدش  هدنار  ناهنپ  ریمـض  هب  هاگآ  ریمـض  زا  جنر  درد و  هک  ددرگ 
یتشادهب و تاناکما  هب  هجوت  اب  لاقتنا  لباق  ینوفع و  ياهیرامیب  رتشیب  کلامم ، زا  يرایسب  رد  .دروآ 5 - دوج  هب  لکشم  رامیب  يارب 
Psych ینت ناور -  صیخـشت  راوشد  ياهیرامیب  هژیو  هب  لاقتنا  لباقریغ  ياهیرامیب  سکعرب ، هتفای  رایـسب  شهاک  دوجوم  ینامرد 

یعاـمتجا یطیحم و  لـماوع  لـیاسم و  زا  رتـشیب  هـک  Degenerative یمادـهنا ناـمرد  راوشد  ياـهیرامیب  اـی  Somatic -و 

يدرف و تالکشم  یمسج ، جنر  درد و  زا  شیب  هک  اهیرامیب  هتسد  نیا  ربارب  رد  .تسا  هتـشاذگ  شیازفا  هبور  دنریگ ، یم  همـشچرس 
ناوت یمن  یمهم  راک  لومعم  یکـشزپ  تامادـقا  دوجوم و  ياـهنامرد  وراد و  اـب  دراوم  رتشیب  رد  دـنراد ، هارمه  هب  ناوارف  یعاـمتجا 

نانآ ياهیراتفرگ  یعامتجا و  عضو  هب  ادتبا  دیاب  هکلب  داد ، ماجنا 
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هتفرشیپ کلامم  رد  نونکا  مه  .تسین  رتملاس  دنک ، یم  رمع  رتشیب  رهاظب  رشب ، هچرگا  زورما  .درک 6 - زیوجت  وراد  هاگ  نآ  هجوت و 
، نوخ راشف  یناوختسا ، ضراوع  یناور ، یبصع و  یبلق ، ياهیتحاران  نوچ  ینمزم  ياهیرامیب  زا  مدرم  مشـش  کی  زا  شیب  یتعنـص  و 

.دنشاب کشزپ  رظن  تحت  رمع  نایاپ  ات  دیاب  دنرب و  یم  جنر  ...و  هدعم ، مخز  تباید ،

يرتسب ناتسرامیب  رد  رفن   89 لاس ، رد  ییاکیرمآ ، رفن  رازه  ره  زا  اکیرمآ  هدـحتم  تالایا  رد  دـهد  یم  ناـشن  لاس 1946  رامآ  - 7
رد تیعمج  مـتفه  کـی  دودـح  رد  ینعی  تـسا ، هدیـسر  زا 150  شیب  هـــب  زورما  هـب 140 و  لاـس 1967  رد  مـقر  نـیا  .دـندش  یم 

هدش نوزفا  يرامیب  تدم  نامرد و  هرود  هدمآ ، دیدپ  نارامیب  نامرد  رد  هک  اهتفرشیپ  همه  مغر  یلع  دنوش و  یم  يرتسب  ناتسرامیب 
.تسا هتفای  شیازفا  ربارب  هس  يدراوم  رد  و 

هب تسد  لییارسا  ياهناتسرامیب  نانکراک  هک  یتدم  رد  هک  دوب  نیا  دش ، رشتنم  زین  اه  همانزور  رد  هک  يرگید  زیگنا  فسا  هعقاو  - 8
نانکراک باصتعا  عقوم  رد  زین  دیـسر و  لقادـح  هب  ریمو  گرم  نازیم  دـنتفریذپ ، یم  ار  يروف  یلیخ  دراوم  طـقف  دـندز و  باـصتعا 

يرورـض و دراوم  طقف  اهناتـسرامیب  رگا  هک  دسر  یم  رظن  هب  نینچ  نیاربانب  دـش  هدـهاشم  یـشهاک  نینچ  كرویوین ، ياهناتـسرامیب 
.دننام یم  رتملاس  مدرم  دنریذپب ، ار  یسناژروا 
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یکشزپ ياه  هماندنگوس  هرابرد  ینخس 

نآ هب  ابطا  يدامتم ، ياهلاس  اهلـسن و  یط  رد  دـنهد و  یم  لیکـشت  ار  یکـشزپ  ماظن  نیناوق  هیلوا  نوتم  یکـشزپ ، ياـه  هماندـنگوس 
.دنا هتسب  یم  راک  هب  ار  نآ  ناکم  نامز و  تایضتقم  تیعقوم و  نتفرگ  رظن  رد  اب  دنا و  هتشاد  لوبق  ار  نآ  دنا و  هتـشاذگ  یم  مارتحا 
هدوب یتاررقم  نیناوق و  عبات  یکشزپ  نف  زین  طارقب  راگزور  زا  شیپ  هتبلا  .تسا  طارقب  هماندنگوس  یکشزپ  ماظن  نوناق  نیرت  یمیدق 
نوناق اهنآ ، نیرتیمیدـق  دـیاش  هک  هدوب  مکاح  نارامیب  نامرد  رب  ینیناوق  رـشب ، شیادـیپ  زاغآ  نامه  زا  تفگ  ناوت  یم  یتح  تسا و 
لوصا هب  یلو  هدش  هراشا  اهنآ  تازاجم  ناکـشزپ و  مشچ  ناحارج و  دزمتـسد  هب  تشذگ ، هک  نانچ  نامرف  نیا  رد  .تسا  یبارومح 

، یحارج لمع  ندوبن  قفوم  تروص  رد  هک  تسا  نیا  اه  هماندـنگوس  نیا  بلاج  هتکن  .تسا  هدـشن  يا  هراشا  یکـشزپ ، نف  یقـالخا 
.تسا هدوب  رتمک  اه  هدرب  دروم  رد  ًالثم  هتشاد ، میقتسم  تبسن  رامیب  یعامتجا  عضو  اب  هک  دنا  هدرک  یم  نییعت  حارج  يارب  یتازاجم 
قالخا روشک و  هیلع  یتیانج  نینج  طقس  زین  لباب  روشآ و  نّدمت  رد  .دوب  هدش  عضو  نینج  طقس  يارب  یتاررقم  یبارومح  نوناق  رد 

.تسا هدش  یم  یقلت  یناسنا 

رارق رظنّدم  ار  یکشزپ  هفرح  یقالخا  هبنج  طقف  طارقب ، هماندنگوس 
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نتسب راک  هب  يارب  یقالخا  يدهعت  هکلب  هتشادن ، ینوناق  هبنج  رگید ، یترابع  هب  .تسا  هدرکن  تازاجم  دزمتسد و  زا  یتبحص  هداد و 
کشزپ طسوت  یبرع ، نابز  هب  نآ  راشتنا  هدش و  پاچ  همجرت و  فلتخم  ياهنابز  هب  طارقب  هماندنگوس  .تسا  هدوب  هفرح  نیا  لوصا 

اب قباطم  یبلاطم  نآ ، همجرت  رب  هوالع  يو  .تسا  هتفای  ماـجنا  یـسوجم  ساـبع  نب  یلع  مراـهچ ، نرق  رد  یناریا  فورعم  دنمـشناد  و 
يرایـسب رب  لمتـشم  زین   (1) فاـص هماندـنگوس  .دراد  ترهـش  يزاوـها  هماندـنپ  هب  هـک  دوزفا  نآ  هـب  دوـخ  یـصخش  هقیلـس  قوذ و 

هب دیوشن و  اه ) هشیر  هریـش   ) وراد هلیـسو  هب  لتق  بکترم  هاگ  چیه  : » مینک یم  رکذ  ار  نآ  زا  هلمج  ود  هنومن  روط  هب  هک  تساهدـنپ 
« .ددرگ امش  فارحنا  بجوم  نانز  ییابیز  دیراذگن  « » .دیهدن طقس  هدننک  داجیا  ِتبرش  تسا ، هدش  نتسبآ  عورشمان  هار  زا  هک  ینز 

.تسا طارقب  هماندنگوس  زا  هتفرگرب  دوش ، یم  اضما  یکشزپ  ياه  هدکشناد  رد  هک  زین  ریخا  ياهدنگوس 
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طارقب هماندنگوس 

مامت منک و  یم  دایدنگوس   Panakiea ایکاناپ ایژیه Hygeia و   Asklepios سویپلکسآ کشزپ   Apollon نولوپآ هب  نم 
ارجا ار  یبتک  دـهعت  هماندـنگوس و  نیا  دافم  دوخ  تواـضق  بسحرب  تردـق و  دودـح  رد  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  اـه  ههلا  نایادـخ و 

هک یتروص  رد  منک و  ضرف  دوخ  نیدلاو  دننام  تخومآ ، دهاوخ  یکـشزپ  هفرح  نم  هب  هک  ار  یـصخش  منک  یم  دای  دـنگوس  .منک 
دنهاوخب رگا  منادب و  دوخ  ناردارب  دننامه  ار  شنارسپ  .مزاس  عفترم  ار  يو  تاجایتحا  میسقت و  يو  اب  ار  دوخ  دمآرد  دشاب ، جاتحم 

یهافش و سورد  یلک ، ياهروتسد  لوصا  .مزومایب  نانآ  هب  ار  یکشزپ  هفرح  يدادرارق  ای  دزم  نودب  دنزادرپب ، یکـشزپ  لیـصحت  هب 
يرگید هب  دنا  هدرک  دای  دنگوس  هدش و  هتفریذپ  یکشزپ  نوناق  قبط  هک  ینادرگاش  مداتـسا و  منارـسپ ، هب  زج  ار  یکـشزپ  مولع  مامت 

چیه شهاوخ  هب  اـهنآ و  هب  ناـیز  يارب  هن  درک  مهاوخ  زیوجت  ناراـمیب  عفن  هب  دوـخ ، صیخـشت  بسح  رب  ار  ییاذـغ  زیهرپ  .مزوماـین 
يراگزیهرپ و اب  .تشاذـگ  مهاوخن  نانز  زا  کـی  چـیه  راـیتخا  رد  نینج  طقـس  هلیـسو  نینچمه  .داد  مهاوخن  هدنـشک  يوراد  سک 

نارامیب .داد  مهاوخ  تاجن  ار  دوخ  هفرح  یگدنز و  سّدقت ،

.منک یم  راذگاو  نف  لها  هب  ار  نآ  درک و  مهاوخن  لمع  ار  راد  گنس 
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صوصخب هدـننک  هدولآ  يدارا و  تشز  راک  ره  زا  دـشاب و  نارامیب  لاـح  هب  ندوب  دـیفم  دـصق  هب  موش ، لـخاد  هک  يا  هناـخ  ره  رد 
یگدـنز رد  ار  هچنآ  هفیظو  ماجنا  نیح  رد  .درک  مهاوخ  بانتجا  هدرب -  هچ  دنـشاب و  هدازآ  هچ  نادرم -  نانز و  اـب  راـجنهان  لاـمعا 

هماندنگوس نیا  مامت  رگا  .درپس  رارسا  هنیجنگ  هب  دیاب  ار  بلاطم  لیبق  نیا  اریز  تفگ ، مهاوخن  سک  چیه  هب  مونشب ، ای  منیبب و  مدرم 
ار نآ  رگا  یلو  مشاـب ، دنلبرـس  نادرم  نیب  هشیمه  موش و  رادروخرب  دوخ  هفرح  یگدـنز و  تفارـش  زا  منک ، راـختفا  نآ  هب  ارجا و  ار 

.مشاب راسمرش  هدنکفارس و  نادرم ، نیب  هراومه  مربن و  هرهب  دوخ  يا  هفرح  یگدنز و  تارمث  زا  منک  ضقن 
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قالخا ملع  فیرعت 

هراشا

رگا یلو  دنیوگ ، یم  یقالخا  يدرف  دشاب ، اراد  ار  هدیدنسپ  ياهقلُخ  همه  هک  یسک  هب  .تسا  قلخ  نآ  درفم  و  عمج ، قالخا »  » هملک
شوخ يزاون ، ناـمهیم  رگا  ًـالثم  دوب ، دـهاوخن  یقـالخا  يدرف  رگید  تروص  نیا  رد  دـشاب ، يو  رد  مه  دنـسپان  تافـص  اـی  تفص 

ار وا  ياهیبوخ  تداسح  ینعی  تسین ، وا  رد  ینـسُح  چیه  رگید  تسه ، زین  ّربکتم  ای  دوسح  هک  دشاب  یـصخش  تافـص  زا  يدروخرب 
یم زورب  ار  دوخ  بسانتم  ياهراک  هک  تسا  یناسفن  یتیفیک  تشرـس و  يوخ و  ياـنعم  هب  قلُخ  رگید ، تراـبع  هب  .دـنک  یم  ناـهنپ 

ار یتسود  ناسنا  يوخ  هک  یـسک  فیرعت ، نیارباـنب  .دـنارب  دوخ  زا  ار  تفـص  يوخ و  نآ  دـناوت  یمن  ناـسنا ، هک  يا  هنوگ  هب  دـهد 
رد یناهفـصا  بغار  .تسا  هدـمآرد  هکلم  تروص  هب  وا  يارب  قلُخ  نیا  نایقطنم  هتفگ  هب  دوب و  دـهاوخ  تسود  مدرم  هراومه  دراد ،
قلُخ یلو  تسا  مادناو  نت  يرهاظ  لکـش  هرابرد  قلَخ  هک  نیا  زج  تسا ، هشیر  کی  زا  قلُخ  قلَخ و  هک  تسا  نآرب  تادرفم »  » باتک

يارب دوش و  یم  هتفگ  اهیوخ  اهتلـصخ و  هنوگ  همه  هب  قالخا  هتبلا  .دوش  یم  تفاـیرد  قیقد  شنیب  اـب  هک  تسا  ییایاجـس  هب  طوبرم 
صخشم تشز  ای  ابیز  تفص  اب  ار  نآ  روظنم ، ندش  نشور  يارب  هک  دیآ  یم  مزال  نیمه 

تشز دنسپان و  یساپسان ، تسابیز و  راتفگ ، رد  یتسار  مییوگب  ًالثم  مینک و 
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.تسا

زا بتکم  هس  اهنآ ، نایم  رد  هک  هتـشاد  دوجو  ینوگانوگ  ياهبتکم  تسیچ ، قالخا  همـشچرس  هک  نیا  هرابرد  هتـشذگ ، ياـهنامز  زا 
دب ای  بوخ  زیچ  چـیه  دـیوگ : یم  دـنک و  یم  در  ار  یتاذ  حـبق  نسُح و  هک  هرعاـشَا ، بتکم  .تسا 1 - رتزیگنا  ثحب  رتـمهم و  همه 
زا .تسا  هدومرف  یهن  نآ  زا  ار  مدرم  دـنوادخ  هک  تسا  يراک  دـب ، هداد و  نامرف  نآ  ماـجنا  هب  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  بوخ  .تسین 
هک تسا  بوـخ  ببـس  نیا  هب  نارگید  هب  یکین  هدرک و  عـنم  نآ  زا  دـنوادخ  هک  تسا  دـب  تهج  نآ  زا  یـشکمدآ  بتکم ، نیا  رظن 

همه نادـجو  اریز  تسین ، لالدتـسا  هب  يزاـین  بتکم ، نیا  ندرک  در  يارب  .تسا  هداد  ناـمرف  نآ ، نداد  ماـجنا  هـب  ار  مدرم  دـنوادخ 
عماوج همه  رد  قافن  ییورود و  هدیدنـسپ و  کین و  اج ، همه  رد  ناگدـید ، متـس  زا  يراد  بناـج  هک  دـهد  یم  یهاوگ  نادـنمدرخ 

هدـش هداهن  هّدام  تلاصَا  هیاـپ  رب  هک  بتکم  نیا  ییارگیداـم : بتکم  .تسا 2 - تشز  تسردان و  یناـمز ، ره  اـج و  ره  رد  يرـشب و 
لیخب و ناسنا  يوس  زا  دـسح  لخب و  ًالثم  هک  انعم  نیا  هب  دـناد ، یم  يداصتقا  طباور  ار  ناسنا  تشرـس  يوخ و  همه  يانبریز  تسا ،
هب هدنیآ  نیمأت  يارب  دنز و  یم  زابرـس  ندرک  هنیزه  زا  نیمه ، يارب  تسا و  نارگن  شا  هدنیآ  زا  لیخب  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دوسح 
یم تداسح  راد  هیامرـس  ییاراد  هب  دـنک ، یم  یگدـنز  ربارباـن  یتاـقبط و  يا  هعماـج  رد  نوچ  زین ، دوسح  .دروآ  یم  ور  زادـنا  سپ 
سپ .دناد  یم  اور  زاجم و  تسا ، هتخودنا  ار  نارگراک  جنرتسد  هک  تهج  نآ  زا  ار  راد  هیامرـس  لاوما  لواپچ  تراغ و  زین  و  دزرو ؛

رد تسا و  یتاقبط  هعماج  دنیارف  تافص ، هنوگ  نیا  .دنارورپ  یم  ار  ...و  وگغورد  دزد و  هک  تسا  نآ  يداصتقا  طباور  هعماج و  نیا 
! دنام یمن  ...و  يدزد  دسح ، غورد ، يارب  ییاج  دور ، یم  نایم  زا  تاقبط  هک  یتسینومک  ماظن 
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ياهنامرف ار  یقـالخا  ماـکحا  دروآ و  یم  باـسح  هب  یعقاو  یتاذ و  يرما  ار  حـبق  نسُح و  مالـسا ، سدـقم  نید  مالـسا :  بتکم  - 3
طوبرم ار  یقالخا  ياهشزرا  دنک و  یم  تیاکح  ینیع  ياهتیعقاو  زا  اهروتسد  نیا  هک  تسا  نآ  رب  هکلب  درامش ، یمن  ضحم  ییاشنا 
تداعـس یقیقح و  لامک  هب  ناسنا  نآ  تیاعر  اب  هک  تسا  نآ  یمالـسا  قـالخا  رگید  یگژیو  .دـناد  یم  ناـسنا  يراـیتخا  لاـمعا  هب 

رگا دراد و  یگتـسب  لامک  دح  هب  وا  ندناسر  اب  نآ  هطبار  هب  ناسنا ، يرایتخا  راک  یقالخا  شزرا  نیمه ، يارب  .دـسر  یم  یناهجود 
تسا دنوادخ  هب  یکیدزن  لامکدح ، نیرتالاب  مالسا  بتکم  رد  .دیآ  یم  رامش  هب  تلیذر  یقالخادض و  دراد ، زاب  لامک  زا  ار  ناسنا 

رد ار  ناسنا  ییاهن  لامک  مالسا ، .دیآ  یم  دوجو  هب  ینابرهم و ...  یکاپ ، تلادع ، دننام  یقالخا  ياهروتسد  نتسب  راک  هب  رثا  رد  هک 
.دراگنا یم  هتسباو  ییادخ  ياهنامرف  هب  لمع  اب  ار  دح  نیا  هب  ندیسر  دناد و  یم  گرزب  يادخ  اب  وا  يدوجو  هطبار  هب  ندیشخبورین 

قالخا ملع  عوضوم 

.دنک یم  ثحب  اهناسنا  راتفر  لامعَا و  كولس و  هرابرد  ملع  نیا 

قالخا ملع  فده 

ساسارب يا  هعماج  نتخاس  ملع ، نیا  فده  رگید ، یترابع  هب  .تسا  راتفر  رد  شزغل  اطخ و  زا  ناسنا  يرادهاگن  قالخا ، ملع  فده 
.دننک یگدنز  یبوخب  مه  رانک  رد  دارفا ، هک  نانچنآ  تسا ، نواعت  تداعس و  تینما و 
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مالسا رد  قالخا  ملع  تیمها 

نتخاس لماک  ار  دوخ  تثعب  فادـها  زا  یکی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  .تسا  قـالخا   (1) مالـسا هناگ  هس  ناکرا  زا  یکی 
نداد قوس  يارب  هک  تسا  يا  هدنزرا  یقالخا  بلاطم  ياراد  دیجم ، نآرق  تایآ  زا  يدایز  دادعت  .تسا  هدرک  مالعا  قالخا ، مراکم 

فیصوت  (2)« میظع قلخ  یلعل  کَّنِا  : » ترابع اب  ار  مرکا  ربمایپ  لاعتم ، دنوادخ  .دبای  یم  یناوارف  تیمها  یعقاو  لامک  يوس  هب  رـشب 
.تسا هدرک 

قالخا ماسقا 

.قالخا مراکم  قالخا 2 - نساحم  - 1 دوش : یم  میسقت  هتسد  ود  هب  قالخا 

تیلست نارامیب و  تدایع  راتفگ ، رد  بدا  مدرم ، هب  مارتحا  ندوب ، مسبتم  ییورشوخ ، ندز ، كاوسم  دننام  یتافـص  قالخا :  نساحم 
رد دزاس و  یم  راداو  لباقتم  مارتحا  بدا و  هب  ار  مدرم  قالخا ، ِنساحم  .دنا  هدـش  یفرعم  قالخا  نساحم  رامـشرد  ناگدز  تبیـصم 

.دروآ یم  دوجو  هب  ّتبحم  رهم و  هعماج ،

، يدرمناوج يراکادف و  تناما ، دهع ، هب  يافو  فاصنا ، لدع و  نتسبراک  هب  تلیضف ، قح و  تیاعر  لیبق  زا  یتافـص  قالخا : مراکم 
.تسا قالخا  مراکم  ءزج  تاساوم  راثیا و 

دیاب ناکـشزپ  .دـنک  یم  میظنت  ناشنارامیب  رگیدـمه و  اب  ار  ناکـشزپ  راتفر  هک  ینیناوق  زا  تسا  ترابع  مالـسا : رد  یکـشزپ  قالخا 
.دنزرو بانتجا  دنسپان  هدیهوکن و  لامعَا  زا  دننک و  زهجم  هدیدنسپ  موسر  تاداع و  هب  ار  دوخ 

ص:30

.قالخا ماکحا ، دیاقع ، زا : دنترابع  مالسا  هناگ  هس  ناکرا  - 1
.4  / ملقلا - 2
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هب نوچ  .تسا  رکنم  زا  هدـننک  یهن  فورعم و  هب  هدـننک  رما  یکـشزپ ، قالخا  ملعم  هک  دوش  یم  لصاح  هجیتن  نیا  قوف ، فیرعت  زا 
مشخ و هک  يا  هدـیهوکن  تافـص  زا  هدرک  نّیزم  یناسنا  یلاـع  هدیدنـسپ و  تافـص  هب  ار  دوخ  هک  دـهد  یم  ار  شنیب  نیا  ناکـشزپ 

باکترا زا  دشاب و  هدیدنـسپ  تافـص  ياراد  دیاب  دوخ  یکـشزپ ، قالخا  ملعم  نیاربانب ، .دـنیامن  زیهرپ  دزیگنا ، یمرب  ار  یهلا  بضغ 
: هنرگ دشاب و  اراد  دوخ  دیاب  ادتبا  دهد ، یم  نارگید  هب  هچنآ  ینعی  دنک ، زیهرپ  یصاعم 

شخب یتسهزا  هتفایان  تاذ 

شخب یتسه  دوب  هک  دناوت  نوچ 

یهت بآز  دوب  هک  يربا  کشخ 

(1) یهد بآ  تفص  يو  زا  دیان 

تاذ شهوکن  دروم  دهد ، یمن  ماجنا  يا  هتـسیاش  لمع  چـیه  دوخ  یلو  دـنک  یم  قیوشت  هتـسیاش  ياهراک  هب  ار  يرگید  هک  یـسک 
(2) »!؟ دیرب یم  دای  زا  ار  ناتدوخ  دیهد و  یم  نامرف  یکین  هب  ار  مدرم  هنوگچ  : » دوش یم  عقاو  یهلا  سدقا 

یکشزپ قالخا  دروم  رد  یتایلک 

نیرتمهم زا  لصف ، نیا  هک  ارچ  تسا ، هدوب  هجوت  دروم  زین  حیسم  دالیم  زا  شیپ  هکلب  هدماین ، دوجوب  یگزات  هب  یکشزپ  قالخا  ملع 
دیفم عامتجا  يارب  اـهنت  هن  دـشابن ، سفن  بیذـهت  قـالخا و  اـب  مأوت  ملع ، رگا  تسا  یهیدـب  .دور  یم  رامـش  هب  بط  ملع  ياهـشخب 

رد ینید  ناـیاوشیپ  دـننام  ناکـشزپ  ناتـساب ، ناریا  رد  .دزومآ  یم  يو  هب  ار  بیبط  راـتفر  زرط  ملع  نیا  .دراد  مه  ناـیز  هکلب  تسین ،
ياعد يزاوها ، یـسوجم  ساـبع  نب  یلع  ياـه  هماندـنگوس  .دـندوب  نارگید  ياـمنهار  تعاجـش ، یکاـپ و  یتسرد ، یتسار ، یکین ،

، نارمعوبا تاجانم  ناکشزپ و 

ص:31

ص469. مود ، پاچ  يدعس ، تاراشتنا  ینالیگ ، سّردم  یضترم -  اقآ  همدقم  حیحصت و  هب  یماج ، گنروا ، تفه  يونثم  - 1
.44  / هرقب - 2
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مزال ناکـشزپ  يارب  اهزردنا ، اهاعد و  اه ، هماندـنگوس  نیا  رد  .تسا  هدرک  یم  قیوشت  طارقب ، ياهزردـنا  زا  يوریپ  هب  ار  ناکـشزپ 
.تسا هتشاد  زاب  توخن  ربک و  يدنسپدوخ و  زا  ار  نانآ  هدش ، هتسناد 

ص:32
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یکشزپ تیمها 

هراشا

مهارف ار  نامدرم  كاروخ  هک  تسا  نآ  يارب  يزرواشک  شزرا  ًالثم  دراد ، یگتسب  نآ  هجیتن  هب  يا  هشیپ  ملع و  ره  شزرا  تیمها و 
گرم هاگ  هک  اجنآ  ات  دراد  راکورس  اهناسنا  تشادهب  یتسردنت و  تمالـس و  اب  هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  زین  یکـشزپ  شزرا  .دنک  یم 

دراد هعماج  رد  هک  یماقم  جرا و  نیا  هب  هجوت  اب  دیاب -  کشزپ  نیاربانب ، .تسا  کشزپ  ششوک  تمدخ و  ورگ  رد  درف ، یگدنز  و 
هک دشاب  رادروخرب  یگژیو  نینچ  زا  دناوت  یم  یتقو  کشزپ ، هک  تسا  یعیبط  .دشاب  هتشاد  زین  يا  هتسیاش  هژیو و  يوخ  قالخا و  - 

: دنیوگ یم  نامدرم  زا  یخرب  : » دیامرف یم  هراب  نیا  رد  نآرق  .دشاب  یناهج  نآ  شاداپ  ادـخ و  شفدـه  هداهن  رتارف  یماگ  تایّدام  زا 
رد ام  هب  اراگدرورپ ، دـنیوگ : یم  رگید  یخرب  .تسین و  يا  هرهب  ناهج  نآ  رد  نانیا  يارب  هد ، ناماس  ار  ام  يایند  راـک  اراـگدرورپ ،

دـنرب و یم  هرهب  دـنا ، هدرک  هچنآ  زا  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا ، .راد  هاگن  شتآ  دـنزگ  زا  ار  ام  هدـب و  یکین  ناهج  نآ  ناـهج و  نیا 
دننام فرـص ، ِيّدام  فادها  نتـشاد  هک  میبای  یم  رد  الاب  ياه  هیآ  هب  هجوتاب   (1)« .دنک یم  یگدیـسر  اهباسح  هب  يدوز  هب  دنوادخ 

هدیهوکن مالسا  رظن  زا  يروآ ، مان  ییاراد و  ماقم ، هاج ، هب  ندیسر 

ص:33

.200  / هرقب - 1
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یمرب ار  یکشزپ  لغش  هک  یسک  نیاربانب ، .دوب  دهاوخن  تبقاع  شوخ  تخبشوخ و  دشاب ، هتشاد  یشرگن  نینچ  یکشزپ  رگا  تسا و 
قذاح و دوخ  راکرد  .دشاب 2 - تلیـضف  یتسرد و  زا  ییوگلا  شنارامیب  يارب  هک  اجنآ  ات  دنک  هشیپ  ار  ادخ  ياوقت  - 1 دیاب : دنیزگ ،
: تسا هدومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  .دزروب  ینابرهم  ییورـشوخ و  نارامیب ، هب  تبـسن  دـشاب و  راکتـسرد  نیما و  هدوب ، هدومزآراک 
زا یخرب   (1)« .دنک شـشوک  دوخ ، شنادرب  ندوزفا  يارب  دهد و  دنپ  نارگید  هب  دشاب و  سرتادخ  دیاب  دـنک ، هشیپ  یکـشزپ  هکره  »

، زور هنابـش  ره  رد  دیاب  دنک ، لابند  ار  زور  شناد  ياه  هدوزفا  دـهاوخب  کشزپ  رگا  دـنیوگ : یم  یکـشزپ  شناد  رد  نارظن  بحاص 
.دنک یکشزپ  ياه  هزات  هعلاطم  فرص  ار  دوخ  تقو  زا  تعاس  دنچ 

مالسا رظن  زا  یکشزپ  تیمها 

یکی ( 1360  ) هغالبلا جهن  هرازه  هرگنک  هماندای  باتک  رد  .تسا  هدش  یصاخ  تیانع  هجوت و  تشادهب  یکشزپ و  ملع  هب  مالسا  رد 
هغالبلا جهن  رد  هک  يدراوم  هب  هلاقم  نیا  رد  .دننک  هعجارم  نآ  هب  نادنم  هقالع  تسا  هتسیاش  هک  تسا  هتـشون  یبلاج  هلاقم  دیتاسا  زا 
هدومرف یفرعم  حور  بیبط  ناونع  هب  ار  دوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  اجنآ  ات  دوش  یم  هراشا  هدش ، تبحـص  تبابط  بط و  زا 

هب ملع  ثیدح ، نیا  رد   (3)« نایدالا ملع  نادبالا و  ملع  ناملع ، ملعلا  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  زا   (2) .تسا
رب مّدقم  نادبَا ، ملع  هک  تسا  هجوت  بلاج  .تسا  هدش  میسقت  نایدا  ملع  نادبا و  ملع 

ص:34

ثیدح 33. ، 62/74 راونالاراحب ، - 1
صص 235-269. لوا ، پاچ  هغالبلا ، جهن  داینب  یسیفن ، بارتوبا  رتکد  هلاقم  (، 1360-140  ) هغالبلا جهن  هرازه  هرگنک  هماندای  - 2

ص18. مالسلا ،  هیلع  قداصلا  مامالا  بط  - 3
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، دشاب ملاس  ندب  یتقو  .تسا  ملاس  ندب  رد  ملاس ، لقع  هک  تسا : فورعم  مدرم  نیب  رد  هک  تلع  نیا  هب  دیاش  هدش ؛ رکذ  نایدا  ملع 
یفورعم ثیدح  رد  زین  .دمآ  دهاوخ  تسد  هب  نید  هب  تبسن  یعقاو  تخانش  لقع ، کمک  اب  تشاد و  دهاوخ  یحیحـص  رکفت  ناسنا 

دیاب ناملسم  دقتعم و  دارفا   (1) «. تسا نامیا  ياه  هناشن  زا  یکی  تفاظن  : » تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  زا 
لمع هب  يریگـشیپ  رادریگاو  ياـهیرامیب  راـشتنا  هعاـشا و  زا  دوش ، تیاـعر  قوف  دروـم  رگا  هک  تسا  یهیدـب  دنـشاب  زیمت  فـیظن و 

، یـسابع هفیلخ  نوراه  .مینک  هراشا  دیـشرلا  نوراه  ینارـصن  کـشزپ  ناتـساد  هب  تسین  تبـسانم  یب  هنیمز  نیمه  رد  .دـمآ  دـهاوخ 
زا نآرق  رد  تفگ : دوب ، یمالـسا  نادنمـشناد  زا  هک  دـقاو  نب  نسح  نب  یلع  هب  يو  يزور  .دوب  ینارـصن  هک  تشاد  قذاح  یکـشزپ 
نب نسح  نب  یلع  .نایدا  ملع  نادبا و  ملع  تسا : تمـسق  ود  ملع  دـییوگ  یم  امـش  هک  نآ  لاح  دوش و  یمن  هدـید  یبلطم  بط  ملع 

فارـسا یلو  دیـشونب  دـیروخب و  : » تسا نیا  نآ  هدرک و  عمج  هیآ  فـصن  رد  ار  بط  همه  لاـعتم ، دـنوادخ  داد : خـساپ  وا  هب  دـقاو 
«(2) .دینکن

ازیرامیب لماوع  نآ ، رثا  رد  هک  دیآ  یم  دوجو  هب  یلادـتعا  مینک ، لمع  ثیدـح ) نآرق و   ) مالـسا یقالخا  تراوتـسد  هب  رگا  یتسارب 
.تفر دهاوخ  نیب  زا  يرامیب  داجیا  طیارش  هجیتن  رد  و  تشاد ، دنهاوخن  ار  ندب  رد  ذوفن  تردق 

ص:35

ص636. هحاصفلا ، جهن  - 1
.31  / فارعا - 2
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یمالسا هعماج  رد  کشزپ  ماقم 

نیا هک  دـنراد  وزرآ  سرادـم  نازومآ  شناد  همه  .تسا  هجوت  نایاش  هک  دراد  یخماش  ماقم  عامتجا  عرـش و  لقع و  رظن  زا  کشزپ 
درف کـی  يارب  هک  دوب  لـیاق  ار  یمارتـحا  ناـمه  کـشزپ  يارب  عاـمتجا  میدـق ، ياـهنامز  رد  .ددرگ  ناـنآ  بیـصن  يزور  تداـعس ،

بیبط اـنبولق و  بیبـح   » هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربـمغیپ  زا  .دـنا  هدرک  یفرعم  سوفن  بیبـط  ار  دوخ  یهلا  ناربماـیپ  .یناـحور 
: دیوگ یم  نینچ  ایبنا  نابز  زا  يونثم  رد  يولوم  .تسا  هدش  ریبعت   (1)« انسوفن

قح نادرگاش  مینابیبط  ام 

(2) قلفناف ار  ام  دید  مزلق  رحب 

: میروآ یم  اج  نیا  رد  ار  نآ  همجرت  هک  تسا  هدش  لقن  یثیدح  سوواط  نبدیس  زا 

ملع یکـشزپ و  شناد  هلمج  زا  تخومآ  وا  هب  ار  يزیچ  ره  شناد  ملع و  لاـعتم  دـنوادخ  دـمآ ، دورف  نیمز  هب  مدآ  ترـضح  یتـقو  »
هرابرد . (3)« ار موجن 

ص:36

.دشن   تفای  نآ  يارب  يذخأم  اّما  دنیوگ ، یم  نخس  زاغآ  رد  ربنم  لها  هک  روهشم  تسا  يا  هلمج  - 1
ص516. موس ، رتفد  مهد ، پاچ  ریبکریما ، نوسلکین ، مامتها  یعس و  هب  یخلب ، دمحم  نیدلا  لالج  يونعم ، يونثم  - 2

.2/78 راحبلا ، هنیفس  - 3
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ترخآ ایند و  ياهراک  يارب  مدرم  هک : تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  یثیدـح  یمالـسا  هعماج  رد  کشزپ  هب  زاین 
دروم ریـصب و  یکـشزپ  .هتـسیاش 3 - وـکین و  ییاورناـمرف  .راـگزیهرپ 2 - دنمــشناد و  یهیقف  - 1 دـنراد : زاـین  زیچ  هس  هـب  شیوـخ 

(1) .دامتعا

ص:37

.2/78 راحبلا ، هنیفس  - 1
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مالسا هاگدید  زا  رامیب  تلزنم  ماقم و 

یتقو ناسنا  .دنک  یم  شیامزآ  اهیراتفرگ  ماسقا  عاونا و  هب  ار  وا  رشب ، هتفهن  ياهدادعتسا  شرورپ  تیبرت و  روظنم  هب  گرزب  دنوادخ 
هرهب نآ  زا  دـناد و  یم  ار  یتمالـس  تمعن  ردـق  یـسک  .دریگ  رارق  نوگانوگ  ياـهیراتفرگ  ضرعم  رد  هک  دوش  یم  هدـیدبآ  هتخپ و 

هک ماع  تسا  ینوناق  یهلا ، شیامزآ  ناحتما و  .دـنک  سمل  ار  يرامیب  جـنر  دـباوخب و  يرامیب  رتسب  رد  یتدـم  هک  دَرب ، یم  هتـسیاش 
هدمآرد و یهایگ  تروص  هب  هک  دـنک  یم  راکـشآ  ار  دوخ  هتفهن  ياهدادعتـسا  یعقوم  هایگ  هناد  .دوش  یم  یتسه  ناهج  مامت  لماش 

ترارح هروک  رد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  لباق  یتقو  نهآ  .دنک  تمواقم  دریگب و  رارق  اهنافوط  اهداب و  اهیدرـس و  اهیمرگ و  لباقم  رد 
اهیتخـس تاـمیالمان و  لـباقم  رد  هک  دـهد  همادا  دوـخ  یگدـنز  هب  دـناوت  یم  یتـقو  زین  رـشب  عوـن  .ددرگ  یتارییغت  شوختـسد  هـتفر 
نیاربانب  (1)« ءالولل ءالبلا  : » دنا هتفگ  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  .دوش  داجیا  تمواقم  يورین  وا  رد  جیردتب  هک  اجنآ  ات  دنک  یگداتـسیا 

هنیمز نیا  رد  .دراد  يدایز  هجوت  وا  هب  لاعتم  دنوادخ  اریز  هدش ، عقاو  قح  يرهم  یب  بضغ و  دروم  رامیب ، درف  هک  دوش  روصت  دیابن 
: مینک یم  افتکا  ثیدح  ود  رکذ  هب 

ص:38

یم شرتشیب  الب  ماج  تسا   رتبّرقم  مزب  نیا  رد  هک  ره  تسا : هدـمآ  ناـمه ، لـیذ  ادـخهد  ربکا  یلع  ناورداـش  مکح  لاـثما و  رد  - 1
.دنهد

مالسا رد  یکشزپ  قالخا  ای ، ناملسم ، ناکشزپ  www.Ghaemiyeh.comنیئآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 104زکرم  هحفص 46 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13921/AKS BARNAMEH/#content_note_38_1
http://www.ghaemiyeh.com


هب و  تسا ؛ دـنوادخ  لیلهت  وا ، هحیـص  حـیبست و  ضیرم ، هلان  یلع ! ای  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا 
تخت يور  راـمیب  باوخ   (1)« .دراد ار  هّللاـالا » هلاـال   » نتفگ باوث  وا  هحیـص  هّللا و  ناحبـس  رکذ  باوث  ضیرم  هلاـن  رگید ، تراـبع 

یم هزرابم  دـگنج و  یم  ادـخ  نمـشد  اب  هک  تسا  نآ  لثم  دـتلغب ، رگید  يولهپ  هب  ییولهپ  زا  يرامیب  هاگره  .تسا  تدابع  يراـمیب 
شناهانگ مامت  دـنک ، یم  تکرح  عامتجا  ناـیم  رد  راـمیب  هک  یماـگنه  يدوبهب ، زا  سپ  دراد .) ار  ادـخ  هار  رد  داـهج  باوث   ) دـنک

ناردپ هطـساو  اب  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  زا  يرگید  ثیدح  رد  .تسا  هتفای  دـلوت  هزات  هک  تسا  یـسک  دـننام  هدـش  هدیـشخب 
خیبوت و ار  ناگدنب  زا  یـضعب  لاعتم  دـنوادخ  تمایق  زور  رد  : » هک تسا  هدـش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  شراوگرزب 
! اراگدرورپ هزیکاپ  دنک : یم  ضرع  هدنب  يدماین ؟ نم  تدایع  هب  ارچ  مدش ، ضیرم  یتقو  نم ، هدنب  دیامرف : یم  دـنک و  یم  شنزرس 

وت ناملـسم  ردارب  دـیامرف : یم  باوج  رد  دـنوادخ  .یناگدـنب  هدـنهد  شرورپ  ادـخ و  وت  يوش ؛ راـمیب  هک  یتـسه  نآ  زا  رت  هزنم  وـت 
وت تاجایتحا  یتفای و  یم  وا  دزن  ارم  یتفر ، یم  وا  تدایع  هب  رگا  دنگوس ، ملالج  تزع و  هب  يدرکن ؟ تدایع  ار  وا  ارچ  دش ، ضیرم 
نیا رد   (2)« .متـسه میحر  ناـمحر و  نم  .تسا  نم  ناـمیا  اـب  هدـنب  تمارک  رطاـخ  هب  وـت  يارب  تمحر  نیا  مدرک و  یم  هدروآرب  ار 

هب ار  وا  يرامیب  دـنوادخ  هک  تسا  مرتحم  يا  هزادـنا  هب  ضیرم  - 1 دوش : یم  رکذ  راصتخا  روط  هب  هک  دراد  دوجو  یتاـکن  ثیدـح 
تسا و رظان  رضاح و  اج  همه  رد  یهلا  سدقا  تاذ  .يدماین 2 - نم  تدایع  هب  مدوب و  ضیرم  نم  دیوگ  یم  دهد و  یم  تبسن  دوخ 

یگدیـسر رامیب  هب  یهلا  سدقا  تاذ  رـضحم  رد  بدا  لامک  اب  دیاب  کشزپ  ناگدننک و  تدایع  .دراد  هجوت  نادنمدرد  نارامیب و  هب 
.دننک

ص:39

.2/534 راحبلا ، هنیفس  - 1
.2/635 هعیشلا ، لئاسو  - 2
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رد .تسا  هدـش  هراشا  هدـننک ، تداـیع  ياهیدـنمزاین  دروآرب  هب  ثیدـح  نیا  رد  نوچ  دوش ، یم  باجتـسم  راـمیب  نیلاـب  رد  اـعد  - 3
هک دـنادب  دـیاب  کشزپ  - 4 «. (1) دوش یم  باجتـسم  ناگدـننک  تدایع  هراـبرد  ناراـمیب  ياـعد  : » هک تسا  هدـمآ  يرگید  ثیدـح 

ار نیا  تقایل  دـشاب و  لاعتم  دـنوادخ  رـضحم  رد  روشحم و  ناراـمیب ، اـب  هشیمه  هک  تسا  هتفاـی  ار  قیفوت  نیا  اریز  تسا ، دـنمتداعس 
.دنک يرپس  ار  دوخ  رمع  یسدقم  طیحم  رد  هک  هتشاد 

ص:40

.2/285 راحبلا ، هنیفس  - 1
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رامیب کشزپ و  طباور 

ملع و اب  هاگنآ  تسیچ ؟ عامتجا  هدنهد  لیکشت  رـصانع  مینادب  دیاب  ادتبا  هعماج ، اب  ای  رامیب  اب  کشزپ  طباور  یگنوگچ  نییبت  زا  لبق 
هدنهد لیکشت  رصانع  دنیوگ  یم  دنرادن  یهلا  شنیب  هک  اه  یـضعب  .میزادرپب  رامیب  اب  کشزپ  دروخرب  هویـش  نایب  هب  لماک ، یهاگآ 

ای تعیبط  اب  ناسنا  هطبار  ای  ناسنا و  اب  ناسنا  ندـش  وربور  دروخرب و  ای  هطبار  .هطبار  .تعیبط -  .ناسنا -  زا - : دـنترابع  عاـمتجا  ره 
رب هوالع  دـنراد ، یهلا  شنیب  هک  ییاهنآ  .تسا  هدـش  نایب  نوگانوگ  ياهتروص  هب  فلتخم ، ياهینیب  ناهج  بسحرب  جراـخ ، ناـهج 

(1)« هفیلخ ضرالا  یف  لعاج  ّینا   » هفیرش هیآ  هب ، دوخ  ياعدا  تابثا  يارب  دننک و  یم  ناونع  زین  ار  يرگید  هطبار  قوف ، عوضوم  هس 
يا هفیلخ  نیمز  يور  رد  نم  دومرف : ناگتشرف  هب  دنوادخ  هک  یماگنه  .دنیامن  یم  هراشا 

رارق نیمز  يور  رد  ار  یسک  ایآ  دنتفگ : ناگتشرف  مهد ، یم  رارق  دوخ  يارب 

ص:41

.30  / هرقب - 1
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هک یخـساپ  زا  میرامـش ؟ یم  هزنم  كاپ و  میراد و  یم  گرزب  ار  وت  اـم  هک  نآ  لاـح  دـنک ، يزیرنوخ  داـسف و  نآ  رد  هک  یهد  یم 
ناگتشرف لاعتم ، دنوادخ  هک  دیآ  یمرب  نینچ   (1)« دیناد یمن  امش  هک  مناد  یم  ار  ییاهزیچ  نم  : » هک دهد  یم  ناگتشرف  هب  دنوادخ 

رـصانع مینادـب  میهاوخ  یم  هیآ ، نیا  هب  هجوـت  اـب  نوـنکا  .تسا  هدـنکفا  یپ  نیمز  يور  ار  يا  هعماـج  داـینب  هک  دزاـس  یم  هاـگآ  ار 
.تسا هّللا »  » نآ میرب و  یم  یپ  زین  يرگید  رصنع  هب  دروم ، نیارد  نآرق  ریبعت  زا  .دنمادک  هعماج  نیا  هدنهد  لیکشت 

هک مییوگب  دـیاب  قوف  بلاطم  ناـیب  زا  سپ  تعیبط .) ناـسنا و   ) هیلع ٌفلخَتـسم  ناـسنا )  ) فلخَتـسم هّللا ،)  ) فلِختـسم رگید  ریبعت  هب 
دیاب هنوگچ  جراخ ، ناـهج  تعیبط و  اـب  وا  هطبار  زین  رگید و  ياـهناسنا  شدوخ و  اـب  ناـسنا  هطبار  نینچمه  ادـخ و  اـب  ناـسنا  هطبار 
هجوت شدنزرف  هب  میکح  نامقل  حـیاصن  هب  هک  تسا  یفاک  نتـشیوخ ، مدرم و  اب  ناسنا  هطبار  ادـخ و  اب  ناسنا  هطبار  دروم  رد  .دـشاب 

بلق زامن  «. (2) تـسا قلاخ  اب  وت  دنویپ  نیرتمهم  زامن  اریز  راد ، اپب  ار  زامن  مدنزرف  : » دـیامرف یم  نینچ  دروم  نیا  رد  دـنوادخ  مینک ،
ندـناوخن .دـنک  یم  مکحتـسم  ادـخ  اب  ار  ام  طابترا  هیاپ  زامن  دزاس  یم  نشور  ار  یگدـنز  كاپ و  ار  ناسنا  حور  رادـیب و  ار  ناـسنا 

، دـنادرگبور نم  دای  زا  سک  ره  : » دـیامرف یم  رگید  هیآ  رد  تسادـخ  رکذ  زامن  .دوش  یم  ادـخ  اـب  ناـسنا  هطبار  عطق  بجوم  زاـمن ،
.(3)« تخیگنا میهاوخرب  روک  ار  وا  تمایق  زور  دش و  دهاوخ  گنت  وا  رب  یگدنز 

شدوخ اب  ناسنا  طابترا  رگید و  ياهناسنا  اب  ناسنا  طابترا  دروم  رد 

ص:42

.30 ، / هرقب - 1
.17 ، / نامقل - 2

(3 - ) 3
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ار يرورغم  ربـکتم  چـیه  دـنوادخ  هک  اریز  ورن ، هار  نیمز  يور  هـب  هـنارورغم  .نادرگمرب  يور  مدرم  زا  ییاـنتعا  یب  اـب  : » دـیامرف یم 
ارچ نزم ، دایرف  وگب و  نخس  هتسهآ  .شاب  لدتعم  نتفگ  نخس  رد  نک و  تیاعر  ار  لادتعا  تنتفر  هار  رد  مرسپ ، .دراد  یمن  تسود 

نتفرگ هدرب  هیاپ  رب  هن  تسا ، راوتـسا  توخا  لصارب  اهناسنا  ریاس  اـب  ناـسنا  هطبار  «. (1) تـسا نارخ  يادص  اهادص ، نیرت  تشز  هک 
اب ناسنا  هطبار  رد   (2) .دنتسه رگیدکی  ناردارب  نامیا ، اب  ياهناسنا  انامه  : » دیامرف یم  دنوادخ  .اهنآ  زا  یشک  هرهب  رامثتسا و  دارفا و 

، نیمز اب  ناسنا  هطبار  .تسادـخ  ِنآ  زا  دراد ، دوجو  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچره  یلک  روط  هب  دراد ، دوجو  يداـیز  ثحب  زین  تعیبط 
نتخاس مورحم  يدادادـخ و  هیامرـس  ندروآرد  راصحنا  هب  .تسا  نیمز  يور  رد  ادـخ  لـیکو  هفیلخ و  رـشب  .تسا  فلختـسم  هطبار 

«(3) .دنتـسه نم  يـالکو  نادـنمتورث  لاـیع و  ارقف  تسا و  نم  ِنآ  زا  تورث ، : » دـیامرف یم  دـنوادخ  اریز  تساوراـن ، نآ  زا  نارگید 
هتـشادن يا  هرهب  هنوگ  چیه  نارگید  دـنوش و  دـنم  هرهب  ناشدوخ  ًافرـص  هک  نیا  هن  دـنهدب  نادنمتـسم  هب  ارم  لام  هک  دـنراد  تلاکو 

ات هکلب  دنک ، متـس  نارامیب  رب  دیابن  دراد ، يا  هشیپ  نینچ  هک  یـسک  .تایدام  يارب  هن  دـنک ، تبابط  ادـخ  يارب  دـیاب  کشزپ  .دنـشاب 
هک دـنادب  دـنک و  تفایرد  ترجا  ترورـض ، ردـق  هب  هنالداع و  جایتحا ، تروص  رد  دناتـسن و  یهجو  ناراـمیب  زا  دـیاب  تسا  نکمم 
ام هب  مالسلا  هیلع  یلع  .دریذپب  دنپ  خیرات  زا  دوب و  دهاوخن  هدش  ردقم  هک  هچنآ  زا  رتشیب  ایند  نیا  زا  وا  بیصن  تسادخ و  لام  نیمز 

هعماج ربارب  رد  ار  دوخ  مینکن و  غیرد  نانآ  تمالس  دوبهب و  هار  رد  یـششوک  چیه  زا  هدوب  نارگید  هاوخریخ  هراومه  هک  دزومآ  یم 
: میشاب هتشاد  رظن  رد  ار  تاکن  نیا  نارامیب  اب  طابترا  رد  مینادب و  لوءوسم 

ص:43

.124  / هط - 1
.18-19 ، / نامقل - 2

.10  / تارجحلا - 3
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رس ناسنا  زا  هک  يراتفر  ره  يارب  .تسا 2 - نوگانوگ  زین  نانآ  ینورد  تـالاح  تسین ، یکی  دارفا ، تشگنا  رثا  هک  هنوگ  ناـمه  - 1
ناسنا .دهد 4 - یم  ماجنا  يا  هجیتن  هب  ندیـسر  يارب  ار  يراک  ره  تسا و  رادفده  يدوجوم  ناسنا  .دراد 3 - دوجو  یلیلد  دنز ، یم 
لماوع .دریگ 6 - یم  همـشچرس  وا  ياهزاین  زا  ناسنا  راـتفر  .تخیگنارب 5 - يراـک  ماـجنا  هب  ار  وا  ناوت  یم  تسا و  کـیرحت  لـباق 

یم هیام  وا  كاردا  زا  دراوم  زا  يرایـسب  رد  ناسنا  راتفر  .تسا 7 - رثوم  ناسنا  راتفر  هب  نداد  تهج  رد  یفطاعو  یـساسحا  ینالقع ،
دروخرب دـناوت  یم  یبوخب  کشزپ  هدـش ، دای  تاکن  هب  هجوت  اب  .دوش  یم  نوگرگد  شراـتفر  دـننک ، قیوشت  ار  وا  یتقو  ًـالثم  دریگ ؛

ار دنوادخ  ياضر  زین  دنشاب و  دونشخ  وا  زا  هعماج  ِمدرم  مه  ددرگ و  زارفارس  شدوخ  مه  هک  نانچ  نآ  دنک ، میظنت  رامیب  اب  ار  دوخ 
(1)« .دنوادخ زا  مه  نانآ  تسا و  دونشخ  نانآ  زا  دنوادخ   » .دروایب لابند  هب 

ص:44

.8  / هنّیبلا - 1
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هنمد هلیلک و  رد  یکشزپ  قالخا 

تارابع نیع  اذـل  تسا ، تمیق  يذ  ًاعقاو  هک  دراد  دوجو  یکـشزپ  قالخا  کشزپ و  هرابرد  یبلاطم  هنمد  هلیلک و  باتک  لّوا  باب  رد 
زا نم  ِردپ  هک  سراپ ، ياّبطا  مّدـقم  هیوزُرب ، دـیوگ  نینچ  : » مروآ یم  اج  نیا  رد  زیزع ، ناراکمه  ناگدـنناوخ و  هعلاطم  يارب  ار  نآ 

ردپ ِیتسود  دینادرگ  هزات  نم  رب  سّدقت  یلاعت و  دزیا ، هک  یتمعن  لّوا  و  دوب ، تشدرز  نید  ياملع  هناخ  زا  نم  ِردام  دوب و  نایرکشل 
.تشگ و صوصخم  حُّشرت  تیبرت و  ِدیزمب  مدش و  ینثتسم  نارهاوخ  ناردارب و  زا  هکنانچ  نم ، ِلاح  رب  ناشیا  ِتَقَفَـش  دوب و  ردام  و 

متخانـشب نآ  ِتلیـضف  داتفا و  یفوقو  كدـنا  هکنادـنچ  و  دـندومن ، ضیرحت  بط  ملع  ِندـناوخ  رب  ارم  دیـسر  تفهب  رمع  ِلاس  نوچ 
هاگنآ .مدمآ  نارامیب  ِتجلاعم  ِضرعم  رد  متفای و  یترهش  تعنص  نادب  ات  مدیشوک ، یم  نآ  مّلعت  رد  بلاغ  ِصرح  قداص و  تبغرب 

ریاس رکذ  لاح و ، تاّذل  لام و ، روفو  .مدینادرگ  رَّیخم  تشذگ  دناوتن  نآ  زا  ایند  ِلها  يوپاکت  هک  راک  راهچ  نایم  ار  شیوخ  ِسفن 
دنا هدروآ  ّبط  بتک  رد  .تس و  هدوتـس  اهنید  یمامت  رد  نادـنمدرخ و  همه  ِکیدزن  ّبط  ملع  هک  دـنامن  هدیـشوپ  .یقاب و  باوث  و ،

ِبیصن ْتریس  نیا  ِتمزالمب  هک  دیامن ، تبظاوم  ترخآ  ِتریخذ  ِتهج  زا  تجلاعمرب  هک  تسنآ  اّبطا  ِرتلضاف  هک 

ِضرغ هکنانچ  ددرگ ؛ رخَّدُم  یبْقُع  ِيراگتسر  دبایب و  رت  لماک  هچ  ره  ایند 
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نیا رب  هلمج  رد  .دـیآ  لصاح  مه  نآ  ِعبتب  تسا  ناروتـس  ِفلع  هک  هاک  اّما  تسوا ، ِتوق  هک  دـشاب  هناد  مخت  ِندـنَکارپ  رد  زرواـشک 
.متفرگ و تسد  رب  تَبْـسِح  ِهجو  رب  وا  ِتجلاعم  دوب  تّحـص  ِدـیما  يو  رد  هک  متفای  ناشن  يرامیب  اجک  ره  مدرک و  ماـمت  ِلاـبقا  راـک 

ِبتارم ِیّنمت  و  تشگ ، لیام  نادب  سفن  مدید  قباس  نتـشیوخ  رب  هاج  لام و  رد  دوخ  ِلاثما  زا  يا  هفیاط  تشذگب و  يدـنچکی  نوچ 
شیوخ ِّراضم  عفانم و  ِنایم  سفن  يا  متفگ : دوخ  اب  .دوشب  ياج  زا  ياپ  هک  دـمآ  کیدزن  و  تفرگ ، نتـشذگ  رطاـخ  رب  یناـهج  نیا 

و كدنا ؟ ْعاتمتسا  عافتنا و  دشاب و  رایـسب  نآ  ِتِعبَت  جنر و  هک  دهد  ياج  لد  رد  يزیچ  يوزرآ  هنوگچ  دنمدرخ  و  ینک ، یمن  قرف 
ِكرت یببس  رت  يوق  .دیآ و  رـسب  یناف  ملاع  نیا  ِهَرَـش  صرح و  يراد  بجاو  یفاش  ِترکف  ِروگ  يوس  ِترجه  راک و  ِتبقاع  رد  رگا 
باوث ِباستکا  رب  تّمه  رذگرد و  باوصان  هشیدنا  نیا  زا  .دنا  هتـشگ  رورغم  نادب  هک  تسا  زجاع  ِنود  یتشم  نیا  ِتکراشم  ار  ایند 
ترخآ هشوت  ِنتخاس  رد  ات  راهنیز  .مولعمان  تکرح  ماگنه  کیدزن و  تلحر  قفاومان و  ناقیفر  تسفوخم و  هار  هک  نادرگ ، روصقم 

؛ يداـمع ِتلزنمب  ار  نآ  ْیناگدـنز  و  ّداـضتم ، ِعوـن  راـهچ  دـساف ، ِطـالخا  رپ  تسا  فیعـض  يدـنوآ  یمدآ  ِتَْیِنب  هک  ینکن ، ریـصقت 
زاب مه  زا  لاح  رد  یـشک  نوریب  خـیم  هاگ  ره  هتـسویپ ، مهب  نآ  ياضعا  دـشاب و  هتفریذـپ  بیکرت  خـیم  کیب  هک  نیرَز  ُِتب  هکناـنچ 

رب و  زاـنم ، مه  ناردارب  ناتـسود و  ِتبحـصب  .ددرگ و  یـشالتم  روف  رب  تشگ  لـیاز  هّثج  زا  تاـیح  ِلوبق  ِیناـیاش  هکنادـنچ  و  دوش ؛
رْجَه ِزوس  رثا و  رب  قارف  ِدرد  همه  نیا  اب  و  حجار ؛ يداش  رب  هودنا  تسا و  رصاق  نویـش  زا  نآ  ِروس  هک  شابم ، صیرح  ناشیا  ِلاصو 

ار شیوخ  ِتاذ  و  دتفا ، تجاح  لام  عمجب  ناشیا ، ِتشیعم  ِبابـسا  ِدـیهمت  نادـنزرف و ، لها و  غارف  يارب  هک  دُوب  دـیاش  زین  .ْرَظَْتنُم و 
نآ ياِدف 

رت قیال  نآ  باوصب  .دوش  هتخوس  وا  مرِج  دسر و  نارگیدب  نآ  میسن  ِدیاوف  دنهن ، شتآ  رب  رطع  هک  دنام  ار  نآ  تسار  و  دیآ ؛ هتشاد 
تجلاعم رب  هک 
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زا ار  صخـش  کی  دـشاب و  قیفوت  رگا  هک  رگن  نآ  رد  نکل  دـننادن ، بیبط  ردـق  نامدرم  هک  ینکن  تاـفتلا  نادـب  ییاـمن و  تبظاوم 
تفج و ِترـشاعم  نان و  بآ و  ِعّتمت  زا  یناهج  هک  اجنآ  دوش ؛ مکحتـسم  قالطا  رب  شزرمآ  دـیآ  هدـیبلط  صـالخ  تّقـشم  ِلاـگنچ 

دیآ هتسویپ  یعس  تَبْسِح  يارب  ناشیا  ِتجلاعم  رد  رگا  هتشگ ، التبم  کلهم  ياهدرد  نمزم و  ياهتّلعب  و  دنشاب ، هدنام  مورحم  دنزرف 
ِماطُح ِببسب  ییعس  نینچ  یتّمه  نود  رگا  و  تخانـش ؟ ناوت  ْیَک  نآ  ِتابوثم  تاریخ و  هزادنا  دتفا ، يّرحت  ناشیا  ِتّفخ  تّحـص و  و 
تمیق نییعت  رد  مشورف و  هدیـشکرب  رگا  هک  دیـشیدنا  تشاد ، دوـع  ُرپ  هناـخ  کـی  يدرم  هـک : دـشاب  ناـنچمه  دـنادرگ  لـطاب  اـیند 

زاب تسار  ِهارب  مدومن  تغلابم  سفن  ِتمصاخم  رد  تقایـس  نیا  رب  نوچ  .تخورفب  اهب  همینب  فازگ  هجو  رب  دوش  زارد  منک  یطایتحا 
يزور ياهرد  نآ  نمایمب  ات  دـینادرگ ، ْقَْرغَتْـسُم  نا  رد  راگزور  متخادرپ و  نارامیب  جالعب  ایر  یب  ِتَبْـسِح  قداص و  تبغرب  دـمآ و 

یماکتـسود و عاونا  نآ  زا  سپ  ناتـسودنه و  ِرفـس  زا  شیپ  .دـش و  رتاوتم  نمب  ناهاشداپ  ِبهاوم  ِتالـص و  تشگ و  هداـشگ  نمرب 
رب ار  نآ  ِدیاوف  تارمث و  مدرک و  یلُّمأت  ّبط  ملع  جیاتن  راثآ و  رد  هاگنآ  .متـشذگب و  نارقا  لاثما و  زا  لام  هاج و  هب  مدـید و  تمعن 

لصاح یّلک  یْنمَأ  ًالثم  ّتلع  کی  زا  نادب  و  دوب ، دناوت  یلصا  ِتّحص  بجوم  هک  دماین  مْهَو  رد  یجالع  چیه  متشاگنب ؛ لد  هفیحص 
ار نآ  دش و  دنناوت  قثاو  نادب  نادنمدرخ  لیوْأت  هچب  دـشاب  نیا  جازم  نوچ  .دـَنام و  ْدَْـسنُم  نآ  ِتعجارم  ِقیرط  هکنانچ  دـمآ ، دـناوت 
.ددنبن و تروص  تدواعم  هک  دهد  یم  افـش  هنوگ  نآ  زا  هانگ  ِتَّلع  زا  ترخآ  هشوت  ِنتخاس  ریخ و  ِلامعا  زاب  و  ْدْرَمُـش ؟ افـش  ِببس 

نایاپ یب  زارد و  نآ  ِهار  ّقحلاو  .دینادرگ  فورـصم  نید  ِبلطب  تَمْهَن  تّمه و  مدومن و  یمُّربت  ّبط  ملع  زا  تامّدقم  نیا  مکحب  نم 
مه یتراشا  ّبط  ِبتک  رد  .ادیپ و  رالاس  هن  نّیعم و  رب  هار  هن  هاگنآ  قیاضم ، فِواخم و  رسارس  متفای ،
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ره اهتّلم  باحصا  ِنایم  فالخ  .یتشگ و  نکمم  یـصالخ  تریح  ِدنب  زا  نآ  ِتّوقب  ای  يداد و  تسد  یلالدتـسا  نادب  هک  دماین  هدید 
ِنکر رب  ياپ  ناج  میب  ناـهاشداپ و  ِتعباـتم  ِتهج  زا  يا  هفیاـط  هدز و  فیعـض  یخاـش  رد  تسد  ثرا  ِقیرطب  یـضعب  رترهاـظ ؛ هچ 

هدیـسوپ ياهناوختـسا  رب  هیکت  هتـسب و  هدوپ  ِناویتشپ  رد  لد  نامدرم  ناـیم  تلزنم  ِتعفر  اـیند و  ماـطُح  رب  یتعاـمج  و  هداـهن ، نازرل 
مبیصُم و نم  هک  رّرقم  نیرب  کی  ره  ِيار  و  تیاهن ، یب  راک  ياهتنا  قلخ و  يادتبا  قلاخ و  ِتفرعم  رد  ناشیا  ِنایم  فالتخا  و  هدرک ؛

یپ دصقم  ِيوس  هّتبلا  .دییوپ  یتخل  نآ  ِبیشن  زارف و  رد  متشگب و  يدنچکی  تریح  دُّدرت و  نابایب  رد  ترکف  نیا  اب  .یطُخم و  مصخ 
ره ياـملع  هچنآ  رب  تشگ  مّمـصم  ْتمیزع  ْترورـضب  .متفاـی  ناـشن  یلیلد  ّقح  ِهار  تسار و  ِتمـس  رب  هن  و  درب ، متـسناوتن  نوریب  هب 

نیا .مرآ  تسدـب  ریذـَپ  لد  ناج  ْياپ  قداـص  ِنیقیب  اـت  مشوکب  منک و  یفاشکتـسا  ناـشیا  ِدَـقتعم  ِعورف  لوصا و  زا  منیبب و  ار  فنص 
شیوخ ِبهذم  ِلیضفت  نید و  ِحیجرت  رد  هک  مدید  ار  يا  هفیاط  ره  .دومن و  میدقت  ناردنا  ثحب  ِطیارش  مدروآ و  ياجب  مه  داهتجا 

هک دش  نشور  متفاین و  نامرد  ار  شیوخ  ِدرد  لیوْأت  چیهب  .دنتـشگ  یم  نافلاخم  ِیفن  مصخ و  ِّتلم  حیبقت  ِدْرِگ  دـنتفگ و  یم  نخس 
(1)« .يدرک لوبق  ار  نآ  درخ  ِلها  ِریمض  هک  داشگن  زیچ  چیه  و  دوب ، اوه  رب  ناشیا  نخس  ِياپ 

ص:48

، متفه پاـچ  نارهت ، هاگـشناد  تاراـشتنا  يُِونیم ، یبتجم  حیـضوت  حیحـصت و  یـشنم ، هّللارـصن  یلاـعملاوبا  ياـشنا  هْنمد ، هلیلک و  - 1
زاـغآ یگتفروـت  تاـملک و  لـصو  عـطق و  يدنواجـس ، ياـه  هناـشن  دربراـک  رد  يوـنیم  ناورداـش  هب  مارتـحا  رطاـخب  . 44-48 صص

.دشن هداد  يرییغتاهدنب 
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يرادزار هرابرد 

هراشا

تفهن هب  متفگب  لد  هب  لد  مغ  بش  کی 

تفگ یم  مه  يرگید  دیمد  حبص  نوچ 

درک هک  شاف  ارم  زار  لد ، مدوب و  نم 

(1) تفگ دیاب  یمن  لد  هب  لد  مغ  رگید 

تاجن هار  تسیچ  هک  متفگ  هدکیمریپ  هب 

(2) ندیشوپ زار  هک  تفگ  یم و  ماج  تساوخب 

(3) تساجک رارسا  مرحم  یسب  تسه  اه  هتکن  دناد  تراشا  هک  تراشب  لها  تسا  سکنآ 

هک يدارفا  ًالوصا  .تسا  ناسنا  یقالخا  لیاضف  زا  یکی  يرادهگن ، زار 

ص:49

بدا لها  رب  نمـض  رد  .دشن  تفای  نآ  هدنیوگ  تفرگ ، ماجنا  هک  یـششوک  همه  اب  تسا و  هدـنراگن  تاظوفحم  زا  قوف ، یعابر  - 1
.دوش   یقلت  رعش  بویع  زا  دناوت  یم  نآ ، رد  هیفاق  رارکت  هک  تسین  هدیشوپ 

پاچ ریبکریما ، تاراشتنا  يرایتخب ، نامژپ  همدقم  حیحصت و  اب  يزاریش ، ظفاح  دمحم  نیدلا  سمـش  هجاوخ  بیغلا  ناسل  ناوید  - 2
ص390. مهن ،

پاچ ریبکریما ، تاراشتنا  يرایتخب ، نامژپ  همدقم  حیحصت و  اب  يزاریش ، ظفاح  دمحم  نیدلا  سمـش  هجاوخ  بیغلا  ناسل  ناوید  - 3
ص26. مهن ،
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.دیآ یم  دوجو  هب  سفن ، تّوق  رثا  رد  زار  يرادهگن  تردق  ینعی  دنشاب  رادهگن  زار  دنناوت  یم  دنتسه ، سفن  تّوق  ياراد 

اهزار عاونا 

ًالوصا .ار  نارگید  زار  مه  دنک و  ناهنپ  ار  شدوخ  زار  مه  دیاب  ناسنا ، رگید  ترابع  هب  .نارگید  زار  دوخ و  زار  دنمِسق : ودرب  اهزار 
هک دوش  یم  داجیا  یعقوم  ناسنا  رد  هدیدنـسپ  تلـصخ  نیا  هک  انعم  نیا  هب  دراد ، تسراـمم  نیرمت و  هب  جاـیتحا  مه  يرادـهگن  زار 
رثا رد  ات  دهد  تداع  وکین  يوخ  نیا  هب  ار  دوخ  سفن  دنک و  يراددوخ  اهدادـیور  ثداوح و  زارباو  رابخا  راهظا  زا  .دریگب  میمـصت 

.دزومایب ار  يرادزار  نیرمت ،

زار ظفح 

، تمعن ِبحاص  ره  هب  اریز  دـییوجب ، يرای  يراک  ناهنپ  زا  دوخ  ياهراک  رد  يزوریپ  يارب  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمغیپ 
.وا یماکان  تبکن و  رگناشن  ای  تسوا  تداعـس  تلود و  تمظع و  زا  یکاح  ای  سک  ره  زار  ًـالوصا  . (1)« دنزرو یم  دسح  کشر و 

دنوشب ییاهراک  هب  لسوتم  دنربب و  کشر  دوسح  دارفا  تسا  نکمم  دـنک ، شاف  ار  دوخ  زار  هک  یتروص  رد  دـشاب ، لوا  لکـش  رگا 
دروم ود  ره  رد  سپ  .دوش  یم  داش  نمـشد ، نیگهودنا و  تسود ، دشاب ، مود  لکـش  رگا  .ددرگ  بلـس  وا  زا  تمعن  اهنآ ، رثا  رب  هک 

دشوکب دشاب و  روبص  تمقن ، لباقم  رد  رکـش و  تمعن ، ربارب  رد  دیوگن و  یـسک  هب  ار  دوخ  زار  هتـسب  ار  نابز  ناسنا  تسا  هتـسیاش 
نیا رد  .دـهاوخب  تحلـصم  وا  زا  دراذـگب و  نایم  رد  يرگید  اب  ار  دوخ  زار  تسا  روبجم  ناسنا  یهاگ  .دـنک  ناربج  ار  دوخ  یماکان 

وجتسج ار  یشیدنارود  راکوکین و  صخش  دیاب  دراوم ، هنوگ 

ص:50
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مالسلا هیلع  یلع  ترضح  .دنام  یم  هدیـشوپ  یفخم و  سفنلا  میرک  دارفا  دزن  رد  رارـسا  اریز  دراذگب ، نایم  رد  وا  اب  ار  رارـسا  دنک و 
: دیامرف یم  دوخ  راعشا  زا  یکی  رد 

ْمَرَک يذ  َْدنِع  ِّالا  َّرِسلا  ِعِدُْوت  ال 

ٌمُوتْکَم ِساّنلا  ِمارِک  َْدنِع  ُّرِّسلاَو 

میرک و دارفا  هک  تسناد  دیاب   (1)« .دنام دهاوخ  هدیـشوپ  گرزب ، نامدرم  دزن  رد  زار  مرک  بحاص  دزن  رگم  راپـسم  تناما  هب  ار  زار 
زین رادزار  تسا ، لاوما  نیما  سکره  هک  دینکن  نامگ  .دنوش  یمن  ادیپ  دوز  تورث  ناگدـنراد  دـننام  دـنکدنا و  هعماج  رد  درمناوج 

مکحتسم ياهلفق  راوتسا و  ياهراوید  اهرد و  هلیـسو  هب  يرادهگن و  اه  هجنگ  اهقودنـص و  رد  اهبنارگ  ياهزیچ  لاوما و  اریز  تسه ،
تخـس لاوما  زا  رارـسا  لمح  .دزاس  یم  شاف  ار  نآ  هک  تسا  هدـنیوگ  نابز  هک  ارچ  تسا ، نایامن  زار ، لحم  اّما  دوش ، یم  تظافح 

مدرم رارـسا  لـمح  زا  یلو  دـنناسر  یم  ناـشلزنم  رـس  هب  هتـشادرب  ییاـهنت  هب  ار  نیگنـس  ياـهراب  هک  دنتـسه  دارفا  یـضعب  .تـسا  رت 
دنناوت یمن  هک  دـنوش  یم  تحاران  هتفـشآ و  نانچنآ  دـننک ، ظفح  ار  ناشدوخ  زار  دـنهاوخب  رگا  هک  دنتـسه  رگید  یخرب  .دـنزجاع 
يدایز نانخـس  نارگید  زار  ظفح  دروم  رد  .دننک  یم  شمارآ  ساسحا  دندرک ، راکـشآ  ار  دوخ  زار  هک  یماگنه  اّما  دـنروایب ، بات 
رارـسا دیاب  زین  ناگدنب  دناشوپ ، یم  ار  ناگدنب  ياهبیع  تسا و  بویعلاراتـس  دنوادخ  هک  هنوگ  نامه  مدقتعم  نم  .تسا  هدـش  هتفگ 
ینطاب ياهیدیلپ  يارب  وا  .میدش  یم  وربآ  یب  ماع  صاخ و  دزن  رد  درک ، یم  اشفا  ار  ام  رارـسا  دنوادخ  رگا  .دننکن  شاف  ار  رگیدـکی 

اوسر مه  ربارب  رد  نامدرم  همه  تروص ، نآ  رد  اریز  هدادـن ، رارق  يرهاظ  ياهیگدولآ  دـننام  يا  هناشن  اهاطخ  ناهانگ و  ینعی  ناسنا 
.دندش یم 

ص:51
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یکشزپ زار 

: دوش هدید  تسا  نکمم  زار  عون  ود  يرامیب ، ره  رد 

ياهدرد رامیب  یهاـگ  - 2 ...و .  يراردا  یتحاراـن  سفن ، یگنت  درد ، لـثم  ییاـهتلاسک  زا  راــمیب  تیاکــش  ینعی  یکــشزپ  زار  - 1
طارقب هماندـنگوس  زا  یتمـسق  هب  دروم  نیا  رد  ای ...  هدـش  دراو  وا  رب  هک  یمتـس  ًـالثم  دـیوگ ، یم  کـشزپ  هب  زین  ار  دوخ  یعاـمتجا 

هب دینـش ، مهاوخ  ای  دـید  مهاوخ  مدرم  یگدـنز  هرابرد  نآ ، زا  جراخ  یتح  هفیظو و  نداد  ماجنا  نیح  رد  ار  هچنآ  : » دوش یم  هراـشا 
هماندـنگوس زا  سبتقم  هیلتنوم  هماندـنگوس  رد  .درپس » رارـسا  هنیجنگ  هب  دـیاب  ار  بلاـطم  لـیبق  نیا  اریز  تفگ ، مهاوخن  سک  چـیه 

يرارسا نم  نابز  دید و  دنهاوخن  موش  یم  دراو  اهنآ  رد  هک  ار  ییاه  هناخ  رارسا  نم ، نامـشچ   » .تسا هدش  رکذ  تارابع  نیا  طارقب 
نآرق یلاعت و  كرابت و  دنوادخ  هب  : » تسا هدمآ  نینچ  یکـشزپ  هدکـشناد  هماندنگوس  رد  درک .» دهاوخن  شاف  دنراپـسب ، نم  هب  هک 

«. مزاسن شاف  هاگ  چیه  ار  نارامیب  زار  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  شیوخ  نادجو  فرش و  منک و  یم  دای  دنگوس  میرک 

دنلب رادِرس  تشگ  وزک  رای  نآ  تفگ 

(1) درک یم  ادیوه  رارسا  هک  دوب  نیا  شمرج 

تیوقت ام  رد  سفن  تّوق  تماهش و  دیاب  هک : میتفگ  مینک ، داجیا  دوخ  رد  ار  يرادزار  هکلم  هدرک  نیرمت  دیاب  هک  نیا  دروم  رد  ًالبق 
ره رد  هشیمه و  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا ، قلطم  يرما  یکـشزپ ، يرادزار  دـندقتعم  یـضعب  .میراد  هگن  ار  ناراـمیب  زار  میناوتب  اـت  دوش 

لپ .درک  ناهنپ  ار  نارامیب  زار  دیاب  لاح 

ص:52

، مهن پاچ  ریبکریما ، يرایتخب ، نامژپ  همدـقم  حیحـصت و  اب  يزاریـش ، ظـفاح  دـمحم  نیدـلا  سمـش  هجاوخ  بیغلا  ناـسل  ناوید  - 1
ص139.
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کـشزپ نیا  هدـیقع  زا  هسنارف  ناکـشزپ  همه  دوب ، ذوفن  اـب  يدرف  نوـچ  وا  .تسا  هیرظن  نیا  رادـفرط   Paul Brouardel لدرارب
بصعتم یتاساسحا و 

هلیسو هب  ینوناق  دنتسه ، ریگاو  درز  بت  نوعاط و  دش  مولعم  هک  روتـساپ ) نارود  زا  لبق   ) یهاتوک تدم  زا  سپ  یلو  دندرک  يوریپ 
طوبرم تاماقم  هب  نآ ، يریگ  همه  ماگنه  دـشاب و  هتـشاد  ابو  ای  درز  بت  نوعاط ، سک  ره  نآ ، قبط  رب  هک  دـش  عضو  هسنارف  تلود 

کـشزپ مرج  بکترم  رگا  ددرگ و  موکحم  کـنارف  ات 500  تخادرپ 50  يا و  هحنج  سبح  هاـم  هس  اـت  زور  هب 15  دنکن ، شرازگ 
تدـم يارب  قوف ، میارج  رب  هوالع  درکن ، شرازگ  ار  نآ  هدـش و  عیاش  ابو  ای  درز  بت  نوعاط ، هک  تفاـی  یهاـگآ  رگا  ینعی  دـشاب ،

وغل هسنارف  روشک  دوخ  رد  هنوگ  نیا  یکشزپ  قلطم  يرادزار  هیرظن  نیاربانب  .دش  دهاوخ  مورحم  تبابط  قح  زا  زین  لاس  جنپ  ات  کی 
هیاپ و هدوب  فطاوع  ساسحا و  رب  ینتبم  هک  یقالخا  ًالوصا  .تسا  داـقتنا  دـقن و  لـباق  قلطم ، یکـشزپ  زار  هلأـسم  .دـش  راـبتعا  یب  و 

هیاپ هک  اه  یبرغ  یقالخا  بتک  رثکا  لصا  نیا  يور  .تسا  شزرا  دقاف  صقن و  لباق  دشاب ، هتـشادن  یملع  یلقع و  حیحـص و  لوصا 
هدـشن يدایز  ثحب  قالخا  دروم  رد  .تسا  نانیمطا  لـباق  ریغ  هدـش  عضو  ساـسحا  رکف و  يور  زا  رتشیب  درادـن و  یتسرد  ساـسا  و 

نامز رد  تسا و  یقالخا  هدیدنـسپ و  نامز  کی  رد  عوضوم  کی  هک  انعم  نیا  هب  دراد  یبسن  هبنج  قالخا  دنیوگ : یم  یـضعب  تسا 
.دـشاب یقالخاریغ  تسا  نکمم  دراوم  یـضعب  رد  یلو  یقـالخا  تسا  یعوضوم  دوخ ، يدوخ  هب  تقادـص  یتسرد و  ًـالثم  هن ، رگید 
مالـسلا هیلع  یلع  ترـضح  هغالبلا  جهن  رد  .تسا  « (1) زیگنا هنتف  یتـسار  هک  هب  زیمآ  تحلـصم  غورد   » يدعـس هتفگ  هب  اـنب  هک  ارچ 

نیرتهب : » تسا هدمآ 

ص:53

ص49. لوا ، باب  موس ، پاچ  هاشیلع ، یفص  تاراشتنا  ربهر ، بیطخ  لیلخ  رتکد  ششوک  هب  يدعس ، ناتسلگ  - 1
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(1)« تسا نیرتدب  نادرم  يارب  لخب -  سرت ، ینیشن ، هشوگ  نانز -  يوخ 

قالخا ندوب  یبسن  عوضوم  یلو ، هدش  يدایز  ياهثحب  دروم  نیا  رد  .درک  طابنتـسا  ار  قالخا  ندوب  یبسن  ناوت  یم  قوف  ثیدـح  زا 
روط هب  عوضوم  نیا  هیجوت  يارب  .دنشاب  یبسن  هک  نیا  هن  دنا  یگنادواج  ياراد  هک  دنتسه  يروما  یقالخا  میهافم  .تسین  لوبق  لباق 

يولع ِنَم  یکی  دشاب : یم  نَم  ود  ياراد  ناسنا  هک  دش  هراشا  مه  ًالبق  مینک : یم  بلج  ریز  بلاطم  هبار  زیزع  هدنناوخ  هجوت  راصتخا 
وا رد  رگید ، فرط  زا  دراد و  یناویح  تفـص  یفرط  زا  ناـسنا  .دراد  یتوکلم  یناویح و  هبنج  ود  ناـسنا  ینعی  .یلفـس  ِنَم  يرگید  و 
ای راک  ره  قوف ، حرـش  هب  هجوت  اب  .تسا  كرتشم  دارفا  همه  رد  يولع  ِنَم  ای  یتوکلم  هبنج  .تسا  هدش  هدیمد  ادخ  حور  زا  يا  هخفن 

قالخا و ءزج  دـناسرن ، ناسنا  تلیـضف  تمارک و  هب  یبیـسآ  دـشاب و  هتـشاد  بسانت  یگنهامه و  ناسنا  یتوکلم  هبنج  اب  هک  يراـتفر 
لذتبم و دـشاب ، گنهامهان  بسانتم و  ریغ  يولع  ِنَم  یتوکلم و  هبنج  اب  هک  يراتفر  ره  یلو  .دـش  دـهاوخ  بوسحم  ریخ  تلیـضف و 
هب هجوت  اب  .دـناسرن  يا  همدـص  رـشب  يولع  هبنج  تمارک و  هب  هک  میمان  یم  یقالخا  ار  يراتفر  نیاربانب  .دور  یم  رامـشب  یقالخاریغ 

زاـجم ار  يرارـسا  هچ  تشاد و  هگن  ناوت  یم  ار  ییاـهزار  هچ  دـید  دـیاب  ددرگ و  یم  لزلزتم  قلطم  یکـشزپ  زار  هیاـپ  بلاـطم ، نیا 
ندوب تعاضب  یب  لیبق  زا  تساهنآ ، يدرف  یگدـنز  هب  طوبرم  تسین و  یکـشزپ  زار  ناراـمیب ، رارـسا  زا  یـضعب  .مینک  شاـف  میتسه 
رامیب نیلاب  هب  هک  یکـشزپ  یلو  تسین ، یکـشزپ  هب  طوبرم  روما  نیا  ...و  رامیب  فیثک  یگدنز  يراکهدب ، وا ، ناماسبان  عضو  رامیب ،

ار لیاسم  نیا  دیابن  تسا ، هتشگ  فقاو  اهنآ  هب  هدش و  هدناوخ 

ص:54
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نوگانوگ توافتم و  ياه  هنحص  ياراد  یگدنز  هک  دنادب  دیاب  دزاس و  شاف 

اهنآ ياـشفا  تـسا و  روآ  مرـش  ضیرم  يارب   (1) سیلفیـس دـننام  اـهیرامیب  یخرب  .درک  ظـفح  ار  دارفا  تفارـش  وربآ و  دـیاب  تسا و 
لـصا .دـنک  نامرد  ار  دوخ  رامیب  دـنک  یعـس  دـیاب  کشزپ  .دوش  شاف  دـیابن  زار  نیا  تسا  یهیدـب  .ددرگ  یم  راـمیب  تفخ  بجوم 

دیاب کشزپ  دنک ، جاودزا  تساوخ  يدوبهب  زا  لبق  هچنانچ  هتبلا  .دشاب  دوخ  هجلاعم  رکف  هب  ات  دهد  رکذت  ضیرم  دوخ  هب  ار  يرامیب 
ياـهیرامیب زا  یخرب  دروم  رد  .دوش  یم  عـقاو  رطخ  ضرعم  رد  هدوـلآ و  یهاـنگ  یب  درف  اریز  دروآ ، لـمع  هب  يریگوـلج  رما  نیا  زا 

جالع لباق  شا  يرامیب  هک  تخاس  هجوتم  دیاب  ار  رامیب  دوخ  .درک  هاگآ  ار  شنایفارطا  مه  رامیب و  دوخ  مه  دـیاب  لس  لیبق  زا  رگید 
هتـشاد یفاک  عالطا  رگا  اریز  تفگ ، دـیاب  مه  نایفارطا  هب  دراد و  دایز  تدـم  هب  وراد  فرـصم  ینالوط و  يریگ  یپ  هب  جاـیتحا  هدوب 

بارطضا ینارگن و  بجوم  نوچ  تفگ ، رامیب  دوخ  هب  دیابن  ار  اهیرامیب  زا  يا  هراپ  .داد  دنهاوخ  ماجنا  ار  يریگشیپ  تامادقا  دنشاب ،
لهس زا  ات  تفگ  نایفارطا  هب  دیاب  یلو  تشاذگ ، نایم  رد  وا  اب  ار  يرامیب  تماخو  دیابن  یبلق  هتکـس  رد  ًالثم  دوش ، یم  وا  شیوشت  و 

فالخرب رما  نیا  .دـنهد  هولج  گرزب  یلیخ  تسا  نکمم  ار  ّتیمها  یب  يرامیب  کی  ناکـشزپ  زا  یـضعب  .دـننک  يراددوخ  يراگنا 
ریغ ای  دـیدش و  يرامیب  هک  دراوم  زا  یخرب  رد  .تخاس  برطـضم  ناشیرپ و  دـیابن  ار  رامیب  نایفارطا  .تسا  یکـشزپ  قـالخا  لوصا 

، دریمب راـمیب  مییوگن و  ناـیفارطا  هب  ار  تیعقاو  هچناـنچ  ، Cardiogenic Shok کینژویدراک كوش  دـننام  دـشاب ، جالع  لباق 
رتهب دراوم ، هنوگ  نیا  رد  سپ  .تسا  هدرک  یهاتوک  رامیب  ناـمرد  رد  دـننک  رکف  هک  نیا  اـی  دـننادب و  رـصقم  ار  بیبط  تسا  نکمم 

زا نایفارطا  تسا 

ص:55

ردام و نادازون  رد  .ددرگ  یم  لقتنم  دارفا  هب  سامت  هار  زا  دشاب و  یم  منوپرت  نآ  لماع  هک  تسا  یتبراقم  يرامیب   ، Syphilis - 1
.تسا هدش  رکذ  یضراوع  زین  التبم  ردپ 
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نیاربانب .تسین  روآ  گنن  دراوم  همه  رد  تسا و  يراتفرگ  کی  يرامیب  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هرخالاب  .دنوش  هاگآ  يرامیب  تماخو 
.درک اشفا  ار  نآ  دوش  یم  دراوم  یضعب  رد  تسین و  قلطم  زار  نیا  ندرک  اشفا 

ص:56
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یکشزپ مولع  داتساو  وجشناد  يارب  مزال  ياهیگژیو 

، دنـشاب هتـشاد  یکـشزپ  مولع  داتـسا  وجـشناد و  دـیاب  هک  ار  ییاـهیگژیو  تسا  مزـال  بوخ ، کـشزپ  هراـبرد  نتفگ  نخـس  زا  شیپ 
يزودنارز هشیدنا  زا  رود  صلاخ و  تین  نتشاد  .اهنآ 2 - هاگیاج  یکشزپ و  شناد  ياه  هشیر  همه  زا  لماک  یهاگآ  - 1 میرمشرب :

ياه هزات  نتفرگارف  يارب  تصرف  ره  زا  ندرب  هرهب  سفن 3 - هیکزت  رد  ششوک  ادخ و  يدونـشخ  نتفرگ  رظن  رد  ملع و  نتخومآ  رد 
هدامآ وا 6 - زا  يرازگـساپس  داتـسا و  ربارب  رد  ینتورف  یملع 5 - رورغ  زا  هتـساخرب  ِتارطخ  زا  ندـیزُگ  يرود  یکشزپ 4 - شناد 

راـکرد یگدـنز  هظحل  هظحل  زا  ندرب  هرهب  یـسانش و  تـقو  يزوـمآ 7 - شناد  هار  رد  تمحز  جـنر و  لـمحت  يارب  دوـخ  نتخاـس 
داتـسا و يارب  هک  يا  هنوـگ  هب  شزوـمآ  يارب  مارآ  یطیحم  داـجیا  .تسین 9 - هتـسناد  هچنآ  هرابرد  شـسرپ  شواـک و  شزومآ 8 -
رد تـبقارم  هتــشذگ 11 - تاـمولعم  رب  ندوزفا  هزاــت و    ِ شناد شریذــپ  يارب  یگداــمآ  دـشاب 10 - رظن  راـهظا  تـصرف  وجـشناد 

.تسا هدمآ  یکشزپاریپ  یکشزپ و  ياه  همان  نییآ  رد  هچنآ  همه  نتسب  راک  هب  یعرش 12 - فیلاکت  تیاعر  يزاسدوخ و 

ص:57
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بوخ بیبط  طیارش 

هراشا

بحاص یکشزپ و  شناد  رب  فارشا  .مسج 2 - تحص  یتسردنت و  - 1 دشاب : هتشاد  ار  ریز  هناگ  هس  طیارـش  دیاب  بوخ ، کشزپ  ره 
.هژیو يوخ  قلُخ و  زا  يرادروخرب  .هتشر 3 - نیا  رد  ندوب  رظن 

مسج تحص  یتسردنت و 

: دـنیوگ یم  هک  تسا  فورعم  .دراد  يدایز  تیمها  مسج ، تمالـس  هک  دـنناد  یم  دـنا ، هتفرگ  ارف  ار  یکـشزپ  شناد  هک  یناکـشزپ 
ار دوخ  راک  دـناوت  یمن  دـشابن ، ملاس  یلو  دـشاب ، قالخا  اب  دنمـشناد و  دوخ  هفرح  رد  کشزپ  رگا  .تسا  ملاس  ندـب  رد  ملاس  لقع 

یم رازآ  ناسنا  مسج  حور و  هب  هک  ...و  راگیـس  ندیـشک  زا  دشاب و  دوخ  تمالـس  هجوتم  دیاب  کشزپ  نیاربانب  .دـهد  ماجنا  یبوخب 
.دزیهرپب دناسر ،

یکشزپ شناد 

نیرمت و هب  زاین  هتشادن  یفاک  یگدیزرو  هک  دنادب  دیاب  هدش  لیصحتلا  غراف  هاگشناد  زا  هزات  هک  یکشزپ  .دشاب  داوساب  دیاب  کشزپ 
تامولعم یهاتوک  تدم  رد  دهدن ، همادا  ار  دوخ  تاعلاطم  وا  رگا  .دراد  یفاک  هبرجت  تراهم و 

ص:58
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.دـنک هدافتـسا  یکـشزپ  بتک  تالجم و  زا  دزادرپب و  هعلاطم  هب  لاح  همه  رد  هشیمه و  دـیاب  نیاربانب  .داد  دـهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ 
.تسا هابتشا  رد  تخس  دنک ، كرت  ار  هعلاطم  هک  یکشزپ 

قالخا نسُح 

ياراد هک  یکـشزپ  .دراد  ار  لوا  ماقم  کشزپ ، يارب  وکین  قلُخ  هک  تسناد  دـیاب  یلو  هدـش ، ناـیب  موس  هلحرم  رد  قـالخا  دـنچ  ره 
.دید دهاوخ  ترخآ  ایند و  رد  ار  دوخ  تامحز  هجیتن  هدش  فورعم  عامتجا  رد  يدوزب  تسا ، هدیدنسپ  قالخا 

ص:59
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کشزپ فیاظو 

يارب یکشزپ  ملع  هعسوت ء  رد  دناوت  یم  ات  دربب و  الاب  ار  یکشزپ  تیثیح  وربآ و  دوخ ، هنادنمتفارش  لمع  اب  دنک  یعـس  دیاب  کشزپ 
بجوم هک  تسا  يا  هتسجرب  تافص  زا  راثیا  شـشخب و  تشذگ و  وفع و  ردص ، هعـس  رظن ، تعـسو  .دشوکب  هعماج  تمالـس  نیمأت 

، بصعت ییاردوخ ، زا  دیاب  دهد ، یم  ماجنا  یتمدخ  نینچ  هک  یـسک  .دوش  یم  یکـشزپ  سدـقم  لغـش  هب  عامتجا  ندـش  نیب  شوخ 
رد ناکـشزپ  يراکمه  .دـنک  یم  شزرا  یب  ار  نآ  بحاص  رابتعا و  یب  ار  لغـش  لـصا  تافـص  نیا  اریز  دـنک ، يرود  ّربکت  رورغ و 

.دـشاب هتـشاد  يرتـشیب  تفرـشیپ  یکـشزپ  ملع  هک  دوش  یم  بجوم  تاـمولعم ، رد  رظن  لداـبت  طاـبترا و  صوصخب و  ِعوضوم  کـی 
نمجنا نآ  دارفا  مامت  .درادن  یعنام  تسا ، یکشزپ  هتشر  رد  يراکمه  نواعت و  نآ  ساسا  هیاپ و  هک  ییاهنمجنا  رد  مان  تبث  نیاربانب 

رد .دشاب  یفنص  تالیکشت  ریاس  يارب  ییوگلا  هنومن و  نانآ  نمجنا  دننک  یعس  هتخاس  دوخ  هشیپ  ار  هنسح  تافص  یگتسراو و  دیاب 
اب ار  دوـخ  فیاـظو  دـشاب و  هلـصوح  اـب  نمادـکاپ و  ناـمیااب ، دـقتعم ، عـضاوتم ، دـیاب  کـشزپ  : » دـیوگ یم  نینچ  طارقب  هراـب ، نیا 

زا دشاب و  هزیکاپ  زین  یصوصخ  یگدنز  اهراک و  ریاس  رد  هدوبن ، تسرپ  موهوم  یفارخ و  .دهد  ماجنا  یمرگلد  یلاحشوخ و 

« .دنک بانتجا  دوش ، یم  یفنص  ییوربآ  یب  بجوم  هک  یتشز  تافص 

ص:60
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کشزپ کی  هتسجرب  تافص 

شیپ رد  بوبحم و  یمالـسا  هعماـج  رد  دـشاب ، اـهنآ  هب  فـصتم  یکـشزپ  رگا  هک  دوـش  یم  ناـیب  یقـالخا  تافـص و  شخب  نیا  رد 
کشزپ تسا  هتسیاش  ینعی  تسا ، كرتشم  تافص  نیا  زا  یضعب  هک  دنامن  هتفگان  .دوب  دهاوخ  دیفسور  زارفارس و  گرزب ، ِدنوادخ 

.تسا یکـشزپ  هفرح  هب  طوـبرم  دراد و  یـصاصتخا  هبنج  تافـص ، نـیا  زا  رگید  یخرب  .دـنیارایب  اـهنآ  هـب  ار  دوـخ  کـشزپ ، ریغ  و 
.دنشاب هتشاد  ار  یناسنا  یلاع  تافص  نیا  دیاب  دنشاب ، زارفارس  ترخآ  ایند و  رد  دنهاوخ  یم  هک  یناکشزپ 

ار دوخ  يراوگرزب  تمارک و  دـیاب  رگید  يوس  زا  و  دـشاب ، نتورف  عضاوتم و  دـیاب  کشزپ  فرط  کی  زا  يراوگرزب : تمارک و  - 1
تسا يدوجوم  ناسنا  هک  دنادب  هدرک  رود  دوخ  زا  دوش ، یم  هراّمَا  سفن  تیوقت  بجوم  هک  ار  یتافص  رگید  ترابع  هب  .دنک  ظفح 

ساسحا  (1) .درادب یمارگ  ار  دوخ  یتوکلم  همین  دیاب  سپ  هدش ، هدـیمد  وا  رد  تیدـحا  سدـقا  تاذ  حور  زا  يا  هخفن  هک  شزرا  اب 
دوخ اریز  درامشن ، کچوک  ار  دوخ  دنکن و  تراقح 

ص:61

بآ و میمین ز  هناغرف   میمین ز  ناتـسکرت ، میمین ز  ناـج  ، يا  : » تفگ دز و  رخـست  وت »؟ ییاـجک  ز  : » متفگ دـیامرف  : یم  يولوم  - 1
تکرـش ینکدک ، یعیفـش  اضردمحم  رتکد  سمـش ، تایلزغ  هدیزگ  « ) .هنادرد همه  یمین  ایرد ، بل  میمین  لد   ناج و  میمین ز  لگ ،

(. هرامش 375 لزغ  ص466 ، مراهچ ، پاچ  یبیج ، ياهباتک  یماهس 
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زا دـشاب و  يراوگرزب  تمارک و  تفارـش و  ساـسحا  ياراد  دـیاب  بیبـط  .تسا  تسرداـن  ود  ره  ینیب  گرزب  دوخ  ینیب و  کـچوک 
یقتم و دیاب  ناملسم  کشزپ  يراگزیهرپ : اوقت و  .دنک 2 - يرود  دنز ، یم  همطل  کشزپ  تیثیح  تفارـش و  هب  هک  یلامعَا  باکترا 
اب ادـخ  دزن  امـش  ِنیرتراوگرزب  : » دـیامرف یم  میرک  نآرق  رد  دـنوادخ  .رتنوزفا  وا  تمارک  رتشیب ، اوقت  هچ  ره  اریز  دـشاب ، راـگزیهرپ 

دندنمزاین وا  هب  مدرم  مومع  هک  تسا  يدرف  اریز  دهد ، رارق  دوخ  راعش  ار  يدنمتریغ  ییاسراپ و  دیاب  کشزپ   (1)« .دنمدرم نیرتاوقت 
تینوصم وا  هب  هک  درَوآ  دـیدپ  دوخ  رد  ییورین  تلاـح و  دـیاب  قذاـح  بیبـط  .تسا  مکاـح  ّطلـسم و  مدرم  سوماـن  ناـج و  رب  وا  و 

یحور و تردـق  بسک  زا  تسا  ترابع  اوقت  ًالوصا  .دـنامب  هزیکاپ  دـش ، عقاو  يا  هدولآ  طـیحم  رد  رگا  اـت  دـهدب  یناور  یقـالخا و 
هکلب دـنک ، يرود  عاـمتجا  زا  هک  تسین  نیا  اوقت  ینعی  دزاـس ، عیطم  مار و  ار  شکرـس  تاـساسحا  هراـّما و  سفن  دـناوتب  هک  يونعم 

.دوشن فرحنم  قح  هداج  زا  بسانمان  طیارش  رد  ات  دهد  شرورپ  دوخ  رد  یصاخ  يونعم  تلاح  دیاب  دش ، هراشا  هک  روط  نامه 

تیعمج و ار  امـش  ام  : » دننام تسا  هدش  هراشا  طسو  دح  لادتعا و  هب  يددـعتم  تایآ  رد  میرک ، نآرق  رد  يور : هنایم  لادـتعا و  - 3
.(2)« میداد رارق  لدتعم  طسوتم و  هورگ 

ص:62

.13  / تارجحلا - 1
.143  / هرقب - 2
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(1)« .تسشن یهاوخ  ترسح  شهوکن و  هب  ینک ) مادک  ره  هک   ) راد هداشگ  زاب و  رایسب  هن  راد و  هتسب  مکحم  دوخ  تسد  زگره  هن  »
هب فورعم  لَثَم  قادـصم  هب  ییوگ  یلو  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هب  باطخ  قوف ، هیآ  هچ  رگا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 

دیاب بیبط  .درک  تیاعر  ار  طسو  دح  تسُج و  يرود  طیرفت  طارفا و  زا  دـیاب  اهتلاح  همه  رد  سپ  .دونـشب  راوید  هک  دـیوگ  یم  رد 
دراد لامتحا  یهاگ  .دشاب  طلـسم  دوخ  باصعا  رب  هشیمهو  دزابن  ار  دوخ  یگدـنز  ياهبیـشن  زارف و  يراتفرگ و  رد  دـشاب و  لدـتعم 

تـشذگ ربص و  دیاب  وا  دراوم ، هنوگ  نیا  رد  .دنک  شاخرپ  تناها و  کشزپ  هب  تسا ، هدرزآ  یمـسج  یحور و  رظن  زا  هک  یـضیرم 
، يرآ .تسا  فیعـض  مه  یناور  رظن  زا  هکلب  یمـسج ، رظن  زا  اهنت  هن  ضیرم  هک  دـنادب  دـهد و  ماـجنا  ار  دوخ  هفیظو  دـشاب ؛ هتـشاد 

لّمحت مه  ار  تامیالمان  تالکشم و  دیاب  درادرب ، مدق  هار  نیا  رد  دنک و  بلج  ار  دنوادخ  يدونـشخ  اضر و  دهاوخ  یم  هک  یـسک 
.دنک

مدق دز  یهاوخ  هبعک  قوش  هب  رگ  نابایب  رد 

(2) روخم مغ  نالیغم  راخ  دنک  رگ  اهشنزرس 

رود دوخ  زا  ار  بارطـضاو  هرهلد  دـیاب  کشزپ  .تسا  گرزب  نادرم  تیقفوم  زمر  يرادـیاپ ، تماقتـسا و  يرادـیاپ : تماقتـسا و  - 4
هب ددرگن و  سویام  دوش ، یمن  بوخ  نامرد  اب  شراـمیب  هک  دوش  مّلـسم  رب ا و  رگا  .دـهد  ماـجنا  ار  دوخ  هفیظو  تیعطاـق  اـب  هتخاـس 

هوالعب .دنک  يراکادف  شرامیب ، تایح  ظفح  روظنم  هب  دراد ، ناوت  ات  دـهاوخب و  کمک  یبیغ  يورین  زا  دربب و  هانپ  گرزب  دـنوادخ 
درف ره  ینید : لـیاسم  نتـسناد  .تسا 5 - جالع  لباقریغ  وت  يراـمیب  دـیوگب : وا  هب  ًـالثم  دـنک و  سویأـم  زین  ار  هراـچیب  ضیرم  دـیابن 

رب هوالع  بیبط  اّما  ...و ، هزور  زامن ، هب  طوبرم  لیاسم  دننام  دریگبارف  دیاب  ار  نید  لیاسم  یضعب  فّلکم  ناملسم و 

ص:63

.  29  / ءارسا - 1
ص251. يرایتخب ، نامژپ  حیحصت  هب  يزاریش ، ظفاح  بیغلا  ناسل  ناوید  - 2
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هعلاطم يرادـقم  لوصا  هقف و  ریـسفت ، مالک ، نوچ  یمولع  رد  دـشاب و  انـشآ  يا  هزادـنا  ات  زین  یمالـسا  فراعماب  دـیاب  قوف ، لـیاسم 
ناسنا هب  هغالبلا  جـهن  نآرق و  رد  لمأت  .دـنامب  هرهب  یب  فراعم ، ياـیرد  نیا  زا  وا  درذـگب و  يرمع  تسا  فیح  اریز  دـشاب ، هتـشاد 

رظن زا  عامتجا  تاقبط  نوچ  برـشم : تعـسو  .دـناشچ 6 - یم  وا  هب  ار  یقیقح  تذـل  تایح و  یعقاو  ياـنعم  دـشخب و  یم  تریـصب 
بیبط دـننک ، یم  هعجارم  وا  هب  دـنراد و  زاین  کشزپ  هب  فیاوط  دارفا و  هیلک  رگید  ترابع  هب  دنتـسه و  تواـفتم  قـالخا  دروخرب و 

همه اب  ییور  هداشگ  یقلخ و  شوخ  اب  دیاب  کشزپ  .دوشن  رثأتم  نوگانوگ  ياهراتفر  زاو  دهد  قفو  نانآ  همه  يوخ  اب  ار  دوخ  دـیاب 
.دنک لوبق  يا  هیده  نارامیب  زا  يرادا  تاعاس  رد  دـیابن  کشزپ  هیدـه : نتفریذـپن  .دنـشاب 7 - یـضار  وا  زا  ناعجارم  ات  دنک  كولس 
هجوت نداد  هیدـه  اب  دـننک  یم  روصت  ای  دـنراد و  دوخ  جـلاعم  بیبط  هب  هک  يرفاو  هقالع  تلع  هب  یـضعب  هک  دوش  یم  هدـید  یهاگ 

اب هک  دنادب  دیاب  کشزپ  .دننک  تردابم  راک  نیا  هب  ددرگ ، یم  لوذـبم  يرتنوزفا  تقد  ناشنامرد  رما  رد  دوش و  یم  اهنآ  هب  يرتشیب 
شیدنادب دوسح و  دارفا  .دزاس  یم  مهارف  ار  دوخ  یماندب  تابجوم  دشاب ، هداد  ار  نآ  رطاخ  بیط  اب  رامیب  رگا  یتح  هیده  نیا  لوبق 

هللا یلـص  مرکا  لوسر  تاشیامرف  زا  یفیرـش  ثیدح  دروم  نیا  رد  .دنیامن  بوکرـس  ار  دوخ  فیرح  هنوگچ  هک  دـنددصرد  هشیمه 
دوجو تمهت  ناکما  هک  ییاهاج  رد  روضحزا  دـیاب  ناسنا  ینعی  « (1) زیهرپب تمهت  عضاوم  زا  : » دیامرف یم  هک  هدـش  لقن  هلآ  هیلع و 

.دنک يرود  دوش  نادیم  دراو  دوخ ، فیرح  یبوکرس  روظنم  هب  بیقر  تسا  نکمم  دراد و 

ًاعقاو نارامیب  زا  یضعب  تعاضب : یب  نارامیب  اب  کشزپ  یهارمه  - 8

هک نیا  زا  هتشذگ  دیاب  جلاعم  بیبط  دراوم  هنوگ  نیا  رد  .دنتسه  هراچیب  ریقف و 

ص:64

ص99. یمق ، سابع  خیش  جاح  هملک ، دص  - 1
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هاگ ره  دنتـسه و  ندـب  کی  ياضعا  لـثم  نینمءوم  هک  میـشاب  هتـشاد  رواـب  .دزادرپب  مه  ار  راـمیب  يوراد  لوپ  دریگن ، ار  تیزیو  قح 
.دش دنهاوخ  رثاتم  زین  اضعا  ریاس  ًامتح  دوش ، یتحاران  راچد  يوضع 

دنرگیدکی ياضعا  مدآ  ینب 

دنرهوگ کی  شنیرفآ ز  رد  هک 

راگزور دروآ  دردب  يوضعوچ 

رارق دنامن  ار  اهوضع  رگد 

یمغ یب  نارگید  تنحم  زکوت 

یمدآ دنهن  تمان  هک  دیاشن 

رهم و وا  هب  دـیاب  ناملـسم  کشزپ  دـیامن ، هعجارم  ناملـسم  کشزپ  هب  ناملـسمریغ  ضیرم  هاگ  ره  ناملـسمریغ : ضیرم  هجلاعم  - 9
هب هدش ، دراو  افـص  حلـص و  رد  زا  مالـسا ، هانپ  رد  ناملـسم  ریغ  نوچ  .دـشوکب  وا  نامرد  رد  ناملـسم  ضیرم  دـننام  دـنک و  تبحم 

یناملسمریغ ریقف  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نایقّتم  ياوشیپ  .دریگ  رارق  تیامح  دروم  دیاب  تسا ، هدروآ  هانپ  ناملـسم  کشزپ 
.تسا يدوهی  دـیا ، هداد  رارق  ّتبحم  رهم و  دروم  ار  وا  امـش  هک  درف  نیا  داد : رکذـت  یـصخش  .دـندرب  یم  هبارخ  هب  كاروخ  اذـغ و 

رهم رثا  رد  هک  تشاد  هجوت  دیاب  ًانمض   (1) .دریمب یگنسرگ  زا  دیاب  ناملسمریغ  رگم  دندومرف : باوج  رد  فسأت  تیاهن  اب  ترـضح 
ار تیعقاو  ددرگ و  افوکـش  وا  هتفهن  نادـجو  هدـش ، رادـیب  تلفغ  باوـخ  زا  فرحنم  درف  تسا  نکمم  ناملـسم ، کـشزپ  تـبحم  و 

.دریذپب قایتشا  لیم و  يور  زا  ار  مالسا  سدقم  نید  دنک و  كرد 

گرزب دنمتورث و  مدرم  هک  روط  نامه  .دشاب  مّسبتم  هشیمه  ور و  هداشگ  دیاب  بیبط  اراد : ریقف و  هب  تبسن  ندرک  هاگن  ناسکی  - 10
دنک یم  میظعت  ار 

دیاب تعاضب  یب  ریقف و  ياهناسنا  ندید  زا  .دنک  میرکت  میظعت و  زین  فیعـض  دارفا  هب  دهد ، یم  رارق  نامرد  دّـقفت و  دروم  ار  اهنآ  و 
وا هب  یلاح  نامه 

ص:65

.دشن تفای  نآ  يارب  يذخأم  تسا و  فلءوم  ياه  هدینش  زا  تیاور  نیا  - 1
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هدش هتخاس  همه  دـنرادروخرب و  دوجو  تمعن  زا  هزادـنا  کی  هب  همه  اریز  تردـق ، اب  دـنمتورث و  نامدرم  ندـید  زا  هک  دـهد  تسد 
رد يرامیب  یهاگ  کشزپ : یگداـمآ  .دوش 11 - یم  تادوجوم  همه  لماش  دنوادخ  تمحرم  فطل و  دنتـسه و  تردـق  کی  تسد 

.ددرگ دراکویم  سوتکرافنا  ياسرف  تقاط  درد  راچد  رامیب  بش  همین  تسا  نکمم  ًالثم  دـهد ، یم  ناـشن  ار  دوخ  تحارتسا  تاـقوا 
هک نیا  اـی  ددرگ  رجنم  وا  گرم  هب  يراـمیب  تسا  نکمم  درد ، یتحاراـن و  زا  هتـشذگ  دـسرن  شداـیرف  هب  بیبـط  رگا  عقوم ، نیا  رد 
درف هب  رـصحنم  بیبط  هچنانچ  یـسناژروا  دراوم  رد  .دشاب  رامیب  شریذـپ  هدامآ  هشیمه  دـیاب  کشزپ  نیاربانب  .دوش  رتدـب  وا  يرامیب 
نینچ .دش  دهاوخ  هذخاءوم  لاعتم  دنوادخ  رـضحم  رد  دنکن ، مادـقا  رگا  ینعی  دوش ، یم  ینیع  بجاو  بیبط  رب  رامیب  نامرد  دـشاب ،

اهناسنا نایم  یعامتجا  طباور  يرادیاپ  هلصوح : ربص و  .دشاب 12 - یم  همکاحم  بیقعت و  لباق  راکاطخ و  زین  نوناق  رظن  زا  یکـشزپ 
رد دروم  دون  زا  شیب  هک  تسا  يا  هدیدنـسپ  تافـص  زا  ربص  .دراد  يرابدرب  ربص و  هب  جاـیتحا  یمالـسا  هعماـج  دوپ  راـت و  ظـفح  و 

نیا رامیب ، هجلاعم  لحارم  مامت  رد  دـنزاس و  زهجم  تمواـقم  ربص و  حالـس  اـب  ار  دوخ  دـیاب  ناکـشزپ  .تسا  هدـش  رکذ  میرک  نآرق 
هدرزآ زین  یحور  رظن  زا  دـنراد ، یمـسج  یتحاران  هک  نیا  زا  هتـشذگ  نارامیب  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  .دـننک  تیاعر  ار  تیـصوصخ 

ای دنـشاب و  عامتجا  نییاپ  تاقبط  زا  داوس و  یب  رگا  صوصخب  دـنهدن ، باوج  کشزپ  ياهـشسرپ  هب  یبوخب  تسا  نکمم  دنتـسه و 
ِدرد هب  ییابیکش  اب  دوشن و  ینابصع  هک  تسا  کشزپ  رب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  .دننک  نیهوت  شاخرپ و  کشزپ  هب  تسا  نکمم  ًانایحا 

هک ار  یصخش  دهد و  شوگ  رامیب  ِلد 

.دنک هجلاعم  ییامنهار و  تسا ، هدرک  دادمتسا  وا  زا 

رز زا  رتهب  درم  بدا  دیوگ : یم  یسراف  لَثَم  کی  کشزپ : بدا  - 13
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يرامیب و هنادازآ  دـنناوتن  نارامیب  هک  دوش  یم  بجوم  رورغ  يدنـسپدوخ و  .دـشاب  نیبدوخ  روحمدوخ و  دـیابن  کشزپ   (1) .تسوا
دنک و یم  روهـشم  عامتجا  رد  ار  کشزپ  هک  تسا  یتافـص  زا  عامتجا  هب  مارتحا  ینتورف و  عضاوت و  .دـنهد  حرـش  ار  دوخ  يراتفرگ 
دقفت و دروم  ار  وا  دشاب و  هتشاد  رامیب  هب  تبـسن  ار  تفطالم  رهم و  رثکادح  دیاب  کشزپ  .دنهد  یم  رارق  دوخ  هاگهانپ  ار  يو  مدرم 

.دهاک یم  يرامیب  زا  یشان  راشف  ناجیه و  زا  ددرگ و  یم  نارامیب  یگدنز  هب  ندیشخب  دیما  ثعاب  دوخ  نیا  اریز  دهد ، رارق  ّتبحم 

ص:67

ج1. ادخهد ، ربکا  یلع  مکح ، لاثما و  - 1
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هرواشم

هراشا

نامرد ياههار  يرامیب و  صیخـشت  رد  بیبط  یهاگ  - 1 هلمج : زا  دنک  تروشم  دوخ  ناراکمه  اب  دـیاب  کشزپ  يددـعتم  دراوم  رد 
حیحص هار  هتفرگ  کمک  رگید  ناکـشزپ  زا  دنک ، يرتشیب  تمدخ  دوخ  رامیب  هب  هک  نیا  يارب  تسا  رتهب  عقاوم  نیا  رد  .دراد  دیدرت 

ای رامیب  یلو  دـناد  یم  یبوخب  ار  ناـمرد  هار  تسا و  نئمطم  دوخ  صیخـشت  هب  کـشزپ  دراوم  یخرب  رد  .دربب 2 - راک  هب  ار  ناـمرد 
یتح دنک و  تروشم  نارگید  اب  هک  تسا  کشزپ  حالـص  هب  اج  نیا  رد  .دنراد  دـیدرت  دنتـسین و  نیب  شوخ  کشزپ  هب  يو  نایفارطا 

رامیب و دراد و  لماک  نانمیطا  دوخ  صیخشت  هب  کشزپ  یهاگ  .دیامن 3 - راذگاو  يو  نایفارطا  ای  رامیب  هب  ار  رواشم  بیبط  باختنا 
ماهتا دروم  هدـنیآ  رد  هک  نیا  يارب  سپ  .تسا  جالع  لباقریغ  يرامیب  عقاو  رد  یلو  دنتـسه ، نیب  شوخ  کـشزپ  هب  مه  وا  ناـیفارطا 
جالع لباقریغ  يرامیب  هک  دوش  نشور  راـمیب  ناـیفارطا  يارب  اـت  دـنک  تروشم  نارگید  اـب  هک  تسا  کـشزپ  حالـص  هب  دوشن ، عقاو 
هفیظو .دیـسر  دهاوخ  بیـسآ  وا  دوخ  هب  ًامّلـسم  هتـشگ  یهاوخدوخ  راچد  دنکن ، تیاعر  ار  رکذـلا  قوف  تاکن  یکـشزپ  رگا  .تسا 

ایرواشم کشزپ  رگا  .دوش  رضاح  هرواشم  لحم  ای  رامیب  نیلاب  رب  تقو  عرـسا  رد  هک  تسا  نآ  هرواشم  ماگنه  رد  ًاصوصخم  کشزپ 
هک یبیبط  دوش ، رضاح  هرواشم  لحم  رد  رّرقم  تعاس  سأر  دناوتن  یللع  هب  جلاعم 
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اّما دنک ، لوکوم  يرگید  تقو  هب  ار  هرواشم  ای  دنامب  ناراکمه  رظتنم  دهد -  هزاجا  رامیب  لاح  هک  یتروص  رد  دیاب -  هدیسر  رتدوز 
یللع هب  ای  دیایب  رامیب  نیلاب  هب  رود  هار  زا  رواشم  بیبط  رگا  .دروآ  لمع  هب  بسانم  مزال و  مادقا  تسا  مزال  دـشابن ، زیاج  ریخأت  رگا 

دنک و هنیاعم  ار  رامیب  دیاب  دنـشاب ، يو  طسوت  هنیاعم  هب  لیام  وا  نایفارطا  رامیب و  ای  دشابن و  رودـقم  شیارب  جـلاعم  کشزپ  تاقالم 
نودب هک  دشاب  هتشاد  رظن  رد  دنک و  تیاعر  ار  بدا  مارتحا و  لامک  دتسرفب و  جلاعم  کشزپ  يارب  هدش  رهُم  ِتکاپ  رد  ار  نآ  هجیتن 

.دنکن هدیقع  راهظا  هتشاد ، رظن  تحت  ار  رامیب  یتدم  هک  هدننک  توعد  کشزپ  کمک 

صصختم هب  رامیب  عاجرا 

رگا دروم  نیا  رد  دهد و  عاجرا  طوبرم  صـصختم  هب  ار  يو  دیاب  دهد ، صیخـشت  ار  يدرف  ِيرامیب  دـناوتن  جـلاعم  کشزپ  هک  یتقو 
حرـش تسا  مزال  دراد ) يراظتنا  نینچ  هعماج  هن  تسا و  ریذپ  ناکما  هن  هزورما  هک   ) دورب صـصختم  دزن  رامیب  هارمه  هب  دـناوت  یمن 

دوخ طسوت  هتسبرس  تکاپ  رد  ار  يو   Paraclinic یهاگـشیامزآ ینیلاب و  تانیاعم  هجیتن  رامیب و  لماک   Observation لاح
صیخـشت و يارب  يدایز  کمک  رما  نیا  نوچ  دتـسرفب ، صـصختم  کشزپ  يارب  تُسپ  اب  دوب  مزال  رگا  یتح  ای  نایفارطا و  ای  راـمیب 

رامیب هدـنهد  عاجرا  بیبط  هب  ار  نآ  هجیتن  هنیاعم ، زا  سپ  دـیاب  زین  طوبرم  صـصختم  .درک  دـهاوخ  هطوبرم  کشزپ  هب  رامیب  نامرد 
هب هک  تسا  نیا  هلدابم  نیا  دوس  لقادـح  .دـننکن  اشفا  ار  نآ  اـهنآ  زا  مادـک  چـیه  هدوب و  هناـمرحم  دـیاب  یهاـگآ  نیا  .دـهد  عـالطا 

.دیآ یم  نوریب  هابتشا  زا  دوش و  یم  هدوزفا  طوبرم  کشزپ  تامولعم 
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هرواشم هرابرد  ینخس 

ضیرم يرامیب  نوماریپ  رد  هدـش  عمج  مه  رود  دـیاب  دـندرک ، مامت  ار  رامیب  مزال  ياهـشیامزآ  هنیاعم و  رواـشم ، ِناکـشزپ  هک  یتقو 
رامیب و روضح  رد  دیابن  رظن  راهظا  ثحب و  نیا  دننک ؛ هجلاعم  ار  رامیب  یقیرط  هچ  هب  هنوگچ و  هک  دنریگب  میمـصت  دننک و  هرکاذـم 
زا لبق  نینچمه  .دننک  ییامنهار  ار  نایفارطا  دنهاوخب  هک  ...و  یحارج  لمع  دـننام  موزل  دراوم  رد  رگم  دریگ ، تروص  يو  نایفارطا 

کـشزپ رامیب ، نامرد  لوءوسم  .دریگ  تروص  يراـمیب  صیخـشت  هب  عجار  يرظن  راـهظا  هنوگ  چـیه  دـیابن  هرواـشم ، ِسلجم  ناـیاپ 
در ای  لوبق  ار  یکـشزپ  هرواشم  هجیتن  تسا  زاجم  نینچمه  .دنک  زیوجت  وراد  دنادب  حالـص  نامزره  دناوت  یم  وا  تسا و  يو  جـلاعم 

دروم رد  هتـشاد ، نامرد  تحت  ار  رامیب  یتدـم  وا  اریز  دـشاب ، هتـشاد  یملع  لیلد  هدوبن  ّربکت  رورغ و  يور  زا  هک  نآ  طرـش  هب  دـنک 
ِطخ زا  ار  دوخ  لودع  تلع  دیاب  يدـعب  هرواشم  رد  یلو  تسا ، رامیب  حالـص  هب  ًامتح  دراد و  نیریاس  زا  يرتشیب  هعلاطم  وا  ِیـضیرم 

دناوت یم  رواشم  کشزپ  دتفیب ، قاّفتا  یـسناژروا  دروم  جلاعم ، ِکشزپ  ِدوبن  رد  رگا  .دـنک  نایب  یلبق ، هرواشم  رد  هدـش  نییعت  یـشم 
نودـب دـیامن و  ربص  جـلاعم  کشزپ  ندیـسر  ات  دـیاب  تروص ، نیا  ریغ  رد  .دـنک  نامرد  دراد ، يروف  هجلاعم  هب  جایتحا  هک  ار  رامیب 

هک یتروص  رد  هتبلا  ددرگ ، تیاعر  دیاب  جـلاعم  کشزپ  مارتحا  قوف ، دراوم  مامت  رد  .دـنکن  يراک  نداد  ماجنا  هب  مادـقا  وا  تقفاوم 
.دشاب ضیرم  هب  تبسن  زوسلد  هزنم و  كاپ و  يدرف  یقالخا  رظن  زا  هدوب  رظن  بحاص  جلاعم  کشزپ 

رواشم کشزپ و  هدیقع  فالتخا 

يارب يرگید  بیبط  تسا  هتـسیاش  دوش ، نکممریغ  قفاوت  هک  دـیآ ، دـیدپ  رظن  فالتخا  رواـشم  کـشزپ  جـلاعم و  کـشزپ  نیب  رگا 
.دوش توعد  هرواشم 
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وراد زیوجت  یسیون و  هخسن  بادآ 

هراشا

: تسا يرورض  ریز  تاکن  هب  هجوت  هخسن  نتشون  زا  لبق 

باتش هخسن  نتـشون  رد  دیابن  کشزپ  .دیآ  لمع  هب  مزال  يواکجنک  يرامیب  صیخـشت  دروم  ردو  دوش  هنیاعم  ًالماک  دیاب  رامیب   - 1
یضعب عامتجا  رد  .دوش  هداد  مزال  يوراد  رتعیرس  هچره  دیاب  یـسناژروا  دراوم  رد  هتبلا  .دیامن  زیوجت  ار  ییوراد  لیلد  نودب  دنک و 
ًادکوم دیاب  هک  دننک  یم  وراد  زیوجت  هب  مادـقا  تاقوا  یهاگ  هناخ  رد  اهمناخ  یخرب  ای  هناخوراد  نانکراک  دـننام  لوءوسم  ریغ  دارفا 

، دنک یم  هفرـس  هک  یلاسدرخ  كدوک  يارب  رگا  .درَوآ  دوجو  هب  ناربج  لباقریغ  يرطخ  تسا  نکمم  اریز  دیآ ، لمع  هب  يریگولج 
.دیایب باسح  هب  وا  لتاق  کشزپ ، دریمب و  تسا  نکمم  دوش ، زیوجت  يردخم  يوراد 

دنق ضرم  دروم  رد  ًـالثم  دوـشن ، زیوـجت  وراد  هک  تسا  نیا  رد  حالـص  دوـش  یم  بوـخ  راـمیب  یناـمرد  میژر  اـب  اـهنت  هچناـنچ   - 2
دنق ضرم  دض  يوراد  زیوجت  زا  رتهب  دوش ، لرتنک  ییاذغ  میژر  اب  يرامیب  رگا  نسم ، دارفا   diabet

.تسا

رد رگم  دـنک ، زیوجت  تمیق  نازرا  يوراد  دـیاب  کشزپ  رامیب ، هیامرـس  فالتا  يریگولج ا ز  ییوج و  هفرـص  تیاعر  روظنم  هب   - 3
مک يوراد  رادقم  اب  رامیب  هک  یتروص  رد  نینچمه  .دشاب  تمیق  نارگ  يوراد  هب  جایتحا  هک  يدراوم 
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.دوش يراددوخ  دایز  يوراد  زیوجت  زادیاب  دوش ، یم  نامرد 

.ترورض ماقم  رد  رگم  دنک ، يراددوخ  سجن  ياهوراد  زیوجت  زا  دیاب  کشزپ   - 4

تروص رد  اریز  دوش ، يراددوخ  يدـیرو  ای  ینالـضع  قیرزتزا  دـیاب  دـبای ، یم  دوبهب  وراد  یکاروخ  فرـصم  اب  رامیب  هچنانچ   - 5
بجاو کشزپ  رب  ار  هید  نتخادرپ  هک  دـشاب  يدراوم  زا  تسا  نکمم  رـصتخم  تحارج  نیمه  دوش ، ماـجنا  یقیرزت  رگا  موزل ، مدـع 

 - دیابن عقاوم  هنوگ  نیا  رد  .باذع  جـنر و  رد  دایز  درد  زا  مه  ضیرم  تسا و  جالع  لباقریغ  يرامیب  دراوم ، یـضعب  رد  .دزاس 6 - 
هفیظو اریز  دریمب ، رتدوز  هک  دوـش  هداد  ییوراد  تسارتـهب -  دوـش ، تحار  رتدوز  هچ  ره  تسا و  یندرم  ضیرم  هک  نـیا  لاـیخ  هـب 

.تسا رامیب  تایح  ظفح  کشزپ 

تمارغ و تخادرپ  بجوم  تسا و  عونمم  مالسا  تعیرش  رد  اریز  ددرگ ، زیوجت  دیابن  دوش ، یم  نینج  طقس  بجوم  هک  ییوراد  - 7
.دوش یم  هید 

، رتمک يوراد  ناکمالا  یتح  ددرگ و  ررـضتم  رامیب  هک  دـنکن  يراک  کشزپ ، دـشاب و  رظن  دروم  راـمیب  عفن  دـیاب  لاـح  همه  رد   - 8
.دنک زیوجت  رت  تحار  ِفرصم  هقیرط  اب  رتتمیق و  نازرا 

نآ تاصخشم  هخسن و 

کشزپ فرط  زا  هک  تسا  ییاضما  دراد و  ار  دنس  مکح  دور و  یم  رامـش  هب  کشزپ  یبتک  روتـسد  تسا و  رامیب  يارب  هخـسن  نوچ 
، دوش یم  رداص 

ياهوراد لماش  هخـسن  رگا  .دوش  اضما  هتـشون و  اناوخ  ِطـخ  اـب  بوخ و  زیمت و  ذـغاک  رب  دـیاب  نیارباـنب  .تسا  مرتحم  ربتعم و  یلیخ 
رد ام  رظن  هب  .دریگ  ماجنا  دادـم  اب  دـیابن  اهوراد  لیبق  نیا  نتـشون  .دوش  هتـشون  رهوج  اب  تسا  مزال  ًاـمتح  دـشاب ، كاـنرطخ  یمس و 

رامش هب  رنه  شوخ ، طخ  نتشاد  دارفا ، همه  يارب  هک  یلاح 
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هناخوراد لوءوسم  دوش  یم  بجوم  رما  نیا  .دننک  یمن  تیاعر  ار  مهم  نیا  هخسن  نتشون  رد  ناکشزپ  زا  یـضعب  هنافـسأتم  دور ، یم 
هب يرتشیب  تقد  هخسن  نتـشون  رد  تسا  رتهب  تقو ، فالتا  زا  يریگولج  اهیراتفرگ و  هنوگ  نیا  عفر  روظنم  هب  دریگب  میمـصت  دناوتن 

، دنا هتفای  اه  هخـسن  لیبق  نیا  ندناوخ  رد  هک  ییازـسب  رّحبت  مغر  یلع  وراد  ِناگدنـشورف  هک  هداتفا  قاّفتا  رایـسب  هک  ارچ  دـیآ ؛ لمع 
ای ییاهوراد  نینچ  فرـصم  ًاتعیبط  هک  دنا  هدرک  وراد  نداد  هب  مادقا  نامگ  بسحرب  اهنت  دـنناوخب و  تسرد  ار  هخـسن  دـنا  هتـسناوتن 
Super هخـسن يـالاب  تمــسق   - 1 تـسا : تمـسق  راـهچ  ياراد  هخــسن  ره  .تـسا  هدوـب  هدـیاف  یب  مـک  تـسد  اـی  هتــشاد  ناـیز 

ياـنعم هب  هژاو  نیا  .دوش  یم  هتـشون  تسا ،  Recipe هملک فرح  نیتـسخن  هک  R فرح تمـسق  نی  رد ا  ًـالومعم   : Scription
نیا .دشاب  یم  Take و  Pcenez وRecipe ياـه هژاو  یـسیلگنا  هسنارف و  ياـهنابز  هب  نآ  لداـعم  تسا و  دـیراد ،) تفاـیرد  )

ار تشادداـی  نیا  هک  دـنک  یم  باـطخ  زاـسوراد  هب  کـشزپ  هلیـسو  نیدـب  تشون و  هخـسن  يـالاب  پچ و  هشوگ  رد  دـیاب  ار  فرح 
هرامش کشزپ ، مسا  دیاب  تمسق  نیا  رد  .دیهدب  رامیب  هب  نّیعم  ریداقم  قبط  تسا ، جردنم  نآ  رد  هک  ار  ییاهوراد  دیراد و  تفایرد 
دروم نیا  رد  قالخا  تیاعر  هتبلا  .دوش  رکذ  دـیاب  يو  تاصخـشم  راـمیب و  ماـن  نینچمه  .دوش  هتـشون  يو  سردآ  یکـشزپ و  ماـظن 
تبسن کشزپ  هک  دننادب  دننکن و  تراقح  ساسحا  نارامیب  ات  دوش  هتشون  مناخ  ای  اقآ  ظفل  رامیب ، مان  زا  شیپ  دیاب  تسا و  يرورض 

تمـسق رد  .ددرگ  یم  رامیب  کشزپ و  هطبار  رتشیب  هچ  ره  ندـش  راوتـسا  بجوم  هتکن  نیا  تیاـعر  .دراد  تمحرم  فطل و  اـهنآ  هب 
بجوم ادخ  دای  تسادخ و  دای  هملک  نیا  نوچ  .دسیونب  ار  هّللا -  مسب  دنوادخ -  مان  ناملسم  کشزپ  هک  تسا  هتسیاش  هخسن  يالاب 

رتمک دشاب ، ادخ  دای  هب  هشیمه  هک  یکشزپ  تسا  یهیدب  .دوش  یم  بلق  هیفصت 
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ار ییاهوراد  مالقَا  ینعی  دنک ، یم  ریرحت  ار  هخـسن  کشزپ  تمـسق ، نیا  رد  : Incription نتم .دیدرگ 2 -  دهاوخ  هابتـشا  راچد 
كانرطخ یمـس و  ياهوراد  هک  یتروص  رد  .دـنک  یم  صخـشم  مادـک  ره  ربارب  رد  ار  اهنآ  ریداقم  دـسیون و  یم  هتفرگ  رظن  رد  هک 

Suibes کـشزپ ياـضما  لــحم  .دــسیونب 3 -  اـناوخ  لـماک و  فورح  اـب  ار  اـهنآ  ریداـقم  هـک  تـسا  مزــال  دــنک ، یم  زیوـجت 
هفیظو هب  طوـبرم  هـک  ار  مزـال  ياـهییامنهار  تارکذـت و  دـنادب ، مزـال  کـشزپ  رگا  اـهوراد ، ِمـالقَا  ِنتـشون  زا  سپ   : Criptiopn

قبط دامپ  نالف  زا  ای  دوش  تسرد  صرق  نّیعم  رادـقم  هب  بیکرت  نیا  زا  دـسیون  یم  ًالثم  دروآ ، یم  اهوراد  لیذ  رد  تسا ، زاـسوراد 
.ددرگ هیهت  روتسد ،

کشزپ و رماوا  يارجا  زرط  هب  طوبرم  ياهروتسد  تمسق ، نیا  رد   : Instruction رامیب شزومآ  ای  میلعت  هب  طوبرم  تمسق   - 4
یم وا  نایفارطا  ای  دوخ  رامیب  هب  کشزپ  هک  تسا  یتامیلعت  لـماش  تمـسق ، نیا  نینچمه  .دوش  یم  هتـشون  اـهوراد  زا  هدافتـسا  هوحن 
ددع کی  يزور  لوپمآ ، نیا  زا  ای  دوش  لیم  اذغ  ندروخ  زا  دعب  يروخ  پوس  قشاق  هس  يزور  تبرش  نیا  زا  دیوگ : یم  ًالثم  دهد ،

ياهوراد دروم  رد  ًاصوصخم  رامیب  يارب  یتامیلعت  ياهروتـسد  حیرـص  نتـشون  هک  تسناد  دیاب  .ددرگ  قیرزت  ینالـضع  ای  يدـیرو 
زا تمسق  نآ  تسا ، مزال  دشاب ، هدشن  هتشون  رکذلا  قوف  ياهوراد  لامعتـسا  زرط  هک  یتروص  رد  .تسا  يرابجا  كانرطخ ، یمس و 

زاسوراد هجوتم  ًادعب  کشزپ و  هجوتم  لوا  هلحرم  رد  نآ  تیلوءوسم  دهد ، خر  يدب  قافتا  رگا  اریز  ددرگ ، ءارجالا  فوقوم  هخـسن 
.دوب دهاوخ 
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رگید لیاسم  یخرب 

مزال صیخـشت  يارب  هک  يدـح  ات  اّما  دـنک ، هنیاعم  ار  نز ، رامیب  دـناوت  یم  درَم  ِبیبط  دـنک ، باـجیا  ترورـض  هک  یتروص  رد   - 1
هاگ ره  .دنک  یـسررب  تسین ، اهنآ  هنیاعم  هب  جایتحا  دنتـسه و  ملاس  هک  ار  ییاضعا  دوش و  رامیب  محازم  تهج  یب  دیابن  ینعی  تسا ،
نیا رد  اریز  دشاب ؛ هتـشاد  روضح  هنیاعم  قاتا  رد  یثلاث  درف  تسا  رتهب  سکعرب ، ای  دـنک و  هنیاعم  ار  يرامیب  نز  دـهاوخب  درم  بیبط 
دیاب .دروخب  همطل  کشزپ  يوربآ  هب  ببـس ، یب  تسا  نکمم  دراد و  دوجو  ناشیدـنا  دـب  فرط  زا  نتـسب  ارتفا  لامتحا  دراوم ، هنوگ 

دنوادخ تادـییأت  اب  هّللاءاشنا  هک  نونکا  .درک 2 -  يوریپ  نآ  زا  تشاد و  داـی  هب  ار  نک » زیهرپ  تمهت  ياـهلحم  زا   » ثیدـح هشیمه 
هنیاعم و ات  دـننک  تیبرت  یفاک  هزادـنا  هب  هتـسیاش ، حـلاص و  یناوناـب  دـیاب  لوءوسم  ناکـشزپ  دوش ، یم  ارجا  یمالـسا  نیناوق  لاـعتم 

.دننکن تلاخد  روما  هنوگ  نیا  رد  نادرم  دریذپ و  ماجنا  رهام  هدرک و  لیصحت  ناوناب  ِدوخ  هلیسو  هب  ناوناب  تاقیرزت  يراتسرپ و 

نآ بکترم  تسا و  عرـش  فالخ  نینج  طقـس  هک  نیا  زا  هتـشذگ  اریز  دربب ، نیب  زا  ار  نینج  وراد ، ای  ژاتروک و  اب  دیابن  کشزپ   - 3
دیدپ نینج  طقس  ای  ژاتروک  ضراوع  رثا  رد  هک  تسا  یتاعیاض  هنوگ  ره  لوءوسم  کشزپ  دنک ، تخادرپ  هید  دوش و  تازاجم  دیاب 

.دیآ

روظنم هب  دمع و  يور  زا  هک  دوش  یم  قالطا  یلمع  هب  نتخاس  میقع   - 4
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نیا ِلماع  ِکشزپ  تسا و  دازآ  ایند  ياـهروشک  رتشیب  رد  نینج  طقـس  فـالخرب  رما  نیا  .دوش  یم  ماـجنا  لـثم  دـیلوت  زا  يریگولج 
نینج طقس  رگا  هک  ارچ  تسا ؛ دنـسپان  تسردان و  يراک  یقالخا  یبهذم و  رظن  زا  یلو  دریگ ، یمن  رارق  ینوناق  بیقعت  تحت  راک ،

، ناسنا يور  رب  شیامزآ  زا  روظنم  .دنک 5 -  یم  يریگولج  كدوک  نیدنچ  شیادـیپ  زا  راک  نیا  دوش ، یم  رفن  کی  گرم  بجوم 
.یملع هیـضرف  کی  تابثا  دـصق  هب  دوش ، یم  هدـناروخ  يو  هب  هک  تسا  ییوراد  اـی  دریگ  یم  ماـجنا  صخـش  يور  هک  تسا  یلمع 
يررض شیامزآ  هک  یتروص  رد  هسنارف ، صوصخ  هب  اهروشک  زا  یـضعب  رد  دنرادن و  لماک  قفاوت  مهافت و  دروم  نیا  رد  ناکـشزپ 

، دسرن رظن  هب  یملع  هیضرف  تابثا  يارب  يرگید  هار  دشاب و  دیفم  هعماج  دارفا  یتمالس  ظفح  يارب  یفرط  زا  هتـشادن و  صخـش  يارب 
هب دشاب ، زاجم  لمع  نیا  رگا  یلو  تسا ، هدش  هیـصوت  مادـعا  هب  نیموکحم  دروم  رد  هژیوب  شیامزآ  نیا  .تسا  زاجم  راک  نیا  ماجنا 

یعرـش لیاسم  رامیب ، هک  دـتفا  یم  قافتا  یهاگ  .میزاـس 6 -  ادـج  دارفا  هیقب  زا  ار  گرم  هب  نیموکحم  میـشابن  قحم  دـسر  یم  رظن 
عفترم زین  ار  رامیب  تالکـشم  هنوگ  نیا  دناوتب  هک  يداوساب  نّیدتم و  بیبط  نآ  لاح  هب  اشوخ  .دنک  یم  لاءوس  بیبط  زا  زین  ار  دوخ 

دراذگب نایم  رد  دراو  یناحور  کی  اب  ار  رامیب  تالکـشم  تسا  رتهب  دشاب ، هتـشادن  يرّحبت  دراوم ، هنوگ  نیا  رد  کشزپ  رگا  .دزاس 
نیا دـیوگب : ًالثم  دـنک ، اشفا  يو ، نایفارطا  ای  رامیب  دزن  ار  رگید  ناکـشزپ  ياـطخ  دـیابن  کـشزپ  .دـنک 7 - عفر  ار  راـمیب  ینارگن  و 
یم میـسقت  هتـسد  دنچ  هب  ناکـشزپ  ياطخ  دروم ، نیا  رد  هتبلا  .تسا  هدوبن  رامیب  نیا  بسانم  هدرک  زیوجت  کشزپ  نالف  هک  ییوراد 

: دوش

ار يرامیب  شدوخ ، نامگ  هب  هتشاد و  لوذبم  ار  دوخ  ششوک  یعـس و  هدرک و  هنیاعم  ًالماک  ار  رامیب  کشزپ  تاقوا ، یهاگ  فلا - 
هداد صیخشت 
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دیاب اج  نیا  رد  .تسا  هدومیپ  هابتـشا  هار  صیخـشت  رد  اـهتنم  هدرک ، زیوجت  ییوراد  دوخ ، صیخـشت  هب  اـنب  یتّین  ءوس  چـیه  نودـب  و 
ِیکشزپ ِتامولعم  هب  هلیسو  نیدب  ات  دوش  هتـشاذگ  نایم  رد  کشزپ  دوخ  اب  هناتـسود  اطخ  دراوم  ددرگ و  ظفح  جلاعم  بیبط  يوربآ 

ندروآ تسد  هب  يارب  دمع ، يور  زا  هناهاگآ و  يدایـش ، تسرپ و  لوپ  ِکشزپ  تاقوا  زا  یهاگ  .دوش ب -  هدوزفا  راکاطخ ، بیبط 
هب ار  کشزپ  فارحنا  تسخن  دیاب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  .مُرُـس  لیلد  یب  زیوجت  دننام  دنز ، یم  تسیاشان  يراک  هب  تسد  رتشیب ، هجو 

.دنناسرب شکانرطخ  راک  رفیک  هب  ار  بکترم  ات  تخاس  علّطم  ار  حالـص  يذ  تاماقم  حالـصا ، مدع  تروص  رد  .داد  رکذـت  وا  دوخ 
هک نیا  نودـب  رامیب  هک  دوش  یم  هدـید  تاـقوا  یهاـگ  .دش 8 -  دـهاوخ  ظفح  ناکـشزپ  ریاس  يوربآ  هلیـسو ، نیا  هب  تسا  یهیدـب 

نیا .دـنک  یم  هعجارم  يرگید  بیبط  هب   (1)« شیـشح ّلکب  ثبـشتی  قیرغلا   » لَثَم قادصم  هب  دنیبب ، دوخ  جلاعم  کشزپ  زا  يریـصقت 
دوز اهنآ  يرامیب  دـنهاوخ  یم  دنتـسه و  هدز  ناجیه  برطـضم و  ناراـمیب  اریز  ددرگ ، جـلاعم  بیبط  شجنر  بجوم  دـیابن  عوضوم 

هب ای  هچوک  ِرـس  يراّطع  هب  ای  یلحم  ياهدنب  هتـسکش  هب  تسا  نکمم  یتح  .دـنوش  یم  هدـنهانپ  ییاج  ره  هب  نیاربانب  .دریذـپ  نامرد 
درـسلد شراک  رد  ار  وا  ددرگ و  کشزپ  رطاخ  شجنر  بجوم  دـیابن  تاـقافتا  هنوگ  نیا  .دـننک  هعجارم  مه  يا  هفرح  ياـهناوخاعد 

هب رامیب  نامه  ًاددجم  رگا  هکلب  دنک ،

.دوش هتفریذپ  تبحم  رهم و  لامک  اب  دیاب  درک ، هعجارم  لوا  کشزپ 

.دهدب روتسد  دنک و  هنیاعم  ار  وا  رامیب ، هعجارم  نودب  دیابن  کشزپ   - 9

ص:77

.دـنز گنچ  کشخ  هایگ  ره  رب  هقرغ  تسا : هدـمآ  قوف  لَثَم  لیذ  ادـخهد  ربکا  یلع  دنمـشزرا  فیلأـت  ج1 ، مکح ، لاـثما و  رد  - 1
هب مدرم  هدـنامورف  .دزای   تسد  یتلیـسو  نیرتزیچاـن  هب  ار  شیوخ  ندـناهر  دـَنام ، هاـتوک  يراـک  ياـه  هراـچ  زا  شتـسد  هک  یـسک 

رزگان ایگ  ره  رد  گنچ  دنز  رد   بادرگ 
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رامیب گرم  عیرست  ای  جنر  درد و  یب  گرم 

هراشا

یلاح رد  نیا  .تسا و  هدش  تباث  کشزپ  يارب  شگرم  ندوب  یمتح  هک  يرامیب  هب  تسا  هدنـشک  يوراد  قیرزت  ای  ندناروخ  روظنم 
رد هدوـب  تازاـجم  بجوتـسم  دنـسپان و  اـهروشک  رثـکا  رد  لـمع  نیا  .درب  یم  رـس  هب  یمـسج  باذـع  جـنر و  رد  راـمیب  هـک  تـسا 

يرکف نینچ  نیقلت  رکتبم  داد و  مهاوخن  هدنشک  يوراد  سکچیه  يانمت  شهاوخب و  : » تسا هدش  عنم  تّدشب  زین  طارقب  هماندنگوس 
یتعاس نآ ، رد  دیـسر ، ارف  ناسنا  لجا  هک  یماگنه  : » هیآ دانتـسا  هب  تسا ، هدش  یهن  رما  نیا  زا  زین  مالـسا  بهذـم  رد  دوب .» مهاوخن 

رد درادن  قح  ناسنا  تسا و  لاعتم  رداق  رایتخا  رد  ناسنا  یگدنز  گرم و  هک  تسا  انعم  نادب  نیا  « (1) .درادن دوجو  میدقت  ریخأت و 
رازبا رگید  دراوم  رد  تسوراد و  اـج  نیا  رد  لـتق  هلیـسو  هک  نیا  زج  تسا ، دـمع  لـتق  ِلـثِم  راـک ، نیا  اریز  دـشوکب ، گرم  عیرـست 
مظن رد  لـالتخا  بجوم  هک  ار  يدرف  سک  ره  : » هیآ دانتـسا  هب  دوش ، یم  هتـشک  يا  هدـنز  درف  نوچ  تروص ، ره  رد  .حرج  برض و 

نیاربانب « (2) .تسا هتشک  ار  رشب  دارفا  همه  هک  تسا  نآ  دننام  دشکب ، دشاب  هدرکن  دساف  دشاب و  هدشن  یمومع 

ظفح کشزپ ، هفیظو  اریز  تسا ، هدشن  هداد  کشزپ  هب  يراک  نینچ  زوجم 

ص:78

.34  / فارعا - 1
.32  / هدئام - 2
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.وا زا  ناج  نتفرگ  هن  تسا  یمدآ  ناج 

هدشن ینیب  شیپ  ثداوح  رد  یکشزپ  قالخا 

ادیپ زاین  کشزپ  کمک  روضح و  هب  ًارهق  دـتفا و  یم  قافتا  گنج  لیـس و  هلزلز ، دـننام  ینیب  شیپ  لباقریغ  یعیاقو  هک  يدراوم  رد 
رد هدوسآ  یلایخ  اب  دناوت  یم  یعقوم  کشزپ  هک  تسا  یهیدب  .دباتـشب  دوخ  ناعونمه  کمک  هب  هک  تسا  کشزپ  هفیظو  دوش ، یم 

، گنج لثِم  تسا ، رطخ  رد  هعماج  تینما  هک  یعقاوم  رد  .دشاب  هتـشاد  دوجو  تینما  هک  دوش  رامیب  ياوادـم  هنیاعم و  لوغـشم  بطم 
يراکادف دوخ  زا  دیاب  زین  کشزپ  دننک ، یم  عافد  هدـیقع  نامرآ و  نطو و  تیثیح  وربآ و  زا  عافد  يارب  ناگدـنمزر  هک  هنوگ  نامه 

.دنک ادا  ناگدنمزر  هب  تبسن  ار  دوخ  نید  هداد و  ناشن 

ص:79
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یکشزپ ماظن  همان  نیئآ  زا  یتمسق 

نکمم شالت  رثکادح  نارامیب ، ِیعامتجا  تیعقوم  بهذم و  داژن ، تیلم ، هب  هجوت  نودب  دنفظوم  ناکـشزپنادندو  ناکـشزپ  هدام 1 - 
.دنرب راک  هب  ثداوح  حناوس و  دراوم  رد  صوصخب  نانآ  نامرد  يارب  ار 

.نوناق رد  حّرصم  دراوم  رد  رگم  دنامب ، ظوفحم  دیاب  وا  يرامیب  عون  رامیب و  رارسا  هدام 2 - 

.تسا عونمم  یکشزپ  نوئش  فلاخم  روما  هب  لاغتشا  هدام 3 - 

يدام هدافتـسا  روظنم  هب  يرامیب  تماخو  نداد  ناشن  هار  زا  رامیب  رد  ساره  بعر و  داجیا  يرورـضریغ و  جراخم  لیمحت  هدام 4 - 
عـضو نتفرگ  رظن  رد  مزال و  طایتحا  اب  گرم -  رطخ  ای  میخو و  بقاوع  دوجو  تروص  رد  دـناوت  یم  طـقف  کـشزپ  تسا و  عونمم 

رد ار  رامیب  ناکیدزن  دـیاب  کشزپ  یلک  روط  هب  یلو  دـنک  دزـشوگ  وا  هب  دـنادب  يرورـض  هک  يدودـح  ات  راـمیب -  یبصع  یناور و 
.دراذگب يرامیب  تماخو  تارطخ و  ینیب  شیپ  نایرج 

یشان دیدش  ياهدرد  زا  رامیب  هک  يدراوم  رد  رگم  تسا  عونمم  دیآرد  دایتعا  تروص  هب  هک  يروط  هب  رّدخم  داوم  زیوجت  هدام 5 - 
.درب یم  جنر  جالع ، لباقریغ  ياهیرامیب  زا 

ياهراک یحارج و  لمعلا  قح  دروم  رد  رگم  تسا ، عونمم  رامیب  نامرد  يارب  عوطقم  دادرارق  ناونع  هب  جـالعلا  ّقح  نییعت  هدام 6 - 
یکشزپنادند و
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تشهبیدرا بوصم 29  ناکشزپ  مادختـسا  نوناق  حالـصا  نوناق  هدحاو  هدام  هرـصبت 6  قبط  يرادـهب  ترازو  فرط  زا  هک  نآ  ریاظن 
ترازو فرط  زا  ررقم  ياهخرن  دزمتـسد و  تیاعر  هب  فّلکم  اههاگنامرد  اهناتـسرامیب و  ناکـشزپ و  .دـش  دـهاوخ  نییعت  هام 1328 

.دنتسه يرادهب 

تاماقم فرط  زا  حـناوس  زورب  ماگنه  رد  زین  ریگاو و  ياهیرامیب  زا  يریگـشیپ  روظنم  هب  هک  یعقاوم  رد  دـنفّلکم  ناکـشزپ  هدام 7 - 
.دنراد لومعم  ار  نکمم  ياهیراکمه  دوش ، یم  دادمتسا  نانآ  زا  حالص  يذ 

هدافتـسا عون  ره  یـصخش و  بطم  هب  هیریخ ، ای  تلود  هب  هتـسباو  ای  یتلود  ینامرد  یتشادـهب و  تاسّـسءوم  زا  رامیب  بلج  هدام 8 - 
نینچمه .تسا  عونمم  یلک  روط  هب  دـشاب ، یکـشزپ  نوئـش  فلاـخم  هک  هلیـسو  ره  هب  راـمیب  بذـج  نینچمه  لـیبق و  نیا  زا  يّداـم 
هسّسءوم تاررقم  فالخرب  یهجو  هنوگ  چیه  تفایرد  قح  هیریخ ، ای  تلود  هب  هتسباو  ای  یتلود  ياهناتـسرامیب  رد  فظوم  ِناکـشزپ 

.دنرادن نارامیب  زا  طوبرم 

رباـعم نکاـما و  رد  یهگآ  بصن  دـیارج و  نویزیولت ، ویدار ، دـننام  یتاـغیلبت  لـیاسو  قیرط  زا  هدـننک  هارمگ  غیلبت  عونره  هدام 9 - 
.تسا عونمم 

.دنک هدافتسا  هدشن  هدادوا  هب  هک  یملع  نیوانع  زادیابن  کشزپ  هدام 10 - 

ياه هفرح  نیلغاش  ریاس  امام و  ای  کشزپنادـند  ای  زاسوراد  ای  رگید  کشزپ  هب  نویـسمک  تخادرپ  جالعلا و  قح  میـسقت  هدام 11 - 
قح تفایرد  .تسا  عونمم  دـنا ، هدرک  تدـعاسم  رظن  دروم  کشزپ  هب  راـمیب  مازعا  بلج و  رد  هک  يرگید  دارفا  یکـشزپ و  هتـسباو 

نینچمه .تسا  عونمم  هدـش  یفرعم  اج  نآ  هب  ندـش  يرتسب  ای  شیاـمزآ  تهج  راـمیب  هک  يا  هسـسءوم  زا  اـی  کـشزپ  زا  نویـسمک 
ای یحارج و  لیاسو   ) ناگدننکدراو ای  ناگدنزاس و  زا  نویسمک  قح  تفایرد 

یکـشزپ تاسّـسءوم  ای  کشزپنادند  ای  کشزپ  بطم  رد  تانالعا  نیا  بصن  ای  یکـشزپریغ و  تاعوبطم  رد  وراد ) ای  یکـشزپنادند 
.تسا لوءوسم  هدنهد  هزاجا  ِکشزپ  دشاب ، هزاجا  اب  هدافتسا  نیا  هک  یتروص  رد  .دشاب  یم  ینوناقریغ 
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نارامیب عاونا 

زا هداد ، افـش  ار  يو  هک  تسا  نیا  کـشزپ  هفیظو  دروـم  نیا  رد  تسا  جـالع  لـباق  ناـنآ  يراـمیب  هک  دنتـسه  یناراـمیب  یـضعب  - 1
دناوت یم  بیبط  یلو  تسا ، جالع  لباق  ریغ  يو  یـضیرم  هک  دـنک  یم  دروخرب  يرامیب  اب  کـشزپ  یهاـگ  .دزاس 2 - اهر  يراتفرگ 

شیاـسآ هدـش  هک  مه  یمک  تدـم  يارب  اـت  تسا  درد  ندرک  فرطرب  شا  هفیظو  دروـم  نیا  رد  .دـهد  شهاـک  ار  يو  جـنر  درد و 
شهاک ار  رامیب  درد  دـناوتن  مه  کشزپ  یتح  هدوب ، جالع  لـباق  ریغ  يراـمیب  تسا  نکمم  دراوم  یخرب  رد  .دوش 3 - مهارف  ضیرم 

نیا هناهب  هب  دهاکب و  يو  مالآ  یتحاران و  زا  دـیاب  شیوخ  نیریـش  نانخـس  شوخ و  قالخا  اب  قذاح  کشزپ  هک  تساج  نیا  دـهد ؛
.دزرون يراددوخ  هجلاعم  زا  دهد ، نیکست  ار  درد  دناوت  یمن  تسا و  جالع  لباقریغ  يرامیب  هک 

ص:82
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یکشزپ قالخا  ملعم  طیارش 

: زا دنترابع  هک  دشاب  یطیارش  ياراد  دیاب  یکشزپ  قالخا  ملعم 

ار اهنآ  یحور  یمـسج و  ياهدرد  نامرد  قرط  تسا و  فقاو  اهنآ  درد  نارامیب و  ياهیراتفرگ  هب  کـشزپ  اریز  دـشاب ، کـشزپ  - 1
.دنک میهفت  شنادرگاش  يارب  ار  رامیب  درد  دناوت  یم  هک  تسا  شناد  نیا  زا  يرادروخرب  اب  دناد و  یم 

، لـماع ملاـع و  یقّتم ، هتـسراو ، يدرف  تسا  هتـسیاش  ور  نیا  زا  .دـیوگب  دوخ  هدـنیآ  ناراـکمه  هب  ار  یفنم  تبثم و  تاـکن  دـیاب  - 2
.دشاب هتشاد  وکین  هقباس  ترهش و  هدوب  عامتجا  لاح  هب  زوسلد 

: اریز دهد  ماجنا  ار  دوخ  یبهذم  ینید و  فیاظو  دشاب و  مالسا  سدقم  نید  هب  دقتعم  - 3

یهت بآز  دَوب  هک  يربا  کشخ 

(1) یهد بآ  تفص  يو  زا  دیان 

.دنوش دنم  هرهب  وا  زا  شنادرگاش  ات  دزاس  زهجم  یقالخا  یملع و  لیاضف  هب  ار  دوخ  دشوکب  دیاب  زین 

.دشاب هتشاد  لماک  ییانشآ  مالسا ، هاگدید  زا  تیبرت  شور  هار و  اب  - 4

ای وا و  دوخ  نوچمه  هدنیآ  رد  هک  دراد  راکورس  ییاهناسنا  اب  هک  دنادب  - 5

ص:83

ص469. یماج ، گنروا ، تفه  يونثم  - 1
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، دوش هتفکش  حیحص  روط  هب  رگا  هک  دنتسه  ییاهبنارگ  ياهدادعتـسا  ياراد  نایوجـشناد  هک  دشاب  هجوتم  دش و  دنهاوخ  وا  زا  رتالاب 
وجـشناد هک  يا  هنوگ  هب  دنادب ، ءاشیام  لاّعف  قلطم و  تردق  بحاص  ار  دوخ  دیابن  قالخا  ملعم  .درب 6 - دهاوخ  يرفاو  هرهب  عامتجا 

نانیمطا و لامکاب  وجشناد  ات  دشاب  اّربم  یبلط  تردق  ینیب و  گرزبدوخ  زا  سرد  سالک  رد  دیاب  هکلب  دنکب ، یـشسرپ  دباین  تأرج 
کچوک ای  گرزب  ناسناره  هچرگ  دـهد ، ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  ادـخ  ياضر  يارب  طـقف  .دهد 7 - هئارا  ار  دوخ  رظن  دـناوتب  شمارآ 

رارق زین  دـییأت  دروم  یتح  دوشن و  وربور  نارگید  ییانتعا  یب  اب  هدرک  هک  یکین  راک  ای  هداد  ماجنا  هک  یتمدـخ  ربارب  رد  دراد  راـظتنا 
.تسا قداص  دارفا  همه  هرابرد  هدوب  یعیبط  یعضو  نیا  .دیآ  لمع  هب  ینادردق  وا  زا  دریگ و 

دریگ یم  دوخ  هب  ّقلمت  گنر  ای  اریز  دوشن ، طارفا  هغلابم و  دیاب  اما  دزادنا  یم  راک  هب  ار  وجشناد  ياهدادعتـسا  اهورین و  قیوشت ، - 8
ِدح زا  رتـشیب  یـصخش  ندرک  نیـسحت  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  .دـیآ  یم  دوـجو  هب  يو  يارب  يرگید  ساـسحا  اـی 

(1) .تسا یسولپاچ  ّقلمت و  یگتسیاش ،

ص:84

پاـچ شنمدار ، دـمحم  دیـس  رتکد  همجرت  بیدا ، نیـسح  دـمحم  یلع  مالـسلا ،  هیلع  یلع  ماـما  هاگدـید  زا  تیبرت  شور  هار و  - 1
ص32. راهب 62 ، نمهب ،
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نارامیب زا  تدایع  تیمها 

هراشا

.دنـشاب یم  یحور  تیوقت  شزاون و  ییوجلد و  دنمزاین  زیچ  ره  زا  شیپ  هک  دنتـسه  يا  هدرمژپ  هتـسکش و  لد  دارفا  ًالومعم  نارامیب 
رادـید تلاح ، نیا  رد  هک  تسادـیپ  .دـنوش  یم  دـیماان  نتـشیوخ  زا  یّلکب  هاـگ  دـننیب و  یم  هدـنامرد  مورحم و  يدرف  ار  دوخ  ناـنآ 

ور نیا  زا  .دنک  شزاون  ار  ناشحور  دهد و  نیکـست  ار  اهنآ  مالآو  دشخبب  نانآ  هب  رطاخ  یّلـست  دـناوت  یم  ینید  ناردارب  ناتـسود و 
: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  .میزاسن  شومارف  ار  نانآ  مینک و  تدایع  نارامیب  زا  هک  دهد  یم  روتـسد  ًادیکا  مالـسا 

ياج ادـخ  تمحر  نایم  رد  هتـسشن  وا  دزن  هک  یعقوم  ات  دور و  یم  ورف  ادـخ  تمحر  رد  دـنک ، تدایع  ار  يرامیب  هک  یناملـسم  ره  »
رازهداتفه دیامن ، رادید  ار  يو  بش  رگا  دننک و  یم  اعد  وا  رب  بش  ات  هتـشرف  رازه  داتفه  دنک ، رادید  حبـص  ار  وا  رگا  .تسا  هتفرگ 

«(1) .دننک یم  ترفغم  بلط  وا  يارب  هاگحبص  ات  هتشرف 

نارامیب زا  تدایع  یگنوگچ 

نیا هب  دـیاش  ات  دـینک  اعد  ناشیارب  هدرک و  یـسرپلاوحا  نانآ  زا  دـیور  یم  نارامیب  تدایع  هب  هک  یماـگنه  دـهد  یم  روتـسد  مالـسا 
نانآ بلق  هلیسو 

ص:85

.2/285 راحبلا ، هنیفس  8/146 ؛ راونالاراحب ، - 1
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: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  .دبای  نیکست 

يافش هب  ار  وا  ایادخ ، دییوگب : دینک و  اعد  نارامیب  يارب  .دیشاب  ترخآ  دای  هب  ات  دییامن  عییشت  ار  ناگدرم  دینک و  رادید  نارامیب  زا  »
وا يارب  دینک ، یم  رادید  تدایع و  يرامیب  زا  هک  یماگنه   (1)« .راد ناما  رد  يراتفرگ  زا  امرف و  اوادم  دوخ  ياود  هب  هد و  افش  دوخ 

دراد تسود  هک  هچنآ  هب  ار  يرامیب  سک  ره  : » دـیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  .دـشاب  مک  دـنچ  ره  دـیربب ، يا  هیدـه 
(2) «. داد دهاوخ  وا  هب  تشهب  ياه  هویم  زا  يا  هویم  دنوادخ  دنک ، ماعطا 

ص:86

.18/145 راونالاراحب ، - 1

.18/145 راونالاراحب ، - 2
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رگید یتاکن 

رتداوس اب  بیبط  دـننک  یم  رکف  دـشاب ، رتشیب  یکـشزپ  تیزیو  نازیم  هچره  هک  تسا  نیا  عاـمتجا  رد  هابتـشا  جـیار و  راـکفا  زا  یکی 
ببـس ار  یلماع  نینچ  هتـشذگ  طلغ  تاغیلبت  دیاش  هدمآ ، دوجو  هب  رکف  نیا  ارچ  مینادـب  ات  دوش  یبای  هشیر  دـیاب  عوضوم  نیا  .تسا 

رد ناگیار  روط  هب  هدش  یلم  یکشزپ  سدقم  هفرح  یلعف ، تالکـشم  ندش  فرطرب  زا  سپ  هدنیآرد  هللاءاشنا  میراودیما  .تسا  هدش 
.دهد هئارا  هعماج  هب  ار  دوخ  تمدخ  بساک ، کی  دننام  دشابن  روبجم  بیبط  ات  دریگب  رارق  همه  رایتخا 

.هاگـشیامزآ رد  ینامز  سرد و  سالک  رد  یهاـگ  دـنک ، یم  یط  ار  یفلتخم  لـحارم  دوخ  لیـصحت  نارود  رد  یکـشزپ  يوجـشناد 
دروخرب همه  اب  دـیاب  هک  دوش  یم  ور  هبور  ینوگانوگ  دارفا  اب  دـیتاسا  زا  هتـشذگ  دـنارذگ و  یم  رامیب  نیلاب  رب  زین  ار  رخآ  ياـهلاس 

نارود هب  دورو  زا  سپ  .دنک  بلج  ار  ناشتیاضر  درادب و  تسود  ار  همه  درگنن ، یسک  هب  تراقح  رظن  هب  دشاب و  هتشاد  يا  هتـسیاش 
بلج ار  نانآ  دامتعا  دـشاب و  هتـشاد  يا  هنـسح  وکین و  دروخرب  نارامیب  اب  دـیاب  دوش ، یم  لاـح  حرـش  نتفرگ  هب  فظوم  هک  ینیلاـب 

يراتفگ هب  هراب  نیا  رد  .دشاب  رامیب  زوسلد  هدومن  هجوت  نانآ  راتفگ  هب  هلصوح  ربص و  اب  دنک ،

: مینک یم  هراشا   Villiam Osler رلسا مایلیو  زا 

ص:87
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یم نیرمت  اب  طقف  هک  درک  شومارف  دیابن  یلو  تخومآ  ار  ندینش  ندییوب و  ندرک ، سمل  ندید ، ادتبا  دیاب  یکـشزپ  شزومآ  يارب  »
زا امش  طابنتسا  دیراذگن  .سرد  سالک  رد  هن  تخومآ ، ناوت  یم  رامیب  نیلاب  رد  ار  بط  .دروآ  تسد  هب  تراهم  هفرح  نیا  رد  ناوت 
اب دینک ، تواضق  سپـس  دینیبب ، ادـتبا  .دـیا  هدـناوخ  باتک  رد  ای  دـیا و  هدینـش  سرد  قاتا  رد  هک  دـشاب  یتاملک  يرامیب  ياه  هناشن 

بـش رد  تسا  نکمم  هک  هچنآ  ندینـش  هب  ار  هنازور  تاقوا  .دـید  دـیاب  لوا  هک  دورن  ناـتدای  یلو  دـییامن ، هسیاـقم  ملاـس  صاخـشا 
هعلاطم هداد ، حرـش  ار  نآ  هک  ار  يرامیب  هیلوا  هتـشون  دیتسناوت ، هک  یعقوم  دیناوخب و  دیدید ، هک  یتقو  اما  دیزاسم ، عیاض  دیناوخب ،

يدرونایرد دننام  باتک ، نودب  بط  نتخومآ  .دنک  نایب  اراکشآ  ار  اه  هناشن  تسا ، هتـسناوت  هیلوا  صقان  لیاسو  اب  داتـسا  اریز  دینک ،
.« (1) میشاب هتفرن  ایرد  هب  ًالوصا  هک  تسا  نآ  دننام  باتک ، هار  زا  طقف  نآ  نتفرگارف  تسا و  هشقن  نودب 

ص:88

.تسا هدش  بصن  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ناتسرامیب  یلخاد  شخب  سنارفنک  نلاس  رد  هک  ییولبات  زا  لقن  - 1
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دننک تیاعر  دیاب  کشزپ  اب  طابترا  رد  نارامیب  هک  يدراوم 

ناکما هک  يرورـض  دراوم  رد  هتبلا  .دـشاب  هتـشاد  یفاـک  تاـعالطا  يراـمیب  دروم  رد  هک  دـنک  هعجارم  یکـشزپ  هب  دـیاب  راـمیب   - 1
دننک یعس  دیاب  نینچمه  .درک  هعجارم  اّبطا  ریاس  هب  ناوت  یم  درادن ، دوجو  رظن  بحاص  قذاح و  صـصختم و  ِکشزپ  هب  یـسرتسد 

دادـعت کینیلک  رد  هدوبن ، یـسناژروا  اهنآ  يرامیب  رگا  .دـنراذگب 2 -  نایم  رد  ار  دوخ  درد  زوسلد  نامیا و  اب  دّـهعتم و  ناکـشزپ  اب 
ددرگن و عییـضت  نارامیب  قح  دوش  یم  ثعاب  تبون  تیاعر  .دننک  تیاعر  ار  تبون  تسا  هتـسیاش  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  رامیب  يدایز 
ربص و اب  دـیاب  نارامیب  دـیامن ، هعجارم  کینیلک  هب  یـسناژروا  يرامیب  رگا  هتبلا  .دوش  یم  يریگـشیپ  عازن  ًانایحا  فالتخا و  زا  ًانمض 

.دنهدب یسناژروا  ضیرم  هب  ار  دوخ  مّدقت  قح  هلصوح 

دوخ تیاکش  باصعا ، رب  ّطلست  ییورشوخ و  اب  دیاب  دشاب ، تحاران  ضیرم  تسا  نکمم  هچ  رگا  کشزپ ، اب  هبحاصم  عقوم  رد   - 3
يرامیب هب  هک  ار  یبلاطم  نارامیب ، دوش  یم  هدـید  تاقوا  یهاگ  .دـنک  تیاـعر  ار  تقو  دروم  نیا  رد  زین  دـیوگب  جـلاعم  بیبط  هب  ار 

دوش و هدرـسفا  هتـسخ و  وا  هدش ، هتفرگ  کشزپ  تقو  دوش  یم  بجوم  رما  نیا  .دنراذگ  یم  نایم  رد  کشزپ  اب  تسین ، طوبرم  اهنآ 
.دهدب یبوخب  ار  نارامیب  ریاس  خساپ  دناوتن 

ص:89
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نیا رد  .دوش  هتـشاذگ  کشزپ  رایتخا  رد  رامیب  یگدـنز  هچخیرات  یلیماف و  هقباس  دـیاب  يرامیب ، صیخـشت  يارب  تاقوا  یهاـگ   - 4
کشزپ هب  ناتـسرامیب  زا  جراخ  رد  دنمتورث  نارامیب  رگا  .دنـشاب 5 -  هتـشاد  ار  مزال  يراکمه  کشزپ  اب  دیاب  نارامیب  دراوم ، هنوگ 

هدرک هجوت  دـیاب  مه  ناراـمیب  هنوگ  نیا  یلو  دـنکن ، تفاـیرد  يداـیز  غلبم  ناـمرد  ّقح  يارب  تسا  فظوم  کـشزپ  دـننک ، هعجارم 
یم تسا ، تمدخ  لوغـشم  يرادا  تاعاس  ریغ  رد  دازآ و  روط  هب  هک  یکـشزپ  اریز  دنـشاب ، هتـشاد  رظن  رد  ار  ناکـشزپ  قح  تیاعر 

.دنک يراددوخ  هجلاعملا  ّقح  نتفرگ  زا  دوخ  لیم  اب  کشزپ ، دوخ  هک  نیا  رگم  .دنک  تفایرد  هنالداع  همحزلا  ّقح  دناوت 
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رخآ نخس 

زج هک  يدودـعم  هورگ  یناـسناریغ  لاـمعَا  تلع  هب  اریز  دورن ، لاوز  هب  ور  یکـشزپ  کـشزپ و  هک  دیـشاب  هجوتم  کـشزپ ! ناردارب 
تـسا مزال  بجاو و  کشزپ ! رهاوخ  ردارب و  .دریگ  یم  رارق  دیدهت  دروم  ناکـشزپ  هّیلک  يوربآ  دنرادن ، يرگید  فده  ییوجدوس 

زا یـشاب و  هتـشاد  رظن  تعـسو  دـیاب  ینک ، لابقتـسا  دوش  یم  یکـشزپ  ماقم  ندرب  ـالاب  بجوم  هک  يا  هنادنمتفارـش  لـمع  ره  زا  هک 
.تسین قلخ  هب  تمدخ  تذل  زا  رتهب  یتّذل  چیه  هک  ینادب  ینک و  يریگتسد  ار  نیفعضتسم  یشاب ، رانکرب  یهاوخدوخ  ییاردوخ و 
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رگید عبانم  یخرب 

.ینامرک یتجح  یلع  یگدنز ، نییآ  مالسا   - 1

.نایدامتعا دومحم  رتکد  یکشزپ ، بادآ  قالخا و   - 2

.يولع يدهم  دیس  راتفگ ، جنپ   - 3

.نایلیلخ لیلخ  دیس  رتکد  یمالسا ، یللملا  نیب  قوقح   - 4

.یفارشالا نیما  رتکد  سونیلاج ، یسانشوراد   - 5

.يراد یسوم  یبتجم  دیس  ناسنا ، لماکت  رد  قالخا  تلاسر   - 6

.ردص رقابدمحم  دیس  هّللا  هیآ  نآرق ، رد  خیرات  ياهتنس   - 7

.هینغم داوج  دمحم  مالسا ، رد  قالخا  هفسلف   - 8

.يوبتجم نیدلا  لالج  دیس  رتکد  هفسلف ، تایلک   - 9

.ادخهد ربکا  یلع  همان ، تغل   - 10

راهب 1356. لوا ، هرامش  یسودرف ، هاگشناد  یکشزپ ، هدکشناد  هلجم   - 11
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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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