
 ه ؼازٞا١ط٨٥ ا٥ٟ٪ت، معهرت ه ٧ٔائط ةع١ا٤ٞ ر٩غي 

 

٩یاة٪ٝ   ک٢ط. ةا دٗت در پط٩ط٣ ٥ؽتی در ٞیی  ا١گ٪غ زکا٩ت ٞی ر٩غی ه ١ٌٟی ؿگٕت ١ٌام ٥ؽتی ه ٧ٗا١٪٠ زاکٝ ةع آن، از ةع١ا٤ٞ

ن را ٥ٟیان کی٤ ٥ٕیت آؼیٟا    »ٔعٞا٩یط    ک٤ دؼت پع٦ٞع پعهردگار ٥ع چ٪غ را در دای ص٩٧ؾ ٦١اد٣ اؼت. صطاه١ط در ٗعآن ٞیی 

؟ د٦یان آٔیع٢٩ؾ ةیا    «ة٪٢یی  ة٪٢ی. ةاز ة٢گع آ٩ا صٜٚ ٞی گ٤١٧ اصتالف ١ٟی وت٤٘ وت٤٘ ة٪أع٩ط. در آٔع٢٩ؾ آن ةضـا٩ـگع ٥٪چ

ٚ  اش، ةا١ٌٝ، ا١ؽذام ه تعک٪ب کعا١گی ٤ٟ٥ ةی ٥یا، صی٧اب    ٥ای زؽاب ؿط٣ آٞ٪ضت٤ اؼت. پ٪طا٩ؾ ؿب ه رهز، رٔت ه آٞط ٔكی

ر٩غی د٦ان ٥ؽتی اؼت. صطاه١ط ٥ٟی٧ار٣ در ٗیعآن کیع٩ٝ از     ای آؿکار ١ٌٝ ه ةع١ا٥٤ٞ زٞؽتان ه ة٪طاری در ة٦ار، ٥ٟگی ١ـا٤١

٥ٟیان کؽیی کی٤    »ٔعٞا٩یط    ؼیازد ه ٞیی   ة٦ا آؿ٢ا ٞیی  دارد ه ٞا را ةا ا٠٩ گ٥٧ع گعان ٥ای گ١٧اگ٧ن ١ٌٝ ٥ؽتی پعد٣ ةعٞی د٣٧ٜ

 «.گ٪عی کعد٣ اؼت ز٥٣ا ه زٞ٪٠ از آن اهؼت ... ه ٤ٟ٥ چ٪غ را آٔع٩ط٣ ه ة٤ دٗت ا١طا ٔعٞا١عها٩ی آؼٟان

ؿ٢اؼیی،   آ٩ط ک٤ در ا٠٩ د٦ان ٞسطهد، ٥ع چ٪غی را هٗتی ه ٥ع کاری را زٞا١ی الزم اؼت ه هٗیت  از ٞذ٤َ٧ٟ آ٩ات ٗعآن ةع ٞی

٥یا٩ؾ را ةیا تلٞیٚ در د٦یان      ر٩غی ه ت٢ٌ٪ٝ ا٧ٞر در آٔع٢٩ؾ ٧ٞرد ت٧د٤ آٔع٩طگار ٞتُاٛی ة٧د٣ اؼت ک٤ آ٩یات ه ١ـیا٤١   ةع١ا٤ٞ

ةطا١٪ط کی٤ در آن َٜیٝ   »ٔعٞا٩ط   اٛؽالم در هقٓ ٗعآن ٞی ت٧ان در٩أت. اٞام َٜی َٜ٪٤ ط، ٢ُ٩ی ٗعآن ٞی٥ؽتی ه ُٞذغ٣ صطاه١

ة٢یاةعا٠٩ ٗیعآن کی٤ کتیاب ٥یطا٩ت ه      « د٥یی ٞ٪یان ؿٟاؼیت.    آ٢٩ط٣ ه ؼض٠ از گظؿت٤ ه دهای درد ؿٟا ه ٞا٤٩ ١ٌٝ ه ؼاٞان

 آ٩ط. ر٩غی ز٪ات ا١ؽا١ی ة٤ ؿٟار ٞی ه ة٦تع٠٩ ةع١ا٤ٞک٢ط  ٥ا را ٔعارهی ٞا ةازٞی ٥اؼت، ة٦تع٠٩ را٣ آ٧ٞز ا١ؽان ز١طگی

 

 ٞت٠ تس٘٪ٖ

در َكع ارتتاوات ه پ٪ـعٔت ٥اي ؿگعف ةعاي کؽب َٜٝ ه دا١ؾ ه رؿط ٔکعي ه ادتٟا٨َ ه ٧٢ُٞي ه ٥ع کاري، ا١ؽان ١٪یاز  

ؽئ٤ٜ ةع١ا٤ٞ ر٩غي تلک٪ط ه ة٤ ةع١ا٤ٞ ر٩غي ه ت٢ٌ٪ٝ اهٗات دارد، اؼالم ة٤ ٧٢َان کاٜٞتع٠٩ د٠٩ ا٨٦ٛ ک٤ ةعاي ةـع٩ت آٞط٣ ةع ٞ

 پأـاري ٧ٟ١د٣ اؼت.

 ؼٕارش ٨َٜ)ع( ة٤ ١ٌٝ در هاپؽ٪٠ ٛسٌات -1

٨َٜ)ع( ة٤ اٞام زؽ٠)ع( ه اٞام زؽ٪٠)ع(، ه ٤ٟ٥ ٔعز١طا١ؾ ه تٟا٨ٞ کؽا٨١ ک٤ هقّ٪ت ١ا٤ٞ زنعت ة٤ آ١ان ٞی٨ رؼیط ا٩ی٠    

ةی٤ ت٘ی٧اي ا٦ٛی٨ ه ١ٌیٝ ه ةع١اٞی٤ ر٩یغي در کار٥یا         ( ؿٟا ده ١ٕع را1اهق٪کٟا... ةت٧٘ي ا٤ٜٛ ه ١ٌٝ اٞعکٝ؛)»گ٤١٧ هقّ٪ت کعد  

 «ؼٕارش ٨ٞ ک٢ٝ.

 ٞؤ٠ٞ ةا٩ط ةع١ا٤ٞ ر٩غي داؿت٤ ةاؿط -2

ٜٟٛؤ٠ٞ جالث ؼاَاتي  ٔؽاَة ٢٩اد٨ ٔ٪٦ا رة٤ّ ه ؼاَةو ٩عّم ُٞاؿ٤ ه ؼاَة ٩ض٨ّٜ ة٪٠ ١ٕؽ٤ ه ة٪٠ ٛیّظت٦ا ٔ٪ٟیا   »٨َٜ)ع( ٔع٧ٞد  

ّٚ ه ٩ذٟٚ؛) ؿط  زٞا٨١ ک٤ در آن ةا پعهردگارش راز ه ١٪از ک٢ط، ه زٞا٨١ ک٤ ٥غ٤٢٩ ٥اي ( ؼغاهار اؼت ٞؤ٠ٞ را ؼ٤ زٞان ةا٩2س

 «ز١طگ٨ را تلٞ٪٠ ک٢ط، ه زٞا٨١ را ة٤ ص٧ؿ٨ ٥اي زالل ه ز٩تا، اصتكاص د٥ط.

در زکٟت آل داههد، چ٢٪٠ آٞط٣ اؼت، ؼغاهار اؼت ٞؽٜٟان صعد٢ٞط زٞا٨١ را ة٤ اَٟال ٞ٪ان صی٧د ه  »اٞام قادق)ع( ٔع٧ٞد  

 (3«)كاص د٥ط ه زٞا٨١ را ةا ص٧ؿ٨ ٥اي زالل ؼپعي ک٢ط ک٤ ا٠٩ زٞان، کٟک ة٤ آن ده هٗت ص٧ا٥ط ة٧د.صطاه١ط اصت

 

 

 

 معهرت ةع١ا٤ٞ ر٩غي

 در ٢ٞاةٍ اؼال٨ٞ ة٤ چ٢ط د٦ت ةع١ا٤ٞ ر٩غي را معهري ه الزم دا١ؽت٤ اؼت.

 َٟع ه زٞان ة٤ ؼعَت در زال گظؿت اؼت ه گظؿت آن ٞسؽ٧س ١٪ؽت. -1

 «( زٞان ه ٔعقت ٥ٟچ٧ن اةع در زال گظر اؼت.4عقة تّٟع ّٞع اّٛؽساب؛)إٛ»٨َٜ)ع( ٔع٧ٞد  



 ةع ٛب د٧ي ١ـ٪٠ ه گظر َٟع ةت٪٠

 کا٠٩ اؿارت زد٦ان گظرا ٞا را ةػ  

 َٟیییییع ه زٞیییییان ٗاةیییییٚ ةازگـیییییت ١٪ؽیییییت ه ةییییی٤ ٥ییییی٪چ وع٩٘ییییی٨ ١ٟییییی٨ تییییی٧ان آن را ةعگعدا١یییییط.  -2

 «ة٤ ؼعَت ٨ٞ گظرد ه ة٤ ک٢طي ةع٨ٞ گعدد.( ٔعقت 5إٛعقة ؼع٩ُة ا٧ٕٛت، ه ةى٪ئت٤ ا٧ُٛد؛)»٨َٜ)ع( ٔع٧ٞد  

 زٞان ةا ٥٪چ چ٪غ ٗاةٚ ُٞاهم٤ ١٪ؽت. -3

ٝى؛)»٨َٜ)ع( ٔع٧ٞد    «( زٞان ه ٔعقت ٢ّ٪ٟت ه ٢ُٕٞت٨ اؼت )ک٤ ةا چ٪غي ٗاةٚ ُٞاهم٤ ١٪ؽت.(6إٛعقة ٢ّ

 .٥ع ؼعٞا٤٩ اي را ا١ؽان از دؼت د٥ط ٗاةٚ دتعان اؼت دغ ؼعٞا٤٩ َٟع ه زٞان ک٤ ٗاةٚ دتعان ١٪ؽت

٩کی٨  »چ٢٪٠ ٨ٞ گ٩٧ط  « ( ة٤ َكع ؼ٧گ٢ط ک٤ ا١ؽان ٥ا ٥ٝ در ز٩ا٢١ط.4هاُٛكع اّن اال١ؽان ٨ٕٛ صؽعي؛)»ٔضعرازي در ذ٩ٚ آ٤٩ 

ارزٟی٧ا ٞی٠   »از ةغرگان پ٪ـ٪٠ ٨ٞ گ٩٧ط  ٨٢ُٞ ا٠٩ ؼ٧ر٣ را ٠ٞ از ٞعد ٩ش ٔعهؿ٨ آ٧ٞصتٝ ک٤ ٔع٩یاد ٞی٨ زد ه ٞی٨ گٕیت      

رزٝ ک٢٪ط ة٤ کؽ٪ک٤ ؼعٞا٤٩ اش ذهب ٨ٞ ؿ٧د،رزٝ ک٢٪ط ة٤ کؽ٨ ک٤ ؼعٞا٤٩ ٩ظهب رأس ٞا٤ٛ ارز٧ٟا ٠ٞ ٩ظهب رأس ٞا٤ٛ؛ 

َكع ه زٞان ةع اه ٨ٞ گیظرد ه َٟیعش پا٩یان    « اّن اال١ؽان ٨ٕٛ صؽعي»پ٪ؾ ص٧د گٕتٝ  ا٠٩ اؼت ٨٢ُٞ « اش ذهب ٨ٞ ؿ٧د.

 (5«)٨ٞ گ٪عد ه ج٧اة٨ کؽب ٨ٟ١ ک٢ط ه در ا٠٩ زال ز٩ا١کار اؼت.

ط ة٤ اه گٕت  ٩ک گ٨١٧ از ا٠٩ گعده٥ا را ة٤ ٠ٞ َىا ک٠. قازب ْٞاز٣ گٕیت  گیطاي ١اؿی٨     گ٢٩٧ط  گطائ٨ در ْٞازة ٞعدي آٞ

کذا د٩ط٣ اي ٩ک گ٨١٧ گعده را ة٤ ٧٢َان گطا٨٩ ة٤ گطا ةط٢٥ط؟ گطا ک٢ار گ٨١٧ ١ـؽت گٕت  اداز٣ ٞ٪ط٨٥ دا٤١ اي از آن ٥یا  

.. قازب ْٞاز٣ گٕت  گ٩٧ا ٥ٟان ٩ک گی٨١٧ را ٞی٨   را ةعدارم، قازب ْٞاز٣ گٕت  ةعدار، دهةار٣ گٕت  ده٨ٞ را اداز٣ ٨ٞ د٨٥.

 ص٧ا٨٥ ٩ک٨ ٩ک٨ از ٠ٞ ةگ٪عي.

 رهزگیییار ٥یییٝ ؼیییعٞا٩ة ٞیییا را ٛسٌییی٤ ةییی٤ ٛسٌییی٤ از دؼیییت ٞیییا ٞییی٨ ةیییعد ةیییطهن ا٢٩کییی٤ ٞت٧دییی٤ آن ةاؿییی٪ٝ.      

 أؽ٧س ک٤ ا٩ام د٧ا٨١ ةگظؿت

 زا٨ٛ ١ـط ه د٦ان ٔا٨١ ةگظؿت

 ٞى٧ٜب ٤ٟ٥ د٦ان، ٦١ان اؼت اٞعهز

 ةگظؿتد٩طي ٤ٟ٥ َٟع در گٟا٨١ 

( َٟع ٞسطهد اؼت ٥٪چ کػ از ٞ٘طاري کی٤ ةیعاي اه   6اّن اُٟٛع ٞسطهدى ٠ٛ ٩تذاهز ازطى ٞا ٗطر ٤ٛ...؛)»رؼ٧ل صطا)ص( ٔع٧ٞد  

 «تُ٪٪٠ ؿط٣ اؼت رد ٨ٟ١ ک٢ط.

( ةع َٟع )ه زٞان( زع٩ف تع ةیاش تیا ١ؽیتت ةی٤ در٥یٝ ه      11ک٠ ٨َٜ َٟعک اؿّر ٢ٞک ٨َٜ در٥ٟک ه د٢٩ارک؛)»ه ٔع٧ٞد  

 «د٢٩ار.

 ٞط٩ع٩ت زٞان ١ـا٤١ رؿط ادتٟا٨َ ه َاٞٚ ؼُادت اصعهي اؼت. -4

اّن َٟعک ٦ٞع ؼُادتک ان ا١ٕظت٤ ٨ٔ واَة رّةک؛ َٟع )ه زٞان( ٗ٪ٟت ه ة٦اي ؼُادت ت٧ اؼت اگیع  »رؼ٧ل صطا)ص( ٔع٧ٞد  

 «)ةیییییییا ةع١اٞییییییی٤ ر٩یییییییغي( در ٞؽییییییی٪ع واَیییییییت صیییییییطا ةییییییی٤ کیییییییار گعٔتییییییی٤ ؿییییییی٧د.      

( از ما٩ٍ کعدن َٟع در چ٪غي ک٤ ٞا١یطگار  11٪ٟا ال٩ت٨٘ ٛکٝ ٕٔائت٦ا ال٧ُ٩د؛)ازظرها م٪اع االَٟار ٔ»ه در داي د٩گع ٔع٧ٞد  

 «١٪ؽت پع٥٪غ ک٠ چعا ک٤ َٟع٥اي از دؼت رٔت٤ ٗاةٚ ةعگـت ١٪ؽت.

 ٛغهم ا١ذام کار٥ا در هٗت ص٧دش -5

 الزم اؼت ٥ع کاري در زٞان ٞ٘عر ه ٢ٞاؼب ص٧د ا١ذام گ٪عد ه ا٠٩ اٞع ة٧ؼ٪٤ٜ ةع١ا٤ٞ ر٩غي ٞ٪ؽع ٨ٞ گعدد.

 ةع١ا٤ٞ ر٩غی

از وعف د٩گع اگع ٔعقیت دادي ه  « ( ٥ع کاري در گعه زٞان ص٧دش اؼت.12اال٧ٞر ٞع١٧٥ةى ةاهٗات٦ا؛)»رؼ٧ل صطا)ص( ٔع٧ٞد  

 ةا ةع١ا٤ٞ ر٩غي در زٞا١ؾ ا١ذام ١طادي دچار زغن ه ا١طه٣ ٨ٞ ؿ٧د.

 «ع قس٪ر( ّك٤ّ ٨ٞ آهرد.( ما٩ٍ کعدن ٔعقت )در ٞؽ٪ع ّ٪13اماَةى إٛعقة ّّكةى؛)» پ٪اٞتع اکعم)ص( ٔع٧ٞد 

 «( تعک ٔعقت ٥ا )ه ة٦ع٣ ةعداري ١کعدن( ّك٤ّ ٥ا در پ٨ دارد.14تعک إٛعص ّكفى؛)»ه ٔع٧ٞد  

 را٣ رؼ٪طن ة٤ ٧ّٞٔ٘٪ت -6



ُٞعهف اؼت ک٤ اٞام رازٚ )ر٣( آن ٗطر ٢ٌٞٝ ة٧د ک٤ َعب ْٞاز٣ دار ةازار ٩٧٥ؾ ١ذٓ، ةا آٞطن اه ؼاَت ص٧د را ت٢ٌ٪ٝ ٞی٨  

(ه 15«)ةا ةع١ا٤ٞ ر٩غي دٗ٪ٖ، ٩ک٨ از آجارش را در م٠ٟ رٔت٠ از صا٤١ ة٪ٟاري ة٤ صا١ة ة٪ٟیار د٩گیع ٧١ؿیت.    «ٞارهن ک٧ر»کعد.

(ؿ٪ش ا١كاري ةا ةع١ا٤ٞ ر٩یغي  16«)زةان ٔعا١ؽ٧ي ه ا٩تاٛ٪ا٨٩ را ٢٥گام رٔت٠ ة٤ ادار٣ ه ةازگـت از آن ٩اد گعٔت.« ةعزي»دکتع 

 (14عآن، ٩ک ١ٟاز دُٕع وّ٪ار، ز٩ارت دا٤ُٞ ه ز٩ارت َاؿ٧را ٨ٞ ص٧ا١ط.)ک٤ داؿت َاله٣ ةع کار٥اي اق٨ٜ، ٥ع رهز ٩ک دغء ٗ

 از ٛسٌات َٟعٞان پعؼؾ ٨ٞ ؿ٧د -4

( َٟعت ٥ٟان تُیطاد ١ٕیػ ٥یاي تی٧     15اّن َٟعک َطد ا١ٕاؼک ه َٜ٪٦ا رٗ٪ب ٩سك٪٦ا؛)»٨َٜ)ع( ٔع٧ٞد  

 «اؼت ک٤ ةع آن ١گ٦تا٨١ اؼت ک٤ آن را ؿٟارش ٨ٞ ک٢ط.

ٍي ٠َ َٟع٣ ٔ٪ٟا ا٢ٔا٣ ه ٠َ ؿتاة٤ ال ت»رؼ٧ل صطا)ص( ٔع٧ٞد  غهل ٗطٞا َتط ٧٩م اٛ٘٪اٞة زت٨ ٩ؽئٚ ٠َ ارة

(ة٢ط٣ در رهز ٗ٪اٞت، گام از گام ةع ٨ٟ١ دارد ٞگیع آن کی٤ از چ٦یار چ٪یغ پعؼی٪ط٣ ؿی٧د  از       16ٔ٪ٟا اةال٣و...؛)

 «َٟعش ک٤ چگ٤١٧ ؼپعي ؼاصت٤، ه از د٧ا٨١ اش ک٤ چگ٤١٧ ٥طر داد٣ اؼت...

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٤ ر٩غي٧ٔائط ةع١اٞ

 ةع١ا٤ٞ ر٩غي ٧ٔائط گعا١ؽ٢گ ٔعاها٨١ دارد ک٤ ة٤ ا٥ٝ آن ٥ا اؿار٣ ٨ٞ ؿ٧د.

 اه٩٧ٛت ٥اي ز١طگ٨ ٞـضف ٨ٞ ؿ٧د -1

ّٟ٪یت کٟتیعي       ٩٘٪٢ا کار٥اي ز١طگ٨ ا١ؽان ٩ک دؼت ١٪ؽت، ةعص٨ ٦ٟٞتع اؼت، ةعصی٨ ٦ٞیٝ، ه ةعصی٨ ا٥

 دارد، ةع١ا٤ٞ ر٩غي اه٩٧ٛت ٥ا ه ا٥ٝ ٥ا را ٞـضف ٨ٞ ک٢ط.

م ٥ٝ ت٧ق٪٤ ؿط٣ ک٤ در تغازٝ کار٥ا ا٥ٝ را ا١تضاب ک٢٪ط، آ١گا٣ ٔیاال٥ٝ را َّٜاٞی٤ وتاوتیا٨٩    در ؿعع اؼال

هٗت٨ تٕؽ٪ع اٟٛ٪غان را ٨ٞ ٧١ؿت٢ط، اةتطا ة٨ ١٘ى٤ ٨ٞ ٧١ؿت٢ط، ةُط ک٤ ٞعهر ٞذطد ٨ٞ کعد١ط، آن را ١٘ىی٤  

کی٤ ةی٨ ١٘ىی٤ ٞی٨     گظاري ٨ٞ کعد١ط. از ا٩ـان َّٜت ا٠٩ کار ؼؤال ؿط، گٕت٢ط  ٠ٞ زؽیاب کیعد٣ ام اّهل   

 قط در هٗتٝ قع٤ٔ د٨٩٧ ٨ٞ ؿ٧د.٩٧١ؽٝ ه ةُط در ٞعهر ١٘ى٤ ٨ٞ گظارم، چ٢ط در

 

 تٟام اهٗات ا١ؽان ٕٞ٪ط ه ٞؤجع ٨ٞ ؿ٧د -2



ا١ؽان در ةعص٨ زاالت ت٧ان کار٥اي ؼ٢گ٪٠ را دارد ه در ةعص٨ زاالت الزم اؼت ة٤ کار٥یاي ؼیتک تیع ه    

٤ٞ ر٩غي در کار ةاؿط تٟام آ١ات ا١ؽان ٕٞ٪یط ه ٞحٟیع ص٧ا٥یط    کار٥اي ٞىاُٛات٨ رازت تع، ةپعدازد، اگع ةع١ا

 ة٧د.

( صطا رزٟت ک٢یط  21رزٝ ا٤ٜٛ اٞعءاو َٜٝ اّن ١ٕؽ٤ صىا٣ ا٨ٛ ازت٤ ٔتادر ٤َٜٟ ه ّٗكع ا٤ٜٞ؛)»٨َٜ)ع( ٔع٧ٞد 

ٞعدي را ک٤ ةطا١ط ١ٕػ ٥اي اه گام ٥اي اه ة٤ ؼ٧ي ٞعگ اؼت پػ ةع ا١ذام َٟٜؾ ٞتادرت ة٧رزد ه آرزه٥ا 

 «ا٣ ک٢ط.را ک٧ت

ٞعز٧م اٞام صٟ٪٨٢، تسع٩ع ا٧ٛؼ٪٤ٜ را در زال تتُ٪ط در تعک٪٤ ٧١ؿت٢ط. ٞعز٧م ٔ٪ل کاؿیا٨١ کتیاب ؿیُع    

"واٗط٩ػ" را در ٞؽ٪ع را٣ ؼعه٩ػ ة٦طاؿت٨ )ٞؽتعاح( ٨ٞ ؼعا٩ط. ه ٩ک٨ از ةغرگان در هٗت٨ ک٤ ّیظا دا   

طر٩خ ک٤ ٧١ؿت٤ ٥ا٩ؾ ز٩اد ؿط، آن ة٧د ١اگغ٩ع ة٧د، در١گ ک٢ط تا ّظا ؼعد ؿ٧د ة٤ ٧١ؿت٠ ٨ٞ پعداصت، ة٤ ت

 (١22ام ٦١اد.)« پ٢خ دٗ٪٤٘ ٥اي ٗتٚ از ّظا»٥ا را ة٤ چاپ رؼا١ط ه ان را 

 

 اٞکان ذص٪ع٣ ؼازي هٗت ٔعا٥ٝ ٨ٞ ؿ٧د -3

ةع١ا٤ٞ ر٩غي ةاَث ٨ٞ ؿ٧د ٥ع کار در داي ص٧د ا١ذام ه ة٤ ا١طاز٣ ص٧د هٗت ةتعد، در ١ت٪ذ٤ اٞکان ذص٪یع٣  

 «( کار٥ا در گعه اهٗات ص٧د ٨ٞ ةاؿط.23اال٧ٞر ٞع١٧٥ة ةاهٗات٦ا؛)»ع( ٔع٧ٞد ؼازي هٗت ٔعا٥ٝ اؼت. ٨َٜ)

 ٨٢ُ٩ ٥ع کار ةا٩ط ةا ةع١ا٤ٞ ر٩غي در هٗت ه زٞان ص٧د ا١ذام گ٪عد.

ه ٢ٞاؼب اؼت ٥ع کؽ٨ در ةع١ا٤ٞ ر٩غي رهزا٤١ در پازل ٩ا د٧رچ٪٠ زٞان ٥ع کار را ٞـیضف ک٢یط، زٞیان    

١طن ٗعآن ه دَا، زٞان اؼتعازت ه ص٧اب، زٞان تٕع٩ر ه هرزش، زٞان کار، زٞان ٞىا٤ُٛ، زٞان َتادت ه ص٧ا

 رهاةه صا٧١ادگ٨ ه ادتٟا٨َ، ه ؼاَت٨ ١٪غ ةعاي ص٧ٜتٝ در ١ٌع ةگ٪عم.

ٞعز٧م اؼتاد ٞى٦عي ةع١ا٤ٞ ر٩غي دٗ٪ٖ داؿت از د٤ٜٟ در ؿتا٤١ رهز ؼاَت٨ را ةعاي رؼ٪طن ة٤ ٞـیکالت  

ئل د٨٢٩ آ١ان ١ٌارت دٗ٪ٖ داؿت. در ک٢یار ت٦ذیط ه تیطر٩ػ    ٔعز١طان ص٩٧ؾ ٗعار داد٣ ة٧د ه ةع ا١ذام ٔعا

 (24ٞىاٛب ٗاةٚ ت٧د٤ را در ٔعقت ٥اي ٢ٞاؼب ه ة٤ و٧ر ٢ٌٞٝ ٩ادداؿت ٨ٞ کعد.)

گ٢٩٧ط از وٜت٤ پعؼ٪ط١ط ٞتل٥ٚ ؿطن ؿٟا ةع هٗت ه ٔعاگ٪عي درس ؿٟا اجع ٨ٕ٢ٞ ١گظاؿت٤ اؼت در دی٧اب  

ن ٥ا٨٩ را ک٤ قعف ؿؽت٠ ٛتاس ه ١ٌأت زذیع٣ ه  گٕت  ةعَکػ هٗت ٠ٞ أغهد٣ ؿط٣ اؼت. چعا ک٤ زٞا

آٞاد٣ ٧ٟ١دن ّظا ٨ٞ کعدم، اک٧٢ن از آن ةعاي ٔعاگ٪عي ٧َٜم اؼتٕاد٣ ٞی٨ کی٢ٝ ه ٥ٟؽیعم کیار ؿؽیت٠ ه      

 ١ٌأت... را ا١ذام ٨ٞ د٥ط.

 ؼع٩ُتع ه ٞىٟئ٠ تع ة٤ ٥طف رؼ٪طن -4

الک ه ٥طر دادن هٗت ١طارد ة٤ کؽ٨ ک٤ ةع١ا٤ٞ ر٩غي دارد، وتٖ ةع١ا٤ٞ زعکت ٨ٞ ک٢ط ه در و٧ل رهز اؼت٦

ؼعَت تالش ٨ٞ ک٢ط ة٤ ةع١ا٤ٞ ٥اي ص٧د ةعؼط ه ٥ٟ٪٠ اٞع ةاَث ٨ٞ ؿ٧د کی٤ ةیا ؼیعَت ه ٥یطف صی٧د      

 ١غد٩ک تع ؿ٧د؟

 اٞکان ارتتاط ةا ٞعدم ه صطا ٔعا٥ٝ ٨ٞ ؿ٧د -5



صیطا   ةؽ٪ار١ط کؽا٨١ ک٤ ٨ٞ گ٢٩٧ط ٧ٖٞٔ ٨ٟ١ ؿ٩٧ٝ در رهز ٞ٘طاري ٗعآن ةض٧ا٢٩ٝ ه ٩ا ٢ٞادیات ه دَیا ةیا   

داؿت٤ ةاؿ٪ٝ، رازش ا٠٩ اؼت ک٤ ةع١ا٤ٞ ر٩غي ١طار١ط. اگع ؼاَت٨ را در رهز ٞضك٧ص ص٧ا١طن ٗیعآن ه دَیا   

 ٗعار د٢٥ط ٩٘٪٢او ٧ٖٞٔ ص٧ا٢٥ط ؿط.

ؿ٪ش ا١كاري ةا ا٠٩ ک٤ ٞعدٍ تٜ٘٪ط اؼت ه از ٞادر ص٩٧ؾ ؼعپعؼت٨ ٨ٞ ک٢ط ه ة٤ کار درس ه تُٜ٪ٝ ص٧د 

( 25آن، ١ٟاز دُٕع و٪ار، ز٩ارت دا٤ُٞ ه ز٩ارت َاؿ٧را ٨ٞ ص٧ا١ط.)٨ٞ رؼط ةا ا٠٩ زال ٥ع رهز ٩ک دغء ٗع

چعا ک٤ ةع١ا٤ٞ ر٩غي دارد. ه ٥ٟ٪٠ و٧ر ةعاي ؼیع زدن ةی٤ ص٩٧ـیاه١طان ه ٩یا ؼعکـی٨ از ٞیعدم در ٞسیٚ        

 تتٜ٪٨ْ، ١٪از ة٤ ةع١ا٤ٞ ر٩غي ه اصتكاص هٗت دار٩ٝ.

 

 

 کٝ ؿطن اؼتعس ٥ا ه ٔـار٥اي رها٨١ -6

ٝ ٞـ٧ْل ا١ذام کار٥ا ةاؿط ه ٥ٝ ةع١ا٤ٞ ر٩غي ٗت٨ٜ ١طاؿت٤ ةاؿط دچار امىعاب ه در و٧ل رهز اگع ا١ؽان ٥

اؼتعس ٨ٞ ؿ٧د ه٨ٛ اگع از ٗتٚ ةع١ا٤ٞ ر٩غي داؿت٤ در ز٪٠ ا١ذام کار دچار امىعاب ١ٟی٨ ؿی٧د گا٥یاو ةیا     

اي  ةعص٨ از دهؼتان وٜت٤ ةعص٧رد ٨ٞ ک٢٪ٝ ک٤ ٞحالو ٨ٟ١ دا٢١ط ةعاي ؿت٦اي ٗطر چ٤ ؼض٢عا٨١ ه چ٤ ةع١ا٤ٞ

داؿت٤ ةاؿ٢ط، ٥ٟ٪٠ اٞع ةاَث ٨ٞ ؿ٧د ٞىاُٛات آن ؿب ه رهز ةا امىعاب ا١ذام گ٪یعد. وت٪ُیةو از ک٪ٕ٪یت    

ٞى٧ٜب ةعص٧ردار ١ض٧ا٥ط ة٧د. ه٨ٛ اگع از اهل ٞا٣ ٞتارک ةع١ا٤ٞ ر٩غي داؿت٤ ةاؿط در آن ؿب دچار اؼتعس 

 ١ض٧ا٥ط ؿط.

را ه ٩ا ٞحالو ؿب ٗطر در ا٩ّام تتٜ٪٨ْ چی٤  آٗا٨٩ ٨ٞ گٕت  ٠ٞ در ٗٝ ٥ٝ ک٤ ٥ؽتٝ ٨ٞ دا١ٝ ةعاي ؿب َاؿ٧

ؼض٢عا٨١ داؿت٤ ةاؿٝ ٛظا ؼ٨ُ ٨ٞ ک٢ٝ در و٧ل ٞىاُٛات ؼاٛٝ، ؼض٢عا٨١ ا١تضاب ؿط٣ دیّظاب ه پعٞستی٧ا   

 ک٢ٝ ةا دٍٟ آهري ٞىاٛب دط٩ط ه دظاب.

 ة٤ تٟام کار٥ا ٨ٞ رؼ٪ٝ -4

٨ در ١ٌیع گعٔتی٤ ؿی٧د، ٥ی٪چ     ةع١ا٤ٞ ر٩غي دٗ٪ٖ ه ٤ٟ٥ دا١ت٤ ١گع، ةاَث ٨ٞ ؿ٧د ک٤ ةعاي ٥ع کاري زٞیا١ 

 کاري از ٜٗٝ ١٪ٕتط. 

ةعاي ٤ٟ٥ اتٕاق أتاد٣ ک٤ ةعص٨ کار٥ا را ٥ع رهز ٨ٞ ص٧ا٥٪ٝ ا١ذام د٥٪ٝ ه٨ٛ ٧ٖٞٔ ٨ٟ١ ؿ٩٧ٝ ةضاوع َطم 

 ةع١ا٤ٞ ر٩غي ه اصتكاص هٗت ة٤ آن کار.

ک٢٪ط ک٤ ٥ٝ  از ةغرگ٨ پعؼ٪ط١ط ١ٟاز ؿب ةض٧ا١٪ٝ ة٦تع اؼت ٩ا ؿب را ٞىا٤ُٛ ک٢٪ٝ، در د٧اب گٕت  کاري

 ١ٟاز ؿب ةض٧ا١٪ط ه ٥ٝ ٞىا٤ُٛ ک٢٪ط.

ٞعز٧م َّٜا٤ٞ وتاوتا٨٩ زت٨ در ؿب ٗطر ١٪غ ةع١ا٤ٞ ٞىاُٛات٨ داؿت ة٤ ا٠٩ د٦ت تٕؽ٪ع هز٠٩ اٟٛ٪غان در 

 ؿب ٗطر ة٤ پا٩ان ٨ٞ رؼط.

ّٝ اٛکتاب ه اتٕٖ إٛعا  ٠ٞ تلٛ٪ٕی٤ ٔی٨   »اؼتاد زؽ٠ زاد٣ آ٨ٜٞ در ذ٩ٚ ا٠٩ َتارت َّٜا٤ٞ وتاوتا٨٩  ٛ٪ٜیة  ت

َغ٩غ ٞا ؼعٞـٖ ةگ٪ع١ط ک٤ زنعت َّٜا٤ٞ وتاوتا٨٩ ؿیب ٗیطر را ةی٤ ةسیث ه      دا١ـذ٩٧ان«اٛ٘طر اٟٛتارک٤...

 تس٘٪ٖ آ٩ات ٗعآ٨١ از٪اء ٨ٞ کعد ه تٕؽ٪عش در ا٠٩ ؿب ٔعص٢ط٣ ة٤ پا٩ان رؼ٪ط. آري  

 ة٤ ٧٥س راؼت ١٪ا٩ط ة٤ ت٨٢ٟ ١ـ٧د

 کا١طر٠٩ را٣ ةؽ٨ ص٧ن دگع ةا٩ط ص٧رد



« د٧ا٥ع اٛکالم ٨ٔ ؿعح ؿعا٩ٍ االؼالم...»قازب د٧ا٥ع، ؿ٪ش زؽ٠ ١ذ٨ٕ ١٪غ کتاب  ه اما٤ٔ ٨ٞ ک٢ط ک٤

(اة٨ُٜ٩٧ دُٕعي داٞیاد ؿی٪ش ٕٞ٪یط)ر٣( درةیارة ؿی٪ش ٕٞ٪یط ٞی٨        26«)را در ؿب ٗطر ة٤ پا٩ان ٨ٞ رؼا١ط.

اه دغ پاؼ٨ از ؿب ٨ٟ١ صٕت آ١گا٣ ة٤ پا ٨ٞ صاؼت ه ١ٟاز ٨ٞ گغارد، کتاب ٨ٞ ص٧ا١ط، ٩ا درس ٨ٞ »گ٩٧ط 

 (24«)ٕت ٩ا ٗعآن تالهت ٨ٞ کعد.گ

 ه زؽ٠ صتام ا٠٩ ةضؾ را صاوع٣ اي از اٞام صٟ٪٨٢)ر٣( ٗعار ٨ٞ د٥٪ٝ 

اٞام در و٧ل ؿتا٤١ رهز زت٨ ٩ک دٗ٪٤٘ هٗت تٜٓ ؿط٣ ه ةطهن ةع١اٞیة از  »ٔعؿت٤ اَعاة٨ ٣٧١ اٞام ٨ٞ گ٩٧ط 

اؿت٢ط ةاز ٥ٝ ؼاَت صاقی٨ را  ٗتٚ تُ٪٪٠ ؿط٣ ١طاؿت٢ط ةا ت٧د٤ ة٤ ا٠٩ ؿعا٩ه ؼ٨٢ّ ه ٞ٪غان ُٔاٛ٪ت٨ ک٤ د

ة٤ ا٥ٚ ٢ٞغل اصتكاص داد٣ ة٧د١ط ک٤ ٥ع کیطام از ٞیا کی٤ ٞا٩یٚ      -٥ع کطام ١٪ٝ تا ٩ک ؼاَت -در ؼ٤ ٧١ةت

ة٧د٩ٝ، صطٞت ا٩ـان ٨ٞ رؼ٪ط٩ٝ ه ٞؽائٚ ص٧دٞان را ٞىعح ٨ٞ کعد٩ٝ.اٞام در ا٠٩ ؼاَات ٧ُٟٞالو از ١ٌیع  

 (25«)را ة٨ د٧اب ٨ٟ١ گظاؿت٢ط... ٔکعي ه رهز٨ ة٤ صا٧١دا٣ ت٧د٤ّ داؿت٢ط، ٥٪چ ؼؤا٨ٛ

 

 اق٧ل ةع١ا٤ٞ ر٩غي

ةعاي ةع١ا٤ٞ ر٩غي ة٦تع ةعاي کار٥اي ز١طگ٨ رهزٞع٤ّ ه اؼتٕاد٣ ة٦٪٤٢ از زٞان، میعهري اؼیت ةی٤ اقی٧ل ه     

 ٧ٗاَطي ک٤ ٞا را ٩اري ٨ٞ رؼا١ط ة٤ دّط ت٧د٤ داؿت٤ ةاؿ٪ٝ.

 ت٧د٤ ة٤ ک٧چک تع٠٩ هازط زٞان -1

اؼتٕاد٣ از آن اؼت، گا٣ در ةع١ا٤ٞ ر٩غي زٞان را ة٤ ق٧رت رهز ه ٥ٕتی٤ ه   ٧١ع ١گعش ة٤ زٞان گ٩٧اي رهؿ٠

ٞا٣ ه ؼال ٨ٞ ة٪٢٪ٝ ک٤ ا٠٩ ةع١ا٤ٞ ر٩غي دٗ٪٨٘ ١٪ؽت ه ٢ٞذع ة٤ ٥طر رٔت٠ هٗت ه زٞان ٨ٞ ؿ٧د، گا٣ ة٤ 

ق٧رت ر٩غتع ٞالز٤ٌ ٨ٞ ؿ٧د. در ةع١ا٤ٞ ر٩غي دٗ٪ٖ ه ًع٩ٓ ةا٩یط کی٧چکتع٠٩ هازیط زٞیان را از جا١٪ی٤ ه      

 ٤ ه دٗ٪٤٘ ٞـضف ک٢٪ٝ.ٛسٌ

ةع١ا٤ٞ ر٩غي دٗ٪ٖ ه ص٧ب ٨٢ُ٩ ١ذات دادن ه ذص٪ع٣ ؼازي هٗت در پعت٧ ١گعش ه ت٧دّی٤ ةی٤ کی٧چکتع٠٩    

هازط زٞان. ٨ٞ گ٢٩٧ط  آ٩ت ا٤ٜٛ آص١٧ط ّٜٞا ٨َٜ ٥ٟطا٨١ ةعاي هٗت صی٧د ارزش ةؽی٪ار ٗائیٚ ةی٧د زتی٨ از      

 (26کتاة٨ ز٩ع ةْٜؾ ة٧د.)ٔعقت ٥اي ک٧تا٣ ٥ٝ اؼتٕاد٣ ٨ٞ کعد ه ٧ُٟٞالو ٥عدا ٨ٞ رٔت 

در ؿعح زال اة٧ر٩سان ة٪عه٨١ آٞط٣ اؼت  آ٨١ از اؿتْاالت ٨َٟٜ ّٜٕت ١کعد ه دؼتؾ از تسع٩ع ه زةا١ؾ از 

ت٘ع٩ع ه ْٞغش از ٔکع ه چـٟؾ از ٞىا٤ُٛ ٔعاّت ١طاؿت ٩ک٨ از دهؼتان اة٧ر٩سان در زال ازتنار ةع هي 

 اي ر٩ام٨ از هي پعؼ٪ط.هارد ؿط. آن زک٪ٝ َٜٝ دهؼت ه تـ٢ة ُٞعٔت ٞؽل٤ٛ 

در ا٠٩ زال چ٤ داي ؼؤال اؼت زک٪ٝ گٕت  هداع د١٪ا ةا َٜٝ ة٤ ا٠٩ ٞؽل٤ٛ ة٦تع اؼت از هداع ةا »اه گٕت  

 (31«)د٦ٚ ة٤ آن اه پاؼش ؼؤال را گٕت ه از ١غد اه صارج ؿط ه در اج٢اي را٣ ة٧د ک٤ اة٧ر٩سان از د١٪ا رٔت.

( َٟعت ٥ٟان )تُطاد( ؿٟار٣ ٥اي ١ٕػ ٦31ا رٗ٪بى ٩سك٪٦ا؛)اّن َٟعک َطد ا١ٕاؼک ه َٜ٪»٨َٜ)ع( ٔع٧ٞد 

 «ت٧ اؼت ک٤ ةع آن ٞعاٗت٨ گٟارد٣ ؿط٣ اؼت تا آن را ؿٟارش ک٢ط.

 اه٩٧ٛت ة٢طي کار٥ا -2



کار٥اي رهزا٤١ ٞا ؼ٤ گ٤١٧ ا١ط  اٛٓ  ا٧ٞر ٧ٔري ه ا٥ٝ ب  کار٥اي ٦ٞٝ ه ٞت٧ؼه، ج  ا٧ٞر َادي ه ٨ٛ٧ُٟٞ ه 

ّٟ٪ت هٗت قعف ٨ٟ١ ؿ٧د ةٜکی٤  ّ٪ع ٦ٞٝ. اگع کار٥ا درؼت ا ه٩٧ٛت ة٢طي ؿ٧د در ٧ٞم٧َات دغئ٨ ه ة٨ ا٥

 ةعاي هًائٓ ا٥ٝ ه ٦ٞٝ ؼعٞا٤٩ گظاري ٨ٞ ؿ٧د.

ّٝ؛)»٨َٜ)ع( در ا٠٩ زٞ٪٤٢ ٨ٞ ٔعٞا٩ط  ( ٥ع کیػ ةی٤ چ٪یغي کی٤ ٦ٞیٝ      ٠ٞ32 اؿتْٚ ةْ٪ع ا٦ٟٛٝ مّ٪ٍ اال٥

ّٟ٪ت ة٪ـتعي دارد از دؼت ٨ٞ د٥ط.  «١٪ؽت ةپعدازد، آ١چ٤ را ک٤ ا٥

( ةطتع٠٩ چ٪غي ک٤ آد٨ٞ هٗت ص٧د را قعف 33ؿّع ٞا ؿْٚ ة٤ اٟٛعء هٗت٤ إٛن٧ل؛)»در داي د٩گع ٔع٧ٞد  ه

 «آن ٨ٞ ؼازد، کار٥اي اما٨ٔ اؼت.

 

 

 قع٤ٔ د٨٩٧ در زٞان -3

ةعاي قعف د٨٩٧ ٨٢ُ٩ د٧ٜگ٪عي از ٥طر رٔت٠ هٗت ه ة٦عة قس٪ر ه کاٞیٚ از زٞیان ه هٗیت ةیعدن اؼیت.     

 رؼ٪طن ة٤ ا٠٩ اٞع الزم اؼت ؼارٗان هٗت ه زٞان را ؿ٢اؼا٨٩ ه ٦ٞار ک٢٪ٝ ک٤ ا٥ٝ آن ٥ا از ا٠٩ ٗعار اؼت.

 اٛٓ  تُارٔات

تُار٦ٔاي ة٪ؾ از زط ه ١ت٧دن ؿ٦اٞت "٤١" گٕت٠ ١اة٧دگع ٔعقت ٥ا ة٤ ؿٟار ٨ٞ رهد. َاٞٚ ١اتٟیام ٞا١یطن   

 کار٥ا ة٤ زؽاب ٨ٞ آ٢٩ط.

 ب  ت٠ٕٜ ٥اي ّ٪عمعهري

ه ٥ٟعا٣، اةغار ؼ٧د٢ٞطي اؼت ک٤ زت٨ ٨ٞ ت٧ا١ط َاٞٚ قع٤ٔ د٨٩٧ در هٗت ةاؿط ه٨ٛ گٕت ه گ٥٧اي  ت٠ٕٜ

و٧ال٨١، زاؿ٪٤ رهي ٥اي ة٨ ٧ٞرد ه زت٨ اؼتٕاد٣ ٞکّعر از آن صك٧قاو ِاس ه ٞػ ٥یا ه صؽیتگ٨ رها١ی٨،    

 تسٜ٪ٚ ٧ٗا، ه٤ٕٗ در کار٥ا، ه در ١ت٪ذ٤ ٧ٞدب ٥طر رٔت٠ هٗت ه زٞان ٨ٞ ؿ٧د.

 ٥ا٨٩ ک٤ ةطهن ةع١ا٤ٞ ٗت٨ٜ در ٞس٪ه کار ه ٩ا دا٥اي د٩گع هاٍٗ ٨ٞ ؿ٧د ج  ٞالٗات

د  ص٧د ٞس٧ري  ٥ٝ ةاَث اتالف هٗت ٨ٞ ؿ٧د از ا٠٩ د٦ت ک٤ از ت٩٧ٕل کار ة٤ د٩گعان ص٧دداري ٨ٞ ؿ٧د 

 ه ٥ٝ ؼتب ٔـار َكت٨ ه ت٢ؾ ٥اي رها٨١ ٨ٞ گعدد.

 ٥ی  آٞاد٣ ١ت٧دن ٧ٛازم

 ؿعهع کار آٞاد٣ ک٢٪ٝ هگع٤١ ةاَث اتالف هٗت ٨ٞ ؿ٧د. ٧ٛازم ٧ٞرد ١٪از ٥ع کاري را ٗتٚ از

 ه  ارتتاط ةا أعاد ١اةاب

 از ارتتاط ةا أعادي ک٤ ةا ص٧دص٧ا٨٥، ة٨ ت٧د٨٦ ه زٟاٗت هٗت ا١ؽان را ٨ٞ دزد١ط ص٧دداري ک٢٪ٝ.

 

 

 

 ح  اؼتٕاد٣ ١تعدن از ة٪کاري



اؼب ٞا٢١ط ٞىا٤ُٛ، زٕي ؿُع، ٗیعآن  از زٞان ة٪کاري ١اص٧اؼت٤ ٥ٟچ٧ن ٗعار گعٔت٠ در قٓ ٥ا... ة٤ ١س٧ ٢ٞ

 ه دَا... اؼتٕاد٣ ک٢٪ٝ.

 ک  ا١عژي را ت٘ؽ٪ٝ ١کعدن

ةؽ٪اري از أعاد در ؼاَات آّاز٠٩ قتر ا١عژي ة٪ؾ از زط ٞكعف ٨ٞ ک٢٢ط ه در ؼاَات ةاٗ٪ٟا١یط٣ ةیع اجیع    

 صؽتگ٨ ٕٞعط زٞان را از دؼت ٨ٞ د٢٥ط.

 ک٤ آ٥ؽت٤ ه پ٪٧ؼت٤ رهد  ر٥عه آن اؼت   ر٥عه آن ١٪ؽت گ٨٦ ت٢ط ه گ٨٦ صؽت٤ رهد

 ل  ٦ٔعؼت کار را آٞاد٣ ١کعدن

 ٥ع ؿب کار٥اي ٔعداي ص٧د را ٦ٔعؼت ک٢٪ٝ هگع٤١ ةاَث اتالف هٗت ٨ٞ ؿ٧د.

 م  َطم ا٩٧ٛت گظاري 

 (34ٞـضف ١ت٧دن ا٩٧ٛت ٥ا ١٪غ ؼارق هٗت اؼت.)

ّٟ٪ت ص٧ا٥ط ؿط ه ٥ٟ٪٠ و٧ر پـت گ٧ش  چعا ک٤ ةطهن اه٩٧ٛت ة٢طي هٗت قعف ٧ٞم٧َات دغئ٨ ه ة٨ ا٥

 ا١طازي ٥ا، ٞ٪٦ٟان ١اص٧ا١ط٣، اوالَات ١اٗف، صؽتگ٨ ه اؼتعس ه... ؼارٗان هٗت ٥ؽت٢ط.

 ةعکت ه ت٧ٔ٪ٖ -4

در ٔع٢٥گ اؼال٨ٞ در اق٧ل ةع١ا٤ٞ ر٩غي ة٤ ده ١کت٤ ٦ٞٝ ت٧د٤ّ ؿط٣ اؼت ک٤ ٨ٞ ت٧ا١ط ة٤ ٧٢َان ٩کی٨ از  

 اق٧ل ةع١ا٤ٞ ر٩غي ٞىعح ةاؿط.

 اٛٓ  ةعکت

ؼت ک٤ در چ٪غي پا٩طار ه ٥ٟعا٣ آن اؼت، ٞا٢١ط ةعکت در ١ؽٚ، ک٤ ةی٤ ٢ُٞیاي   ةعکت در ز٘٪٘ت ص٪عي ا»

ٔعاها٨١ ١ؽٚ ه ٔعز١طان ٩ا داهدا٤١ ٞا١طن ١ام ة٤ ؼتب آن اؼت. ةعکت در ّظا آن اؼت ک٤ ة٤ و٧ر ٞحال گعه٣ 

ز٩ادي ةا آن ؼ٪ع ؿ١٧ط ه ةعکت در هٗت آن اؼت ک٤ کاري در آن ةگ٢ذط ک٤ ٧ُٟٞالو در هٗتی٨ ٥ٟا٢١یط آن   

 (35«)٨ٟ١ گ٢ذط.

ةع ا٠٩ اؼاس اؼت ک٤ ٩ک ؿب ٗطر ةعاةع اؼت ةا ٥یغار ٞیا٣، ه اَٟیال در آن ؿیب از ٥ٟی٪٠ ٞ٘یطار جی٧اب        

ةعص٧ردار اؼت.ةعاي ٞعاَات ةعکت، ص٧ب اؼت ةطا١٪ٝ ا١ذام کار٥ا ه َٟٚ در زٞان ٥اي ٞحیٚ ٞیا٣ رٞنیان،    

ت اؼت، ٗعآن ص٧ا١طن، ةا هم٧ ة٧دن، ؿب ٗطر، ٞا٣ ٞتارک٨ چ٧ن ؿُتان، ردب، َ٪ط، د٤ُٟ، ... ٥ٟعا٣ ةا ةعک

ق٤ٜ رزٝ، ؼسعص٪غي، دهري از گ٢ا٣، ص٧ش ص٨ٜ٘ ه... ٨ٞ ت٧ا٢١ط َاٞٚ ةعکت َٟع ه هٗیت ةاؿی٢ط.ةعَکػ،   

 گ٢ا٣، ةط١ٟازي ه ة٨ ١ٟازي، تعا٤١ گ٧ش دادن، ة٧دن ؼگ در ٢ٞغل ه... َاٞٚ ة٨ ةعکت٨ هٗت ه َٟع اؼت.

 ب  ت٧ٔ٪ٖ

ؼتاب ه هؼ٪٤ٜ کار ه َطم ٞا١ٍ ةعاي آن اؼت در ةع١ا٤ٞ ر٩غي ؿط٩طاو ت٧ٔ٪ٖ ا٨٦ٛ ک٤ ة٤ ٢ُٞاي رد٩ٓ ؿطن ا

ٖي؛)»٧ٞرد ت٧د٤ّ ٗعار ٨ٞ گ٪عد.٨َٜ)ع( ٔع٧ٞد  ( تیالش )ه ةع١اٞی٤ ر٩یغي( ةیطهن     36ال٢٩ٍٕ ادت٦اد ةْ٪ع ت٧ٔ٪

 درةار٣ ت٧ٔ٪ٖ در رها٩ات ة٤ ا٠٩ ٢َاه٠٩ ةع٨ٞ ص٧ر٩ٝ «ت٧ٔ٪ٖ ٔائط٣ ١طارد.

 ت٧ٔ٪ٖ ٢َا٩ت ه کٟک اؼت. -1



 ٔ٪ٖ رزٟت ا٨٦ٛ اؼت.ت٧ -2

 ت٧ٔ٪ٖ اهٛ٪٠ ١ُٟت اؼت. -3

 ت٧ٔ٪ٖ اؼاس ؼُادت اؼت. -4

 پ٪ـ٧ا٨٩ چ٧ن ت٧ٔ٪ٖ ١٪ؽت. -5

 از ت٧ٔ٪٘ات زٕي تذعة٤ اؼت. -6

 َأ٪ت٨ ةاالتع از ت٧ٔ٪ٖ ١٪ؽت. -4

 واَت ه ة٢طگ٨ دغ ةا ت٧ٔ٪ٖ ٞ٪ؽع ١٪ؽت. -5

 (34ت٧ٔ٪ٖ َ٘ٚ را ز٩اد ٨ٞ ک٢ط ه ٩اري ٨ٞ رؼا١ط.) -6

 

 ر ةع١ا٤ٞ ر٩غي١کات ٦ٞٝ د

 ًعأت ه دٗت  -1

ّٞا ٥٪چ چ٪غي ة٤ ا١طاز٣ ةع١ا٤ٞ ر٩غي دٗ٪ٖ  در ٧ّٞٔ٘٪ت ٥عکاري، ةع١ا٤ٞ ر٩غي اٞکا١ات، تالش ه... الزم اؼت ا

 در ٧ّٞٔ٘٪ت ه ا١ذام کار٥ا ٞؤجع ١٪ؽت.

اٞکا١یات  اّٛتّٜىٓ ٨ٔ اٛس٪ٜة ادطي ٠ٞ ا٧ٛؼ٪ٜة؛ ًعأت ه دّٗت در ةع١ا٤ٞ ر٩غي ة٦تع از »٨َٜ)ع( ٨ٞ ٔعٞا٩ط 

 «اؼت.

اک٧٢ن ٩ک ١ٕع را ةیا  »ٗعآن کع٩ٝ درةار٣ اقساب ک٦ٓ ک٤ از ص٧اب و٧ال٨١ ة٪طار ؿط١ط ٩ک٨ از آن ٥ا گٕت  

ا٠٩ ؼک٤ اي ک٤ دار٩ط ة٤ ؿ٦ع ةٕعؼت٪ط تا ة٢گعد کطاٞ٪٠ ١ٕع از آن ٥ا ّظاي پاکتعي دار١یط، از آن ٞ٘یطاري   

ّٞا ةا٩ط ٦١ا٩ت دٗت را ة٤ صعج  د٥ط ه ٥٪چ کػ را از همٍ ؿٟا آگا٣ ١ؽازد، چعا ک٤ ةعاي رهزي ؿٟا ة٪اهرد، ا

 (35«)اگع آن ٥ا از همٍ ؿٟا آگا٣ ؿ١٧ط ؼ٢گؽارتان ٨ٞ ک٢٢ط، ٩ا ة٤ آ٩٪٠ ص٩٧ؾ ؿٟا را ةاز ٨ٞ گعدا٢١ط...

در ا٠٩ آ٤٩ ٥ٝ از ةع١ا٤ٞ ر٩غي اقساف ک٦ٓ صتع داد٣ ه ٥ٝ از دّٗت ه ًعأت کاري آن ٥ا در ةع١ا٤ٞ ر٩یغي  

ه زالل صع٩طاري ؿ٧د، ه در رٔت ه آٞط٥ا ٞؽئ٤ٜ ا٢ٞ٪ت٨ را ٞعاَات ک٢ط ه... ا٩ی٠ ٥یا    ک٤ ةا٩ط از ّظاي پاک

 دٗت ٥ا ه ًعأت ٥اي ةع١ا٤ٞ ر٩غي اؼت.

 

 تٕکع ه تطةع -2

ةع١ا٤ٞ ر٩غي ص٧ب ه َٟ٪ٖ ه ٤ٟ٥ دا١ت٤ زا٩٪طة ٔکع ص٧ب ه ژرف ا١ط٩ـا٤١ اؼت اگع کؽی٨ ةض٧ا٥یط ةع١اٞی٤    

کار، د٧ا١ب آن، َاٗتت ه آ٢٩ط٣ آن ص٧ب ٔکع ک٢ط، اٛتتی٤ از ا٩ی٠    ر٩غي ص٧ة٨ داؿت٤ ةاؿط ةا٩ط در ٧ٞرد آن

 ١کت٤ ١٪غ ّأٚ ١ـ٧د ک٤ ٔکع ز٩اد ه دّٗت ه َاٗتت ا١ط٩ـ٨ ة٪ؾ از زط ا١ؽان را دچار هؼ٧اس ٨ٞ ک٢ط.

 «( چار٣ ا١ط٩ـ٨ زاقٚ ا١ط٩ـ٪طن اؼت.36اٛس٪ٜة ٗائطة إٛکع؛)»٨َٜ)ع( ٔع٧ٞد 

 ٥ع چ٪غ چار٣ اي دارد

ا٣ ا١ت٣٧ ٞـکالت ؼع را٣ ا١ؽان ؼتغ ٨ٞ ؿ٧د ک٤ ٟٞک٠ اؼت ا١ؽیان ٞیل٧٩س ؿی٧د ه ٩یا     در ز١طگ٨ ا١ؽان گ

ص٧د را در ة٠ ةؽت ةت٪٢ط، ه٨ٛ ةا٩ط ت٧د٤ّ داؿت ک٤ ٨ٞ ت٧ان ةیا ةع١اٞی٤ ر٩یغي ه چیار٣ ا١ط٩ـی٨ کار٥یا را       

 ؼاٞان داد ه گع٣ ٥ا را ٩ک٨ پػ از د٩گعي ةاز کعد.



ّٚ ؿ٨ي ز٪ٜةى؛)»٨َٜ)ع( ٔع٧ٞد   «ار٣ اي دارد.( ٥ع چ٪غي چ41ٛک

در ٗط٩ٝ گا٨٥ ةعص٨ َٜٟا ةعاي ٞىا٤ُٛ در ؿب ٥ا چعا  ١طاؿت٢ط ةا ا٠٩ زال ةعاي ٞىا٤ُٛ صی٩٧ؾ ةع١اٞی٤   

 داؿت٢ط، ٞسّطث ةغرگ ؼ٪ط ١ُٟت ا٤ٜٛ دغا٩عي ٨ٞ گ٩٧ط 

ٞا در رهؿ٢ا٨٩ ٞا٣ کتاب ٨ٞ ص٧ا١ط٩ٝ ه ٠ٞ کتاة٦اي "کأ٪٤" ه "ؿأ٪٤" ه إٛ٪٤ّ اةی٠ ٞاٛیک را زٕیي ٞی٨     

ت٦ا٨٩ ک٤ رهؿ٢ا٨٩ ٞا٣ ١ت٧د کتاة٦ا٨٩ را ک٤ زٕي کعد٣ ة٧دم از زٕي تکعار ٨ٞ کعدم، در تاةؽتان کعدم ه ؿ

 (41گا٨٥ تا اذان قتر ٞىا٤ُٛ ٨ٞ کعدم ه ةُط اذان ٨ٞ ص٧اة٪طم آ١گا٣ ة٤ تطر٩ػ ٨ٞ پعداصتٝ.)

 ٞـ٧رت -3

در ةع١اٞی٤ ر٩یغي   ٞـ٧رت ه کٟک گعٔت٠ از ١ٌعات ه تذعة٪ات د٩گعان اقٚ ٨ٟ٦ٞ اؼت در اؼالم، صك٧قاو 

٥اي گعه٨٥، ٞـ٧رت اٞع معهري تع اؼت چ٧ن ٥ٝ ةاَث ٢ّاي ةع١ا٤ٞ ر٩غي ٨ٞ ؿ٧د ه ٥ٝ َاٞٚ دیظب ه  

( کؽ٨ ک٤ ٠ٞ42 د٦ٚ هد٣٧ ا٫راء اَ٪ت٤ اٛس٪ٚ؛)»٥ٟکاري د٩گعان. ٨َٜ)ع( ز٩تا ٔع٧ٞد٣، آ١ذا ک٤ ٨ٞ گ٩٧ط 

 «ي اه را صؽت٤ ص٧ا٥ط کعد.از آراي گ١٧اگ٧ن آگا٣ ١تاؿط )چار٣ ا١ط٩ـ٨ ١ت٧ا١ط ه( ةع١ا٤ٞ ر٩غ

ٗعآن قع٩ساو ة٤ پ٪اٞتع اکعم)ص( دؼت٧ر ٨ٞ د٥ط، ک٤ در ةع١ا٤ٞ ر٩یغي ادیعاي ازکیام ه اٞی٧رات ةیا ٞیعدم       

 ٞـ٧رت ک٠.

ّٞیا ٢٥گیا٨ٞ کی٤        43ه ؿاهر٥ٝ ٨ٔ االٞع ٔاذا َغٞت ٔت٧ّکٚ ٨َٜ ا٤ٜٛ؛)» ( ةا آن ٥یا در کار٥یا ٞـی٧رت کی٠ ا

 «تكٟ٪ٝ گعٔت٨ ةع صطا ت٧ّکٚ ک٠.

ر د٢گ ةطر ٛـکع اؼالم وتٖ ٔعٞان پ٪اٞتعاکعم)ص( ٨ٞ ص٧اؼت٢ط در ١٘ى٤ اي ارده ةغ٢١ط ٩ک٨ از چ٢ا١ک٤ د

٩اران زنعت ة٤ ١ام )زتاب ة٠ ٢ٞظر( َعض کعد اي رؼی٧ل صیطا)ص( ا٩ی٠ ٞسٜی٨ را کی٤ ةیعاي ٛـیکعگا٣        

 ا١تضاب کعد٣ ا٩ط وتٖ ٔعٞان صطاؼت ک٤ تْ٪٪ع آن دا٩غ ١تاؿط ه ٩ا قالزط٩ط ص٧د ؿٟا ٨ٞ ةاؿط.

ٔعٞان صاق٨ در آن ١٪ؽت، َعض کعد  ا٢٩ذا ة٤ ا٠٩ دٛ٪ٚ ه آن دٛ٪یٚ دیاي ٢ٞاؼیت٨    »اٞتع)ص( ٔع٧ٞد پ٪

ةعاي اردهگا٣ ١٪ؽت دؼت٧ر د٥٪ط ٛـکع از ا٠٩ ٞسٚ زعکت ک٢ط ه در ١غد٩ک٨ آب ةعاي ص٧د ٞس٨ّٜ ا١تضاب 

 (44«)١ٟا٩ط، پ٪ْٟتع ١ٌع اه را پؽ٢ط٩ط ه ٞىاةٖ رأي اه َٟٚ کعد.

 ٤ة٤ ٥ٝ ١غدن ةع١اٞ -4

ةع١ا٤ٞ ر٩غي هٗت٨ ًع٩ٓ ه دٗ٪ٖ ة٧د، ةا٩ط ةا دّط٩ت تٟام ادعا ه ٨َٜٟ گعدد ة٤ ٥ی٪چ هدی٤ ادیاز٣ ١یط٥٪ٝ     

 کار٥اي د٩گع ٞا١ٍ ا١ذام آن گعدد. ة٤ ا٠٩ صاوع٣ ت٧د٤ّ ک٢٪ط.

، رهزي ة٤ اتٕاق ردا٨٩ ةعاي ص٧ردن ١ا٥یار ٗیعار   ٩53ا  ٩52ک٨ از دهؼتان ؿ٦٪ط ردا٨٩ ٨ٞ گ٩٧ط  در ؼال 

ٞاؿی٪٠ را  »٨ ة٤ ص٪اةان ه٨ٛ َكع، ؼی٤ را٣ ؿی٦٪ط ة٦ـیت٨ رؼی٪ط٩ٝ. ١اگ٦یان ردیا٨٩ گٕیت        گظاؿت٪ٝ هٗت

ٞاؿ٪٠ را ٞت٧ٗٓ کعد٩ٝ. گٕتٝ چ٤ ؿط٣ اؼت؟ گٕت  ةع٩ٝ ٞؽیذط ه ١ٟیاز ةضی٧ا١٪ٝ.گٕتٝ  رٔ٘یا     « ١گ٦طار٩ط 

ٝ. ٢ٞتٌع١ط  گٕت  ها٤ٜٛ ٠ٞ ةا صطاي ص٧د ٦َط کعد٣ ام ک٤ ٥ٟ٪ـ٤ ٗتٚ از ٦١یار، ١ٟیاز٦ًع ه َكیع را ةضی٧ا١    

ٗتٚ از ؿام، ١ٟازْٞعب ه َـاء را، ه ٗتٚ از قتسا٤١ ١ٟاز قتر را ةض٧ا١ٝ، ه اگع ٩ک رهز ا٠٩ ةع١اٞی٤ را تیعک   

(ُٞعهف اؼت 45«)کعدم ة٤ ٧٢َان دع٤ٟ٩ ٩ک رهز، رهز٣ ةگ٪عم. ؿٟا ک٤ رام٨ ة٤ دع٤ٟ٩ ؿطن ٠ٞ ١٪ؽت٪ط.

د٤ هٗت ١ٟاز ٨ٞ ؿ٧د ٞكیازت٤ را  ک٤ اٞام رازٚ، در پار٩ػ در زال ٞكازت٤ ةا صتع١گاران ة٧د١ط هٗت٨ ٞت٧

ٗىٍ ٨ٞ ک٢ط ه ١ٟاز را اٗا٤ٞ ٨ٞ ک٢ط.ه از آٗاي ٔعٗا٨١ ٩ک٨ از اوعأ٪ان اٞام رازیٚ ١٘یٚ ؿیط٣ کی٤ در رهز     



رزٜت آٗا ٞكى٨ٕ ٔعز١ط ةعه٢ٞط اٞام رازٚ ةع١ا٤ٞ ٞالٗات ةا ٔ٘٪عي را ک٤ ة٢ا ة٧د ةی٤ اه کٟیک ؿی٧د تیعک     

 ١کعد.
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غ٦٩اي دٗ٪ٖ در ا١ذام کار٥ا تک٪٤ ةع صطا ةاؿط تا اه ت٧ٔ٪ٖ را رٔ٪یٖ ا١ؽیان ؼیازد. َٜی٨)ع(     ةا ٥ٟة ةع١ا٤ٞ ر٩

( تالش )در ک٢ار ةع١ا٤ٞ ر٩غي( ةطهن ت٧ٔ٪یٖ )ا٦ٛی٨( ؼی٧د ١ض٧ا٥یط     46ال ٢٩ٍٕ ادت٦ادى ةْ٪ع ت٧ٔ٪ٖ؛)»ٔع٧ٞد 

 «ةضـ٪ط. )ه ة٤ دا٨٩ ١ض٧ا٥ط رؼ٪ط(.

ص( را ٨ٞ د٥ط، ک٤ در ادعاي ازکام دؼیت٧رات ا٦ٛی٨ ه   ٛظا ٗعآن کع٩ٝ هٗت٨ دؼت٧ر ٞـاهر٣ ة٤ پ٪اٞتعاکعم)

( 44ٔاذا َغٞت ٔت٧ّکٚ ٨َٜ ا٤ٜٛ اّن ا٤ٜٛ ٩سّب اٟٛت٧ّکٜ٪٠؛)»ةع١ا٤ٞ ر٩غي آن ةا ٞعدم ٞـ٧رت ک٠ ٨ٞ ٔعٞا٩ط 

ّٞا ٢٥گا٨ٞ ک٤ )ةا ةع١ا٤ٞ ر٩غي( تكٟ٪ٝ گعٔت٨ ةع صطا ت٧ّکٚ ک٠ ز٩عا صطاه١ط ٞت٧ّکالن را دهؼت ٨ٞ دارد.  «ا

 ت٧ّؼٚ ة٤ پ٪اٞتعاکعم)ص( ه اٞاٞان ُٞك٧م)ع( در ک٢ار ةع١ا٤ٞ ر٩غي ه تالش ٔعا٧ٞش ١ـ٧د.ه ٥ٟ٪٠ و٧ر 

 ١ت٪ذ٤ گ٪عي 

٦ٞٝ تع٠٩ ٞؽئ٤ٜ در ةع١ا٤ٞ ر٩غي ، داؿت٠ ٥طف اؼت. داؿت٠ ٥طف ةاَث ٨ٞ ؿ٧د تا ُٔاٛ٪ت ه کار٥اي ٞیا  

ار٥یا٨٩ کی٤ در راؼیتاي    در د٦ت صاق٨ ٗعار ةگ٪ع١ط ه ز١طگ٨ ٞا ٥ط٢ٟٔط گعدد، در ١ت٪ذ٤ از ا١ذام دادن ک

ةعاي کـت٨ ک٤ ٥طف ١طارد، ةاد ٧ٞٔیٖ  »٥طف ٞا ٗعار ١طارد، پع٥٪غ ص٧ا٥٪ٝ کعد. ٩ٙ ٞحٚ ُٞعهف ٨ٞ گ٩٧ط  

اهٛ٪٠ ه٩ژگ٨ ا١ؽان ٧ٖٞٔ داؿت٠ ٥طف اؼت. داؿت٠ ٥طف ة٤ رٔتار٥اي ٞا د٦یت  « ه ٞضاٛٓ ٢ُٞا٨٩ ١طارد

 ک٢ط؟ د٥ط ه ز١طگ٨ ٞا را ٨٢ُٞ دار ٨ٞ ٨ٞ

٧ٔ٘٪ت کا٨ٔ ١٪ؽت، ٨٢ُ٩ داؿت٠ ٥طف ةیعاي ٧ٞٔ٘٪یت الزم اؼیت اٞیا کیا٨ٔ ١٪ؽیت.       تُ٪٪٠ ٥طف ةعاي ٞ

تع از ص٧د ٥طف، ا١ذام اٗطاٞات ٨َٜٟ اؼت. ٨٢ُ٩ ةا٩ط ُٔاال٤١ در را٣ رؼ٪طن ة٤ ٥طف گام ةعدار٩ط ه ةیا   ٦ٞٝ

٧ز ر٩غی، ٩کی از رٞی  ةع١ا٤ٞتالش ه ک٧ؿؾ ؼ٨ُ ک٢٪ط تا ص٧دتان را ة٤ ٥طف ٧ٞرد١ٌع ١غد٩ٙ ه ١غد٩ٙ ک٢٪ط.

ة٪٢یی ه ةیعای آ٦١یا     ت٧ا١یط ٞـیکالت ازتٟیاٛی را پی٪ؾ     ر٩یغی ٞیی   ٧ٞٔ٘٪ت ه پ٪ـعٔت اؼت. ا١ؽان ةا ةع١ا٤ٞ

٥ا٩ی چ٧ن تطة٪ع، دهرا١ط٩ـی ه ١ٌٝ اؿار٣ ؿیط٣ اؼیت کی٤ در     ا١ط٩ـی ک٢ط. در رها٩ات اؼالٞی، ة٤ هاژ٣ چار٣

ی آن، چ٢یطَاٞٚ تلج٪عگیظار   ر٩یغی درؼیت ه ادیعا    ر٩غی ٥ؽت٢ط. ةعای داؿت٠ ةع١ا٤ٞ ةعدار١ط٣ ٢ُٞای ةع١ا٤ٞ

١گیعی، تیطة٪ع ه    ٥ا، ارزش ٦١ادن ة٤ هٗت ه زٞان، آ٢٩یط٣  ٥ؽت٢ط ک٤ َتارت اؼت از  اؼتٕاد٣ ة٦٪٤٢ از ٔعقت

 ت٘ؽ٪ٝ ا٧ٞر. 

آٛی٤ درةیار٣ از دؼیت     ه َٜ٪ی٤  اٜٛی٤  ١ـ٪٢٪ٝ. پ٪اٞتعاکعم قٜی اک٧٢ن ا٠٩ ٧َاٞٚ را در آ٩٪٤٢ رها٩ات ة٤ تٟاؿا ٞی

آن کػ ک٤ دِر ص٪عی ة٤ ره٩ؾ گـ٧د٣ ؿط، آن را ٢ّ٪ٟیت  »ٔعٞا٩ط   ٥ا ٞی ٔعقت١طادن زٞان ه اؼتٕاد٣ از 

اٞ٪ع ٞؤ٢ٞان َٜیی  « ؿ٧د. دا١ط چ٤ هٗت آن در ة٤ ره٩ؾ ةؽت٤ ٞی ؿٟارد ه از ٔعقت اؼتٕاد٣ ک٢ط؛ ز٩عا ١ٟی

ک٤  ٥ای ١٪ک را ٢ّ٪ٟت ؿٟار٩ط. ة٤ درؼتی ٔعقت»ٔعٞا٩ط   ٥ا ٞی گ٪عی از ٔعقت اٛؽالم ١٪غ درةار٣ ة٦ع٣ َٜ٪٤

ٔعٞا٢٩یط    ١گیعی ٞیی   ر٩یغی ه آ٢٩یط٣   ا٩ـیان در ا٥ٟ٪یت ةع١اٞی٤   « گیظرد.  ٥ا، ٞا٢١ط گظرکعدن اةیع ٞیی   ٔعقت

اٛؽالم در ٔن٪ٜت  اٞام زؽ٪٠ َٜ٪٤« دارد. ١گعی پ٪ؾ از کار، ت٧ را از پـ٪ٟا١ی ا٠ٟ٩ ٞی ر٩غی ه آ٢٩ط٣ ةع١ا٤ٞ»

ه اٞیام  « عش را از دؼیت د٥یط  کار هاُٗی کؽی اؼت ک٤ ٛس٤ٌ ٛسٌی٤ َٟی   ز٩ان»ٔعٞا٢٩ط   ه ارزش هٗت ٞی

٥ٟچ٢٪٠ اٞام د٧اد در ٧ٞرد « ٥٪چ چ٪غ َغ٩غتع از هٗت ت٧ ١٪ؽت.»ٔعٞا٩ط   ةار٣ ٞی اٛؽالم در ا٠٩ قادق َٜ٪٤

 «.ٞا١ط ٥ع کػ ١طا١ط کاری را از کذا آّاز ک٢ط، از ؼعا١ذام رؼا١طن آن درٞی»ٔعٞا٩ط   تطة٪ع در ا٧ٞر ٞی



رهؼیت کی٤    ٩اةیط. ازا٩ی٠   اؼت ک٤ ةطهن آن، ٥٪چ کاری ؼاٞان ١ٟی ر٩غی، از ٞؽائٚ ةؽ٪ار ٦ٞٝ ١ٌٝ ه ةع١ا٤ٞ

ک٧ؿ٪ط١ط ٞؽٜٟا١ان ةا ١ٌٝ ه تطة٪ع  ٥ای ةؽ٪ار کعد١ط ه ٧ٟ٥ار٣ ٞی ةار٣ ت٧ق٪٤ آ٤ٛ در ا٠٩ ه َٜ٪٤ ا٤ٜٛ پ٪اٞتع قٜی

ز١طگی ص٧د را ادار٣ ک٢٢ط. ص٧د ا٩ـان ٤١٧ٟ١ ١ٌٝ ه ا١نتاط ة٧د١ط ه ١ٌٟی دٗ٪ٖ ه ا٦ٛی ةیع ٥ٟی٤ ؿیئ٧ن ه    

ای ١ٌیٝ ه   تارؿان زاکٝ ة٧د ه در هاٍٗ ز١طگی ٔعدی، صا٧١ادگی، ادتٟاَی ه ؼ٪اؼی آن زنیعت، دٜی٣٧  رٔ

کعد ه ٥یع ةضیؾ آن را ةیعای ا١ذیام دادن      آ٤ٛ اهٗات ص٧د را ت٘ؽ٪ٝ ٞی ه َٜ٪٤ ا٤ٜٛ تطة٪ع ة٧د. رؼ٧ل صطا قٜی

رؼیی٧ل صییطا   »ٔعٞا٩ییط اٛؽییالم در ا٩یی٠ ٞیی٧رد ٞییی گعٔییت. اٞییام َٜییی َٜ٪یی٤ ای صییاص در ١ٌییع ٞییی ةع١اٞیی٤

کعد  ةضـی را ةعای َتیادت صیطا،    رٔت، اهٗات ص٩٧ؾ را ؼ٤ ٗؽٟت ٞی آ٤ٛ چ٧ن ة٤ صا٤١ ٞی ه َٜ٪٤ ا٤ٜٛ قٜی

داد. ؼپػ ةضـی را کی٤ ةی٤ صی٧د اصتكیاص      ةضـی را ةعای صا٧١اد٣ ص٧د ه ةضـی را ة٤ ص٧د اصتكاص ٞی

داد ه َیام ه صیاص را    صتكاص ٞیی کعد ه ةضـی از آن را ة٤ ٞعدم ا داد٣ ة٧د، ٞ٪ان ص٧د ه ٞعدم ت٘ؽ٪ٝ ٞی

ر٩یغی ةیعای ٥یع کیاری پ٪یاٞتع اکیعم        در ٛیغهم ةع١اٞی٤  « هرز٩یط.  پظ٩عٔت ه چ٪یغی از آ١یان در٩یِ ١ٟیی     ٞی

د٥ی، ةیا آگیا٥ی ه    گا٣ ک٤ کاری ا١ذام ٞی ای پؽع ٞؽ٧ُد  آن»ٔعٞا٢٩ط   آ٤ٛ ة٤ اة٠ ٞؽ٧ُد ٞی ه َٜ٪٤ ا٤ٜٛ قٜی

 «.ر٩غی ه آگا٥ی ا١ذام د٥ی َ٘ٚ ا١ذام ةط٣ ه ٞتادا کاری را ةطهن ةع١ا٤ٞ
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