
 امر بٍ معريف ي وهی از مىکر                                                                                                              مرکس آمًزش مجتمع فىی مازودران

1 

مجتمع فنی مازندرانآموزشمرکز
   

 :دوره آموزشی

 امر هب معروف و نهی از منکر 

 

 :مجری

مجتمع فنی مازنآموزش مرکز 
ان رد

 

 

 

 

 

 32251800-1:          تلفن13الکـپ-10ردارانـس- ر و کشوریـارگـل بین کـدفاصـح- لـابـب: نشانی

 33253316-17: جىب ساختمان مدیریت ي بروامٍ ریسی   تلفه- کًچٍ مدیریت- خیابان معلم- ساری

 

 



 امر بٍ معريف ي وهی از مىکر                                                                                                              مرکس آمًزش مجتمع فىی مازودران

2 

فهرست مطالة 

 

 مقدمه 

 جايگاه امر ته معروف و نهي از منكر 

   معناي امر ته معروف و نهي از منكر

 معروفها و منكرها 

   مراحل امر ته معروف و نهي از منكر

   شرايط وجوب امر ته معروف

   ويژگيهاي آمران ته معروف و ناهيان از منكر

 روشها و شيوهها در امر ته معروف و نهي از منكر 

   آمران و ناهيان در قرآن

 آمران ته منكر، ناهيان از معروف !!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 امر بٍ معريف ي وهی از مىکر                                                                                                              مرکس آمًزش مجتمع فىی مازودران

3 

: همذهِ

ايٚ كشيض٠ ٢ٖٗ . اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛي اص ٌٜٗش كشيض٢بي ا٢ٓي اػت ٠ً ١ذف ثضسٍ آٙ سؿذ ٝ تؼبٓي اٛؼب٢ٛبػت

ٛوؾ تبثيشُزاسي دس ؿٌِٔيشي سكتبس ديٜي دس ثيٚ ٗؼٔ٘بٛبٙ داؿت٠ ٝ ث٠ ػٜٞاٙ ػبٗٔي ثبصداسٛذٟ ٝ تؼبٓي ثخؾ، ٗؼيش 

اٗب ايٚ كشيض٠ ٢ٖٗ ٠ً آيبت ٗتؼذد هشآٙ ٗديذ ثش اخشايي . دسػتي دس خ٢ت دػتيبثي ث٠ ً٘بّ ٝ ؿٌٞكبيي ٗؼٜٞي اػت

ٛيض ث٠ عشص آؿٌبسي ٗـ٢ٞد  (ع)ٝ ائ٠٘ اع٢بس  (ف)آٙ ث٠ كشاحت تبًيذ داسد  ٝ دس ػيشٟ ٝ ػٔٞى ٛجي ٌٗشٕ اػالٕ

اػت، آٛچٜبٙ ٠ً ثبيذ دس خبٗؼ٠ ديٜي ٗب ثشٝص ٝ تدٔي ٛيبكت٠ ٝ ٓضٕٝ آٗٞصؽ آٙ دس ػلش ٗؼبكش ٠ً ت٢بخٖ كش١ِٜي ث٠ 

دٓيْ استجبعبت ُؼتشدٟ ٝ ُـبدُي ٗشص١بي كش١ِٜي، آؿٌبسا اسصؿ٢ب ٝ ١ٜدبس١بي ديٜي ٗب سا ٛـب٠ٛ سكت٠ اػت، ثيؾ 

ثيٚ خذا ٝ ثٜذٟ اػت، دادٙ صًبت، راثطِ تٌگبتٌگ ١٘بٛغٞس ٠ً ثشپبيي ٛ٘بص ٛـب٠ٛ ثشهشاسي . اص پيؾ احؼبع ٗيـٞد

اهز ثِ ٛـبٙ ٝ ٛ٘بدي اص ايدبد ساثغ٠ ػبٖٓ اهتلبدي دس خبٗؼ٠ ٝ پش ًشدٙ ؿٌبك٢ب ٝ كبك٢٢ٔبي ػ٘ين ٗيجبؿذ، 

 ٝ اٛؼبٛي دس خبٗؼ٠ اػالٗي ٝ ارسضْبي الْي ٛيض ػبٗٔي ثشاي حلظ، ُؼتشؽ ٝ توٞيت هؼزٍف ٍ ًْي اس هٌكز

اكالح ٛوبط آػيجپزيش كشد ٝ ٗؼئٞالٙ ٝ خبٗؼ٠، ؿ٘شدٟ ٗيـٞد ٝ اص خ٠ٔ٘ ػٞاٗٔي اػت ٠ً ثيـتشيٚ تبثيشُزاسي سا 

.   خبٗؼ٠ اػالٗي داسدسالهت ٍ سؼبدت ٍ طْبرتدس 

 آٙ اػت، حشًت ثذٝٙ ؿٜبخت دس ١ش ضٌبخت پشداختٚ ث٠ اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛي اص ٌٜٗش، السهِسٝؿٚ اػت ٠ً 

ٗٞضٞػي، ساٟ سكتٚ دس تبسيٌي اػت، ٓزا ايٚ خضٟٝ ثب ١ذف ؿٜبػبٛذٙ اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛي اص ٌٜٗش ٝ ٗٞضٞػبت 

پيشاٗٞٛي آٙ تذٝيٚ ؿذٟ اػت ٝ دس اختيبس خٞاٜٛذُبٙ هشاس ُشكت٠ اػت ٓيٌٚ ثشاي آُب١ي ًبْٗ اص احٌبٕ ايٚ كشيض٠ 

  .ا٢ٓي ٗيتٞاٛيذ ث٠ ًتبث٢بي كو٢ي ٝ تٞضيح آ٘ؼبئْ ٝ اػتلتبئبت كو٢بي ػظبٕ ٛيض ٗشاخؼ٠ ٛ٘بييذ



 امر بٍ معريف ي وهی از مىکر                                                                                                              مرکس آمًزش مجتمع فىی مازودران

4 

« جایگاٌ امر بٍ معريف ي وهی از مىکر»

ثب اٗش ث٠ .  دػتٞسات ا٢ٓي ٝ ؿٞس ٝ ٛـبط خبٗؼ٠ اػالٗي اػترهش پبيذاري ٍ ثزپبيياٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛي اص ٌٜٗش، 

 ؿٜبخت٠ هسئَل اص ٗيبٙ ٗشدٕ ٗؼٔ٘بٙ ثشداؿت٠ ٗيـٞد ٝ ٠٘١ اكشاد دس ثشاثش يٌذيِش ثي تفبٍتيٗؼشٝف ٝ ٢ٛي اص ٌٜٗش 

ث٠ خيش  (ديِشاٙ سا)ثبيذ ُش١ٝي اص ؿ٘ب ثبؿٜذ ٠ً »:  آٗذٟ اػت104دس هشآٙ ًشيٖ دس ػٞسٟ آّ ػ٘شاٙ آي٠ . ٗيـٞٛذ

« .دػٞت ًٜٜذ ٝ ث٠ ٗؼشٝف اٗش ًشدٟ ٝ اص ٌٜٗش ٢ٛي ٛ٘بيٜذ ٝ آٛبٙ ١ؼتٜذ ٠ً سػتِبساٜٛذ

 ٗيشػٜذ، صيشا دس فالح ٍ رستگبريپيبٕ سػبي ايٚ آي٠ آٙ اػت ٠ً آٛبٙ ٠ً اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٢ٛٝي اص ٌٜٗش ٗيٌٜٜذ ث٠ 

.  ساٟ كالح ٝ سػتِبسي خبٗؼ٠ خٞد حشًت ٗيٌٜٜذ

اي : ثشاي اسؿبد ٝ ١ذايت ٗشدٕ ثبالي ٜٗجش سكت٠ ثٞدٛذ، ٗشدي اص آٙ حضشت پشػيذ (ف)سٝصي پيبٗجش ُشاٗي اػالٕ

آٙ ٠ً ثيـتش ٗشدٕ سا ث٠ ٗؼشٝف ٝاداس ًٜذ ٝ اص ٌٜٗش »:  ًيؼت؟ حضشت دس پبػخ كشٗٞدثْتزيي هزدمسػّٞ خذا 

( 1).ثبصداسد ٝ توٞاي ثيـتشي داؿت٠ ثبؿذ، ث٢تشيٚ ٗشدٕ اػت

ثٜبثش ايٚ، اٗش ث٠ ٗؼشٝف اص خبيِبٟ ٢ٖٗ ٝ ًٔيذي دس اػالٕ ث٢ش١ٜ٘ذ اػت ث٠ ٢ُٛٞبي ٠ً خيش ٝ كالح ٝ كالح خبٗؼ٠ 

. اػالٗي ث٠ ايٚ اكْ حيبت ثخؾ ٝاثؼت٠ اػت

 

معناي امر ته معروف و نهي از منكر  

اٝٓي دس حٞصٟ كٌش ٝاٛذيـ٠ ٝ .  تـٌيْ ٗيذ١ذفزٍع ػولي ٝ ثخـي اص آٙ سا اصَل اػتمبديثخـي اص ديٚ اػالٕ سا 

اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛي اص ٌٜٗش، دٝ كشع اص كشٝع ػ٘ٔي ٝ اص . دٝٗي دس حٞصٟ ػْ٘ ٝ سكتبس اٛؼبٙ ٗؼٔ٘بٙ هشاس داسد

 ُلت٠ ٗيـٞد ٝ ٝاداس ًشدٙ ديِشاٙ ث٠ سكتبس ٝ هؼزٍفسكتبس ٝ ُلتبس خٞة ٝ پؼٜذيذٟ .  ث٠ ؿ٘بس ٗيأيذٍاججْب

 ٝ ث٠ ثبصداؿتٚ ديِشاٙ اص چٜيٚ هٌكزُلتبس خٞة سا اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٗيٜبٜٗذ، ١٘چٜيٚ سكتبس ٝ ُلتبس صؿت ٝ ٛبپؼٜذ 

. سكتبس ٝ ُلتبسي ٢ٛي اص ٌٜٗش ٗيِٞيٜذ

 ٗؼٔ٘ب٢ٛب ثبيذ يٌذيِش سا ث٠ ٗؼشٝف اٗش ًٜٜذ ٝ اص ٌٜٗش ٢ٛي ٛ٘بيٜذ، صيشا  :

ثب تٞخ٠ ث٠ اي٠ٌٜ اٛؼب٢ٛب داساي صٛذُي اخت٘بػي ١ؼتٜذ، ثشاي اي٠ٌٜ صٛذُبٛي اخت٘بػي ثجبت ٝ دٝإ داؿت٠  -1

ثبؿذ ٝ دس خبٗؼ٠ ١شج ٝ ٗشج ٝ ثي هبٛٞٛي پذيذ ٛيبيذ ٝ اٜٗيت ٝ آساٗؾ ٗشدٕ ت٢ذيذ ٛـٞد، ٗشدٕ ثب اٗش ث٠ 

.   ٛوؾ ٗٞثشي ايلب ًٜٜذحبكويت لبًَىٗؼشٝف ٝ ٢ٛي اص ٌٜٗش ٗيتٞاٜٛذ دس 

 . تشٝيح ٗيـٞدسيجبييْب ٍ خَثيْبثب اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛي اص ٌٜٗش،  -2
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ُٜبٟ ١ٖ چٞٙ ٝيشٝع ٝ ٗيٌشٝة خغشٛبًي اػت ٠ً ٠ٛ ت٢ٜب كشد ٢ٌُٜبس سا ث٠ تجب١ي ٝ ٛبثٞدي ٗيٌـبٛذ،  -3

ث٠ٌٔ ث٠ ديِشاٙ ػشايت ًشدٟ ٝ خبٗؼ٠ سا ث٠ كؼبد ٝ ُٜبٟ آٓٞدٟ ػبخت٠ ٝ آٛبٙ سا ث٠ ثي تلبٝتي ٝ ثي ؿيشتي 

.   ثيـتشيٚ تأثيش سا داسدسالهت فزد ٍ جبهؼِٗيٌـبٛذ ٓزا اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛي اص ٌٜٗش دس حلظ ٝ 

 

«  معروفها و منكرها»

داٛـٜ٘ذاٙ اػالٗي ٝ ػبٓ٘بٙ ديٜي، . ٗيتٞاٙ ُلت اص ِٛبٟ كو٢ي،ٗؼشٝك٢ب ٝ ٌٜٗش١ب، ١٘بٙ ثبيذ١ب ٝ ٛجبيذ١ب ١ؼتٜذ

. ٝخٞة، حشٗت، اػتحجبة، ًشا١ت:  سا ث٠ چ٢بس ُشٟٝ، توؼيٖ ٗيٌٜٜذاحكبم تكليفي

 حٌٖ ٝخٞة ث٠ چيض١بيي تؼٔن ٗيِيشد ٠ً اكغالحبً ث٠ آٙ ٝاخت ٗيِٞيٜذ، ٝاخت؛ ػ٘ٔي اػت :ٍجَة -1

٠ً آضاٗبً ثبيذ اٛدبٕ ؿٞد ٝ دس كٞستي ٠ً ٌٗٔق آٙ سا تشى ًٜذ، ٗؼليت ٝ ٛبكشٗبٛي خذاٝٛذ ٗتؼبّ سا 

... ٛ٘بص، سٝصٟ، اٗبٛت داسي ٝ: ٗشتٌت ؿذٟ اػت ٗبٜٛذ

حٌٖ حشٗت ث٠ اٗٞسي تؼٔن ٗيِيشد ٠ً ث٠ آٙ حشإ ٗيِٞيٜذ ٝ ٌٗٔق آضٗبً ثبيذ آ٢ٛب سا تشى ًٜذ ٝ : حزهت -2

دسٝؽ، : اٛدبٕ ٛذ١ذ ٝ دس كٞستي ٠ً آ٢ٛب سا اٛدبٕ د١ذ، اص دػتٞسات خذاٝٛذ ػشپيچي ًشدٟ اػت ٗبٜٛذ

 ...ؿيجت، ت٢٘ت، ؿشاة خٞسي ٝ

حٌٖ ًشا١ت ث٠ ًبسي تؼٔن ٗيِيشد ٠ً ث٠ آٙ ٌٗشٟٝ ٗيِٞيٜذ، ٌٗشٟٝ ػ٘ٔي اػت ٠ً اٛدبٕ ٛذادٙ : كزاّت -3

ِٛبٟ : آٙ ث٢تش اػت اٗب آضاٗي ٛيؼت ٝ ًؼي ٠ً آٙ سا اٛدبٕ ٛذ١ذ اص پبداؽ ا٢ٓي ثشخٞسداس خٞا١ذ ثٞد ٗبٜٛذ

 ...ًشدٙ ث٠ كٞست ديِشاٙ دس ٗٞهغ ؿزا خٞسدٙ، ثٞييذٙ ُيب١بٙ خٞؿجٞ ثشاي ؿخق سٝص١ذاس ٝ

حٌٖ اػتحجبة ث٠ ًبسي تؼٔن ٗيِيشد ٠ً ث٠ آٙ ٗؼتحت ٗيِٞيٜذ، ٗؼتحت ػ٘ٔي اػت ٠ً اٛدبٕ : استحجبة -4

ؿؼتٚ : ٗبٜٛذ. دادٙ آٙ خٞة اػت اٗب آضاٗي ٛيؼت ٝ اٛدبٕ د١ٜذٟ آٙ اص ثٞاة ٝ پبداؽ آٙ ث٢ش١ٜ٘ذ ٗيِشدد

 ...دػت٢ب پيؾ اص ؿزا خٞسدٙ ٝ ثؼذ اص آٙ، ٗؼٞاى صدٙ، ٛ٘بص١بي ٗؼتحجي ٝ

ؿبْٗ ٝاخج٢ب ٝ  (ًبس١بي خٞة ٝ پؼٜذيذٟ)ٗؼشٝف : ثٜبثش ايٚ، ثب تٞخ٠ ث٠ تٞضيحبت رًش ؿذٟ، ٗيتٞاٙ ُلت

ًبس )ٗؼتحج٢ب ٗيـٞد ٝ ٌٜٗش اُش ث٠ ٗؼٜبي ًبس صؿت ٝ ُٜبٟ ثبؿذ، كوظ ؿبْٗ حشا٢ٗب خٞا١ذ ؿذ ٝاُش ث٠ ٗؼٜبي 

ثبؿذ ؿبْٗ ١ٖ حشا٢ٗب ٝ ١ٖ ٌٗش٢١ٝب خٞا١ذ ثٞد ثٜبثش ايٚ اُش ًبسي ٗؼشٝف ٝاخت ثبؿذ، اٗش ث٠ آٙ ١ٖ  (ٛبپؼٜذ

ٝاخت خٞا١ذ ثٞد ٝ اُش ٗؼشٝف ٗؼتحت ثبؿذ، اٗش ث٠ آٙ ١ٖ ٗؼتحت ٗيجبؿذ ٝ دس ٗٞسد ٌٜٗش ٛيض ايٚ چٜيٚ اػت، 

ٛتيد٠ آٙ ٠ً اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛي اص ٌٜٗش، ث٠ اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛي اص ٌٜٗش ٝاخت ٝ اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛي اص ٌٜٗش 

( 2).ٗؼتحت توؼيٖ ٗيـٞد

 



 امر بٍ معريف ي وهی از مىکر                                                                                                              مرکس آمًزش مجتمع فىی مازودران

6 

مراحل امر ته معروف و نهي از منكر  

ٗشح٠ٔ هٔجي، ٗشح٠ٔ صثبٛي، ٗشح٠ٔ ػ٘ٔي : اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛي اص ٌٜٗش داساي ػ٠ ٗشح٠ٔ اػت

دس ايٚ ٗشح٠ٔ اٛؼبٙ ٗٞٗٚ ثب ديذٙ ايٚ ٠ً ًبس خٞثي تٞػظ ديِشاٙ اٛدبٕ ٗيـٞد، ػشٝس ٝ : هزحلِ للجي -1

ؿبدٗبٛي اص چ٢شٟ اٝ ٛ٘بيبٙ ٗيِشدد ٝ دس دّ خٞد خٞؿحبّ ٗيـٞد ٝ دس ٗٞسد ًبس١بي صؿت ٛيض ثبآؼٌغ 

ث٠ ٗب دػتٞس دادٟ اػت ٠ً ثب ا١ْ  (ف)سػّٞ خذا »: ٗيلشٗبيٜذ (ع)اٗيش ٜٗٞٗبٙ اٗبٕ ػٔي. اٛذ١ِٝيٚ ٗيـٞد

( 3)« .ٗؼليت ثبچ٢ش٢١بي ُشكت٠ ثشخٞسد ًٜيٖ

 دس ايٚ ٗشح٠ٔ كشد ٗؼٔ٘بٙ ثب ُلتٚ خ٢ٔ٘بي ٗخبعت خٞد سا ث٠ ًبس خٞثي تـٞين ٝ يب اص :هزحلِ سثبًي -2

 .ًبسي ٛبدسػت ثبص ٗيذاسد

ٜٗظٞس ايٚ .  دس ايٚ ٗشح٠ٔ، ثب ػْ٘ كشدي سا ث٠ ًبس خٞة ٝاداس يب اص ًبس صؿت ثبص ٗيذاسٛذ:هزحلِ ػولي -3

اػت ٠ً اُش ثب تزًش صثبٛي، ٗولٞد حبكْ ٛـذ ثب اػ٘بّ هذست اٝ سا ث٠ ًبسي يب تشى آٙ، ٝاداس ٗيٌٜٜذ 

اُش ًبسكشٗب اص دادٙ حوٞم ًبسُش خٞدداسي ٝسصد ٝ اٗش ث٠ ٗؼشٝف صثبٛي ٗٞثش ٛيؼتٜذ، دٝٓت ٗيتٞاٛذ : ٗبٜٛذ

 .ًبسكشٗب سا ث٠ پشداخت حوٞم ًبسُش ٗٔضٕ ػبصد

 

:  نكته ها

ٗشاحْ ػ٠ ُب٠ٛ اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛي اص ٌٜٗش، ث٠ تشتيجي ٠ً ُلت٠ ؿذ، ثبيذ سػبيت ؿٞد، حتي دس ١ش ٗشح٠ٔ،  -1

. آٙ سا ٗيتٞاٙ دسخ٢جٜذي ًشد، اُش ثب دسخ٠ پبييٜتش ١ذف ٗحون ٗيـٞد ٛجبيذ اص دسخبت ثبالتش اػتلبدٟ ًشد

س١جش ٗؼظٖ .  اػت، اٗب ثشخٞسد ػ٘ٔي ثش ػ٢ذٟ دٝٓت اػالٗي اػتٍظيفِ ّوگبىٗشح٠ٔ هٔجي ٝ صثبٛي  -2

دس خبٗؼ٠ اػالٗي تٌيق ػب٠ٗ ٗشدٕ اٗش ث٠ »: اٛوالة اػالٗي، حضشت آيت اهلل آؼظ٘ي خب٢ٜٗبي كشٗٞد١بٛذ

اػت اٗب اُش ًبس ث٠ ثشخٞسد ثٌـذ، آٙ ديِش ث٠ ػ٢ذٟ ٗؼئٞٓيٚ  (صثبٙ)ٗؼشٝف ٝ ٢ٛي اص ٌٜٗش ثبٓؼبٙ 

 (4).اػت

اٝ ٗيتٞاٛذ خٔٞي ًبس١بي ٛبؿبيؼت كشصٛذاٙ خٞد سا .  اػتحك پذرثشخٞسد ػ٘ٔي ٝ آضإ آٝس دس خب٠ٛ،  -3

 .ثِيشد ٓيٌٚ دس اٛدبٕ ٗؼتحج٢ب ٝ تشى ٌٗش٢١ٝب آضاٗي ٝخٞد ٛذاسد

- ث٠ هذسي سٝؿٚ اػت ٠ً خبٗؼ٠ اػالٗي ثبيذ ٝاًٜؾ ٜٗبػت ٛـبٙ د١ذ ٝ ٛ٘ياّويت ثزخي اس هَضَػبت -4

تٞاٙ ٜٗتظش ٗأٗٞساٙ دٝٓتي ث٘بٛذ ٗبٜٛذ ايٚ ٠ً كشدي ثخٞا١ذ ًؼي سا ث٠ هتْ ثشػبٛذ ٝ اعشاكيبٙ ثب صثبٙ ١ش 

 اػت ٠ً دس كٞست اٌٗبٙ ٗبٛغ اص ٍظيفِ هزدمچٜذ اٝ سا اص ايٚ ًبس ٢ٛي ٗيٌٜٜذ ُٞؽ ٛ٘يٌٜذ دس ايٚ خب 

 .آدٕ ًـي آٙ كشد ثـٞٛذ
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:  هشاس ٗيِيشٛذ ثبيذ ثب سكتبس ٝ ُلتبس دسػت خٞد، ٗـٞم ػ٘ٔي ديِشاٙ ثبؿٜذ ٗبٜٛذالگَي ديگزاىًؼبٛي ٠ً  -5

... ٗؼٔ٘بٙ، سٝحبٛيٞٙ، ٗؼئٞالٙ، ٛخجِبٙ ػ٘ٔي ٝ

 

شرايط وجوب امر ته معروف  

دس چ٠ كٞستي اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛي اص ٌٜٗش ٝاخت اػت؟ 

ػبٓ٘بٙ ٝ داٛـٜ٘ذاٙ اػالٗي، چ٢بس ؿشط سا آٝسد١بٛذ ٠ً اُش ٠٘١ ايٚ ؿشع٢بي چ٢بسُب٠ٛ ٝخٞد داؿت، اٗش ث٠ 

.  ٗؼشٝف ٝ ٢ٛي اص ٌٜٗش ٝاخت ٗيـٞد، دس ؿيش ايٚ كٞست حتي ثب ٛجٞدٙ يٌي اص ايٚ چ٢بس ؿشط ٝاخت ٛخٞا١ذ ثٞد

:  آٙ چ٢بس ؿشط ػجبستبٛذ اص

ٝاخج٢ب ) كشدي ٠ً اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛي اص ٌٜٗش ٗيٌٜذ ثبيذ ٗؼشٝك٢ب : ػلن ٍ آگبّي ثِ هؼزٍف ٍ هٌكز -1

ٝ ٛيض ؿشايظ ٝخٞة اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛي اص ٌٜٗش سا ثـٜبػذ ( حشا٢ٗب ٝ ٌٗش٢١ٝب)ٝ ٌٜٗش١ب  (ٝ ٗؼتحج٢ب

. تب دس اٗش ٝ ٢ٛي دچبس اؿتجبٟ ٝ يب ُٜبٟ ِٛشدد

 ؿخق آٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٛب١ي اص ٌٜٗش، دس كٞستي ٠ً ثذاٛذ يب احت٘بّ ثذ١ذ ٠ً اٗش ٝ ٢ٛي اٝ :احتوبل تبثيز -2

دس ٗخبعت تبثيشُزاس خٞا١ذ ثٞد ثبيذ اٝ سا اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ يب ٢ٛي اص ٌٜٗش ًٜذ ٓيٌٚ س١جش ٗؼظٖ اٛوالة ثش 

ايٚ ثبٝسٛذ ٠ً اُش اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛي اص ٌٜٗش كشيض٢بي ١ِ٘بٛي ٝ كشاُيش ُشدد، حت٘بً تبثيشُزاس خٞا١ذ 

احتوبل تبثيز ّوِ ثؼضي ُلت٢بٛذ ٠ً ثبيذ احت٘بّ تبثيش ٝخٞد داؿت٠ ثبؿذ، ٗٚ ٗيِٞيٖ »: ايـبٙ كشٗٞد١بٛذ. ثٞد

آ٢ٛبيٜذ ٠ً آجت٠ حشف حؼبة ث٠ . ِٗش دس ٛضد حٌٞٗت٢بي هٔذس، هذستٜ٘ذ ٝ ػالعيٚجب لطؼي است، 

 (5).ُٞؿـبٙ كشٝ ٛ٘يشٝد ٝ اثش ٛ٘يٌٜذ، اٗب ثشاي ٗشدٕ، حشف اثش داسد

دس كٞستي ٠ً كشدي دس حبّ اٛدبٕ ُٜب١ي اػت ٠ً اص ٛظش صٗبٛي تذإٝ ٗييبثذ ٝ يب ايٚ ٠ً : استوزار گٌبُ -3

 .ُٜب١ي سا اٛدبٕ دادٟ اػت ٝٓي ثٜب داسد ثشاي ثبس ثؼذي ٛيض آٙ سا تٌشاس ًٜذ، ثبيذ اٝ سا اص ايٚ ػْ٘ ٢ٛي ًشد

اُش كشدي ٠ً اٗش ٝ ٢ٛي ٗيٌٜذ، ثذاٛذ ٠ً اص ػٞي ٗخبعت، پيبٗذ١بي : اهز ٍ ًْي، هطكلسبس ًجبضذ -4

خغشٛبًي ثشاي اٝ پذيذ خٞا١ذ آٗذ ٝ ضشسي ثش خبٙ ٝ ٗبّ ٝ يب آػيجي ثش آثشٝي اٝ ٝاسد خٞا١ذ ؿذ، اٗش ٝ 

 . ٢ٛي ثش اٝ ٝاخت ٛيؼت ٝ ١ٖ چٜيٚ اػت اُش ايٚ خغش ٝ ضشس ثشاي ثؼتِبٙ ٝ ديِش ٜٗٞٗيٚ پيؾ آيذ

.  ضزرّبي پيص پب افتبدُ ٍ ًبچيش همصَد ًيست:نكته

ٝ ايٚ ٠ً دس ًدب ٝاخت اػت ٝ دس ًدب ٝاخت )ثش ٌٗٔق يبدُيشي ؿشايظ اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛي اص ٌٜٗش : هسألِ

( 6.)ٝاخت اػت تب دس اٗش ٝ ٢ٛي خٞد ٗشتٌت ٌٜٗش ٛـٞد (ٛيؼت ٝ دس چ٠ ٗٞسدي خبيض اػت يب خبيض ٛيؼت
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ويژگيهاي آمران ته معروف و ناهيان از منكر  

دس كٞستي ٗٞكن خٞا١ذ ثٞد ٠ً ٝيظُي٢بي  (ٛب١ي)يب ٢ٛي اص ٌٜٗش ٛ٘بيذ  (آٗش)كشدي ٠ً ٗيخٞا١ذ اٗش ث٠ ٗؼشٝف 

صيشا سا داؿت٠ ثبؿذ ٝ ٜٗظٞس آٙ اػت ٠ً ٝخٞد ايٚ خلٔت٢ب دس آٗش ٝ ٛب١ي، ٗيتٞاٛذ ٛوؾ ٗٞثشي دس دٜٓـيٚ 

ؿذٙ ًالٕ ٝ ػخٚ اٝ دس سٝح ٝ سٝاٙ ٗخبعت داؿت٠ ثبؿذ، آجت٠ ايٚ ػخٚ ث٠ ايٚ ٗؼٜب ٛيؼت ٠ً اُش ايٚ 

. خلٞكيبت سا ٛذاؿت اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛي اص ٌٜٗش ٝاخت ٛخٞا١ذ ثٞد

. آٗش ٝ ٛب١ي ثبيذ ٛؼجت ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٌٜٗش ٝ ٗؼبيْ پيشاٗٞٛي آٙ اص ؿٜبخت ًبكي ث٢ش١ٜ٘ذ ثبؿذ: ضٌبخت -1

ؿٜبخت ٛؼجت ث٠ ٗؼشٝك٢ب ٝ ٌٜٗش١ب، ٛؼجت ث٠ : حٞصٟ ؿٜبخت ٝي سا ٗيتٞاٙ دس ايٚ صٗي٢٢ٜب اؿبسٟ ٛ٘ٞد

احٌبٕ اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛي اص ٌٜٗش، دس ثبسٟ ػ٘ٔي ٠ً ٗخبعت اٝ اٛدبٕ ٗيذ١ذ، ٛؼجت ث٠ چِِٞٛي ثشخٞسد 

ٝ ؿيٟٞ استجبعِيشي ثب ٗشدٕ، آُب١ي الصٕ دس ثبسٟ ؿشايظ صٗبٛي، ٌٗبٛي ٝ سٝحي ٗخبعجبٙ خٞد ٝ ٗشدٕ 

. ؿٜبػي

١ش چٜذ دس اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛي اص ٌٜٗش، هلذ توشة ث٠ خذاٝٛذ ٝ اخالف ٗؼتجش ٛيؼت اٗب اُش : اخالظ -2

آٗش ٝ ٛب١ي، اٗش ٝ ٢ٛي سا ث٠ هلذ خـٜٞدي ٝ سضبيت پشٝسدُبس ٝ اكالح كشد اٛدبٕ د١ذ ث٠ ػْ٘ سَٛ 

 . ػجبدت دادٟ اػت

 آٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٛب١ي اص ٌٜٗش، خٞد ثبيذ ث٠ ٗؼشٝف ػْ٘ ًٜذ ٝ اص ٌٜٗش١ب پش١يض ًٜذ :پبيجٌذي ثِ ارسضْب -3

-آيب ٗشدٕ سا ث٠ ٛيٌي اٗش ٗي»: تب ػخٚ اٝ دس د٢ٓب ٗٞثش اكتذ ٝ خضء ًؼبٛي ٛجبؿذ ٠ً هشآٙ ًشيٖ كشٗٞدٟ اػت

 (7)! ٗيٜ٘بئيذ؟«فزاهَش»ًٜيذ ٝ خٞد سا 

آٗش ٝ ٛب١ي دس اٗش ٝ ٢ٛي خٞد اص سٝي دٓؼٞصي ٝ ٢ٗشثبٛي ثب ٗخبعت خٞد ث٠ ُلت ٝ ُٞ ثپشداصد : هْزثبًي -4

خذاٝٛذ ٗتؼبّ ١ِٜبٗي ٠ً ث٠ ٗٞػي ٝ ١بسٝٙ ٗأٗٞسيت . ٠ٛ اص ٗٞضغ ًجش ٝ ؿشسٝ يب ثشخٞسد خـٞٛتأٗيض

 (ٝ اص ػش٢ٗشثبٛي)ثب اٝ ث٠ ٛشٗي »: ٗيذ١ذ تب ٛضد كشػٞٙ ثشٝٛذ ٝ اٝ سا ث٠ تٞحيذ كشا خٞاٜٛذ كشٗٞدٟ اػت

 (8)« .ػخٚ ثِٞئيذ

 آٗش ٝ ٛب١ي، ٌٗ٘ٚ اػت اص ػٞي ٗخبعجيٚ خٞد، ُب١ي ثب ٛب٢ٗشثبٛي، اػت٢ضاء، ت٘ؼخش ٝ :صجَري ٍ ثزدثبري -5

ا١بٛت سٝثشٝ ؿٞد ٓيٌٚ ٛجبيذ اص ايٚ پيـبٗذ١ب ١شاػي ث٠ خٞد ساٟ د١ذ يب دس ادا٠ٗ خٞد دچبس تشديذ ُشدد 

 . ث٠ٌٔ ثب حٖٔ ٝ ثشدثبسي، ايٚ كشيض٠ ثضسٍ ا٢ٓي سا چٞٙ پيبٗجشاٙ ٝ پيـٞايبٙ ديٜي، خب٠ٗ ػْ٘ ثپٞؿبٛذ

 آٗش ٝ ٛب١ي اُش ثب اػت٢ضاء ٝ ا١بٛت اص ػٞي ديِشاٙ ٗٞاخ٠ ؿٞد ثب ثضسُٞاسي :گذضت ٍ ثزخَرد كزيوبًِ -6

هشآٙ ًشيٖ، ٝيظُي٢بي پش١يضًبساٙ سا . ثشخٞسد ٛ٘بيذ ٝ خلٔت ػلٞ ٝ ُزؿت سا دس خٞد ث٠ ً٘بّ سػبٛذ

 (دس ثشاثش ًبس١بي ٛبؿبيؼت آٛبٙ)خـٖ خٞد سا كشٝ ٗيجشٛذ ٝ اص ٗشدٕ  (پش١يضًبساٙ)»: چٜيٚ تشػيٖ ٗيٌٜذ
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اص ايٚ ُزؿت٠، اُش هشاس ؿٞد پبػخ ثذي ديِشاٙ سا، ثب ثذي ثذ١يٖ، پغ كشم ٗب ثب آٛبٙ  (9)«.ُزؿت ٗيٌٜٜذ

ُش كِشام ثٜذٟ اص ثَذ ثٜذُي اػت   چٞٙ تٞ ثب ثذ، ثذًٜي، پغ :          دس چيؼت؟ ث٠ هّٞ ٗٞالٛب

 !كشم چيؼت؟

 :دس ايٚ ثبسٟ ػخٜي صيجب داسٛذ (سٟ) حضشت اٗبٕ خ٘يٜي:پزّيش اس خَد پسٌذي -7

خٞيـتٚ سا ٜٗضٟ اص ُٜبٟ ٝ ػيت ٛجيٜذ ٝ خٞد سا ثشتش اص ًؼي ... ػضاٝاس اػت ٠ً آٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٛب١ي اص ٌٜٗش»

٠ً ُٜب١ي ٗشتٌت ؿذٟ اػت، ٛپٜذاسد، صيشا ٗشتٌت ُٜبٟ، ١ش چٜذ ٠ً ُٜبٟ ًجيش١بي سا اٛدبٕ دادٟ ثبؿذ، ٌٗ٘ٚ 

اػت داساي كلبت ٝ ٝيظُي٢بيي ثبؿذ ٠ً ٗٞسد سضبيت خذاٝٛذي اػت ٝ خذاٝٛذ ث٠ آٙ خ٢ت اٝ سا دٝػت 

( 10)«.داؿت٠ ثبؿذ، ١ش چٜذ ٠ً ث٠ خبعش ُٜب١بٛؾ، ٗٞسد ثـض ٝ خـٖ خذاٝٛذ اػت

 

« روشها و شيوهها در امر ته معروف و نهي از منكر»

-ثشاي آٙ ٠ً ٗخبعت ٗؼشٝكي سا ٠ً ًٜبس ُزاؿت٠ اٛدبٕ د١ذ ٝ يب اُش ٌٜٗشي سا ٗشتٌت ٗيـٞد، س١ب ًٜذ، سٝؽ

: ١بي ُٞٛبُٞٛي ثشاي سػيذٙ ث٠ ايٚ ١ذف ٝخٞد داسد ٠ً ٢ٗ٘تشيٚ آ٢ٛب ػجبستٜذ اص

دس ايٚ ؿيٟٞ، آٗش ٝ ٛب١ي ثب ٗخبعت خٞد اص ساٟ ُلت ٝ ُٞ استجبط ثشهشاس ٗيؼبصد، دس ايٚ : ضيَُ گفتبري -1

:  ؿيٟٞ ٌٛت٢٢بي صيش الصٕ اػت ٠ً سػبيت ُشدد

آٗش ٝ ٛب١ي، ثشاي تأثيشُزاسي دس ٗخبعت خٞد، اص ًٔ٘بت ٝ ػخٜبٛي ٠ً اص آٙ ػغش :  استفبدُ اس گفتبر ًزم–الف 

دس ايٚ ساػتب، ُلتبس ٗاليٖ  (ع)اٗبٕ ػٔي. ثشادس ػضيض ٝ ثضسُٞاس: دٝػتي ث٠ ٗـبٕ ٗيشػذ، اػتلبدٟ ًٜذ ٗثالً ثِٞيذ

خٞثبٙ ٝ ثشُضيذُبٙ اص ٛشٕ ٝ آؿٌبس ًشدٙ ػالٕ  (ٝ ساٟ ٝ سٝؽ)ػٜت »: سا ػٜت خٞثبٙ داٛؼت٠ ٝ كشٗٞد١بٛذ

(  11)«.اػت

ُلتبس پٜذآٗيض دس خبٙ ٝ سٝح، سيـ٠ دٝاٛذٟ ٝ ٗبٛذُبس ٗيـٞد، صيشا كغشت اٛؼب٢ٛب، پزيشاي :  پٌذآهيش ثبضذ–ة 

. آٙ اػت

-آٗش ٝ ٛب١ي، ث٠ ٢ُٛٞبي ػخٚ ثِٞيذ ٠ً ٗخبعت احؼبع ًٜذ اٝ سا اص خٞد ٗي:  هخبطت را اس خَد ثذاًذ–ج 

آٛچ٠ سا ثشاي خٞد ٛ٘يپؼٜذد ثشاي اٝ ٛيض ٛ٘يپؼٜذد، دس ايٜلٞست، احؼبع . داٛذ ٝ خيشٝ كالح اٝ سا ٗيخٞا١ذ

. توبثْ ٝ خذايي دس اٝ پذيذ ٛ٘يأيذ، ث٠ٌٔ احؼبع يِبِٛي ٝ ١٘ذٓي ايدبد ٗيـٞد

ُب١ي آٗش ٝ ٛب١ي، ث٠ دالئي ؿشايظ سا ثشاي اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛي اص ٌٜٗش صثبٛي ٝ ُلتبسي، :ضيَُ ًَضتبري- 2

سٝؿٚ اػت . اٗب يبدآٝسي ًتجي ٝ ٛٞؿتبسي سا ٗٞثش تـخيق ٗيذ١ذ ٝ اص ايٚ ؿيٟٞ ث٢شٟ ٗيِيشد. ٜٗبػت ٛ٘يجيٜذ

. ٠ً دس يبدداؿت ًتجي ٛيض، ٛشٕ ثٞدٙ خ٘الت، پٜذآٗيض ثٞدٙ، حلظ ًشاٗت ٝ ؿخليت ٗخبعت ثبيذ ٗشاػبت ُشدد
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ٜٗظٞس ايٚ اػت ٠ً ُب١ي آٗشاٙ ٝ ٛب١يبٙ ثب پبيجٜذي خٞد ث٠ اسصؿ٢بي ديٜي ٝ احٌبٕ ا٢ٓي : ضيَُ ػولي- 3

ث٢تشيٚ اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛي اص ٌٜٗش سا دس سكتبس خٞد ٛـبٙ ٗيذ١ٜذ ث٠ ٝيظٟ اُش اص ًؼبٛي ثبؿٜذ ٠ً ٛوؾ آِٞ 

ؿ٘ب اُش »: اػتبد ؿ٢يذ، آيت اهلل ٗغ٢شي ٛيض اؿبسٟ صيجبيي داسٛذ. ثشاي ثخـ٢بيي اص خبٗؼ٠ سا داؿت٠ ثبؿٜذ

ثخٞا١يذ، ث٠ ؿٌْ ؿيش ٗؼتويٖ، اٗش ث٠ ٗؼشٝف ثٌٜيذ، يٌي اص سا٢١بي آٙ، ايٚ اػت ٠ً خٞدتبٙ كبٓح ٝ ثب توٞا 

ثبؿيذ، خٞدتبٙ ا١ْ ػْ٘ ٝ توٞا ثبؿيذ، ٝهتي خٞدتبٙ ايٚ عٞس ثٞديذ، ٗدؼ٢٘بي خٞا١يذ ثٞد اص اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ 

(  12)«.٢ٛي اص ٌٜٗش، ١يچ چيض ثـش سا ثيـتش اص ػْ٘ تحت تأثيش هشاس ٛ٘يذ١ذ

اص آٛچ٠ ثيبٙ ؿذ، ٛجبيذ اي٠ِٜٛٞ ثشداؿت ؿٞد، ٠ً اُش ًؼي خٞد ٗؼشٝكي سا تشى ًشد يب ٌٜٗشي سا اٛدبٕ : ًكتِ* 

داد، حن ٛذاسد، آٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٛب١ي اص ٌٜٗش ثبؿذ، ث٠ٌٔ اُش ؿشايظ ٝخٞة اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛي اص ٌٜٗش 

. كشا١ٖ ثبؿذ، ثش اٝ ٛيض ٝاخت اػت ٠ً اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛي اص ٌٜٗش ًٜذ

 دس خب١بيي، اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛي اص ٌٜٗش،دس كٞستي اثش ٗيجخـذ ٠ً آٗش ٝ :«هستمين ٍ غيزهستمين»ضيَُ - 4

ٛب١ي ٗؼتوي٘بً ثب ٗخبعت خٞد، استجبط ثشهشاس ػبصد ٝ ثب اٝ ث٠ ُلت ٝ ُٞ ثٜـيٜذ، اٗب ُب١ي ؿشايظ صٗبٛي، ٌٗبٛي يب 

اؿخبف ٗٞسد خغبة ث٠ ٢ُٛٞبي اػت ٠ً ٛ٘يتٞاٙ ث٠ ؿٌْ ٗؼتويٖ، اٗش ٝ ٢ٛي ًشد ٝ ؿبيذ ١ٖ اثش ٜٗلي داؿت٠ 

دس ٗؼبيْ  (سٟ)ث٠ عٞس ٠ٛٞ٘ٛ حضشت اٗبٕ خ٘يٜي.  اػتلبدٟ ٗيـٞدضيَُ غيز هستمين،ثبؿذ دس ايٚ ٗٞاسد اص 

ػيبػي، ث٠ ٝيظٟ دس ٗؼبيْ داخٔي ٝ خغبة ث٠ ُش٢١ٝب ٝ خٜبح٢بي ٗختٔق ٝ ٛيض ثشاي تلحيح يي كٌش 

( 13).ٝاٛذيـ٠، ٠ً تجذيْ ث٠ يي خشيبٙ ٗيـذ، اص ايٚ سٝؽ ث٢شٟ ٗيِشكتٜذ

ُب١ي آٗش ٝ ٛب١ي ثب استجبط كشدي خٞد ثب ٗخبعت ٝ تزًش صثبٛي ث٠ اٝ، ٗيتٞاٙ : «جوؼي»ٍ « فزدي»ضيَُ - 5

تبثيشُزاس ثبؿذ ٝٓي ُبٟ ث٠ ت٢ٜبيي، تبثيشُزاس ٛيؼت، اٗب اُش ُش١ٝي، ػ٠ يب چ٢بسٛلشٟ يب ثيـتش، ثب ٗخبعت ُلت ٝ 

، ث٠ اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛي اص ٌٜٗش اهذإ ثِ ضكل جوؼيدس ايٚ كٞست الصٕ اػت . ُٞ ًٜٜذ، ٗٞثش ٗيبكتذ

( 14).ٛ٘بيٜذ

آٗش ٝ ٛب١ي، دس ثشخي ٗٞاسد ٝ دس ثبسٟ ثؼضي اص اؿخبف ث٠ ؿشايظ ٝيظ١بي ثشخٞسد ٗيٌٜذ ٝ : ضيَُ تذريج- 6

ث٠ ٗؼشٝف داؿت٠ ثبؿذ يب اص ٌٜٗش ٢ٛي ًٜذ صيشا فزاخَاى تذريجي تـخيق ٗيذ١ذ ٠ً دس ايٚ ٗٞسد خبف ثبيذ 

. دس ؿيش ايٚ كٞست يب تبثيش ٗثجتي دس ٗخبعت پذيذ ٛ٘يأيذ ٝ يب اثش ٜٗلي ثش خبي خٞا١ذ ُزاؿت

آٗش ٝ ٛب١ي، دس ٗٞاسدي ٌٗ٘ٚ اػت ثب يي ثبس تزًش ٝ يبدآٝسي ث٠ ٗخبعت خٞد، ٛتٞاٛذ اٝ سا : ضيَُ تكزار-  7

ث٠ اٛدبٕ ٗؼشٝف يب تشى ٌٜٗش ٝاداس ػبصد، اٗب ٗيذاٛذ ٠ً اُش اٗش ث٠ ٗؼشٝف يب ٢ٛي اص ٌٜٗش سا تٌشاس ًٜذ، دس 

( 15).ٗخبعت تبثيشُزاس خٞا١ذ ثٞد، ثبيذ اص ؿيٟٞ تٌشاس ث٢شٟ ُيشد
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تذإٝ ٝ اػت٘شاس اص ديِش ؿي٢١ٞبيي اػت ٠ً آٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٛب١ي اص ٌٜٗش، دس ٗٞاسدي اص آٙ : ضيَُ تذاٍم -8

 (تٌشاس)اػتلبدٟ ٗيٌٜذ، ٜٗظٞس اص تذإٝ ايٚ اػت ٠ً اُش آٗش ٝ ٛب١ي ثذاٛذ ثب يي ٗشتج٠ ٝ يب حتي چٜذ ٗشتج٠ 

تأثيشي دس ٗخبعت پذيذ ٛ٘يأيذ، اٗب اُش ث٠ ؿٌْ ٗؼت٘ش ٝپيٞػت٠ اٝ سا ث٠ ٗؼشٝف كشا خٞاٛذ  ٝ اص ٌٜٗش ثبص داسد، 

. ٗؤثشخٞا١ذ ثٞد، الصٕ اػت ايٚ ؿيٟٞ سا ث٠ ًبس ُيشد تب ث٠ ١ذف ثشػذ

دس ثشخي ٗٞاسد ٝ ٛؼجت ث٠ ثؼضي اص اكشاد، آٗش يب ٛب١ي تـخيق ٗيذ١ذ ٠ً اُش اص خٞثي٢بي : ضيَُ ستبيص- 9

ٗخبعت خٞد، ٗذح ٝ ػتبيؾ ًٜذ، اٝ دس اٛدبٕ ٗؼشٝف يب تشى ٌٜٗش، ػضٕ ٝ اسادٟ ثيـتشي اص خٞد ٛـبٙ ٗيذ١ذ 

ٗثالً ث٠ ًؼي ٠ً ا١ْ ٗشٝت ٝ خٞاٛ٘شدي اػت، ُلت٠ ؿٞد تٞ ٠ً آدٕ . ٝ ث٠ اكالح سكتبس ٛبؿبيؼت خٞد ٗيپشداصد

خٞاٛ٘شدي ١ؼتي ٝ ٗيذاٛي ٠ً خذاٝٛذ خٞاٛ٘شداٙ سا دٝػت داسد، چشا ث٠ ايٚ اٛؼبٙ ٗظٕٔٞ ٝ ػت٘ذيذٟ، ً٘ي 

ٛ٘يٌٜي؟ يب ايٚ ٠ً چشا دػتت سا سٝي آدٕ ضؼيلي، ثٜٔذ ٗيٌٜي؟ 

 

 : نكتهها* 

دس ٗذح ٝ ػتبيؾ اكشاد، ثبيذ تٞخ٠ ؿٞد ٠ً ثيؾ اص اٛذاصٟ الصٕ ػتبيؾ ٛـٞد صيشا آثبس ػٞئي ٌٗ٘ٚ اػت دس - 1

. پي داؿت٠ ثبؿذ

چٞٙ ت٘ديذ ٝ ػتبيؾ اص ٝيظُي٢بي خٞة اكشاد، ث٠ ٛٞػي ثب تـٞين اكشاد اص ٛظش ٗؼٜب ٝ تأثيش١٘بٜٛذي ٝ - 2

. ٗـبث٢ت داسد، اص آٝسدٙ ػٜٞاٙ تـٞين ث٠ ؿٌْ خذاُب٠ٛ، خٞدداسي ُشديذ

دس پبس١بي ٗٞاسد ٝ اكشاد، آٗش يب ٛب١ي، تـخيق ٗيذ١ذ ٠ً اُش ث٠ ١ٌٞٛؾ ٝ ٗالٗت كشد، : «ًكَّص»ضيَُ - 10

ٗثالً ث٠ ًؼي ٠ً ٛ٘بص ٛ٘يخٞاٛذ ثِٞيذ؛ تٞ ٠ً ايٚ . ٛؼجت ث٠ تشى ٗؼشٝف يب اٛدبٕ ٌٜٗش ثپشداصد، ٗٞثش خٞا١ذ ثٞد

٠٘١ ادػب داسي، ٠ً آدٕ پبى ٝ پبًيض١بي ١ؼتي، چشا ٛ٘بص ٛ٘يخٞاٛي؟ تٞ ٠ً ٗيِٞيي اٛؼبٙ ثبيذ دٓؾ پبى ثبؿذ، 

چشا ثب خذا ٛيبيؾ ٛ٘يٌٜي؟ 

 

: نكتهها*

هشآٙ ًشيٖ ٛيض دس آيبت ٗتؼذدي ث٠ ػشصٛؾ ٝ ٗالٗت ثشخي اٛؼب٢ٛبي ُشيضاٙ اص حن پشداخت٠ ٝ ثب تؼجيش١بي - 1

چشا آ٢ٛب اص ايٚ   (16)ٗشٍ ثش ايٚ اٛؼبٙ، چوذس ًبكش ٝ ٛبػپبع اػت: ٗتلبٝت ٝ ٗتٜٞػي اص آٛبٙ يبد ًشدٟ اػت

( 17)!ث٠ خشاٙ سٜٗذ١بي ٗبٜٛذ، ٠ً اص ؿيشي ُشيضاٙ ؿذ١بٛذ! تزًش، سٝي ُشداٜٛذ؟

اص ايٚ سٝ، اص آٝسدٙ ػٜٞاٙ )ث٠ ؿ٘بس ٗيشٝد  (ٝ ٗشح٢ٔبي اص آٙ)ػشصٛؾ ٝ ٗالٗت ديِشاٙ، اص ٗلبدين تٜجي٠ - 2

. (تٜجي٠، ث٠ ؿٌْ خذاُب٠ٛ ٝ ٗؼتوْ، خٞدداسي ؿذٟ اػت
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. ػشصٛؾ ٝ ١ٌٞٛؾ سا ٛجبيذ ثب ثذصثبٛي ٝ دؿٜبٕ دادٙ اؿتجبٟ ًشد، صيشا دٝ ٗو٠ٓٞ خذاُب٢ٛبٛذ- 3

تحشيي ػٞاعق ٝ احؼبػبت ٗخبعت، تحشيي : دس ١ٌٞٛؾ اكشاد ٗيتٞاٙ اص سا١ٌبس١بي ٗختٔلي ١٘چٞٙ- 4

. ؿيشت ديٜي يب ؿيشت اٛؼبٛي ٝ يب ايدبد اِٛيضٟ سهبثت ثب ديِشاٙ ث٢شٟ ُشكت

 

: ضيَُ كٌتزل- 11

يٌي ديِش اص سا٢١بي تحون ٗؼشٝف ٝ اٛدبٕ آٙ ٝ تشى ٌٜٗش، اص ػٞي كشد يب اكشاد، ؿيٟٞ اػ٘بّ ًٜتشّ ٝ ٗشاهجت 

ايٚ ؿيٟٞ دس حٞص٢١بي ٗختٔق ٗبٜٛذ، . ثش سكتبس ٗخبعت اػت، ث٠ ٢ُٛٞبي ٠ً خٞد اٝ ثذاٛذ، ٠ً صيش ٛظش هشاس داسد

ثشاي استوبء )تؼٔيٖ ٝ تشثيت كشصٛذاٙ ٝ داٛـأٗٞصاٙ ٝ ٛيض ًٜتشّ اكشاد دس خبٗؼ٠ ٝ يب ًبسًٜبٙ دس ٗحيظ ًبس 

. ًبسثشد داسد... ٝ (ٝاكضايؾ ًبسايي ٝ ًب١ؾ تخٔلبت

خبٗؼ٠ ؿٜبػبٙ دس ثحث سكتبس ًح سٝا٠ٛ ٝ اٛحشاكأٗيض اكشاد ٝ ٛٞع ثشخٞسد ثب آٙ، ديذُب٢١ب ٝ تئٞسي٢بي ٗختٔلي 

١٘چٜيٚ آ٢ٛب ثشاي اخشايي ًشدٙ ٛظبست ٝ ًٜتشّ . اػتًظبرت ٍ كٌتزل اجتوبػي اسائ٠ ًشد١بٛذ ٠ً اص خ٠ٔ٘ 

: اخت٘بػي، ٌٗبٛيؼ٢٘بي ُٞٛبُٞٛي سا ٗٞسد ثحث ٝ دهت ٛظش هشاسداد١بٛذ ٠ً ػجبستٜذ اص

:   ًظبرت ّبي اجتوبػي درًٍي–الف 

١ٜدبس١ب، اٛؼب٢ٛب دس ٛتيد٠ يي كشاُشد ٗٞكن اخت٘بػي ؿذٙ، ١ٜدبس١بي  (ٝ ٠ٌٔٗ ػبختٚ)يؼٜي دسٝٙ ر١ٜي ًشدٙ 

يي كش١َٜ سا ٠ٌٔٗ ر١ٜـبٙ ٗيؼبصٛذ ٝ ث٠ خٞدي خٞد اص ١ٜدبس١ب پيشٝي ٗيٌٜٜذ ٝ ٝخذاٙ اكشاد، ث٢تشيٚ ٛبظش 

.  سكتبسؿبٙ ث٠ ؿ٘بس ٗيأيذ

:  (يب خبرجي) ًظبرت ّبي اجتوبػي ثيزًٍي –ة 

.  ايٚ ٛظبست٢ب سا ٛيض ث٠ دٝ هؼٖ ًٜتش٢ٓبي سػ٘ي ٝ ؿيشسػ٘ي، توؼيٖ ًشد١بٛذ

: ًٜتشّ سػ٘ي: 1 –ة 

 ًٜتشّ اخت٘بػي سػ٘ي، دس ثشُيشٛذٟ تالؿ٢ب ٝ اهذاٗبتي اػت ٠ً خٜبح اهتذاس، آٙ سا دس خ٢ت ٗوبث٠ٔ ثب ٝهٞع 

. خشٕ ٝ ًح سٝي دس خبٗؼ٠، ػ٢ذ١ذاس ٗيـٞٛذ

:  ًٜتشّ ؿيشسػ٘ي: 2 -ة

٢ُٛٞبي اص اٛٞاع ٌٗبٛيؼ٢٘بي ًٜتشّ اخت٘بػي اػت ٠ً دس ُؼتش١بي ث٠ كشاخٜبي ت٘بٗي خبٗؼ٠، تٞػظ ١ش يي اص 

ٗدبّ تحون ٗييبثذ ... خبٛٞادٟ، ٗذسػ٠، ٗحْ ًبس، اٗبًٚ ٗز١جي ٝ: اػضبي آٙ ٝ دس ٗحيغ٢بي ٗتلبٝتي ٗبٜٛذ

١ش دٝ تبًيذ داسٛذ  (ثشٝٛي)ٝ خبسخي (دسٝٛي)ثشخي اص خبٗؼ٠ ؿٜبػبٙ ثش ا١٘يت تٞخ٠ ث٠ ٌٗبٛيؼ٢٘بي داخٔي 
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اٗب ثشخي ديِش چٞٙ دٝسًيٖ ثش ًٜتش٢ٓبي خبسخي ٝ تبثيش آٙ ثش پيـِيشي اص سكتبس اٛحشاكأٗيض تبًيذ ثيـتشي 

.  داسٛذ

 

 نكتهها :

ًٜتشّ خبسخي اػت ٠ٛ  (دس ساػتبي ثشپبيي اسصؿ٢ب ٝ تشى ٌٜٗش١ب)ٜٗظٞس اص ث٢ش١ِيشي اص ؿيٟٞ ًٜتشّ  -1

.  ثبؿٜذ... دسٝٛي، يؼٜي پذس١ب ٝ ٗبدس١ب ث٠ ٢٢ُٛٞبيي ثبيذ ٗشاهت سكتبس كشصٛذاٙ خٞد، دٝػتبٙ آٛبٙ ٝ

 ٗؼ٘ٞالً ًح سٝي ٝ سكتبس اٛحشاكي سا سكتبس١بيي ٠ً ثب ١ٜدبس١ب ٝ اسصؿ٢بي اًثش اػضبي يي جبهؼِ ضٌبسبى، -2

اص ػٞيي ١ٜدبس١ب ٝ هٞاػذ ٝ اكّٞ پزيشكت٠ ؿذٟ، تٞػظ ١ش . ُشٟٝ يب خبٗؼ٠، ١ٜ٘ٞا ٛيؼتٜذ اعالم ٗيٌٜٜذ

ث٠ ؿٌْ اٗش ٛؼجي دس ٗيأيذ ٠ً ٌّجبرّب ٍ ارسضْب، خبٗؼ٢بي ثب خٞاٗغ ديِش ٗتلبٝت اػت، دس ٛتيد٠ ايٚ 

دس خبٗؼ٢بي خٞة اػت ٝ ٗخبٓق ثب آٙ اٛحشاف تٔوي ٗيـٞد ٝ دس خبٗؼ٢بي ديِش پزيشكت٠ ؿذٟ ٛيؼت ٝ 

ٓيٌٚ ايٚ ديذُبٟ اص ٛظش خبٗؼ٢ـٜبػبٙ ٗغشح . ثٜبثش ايٚ ٗخبٓلت ثب آٙ، ًح سٝي ٝ اٛحشاف ث٠ ؿ٘بس ٛ٘يشٝد

دس ثيٜؾ اػالٗي، ١ش ًغ . ٛؼجي ٛيؼتٜذ (ٌٜٗش١ب)ٝ ضذ آٙ  (ٗؼشٝك٢ب)اػت اٗب دس اػالٕ ػضيض، اسصؿ٢ب 

ث٠ دػتٞسات ٝ اٝاٗش آٛبٙ ػْ٘ ًٜذ ٝ اص ١ش چ٠ ٢ٛي ًشد١بٛذ، پش١يض )اٝ ثبؿذ  (ف)ٗغيغ خذاٝٛذ ٝ سػّٞ 

ث٠ حشا٢ٗب ٝ ٌٜٗش١ب ػْ٘ ًٜذ )، اٛؼبٛي خٞة ٝ اسصؿي اػت ٝ ١شًغ ٛبكشٗبٛي آٛبٙ سا دس پيؾ ُيشد (ًٜذ

 . ، اٛؼبٛي ثذ، ٜٗحشف ٝ ػبكي اػت(ٝ ٝاخج٢ب سا تشى ُٞيذ

ثشخي اص اكشاد، ُبٟ ثش اثش ؿلٔت صدُي، دس اٛدبٕ ٝاخج٢ب، ػؼتي : «يبدآٍري ًؼوتْب ٍ هسئَليتْب»ضيَُ - 12

ٗيٞسصٛذ  يب پبس١بي اص ُٜب١بٙ سا ٗشتٌت ٗيـٞٛذ، اُش ًؼي ث٠ آٛبٙ يبدآٝسي ًٜذ٠ً اٛؼبٙ دس ثشاثش ٠٘١ 

ٛؼ٘ت٢بيي ٠ً خذاٝٛذ ث٠ اٝ اسصاٛي داؿت٠ اػت ٗؼئّٞ اػت ٝ ٗٞسد ػئٞاّ هشاس خٞا١ذ ُشكت ٝ ثبيذ پبػخِٞ 

اص خ٠ٔ٘ پٜذ١بيي ٠ً : ٛوْ ؿذٟ اػت (ع)دس سٝايتي اص اٗبٕ كبدم. ثبؿذ، ٗيتٞاٛذ دس اكالح ٝي ٗٞثش ٝاهغ ؿٞد

٠ً دس دادُبٟ ا٢ٓي، حبضش ؿٞي، اص تٞ،دس ثبسٟ  (سٝص هيبٗت)ثذاٙ كشدا: ٓو٘بٙ ث٠ پؼشؽ ٗيذاد ايٚ ثٞد٠ً

چ٢بسچيض، ػئٞاّ خٞا١ذ ؿذ؛ اص خٞاٛيت، ٠ً دس چ٠ چيضي آٙ سا ُزساٛذي ٝ اص ػ٘شت،٠ً دس چ٠ چيضي آٙ سا 

كبٛي ٝ ػپشي ًشدي ٝ اص ٗبّ ٝ ثشٝتت، ٠ً اص ًدب ثذػت آٝسدي؟ ٝ اص ايٚ ٠ً آٙ ٗبّ ٝ ثشٝت سا، دس ًدب خشج 

(  18).پغ خٞد سا ثشاي آٙ ٝ پبػخ دادٙ ث٠ پشػـ٢ب آٗبدٟ ًٚ (ايٚ پشػـ٢ب اص تٞ خٞا١ذ ؿذ)ٝ ١ضي٠ٜ ًشدي؟ 

ُب١ي آٗش يب ٛب١ي، ثب ثيبٙ پبداؽ ػْ٘ خٞة، ٗيتٞاٛذ ٗخبعت سا ث٠ اٛدبٕ آٙ تشؿيت : ضيَُ ثيبى پبداش- 13

.  ًٜذ ٝ ثب ثيبٙ ًيلش ٝ ػوبة ػْ٘ صؿت ٝ ٌٜٗش اٝ سا اص اٛدبٕ يب تٌشاس آٙ ثبص داسد
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، ث٢تشيٚ ...دس ثشخي ٗٞاسد، ثشاي اكالح سكتبس ٛبؿبيؼت كشصٛذ، داٛـأٗٞص، ًبسٜٗذ، دٝػت ٝ: ضيَُ تغبفل- 14

تـبكْ يؼٜي خٞد سا ث٠ ؿلٔت صدٙ، يؼٜي ثب ايٚ ٠ً آٙ حشف سا . ٝاًٜؾ، تـبكْ دس ثشاثش ػْ٘ ٗخبعت اػت

ايٚ ! ؿٜيذ١بي آٙ سا ٛـٜيذٟ ثِيشي ٝ ثب ايٚ ٠ً آٙ ًبس سا ديذي، آٙ سا ٛذيذٟ ثِيشي ٝ ث٠ سٝي خٞد ٛيبٝسي

ٝاًٜؾ ؿ٘ب ػجت ٗيـٞد تب كشد اص سكتبس خٞد ؿشٜٗذٟ ؿٞد ٝ دس پي اكالح سكتبس خٞد ٝ ثبصػبصي آثشٝي اص 

. دس ايٚ ٗٞاسد، ثشخٞسد كشيح، ُبٟ ٛتيد٠ ػٌغ ٗيذ١ذ. دػت سكت٢بؽ ثشآيذ

ٗيٜبٜٗذ ٝ ثش ايٚ ثبٝسٛذ ٠ً اُش ث٠  (19)رٍش خبهَضيسٝاٛـٜبػبٙ ايٚ ؿيٟٞ ٝ سٝؽ دس اكالح سكتبس سا، 

آٙ سكتبس خبٗٞؽ ؿذٟ ٝ . سكتبسي ٠ً ؿخق اص خٞد ثشٝص ٗيذ١ذ، تٞخ٠ ٌٜٛيٖ ٝ آٙ سا ٗٞسد توٞيت هشاس ٛذ١يٖ

.  احت٘بّ تٌشاس آٙ ًٖ ٗيـٞد

 

  اػتلبدٟ ًٜيٖ، ثبيذ ث٠ ٌٛبتي تٞخ٠ ًٜيٖكبّص رفتبر ًبهطلَة آجت٠ اُش ثخٞا١يٖ اص ايٚ سٝؽ ثشاي  :

خؼ٘بٛي ٝ سٝاٛي ٛذاؿت٠ ثبؿذ، اٗب ضزر ٍ سيبى دس دسخ٠ اّٝ، ايٚ ٠ً سكتبسي سا ٠ً ؿخق اٛدبٕ ٗيذ١ذ  -1

.  اُش خغشي كشد سا ت٢ذيذ ٗيٜ٘بيذ، خبٗٞؿي خبيض ٛيؼت

دس خبيي اص خبٗٞؿي ٗيتٞاٙ اػتلبدٟ ًشد ٝ ٛتيد٠ ُشكت ٠ً توٞيت ًٜٜذ٢١بي سكتبس ٛبٗغٔٞة تحت ًٜتشّ  -2

 . دسآيٜذ

آٛچ٠ دس حٞصٟ اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛي اص ٌٜٗش ٝ دس ٗحذٝد ؿٜبخت آٗش ٝ ٛب١ي، ثبيذ : ضيَُ ارائِ جبيگشيي- 15

ٗٞسد ًٌٜبؽ هشاس داؿت٠ ثبؿذ، ايٚ اػت ٠ً ُبٟ ث٠ كشدي ٠ً ػْ٘ ٛبدسػتي اٛدبٕ ٗيذ١ذ، پيـ٢ٜبد اٛدبٕ ًبس 

دس ساٟ دسػت ٝ تـٞين آٛبٙ، ضكَفبيي استؼذادّبي خَد ديِشي ثذ١ٜذ، چشا ٠ً ثب سا١ٜ٘بيي ًشدٙ اكشاد ثشاي 

.  ٗيتٞاٙ اص ١ذس سكتٚ اػتؼذاد ٝ ػ٘ش آٛبٙ، دس ًبس١بيي ٠ً ؿبيؼت٠ ٛيؼت، پيـِيشي ًشد

خب٠ٛ، ٗذسػ٠، )ثشخي اكشاد ٠ً ث٠ سكتبس١بي ٛبث٢ٜدبس ُشايؾ داسٛذ، اص خبٗؼ٠ :  رٍاًي–ضيَُ تخليِ رٍحي - 16

عشد ٗيـٞٛذ، خبي ثشخٞسد١بي ػبعلي ٝ تشثيت ديٜي، دس صٛذُي ايٚ اؿخبف، خبٓي اػت ٝ يب حضٞس  (ٗحيظ

ًٖ سِٛي اص آٙ سا ٗيتٞاٙ ٗـب١ذٟ ًشد، ٗؼ٘ٞالً ث٠ ايٚ اكشاد ٝ سكتبس ٝ ُلتبس آٛبٙ ثي تٞخ٢ي ؿذٟ اػت، اص ايٚ 

چٜيٚ سٝح ٝ . ثب آٛبٙ، ١٘شاٟ ُشديذٟ اػتٍ رًجي ريطْذار ثش سٝح آٛبٙ ػبي٠ اٛذاخت٠ ػمذّبي ثشرگ، سٝ 

ٗيٌٜذ، اص ايٚ سٝ ث٠ ثشخي اػ٘بّ احسبس ضكست سٝاٛي، دس ثشاثش ٗـٌالت صٛذُي، ثؼيبس ؿٌٜٜذٟ ٗيـٞد ٝ يب 

ٓيٌٚ ٝهت ُزاؿتٚ ٝ ُٞؽ دادٙ ث٠ ػخٜبٙ آٛبٙ، تب حذ . ٛبدسػت سٝي ٗيأٝسد، تب آٙ احؼبع تٔخ سا ثپٞؿبٛذ

 ٍ احسبس راحتي صيبدي آٛبٙ سا آسإ ٗيٌٜذ ٝ ث٠ تؼجيش خٞد آٛبٙ؛ ثب ثيبٙ ًشدٙ ايٚ دسد د٢ٓب ػجي ٗيـٞٛذ 
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ٓزا الصٕ اػت آٗش ٝ ٛب١ي دس ثشاثش ايٚ اكشاد ثب حٖٔ ٝ ثشدثبسي، صٗي٢ٜبي ثشاي ُلت ٝ ُٞ، كشا١ٖ ػبصد ٝ . ٗيٌٜٜذ

.  ثب ايدبد اػت٘بد، ث٠ اكالح سكتبس آٛبٙ ثپشداصد

دس ٗٞاسد . دس ١ش خبٗؼ٢بي، ا١ِٞٓبيي ؿبيؼت٠، دس حٞص٢١بي ٗختٔق ٝخٞد داسد: ضيَُ استٌبد ثِ الگَّب - 17

ٝ  (ف)پشٝسدُبس ٗتؼبّ پيبٗجشاٙ. ثؼيبسي، ثشاي اكالح سكتبس اكشاد، اػتٜبد ث٠ ايٚ ا١ِٞٓب، ػٞدٜٗذ ٝ ًبسػبص اػت

سا آِٞ ٝ اػٟٞ ٗشدٕ هشاس دادٟ اػت ٝ پغ اص آٙ، ٜٗٞٗبٙ حويوي ٝ ث٠ ً٘بّ سػيذٟ سا،  (ع)ٛيض پيـٞايبٙ ٗؼلٕٞ

ثٜبثش ايٚ ث٢تش آٙ اػت، اٛؼبٙ ا١ِٞٓبي سكتبسي خٞد سا، اكشادي سؿذ يبكت٠ ٝ . اػٟٞ ديِشاٙ، ٗؼشكي ٗيٜ٘بيذ

ث٠ هّٞ . اٛؼب٢ٛبي ًبْٗ هشاس د١ذ ٠ً ٠٘١ سكتبس آٛبٙ ثش ٗجٜبي آٗٞص٢١بي ا٢ٓي ثٞدٟ اػت، ٠ٛ اص ػش ١ٞا ٝ ١ٞع

:  ٗٞالٛب

ُشي٠ اٝ، خٜذ اٝ، ٛغن اٝ  ٛيؼت اص ٝي، ١ؼت ٗحض خٔن ١ٞ 

. ُشي٠ ٝ خٜذٟ ٝ ػخٚ ُلتٚ چٜيٚ آِٞيي اص اٝ ٛيؼت، ث٠ٌٔ ١ِ٘ي سيـ٠ دس اخالم خذاٝٛذ داسد

دس ايٚ ؿيٟٞ ُب١ي ثب ايدبد استجبط ثب ٗخبعت ٝ يب ًٖ ٝ صيبد ًشدٙ استجبط، ١ذف اص اٗش : ضيَُ تٌظين رٍاثط- 18

:   ث٠ ػ٠ ٠ُٛٞ ؿٌْ ٗيِيشد–تٜظيٖ ساثغ٠ ثب ٗخبعت ثب تٞخ٠ ث٠ ؿشايظ . ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛي اص ٌٜٗش ٗيؼش ٗيِشدد

:   ُؼتشؽ سٝاثظ–الف 

-آٗش ٝ ٛب١ي، ُب١ي تـخيق ٗي. ايٚ ٗشح٠ٔ، اص ايدبد استجبط ، آؿبص ٝ ث٠ ٗشاحْ تٞػؼ٠ ٝ ُؼتشؽ آٙ ٗيشػذ

د١ذ دس كٞستي ٠ً ثب ٗخبعجبٙ خٞد، عشح دٝػتي ٝ سكبهت ثشيضد ٝ ايٚ دٝػتي سا تذإٝ ٝ تٞػؼ٠ د١ذ، ٗيتٞاٛذ 

. ايٚ ؿيٟٞ دس ثؼيبسي ٗٞاسد، اثشثخؾ ٗيجبؿذ. آ٢ٛب سا ث٠ اٛدبٕ ٗؼشٝك٢ب ٝاداس ٝ يب اص اٛدبٕ ٌٜٗش١ب ثبص داسد

.  ثضسُبٙ ثـشيت، اص ايٚ ؿيٟٞ ثشاي ١ذايت اٛؼبٙ ٝ دػٞت ث٠ تٞحيذ ٝ خيش ٝ ٛيٌي، ث٢شٟ كشاٝاٙ ُشكت٢بٛذ

:   ٗحذٝدػبصي سٝاثظ–ة 

ٛٞع ديِش اص تٜظيٖ ساثغ٠، ٗحذٝدػبصي آٙ ثب ٗخبعت اػت، ث٠ ايٚ ٗؼٜب ٠ً آٗش ٝ ٛب١ي، ثب كشد يب اكشادي دٝػتي 

يب پيٞٛذ خٞيـبٝٛذي داسد ٝ ثب آٛبٙ سكت ٝ آٗذ ٗيٌٜذ، ثشخي اص آٛبٙ، ٛؼجت ث٠ اٛدبٕ ٗؼشٝك٢ب ػ٢الِٛبسٛذ 

ٗثالً )ٝ ثشخي ديِش پبس١بي اص ٌٜٗش١ب سا اٛدبٕ ٗيذ١ٜذ  (ٗثالً خ٘غ ٗبّ خٞد سا ٛ٘يذ١ٜذ يب ٛ٘بص ٛ٘يخٞاٜٛذ)

 (...دسٝؽ ٗيِٞيٜذ، ػيجدٞيي ٗيٌٜٜذ ٝ يب

. اُش آٗش ٝٛب١ي، احت٘بّ د١ذ ٠ً اٗش ٢ٛٝي صثبٛي اٝ تبثيشُزاس اػت، ثبيذ آٛبٙ سا اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛي اص ٌٜٗش ًٜذ

اٗب اُش ُلتٚ سا ًبسػبص ٛ٘يذاٛذ، ٝٓي ًٖ ًشدٙ ساثغ٠ سا ٗٞثش ٗيذاٛذ، ثبيذ اص ايٚ ؿيٟٞ اػتلبدٟ ًٜذ ٝ سكت ٝ 

ايٚ سٝؽ ٛيض دس ٗخبعت، آثبس تشثيتي ٗثجتي ثش خبي ٗي٢ٜذ ٝ اٝ سا ٛؼجت ث٠ . آٗذ١بي خٞد سا ثب آٛبٙ ً٘تش ٛ٘بيذ

. خغب١ب ٝ اؿتجب١بت خٞد، آُبٟ ٗيؼبصد
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:   هغغ ساثغ٠–ج 

٠ٛ اٗش ٝ ٢ٛي صثبٛي سا پزيشا . ُب١ي، ٗخبعت يب ٗخبعجبٙ، ٠ً ٗؼشٝف سا تشى ًشد١بٛذ ٝ يب ث٠ ٌٜٗش سٝي آٝسد١بٛذ

دس ايٚ كٞست، ! ١ؼتٜذ ٝ ٠ٛ ثب تٞػؼ٠ سٝاثظ، ث٠ ساٟ ٗيأيٜذ ٝ ٠ٛ اص ٗحذٝدػبصي استجبط ١شاػي ث٠ خٞد ٗيذ١ٜذ

اُش ٗؼأ٠ٓ خبٛٞاد١بي اػت، دس دسٝٙ خب٠ٛ ٝ اُش اخت٘بػي اػت، دس خبٗؼ٠ ثبيذ ثب آٙ كشد يب اكشاد، سٝاثظ خٞد سا 

هغغ ٛ٘بيٜذ ٝ ث٠ تؼجيشي ديِش، آٛبٙ سا اص ثشًت ٝ ٛؼ٘ت ٛـؼت ٝ ثشخبػت ٝ ٗؼبؿشت ٝ ُلت ٝ ُٞ ٗحشٕٝ 

« دٝس ًٚ ١ٖ خٞيؾ ٝ ١ٖ ثيِب٠ٛ سا». ػبصٛذ، تب ث٠ خٞد آيٜذ ٝ اص خغبي خٞد دػت ثشداسٛذ

 

 اُش ٗؼٔ٘بٛبٙ، ٛؼجت ث٠ اسصؿ٢بي ا٢ٓي ٝ اٛؼبٛؼبص، احؼبع ٗؼئٞٓيت ًٜٜذ، اكشاد ثي ثٜذ ٝ ثبس دس  :نكته

. اهٔيت هشاس خٞا١ٜذ ُشكت ٝ ثب سٝؿ٢بيي ٠ً ُلت٠ ؿذ، ٗيتٞاٙ ث٠ اكالح آٛبٙ اهذإ ًشد

 

آمران و ناهيان در قرآن  

ٜٗظٞس اص ػٜٞاٙ آٗشاٙ ٝ ٛب١يبٙ دس هشآٙ، ايٚ اػت ٠ً ثذاٛيٖ دس هشآٙ، چ٠ ًؼبٛي اٗش ًٜٜذٟ ث٠ :  خذاًٍذ هتؼبل–الف 

. ٗؼشٝف يب ٢ٛي ًٜٜذٟ اص ٌٜٗش ؿٜبخت٠ ؿذ١بٛذ

كشاخٞاٛذٙ اٛؼب٢ٛب ث٠ اسصؿ٢بي ػؼبدت ثخؾ ٝ ػبصٛذٟ ٝ ١ـذاس دادٙ آٛبٙ ٛؼجت ث٠ ٌٜٗش١ب، ٛخؼتيٚ ثبس تٞػظ 

خذاٝٛذ ٗتؼبّ اٛدبٕ يبكت٠ اػت، ؿبيذ ثتٞاٙ ُلت اٝٓيٚ اٗش پشٝسدُبس دس ثبسٟ اٛؼبٙ، اٗش اٝ ث٠ كشؿتِبٙ اػت ٠ً دس 

ثشاثش اٛؼبٙ ػدذٟ ًٜٜذ ٝ ٛخؼتيٚ ٢ٛي خذاٝٛذ، ٢ٛي اٝ ث٠ آدٕ ٝ حٞا ثٞدٟ اػت ٠ً ٗجبدا ث٘شٟ يي دسخت ٗـخق سا 

.  ثخٞسٛذ

دسدػبي خٞؽ ًجيش ٠ً آٙ سا كشؿت٠ ٝحي، خجشئيْ اص . اص اٝكبف ٝ اػ٘بء حؼٜبي ا٢ٓي آٗش ٝ ٛب١ي ثٞدٙ اٝ اػت

-تؼٔيٖ دادٟ اػت، پشٝسدُبس ٗتؼبّ سا ث٠ ١ضاس ٝ يي ٝكق ٝ اػٖ ٗي (ف)ػٞي خذاٝٛذ آٝسدٟ ٝ ث٠ پيبٗجشاػالٕ

.   كذا ٗيضٛيٖيب آهز يب ًبّياص ايٚ دػب، اٝ سا ث٠ ٛبٕ  (90)خٞاٛيٖ ٝ دس ثٜذ 

 :  پيبهجزاى–ة 

پيبٗجشاٙ ا٢ٓي، اص آٛدب ٠ً ٗبٗٞسيت داؿتٜذ، اٛؼب٢ٛب سا ث٠ ساٟ سؿذ ٝ ً٘بّ ٝ توشة خذاٝٛذ، سا١ٜ٘بيي ٝ ١ذايت ًٜٜذ، 

٠ً ػجت ػوٞط ثذيْب ٍ سضتيْب  ٠ً ػبْٗ سػيذٙ ث٠ ً٘بّ اػت سا ث٠ آٛبٙ ٛـبٙ دادٟ ٝ اص خَثيْب ٍ ارسضْب 

آٛبٙ پيٞػت٠، : ثٜبثش ايٚ ٗيتٞاٙ ًبس اٛجيبء سا دس يي خ٠ٔ٘ خالك٠ ًشد ٝ آٙ ايٚ اػت ٠ً. اٛؼبٙ ٗيـٞد، ثبص داؿتٜذ

. ٗشدٕ سا ث٠ ٗؼشٝف اٗش ٝ اص ٌٜٗش ٢ٛي ٗيٌشدٛذ
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٠٘١ پيبٗجشاٙ ٛيض پغ اص آٙ، ػْ٘ ث٠ . پشػتؾ خذاي يِب٠ٛ، ثضسُتشيٚ ٗؼشٝف ٝ ؿشى ثضسُتشيٚ ٌٜٗش ث٠ ؿ٘بس ٗيشٝد

احٌبٕ ٝ ثشٛب٢٢ٗبي ا٢ٓي ٝ آساػت٠ ؿذٙ ث٠ كضئت٢ب ٝ ٌٗبسٕ اخالهي سا ث٠ ٗشدٕ ػلبسؽ ٛ٘ٞدٟ ٝ اص سٝي آٝسدٙ ث٠ 

. ًبس١بي صؿت ٝ ٛبپؼٜذ ثشحزسداؿت٢بٛذ

:   هؤهٌبى–ج 

هشآٙ ًشيٖ، يٌي اص ٝيظُي٢بي ٢ٖٗ ٝ ثشخؼت٠ اكشاد ٗؤٗٚ ث٠ خذاٝٛذ ٝ ثشٛب٢٢ٗبي ا٢ٓي سا اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛي اص 

 آٗذٟ 114دس ػٞسٟ آّ ػ٘شاٙ آي٠ . ٌٜٗش آٛبٙ ٗيذاٛذٝ دس ثشخي اص آيبت ث٠ ايٚ ٝكق، آٛبٙ سا ٗذح ٝ ػتبيؾ ٗيٌٜذ

ث٠ خذا ٝ سٝص هيبٗت اي٘بٙ داسٛذ ٝ اٗش ث٠ ٗؼشٝف ٢ٛٝي اص ٌٜٗش ٗيٌٜٜذ ٝ دس اٛدبٕ  (ٗؤٜٗبٙ اص ا١ْ ًتبة)»: اػت

.  ًبس١بي ٛيي ؿتبة ٗيٌٜٜذ ٝ آٛبٙ اص ؿبيؼتِبٜٛذ

 اص صؿتي٢ب ٝ پٔيذي٢ب داٛؼت٠ ٝ كشٗٞدٟ  (ٝ ثبصداسٛذٟ)خذاٝٛذ ٗتؼبّ دس هشآٙ، ٛ٘بص سا ٛيض ٢ٛي ًٜٜذٟ  :نكته

« .اص صؿتي٢ب ٝ ُٜبٟ ثبص ٗيذاسد (اٛؼبٙ سا)ٛ٘بص سا ثشپب داس، صيشا ٛ٘بص »: اػت

ٛ٘بص يبس . اُش ٛ٘بص ثب خضٞع ٝ خـٞع اٛدبٕ ؿٞد، ساثغ٠ ثٜذُي اٛؼبٙ ٝ خذاٝٛذ سا توٞيت ٗيٌٜذ ٝ ػ٘ن ٗيجخـذ

.  خذاػت، ١ش ُبٟ اٛؼبٙ يبد خذاٝٛذ سا دس دّ ٝخبٙ خٞد داؿت٠ ثبؿذ، اٛذيـ٠ ُٜبٟ ٝ ٗؼليت اص اٝ سخت ثشٗيجٜذد

 

! آمران ته منكر، ناهيان از معروف

اٛؼب٢ٛبي ٗؤٗٚ ٝ اٗش ًٜٜذُبٙ ث٠ ٗؼشٝف ٝ ٢ٛي ًٜٜذُبٙ اص ٌٜٗش، هشآٙ ًشيٖ اص ًؼبٛي  (ف)دس ٛوغ٠ ٗوبثْ پيبٗجشاٙ

ؿيغبٙ، : آٛبٙ ػجبستٜذ اص! ٛبٕ ٗيجشد ٠ً ٗشدٕ سا ث٠ اٛدبٕ ٌٜٗش١ب كشا ٗيخٞاٜٛذ ٝ اص اٛدبٕ ٗؼشٝك٢ب ٢ٛي ٗيٌٜٜذ

: ًبكشاٙ، ٜٗبكوبٙ ٝ ٛلغ اٗبسٟ ٠ً دس ريْ ث٠ ثشسػي ٝيظُي٢بي آ٢ٛب ٗيپشداصيٖ

ٝاطٟ ؿيغبٙ؛ دس ٓـت ث٠ ٗٞخٞد ٗت٘شد ٝ ػشًؾ اص كشٗبٙ خذاٝٛذ، ُلت٠ ٗيـٞد، خٞاٟ اٛؼبٙ ثبؿذ يب :  ضيطبى–الف 

( 20).خٚ يب ديِش خٜجٜذُبٙ

اٗب ؿبٓجبً، ٜٗظٞس اص ؿيغبٙ، ١٘بٙ اثٔيغ اػت ٠ً اص كشٗبٙ پشٝسدُبس، ثشاي ػدذٟ ًشدٙ دس ثشاثش حضشت آدٕ ػشًـي 

اثٔيغ پغ اص ساٛذٟ ؿذٙ اص خبيِبٟ كشؿتِبٙ، ػُٜٞذ خٞسد ٠ً ثب تالؽ ت٘بٕ ث٠ اؿٞاء ٝ ُ٘شاٟ ًشدٙ . ٝ ػليبٙ ًشد

ثٜبثش ايٚ اؿٞاُشي ًبس دائ٘ي ؿيغبٙ اػت ٝ اٝ اٛذيـ٠ ديِشي ثشاي ثـش دس ػش ٛ٘يپشٝساٛذ ٓزا . اٛؼب٢ٛب ١٘ت ُ٘بسد

 ٝ يبد خذاٝٛذ ٝ پبيجٜذي ث٠ كشٗبٙ ا٢ٓي، خٞد سا دس ثشاثش ت٢بخٖ ثي اٗبٙ، پيٞػت٠ ٝ ًَر ايوبى اٛؼب٢ٛب ثبيذ ثب توٞيت 

. ٠٘١ خبٛج٠ ؿيغبٙ، ٗلٞٛيت ثخـٜذ

 

 نكتهها  :
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: اٛؼبٙ، اص سا٢١بي ُٞٛبُٞٙ ٝ سٝؿ٢بي ٗتٜٞع ث٢شٟ ٗيِيشد ٗبٜٛذ (ُ٘شا١ي)ؿيغبٙ دس اؿٞا ٝ اضالّ  -1

ٝػٞػ٠ ًشدٙ، ث٠ ًبس ثشدٙ ٌٗش ٝ حي٠ٔ، كشيت دادٙ، ايدبد دؿٜ٘ي ٝ ًي٠ٜ، تضييٚ ٝ خٞة خٟٔٞ دادٙ 

... ًبس١بي ٛبپؼٜذ ٝ

اٝ ػپبٟ ٝيظ١بي سا . ؿيغبٙ، دس ًبس اؿٞاُشي ٝ ُ٘شاٟ ػبصي، ت٢ٜب ٛيؼت ٝ يبساٙ ٝ ١٘ذػتبٙ كشاٝاٛي داسد -2

 .ثبؿٜذ يب اص خٜغ اٛؼبٙ (خٚ)ايٚ يبساٙ ؿيغبٙ، ٌٗ٘ٚ اػت اص خٜغ خٞد ؿيغبٙ . ػبٗبٛذ١ي ًشدٟ اػت

ؿيغبٙ، ت٢ٜب ٝػٞػ٢ِشي ٗيٌٜذ ٝ چيض١بي ثذ سا خٞة خٟٔٞ دادٟ ٝ ًبس١بي خٞة سا ؿيشضشٝسي، ثي  -3

 .كبيذٟ، ٗضش ٝ ثذ ٛـبٙ ٗيذ١ذ اٗب ٛ٘يتٞاٛذ اٛؼبٙ سا ث٠ اخجبس ٝاداس ث٠ ًبس صؿت ًٜذ

اُش اٛؼب٢ٛبي ٗؤٗٚ، دّ ٝ خبٙ خٞد سا ثب يبد خذا . هشآٙ ًشيٖ، ٌٗش ٝ ًيذ ؿيغبٙ سا ضؼيق داٛؼت٠ اػت -4

ٛٞساٛي ًٜٜذ، ايٚ ٛٞساٛيت دطي ٗؼتحٌٖ ثشاي ؿخق ٗٞٗٚ ايدبد ٗيٌٜذ ٝ اٝ سا اص آػيج٢بي ظٔ٘ت ٝ 

 . تبسيٌي ٝ ٝػٞػ٢٢بي ؿيغبٛي، حلظ ٗيٌٜذ

اٛؼب٢ٛب، ؿبٓجبً ث٠ ُٜب١بٙ ٝ ٓـضؿ٢بيي آٓٞدٟ ٗيِشدٛذ، دس ايٚ كٞست ثبيذ كٞساً ساٟ تٞث٠ دس پيؾ ُيشٛذ ٝ دس  -5

 : ؿيغبٙ اص دٝ ٠ُٛٞ ٝػٞػ٠ ثشاي ُٜب١ٌبس ث٢شٟ ٗيِيشد. ايٚ صٗبٙ ث٠ ٝػٞػ٠ ؿيغبٙ كشيلت٠ ِٛشدٛذ

... ١ٜٞص خٞاٛي، كشكت صيبدي داسي، ثؼذاً تٞث٠ ٗيٌٜي ٝ: ٝػٞػ٠ اٗيذ دادٙ -1

تٞ ٠ً حبال ؿشم ُٜبٟ ؿذ١بي، چ٠ ًؼي تٞ سا هجّٞ داسد؟ آة ٠ً اص ػشُزؿت چ٠ يي : ٝػٞػ٠ ٛباٗيذ ًشدٙ -2

 ...ٛي، چ٠ كذ ٛي ٝ

 

آٗذٟ اػت ٝ ث٠ ًؼبٛي ٠ً تٞحيذ، ٗؼبد ٝ ... ٝاطٟ ًلش ث٠ ٗؼٜبي پٞؿبٛذٙ، ًت٘بٙ، آحبد، ٛبػپبػي ٝ:  كبفزاى–ة 

. ٛيض ١ؼتهطزن ٛجٞت سا ٛ٘يپزيشٛذ، ًبكش ُلت٠ ٗيـٞد، ٜٗظٞس اص ًبكش دس ايٜدب، ٗل٢ٞٗي اػت ٠ً دس ثشُيشٛذٟ 

ٝ ٌٜٗشاٙ احٌبٕ  (...ي٢ٞد ٝ ٛلبسي ٝ)ثٜبثش ايٚ ٗٔحذاٙ ٝ ٌٜٗشاٙ ٝخٞد خذاٝٛذ ٗتؼبّ، ٗـشًبٙ، ا١ْ ًتبة

. ضشٝسي ديٚ اػالٕ، ًبكش ؿ٘شدٟ ٗيـٞٛذ

ثذتشيٚ ٗٞخٞدات ٛضد خذاٝٛذ ٝ ٗٔؼٞٙ ٝ دٝس اص :  سا چٜيٚ تشػيٖ ٗيٌٜذ ٠ً آٛبٙسيوبي كبفزاى هشآٙ ًشيٖ 

آٛبٙ خيش ٝ ػٞد ٗؼٔ٘بٛبٙ سا ٛخٞاػت٠ ٝ سٛح ٝ ثذثختي آٛبٙ سا ٗيخٞا١ٜذ، دٝػت داسٛذ . سح٘ت ا٢ٓي ١ؼتٜذ

 (خب١ٔيت)ٗؼٔ٘بٛبٙ ١ٖ ًبكش ثبؿٜذ ٝ ٗيخٞا١ٜذ آٛبٙ، ث٠ ٛظبٕ ٝ خٔن ٝ خٞي ٝ ػٜت٢بي پيؾ اص اػالٕ

. ًبكشاٙ دس ثبسٟ ٗؼٔ٘بٛبٙ اص ١يچ ؿش ٝ كؼبدي دسيؾ ٛ٘يٞسصٛذ. ثشُشدٛذ

اص ا١بٛت ٝ تحويش تب اػت٢ضاء ٝ ت٘ؼخش ثبٝس١ب ٝ ٗوذػبت : آٛبٙ ثشاي تضؼيق ٗؼٔ٘بٛبٙ ١ش ًبسي ثتٞاٜٛذ ٗيٌٜٜذ

. ٗؼٔ٘بٛبٙ ٝ تٞعئ٠ ٝ عشاحي هتْ س١جشاٙ ا٢ٓي ٝ تبثيشُزاس دس حلظ اػالٕ ٝ ٗؼٔ٘بٛبٙ
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ثٜبثش ايٚ ًبكشاٙ ثشاي سػيذٙ ث٠ ٗولٞد خٞيؾ، اػتشاتظي ت٢بخٖ ٝ ؿجيخٞٙ كش١ِٜي ث٠ ثبٝس١ب ٝ اسصؿ٢بي 

اػالٗي ٝ سٝاج كؼبد ٝ ٌٜٗشات سا ثشُضيذ١بٛذ ٝ ثش ٗجٜبي آٙ، عشاحي ٝ ثشٛب٢ٗشيضي ٝ تخليق ثٞدخ٢٢بي 

١ِٜلت اٛدبٕ ٗيـٞد ٝ تٞػظ سػب٢٢ٛبي ُش١ٝي ٝ تجٔيـبتي ٝ ؿج٢٢ٌبي كؼبد ٝ ػٞاْٗ ٛلٞري، ٗشاحْ 

. ػ٘ٔيبتي ٝ اخشايي ًشدٙ آٙ سا كشا١ٖ ٗيأٝسٛذ

دس عّٞ تبسيخ ٝ دس ػلش ٗب ٛيض، ػ٠ ُشٟٝ ٗشًضي اص ًبكشاٙ ٝ دٝ ُشٟٝ پيشاٗٞٛي ث٠ ؿٌْ ػبصٗبٙ يبكت٠، ػٔي٠ 

 داٛـٜ٘ذاٙ – ثشٝتٜ٘ذاٙ –هذستٜ٘ذاٙ ٝ كشٗبٛشٝايبٙ : ٜٗٞٗبٙ كؼبّ ثٞدٟ ٝ ١ؼتٜذ؛ ُش٢١ٝبي ٗشًضي ػجبستٜذ اص

.  ٗيـٞٛذ (...ٜٗبكوبٙ ٝ)ٛيش١ٝبي اخشايي ٝ ػٞاْٗ ٛلٞري : ٝ ُش٢١ٝبي پيشاٗٞٛي ؿبْٗ

هذست، ثشٝت ٝ داٛؾ ًبكشاٙ، ٗثٔثي ػ٠ ضٔؼي اػت ٠ً ٛوـ٢٢ب ٝ تٞعئ٢٢ب سا عشاحي، ثشٛب٢٢ٗب سا تٞٓيذ ٝ 

.  ػ٘ٔيبتي ٗيؼبصٛذ

 

ٝ احٌبٕ اػالٕ، اػتوبد  (ف)ٜٗبكن ث٠ ًؼي ُلت٠ ٗيـٞد ٠ً دس دّ ث٠ خذاٝٛذ، ٗؼبد، سػبٓت پيبٗجش:  هٌبفمبى–ج 

.  ٛذاسد، اٗب ث٠ ظب١ش اػالٕ آٝسدٟ ٝ ُبٟ ادػبي ٗؼٔ٘بٛي اٝ اص ديِشاٙ ثيـتش اػت

حشًت ٗيٌٜٜذ، ٗحٞس ٝ ٗالى ػيبػت٢بي آٛبٙ اّذاف كبفزاى ٜٗبكوبٙ  دس ساٟ ٝ خظ ؿيغبٙ ٝ دس ػ٘ت ٝ ػٞي 

ؿيغبٙ سا ٗؼيبس  (ٜٗبكوبٙ)آٛبٙ » : دس ٢ٛح آجالؿ٠ دس ثبسٟ ايٜبٙ كشٗٞدٟ اػت (ع)اٗبٕ ػٔي. ؿيغبٙ اػت

خٞد هشاس داد ٝ دس ػي٢٢ٜبي آٛبٙ  (يب ؿشيي)خٞد ُشكتٜذ ٝ ؿيغبٙ ٛيض آٛبٙ سا دإ  (دسػتي ٝ ٛبدسػتي ًبس)

(  21)«!تخٖ ٝ خٞخ٠ ٢ٛبد

ٛلغ اٗبسٟ اٛؼبٙ، اٝ سا ث٠ سٝي آٝسدٙ ث٠ ُٜب١بٙ ٝ صؿتي٢ب اٗش ٗيٌٜذ ٝ چٞٙ پي دس پي ٝ :  ًفس اهّبرُ –د 

.  خٞاٛذ١بٛذ (ثؼيبس اٗش ًٜٜذٟ)١٘ٞاسٟ ايٚ ًبس سا ٗيٌٜذ آٙ سا اّٗبسٟ 

 نكتهها: 

ػبهل گوزاّي هب، ثشرگبى هب : در لزآى اس گزٍّي اس گوزاّبى يبد هيطَد كِ در رٍس ليبهت هيگَيٌذ -1

. كطبًذًذ (هٌكزات)ثَدًذ هب ثي چَى ٍ چزا اس آًبى پيزٍي كزدين، آًبى ًيش هب را ثِ فسبد ٍ گٌبُ 

در رٍس ليبهت، ثزخي ديگز اس گوزاّبى هيگَيٌذ ػبهل گوزاّي هب، دٍستبى هب ثَدًذ ٍ ثب افسَس  -2

 !هيگَيٌذ، كبش ثب فالًي دٍست ًجَدين



 امر بٍ معريف ي وهی از مىکر                                                                                                              مرکس آمًزش مجتمع فىی مازودران

20 

. ثٜبثشايٚ دٝ ُشٟٝ يب دػت٠ ٛيض ثب ًـبٛذٙ اٛؼبٙ ث٠ ًبس١بي صؿت ٝ ٛبپؼٜذ، اٝ سا ث٠ ُ٘شا١ي ٝ تجب١ي ٗيٌـبٜٛذ

اٗب ٗٞضٞع دٝػت يبثي اص ا١٘يت ٝيظٟ اي ثشخٞسداس اػت ٝ سٝاٙ ؿٜبػبٙ ٝ خبٗؼ٠ ؿٜبػبٙ ثش تأثيشُزاس ثٞدٙ 

آٛبٙ دٝػت ٛبثبة سا دس پيذايؾ سكتبس . دٝػت اٛؼبٙ، دس ٛٞع سكتبسي ٠ً اص اٛؼبٙ ثشٝص ٗي يبثذ، تأًيذ داسٛذ

ٛبث٢ٜدبس دس اٛؼبٙ ٝ ُشايؾ ث٠ ًح سٝي ٝ اٛحشاف اص هٞاٛيٚ ٝ ٗوشسات ٝ اسصؽ ١بي خبٗؼ٠، ثؼيبس ٗؤثش ٗي 

.   داٜٛذ

 

 

 

 

: پاورقي

 811، ظ2تفسيز هجوغ الجيبى، ج (1)

 ، 1تحزيز الَسيلِ اهبم خويٌي، ج (2)

 413، ظ11ٍسبيل الطيؼِ، ج (3)

 1373 تيز 23رٍسًبهِ جوَْري اسالهي،  (4)

 22/2/77سخٌزاًي هؼظن لِ در داًطگبُ تْزاى  (5)

 448، ظ1، ج(رُ)ثِ تحزيز الَسيلِ اهبم خويٌي. رن (6)

 44سَرُ ثمزُ، آيِ  (7)

 45سَرُ طِ، آيِ  (8)

 134آل ػوزاى، آيِ  (9)

 13، هسألِ 462، ظ1تحزيزالَسيلِ، ج (10)

 130، ظ4غزرالحكن ٍ درالكلن، ج (11)

 106، ظ2حوبسِ حسيٌي، ج (12)

 ن ثِ صحيفِ ًَر .ر (13)

 445، ظ1تحزيز الَسيلِ، ج (14)

 449، ظ1تحزيزالَسيلِ، ج (15)

 17سَرُ ػجس، آيِ (16)

 51-49سَرُ هذثز، آيبت  (17)

 135، ظ2الكبفي، ج (18)

(19) Extinction 

 18، ظ1تفسيز هجوغ الجيبى، ج (20)
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 7ًْجبلجالغِ، خطجِ  (21)

 

 ............................................................................................................................................................................
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