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مقدهم
ــاغل در  ــان مش ــیابی متقاضی ــد ارزش ــه از فرآین ــن مرحل ــوالً، آخری ــوری معم ــۀ حض مصاحب
ــه می شــوند، از  ــه حضــور در مصاحب ــق ب ــه موف ــرادی ک شــرکت ها و ســازمان ها می باشــد. اف
بخــش آزمون هــای کتبــی، موفــق عبــور کرده انــد و در صــورت عملکــرد مناســب در مصاحبــه، 
فرصــت اســتخدام در شــغل مــورد نظرشــان را می یابنــد. بــه همیــن علــت شــناخت فرآینــد 
مصاحبــه و آمادگــی بــرای همــۀ بخش هــای آن، مســئله ای کلیــد در رســیدن بــه اهــداف شــغلی 
بــه حســاب می آیــد و تمــام افــرادی کــه اشــتغال، بخــش قطعــی از زندگیشــان اســت، نیــاز 

بــه یادگیــری ایــن فرآینــد و کســب مهارت هــای آن دارنــد.

بــرای کســب آمادگــی و توانایی هــای الزم در مصاحبــۀ اســتخدامی، در درجــۀ اول بایــد ماهیــت 
مصاحبــه، اهــداف آن و روش انجامــش را بشناســیم. بدیــن ترتیــب اســت کــه می توانیــم بــا 
ــن  ــه همی ــاب را ب ــن کت ــش اول ای ــم. بخ ــورد کنی ــلط و آگاه برخ ــردی مس ــِت ف آن از موقعی
موضــوع اختصــاص داده ایــم و ماهیــت و اجــزای مصاحبــه و راهبردهــای کلــی بــرای شــرکت 

ــم. ــی نموده ای ــی و معرف ــه را بررس در مصاحب

ــا  ــه ب ــرای مواجه ــود را ب ــم و خ ــه را بدانی ــش از مصاحب ــر بخ ــوای ه ــد محت ــس از آن بای پ
ســواالت و عوامــل مطــرح در هــر بخــش آمــاده نماییــم. بخش هــای 2 تــا 6 در ایــن کتــاب 
ــف  ــای مختل ــوال در بخش ه ــورد س ــوای م ــده و محت ــاص داده ش ــوع اختص ــن موض ــه همی ب
ــازمان ها  ــتخدامی س ــای اس ــه در مصاحبه ه ــواالتی ک ــاوه س ــده اند. بع ــریح ش ــه تش مصاحب
در ســال های گذشــته طــرح شــده را بــه عنــوان نمونــه بــا پاســخ در انتهــای هــر فصــل قــرار 

داده ایــم.

در مصاحبه هــای اســتخدامی معمــوالً بخشــی بــه ســواالت و ارزیابی هــای تخصصــی مربــوط 
ــاوت  ــن ســازمان اســتخدام کننده، متف ــورد تقاضــا و همچنی ــه شــغل م می شــود کــه بســته ب
اســت. بــرای ایــن قســمت، راهنمایی هایــی را در مــورد موضوعــات مــورد ســنجش و شــکل 
ــورد  ــازمان م ــغل و س ــه ش ــته ب ــد بس ــب بتوان ــا داوطل ــم ت ــه کرده ای ــواالت، ارائ ــی س کل

ــاده ســازد. تقاضایــش، اطاعــات الزم را جمــع آوری و خــود را آم

گردآوری و تألیف
مجید ذاکر

@forestekhdam :روبیکا
majid.zakerh@gmail.com :ایمیل

تقدیم به روح مادرم
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مصاحبۀ حضوری آزمون استخدامی6

11
فصلفصل  تقلیدتقلید

                                                                                                                        

مصاحبــه اســتخدامی گفتگویــی بیــن متقاضــی اســتخدام و نماینــدگان کارفرمــا اســت کــه طــی آن، ویژگی هــای فــردی، اجتماعــی و حرفــه ای 
ــد. در  ــری می کن ــرد تصمیم گی ــتخدام آن ف ــورد اس ــاس در م ــن اس ــر ای ــا ب ــد و کارفرم ــرار می گیرن ــنجش ق ــی و س ــورد ارزیاب ــی م متقاض
ــۀ  ــت، در مرحل ــرار گرف ــبی ق ــد نس ــورد تأیی ــی م ــون کتب ــی آزم ــی، ط ــرِد متقاض ــِی ف ــت علم ــه صالحی ــس از اینک ــتخدامی پ ــای اس آزمون ه
مصاحبــه از یــک ســو معیارهــای علمــی مــورد ارزیابــی دقیق تــر قــرار می گیرنــد و از ســوی دیگــر ســایر معیارهــا کــه در آزمــون کتبــی قابــل 

ــوند. ــع می ش ــنجش و قضــاوت واق ــورد س ــد م ــی نبودن بررس
موضوعات مورد سنجش در مصاحبۀ استخدامی را می توان به سه بخش اصلی تقسیم کرد.

- عقیدتی-سیاسی
- تخصصی

- روان شناسی- ارتباطی
نکتــۀ شــایان توجــه ایــن اســت کــه ســواالت، لزومــًا در یکــی از ایــن ابعــاد قــرار نمی گیرنــد و ممکــن اســت فاکتورهایــی بــرای ســنجش در دو 
یــا ســه بعــد را مــورد بررســی قــرار دهنــد. بــه عنــوان مثــال در ســوال »موضــوع حجــاب را چطــور بــرای دانش آمــوزان توضیــح می دهیــد؟«، 

جنبه هــای عقیدتــی، تخصــص در آمــوزش و همچنیــن روان شناســی-ارتباطی قابــل بررســی هســتند.
بنابرایــن تنهــا مطالعــۀ مباحــث، بــه صــورت جداگانــه و حفــظ کــردن مطالــب و پاســخ ها بــرای موفقیــت داوطلــب کفایــت نمی کنــد و الزم اســت 

داوطلــب نســبت بــه مســائل عــالوه بــر آگاهــِی علمــی، تجربــۀ عملــی و دیدگاهــی عمیــق نیــز داشــته باشــد.

11--11- عقیدتی - سیاسی- عقیدتی - سیاسی

ــا خــودش می باشــد. منظــور  ــط ب ــردِی مرتب ــه مســائل ف ــد آگاهــی نســبت ب ــک مســلمان، نیازمن ــوان ی ــه عن ــرد ب ــی، هــر ف در بخــش عقیدت
ــی در مــورد  ــد. مســائل کل ــدا می کن ــا آن مســائل ســروکار پی ــه طــور مســتمر ب ــاز دارد و ب ــه آنهــا نی مســائلی اســت کــه در زندگــی روزمــره ب
طهــارت، نمــاز، روزه و ... از ایــن دســت هســتند. در مــورد مســائل جزئی تــر کــه در شــرایط خــاص اتفــاق می افتنــد و یــا تکــرار آنهــا در زندگــی 
بســیار کــم اســت، دانســتن مســئله در اولویــت اســت ولــی داشــتِن آگاهــی از وجــود چنیــن مســائلی و همچنیــن روش یافتــِن پاســخ در زمــان 

ــد.  ــت می کن ــواًل کفای ــاز، معم نی
بعــالوه دانــش کلــی در مــورد معــارف دینــی بــرای هــر فــرد مســلمان الزم اســت. بنابرایــن آگاهــی کلــی از تاریــخ اســالم و معــارف قرآنــی یــا 
احادیــث مهــم نیــز مــواردی هســتند کــه ممکــن اســت مــورد ســوال قــرار گیرنــد. در بخش هــای 2، 3 و 4 در ایــن کتــاب مباحــث احــکام، تاریــخ 
اســالم و معــارف توضیــح داده شــده اند کــه می تواننــد بــه عنــوان منبعــی بــرای مــرور ایــن موضوعــات مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد. ولــی بایــد 
در نظــر داشــته باشــید، بــرای پاســخ بــه ســواالت، بایــد بــه ادراک و باورهــای خــود رجــوع نماییــد تــا پاســخ های شــما دارای یکپاچگــی و اصالتــی 

تأثیرگــذار باشــند. در غیــر این صــورت، ناهماهنگــی و تشــتت در گفتــار شــما، بــرای مصاحبه کننــده بــه ســادگی قابــل تشــخیص خواهــد بــود.
در بخــش سیاســی، از یــک ســو مطالبــی داریــم کــه مربــوط بــه قوانیــن، ســاختار حکومتــی و مســائل بیــن المللــی هســتند و آگاهــی از آنهــا 
نشــانگر مطالعــه و دقــت شــما در مســائل سیاســی اســت. از ســوی دیگــر، ادراک و قــوۀ تشــخیص سیاســی شــما از حــوادث و تحــوالت داخلــی 
و بیــن المللــی اهمیــت دارد. ایــن بخــش، موضوعاتــی نیســتند کــه تســلط بــر آنهــا را بتــوان بــا خوانــدن یــک متــن یــا کتــاب بــه دســت آورد، 

ــر ایــن موضوعــات، ناشــی از دقــت شــما در ایــن رویدادهــا می باشــند.  بلکــه تســلط ب
البتــه آگاهــی از اطالعــات سیاســی ماننــد قوانیــن کشــوری، تشــکیالت حکومتــی و ســازمان ها و تعامــالت بیــن المللــی، در فرآینــد درک درســت 
اوضــاع کشــور و جهــان بــه شــما کمــک می کننــد، ولــی نهایتــًا دقــت، موشــکافی و پیگیری هــای شــما اســت کــه تحلیلــی درســت از مســائل روز 
را برایتــان بــه ارمغــان مــی آورد. ســوال هایی کــه در مصاحبــه از شــما می شــود نیــز از یــک ســو دانــش پایــۀ شــما را می ســنجد ماننــد »وظایــف 
مجلــس خبــرگان چیســت؟« و از ســوی دیگــر قــدرت تحلیــل شــما از رویدادهــا را مــورد ارزیابــی قــرار می دهنــد ماننــد »چــه عواملــی موجــب 

یــک ناآرامــی شــده اســت؟« بدیــن ترتیــب توانایــی شــما در تشــخیص صحیــح ســنجیده می شــود.

فصل فصل 11   مصاحبۀ استخدامی/مصاحبۀ استخدامی/ مصاحبۀ استخدامی چیست؟مصاحبۀ استخدامی چیست؟
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ــازمان ها و  ــالب، س ــران و انق ــخ ای ــران، تاری ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــکیالت سیاس ــون تش ــی همچ ــاب، مباحث ــن کت ــای 5 و 6 ای در بخش ه
عهدنامه هــای بین المللــی را بــه عنــوان مطالــب پایــه اِی مــورد نیــاز را توضیــح داده ایــم کــه در پاســخدهی بــه ســواالت پایــه ای، شــما را یــاری 
می کننــد. ولــی بایــد در نظــر داشــته باشــید کــه در ایــن بخــش، برخــی ســواالت در مــورد دیــدگاه داوطلــب اســت و ارائــۀ پاســخ های کلیشــه ای 
ــق موضوعــات کــه از  ــا درک عمی ــب ب ــا داوطل ــده نمی گــذارد و الزم اســت ت ــه کنن ــر مصاحب ــر را ب ــن تأثی ــن ســواالت، بهتری ــه ای و حفظــی ب

مطالعــه و تفکــر حاصــل می شــود، بــه ارائــۀ فهــم و درک شــخصِی مناســب بپــردازد.

11--22- تخصصی- تخصصی

از معیارهــای مهــم دیگــر در ســنجش داوطلــِب اســتخدام، توانایی هــای تخصصــی او در زمینــۀ شــغلی مــورد تقاضایــش اســت. ایــن بخــش از 
مصاحبــه بســته بــه حیطــۀ شــغلی متفــاوت اســت و در مــورد آن نمی تــوان نســخه ای عمومــی ارائــه کــرد. در آزمون هــای اســتخدامی فراگیــر، 
داوطلــب قبــل از شــرکت در مصاحبــه، مرحلــۀ آزمــون کتبــی را پشــت ســر گذاشــته اســت و در ایــن آزمــون، مباحــث تخصصــی بــه صــورت کتبــی 
مــورد ســنجش قــرار گرفته انــد. ولــی همانطــور کــه می دانیــم، آزمــون کتبــی ابــزاری کامــل بــرای انجــام ایــن ســنجش نیســت و بســیاری از 
افــراد بــه رغــم داشــتِن آگاهی هــای تئــوری از موضــوع تخصصــی کــه باعــث موفقیت شــان در آزمــون کتبــی می شــود، در عمــل توانایی هــای 
ــۀ  ــن در مصاحب ــن راســتا می باشــد. بنابرای ــان در همی ــال کــردن داوطلب ــرای غرب ــۀ تخصصــی ب ــد. مصاحب ــرای انجــام آن شــغل را ندارن الزم ب

تخصصــی تــالش می شــود تــا توانایی هــای تخصصــی داوطلــب در عمــل و محیــط واقعــِی کار مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد.
سواالت در این بخش در چند حیطه قابل تقسیم هستند. سوال در مورد:

- موضوعیت عینِی مسائل تخصصی در آن شغل خاص
- حیطه های اجرایی و تخصصِی شرکت یا سازمان استخدام کننده

- اهداف و آرمان های شرکت یا سازمان استخدام کننده
- محصوالت و خدمات آن شرکت

- ساختار اداری و اجرایی آن سازمان
- تاریخچۀ فعالیت ها و موفقیت های آن سازمان

- ابزارها و ماشین آالت مورد استفاده
- تکنولوژی های روز دنیا در آن زمینۀ شغلی

- مطالعات و فعالیت های علمی داوطلب در آن زمینه
- چگونگی رفع مشکالت و حل مسائل در آن حیطۀ شغلی

بایــد توجــه داشــته باشــید، شــکل ســواالت بســته بــه ماهیــت شــغل مــورد نظــر تغییــر می کننــد. بــه عنــوان مثــال، ســواالت بــرای داوطلــب 
ــا  ــی ی ــابرس در وزارت داری ــن، حس ــرق در ذوب آه ــی ب ــیمی، مهندس ــرکت پتروش ــیمی در ش ــی ش ــرورش، مهندس ــوزش و پ ــوزگاری در آم آم
پرســتاری در بیمارســتان تفاوت هــای بســیاری دارنــد و هــر داوطلــب بســته بــه رشــتۀ تحصیلــی، شــغل انتخابــی و ســابقۀ کارِی شــخصی بایــد 

ــش بگــذارد. ــه نمای ــن حیطــه ب ــد توانایی هــای خــود را در ای بتوان
داوطلــب بایــد عــالوه بــر تســلط بــر انجــاِم شــغل مــورد درخواســتش، نســبت بــه ســاختار، اهــداف و عملکــرد ســازمان اســتخدام کننــده آگاهــی 

داشــته باشــد و عالقــۀ خــود را نســبت بــه شــغل و کارفرمــا بــه شــکل صادقانــه ای بــه نمایــش بگــذارد.
بــه عنــوان مثــال متقاضیــان مشــاغل آمــوزگاری یــا دبیــری بایــد بــا ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش یــا ســاحتهای ششــگانۀ تربیتــی 
آشــنایی داشــته باشــد و  یــا مباحــث اصــول و فنــون تدریــس را بشناســد و در مصاحبــۀ تخصصــی بــه ســواالت مرتبــط پاســخ دهــد و یــا اینکــه 

در دمــوی تدریــس، از آنهــا اســتفاده نمایــد. 
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11--33- روان شناسی - ارتباطی- روان شناسی - ارتباطی

ــالوه  ــند. بع ــکاء می باش ــل ات ــادل و قاب ــی متع ــی در وضعیت ــی و روان ــه لحــاظ روح ــه ب ــتند ک ــرادی هس ــتخدام اف ــه اس ــل ب ــان متمای کارفرمای
ــا ســاختار اداری و اجرایــی ســازمان نیــز عامــل بســیار مهمــی در  ــا ســایر کارکنــان و هماهنگــی ب قابلیت هــای فــردِی متقاضــی در همراهــی ب

یــک اســتخدام موفــق اســت.
بــه خاطــر داشــته باشــید کــه اســتخدام، یکــی از پیچیده تریــن و در عیــن حــال کلیدی تریــن فرآیندهــا بــر هــر کارفرمایــی محســوب می شــود. 
بســیاری از افــراد بــه عنــوان یــک کارجــو تصــور می کننــد، در بحــث اشــتغال ســخت ترین مســئله، یافتــن یــک شــغل اســت ولــی بایــد بدانیــم، 
فرآینــد اســتخدام بــه مراتــب پیچیده تــر اســت و بســیاری از کارفرمایــان بــرای یافتــن فــردی مناســب بــرای مشــاغلی بــه ســادگِی تایپیســت بــا 

ــد. ــران مواجه ان بح
علــت، وجــود عوامــل متعــدِد مؤثــر در تبدیــل یــک کارمنــد بــه یــک همــکار خــوب و مناســب اســت. در بســیاری مــوارد فــرد اســتخدام شــده، بــه 
رغــم توانایی هــی تخصصــی در انجــام شــغل، بــا محیــط کار یــا همــکاران دچــار مشــکل شــده و شــغلش را تــرک می کنــد و یــا قهــراً تعدیــل 
می شــود و بدیــن ترتیــب ســرمایه گذارِی کارفرمــا بــه لحــاظ مالــی و زمانــی بــرای اســتخدام نیــروی مفیــد، هــدر مــی رود. بــرای جلوگیــری از 
ــا متقاضــی  ــد ت چنیــن خســارت هایی، کارفرمایــان بایــد در مراحــل اســتخدام، بویــژه در بخــش مصاحبــه، نهایــت دقــت ممکــن را مبــذول دارن

پذیرفتــه شــده، بــه جهــات متعــدد مــورد بررســی و تأییــد قــرار گرفتــه باشــد.
اینجاســت کــه بررســی ابعــاد روان شــناختی و ارتباطــی در مصاحبــۀ اســتخدامی اهمیــت باالیــی پیــدا می کنــد. در ادامــۀ ایــن بخــش، موضوعــات 

روان شناســی و ارتباطــِی مطــرح در مصاحبــۀ اســتخدامی را بیشــتر بررســی می کنیــم.
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مصاحبــۀ اســتخدامی ممکــن اســت طــی چنــد جلســۀ جداگانــه انجــام شــود کــه هــر یــک بــه موضوعــی متفــاوت اختصــاص دارد و یــا اینکــه 
تنهــا در یــک جلســه بــا حضــور چنــد مصاحبــه کننــده برگــزار شــود کــه در ایــن حالــت هــر یــک از مصاحبه کننــدگان از بعــدی متفــاوت شــما را 

مــورد ارزیابــی قــرار می دهنــد. در هــر صــورت، نتیجــۀ مصاحبــه، ترکیبــی از همــۀ ابعــاد مطــرح در ایــن فرآینــد خواهــد بــود.

22--11- حضور در جلسۀ مصاحبه- حضور در جلسۀ مصاحبه

ــور از  ــد. منظ ــی می باش ــرِی متقاض ــانه های ظاه ــه نش ــوط ب ــی آورد، مرب ــت م ــه دس ــی ب ــده از متقاض ــه کنن ــه مصاحب ــت هایی ک ــن برداش اولی
ظاهــر، لبــاس، حــرکات و گفتــار متقاضــی اســت. بایــد توجــه داشــته باشــید کــه ایــن نشــانه ها بــه دلیــل غیــرارادی و طبیعــی بــودن، بیشــتر از 

ــد داشــت. ــورد شــما خواهن ــا در م ــی در قضاوت ه ــر باالی ــکاء هســتند و تأثی ــل ات ــد، قاب ــان می کنی ــه بی ــی ک مطالب

لباس
ــه ای و ویژگی هــای  ــاس، نشــانگر شــخصیت اجتماعی-حرف ــط کار و شــغل شــما باشــد. لب ــا فرهنــگ محی ــگ ب ــد هماهن ــاس و پوشــش بای لب
ــی از  ــی، آگاه ــب های زیبای ــلیقه و درک تناس ــلختگی، س ــا ش ــم ی ــوان نظ ــراد می ت ــِش اف ــاس و پوش ــت. از لب ــان اس ــادی انس فردی-اعتق
ــت  ــی صحب ــل از اینکــه کالم ــاس و پوشــش شــما، قب ــوع لب ــن ن ــازمانی را تشــخیص داد. بنابرای ــف س ــادی و تعاری ــای اجتماعی-اعتق حیطه ه
کنیــد، اطالعــات زیــادی را در اختیــار مصاحبــه کننــده قــرار می دهــد کــه حتــی می توانــد در رونــد و مســیر مصاحبــه تأثیرگــذار باشــد. بــه عنــوان 
توصیــۀ کلــی، شــما بهتــر اســت ســطح اســتاندارد و معمــول را در محــل کار مــورد تقاضایتــان در نظــر بگیریــد و اندکــی اســتاندارد باالتــر را بــرای 

پوشــش خــود در جلســۀ مصاحبــه رعایــت کنیــد.

آداب رفتاری
هنــگام ورود بــه محــل مصاحبــه و ســپس جلســۀ مصاحبــه، قبــل از اینکــه مصاحبــۀ شــما آغــاز شــود، شــما بــا افــرادی برخــورد می کنیــد، فرمــی 
ــگاه شــما، کلماتــی  ــد. از همین جــای کار، طــرز ن ــا حاضریــن ســالم و شــاید احوال پرســی می کنی ــد و ب ــد، مدارکــی تحویــل می دهی ــر می کنی پ
ــا ناخــودآگاه برداشــِت  ــه شــکل خــودآگاه ی ــا ایســتادن  شــما، همگــی ب ــان، نحــوۀ نشســتن ی ــن و حــرکات بدنت ــد، راه رفت ــه کار می بری ــه ب ک
ــان، راحــت و صمیمــی و  ــوان انســان هایی ماننــد خودت ــه عن ــا دیگــران ب مصاحبــه کننــدگان را در مــورد شــما شــکل می دهــد. اینکــه چقــدر ب
در عیــن حــال، آگاه بــه آداب و رفتــار اجتماعــی هســتید؛ چگونــه بــه شــکل همزمــان بــرای خــود و دیگــران احتــرام قائــل می شــوید؛ در هنــگام 
نشســتن، ایســتادن یــا راه رفتــن، وقــار در عیــن افتادگــی داریــد؛ از الفاظــی محترمانــه و در عیــن حــال صمیمــی اســتفاده می کنیــد؛ حضــور در 
محیطــی ناآشــنا و برخــورد بــا افــرادی جدیــد تأثیــری بــر آرامــش فکــری شــما گذاشــته اســت یــا نــه؟ همــۀ ایــن فاکتورهــا بــه صــورت ناخــودآگاه 

اطالعاتــی را در مــورد شــما بــه مصاحبــه کننــده ارائــه می دهنــد. 

نحوۀ سخن گفتن
صــدا و لحــن شــما هنــگام ســخن گفتــن، پیام هــای بســیاری بــرای مخاطــب ارســال می کنــد. آرام و آهســته صحبــت کــردن،  ممکــن اســت، 
نشــانه ای از عــدم اعتمادبه نفــس یــا حتــی مخفــی کاری محســوب شــود. صحبــت بــا صــدای بیــش از انــدازه بلنــد نیــز عــالوه بــر آزار دهنــده 
ــی  ــدی فرآیندهــای ذهن ــا ُکن ــان ی ــد از عــدم اطمین ــت کــردن، مــی توان ــد صحب ــودن، نشــانه هایی از غــرور و خودمحــوری در خــود دارد. ُکن ب
حکایــت کنــد و در مقابــل، تنــد صحبــت کــردن، می توانــد ناشــی از عــدم تمرکــز و عــدم توجــه بــه مخاطــب باشــد. پــس صحبــت باصدایــی 
مالیــم و ســرعتی مناســب بهتریــن تأثیــر را خواهــد داشــت. در ایــن میــان داشــتن لهجه هــای محلــی، هیــچ ایــرادی نــدارد، البتــه بــه گونــه ای 

کــه مخاطــب مطالــب شــما را کامــاًل درک نمایــد.

زبان بدن
ــت ها و  ــت دس ــوۀ حرک ــت. نح ــراد اس ــخصیتِی اف ــای ش ــخیص ویژگی ه ــاد در تش ــل اعتم ــودآگاه و قاب ــای ناخ ــی فاکتوره ــدن یک ــان ب زب
ــی شــخصیتی  ــرای ارزیاب ــل اعتمــادی ب ــگام گــوش دادن، نشــانه های قاب ــا هن ــگام صحبــت کــردن و ی ــری آنهــا در هن ــا نحــوۀ قرارگی پاهــا ی
ــد. در  ــه می دهن ــرد ارائ ــز اطالعاتــی در مــورد ف ــده نی ــه کنن ــِز مصاحب ــل می ــا ایســتادن در مقاب ــی ی ــر روی صندل هســتند. چگونگــی نشســتن ب
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ــا ســخنان و  ــا ســخنان تان و ی ــگ ب ــده داشــته باشــید و حــرکات دســت هایتان هماهن ــاز و پذیرن ــی ب ــر اســت حالت ــا بهت ــن موقعیت ه ــۀ ای هم
ــدن و حــرکات مخاطــب هماهنــگ کنیــد،  ــا وضعیــت ب ــدن و حــرکات خــود را ب ــان باشــد. اگــر بتوانیــد وضعیــت ب عکس العمل هــای مخاطب ت
تأثیــر بهتــری بــر روی او خواهیــد گذاشــت. از حرکــت اضافــی نیــز خــودداری کنیــد زیــرا باعــث پراکندگــی حــواس و حتــی کالفگــی در طــرف 
ــرا تداعــی  ــد، زی ــد پاهــا( خــودداری کنی ــدن مانن ــر ارادی اعضــای ب ــل می شــوید. بعــالوه از حرکت هــای تیــک دار )یعنــی حرکت هــای غی مقاب

کننــدۀ اســترس و نگرانــی خواهــد بــود.

اعتماد به نفس
ــان و  ــن جــذب اطرافی ــراد در عی ــه اف ــق اســت. اینگون ــراد موف ــِی اف ــرور و خودپســندی، ویژگ ــدون غ ــردی، ب ــای ف ــود و توانایی ه ــه خ ــاور ب ب
صمیمیــت بــا آنهــا، قــادر بــه حفــظ حریــم شــخصی و حرفــه ای هســتند. چنیــن اشــخاصی، در محیــط کار، تکیه گاهــی بــرای همــکاران و کارفرمــا 

ــد.  ــاب می آین ــه حس ب

مهارت گوش دادن
گــوش دادن، یــک توانایــی بیــن فــردی اســت و شــامل چندیــن مهــارت می شــود. در یــک مکالمــه مــا دو جــزء داریــم؛ یــک طــرف گوینــده 
و طــرف مقابــل شــنونده اســت. گوینــده، فــردی اســت کــه تمایــل بــه بیــان خــود دارد و بــا ارائــۀ اطالعــات، موضوعــی را بــه مخاطــب انتقــال 
می دهــد. او تمایــل بــه تأثیرگــذاری دارد و نیازمنــد دریافــت تأییــد از ســوی شــنونده اســت. گوینــده، بــا اینکــه بایــد دارای مهارت هــای کالمــی 
ــر  و بیانــی باشــد کــه البتــه، مؤیــد توانایی هــای اوســت، در عیــن حــال نیازمنــد شــنیده شــدن و پذیرفتــه شــدن از ســوی شــنونده می باشــد. ب
عکــس، شــنونده، نیازمنــد مهارت هــای کالمــی نیســت و تالشــی بــرای طــرح مطلــب و دریافــت تأییــد از طــرف مقابــل نمی کنــد. در واقــع او 
در جایــگاه شــنیدن، قضــاوت و اعــالم نظــر اســت. از ایــن جهــت، شــنونده در جایــگاه قدرتمندتــری نســبت بــه گوینــده قــرار می گیــرد. بــه یــاد 
داشــته باشــید، صحبــت کــردن و ابــراز خــود، یــک نیــاِز ارضاءکننــده اســت، ولــی شــنیدن و همراهــی بــا گوینــده، کار و تالشــی اســت کــه بــرای 

احتــرام بــه گوینــده و ایجــاد حــس تأییــد و امنیــت در او، از طــرف شــنونده انجــام می شــود. 
در یــک مصاحبــۀ اســتخدامی، داوطلــب بایــد بتوانــد هــر دو نقــش را بــه درســتی ایفــا کنــد. او تنهــا در زمانــی صحبــت می کنــد کــه از او خواســته 
شــود و یــا الزم باشــد در مــورد موضــوع یــا ســوالی توضیــح دهــد. میــزان صحبــت کــردن و توضیحــات نیــز بایــد بــه میــزان الزم و مکفــی باشــد 
و از زیاده گویــی و تــالش مضاعــف بــرای اثبــات خــود و نمایــش توانمندی هــا و مهارت هــای خــود، خــارج از موضــوع، خــودداری کنــد. در ســایر 

زمان هــا، داوطلــب می بایســت یــک شــنوندۀ خــوب باشــد و از مهارت هــای مربوطــه اســتفاده کنــد. 
چند مورد از این مهارت ها:

- در چشم های گوینده نگاه کنید، البته نباید به او خیره شوید.
- با حرکات سر و چشم، واکنش متناسب با صحبت او داشته باشید.

ــه صحبت هــا واکنــش  ــه، نســبت ب ــه شــکل مؤدبان ــدی، ب ــن اصــوات تأیی ــد« و همچنی ــه، درســت می فرمایی ــد »بل ــدی مانن ــا کلمــات تأکی - ب
نشــان دهیــد.

- گاهی سوالی کوتاه در مورد مطلب از گوینده بپرسید، به طوریکه گوینده متوجه دقت شما نسبت به صحبت هایش بشود.
ــد،  ــی بپرس ــته از متقاض ــا داش ــه بن ــی را ک ــت اطالعات ــن اس ــی ممک ــد و حت ــه می ده ــش ادام ــه صحبت های ــتر ب ــده، بیش ــب گوین ــن ترتی بدی
خــودش بیــان کنــد. بــه یــاد داشــته باشــید، اگــر شــما بــه صحبت هــای فــردی بــا حالــت تأییــد گــوش کنیــد، در او ایــن حــس را ایجــاد می کنیــد 
کــه شــما هــم بــا آن صحبت هــا موافــق هســتید. بدیــن ترتیــب بجــای اینکــه مجبــور بــه دادِن پاســخ صحیــح بــه ســوال ها باشــید، کافــی اســت 
بــا مطالبــی کــه مصاحبــه کننــده می گویــد موافقــت نماییــد. در ایــن حالــت، مصاحبه کننــده حــس خوبــی نســبت بــه شــما دارد و می پذیــرد کــه 
همــکاری بــا شــما، مطلــوب و موفقیت آمیــز خواهــد بــود. البتــه در حقیقــت هــم همینطــور اســت، زیراکــه شــما قــادر بــه همراهــی و همدلــی بــا 

دیگــران هســتید. 

مسئولیت پذیری
مســئولیت پذیری، ویژگــی شــخصیتی اســت کــه شــما را قابــل اعتمــاد و اتــکاء می کنــد. در طــول مصاحبــه و در موقعیت هــای متعــددی میــزان 
ــه همــراه  ــا آنهــا را در پوشــه ای منظــم ب ــد؟ آی ــا همــۀ مــدارک خــود همــراه داری ــرد. آی ــرار می گی ــی ق مســئولیت پذیری متقاضــی مــورد ارزیاب
آورده ایــد؟ پوشــش مناســبی داریــد؟ وقتــی راجــع بــه ســوابق شــغلی قبلــی صحبــت می کنیــد، نقــش خــود را در انجــام کارهــا و یــا مشــکالت 

چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟ بــرای خــود چــه نقشــی در حــل مســائل و مشــکالت زندگــی قائــل هســتید؟ چــه برنامــه ای بــرای آینــده داریــد؟
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در همــۀ ایــن ســواالت، شــما نقــش و هویتــی بــرای خــود در کنــار ســایر عوامــل قائــل می شــوید. میــزان توجــه بــه نقــش خودتــان در تمــام 
ــذارد. ــش می گ ــه نمای ــما را ب ــئولیت پذیری ش ــائل، مس ــن مس ای

نگاه به زندگی
ــد،  ــا اینکــه آســتانۀ تحمــل پایینــی دارن ــد و ی ــه ســر می برن ــا در بحــران ب ــه زندگــی بدبیــن هســتند ی ــرادی کــه ب ــان از اســتخدام اف کارفرمای
حــذر می کننــد. آنهــا حداقــل در بــدو وروِد یــک نیــروی جدیــد، کمتریــن دردســر را می خواهنــد. بنابرایــن از طریــق ســواالتی ســعی می کننــد، 
وضعیــت روحی-روانــی و زندگــی شــخصِی متقاضــی را بســنجند. آنهــا از طریــق پرســش ها و همچنیــن بررســی رفتارهــا و واکنش هــای شــما 

ــر برســند. ــه پاســخ ســواالت زی ــد ب ســعی می کنن
دیدگاه شما در مورد زندگی چیست؟ 

چقدر امیدوار و مثبت هستید؟ 
چه برنامه هایی برای آینده تان دارید؟

چه نوع احساسی را به اطرافیان خود منتقل می کنید؟ 
حیطه های شخصی و حرفه ای را در زندگی چگونه تعریف می کنید؟ 

دیدگاه های شما چه نوع ارتباطی با شغل درخواستی شما دارند؟ 
آیا در شرایط بحرانی به سر می برید؟ 

تاب تحمل شما در شرایط بحرانی چقدر است؟ 
توجــه داشــته باشــید کــه کارفرمــا، بــرای دســتیابی بــه پاســخ ایــن ســوال ها لزومــًا آنهــا را مســتقیم از شــما نمی پرســد، بلکــه از پاســخ شــما بــه 

ــرد. ــن مــوارد می ب ــه ای ــی ب ســوال های دیگــر و واکنش هــای شــما، پ
ــود را در  ــی خ ــی، توانای ــای منطق ــا بحث ه ــتند و ب ــایی ها هس ــکالت و نارس ــل مش ــت و تحلی ــه صحب ــد ب ــراد عالقه من ــیاری از اف ــه: بس نکت
اســتدالل منطقــی و همچنیــن وســعت اطالعاتشــان را بــه نمایــش می گذارنــد. ولــی نکتــه اینجاســت کــه یــک کارفرمــا، نیازمنــد شــخصی بــا 
قــدرت تحلیــل بــاال در شــناخت و آنالیــز مشــکالت، نیســت. او بــه فــردی نیــاز دارد کــه بــه رغــم وجــود مشــکالت، بــا روحیــۀ بــاال و امیــد بــه 

زندگــی هــر چــه در تــوان دارد بــرای حــل مشــکالت بــه کار ببنــدد و تــا آخــر، پــر انــرژی و امیــدوار باقــی بمانــد.

قدردانی
تشــکر و قدردانــی را فرامــوش نکنیــد. در ابتــدا و انتهــای مصاحبــه، بابــت وقــت و توجهــی کــه صــرف مصاحبــه بــا شــما شــده، تشــکر و قدردانــی 

خــود را بیــان نماییــد.
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زمــان برگــزاری مصاحبــه حتمــًا کمــی زودتــر از زمــان تعییــن شــده، در محــل حاضــر باشــید تــا زمــان کافــی بــرای انجــام مراحــل احتمالــی قبــل 
از مصاحبــه را داشــته باشــید. بعــالوه تمامــی مــدارک مــورد نیــاز را بــه شــکل مرتــب بــا خــود همــراه بیاوریــد. 

در صورتیکه مصاحبۀ شما با تأخیر شما شروع شد، صبور باشید و در این مورد ابراز ناراحتی ننمایید. 

33--11- شروع مصاحبه- شروع مصاحبه

مصاحبــه، معمــواًل بــا معرفــی متقاضــی و ارائــۀ اطالعاتــی شــخصی آغــاز می شــود. ایــن اطالعــات می توانــد شــامل مشــخصات فــردی ماننــد، 
نــام، تاریــخ و محــل تولــد، محــل ســکونت، معرفــی اعضــای درجــه یــک خانــواده و شــغل آنهــا باشــد. ایــن بخــش، یــک شــروع ســاده محســوب 
ــن بخــش  ــۀ پاســخ های ای ــی در ارائ ــۀ اصل ــرار می دهــد. آرامــش و صداقــت، نکت ــی بدیهــی و ســاده را مــورد پرســش ق می شــود کــه اطالعات
اســت. بــه یــاد داشــته باشــید کــه از هــر پاســخ شــما، ممکــن اســت ســوال جدیــدی طــرح شــود و هــر پاســخ ناصحیــح یــا نامناســب، بالقــوه 

ــد. ــد، مشــکل ایجــاد کن ــی می آین ــه در پ ــد در ســواالتی ک می توان

گسترش سواالت
پــس از قســمت اطالعــات شــخصی، بســته بــه اینکــه مصاحبــه معطــوف بــه کــدام حیطــه باشــد، ســواالت بــه تناســب آغــاز می شــوند. هنــگام 
پاســخ دادن بــه ســواالت، تمامــی نکاتــی کــه در فصــل قبــل گفتــه شــد را رعایــت نماییــد و بــه شــکلی شــیوا، بــا آرامــش و رســا صحبــت کنیــد. 
هنــگام صحبــت، بــه فــرد ســوال کننــده نــگاه کنیــد و ســعی کنیــد نــگاه خــود را بــه ســمت ســایر حاضریــن نیــز بگردانیــد و آنهــا را بخشــی از 

فضــای ارتباطــی و گفتگــوی خــود نماییــد. 
در صورتیکــه رفــت و آمــدی در اتــاق انجــام شــد یــا عوامــل مخــِل تمرکــز در اتــاق وجــود داشــت، بــه آنهــا توجــه نکنیــد و تــالش نماییــد بــا 

خونســردی، تمرکــز خــود را بــر صحبت هایتــان یــا ســواالت حفــظ نماییــد. 

دلیل انتخاب شغل
ــه  ــا، نســبت ب ــد در کارفرم ــل می توان ــن دالی ــتِی ای ــت و درس ــرای انتخــاب شــغل اســت. اصال ــل متقاضــی ب ــم، دالی ــات مه یکــی از موضوع
مانــدگاری کارمنــد در آن شــغل، اطمینــان خاطــر ایجــاد کنــد. پاســخ های ســاده ای ماننــد اینکــه عالقــه دارم یــا رشــتۀ تحصیلــی مــن هســت، 
طبیعتــًا چنــدان قانــع کننــده نیســتند. الزم اســت در ایــن مــورد فکــر کنیــد و جنبه هــای مــورد عالقــه یــا مهــم آن شــغل را پیــدا کنیــد و از روی 
صداقــت آنهــا را بیــان نماییــد. ایــن دالیــل بایــد در حــدی باشــند کــه در شــرایطی کــه درآمــد آن شــغل پاییــن باشــد، یــا انجــام وظیفــه برایتــان 

دشــوار شــود نیــز شــما را در تــداوم بــه کار مجــاب نماینــد. 

رزومه
ــواالت  ــال، س ــن ح ــا ای ــی ب ــد، ول ــار دارن ــد را در اختی ــر کرده ای ــاًل پ ــه قب ــی ک ــما و فرم های ــۀ ش ــخه ای از رزوم ــا نس ــواًل مصاحبه کننده ه معم
متعــددی از شــما می پرســند کــه پاسخشــان در رزومــۀ شــما موجــود اســت. پــس بایــد پاســخ های شــما در هماهنگــی کامــل بــا اطالعاتــی باشــد 

ــد. ــی وارد کرده ای ــای قبل ــا در فرم ه ــته اید ی ــود نوش ــۀ خ ــه در رزوم ک

توانایی های فردی و تیمی
ــرای یــک  ــه نتیجــۀ مطلــوب برســید. توجــه داشــته باشــید کــه ب ــا ب ــا گروهــی از افــراد همــکاری کنیــد ت در اغلــب مشــاغل، شــما بایســت ب
کارفرمــا موفقیــت فــردِی کارمنــدان اهمیتــی نــدارد. او بــه دنبــال دســتیابی بــه اهــداف شــرکت یــا ســازمان متبوعــش اســت. بنابرایــن نیازمنــِد 
کارمندانــی اســت کــه بــه جــای تمرکــز بــر موفقیــت فــردی، بــر اهــداف جمعــی تمرکــز دارنــد و موفقیــت خــود را در گــرو موفقیــت تیمشــان 
می بیننــد. در مصاحبــه ممکــن اســت مســتقیم از شــما در مــورد نظرتــان راجــع بــه کار تیمــی و یــا همــکاری در تیــم پرســیده شــود و یــا اینکــه 

بــه شــکل غیــر مســتقیم قابلیــت و تمایــل شــما را در همــکاری بــا یــک تیــم بســنجند. 
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قابلیت حل مسئله
ــدرت  ــر، ق ــا مقام هــای باالت ــررات ســازمانی و هماهنگــی ب ــت مق ــم و رعای ــا تی ــوب کســی اســت کــه در عیــن همــکاری ب ــد مطل یــک کارمن
تصمیم گیــری و حــل مســئله بــه صــورت فــردی در مــوارد الزم را نیــز داشــته باشــد. کارمنــدی کــه بــرای هــر مســئله، نیــاز بــه کســب اجــازه 
و دریافــت دســتور دارد، خــود می توانــد معضلــی بــرای مدیــران باشــد. پــس قــوۀ تشــخیص مســئله، لــزوم اجــازه از مدیــران و حیطــۀ اختیــارات 
ــکاء  ــه چنیــن فــردی اعتمــاد و ات ــد ب ــرای یــک نیــروی متخصــص اســت و کارفرمــا می توان ــرای تصمیــم و عمــل، از ویژگی هــای ارزشــند ب ب

نمایــد.

سواالت عمومی و فرهنگی
ــا  ــد اینکــه، ســالی چنــد کتــاب می خوانیــد و ی ــا ســواالتی مواجــه می شــوید کــه فرهنــگ عمومــی و علمــی شــما را می ســنجند. مانن گاهــی ب
آخریــن کتابــی کــه خواندیــد چــه بــود؟ ســپس بــر اســاس پاســخ شــما ســواالت را گســترش می دهنــد. مثــال می پرســند، آن کتــاب راجــع بــه 
چــه موضوعــی بــود و بعــد دربــارۀ آن موضــوع پرسشــی مطــرح می کننــد. در ایــن مــوارد تــالش کنیــد، پاســخی بدهیــد کــه بتوانیــد در ادامــه 
اطالعــات الزم بــرای ســواالت ریزتــر را نیــز داشــته باشــید. در مجمــوع بــه یــاد داشــته باشــید کــه اگــر اهــل مطالعــه نباشــید و یــا بــه موضوعــی 

ــه ای دیگــر وانمــود نماییــد.  ــه گون ــًا توجــه نداشــته اید، در مصاحبــه نمی توانیــد ب حقیقت

سواالت مرتبط با کارفرما
یکــی از نــکات مــورد توجــه در مصاحبه هــای شــغلی، میــزان آشــنایی شــما بــا کارفرمــا اســت. بنابرایــن قبــل از مصاحبــه ســعی کنیــد از طریــق 
منابــع در دســترس ماننــد وبســایت ها و یــا هــر منبــع ممکــن دیگــر، اطالعــات اجمالــی نســبت بــه شــرکت و ســازمان مــورد نظــر کســب نماییــد 
و در پاســخ بــه ســواالت بــا عالقــه در مــورد آنهــا صحبــت نماییــد. گاهــی بــرای اینکــه میــزان ارزش و توانایــی خــود را نشــان دهیــد، کافیســت 
در مــورد ارزش هــا و توانایی هــای طــرف مقابلتــان صحبــت کنیــد. در واقــع، کســی کــه در گفتگــو بــه جــای تمرکــز بــر ارزش هــای خــود و تــالش 
بــرای اثبــات خــود، بــه ارزش هــای طــرف مقابــل توجــه می کنــد، معمــواًل از ارزش هــای خــودش اطمینــان دارد و تــالش زیــاده بــرای آن را الزم 
نمی بینــد.  ایــن روش، نشــانگر ویژگی هــای اعتمــاد بــه نفــس، روحیــۀ تیمــی و قابلیــت ایجــاد حرکــت و رشــد در شــما میباشــد و تأثیــر بســیار 

مطلوبــی بــر روی مصاحبــه کننــده می گــذارد.

از سواالت نابجا بپرهیزید
در طــول مصاحبــه گاهــی ســوالی بــرای متقاضــی پیــش می آیــد و یــا مصاحبــه کننــده فرصتــی بــرای پرســش در اختیــار او قــرار می دهــد. در 
ــاِت تخصصــی  ــال در مــورد بدیهی ــوان مث ــه عن ــا بی دقتــی شــما باشــد. ب ــد ســواالتی بپرســید کــه نشــانگر عــدم آگاهــی ی ایــن موقعیــت، نبای
در آن شــغل ســوال نکنیــد. یــا در مــورد مشــخصات کلــی آن شــرکت نپرســید، زیــرا شــما بایــد ایــن اطالعــات را خودتــان، قبــل از مصاحبــه 
به دســت آورده باشــید. از ســواالتی کــه پاســخ ســاده ای دارنــد نیــز بپرهیزیــد. همچنیــن از پرســیدِن ســواالتی کــه نشــانگر تردیــد شــما در تمایــل 

بــه همــکاری بــا آن شــرکت اســت نیــز خــودداری کنیــد. 
ــن  ــد و همچنی ــازمان باش ــغل و س ــه آن ش ــما ب ــۀ ش ــان دهندۀ عالق ــد نش ــش بای ــد، آن پرس ــرح کنی ــی مط ــد پرسش ــه می خواهی در صورتیک
ــد. ــدا کرده ای ــه یافتــن پاســخ چنیــن ســوالی پی ــاز ب ــرای رشــد آن دانــش، نی ــه موضــوع باشــد کــه ب ــۀ شــما نســبت ب ــدۀ دانــش پای تداعی کنن

پرهیز از ارضاء نیازهای روانی
هنــگام پاســخ دادن، در پــی ارضــاء نیازهــای روحــی خــود نباشــید، بلکــه بــه دنبــال تأثیــر مثبــت بــر مصاحبــه کننــده باشــید. تشــخیص مــرز ایــن 
ــب تکــراری در صحبت هــای شــما  ــا مطال ــد. چــه عادت هــا و ی ــاری خــود فکــر کنی ــه عادت هــای گفت دو از هــم، کار آســانی نیســت. کمــی ب
بــا دیگــران وجــود دارد؟ آیــا همــواره بــه دنبــال محــق جلــوه دادن خــود هســتید؟ یــا همیشــه تــالش می کنیــد خــود را فــردی موفــق و برنــده 
نشــان دهیــد؟ یــا نــه، ســعی می کنیــد خــود را مظلــوم و قربانــی معرفــی کنیــد؟ کمــی ســاختار گفتــاری و ارتباطــی خــود را تحلیــل کنیــد. وقتــی 
آن را شــناختید، می توانیــد مهــارش کنیــد و در مصاحبــۀ اســتخدامی بــه جــای اینکــه عادت هایتــان را اجــرا کنیــد، بــر اســاس موقعیــت و قاعــده، 

گفتــار خــود را تنظیــم نماییــد. 

تمرین و تکرار 
ــل انجــام هســتند و  ــه ســادگی قاب ــاری کــه مــورد بحــث قــرار دادیــم، ب ــا اینجــا متوجــه شــدید، بســیاری از ظرافت هــای رفت همانطــور کــه ت
می تواننــد نتیجــۀ مصاحبــه را بــه نفــع داوطلــب تغییــر دهنــد. ولــی در عمــل بســیاری از داوطلبــان بــه رغــم آگاهــی از ایــن مــوارد، قــادر بــه 
انجام شــان در جلســۀ مصاحبــه نیســتند. علــت ایــن موضــوع، اســترس و حجــم بــاالی مســائلی اســت کــه متقاضــی در جلســۀ مصاحبــه بایــد در 
نظــر بگیــرد. در ایــن شــرایط کــه نگــران نتیجــۀ مصاحبــه هســتید و تــالش می کنیــد بــر پاســخ بــه ســواالت طــرح شــده تمرکــز کنیــد، رفتــار و 
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حرکات تــان بــه وضعیــت طبیعــی کــه در طــول زندگــی آموختــه و بــه آن عــادت کرده ایــد بــاز می گــردد. بــه عنــوان مثــال اگــر اصــواًل فــردی 
کمــرو و خجالتــی باشــید، آرام حــرف خواهیــد زد، بــدن خــود را جمــع خواهیــد کــرد و بــا تردیــد پاســخ خواهیــد داد.

بــرای اینکــه بتوانیــد نــکات ذکــر شــده در قســمت های قبــل را رعایــت کنیــد، بایــد تمریــن داشــته باشــید و تــا حــدی بــه ایــن نــوع رفتــار عــادت 
کنیــد. بعــالوه تجربــه در مصاحبه هــای متعــدد بــه مــرور شــما را بــا فضــای مصاحبــه آشــنا می کنــد و حجــم عوامــل ناشــناخته را بــرای شــما 
کاهــش می دهــد کــه ایــن خــود، موجــب تســلط بیشــتر شــما و رفتــار آگاهانه تــر در ایــن شــرایط می شــود. بدیــن ترتیــب قــادر خواهیــد بــود، 

رفتارهــای طبیعــی خــود را بــه رفتارهــای کنتــرل شــده و آگاهانــه تبدیــل نماییــد.

عرضۀ قابلیت ها و توانایی ها
ســواالتی در مــورد مهارت هــای حرفــه ای از شــما پرســیده خواهــد شــد. شــما احتمــااًل دوره هــای مختلفــی گذرانده ایــد و مدارکــی بــرای اثبــات 
ــِی شــما و قــدرت اســتفاده از آن مهارت هــا در  ــِی عمل ــد. دقــت کنیــد کــه داشــتن مــدرِک فــالن مهــارت لزومــًا تأییــد کننــدۀ توانای آنهــا داری
شــغل نیســت. بــرای تأییــد توانایی هایتــان بایــد مثــال عملــی داشــته باشــید. یعنــی عــالوه بــر مــدرک شــرکت در دوره هــا، بایــد مثال هایــی از 
کاربــرد عملــی در پروژه هــا یــا موقعیت هــای عینــی ارائــه نماییــد. در ضمــن در طــرح مهارت هایتــان جانــب اعتــدال را رعایــت نماییــد و بیــش 
از انــدازه بــر مهــارت و برتــری خــود تأکیــد ننماییــد. بــه آنهــا اشــاره ای کنیــد و بــه ســوال ها در ایــن مــورد پاســخ قانــع کننــده و موجــز بدهیــد.
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44--11- وضعیت بدن- وضعیت بدن

1- از نشانه های استرس مانند مالیدن دست ها به هم پرهیز کنید.
2- بدن را در حالت آرام نگه دارید. نه شل و لخت باشید و نه حالت سخت و منقض داشته باشید.

3- درون صندلــی قائــم بــه حالــت مســلط بنشــینید. نــه لبــۀ صندلــی و بــه حالــت نامطمئــن باشــید و نــه در صندلــی فــرو رفتــه و حالــت لَخــت 
داشــته باشــید.   

4- پاهای خود را به صورت موازی و با فاصلۀ کم قرار دهید. پاهایتان را روی هم نیاندازید و یا زیادی از هم باز نکنید.
ــا  ــینه ی ــه س ــت ب ــورت دس ــه ص ــدن، ب ــوی ب ــت ها در جل ــتن دس ــد. از بس ــوده نگه داری ــاز و گش ــورت ب ــه ص ــن ب ــت ها را در طرفی 5- دس
صورت هــای دیگــر خــودداری کنیــد، زیــرا تداعــی کننــدۀ گارد بســته و تدافعــی یــا مقــاوم در برابــر پذیــرش و یــا حتــی طلبکارانــه خواهــد داشــت.

5- دست هایتان را بیش از حد تکان ندهید.
6- مراقــب حرکت هــای تیــک دار پاهایتــان باشــید. معمــواًل متوجــه ایــن موضــوع نمی شــویم، ولــی مخاطــب ســریعًا و بــه وضــوح متوجــه آن 

ــا انگشــتان، روی چیــزی نکوبیــد و ِرنــگ نگیریــد. می شــود. ب
7- در صورتیکــه حــق انتخــاب داریــد، در فاصلــۀ مناســبی از مصاحبه کننــده بنشــینید کــه نــه نزدیــک و نــه دور باشــد. در موقعیتــی بنشــینید کــه 

دیــد مناســبی نســبت بــه مصاحبه کننده هــا داشــته باشــید.
ــا گوینــدۀ طــرف مقابــل تنظیــم کنیــد، یعنــی حالــت او را تکــرار کنیــد. البتــه ایــن کار نبایــد، حالــت مصنوعــی و  8- وضعیــت بــدن خــود را ب

افراطــی داشــته باشــد.
9- هنــگام ایســتادن، صــاف بایســتید و غــوز نکنیــد. یعنــی بــدن را بــه حالــت خضــوع بیــش از حــد یــا عــدم اعتمــاد بــه نفــس جمــع نکنیــد. از 
ســوی دیگــر، ســینه را بیــش از حــد بــه جلــو و دســت ها را بــه حالــت غــرور، در طرفیــن بــه عقــب نبریــد. ایــن وضعیــت، حالتــی تهدید آمیــز 

ــد. ــی می کن را تداع

44--22- نحوۀ پاسخگویی- نحوۀ پاسخگویی

1- حتمًا به تمام سوال ها پاسخ دهید. اگر به دلیلی، سوالی را متوجه نشدید، درخواست کنید تا آن سوال را تکرار کنند.
2- از واژه ها و اصطالحات عامیانه در صحبت هایتان استفاده نکنید.

ــی  ــه از صحبت هــای طوالن ــد. البت ــه کنی ــه ســواالت ارائ ــح کوتاهــی در جــواب ب ــد و توضی ــر محــدود نکنی ــا خی ــه ی ــه بل 3- پاســخ هایتان را ب
هــم بپرهیزیــد.

4- کنتــرل گفتگــو را بــه مصاحبه گــر بدهیــد. یعنــی اجــازه دهیــد مســیر صحبــت را تعییــن کنــد، هــر جــا خواســت موضــوع را قطــع کنــد و هــر 
گاه جهــت صحبــت را عــوض کــرد، تبعیــت کنیــد. 

5- اگــر ســواالت چالــش برانگیــز مطــرح شــد، ابتــدا تمرکــز کنیــد، و در مــورد نحــوه و محــدودۀ پاســختان تصمیم گیــری کنیــد و پــس از آن 
ــد. ــی نماین ــد و شــما را دچــار پراکنده گوی ــه هــم بریزن ــد نظــم فکــری شــما را ب ــه ســواالت می توانن ــد. اینگون پاســخ دهی

6- تمرکــز و حضــور خــود را در جلســه حفــظ نماییــد. در طــول مصاحبــه، بــه چیــزی کــه لحظــۀ قبــل اتفــاق افتــاده، فکــر نکنیــد. حتــی اگــر 
احتمــال می دهیــد اشــتباه کــرده باشــید. اگــر بــه عقــب فکــر کنیــد، اتفاقــات لحظــه را از دســت می دهیــد و دچــار اشــتباهات مکــرر می شــوید.

7- تمامی تفکرات، ایده ها و پاسخ هایتان را به حس و حالی مثبت اندیش بیارایید. به هر چیزی با نگاه مثبت و امیدوارانه بنگرید.
8- هیچگاه بلوف نزنید.
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44--33- نکات رفتاری- نکات رفتاری

1- در رفتار و حرکات، چاشنی، عالقه و خوشبینی را اضافه کنید.
ــه نشــانگر  ــاری ک ــوع رفت ــر ن ــد. از ه ــرار دهی ــار جلســه ق ــود را در اختی ــت خ ــه ای، وق ــچ عجل ــدون هی ــا آرامــش و ب ــه ب 2- در طــول مصاحب

ــد.  ــگاه نکنی ــه ســاعت خــود ن ــال ب ــوان مث ــه عن ــد. ب ــز کنی شــتابزدگی باشــد، پرهی
3-  از دقت در وسایل یا برگه های روی میز مصاحبه کننده ها خودداری کنید.

4- بیش از حد زودتر از موعد به محل مصاحبه وارد نشوید.
5- بــه یــاد داشــته باشــید کــه مصاحبــۀ شــما از لحظــۀ ورود شــما بــه محــل، آغــاز شــده اســت و هــر حرکــت یــا گفتــۀ شــما در نتیجــۀ نهایــی 

تأثیرگــذار خواهــد بــود.
ــه آن محــل رفتــه و مســیر و همچنیــن ترافیــک احتمالــی اش را  6- اگــر محــل مصاحبــه را دقیــق نمی شناســید، بهتــر اســت چنــد روز قبــل ب

بســنجید.
7- اگر به شما چای یا خوردنی تعارف شد، ترجیحًا نپذیرید. زیرا ممکن است، تمرکز شما را بر هم زند.

8-  دســت دادن، امــر الزامــی بــه حســاب نمی آیــد. در مــورد آقایــان، بابــت دســت دادن، در بــدو ورود، بــه طــرف مقابلتــان توجــه کنیــد. اگــر او 
پیــش قــدم شــد و دســت دراز کــرد، دســت بدهیــد. در غیــر ایــن صــورت، شــما پیــش قــدم نباشــید.

9- قبل از مصاحبه غذاهایی که سیر و پیاز دارند و باعث بوی بد دهان می شوند، نخورید.
10- عطری مالیم بزنید.

11- کفش هایتان واکس زده باشند.



بخش 2احــکـاماحــکـام

1 تقلید و والیت فقیهتقلید و والیت فقیه

2 طهارتطهارت

3 احکام نمازاحکام نماز

4 روزهروزه

5 خمس و زکاتخمس و زکات

6 حجحج

7 احکام مالیاحکام مالی

8 احکام وکالتاحکام وکالت

9 احکام نکاحاحکام نکاح

10 سایر احکامسایر احکام



مصاحبۀ حضوری آزمون استخدامی18

11
فصلفصل  تقلیدتقلید

                                                                                                                        

11--11- تقلید- تقلید

عقیــده مســلمان بــه اصــول دیــن بایــد از روی دلیــل باشــد و نمی توانــد تقلیــد نمایــد، ولــی در احــکام غیــر ضــروری دیــن بایــد یــا مجتهــد باشــد 
کــه بتوانــد احــکام را از روی دلیــل بــه دســت آورد، یــا از مجتهــد تقلیــد کنــد، یعنــی بــه دســتور او رفتــار نمایــد، یــا از راه احتیــاط طــوری بــه 
وظیفــه خــود عمــل نمایــد کــه یقیــن کنــد تکلیــف خــود را انجــام داده اســت، مثــا اگــر عــده ای از مجتهدیــن عملــی را حــرام می داننــد و عــده 
دیگــر می گوینــد حــرام نیســت، آن عمــل را انجــام ندهــد، و اگــر عملــی را بعضــی واجــب و بعضــی مســتحب می داننــد آن را بجــا آورد. پــس 

کســانی کــه مجتهــد نیســتند و نمی تواننــد بــه احتیــاط عمــل کننــد، واجــب اســت از مجتهــد تقلیــد نماینــد.
مکلــف: کســی کــه بالــغ و عاقــل باشــد بــه حــد تکلیــف رســیده و بایــد دســتورات الهــی و احــکام اســامی را انجــام دهــد، بــه چنیــن شــخصی 

ــد. ــف می گوین مکل
بلوغ: نشانۀ بلوغ سه چیز است:

1- روییدن موی درشت زیر شکم باالی عورت
2- بیرون آمدن منی در هر حال

3- تمام شدن سن 15 سال قمری برای پسر و تمام شدن 9 سال قمری برای دختر
شناخت مجتهد و اعلم:

مجتهد و اعلم را از سه راه می توان شناخت: 
اول: آنکه خود انسان یقین کند، مثل آنکه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد. 

دوم: آنکــه دو نفــر عالــم عــادل کــه می تواننــد مجتهــد و اعلــم را تشــخیص دهنــد، مجتهــد بــودن یــا اعلــم بــودن کســی را تصدیــق کننــد، بــه 
شــرط آنکــه دو نفــر عالــم عــادل دیگــر بــا گفتــه آنــان مخالفــت ننماینــد. 

ســوم: آنکــه عــده ای از اهــل علــم کــه می تواننــد مجتهــد و اعلــم را تشــخیص دهنــد و از گفتــه آنــان اطمینــان پیــدا می شــود، مجتهــد بــودن 
و یــا اعلــم بــودن کســی را تصدیــق کننــد.

مرجع تقلید
مرجــع تقلیــد مجتهــدی اســت کــه گروهــی از شــیعیان در مســائل فقهــی بــر اســاس فتــاوای او عمــل می کننــد و وجوهــات شــرعی را در اختیــار 
او قــرار می دهنــد. مرجعیــت، باالتریــن مقــام مذهبــی در بیــن شــیعیان دوازده امامــی اســت. ایــن مقــام، انتصابــی نیســت و معمــوال شــیعیان بــا 
پــرس و جــو از روحانیــان و عالمــان دینــی، کســانی را کــه صاحــب ایــن صاحیــت باشــند، شناســایی می کننــد. مهم تریــن شــرط احــراز ایــن 
جایــگاه، برتــری علمــی نســبت بــه ســایر مجتهــدان اســت. پیــروان مرجــع تقلیــد نیــز ُمَقلـِّـدان او خوانــده می شــوند. نظــرات فقهــی مراجــع تقلیــد 

در کتابــی بــا نــام رســاله توضیــح المســائل منتشــر می  شــود.

احکام تقلید
ــغ، عاقــل، شــیعه دوازده امامــی و  ــد کــرد کــه مــرد، بال ــد تقلی ــه دســتور مجتهــد اســت و از مجتهــدی بای ــد در احــکام، عمــل کــردن ب - تقلی
حــال زاده و زنــده و عــادل باشــد. بنابــر احتیــاط واجــب بایــد از مجتهــدی تقلیــد کــرد کــه حریــص بــه دنیــا نباشــد و از مجتهدیــن دیگــر اعلــم 

باشــد، یعنــی در فهمیــدن حکــم خــدا از تمــام مجتهدیــن زمــان خــود اســتادتر باشــد.
نکتــه: تقلیــد ابتدایــی از مجتهــدی کــه از دنیــا رفتــه جایــز نیســت، ولــی اگــر مجتهــدی کــه فــرد از او تقلیــد می کنــد، از دنیــا بــرود و او اعلــم 

باشــد، بقــای بــر تقلیــد او واجــب اســت.
ــودن او دارد، بلکــه اگــر احتمــال  ــم ب ــه اعل ــد از کســی تقلیــد کنــد کــه گمــان ب ــه احتیــاط واجــب بای - اگــر شــناختن اعلــم مشــکل باشــد، ب
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ضعیفــی هــم بدهــد کــه کســی اعلــم اســت و بدانــد دیگــری از او اعلــم نیســت بــه احتیــاط واجــب بایــد از او تقلیــد نمایــد. اگرچنــد نفــر در نظــر 
او اعلــم از دیگــران و بــا یکدیگــر مســاوی باشــند بایــد از یکــی از آنــان تقلیــد نمایــد.

- اگر مجتهد در بیان مسائل شرعی نظری قطعی و خالی از احتیاط داشته باشد، به این بیان مجتهد فتوی می گویند.
- بــه دســت آوردن فتــوی یعنــی دســتور مجتهــد چهــار راه دارد: اول: شــنیدن از خــود مجتهــد. دوم: شــنیدن از دو نفــر عــادل کــه فتــوای مجتهــد 
را نقــل کننــد. ســوم: شــنیدن از کســی کــه مــورد اطمینــان و راستگوســت. چهــارم: دیــدن در رســاله مجتهــد در صورتــی کــه انســان بــه درســتی 

آن رســاله اطمینــان داشــته باشــد.
اقسام احکام

واجب: حکمی است که باید انجام داد و ترک آن گناه است. 

کارهای واجب بر دو نوع هستند: 1( واجب عینی 2( واجب کفایی
واجب عینی، کاری است که همۀ مکلفین باید انجام دهند و اگر یکی انجام داد، از دیگران ساقط نمی شود.

واجب کفایی، کاری است که اگر بعضی انجام دهند، از دیگران ساقط شده و الزم نیست دیگران انجام دهند.
مستحب: کاری که انجام آن پسندیده تر است و موجب رضای خدا و صاح انسان است.

حرام: کاری که نباید انجام داد و انجام آن گناه است و موجب عذاب آخرت می شود. 

مکروه: کاری که ترک و انجام ندادِن آن بهتر است، ولی انجامش عذاب آخرت ندارد. 

مباح: کاری که انجام یا ترک آن از نظر دین برابر است و بستگی به تمایل انسان دارد. 

11--22- والیت فقیه- والیت فقیه

والیت فقیه یعنی حکومت فقیه عادل و دین شناس. 
والیــت فقیــه در رهبــری جامعــۀ اســامی و ادارۀ امــور اجتماعــی ملــت اســامی در هــر عصــر و زمــان از ارکان مذهــب حقــۀ اثنــی عشــری اســت 
کــه ریشــه در اصــل امامــت دارد. عـــدم اعتقــاد بــه والیــت فقیــه، اعــم از ایــن کــه بــر اثـــر اجتهــاد باشـــد یــا تقلیـــد، در عصــر غیبــت حضــرت 
حجــت )عــج( موجــب ارتــداد و خــروج از دیــن اســام نمــی شــود، و اگــر کســی بــه نظــر خــود بــر اســاس اســتدالل و برهــان بــه عــدم اعتقــاد 

بــه آن رســیده باشــد معــذور اســت، ولــی ترویــج اختــاف و تفرقــه بیــن مســلمانان بــرای او جایــز نیســت.

ضرورت والیت فقیه 
دیــن حنیــف اســام کــه آخریــن دیــن آســمانی اســت، تــا روز قیامــت اســتمرار دارد و دیــن حکومــت و ادارۀ امــور جامعــه اســت. لــذا همــۀ طبقــات 
جامعــۀ اســامی ناگزیــر از داشــتن ولــی امــر و حاکــم و رهبــر هســتند تــا امــت اســامی را از شــر دشــمنان اســام و مســلمین حفــظ نمایــد، و از 
نظــام جامعــۀ اســامی پاســداری نمــوده و عدالــت را در آن برقــرار و از ظلــم و تعــدی قــوی بــر ضعیــف جلوگیــری نمایــد، و وســایل پیشــرفت و 

شــکوفایی فرهنگــی، سیاســی و اجتماعــی را تأمیــن کنــد. 
توجه: والیت فقیه، حکم شرعی تعبدی است که مورد تأیید عقل نیز می باشد.

قلمرو والیت فقیه
همــۀ مســلمانان بایــد از اوامــر والیــی و دســتورات حکومتــی ولــی فقیــه اطاعــت نمــوده و تســلیم امــر و نهــی او باشــند. ایــن حکــم شــامل فقهــای 

عظــام هــم می شــود چــه رســد بــه مقلدیــن آنــان.
تصمیمــات و اختیــارات ولــی فقیــه در مــواردی کــه مربــوط بــه مصالــح عمومــی اســام و مســلمین اســت، در صــورت تعــارض بــا اراده و اختیــار 

آحــاد مــردم، بــر اختیــارات و تصمیمــات آحــاد امــت، مقــدم و حاکــم اســت.
احکام والیی ولی فقیه 

احــکام والیــی و انتصابــات صــادره از طــرف ولــی امــر مســلمین اگــر هنــگام صــدور، موقــت نباشــد، همچنــان اســتمرار دارد و نافــذ خواهــد بــود، 
مگــر ایــن کــه ولــی امــر جدیــد مصلحتــی در نقــض آنهــا ببینــد و آنهــا را نقــض کنــد.

ــی امــر  ــه ول ــر آن اختصــاص ب ــا و ســرقت( در زمــان غیبــت هــم واجــب اســت، و والیــت ب اجــرای حــدود:  اجــرای حــدود ) مثــل حــد زن
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ــلمین دارد مس
مقدم بودن اختیارات ولی فقیه بر اختیارات آحاد امت 

ویژگی های مرجع تقلید و ولی فقیه
مهم ترین این شرایط، که مورد اتفاق نظر و اجماع علما و فقها مي باشد از این قرار است:

بلــوغ، عقــل، ایمــان، عدالــت، مــرد بــودن، مجتهــد مطلــق بــودن، زنــده بــودن، حــال زاده بــودن، اعلمیــت، نداشــتن تکیــه بــه دنیــا و مــال و 
ــزکاری و پارســایی(. ــروت و داشــتن ورع )پرهی ث

اینهــا شــرایط مرجــع تقلیــد و رهبــر اســت. هــر کــس یکــي از ایــن صفــات و شــرایط را نداشــته باشــد، نمي توانــد رهبــر و مرجــع تقلیــد شــود و 
ــد. ــدا نمي کن حــق والیــت پی

1- بلوغ

اولیــن شــرط مرجــع تقلیــد شــدن و رهبــري، رســیدن بــه ســن بلــوغ مي باشــد. بنابرایــن، اگــر کســي در دوران کودکــي و قبــل از بلــوغ رســمي، 
از نظــر علمــي و فقهــي، بــه درجــۀ اجتهــاد و اســتنباط برســد، نمي توانــد مرجــع تقلیــد و یــا رهبــر مســلمانان شــود.

این مسأله، فقط در غیر معصوم شرط مي باشد.
2- عقل

شخص فقیه و مجتهد باید عاقل باشد تا به منصب رهبري و یا مرجعیت نائل شود، 
3- ایمان

ــر دوازده امامــي  ــد از مســلمان غی ــد مســلماِن دوازده امامــي باشــد. تقلی ــر مســلمانان بای ــد و رهب ــن اســت کــه مرجــع تقلی منظــور از ایمــان ای
ــد. ــذ نمي باش ــز ناف ــري او نی ــت، و رهب ــح نیس صحی

4- عدالت

یکــي دیگــر از شــرایط مهــم مرجعیــت و رهبــري در اســام، داشــتن » عدالــت « اســت. مقابــل عدالــت، فســق اســت؛ یعنــي اگــر کســي عــادل 
نباشــد، فاســق اســت، امــا حالتــي نیــز بیــن عدالــت و فســق وجــود دارد کــه » وثاقــت « و موثــق بــودن اســت.

پس، رهبر و مرجع باید عادل باشد حتي موثق بودن نیز کافي نیست، اما عدالت و عادل بودن چیست و چه مفهومي دارد ؟
تعریف فقهي آن چنین است:

»عادل کسي است که هیچ گاه مرتکب گناه کبیره نشود و بر گناه صغیره نیز تکرار و اصرار نورزد.«
5-  مرد بودن

یکــي دیگــر از اوصــاف و شــرایطي کــه بــراي مرجعیــت ذکــر شــده مــرد بــودن اســت؛ طبــق ایــن قــول، زن مجتهــد نمي توانــد مرجــع تقلیــد 
ــذا در صــورت فقاهــت نیــز والیــت پیــدا نمي کنــد. باشــد و ل

6- اجتهاد مطلق

یکي از شرایط مرجع تقلید و رهبري، » مجتهد مطلق « بودن است.
مجتهــد متجــزي ) مجتهــدي کــه در چنــد مــورد محــدود، داراي اســتنباط و فتــوا مي باشــد نمي توانــد مرجــع تقلیــد بشــود؛ امــا کســي کــه در 
اکثــر مســائل و احــکاِم مبتــا بــه فقهــي، داراي قــدرت اســتنباط مي باشــد، مي توانــد مرجــع تقلیــد شــود، مشــروط بــر ایــن کــه مجتهــدي کــه 

از او اعلــم باشــد، در قیــد حیــات و زندگــي نباشــد. 
دلیل فقهي و شرعي این شرط، احادیث و روایاتي است که از امامان معصوم علیهم السام روایت شده است.

7- حیات

یکــي دیگــر از شــرایط مرجعیــت و زعامــت، حیــات و زنــده بــودن مي باشــد. کســي نمي توانــد ابتــداءاً از شــخص مــرده تقلیــد نمایــد؛ امــا اگــر 
کســي از مجتهــد و فقیــه زنــده اي تقلیــد نمایــد و او بمیــرد، در صورتــي کــه یــک مجتهــد زنــدۀ دیگــر اجــازه بدهــد، آن گاه مي توانــد در تقلیــد 
خــود باقــي بمانــد و ایــن، اصطاحــًا » بقــاي بــر میــت « نامیــده مي شــود. بــا توجــه بــه ایــن کــه خــود بقــاي بــر میــت بایــد بــا اجــازه و تقلیــد 
از مجتهــد زنــده صــورت بگیــرد، مي تــوان گفــت کــه اساســًا تقلیــد از زنــده اســت و نــه مــرده و میــت. ایــن ویژگــي خــاص فقــه شــیعي اســت.
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امــا بــرادران اهــل تســنن، تقلیــد از مــرده را جایــز مــي شــمارند، چنــان کــه پیــروان مذاهــب چهارگانــه معــروف حنفــي، مالکــي، شــافعي و حنبلــي، 
از علمایــي کــه صدهــا ســال پیــش مــرده و از دنیــا رفته انــد، تقلیــد مي کننــد.

8- حالل زادگي

یکي دیگر از شرایط مرجعیت و مقام افتا، حال زادگي است.
بنابراین، زنا زاده و حرام زاده نمي تواند مرجع تقلید شود و زعامت پیدا کند، هر چند داراي مقام اجتهاد باشد. 

9- اعلم بودن

قاطبۀ علما و فقهاي اسام معتقدند که مرجع تقلید باید از دیگر مجتهدان، افضل، اعلم و اورع ) با تقواتر ( باشد.
10- جاه طلب و حریص به دنیا نباشد

یکــي دیگــر از شــرایط رهبــري و مرجعیــت ایــن اســت کــه نســبت بــه دنیــا حریــص و در صــدد طلــب مــال و ثــروت و جــاه دنیــا و عاقــه منــد 
بــه آن نباشــد و در جمــع آوري و تحصیلــش نکوشــد.

شرایط و صفات رهبر در قانون اساسی
بنا بر اصل 109 قنون اساسی شرایط رهبر:

1- صاحیت علمی و تقوای الزم برای افتا در ابواب مختلف فقه
2- عدالت و تقوای الزم برای رهبری امت اسامی

3- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد، مقدم است.

وظیفه مردم نسبت به رهبر و حکومت اسالمی
همان طــور کــه رهبــر جامعــه نســبت بــه مــردم مســئولیت هایی دارد، مــردم نیــز در برابــر رهبــری وظایفــی دارنــد کــه بایــد بــه انجــام آنهــا قیــام 

کننــد. بــرای شــناخت آنهــا، بــه ســراغ آیــات قــرآن کریــم می رویــم تــا برخــی از ایــن وظایــف را بــه دســت آوریم:
1.مردم مسئولیت دارند از رهبر جامعه تبعیت کنند و پایبند قوانین و مقررات حکومت اسامی باشند.)سوره طه،آیه90(

2.بــرای اجــرای قوانیــن اســام، پیشــرفت جامعــه و نــاکام گذاشــتن دشــمنان خــدا و مــردم، از خــود اســتقامت و پایــداری نشــان دهنــد. زیــرا بــا 
تشــکیل حکومــت اســامی، منافــع ظالمــان و مســتکبران بــه خطــر می افتــد و آنــان بــا تمــام امکانــات و ابزارهایــی کــه دارنــد، می کوشــند کــه 

مــردم را دچــار ســختی و مشــکات کننــد تــا باالخــره دســت از حــق طلبــی خــود بردارند.)ســوره هود،آیــه112(
3.وحــدت و همبســتگی اجتماعــی خــود را بــر محــور رهبــری جامعــه حفــظ کننــد تــا قدرت هــای ســتمگر نتواننــد در کشــور اســامی نفــوذ کننــد 

و عــزت و اســتقال جامعــه را بــه خطــر اندازنــد.
4.خود را برای مقابله با ظالمان و مستکبران آماده کنند، به طوری که آنان فکر تهاجم به سرزمین اسامی را در سر نپرورانند.

ــا ایجــاد می کننــد،  ــم در دنی ــا بتواننــد در شــرایط پیچیــده ای  کــه قدرت هــای ظال ــد ت 5.آگاهی هــای سیاســی و اجتماعــی خــود را افزایــش دهن
تصمیمــات صحیــح بگیرنــد و درســت عمــل کننــد.

6.خیرخواه و نصیحت گر و یاری دهنده رهبر باشند.
7.وظیفــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را بــا روش هــای درســت و تاثیرگــذار انجــام دهنــد و مانــع گســترش بدی هــا و زشــتی ها و کم رنــگ 

ــد. ــا گردن ــا و نیکی ه شــدن خوبی ه
8.در جهت آبادانی کشور بکوشند.

9.در حفظ اموال عمومی تاش کنند.
10.منافع کّل جامعه و نظام اسامی را بر منافع فردی خود ترجیح دهند.

امام علی)ع( می فرمایند:
»... بزرگ تریــن حّقــی کــه خــدا واجــب کــرده اســت، حــق رهبــر بــر مــردم و حــق مــردم بــر رهبــر اســت، حقوقــی کــه خداونــد بــر هــر یــک 
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از ایــن دو نســبت بــه هــم واجــب کــرده و آن را ســبب دوســتی و الفــت آنــان و ارجمنــدی  دین شــان قــرار داده اســت، مــردم جــز بــه صــاح 
حاکمــان، اصــاح نپذیرنــد و حاکمــان جــز بــه پایــداری مــردم، نیکــو نگردنــد، پــس هنگامــی کــه مــردم، وظیفــه خــود را نســبت بــه حاکــم انجــام 

دادنــد و حاکــم نیــز حــق آنــان را ادا کــرد، حــق در میــان جامعــه ارزشــمند می شــود.«
امــام علــی )ع( همچنیــن در خطبــه 34 نهــج الباغــه، در مــورد وظایــف متقابــل مــردم و حکومــت مــی فرماینــد: »ای مــردم، مــرا بــر شــما و 
شــما را بــر مــن حقــی واجــب شــده اســت؛ حــق شــما بــر مــن آن کــه از خیــر خواهــی شــما دریــغ نــورزم و بیــت المــال را میــان شــما عادالنــه 
تقســیم کنــم و شــما را آمــوزش دهــم تــا بــی ســواد و نــادان نباشــید و شــما را تربیــت کنــم تــا راه و رســم زندگــی را بدانیــد. و امــا حــق مــن 
بــر شــما ایــن اســت کــه بــه بیعــت بــا مــن وفــادار باشــید و در آشــکار و نهــان برایــم خیــر خواهــی کنیــد. هــر گاه شــما را فــرا خوانــدم اجابــت 

نماییــد و فرمــان دادم اطاعــت کنیــد.«

وظایف و اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی
وظایف و اختیارات و مسئولیت رهبری وظایف و اختیارات ولی فقیه در اصل یکصد و دهم چنین بیان شده است:

1- تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2ـ نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام.

3ـ فرمان همه پرسی. 
4ـ فرماندهی کل نیروهای مسلح.

5ـ اعان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
6ـ نصب و عزل و قبول استعفاء:

الــف( فقهــای شــورای نگهبــان ب( عالــی تریــن مقــام قــوه قضائیــه ج( رئیــس ســازمان صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی ایــران د( رئیــس 
ســتاد مشــترک ه( فرماندهــی کل ســپاه پاســداران انقــاب اســامی و( فرماندهــان عالــی نیروهــای نظامــی و انتظامــی

7- حل اختاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
8ـ حل معضات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

9ـ امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم.
ــا در نظــر گرفتــن مصالــح کشــور پــس از حکــم دیــوان عالــی کشــور بــه تخلــف وی از وظایــف قانونــی یــا رأی  10ـ عــزل رئیــس جمهــور ب

ــر اســاس اصــل 89. مجلــس شــورای اســامی بــه عــدم کفایــت وی ب
11ـ عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسامی پس از پیشنهاد رئیس قوه و قضائیه.

وظایف و اختیارات ولی فقیه از دید فقه
والیت فقیه در حوزه نیازها و مصالح اجتماعی والیت دارد و مقصود از والیت مطلقه فقیه همین می باشد.

بــر ایــن اســاس وظایــف و اختیــارات مقــام معظــم رهبــری در ارتبــاط بــا مســائل کلــی کشــور و سیاســت گذاری های کان آن اســت و ایشــان 
همــواره دســتورالعمل و رهنمودهــای الزم را ارائــه و بــر حســن اجــرای سیاســت های کلــی نظــارت دقیــق و مســتمر دارنــد و در مقابــل مشــکات 
ــری  ــائل را پیگی ــان مس ــق آن ــد و از طری ــدارهای الزم را می دهن ــرات و هش ــه تذک ــئوالن مربوط ــه مس ــه ب ــود در جامع ــایی های موج و نارس
می کننــد. مقــام رهبــری ـ بــه جــز فرماندهــی نیروهــای مســلح ـ هیــچ گونــه مســئولیت اجرایــی در کشــور نــدارد و نقــش اساســی ایشــان هدایــت 

ــری از انحــراف آن اســت. ــری جهت گیری هــای انقــاب و نظــام و جلوگی و رهب

11--33- سؤاالت فصل یک- سؤاالت فصل یک

 1 در چه اموری باید از مجتهد تقلید کرد؟
احکام دین

 2 معنای تقلید در احکام چیست؟
عمل نمودن به دستورات مجتهد در احکام دینی



23 احکام / تقلید و والیت فقیه

 3 بر چه کسانی تقلید الزم است؟
افرادی که مجتهد نیستند و قادر به انجام احتیاط هم نیستند.

 4 شرایط مجتهد اعلم برای تقلید چیست؟
از مجتهدی باید تقلید کرد که مرد و بالغ و عاقل و شیعه دوازده امامی و حال زاده و زنده و عادل باشد. بنابر احتیاط واجب باید از مجتهدی تقلید کرد 

که حریص به دنیا نباشد و از مجتهدین دیگر اعلم باشد، یعنی در فهمیدن حکم خدا از تمام مجتهدین زمان خود استادتر باشد.

 5 اقسام احکام کدامند؟
1( واجب 2( مستحب 3( حرام 4( مکروه 5( مباح

 6 فتوی چیست؟
بیان قطعی و خالی از احتیاط مجتهد در ورد مسائل شرعی را فتوی می گویند.

 7 اعمال مباح چه هستند؟
مباح: کاري که انجام یا ترک آن از نظر دین برابر است و بستگي به تمایل انسان دارد. 

 8 چگونه باید مجتهد اعلم را شناخت؟
مجتهد و اعلم را از سه راه می توان شناخت: 

اول: آنکه خود انسان یقین کند.
دوم: آنکه دو نفر عالم عادل که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند مجتهد یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند.

سوم: آنکه عده ای از اهل علم که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند.

 9 تقلید در اصول دین چه حکمی دارد؟
مسلمانان نباید در اصول دین تقلید نمایند. 

 10 چه کسی را مکلف می گویند؟
فردی که به بلوغ رسیده و عاقل است، مکلف به انجام دستورات الهی و احکام اسامی است.

 11 منظور از اعلم چیست؟
مجتهد اعلم کسی است که در استخراج احکام الهی از سایر مجتهدان استادتر باشد.

 12 ولی فقیه کیست؟
ولی فقیه، فقیهی عادل و دین شناس است و حاکم بر جامعۀ اسامی است.

 13 وظیفه ولی فقیه چیست؟
وظایف و اختیارات مقام معظم رهبري در ارتباط با مسائل کلي کشور و سیاست گذاري هاي کان آن است و ایشان همواره دستورالعمل و رهنمودهاي 

الزم را ارائه و بر حسن اجراي سیاست هاي کلي نظارت دقیق و مستمر دارند و در مقابل مشکات و نارسایي هاي موجود در جامعه به مسئوالن 
مربوطه تذکرات و هشدارهاي الزم را مي دهند و از طریق آنان مسائل را پیگیري مي کنند. نقش اساسي ایشان هدایت و رهبري جهت گیري هاي 

انقاب و نظام و جلوگیري از انحراف آن است.

 14 وظیفه مردم درقبال ولی فقیه چیست؟
1- از رهبر جامعه تبعیت کنند.

2- براي اجراي قوانین اسام، پیشرفت جامعه و ناکام گذاشتن دشمنان خدا و مردم، از خود استقامت و پایداري نشان دهند.
3- وحدت و همبستگي اجتماعي خود را بر محور رهبري جامعه حفظ کنندو

4- خود را براي مقابله با ظالمان و مستکبران آماده کنند.
5- آگاهي هاي سیاسي و اجتماعي خود را افزایش دهند.

6- خیرخواه و نصیحت گر و یاري دهنده رهبر باشند.
7- وظیفه امر به معروف و نهي از منکر را با روش هاي درست و تاثیرگذار انجام دهند.

8- در جهت آباداني کشور بکوشند.
9- در حفظ اموال عمومي تاش کنند.

10- منافع کّل جامعه و نظام اسامي را بر منافع فردي خود ترجیح دهند.

 15 چندتا مرجع تقلید نام ببر.
تعدادی از مراجع عظام تقلید در قید حیات عبارتند از:

حضرت آیت اهلل العظمی سید علی سیستانی حضرت آیت اهلل العظمی حسین وحید خراسانی  
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حضرت آیت اهلل العظمی لطف اهلل صافی گلپایگانی حضرت آیت اهلل العظمی سید موسی شبیری زنجانی  
حضرت آیت اهلل العظمی سید محمد صادق روحانی حضرت آیت اهلل العظمی سید علی خامنه ای 

حضرت آیت اهلل العظمی ناصر مکارم شیرازی حضرت آیت اهلل العظمی حسین مظاهری  

 16 سوال مذهبی داشته باشی چطور جوابشو پیدا میکنی؟
پاسخ سواالت مذهبی را می توان از رساله، یا سایت مراجع پیدا کرد. همچنین از امام جماعت عالم می توان پرسید.

 17 تفاوت مرجع تقلید با ولی فقیه چیست؟
مرجع تقلید، مجتهد جامع الشرایطی است که احکام شرعی را از منابع اسامی استنباط می کند و طبق آن فتوا می دهد و بر مردم الزم است از وی 
تقلید نمایند. اما ولی فقیه، گذشته از علم به قوانین الهی و عدالت و اجتهاد باید دارای احاطه بر سیاست های دینی، شجاعت و مدیریت کافی برای 

رهبری جامعه اسامی بوده و از مسائل اجتماعی و سیاسی روز آگاه باشد.

 18 ضرورت وجود ولی فقیه چیست؟
اسام، دین حکومت و ادارۀ امور جامعه است. لذا همۀ طبقات جامعۀ اسامي ناگزیر از داشتن ولي امر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسامي را از شر 

دشمنان اسام و مسلمین حفظ نماید، و از نظام جامعۀ اسامي پاسداري نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدي قوي بر ضعیف جلوگیري 
نماید، و وسایل پیشرفت و شکوفایي فرهنگي، سیاسي و اجتماعي را تأمین کند.

 19 ویژگی های ولی فقیه چیست؟
بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، مرد بودن، مجتهد مطلق بودن، زنده بودن، حال زاده بودن، اعلمیت، تکیه به دنیا و مال و ثروت نداشتن و داشتن ورع 

)پرهیزکاری و پارسایی(.

 20 چه دلیل عقلی برای اثبات والیت فقیه وجود دارد؟
اواًل حکومت و اداره جامعه، مستلزم دخالت در بخش های گوناگون زندگی مردم و ایجاد محدودّیت و تعیین مقّررات در امور اقتصادی، فرهنگی، 

اجتماعی، سیاسی، نظامی و غیره است و اعمال حاکمّیت بر مردم و دخالت در سرنوشت ایشان، نیازمند حّق حاکمّیت است. 
ثانیاً حاکمیت و والیت بر مردم، از شؤون  الهی است. خداوند مالک حقیقی جهان است و باید اجازه حاکمّیت دهد و این حق الهی، در مرتبه نخست، 

به پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله( و امامان معصوم )علیهم السام( داده شده است تا به تدبیر و امامت  سیاسی جامعه بپردازند.
ثالثًا در عصر غیبت که مردم از فیض حضور معصوم )علیه السام( محرومند، با توّجه به ضرورت حکومت و نیازمندی جامعه به دولت، باید خداوند 
اجازه حاکمّیت و اجرای قوانین شرعی را به کسی که پس از معصوم )علیه السام( اصلح از دیگران است و شایستگی بیشتری در امامت دارد، داده 

باشد. 
در نتیجه، خداوند متعال و اولیای معصوم او، حّق حاکمّیت و اجازه دخالت در امور جامعه را به کسی داده  اند که از همه مردم در احراز والیت و اعمال 
حاکمّیت سیاسی شایسته تر باشد؛ فقیه جامع الّشرایط، همان فرد اصلح و شایسته تری است که احکام و مقّررات اسامی را بهتر از دیگران می شناسد 
و با اجتهاد خویش و با عدالت و تقوا ضمانت اخاقی بسیار باالیی را، برای نظام سیاسی پدید  آورد و با توان مدیرّیتی باال، در تدبیر امور مردم از هر 

کسی کارآمدتر است.

فصلفصل  22
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احکام طهارت

غسل وضو   احکام آب ها

دیــن اســام بــه طهــارت و پاکیزگــی اهمیــت زیــادی داده اســت. بعضــی از اعمــال و تکالیــف شــرعی در صورتــی درســت اســت کــه بــا طهــارت 
انجــام داده شــود، و بعضــی چیزهــا از نظــر شــریعت مقــدس اســام، ناپــاک اســت و از آن بایــد همیشــه یــا در مواقــع خاصــی اجتنــاب شــود. در 
فقــه اســام بــه جــز پاکیزگــی، تمیــزی و طهــارت کــه همــواره چیــز مطلوبــی اســت، نوعــی شستشــوی خــاص )وضــو و غســل( نیــز وجــود دارد 

کــه بــه آن طهــارت می گوینــد و گاه واجــب و گاه مســتحب اســت.

22--11- احکام آب ها- احکام آب ها

آب مطلق و مضاف
آب مضــاف: آبــی اســت کــه آن را از چیــزی بگیرنــد، مثــل آب هندوانــه و گاب، یــا بــا چیــزی مخلــوط باشــد، مثــل آبــی کــه بــه قــدری بــا گل 
و ماننــد آن مخلــوط شــود کــه دیگــر بــه آن آب نگوینــد. آب مضــاف کــه معنــی آن گفتــه شــد، چیــز نجــس را پــاک نمــی کنــد، وضــو و غســل 

هــم بــا آن باطــل اســت.
اگر آب مضاف نجس طوری با آب کر یا جاری مخلوط شود که دیگر آب مضاف به آن نگویند، پاک می شود.
آب مطلق: آبی است که نام آب به طور مطلق برای آن صادق باشد و حقیقتا نتوان آب بودن آن را نفی کرد. 
آب مطلق بر پنج قسم است: اول: آب کر. دوم: آب قلیل. سوم: آب جاری. چهارم: آب باران. پنجم: آب چاه.

1- آب کر

آب کــر، مقــدار آبــی اســت کــه اگــر در ظرفــی کــه درازا و پهنــا و گــودی آن هــر یــک، ســه وجــب و نیــم اســت بریزنــد آن ظــرف را پــر کنــد، 
و وزن آن بــه حســب کیلــوی متعــارف نزدیــک 419 /377 کیلوگــرم می شــود.

اگــر عیــن نجــس ماننــد بــول و خــون بــه آب کــر برســد، چنانچــه بــه واســطۀ آن، بــو یــا رنــگ و یــا مــزه آب تغییــر کنــد آب نجــس می شــود، 
و اگــر تغییــر نکنــد، نجــس نمی شــود.

2- آب قلیــل: آب قلیــل آبــی اســت کــه از زمیــن نجوشــد و از کــر کمتــر باشــد. اگــر آب قلیــل روی چیــز نجــس بریــزد یــا چیــز نجــس بــه 
ــود. ــس می ش ــد نج آن برس

3- آب جــاری: آب جــاری، آبــی اســت کــه از زمیــن بجوشــد و جریــان داشــته باشــد ماننــد آب چشــمه و قنــات. آب جــاری اگــر چــه کمتــر از 
کــر باشــد، چنانچــه نجاســت بــه آن برســد تــا وقتــی بــو یــا رنــگ یــا مــزه آن بواســطه نجاســت تغییــر نکــرده، پــاک اســت .

اگــر نجاســتی بــه آب جــاری برســد مقــداری از آن کــه بــو یــا رنــگ یــا مــزه اش بواســطه نجاســت تغییــر کــرده، نجــس اســت و طرفــی کــه 
متصــل بــه چشــمه اســت اگــر چــه کمتــر از کــر باشــد پــاک اســت.

4- آب باران: اگر به چیز نجسی که عین نجاست در آن نیست، یک مرتبه باران ببارد جایی که باران به آن برسد پاک می شود. 

5- آب چــاه: آب چاهــی کــه از زمیــن می جوشــد اگــر چــه کمتــر از کــر باشــد چنانچــه نجاســت بــه آن برســد، تــا وقتــی بــو یــا رنــگ یــا مــزه 
آن بــه واســطه نجاســت تغییــر نکــرده پــاک اســت.

احکام/احکام/ طهارتطهارت
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نجاسات
نجاســات یــازده چیــز اســت: اول: بــول. دوم: غائــط. ســوم منــی. چهــارم: مــردار. پنجــم: خــون. ششــم و هفتــم: ســگ و خــوک. هشــتم: کافــر. 

نهــم: شــراب. دهــم: فقــاع. یازدهــم عــرق شــتر نجاســت خــوار.
نجس شدِن چیز پاک

برای اینکه چیز پاکی نجس شود، چهار شرط الزم است:
 1- چیز پاک با چیز نجس ماقات کند.

 2- هر دو یا یکی از آن دو رطوبت داشته باشد.
 3- رطوبت به قدری باشد که سرایت کند.

 4- ماقات در داخل بدن نباشد.

مطهرات
ده چیــز، نجاســت را پــاک مــی کنــد و آنهــا را مطهــرات گوینــد: اول: آب. دوم: زمیــن. ســوم: آفتــاب. چهــارم: اســتحاله. پنجــم: انتقــال. ششــم: 

اســام. هفتــم: تبعیــت. هشــتم: برطــرف شــدن عیــن نجاســت. نهــم: اســتبراء حیــوان نجاســت خوار. دهــم: غایــب شــدن مســلمان.

22--22- وضو- وضو

وضــو یعنــی شســتن صــورت و دســت ها و مســح کــردن جلــوی ســر و روی پاهــا بــا شــرایط و کیفیــت خــاص. ایــن عمــل کــه در شــرع مقــدس، 
وســیلۀ طهــارت معنــوی شــمرده شــده، مقدمــۀ برخــی اعمــال واجــب و مســتحب اســت، از قبیــل نمــاز، طــواف، تــاوت قــرآن، ورود بــه مســجد 

و غیــر اینهــا.
ترتیب وضو:

ترتیب وضو از این قرار است: 
1- شستشوی صورت از باالی پیشانی یعنی جایی که موی سر روییده است تا سر چانه

2- شستن دست راست از آرنج تا سر انگشتان
3- شستن دست چپ از آرنج تا سر انگشتان

4- کشیدن دست مرطوب بر روی قسمت جلویی سر
5- کشیدن دست مرطوب بر روی هر دو پا از سر انگشتان پا تا مفصل ساق پا

وضوی جبیره

چیزی که با آن زخم و شکستگی را می بندند و دارویی که روی زخم و مانند آن می گذارند »جبیره« نامیده می شود.
اگــر در اعضــای وضــو زخــم، ســوختگی یــا شکســتگی باشــد کــه روی آن بســته اســت و نمــی تــوان آن را بــاز کــرد، بایــد )بــا رعایــت ترتیــب از 
بــاال بــه پاییــن( ، جاهایــی را کــه می شــود شســت، بشــوید و روی جبیــره را بــه جــای شســتن، دســِت تــر بکشــد و اگــر در محــل مســح اســت، 

بایــد روی جبیــره را مســح کشــید. بــه ایــن وضــو، »وضــوی جبیــره ای« می گوینــد.
ــد  ــی کــه می توان ــی در صورت ــد، ول ــه جــای وضــو، تیمــم کن ــد ب ــر بکشــد، بای ــد روی آن، دســت ت .اگــر محــل مســح، زخــم اســت و نمی توان

پارچــه ای روی زخــم قــرار دهــد و بــر آن دســت بکشــد احتیــاط آن اســت کــه عــاوه بــر تیمــم، وضــو نیــز بــا چنیــن مســحی بگیــرد.
شرایط وضو عبارتند از: 

1-  با قصد قربت وضو بگیرد )نیت(.
2- استعمال آب برای او مانعی نداشته باشد.

3- آب وضو مطلق باشد.
4- آب وضو پاک باشد.
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5- آب وضو مباح باشد )غصبی نباشد(.
6- ظرف آب مباح باشد.

7- اعضای وضو، پاک باشد.
8- مانعی از رسیدن آب به اعضا نباشد.

9- ترتیب را در شستـن و مسـح کـردن ها رعایت کند )ترتیب(.
10- کارهای وضو را پشت سر هم انجام دهد )مواالت(.

11- کارهای وضو را خـودش در حال اختیـار انجام دهد )مباشرت(.
12- به مقدار وضو و نماز وقت باقی باشد.

احکام وضو
1- کســی کــه جاهــل بــه بطــان وضویــش اســت و بعــد از وضــو متوجــه آن مــی شــود، واجــب اســت بــرای اعمــال مشــروط بــه طهــارت، وضــو 

را اعــاده کنــد و اگــر بــا وضــوی باطــل نمــاز خوانــده باشــد، اعــادۀ آن نیــز واجــب مــی باشــد.
2- کســی کــه در کارهــای وضــو و شــرایط آن، مثــل پــاک بــودن آب و غصبــی نبــودن آن خیلــی شــک مــی کنــد، بایــد بــه شــک خــود اعتنــا 

نکنــد.
شکیات وضو

الف. در اصل وضو )شک دارد وضو گرفته یا نه(
- قبل از نماز: باید وضو بگیرد.

- در بین نماز: نمـاز او باطـل است و بایـد دوبـاره وضو بگیرد و نماز را دوباره بخواند.
- پــس از نمــاز )شــک دارد نمــاز خوانــده شــده بــا وضــو بــوده یــا نــه(: نمــازی کــه خوانــده صحیــح اســت، ولــی بایــد بــرای نمازهــای دیگــر 

وضــو بگیــرد.
ب. در بطان وضو )شک دارد وضویی که گرفته باطل شده یا نه(: بنا می گذارد که وضوی او باطل نشده است.

ج. در صحت وضو )پس از انجام وضو شک دارد آن وضو، صحیح بوده یا نه(: به شک خود اعتنا نکند )و بنا بر صّحت بگذارد(.
غایات وضو

غایات وضو، کارهایی هستند که باید برای آنها وضو گرفت. 

شرط صحت عمل؛ اعمالی که بدون وضو صحیح 
نیستند.

همۀ نمازهای واجب و مستحب )به جز نماز میت(.
اجزای فراموش شدۀ نماز )سجده و تشهد(.

طواف واجب.

شرط جواز عمل؛ اعمالی که بدون وضو حرام هستند.
مس خط قرآن.

مس اسما و صفات مخصوص خداوند.
مس اسماء انبیا و ائمۀ معصومین )ع( به احتیاط واجب.

وضو برای قرائت قرآن.شرط کمال عمل؛ اعمالی که با وضو به کمال می رسند.
مانند وضو برای با طهارت بودن.شرط تحقق عمل

ماننــد غــذا خــوردن در حــال جنابــت کــه بــا وضــو، کراهــت آن برداشــته رفع کراهت عمل
می شــود.
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خارج شدن ادرار
خارج شدن مدفوع

خارج شدن باد روده یا معده
خواب رفتن به نحوی که چشم نبیند و گوش نشنود

چیزهایی که عقل را از بین می برد، مانند دیوانگی و مستی و بی هوشی
استحاضه زنان

هر چیزی که موجب غسل می شود، مانند جنابت، حیض و مس مّیت

مبطات وضو

22--33- غسل- غسل

غسل یعنی شستشوی تمام بدن از سر تا پا با شرایط و کیفیت خاص
انواع غسل

غســل ترتیبــی: بــا ترتیــب مخصــوص بــدن را بشــوید، بدیــن شــکل کــه ابتــدا ســر و گــردن، بعــد بنابــر احتیــاط واجــب تمــام نیمــه راســت 
بــدن و در آخــر تمــام نیمــۀ چــپ بــدن را بشــوید.

غسل ارتماسی: تمام بدن را یک باره در آب فرو ببرد، به طوری که آب به همه جای بدن برسد.

غسل پس از جنابت
غسل پس از مس میت

غسل میت
غسل در هنگامی که نذر و عهد کرده یا قسم خورده باشد که غسل کند

غسل پس از پایان عادت ماهیانه )حیض( 
غسل پس از قطع شدن خون زایمان )نفاس( 

غسل در اثنای خونریزی های زنان )استحاضه( 

اقسام غسل واجب

احکام غسل
الــف- اگــر در اثنــای غســل حــدث اصغــری از او ســر بزنــد )مثــًا بــول کنــد( بــه صحــت غســل ضــرر نمی رســاند و الزم نیســت کــه غســل را 
از نــو شــروع کنــد و بایــد آن را ادامــه دهــد، ولــی چنیــن غســلی اگــر غســل جنابــت باشــد ماننــد ســایر غســل ها، دیگــر کفایــت از وضــو بــرای 

نمــاز )و ســایر اعمــال مشــروط بــه طهــارت از حــدث اصغــر( نمی کنــد.
* مقصود از حدث اصغر، چیزهایی است که وضو را باطل می کند و منظور از حدث اکبر اموری است که موجب غسل می شود.

ب- کســی کــه غســل های متعــددی، اعــم از واجــب یــا مســتحب بــر ذمــۀ او باشــد، اگــر بــه نیــت همــۀ آنهــا یــک غســل بــه جــا آورد کافــی 
اســت.

ج- غیر از غسل جنابت، سایر غسل ها کفایت از وضو نمی کنند.
د- کســی کــه بعــد از غســل، یقیــن بــه باطــل بــودن آن پیــدا کنــد، بایســتی قضــای همــۀ نمازهایــی کــه بــا آن غســل خوانــده اســت را بــه جــا 

آورد.

شک در غسل
1- شـــک در انجـــام غســل )شــک دارد کــه غســل کــرده یــا نــه(: بــرای اعمالــی کــه مشــروط بــه غســل اســت بایــد غســل کنــد، ولــی نمازهایی 

کــه تــا کنــون خوانــده صحیــح اســت.
2- شک در صحت غسل )پس از غسل، شک دارد غسلش صحیح بوده یا نه(: به شک خود اعتنا نکند و بنا بر صحت بگذارد.
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3- اگــر هنــگام غســل، در شســتن قســمتی از اعضــای غســل شــک کنــد، در صورتــی کــه وارد جــزء بعــد نشــده اســت، بایــد قســمت مشــکوک 
را بشــوید و اگــر وارد جــزء بعــد شــده اســت، نبایــد بــه شــک خــود اعتنــا کنــد، مگــر آنکــه هنــگام شســتن ســمت چــپ، در شســتن قســمتی از 

ســمت راســت شــک نمایــد کــه احتیــاط آن اســت قســمت مشــکوک را شســته و ســپس آنچــه از ســمت چــپ باقیمانــده را بشــوید.
4- اگــر بعــد از اتمــام غســل، در شســتن قســمتی از جــزء اخیــر )ســمت چــپ( شــک کنــد، شســتن همــان مقــدار کافــی اســت. همچنیــن بنابــر 

احتیــاط واجــب اگــر در شســتن قســمتی از ســمت راســت شــک کنــد، فقــط همــان قســمت را بشــوید.
غسل جنابت
اسباب جنابت:

 انسان به یکی از دو چیز جنب می شود.
1- دخول و آمیزش جنسی به مقدار ختنه گاه.

2- بیرون آمدن منی )چه در خواب و چه در بیداری، چه عمداً و چه بی اختیار(.
کارهایی که بر جنب حرام است:

1- مس خط قرآن، اسما و صفات خاص ذات باری تعالی و به احتیاط واجب نام های انبیای عظام و ائمۀ معصومین )علیهم السام(.
2- ورود به مسجد الحرام و مسجد النبی )صلی ااهلل علیه و آله(، هــر چند از یک در داخل و از در دیگر خارج شود.

3- تـوقف در مساجـد دیگـر، ولی اگر از یک در وارد و بدون توقف از در دیگر خارج شود، مانع ندارد.
4- گذاشتن چیزی در مسجد.

5- خواندن خصوص آیات سجده از سوره هایی که سجدۀ واجب دارند، ولی خواندن سایر آیات از این سوره ها اشکال ندارد.
 توجــه: حــرم امامــان معصــوم )ع( بنابــر احتیــاط حکــم مســجد را دارد، ولــی ورود جنــب بــه داخــل حــرم امامــزادگان )ع( اشــکالی نــدارد. تکیه هــا 

و حســینیه ها حکــم مســجد را ندارنــد.
احکام غسل جنابت

1- اگر غسل جنابت برای کسی امکان ندارد، وظیفه اش برای نماز و روزه، تیمم بدل از غسل است.
2- کســی کــه غســل جنابــت بــر او واجــب شــده و آن  را انجــام داده اســت، نبایــد بــرای نمــاز وضــو بگیــرد و نمــاز و دیگــر اعمالــی را کــه بایــد 

بــا وضــو انجــام دهــد می توانــد بــا همیــن غســل انجــام دهــد.

حیض
خــون حیــض: خونــی اســت کــه غالبــًا در هــر مــاه بــه مــدت چنــد روز از رحــم زن بــه طــور طبیعــی خــارج مــی شــود. ایــن خــون هنــگام 

انعقــاد نطفــه، غــذای فرزنــد اســت.
1- خونی که دختر قبل از اتمام نه سالگی می  بیند حیض نیست، هر چند صفات حیض را داشته باشد.

2- لکه هــای بعــد از یقیــن بــه پاکــی؛ لکــه هایــی کــه زن بعــد از یقیــن بــه پــاک شــدن می بینــد، اگــر خــون نباشــد حکــم حیــض را نــدارد، و 
اگــر خــون باشــد، هــر چنــد بــه صــورت لکه هــای زرد رنــگ، و از ده روز تجــاوز نکنــد، همــۀ آن لکه هــا محکــوم بــه حیــض اســت و تشــخیص 

ایــن موضــوع بــه عهــدۀ زن اســت.
ــا  ــن لکه ه ــر ای ــد، اگ ــر آن می بینن ــادت و غی ــام ع ــی را در ای ــای خون ــد و لکه ه ــتفاده می کنن ــای ضــد حاملگــی اس ــه از داروه ــی ک 3- زن های

واجــد شــرایط شــرعی حیــض نباشــد حکــم حیــض را نــدارد، بلکــه محکــوم بــه اســتحاضه اســت.
4- خــون بیــش از عــدد بعلــت اســتفاده از دســتگاه جلوگیــری؛ زنــی کــه دارای عــادت ماهیانــه معینــی مثــًا هفــت روز اســت و بــه علــت گذاشــتن 
ــار بیــش از ده روز مثــًا دوازده روز خــون می بینــد، خونــی کــه در ایــام عــادت می بینــد حیــض اســت و  دســتگاه جلوگیــری از حاملگــی، هــر ب

باقــی اســتحاضه خواهــد بــود.
5- خونــی کــه زن در ایــام بــارداری می بینــد، اگــر صفــات و شــرایط حیــض را داشــته باشــد و یــا در زمــان عــادت بــوده و ســه روز )اگــر چــه در 

باطــن( اســتمرار داشــته باشــد، خــون حیــض اســت، و ااّل اســتحاضه خواهــد بــود.
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احکام حایض

1- تمام کارهایی که بر جنب حرام است، بر زن حایض نیز حرام است.
2- اگــر زن در حــال حیــض، جنــب یــا در حــال جنابــت حایــض شــود، بعــد از پــاک شــدن از حیــض، واجــب اســت عــاوه بــر غســل حیــض، 

غســل جنابــت هــم بــه جــا آورد، ولــی جایــز اســت کــه در مقــام عمــل بــه غســل جنابــت اکتفــا کنــد.
3- اگر زنی در حال حیض غسل جنابت کند، صحت غسلش محل اشکال است.

استحاضه
 خونــی کــه زن در ســن یائســگی می بینــد اســتحاضه اســت، بنابرایــن زنــی کــه پــدرش هاشــمی نیســت، هــر چنــد مــادرش از ســادات باشــد، اگــر 

بعــد از ســن یائســگی خونــی را مشــاهده کنــد، محکــوم بــه اســتحاضه اســت.
نفاس )خون زایمان(:

زنــی کــه عمــل کورتــاژ )ســقط جنیــن( را انجــام داده، بعــد از ســقط جنیــن -هــر چنــد بــه صــورت علقــه باشــد- اگــر خونــی را مشــاهده کنــد، 
محکــوم بــه نفــاس اســت.

محرمات نفاس: تمام کارهایی که بر حایض حرام است، بر نفسا نیز حرام است.

غسل مس میت
 اگــر کســی بــدن انســان مــرده ای را کــه تمــام بــدن او ســرد شــده، ولــی هنــوز غســل داده نشــده اســت، لمــس کنــد، واجــب اســت بــرای کارهایی 

کــه نیــاز بــه طهــارت از حــدث اصغــر دارد، غســل کنــد، ماننــد نمــاز، طــواف واجــب و مــس آیــات قــرآن. ایــن را »غســل مــس میــت« می نامنــد.
مواردی که مس بدن انسان مرده سبب غسل مس میت نمی باشد:

1- کسی که در میدان جنگ به شهادت رسیده است.
2- مرده ای که بدنش هنوز سرد نشده است.

غسل میت
واجبات پس از مرگ: غسل، حنوط، کفن، نماز و دفن.

واجب است میت را سـه غسل بدهند:
1- با آبی که قدری سدر در آن ریخته و مخلوط شده است )آب سدر(.

2- با آبی که قدری کافور در آن ریخته و مخلوط شده است )آب کافور(.
3- با آب خالص

احکام غسل

ــرود، بدنــش پــاک اســت و  ــا ب ــرای حفــظ اســام می جنگــد، اگــر در میــدان نبــرد کشــته شــود و همــان جــا از دنی کســی کــه در راه خــدا و ب
نیــاز بــه غســل نــدارد.

غسل میت زن به وسیلۀ شوهرش و غسل میت مرد به وسیلۀ زنش جایز است.

22--44- تیمم- تیمم

تیمــم بــر هــر آنچــه از زمیــن محســوب شــود، ماننــد خــاک، شــن، ریــگ، کلــوخ )خاک هــای بــه هــم چســبیده( ، ســنگ )ســنگ گــچ، ســنگ 
آهــک، ســنگ ســیاه و ماننــد آن( صحیــح اســت و همچنیــن بــر گــچ و آهــک پختــه و آجــر و امثــال آنهــا.

موارد تیمم
 مواردی که باید بجای وضــو و غسل، تیمم کرد:

1- هنگامی که تهیۀ آب ممکن نباشد.
2- هنگامی که آب برای سامتی او مضر باشد.
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3- هنگامی که می ترسد اگر آب را مصرف کند، خود یا کسانش یا کسی که حفظ جانش بر او الزم است در تشنگی بمانند.
4- هنگامی که بخواهد با آبی که در اختیار دارد، بدن یا لباس خود را برای نماز تطهیر کند.

5- هنگامی که استعمال آب یا ظرف آن بر او حرام باشد، مثل اینکه غصبی باشد.
6- هنگامی که وقت نماز تنگ باشد، و وضو و غسل موجب شود که همۀ نماز یا قسمتی از آن در خارج وقت واقع شود.

کیفیت انجام تیمم

نیــت کــردن، زدن تمــام کــف دو دســت بــا هــم بــر چیــزی کــه تیمــم بــر آن صحیــح اســت، کشــیدن کــف هــر دو دســت بــا هــم بــه تمــام 
پیشــانی و دو طــرف آن، از جایــی کــه مــوی ســر می رویــد تــا ابروهــا و بــاالی بینــی، کشــیدن کــف دســت چــپ بــر تمــام پشــت دســت راســت 
از مــچ تــا نــوک انگشــتان و بــه همیــن ترتیــب، کشــیدن کــف دســت راســت بــر تمــام پشــت دســت چــپ و بنابــر احتیــاط واجــب، دوبــاره زدِن 
دســت ها بــه زمیــن و ســپس کشــیدن کــف دســت چــپ بــر تمــام پشــت دســت راســت و کشــیدن کــف دســت راســت بــر تمــام پشــت دســت 

چــپ.
شرایط تیمم

1- چیزی که بر آن تیمم می کند، پاک باشد.
2- چیزی که بر آن تیمم می کند مباح باشد )غصبی نباشد(.

3- مانعی در اعضای تیمم نباشد.
4- پیشانی و دست ها را از باال به پایین مسح کند.

5- ترتیب را رعایت کند )ترتیب(.
6- کارهای تیمم را پشت سر هم به جا آورد )مواالت(.

7- کارهای تیمـم را خودش در حال اختیـار انجـام دهــد )مباشرت(.

22--55- سؤاالت فصل دو- سؤاالت فصل دو

 21 نجاسات کدامند؟
بول، غائط، منی، مردار، خون، سگ، خوک، کافر، شراب، فقاع، عرق شتر نجاست خوار.

 22 در چه زمان بدن میت پاک می شود؟
پس از غسل میت

 23 چیز پاک چگونه نجس می شود؟
براي اینکه چیز پاکي نجس شود چهار شرط الزم است:

 1- چیز پاک با چیز نجس ماقات کند.
 2- هر دو یا یکي از آن دو رطوبت داشته باشد.

 3- رطوبت به قدري باشد که سرایت کند.
 4- ماقات در داخل بدن نباشد.

 24 بدن چه کسانی پس از مرگ پاک است؟
کسي که در راه خدا و براي حفظ اسام مي جنگد، اگر در میدان نبرد کشته شود و همان جا از دنیا برود، بدنش پاک است و نیاز به غسل ندارد.

 25 اقسام آب ها کدامند؟
آب مضاف و  آب مطلق که بر پنج قسم است: آب کر، آب قلیل، آب جاری، آب باران، آب چاه.

 26 در چه صورت غسل واجب می شود؟
1- دخول و آمیزش جنسی به مقدار ختنه گاه.

2- بیرون آمدن منی )چه در خواب و چه در بیداری، چه عمداً و چه بی اختیار(.

 27 به صورت عملی وضو بگیرید.
الزم است بتوانید به صورت صحیح و عملی وضو بگیرید.
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 28 آب مطلق چیست؟
آبي است که نام آب به طور مطلق براي آن صادق باشد و حقیقتا نتوان آب بودن آن را نفي کرد. 

 29 غسل ارتماسی چیست؟
تمام بدن را یکباره در آب فرو ببرد، به طوری که آب به همه جای بدن برسد.

 30 چه زمانی تیمم می کنیم؟
1- هنگامی که تهیۀ آب ممکن نباشد

2- هنگامی که آب برای سامتی او مضر باشد.
3- هنگامی که می ترسد اگر آب را مصرف کند، خود یا کسانش یا کسی که حفظ جانش بر او الزم است در تشنگی بمانند.

4- هنگامی که بخواهد با آبی که در اختیار دارد، بدن یا لباس خود را برای نماز تطهیر کند.
5- هنگامی که استعمال آب یا ظرف آن بر او حرام باشد، مثل این که غصبی باشد.

6- هنگامی که وقت نماز تنگ باشد و وضو و غسل موجب شود که همۀ نماز یا قسمتی از آن در خارج وقت واقع شود.

 31 مردار چیست؟
حیوانی که به خودی خود بمیرد، مردار است.

 32 آب مضاف چیست؟
آبی که از چیزی دیگر گرفته باشند و یا آبی که با چیزی مخلوط باشد.

 33 آیا فضلۀ حیوانات کوچک مانند پشه نجس است؟
پاک هستند.

 34 اگر کسی به میتی که غسل داده نشده، دست بزند، چه چیز بر او واجب می شود؟
باید غسل مس میت کند.

 35 غسل های واجب کدامند؟
1- غسل پس از جنابت

2- غسل پس از مس میت
3- غسل میت

4- غسل در هنگامی که نذر و عهد کرده یا قسم خورده باشد که غسل کند.
5- غسل پس از پایان عادت ماهیانه )حیض( 

6- غسل پس از قطع شدن خون زایمان )نفاس( 
7- غسل در اثنای خونریزی های زنان )استحاضه( 

 36 استحاله چیست؟
اگر ماهیت چیزی طوری عوض شود که به صورت چیز پاکی درآید، استحاله شده است. مانند چوب نجسی که بسوزد و خاکستر شود.

 37 در کدام مساجد در حالت جنب به هیچ صورتی نباید وارد شد؟
مسجد الحرام و مسجد النبی

 38 موارد حرام بر شخص جنب کدام هستند؟
1- مس خط قرآن و اسما و صفات مخصوص ذات باری تعالی.
2- ورود به مسجد الحرام و مسجد النبی )صلی ااهلل علیه و آله(.

3- تـوقف در مساجـد دیگـر.

4- گذاشتن چیزی در مسجد.
5- خواندن خصوص آیات سجده از سوره هایی که سجدۀ واجب دارند.

 39 چگونه نجس بودن چیزی تعیین می شود؟
1- خود فرد یقین کند که آن چیز نجس است.

2- کسی که آن چیز را در اختیار دارد بگوید نجس است.
3- دو مرد عادل بگویند که آن چیز نجس است.

 40 آب مطلق چند قسم است؟
آب مطلق بر پنج قسم است: آب کر، آب قلیل، آب جاری، آب باران، آب چاه.
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 41 وضو برای چه مواردی واجب است؟
همۀ نمازهای واجب و مستحب )به جز نماز میت(.

اجزای فراموش شدۀ نماز )سجده و تشهد(.
طواف واجب.

مس خط قرآن.
مس اسما و صفات مخصوص خداوند.

مس اسماء انبیا و ائمۀ معصومین )ع( به احتیاط واجب.

 42 برای انجام چه کارهایی وضو واجب است؟
نماز )بجز نماز میت(، طواف واجب کعبه، مس نوشتۀ قرآن کریم و اسماءاهلل

 43 انجام وضو را توضیح دهید.
1- شستشوی صورت از باالی پیشانی یعنی جایی که موی سر روییده است تا سر چانه

2- شستن دست راست از آرنج تا سر انگشتان
3- شستن دست چپ از آرنج تا سر انگشتان

4- کشیدن دست مرطوب بر روی قسمت جلویی سر
5- کشیدن دست مرطوب بر روی هر دو پا از سر انگشتان پا تا مفصل ساق پا

 44 وضو با چه آبی باطل است؟
- با آبی که صاحبش راضی نیست.

- آبی که معلوم نیست صاحبش راضی باشد.
- آبی که وقف کار دیگری است.

- وضو با آب مضاف

 45 اگر کسی قبل از نماز شک کند که وضو گرفته یا نه، چه حکمی دارد؟
باید وضو بگیرد.

 46 اگر کسی پس از نماز شک کند که برای نماز وضو داشته یا نه، چه حکمی دارد؟
نمازی که خوانده صحیح است، ولی برای نماز بعدی وضو بگیرد.

 47 اگر شک کنیم که چیز نجسی پاس شده یا نه، حکمش چیست؟
نجس است.

 48 اگر فردی پس از وضو، شک کند که آیا به نحو صحیح وضو گرفته یا نه، چه حکمی دارد؟
اعتنا نکند.

 49 نحوۀ انجام تیمم را توضیح دهید.
نیت، زدن تمام کف دو دست با هم بر چیزی که تیمم بر آن صحیح است، کشیدن کف هر دو دست با هم به تمام پیشانی و دو طرف آن، از جایی که 

موی سر می روید تا ابروها و باالی بینی، کشیدن کف دست چپ بر تمام پشت دست راست از مچ تا نوک انگشتان و به همین ترتیب، کشیدن کف 
دست راست بر تمام پشت دست چپ و بنابر احتیاط واجب زدن بار دیگر دست ها به زمین و سپس کشیدن کف دست چپ بر تمام پشت دست راست 

و کشیدن کف دست راست بر تمام پشت دست چپ.

 50 چه چیزهایی وضو را باطل می کنند؟
1- خارج شدن ادرار

2- خارج شدن مدفوع
3- خارج شدن باد روده یا معده

4- خواب رفتن به نحوی که چشم نبیند و گوش نشنود
5- چیزهایی که عقل را از بین می برد، مانند دیوانگی و مستی و بی هوشی

6- استحاضه زنان
7- هر چیزی که موجب غسل می شود، مانند جنابت، حیض و مس مّیت

 51 کفر غیر اهل کتاب چگونه پاک می شود؟
 با گفتن شهادتین و اسام آوردن، پاک می شود.
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 52 مواالت چیست؟
پشت سر هم انجام دادن و فاصله نیانداختن بین اعمال )در وضو و نماز و  ...(

 53 چگونه می شود اسماء مقدس را محو کرد؟
باید در جایی دفن کرد، یا به رودخانه انداخت، یا با قلم محو کرد و یا آن را خمیر کرد.

 54 وضوی جبیره چگونه است؟
اگر در اعضای وضو زخم، سوختگی یا شکستگی باشد که روی آن بسته است و نمی توان آن را باز کرد، باید )با رعایت ترتیب از باال به پایین( ، 

جاهایی را که می شود شست، بشوید و روی جبیره را به جای شستن، دسِت تر بکشد و اگر در محل مسح است، باید روی جبیره را مسح کشید. به این 
وضو، »وضوی جبیره ای« می گویند.

 55 حدث اصغر چیست؟
مقصود از حدث اصغر، چیزهایی است که وضو را باطل می کنند.

 56 حکم وضو با آب نجس چیست؟
باطل است.

 57 جبیره چیست؟
چیزی که با آن زخم و جای شکسته را ببندند و دوایی بر روی آن بگذارند.

 58 غسل را به چند روش می توان انجام داد؟
دو روش: ترتیبی و ارتماسی

 59 منظور از حدث اکبر چیست؟
منظور از حدث اکبر، اموری است که موجب غسل می شود.

 60 آیا می توان همۀ غسل های واجب شده را در یک غسل انجام داد؟
بله

 61 تیمم بر چه چیزهایی صحیح است؟
تیمم بر هر آنچه از زمین محسوب شود، مانند خاک، شن، ریگ، کلوخ )خاک های به هم چسبیده( ، سنگ )سنگ گچ، سنگ آهک، سنگ سیاه و 

مانند آن( صحیح است و همچنین بر گچ و آهک پخته و آجر و امثال آنها.

 62 چه غسلی به جای وضو کفایت می کند.
غسل جنابت

 63 تیمم را به صورت عملی انجام دهید.
الزم است بتوانید تیمم را به صورت صحیح و عملی انجام دهید.

 64 اگر کسی پس از انجام غسل در صحت انجام آن شک کند، چه حکمی دارد؟
اعتنا نکند.

 65 غسل میت چیست؟
پس از فوت انسان او را قبل از کفن و دفن، غسل میت می دهند.

 66 آب قلیل چیست؟
آبی که مقدار آن از آب کر کمتر باشد.

 67 تیمم بدل از غسل چه زمان باطل می شود؟
چیزهایی که غسل را باطل می کنند، تیمم بدل از غسل را نیز باطل می کنند.

 68 آیا گوشت حیوان مردار قابل خوردن است؟
اگر آن حیوان خون جهنده ندارد، گوشت آن قابل خوردن است.
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احکام نماز

نماز جماعت نماز اعیاد نماز مسافر نماز جمعه نماز آیاتنماز یومیه نماز قضا

نمــاز مهمتریــن عبادت هــا اســت و اگــر درســت و بــا توجــه انجــام گیــرد، روح انســان را پاکیــزه و دل او را نورانــی می ســازد و او را بــر رهــا کــردن 
خلقیــات ناپســند، قــادر می گردانــد. ســزاوار اســت کــه نمــاز در اول وقــت، بــا حضــور قلــب و بــه دور از رنــگ و ریــا گــزارده شــود، و نمازگــزار در 

هــر کلمــۀ آن بــه یــاد داشــته باشــد کــه بــا خــدا ســخن می گویــد و بدانــد کــه چــه می گویــد.

نمازهای واجب و مستحب 

نمازهای واجب

نماز های یومیه.
نماز طواف که پس از طواف واجب خانۀ کعبه خوانده می شود.

نماز آیات که هنگام خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی و زلزله و امثال آنها خوانده می شود.
نماز میت که بر بدن مسلمانی که از دنیا رفته، خوانده می شود.

نماز قضای پدر و بنابراحتیاط واجب مادر که بر پسر بزرگ واجب است.
نمازی که به واسطۀ نذر، عهد و قسم یا به واسطۀ اجاره واجب است، خوانده شود.

نمازهای مستحب

نمازهــای مســتحبی بســیار اســت و آنهــا را »نافلــه« گوینــد و از میــان نمازهــای نافلــه، خوانــدِن نافله هــای یومیــه )شــبانه روزی( خصوصــًا نمــاز 
شــب بیشــتر ســفارش شــده اســت.

نمــاز وتــر: تنهــا نمــاِز یــک رکعتــی مســتحبی اســت. از نظــر بعضــی شــروع ایــن نمــاز بــا هفــت تکبیــر مســتحب دانســته شــده اســت. پــس 
از ســوره حمــد نیــز خوانــدن ســوره توحیــد مســتحب اســت. همچنیــن می تــوان بعــد از ســوره حمــد ســه بــار ســوره توحیــد را بــه همــراه ســوره 

فلــق و ســوره نــاس قرائــت کــرد.

شرایط نماز

پاک باشد.
غصبی نباشد )مباح باشد(.

از اجزای مردار نباشد.
از حیوان حرام گوشت نباشد.

لباس مرد از طا نباشد.
لباس مرد از ابریشم خالص نباشد.

شرایط لباس نمازگزار
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مباح باشد. )یعنی غصبی نباشد( 
بی حرکت باشد.

از جاهایی نباشد که توقف در آن حرام است.
جلوتر از قبر پیغمبر )صلی ااهلل علیه و آله و سلم( و امام )علیه الصاه و السام( نایستد.

محل سجدۀ نمازگزار پاک باشد.
میان زن و مرد در حال نماز بنا بر احتیاط واجب حداقل یک وجب فاصله باشد.

مسطح باشد.

شرایط مکان نمازگزار

نجس کردن مسجد.
زینت کردن مسجد به طا در صورتی که اسراف محسوب شود.

انجام کارهایی که خاف شأن و حرمت مسجد است.
 داخل شدن کفار به مسجد.

خراب کردن مسجد.
بر خاف کیفیِت وقِف مسجد عمل کردن.

احکام حرام مساجد

احکام قبله

ــد و  ــرای کســانی کــه از آن دورن ــه ب ــد. البت ــه« می گوین ــه آن »قبل ــار ب ــن اعتب ــه ای ــه بگــزارد کــه ب ــه ســمت کعب ــد نمــاز را رو ب مســلمان بای
ــه نمــاز مــی خواننــد، کافــی اســت. ــه قبل ــدازه کــه عمــوم بگوینــد، رو ب ــودن( حقیقــی میّســر نیســت، همیــن ان ــرو ب محــاذات )رو ب

اهمیت نمازهای یومیه

الــف- نمازهــای روزانــه ای کــه در پنــج نوبــت خوانــده مــی شــود، از واجبــات بســیار مهــم شــریعت اســامی بــوده و بلکــه ســتون دیــن اســت، و 
تــرک یــا ســبک شــمردن آن شــرعًا حــرام و موجــب اســتحقاق عقــاب اســت.

ب- نمــاز در هیــچ حالــی تــرک نمی شــود، حتــی در حــال جنــگ. بنابرایــن رزمنــده ای کــه در جبهــه بــه علــت شــدت درگیــری قــادر بــر قرائــت 
فاتحــه یــا ســجده و یــا رکــوع نباشــد، بایــد بــه هــر نحــوی کــه برایــش امــکان دارد نمــاز بخوانــد، و اگــر قــادر بــر انجــام رکــوع و ســجده نیســت، 

ایمــا و اشــاره بــه جــای رکــوع و ســجود کافــی اســت.
نمازهای واجب یومیه

1- نماز صبح: دو رکعت
2- نماز ظهر: چهار رکعت
3- نماز عصر: چهار رکعت
4- نماز مغرب: سه رکعت
5- نماز عشا: چهار رکعت

اوقات )شرعی( نمازهای یومیه

1- وقت نمازصبح از هنگام طلوع فجر تا طلوع آفتاب است.
2- وقــت نمــاز ظهــر از اول ظهــر )یعنــی هنگامــی کــه ســایۀ هــر چیــزی پــس از آن کــه بــر اثــر بــاال آمــدن آفتــاب کامــًا کوتــاه شــد، مجــدداً 

بــه طــرف مشــرق شــروع بــه زیــاد شــدن کنــد( اســت تــا هنگامــی کــه فقــط بــه قــدر نمــاز عصــر تــا غــروب آفتــاب وقــت باقــی مانــده باشــد.
3- وقت نماز عصر از هنگامی است که به قدر خواندن نماز ظهر، از ظهر گذشته است تا غروب آفتاب.

4- وقــت نمــاز مغــرب از هنگامــی اســت کــه ســرخی ایجــاد شــده در آســمان کــه بعــد از غــروب آفتــاب از طــرف مشــرق بــاال می آیــد، زائــل 
شــود تــا هنگامــی کــه فقــط بــه قــدر نمــاز عشــا تــا نیمــه شــب مانــده اســت.

5- وقت نماز عشا از هنگامی است که به قدر خواندن نماز مغرب از اول وقت گذشته است تا نیمه شب.
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واجبات نماز 
کارهای واجب که نماز از آنها تشکیل شده یازده چیز است:

نیت
تکبیرۀ االحرام

قیام
قرائت
رکوع

سجود
ذکر

تشهد
سام
ترتیب

مواالت

واجبات نماز 

نکتــه: بعضــی از واجبــات نمــاز، »رکــن« اســت یعنــی اگــر در نمــاز بــه جــا آورده نشــود یــا بیــش از مقــدار واجــب آورده شــود، حتــی اگــر از روی 
ســهو و فراموشــی هــم باشــد، نمــاز باطــل می شــود. )ولــی واجبــات غیــر رکنــی اگــر عمــداً کــم و زیــاد شــود نمــاز باطــل می شــود، امــا اگــر 

ســهواً باشــد نمــاز صحیــح اســت، ماننــد قرائــت(

ارکان نماز
1- نیت

نیــت در نمــاز واجــب اســت و منظــور از آن، قصــد انجــام نمــاز معیــن بــرای اطاعــت از دســتور خداونــد اســت. توجــه نیــت کــه در نمــاز واجــب 
ــه  ــا یعنــی تظاهــر ب ــرای ری ــان بگویــد. بنابرایــن اگــر ب ــه زب ــا ب ــرای خداســت و الزم نیســت در دل خــود ی اســت همــان قصــد انجــام نمــاز ب

دینــداری و امثــال آن نمــاز بخوانــد ایــن کار حــرام و نمــاز باطــل اســت.
2- تکبیرۀ االحرام

تکبیرۀ االحرام در نماز واجب است و منظور از آن گفتن »اَاهلُل اَْکَبُر« در آغاز نماز است.
توجــه: اگــر پــس از آن کــه آن را در اول نمــاز بــه طــور صحیــح ادا کــرد، بــار دیگــر بــا فاصلــه )نــه بــه انــدازه ای کــه مــواالت بــه هــم بخــورد( 
یــا بــدون فاصلــه بــا همــان نیــت »ااهلُل اَْکَبــُر« بگویــد نمــاز باطــل اســت، و فرقــی نیســت میــان ایــن کــه زیادگویــی عمــدی باشــد یــا ســهوی.

واجبات تکبیرْه االحرام

تکبیــرۀ االحــرام را بایــد بــه عربــی صحیــح بگویــد. هنــگام تکبیــرۀ االحــرام بایــد بــدن آرام و مســتقر باشــد، پــس اگــر عمــداً و از روی اختیــار، 
تکبیــرۀ االحــرام را در حالــی بگویــد کــه بدنــش حرکــت دارد، باطــل اســت.

3- قیام

در هنگام تکبیرۀ االحرام و هنگام رفتن به رکوع

اقسام قیام واجب

رکن

غیر رکن

قیام هنگام تکبیره االحرام

قیام هنگام رفتن به رکوع )متصل به رکوع(

قیام بعد از رکوع

قیام هنگام قرائت
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ــی اگــر ســهواً و از روی  ــه رکــوع، رکــن اســت یعن ــن ب ــت و پیــش از رفت ــس از اتمــام قرائ ــز پ ــرۀ االحــرام و نی ــودن در حــال تکبی ایســتاده ب
ــد، نمــاز باطــل مــی شــود ــرک کن فراموشــی هــم آن را ت

نکتــه: اگــر رکــوع را فرامــوش کنــد و بعــد از حمــد و ســوره بنشــیند و در ایــن هنــگام یــادش بیایــد کــه رکــوع نکــرده، بایــد برخیــزد و بایســتد 
و از حــال ایســتاده بــه رکــوع بــرود، پــس اگــر بــدون برخاســتن و ایســتادن از همــان حــال نشســته خــود را بــه حالــت خمیدگــی رکــوع برســاند 

نمــازش باطــل اســت.
واجبــات قیــام:  نمازگــزار در حــال قیــام بایــد بــدن را حرکــت ندهــد و بــه طرفــی بــه طــور آشــکار خــم نشــود و بــه جایــی تکیــه نکنــد، مگــر 

ایــن کــه از روی ناچــاری یــا ســهو و فراموشــی باشــد.
4- رکوع

بعد از قرائت، یک رکوع واجب است، و رکوع یعنی خم شدن به اندازه ای که بتواند دست ها را به زانو بگذارد. 
توجــه: اگــر بعــد از رســیدن بــه حــد رکــوع و آرام گرفتــن بــدن، ســر بــر دارد و بــار دیگــر بــه قصــد رکــوع خــم شــود، نمــازش باطــل اســت. 

)چــون رکــوع، رکــن اســت و زیــاد شــدن آن نمــاز را باطــل مــی کنــد.(

خم شدن به اندازه ای که بتواند دستها را به زانو بگذارد
ذکر

آرامش بدن در حال گفتن ذکر رکوع
ایستادن بعد از رکوع

آرامش بدن بعد از رکوع

واجبات رکوع

5- دو سجده

معنــای ســجده و حکــم آن: نمازگــزار بایــد در هــر رکعــت از نمازهــای واجــب و مســتحب، بعــد از رکــوع، دو ســجده کنــد، و ســجده آن اســت 
کــه پیشــانی را از روی خضــوع بــر زمیــن بگــذارد.

توجــه: دو ســجده در یــک رکعــت، مجموعــًا »رکــن« اســت، بدیــن معنــی کــه اگــر عمــداً یــا از روی فراموشــی، هــر دو را تــرک کنــد یــا دو 
ســجدۀ دیگــر بــه آن اضافــه کنــد، نمــاز باطــل مــی شــود. اگــر عمــداً یــک ســجده کــم یــا زیــاد کنــد، نمــاز باطــل اســت، و اگــر ســهواً ایــن کار 

را انجــام دهــد نمــاز باطــل نیســت.
واجبات سجده

- گذاشتن هفت عضو از بدن بر زمین
- ذکر

- آرامش بدن در حال ذکر سجده
- بر زمین بودن هفت عضو در هنگام ذکر

- سر برداشتن و نشستن و آرامش بین دو سجده
- مساوی بودن جاهای سجده، مگر به اندازۀ چهار انگشت بسته

- پاک بودن جایی که پیشانی را بر آن می گذارد.
- حایل نبودن چیزی بین پیشانی و آنچه بر آن سجده می کند.

- گذاشتن پیشانی بر چیزی که سجده بر آن صحیح است.
- نشستن بعد از سجدۀ دوم در رکعاتی که تشهد ندارد. )بنابر احتیاط واجب(

مبطالت نماز

1- از بین رفتن یکی از شرایطی که باید در حال نماز رعایت شود، مثل غصبی نبودن مکان
2- باطل شدن وضو یا غسل یا تیمم
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3- رو گرداندن از قبله
4- حرف زدن

5- روی هم گذاشتن دست ها در جلوی بدن 
6- آمین گفتن بعد از حمد

7- خندیدن
8- گریه کردن برای امور دنیوی

9- به هم خوردن صورت نماز، مانند کف زدن و به هوا پریدن
10- خوردن و آشامیدن

11- شک هایی که نماز را باطل می کند. 
12- کم و زیاد کردن عمدی یا سهوی ارکان، مانند کم و زیاد کردن رکوع، و همچنین کم و زیاد کردن عمدی واجبات غیر رکنی.

شکیات نماز

هشت قسم شک های مبطل
شش قسم شک هایی که نباید به آن اعتنا کرد

نه قسم شک هایی صحیح

شکیات نماز 23 قسم است

شک های مبطل: شک هایی که نماز را باطل می کند

1- شــک در رکعت هــای نمــاز دو رکعتــی، ماننــد نمــاز صبــح و نمــاز مســافر. ولــی شــک در شــمارۀ رکعت هــای نمــاز احتیــاط دو رکعتــی باطــل 
کننــده نیســت.

2- شک در رکعت های نماز 3 رکعتی )مغرب(
3- شک در نماز چهار رکعتی هرگاه یک طرف شک، یک باشد، مثل این که شک کند یک رکعت خوانده یا سه رکعت

4- شــک در نمــاز چهــار رکعتــی پیــش از تمــام شــدن ســجدۀ دوم در حالــی کــه یــک طـــرف شــک دو باشــد، ماننــد شــک دو و ســه، قبــل از 
اتمــام دو ســجده.

5- شک بین دو و پنج یا بیشتر از پنج
6- شک بین سه و شش یا بیشتر از شش

7- شک بین چهار و شش یا بیشتر از شش
8- شک در عدد رکعت های نماز که اصًا نداند چند رکعت خوانده است.

شک هایی که اعتبار ندارد

1- شک بعد از محل، مثل این که بعد از داخل شدن در رکوع، شک در حمد و سوره کند.
2- شک بعد از سام

3- شک بعد از گذشتن وقت نماز
4- شک کثیر الشک یعنی کسی که زیاد شک می کند.

5- شک امام و مأموم
6- شک در نمازهای مستحبی
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شک های صحیح

شک در عدد رکعت های نمازهای چهار رکعتی در 9 صورت صحیح است.
1- شک میان دو و سه بعد از سر برداشتن از سجدۀ دوم

2- شک میان دو و چهار بعد از سر برداشتن از سجدۀ دوم
3- شک میان دو و سه و چهار بعد از سر برداشتن از سجدۀ دوم

4- شک میان چهار و پنج بعد از سر برداشتن از سجدۀ دوم
5- شک میان سه و چهار در هر جای نماز
6- شک میان چهار و پنج در حال ایستاده
7- شک میان سه و پنج در حال ایستاده

8- شک میان سه و چهار و پنج در حال ایستاده
9- شک میان پنج و شش در حال ایستاده

نماز احتیاط

نمــازی یــک یــا دو رکعتــی اســت کــه بــه ســبب شــک در تعــداد رکعت هــای نمازهــای چهــار رکعتــی واجــب می شــود. تعــداد رکعت هــای نمــاز 
احتیــاط )کــه بــرای شــک در رکعت هــای نمــاز بــه جــا آورده می شــود( بــه تعــداد کمبــود احتمالــی در نمــاز اســت، بنابرایــن در شــک بیــن دو و 
چهــار، دو رکعــت نمــاز احتیــاط، واجــب اســت، و در شــک بیــن ســه و چهــار، یــک رکعــت نمــاز احتیــاط ایســتاده یــا دو رکعــت نشســته واجــب 

. ست ا
سجدۀ سهو

ســجده َســهو، دو ســجده  پــس از نمــاز واجــب بــرای جبــران برخــی اشــتباهات در نمــاز اســت. ســجده ســهو بافاصلــه پــس از ســام نمــاز بــه 
جــا آورده می شــود و بعــد از ســجده دوم تشــهد و ســام الزم اســت. ذکــر ســجده ســهو بــا ذکــر ســجده های نمــاز تفــاوت دارد.

ذکر سجده سهو با ذکر سجده های نماز تفاوت دارد. در سجده سهو یکی از ذکرهای زیر خوانده می شود:
اُم َعلَیَک اَیَها الَنّبِی َو َرْحَمُۀ اللَّـِه َو بََرکاُتُه« »بِْسِم اللَّـِه َو بِاللَّـِه، اَلَسّ

ٍد« ٍد و آِل ُمَحَمّ »بِْسِم اللَّـِه َو بِاللَّـِه، اَللَّـُهَمّ َصِلّ َعلَی ُمَحَمّ
ٍد َو آلِِه« »بِْسِم اللَّـِه َو بِاللَّـِه َو َصلَّی اللَّـُه َعلَی ُمَحَمّ

حــرف زدن غیرعمــدی در نمــاز، فراموش کــردن یــک ســجده و گفتــن غیرعمــدی ســام نمــاز در جایــی کــه نبایــد گفــت، ازجملــه مــواردی اســت 
کــه باعــث واجب شــدن ســجده ســهو می شــود.

33--11- نماز جمعه- نماز جمعه

ــی فرجــه  ــده می شــود، در عصــر حاضــر )زمــان غیبــت امــام عجــل ااهلل تعال ــه جــای نمــاز ظهــر خوان نمـــاز جمعــه کــه در روزهــای جمعــه ب
الشــریف( واجــب تخییــری اســت، ولــی در ایــن زمــان کــه حکومــت عــدل اســامی در ایــران برپــا اســت، احتیــاط مســتحب آن اســت کــه حتــی 

المقــدور نمــاز جمعــه تــرک نشــود.
معنای واجب تخییری این است که مکلف در ادای فریضۀ واجب ظهر روز جمعه، بین خواندن نماز جمعه یا نماز ظهر مخّیر است.

شرایط نماز جمعه

1- به جماعت خواندن
2- حداقل پنج نفر بودن، یک نفر امام و چهار نفر مأموم

3- رعایت تمام شرایطی که در نماز جماعت معتبر است، مثل اتصال صفوف
4- بین دو )مکان( نماز جمعه، حداقل یک فرسخ فاصله بودن
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یک فرسخ حدود 5125 متر می باشد .
وقت نماز جمعه

وقــت نمــاز جمعــه از اول زوال خورشــید )اول ظهــر( شــروع می شــود و احتیــاط )واجــب( آن اســت کــه آن را از اوایــل عرفــی وقــت نمــاز ظهــر 
بــه تأخیــر نیندازنــد.
کیفیت نماز جمعه

نماز جمعه دو رکعت است مانند نماز صبح، ولی دو خطبه دارد که توسط امام جمعه قبل از نماز ایراد می شود.
بنابــر احتیــاط بایــد قرائــت نمــاز جمعــه بــا صــدای بلنــد خوانــده شــود، و مســتحب اســت در رکعــت اول ســورۀ جمعــه و در رکعــت دوم، ســورۀ 
منافقــون خوانــده شــود، و همچنیــن خوانــدن دو قنــوت یکــی در رکعــت اول پیــش از رکــوع و دیگــری در رکعــت دوم پــس از رکــوع مســتحب 

اســت.
هــر یــک از خطبــه  هــا بایــد مشــتمل بــر امــور زیــر باشــد: 1- حمــد و ثنــای الهــی. 2- صلــوات بــر محّمــد و آل محّمــد. 3- وعــظ و ارشــاد و 
، قــل یــا أّیهــا الکافــرون یــا ســوره والعصــر  ســفارش بــه تقــوای الهــی. 4- خوانــدن یــک ســوره کوتــاه در هــر خطبــه ماننــد ســوره قــل هــو اهللَّ
ــه هــدی )ع( را هنــگام  ــرای خــود و مؤمنیــن و مؤمنــات اســتغفار کنــد و در خطبــه دوم ائّم ــر احتیــاط واجــب ب ــر احتیــاط واجــب(. 5- بناب )بناب
صلــوات و درود یــک یــک نــام ببــرد. بنابرایــن خطبــه اّول شــامل پنــج قســمت و خطبــه دوم شــامل شــش قســمت اســت. امــام بایــد خطبه هــا 
را در حــال قیــام بخوانــد و میــان دو خطبــه جلــوس مختصــری بنمایــد و صــدای خــود را در حــّد مقــدور بــه نمازگــزاران برســاند و وعــظ و ارشــاد 

را بــه زبــان قابــل فهــم بــرای مــردم ایــراد کنــد.

33--22- نماز مسافر- نماز مسافر

در ســفر بایــد نمــاز چهــار رکعتــی را بــا شــرایطی کــه ذکــر خواهــد شــد، قصــر )دو رکعــت( خوانــد. وجــوب قصــر فقــط در خصــوص نمازهــای 
چهــار رکعتــی اســت کــه عبــارت از نمازهــای ظهــر و عصــر و عشــا اســت، و نمــاز صبــح و مغــرب قصــر نمی شــود.

شرایط نماز مسافر 
مسافر با هشت شرط باید نمازهای چهار رکعتی را دو رکعت به جا آورد:

شــرط اول: ســفر او بــه مقــدار مســافت شــرعی باشــد یعنــی رفتــن یــا برگشــتن و یــا رفــت و برگشــت او روی هــم هشــت فرســخ باشــد، مشــروط 
بــه ایــن کــه رفتــن او کمتــر از چهــار فرســخ نباشــد.

شــرط دوم: از اول مســافرت، قصــد پیمــودن هشــت فرســخ را داشــته باشــد. بنابرایــن اگــر از ابتــدا قصــد پیمــودن هشــت فرســخ را نداشــته و یــا 
قصــد پیمــودن کمتــر از آن را داشــته باشــد و بعــد از رســیدن بــه مقصــد تصمیــم بگیــرد بــه جایــی بــرود کــه فاصلــۀ آن بــا مــکان اول کمتــر از 

مســافت شــرعی اســت، ولــی از منــزل تــا آنجــا بــه انــدازۀ مســافت شــرعی اســت، بایــد نمــازش را تمــام بخوانــد.
شــرط ســوم: در بیــن راه از قصــد خــود مبنــی بــر پیمــودن مســافت شــرعی برنگــردد، بنابرایــن اگــر در بیــن راه، پیــش از رســیدن بــه چهــار فرســخ 
از قصــد خــود برگــردد یــا مــردد شــود، حکــم ســفر بعــد از آن بــر او جــاری نمی شــود، هــر چنــد نمازهایــی کــه پــس از خــروج از حــد ترخــص 
ــاره بــه صــورت تمــام در وقــت اعــاده و در خــارج  ــر احتیــاط واجــب بایــد دوب قبــل از عــدول از قصــد خــود بــه صــورت شکســته خوانــده، بناب

وقــت قضــا کنــد.
شــرط چهــارم: از ابتــدای ســفر یــا در بیــن ســفر قصــد نکنــد کــه قبــل از رســیدن بــه مســافت شــرعی از وطــن خــود عبــور کنــد یــا در محلــی 

ده روز یــا بیشــتر بمانــد.
شــرط پنجــم: ســفر از نظــر شــرعی بــرای او جایــز باشــد، بنابرایــن اگــر ســفر او معصیــت و حــرام باشــد، اعــم از ایــن کــه خــود ســفر حــرام باشــد، 

مثــل فــرار از جنــگ یــا هــدف از ســفر، کار حرامــی باشــد، مثــل ســفر بــرای راهزنــی، حکــم ســفر را نــدارد و نمــاز تمــام اســت.
شــرط ششــم: مســافر از کســانی کــه خانــه بــه دوش هســتند، نباشــد، ماننــد بعضــی از صحرانشــینان کــه محــل زندگــی ثابتــی ندارنــد، بلکــه در 

ــد. ــد، می مانن ــدا کنن ــف و چــراگاه پی ــا آب و عل ــد و هــر ج ــردش می کنن ــا گ بیابان ه
شــرط هفتــم: مســافرت را شــغل خــود قــرار نــداده باشــد، ماننــد باربــر، راننــده و ملــوان و غیــره، و کســی کــه شــغل او در ســفر اســت، ملحــق 

بــه اینهــا اســت.
شرط هشتم: به حد ترخص برسد و منظور از حد ترخص، مکانیست که در آنجا اذان متعارف و بدون بلندگوی شهر شنیده نمی شود.
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33--33- نماز قضا - نماز قضا 

هــر کــس نمــاز واجــب را در وقــت آن تــرک کنــد بایــد قضــای آن را بــه جــا آورد، هــر چنــد در تمــام وقــت نمــاز، خــواب بــوده یــا بــه واســطۀ 
بیمــاری یــا مســتی، نمــاز را نخوانــده باشــد.

احکام نماز قضا
1- کســی کــه در تمــام وقــت، بــدون اختیــار، بــی هــوش بــوده، همچنیــن کافــری کــه مســلمان شــده و زنــی کــه در تمــام وقــت نمــاز، در حــال 

حیــض یــا نفــاس بــوده، قضــا بــر او واجــب نیســت.
2- هرگاه بعد از وقت نماز بفهمد نمازی را که خوانده باطل بوده باید آن را قضا کند.

3- در نماز قضا ترتیب واجب نیست جز در میان قضای ظهر و عصر و مغرب و عشا از یک روز.
4- اگــر شــخصی ســه بــار غســل جنابــت کنــد، مثــًا در روزهــای بیســتم، بیســت و پنجــم و بیســت و هفتــم مــاه و بعــد یقیــن کنــد کــه یکــی 

از آن غســل ها باطــل بــوده اســت بنابــر احتیــاط واجــب بایــد نمازهــا را بــه طــوری کــه یقیــن بــه فراغــت ذمــه پیــدا کنــد قضــا نمایــد
5- نوافل و نمازهای مستحب به جای نماز قضا محسوب نمی شود.

نماز استیجاری

1- هیچ کس نمی تواند نماز قضای دیگری را که در حال حیات است به جا آورد، هر چند او از خواندن نماز قضا عاجز باشد.
2- در نمــاز اســتیجاری ذکــر خصوصیــات میــت الزم نیســت، و رعایــت ترتیــب فقــط بیــن نمازهــای ظهــر و عصــر یــک روز و مغــرب و عشــا 

یــک روز شــرط اســت.

نماز قضای پدر و مادر
1- بر پسر بزرگ واجب است که نمازهایی که از پدر و بنابر احتیاط واجب از مادرش فوت شده بعد از مرگ آنها به جا آورد.

2- منظور از پسر بزرگ، بزرگترین پسری که بعد از مرگ پدر و مادر در حال حیات است می باشد.
3- هرگاه شخص دیگری نمازهای پدر و مادر را قضا کند، از پسر بزرگ ساقط می شود

4- اگر پسر بزرگ پس از فوت پدر و مادر از دنیا برود بر دیگران تکلیفی نیست.

33--44- نماز آیات- نماز آیات

اسباب شرعی وجوب نماز آیات 
نماز آیات در چهار صورت واجب می شود:

1- کسوف خورشید، اگرچه مقدار کمی از آن گرفته شود
2- خسوف ماه، اگرچه مقدار کمی از آن گرفته شود.

3- زلزله
4- هر حادثۀ غیر عادی آسمانی که باعث ترس بیشتر مردم شود، مانند بادهای سیاه و سرخ و صاعقه.

توجــه: در غیــر از کســوف و خســوف و زلزلــه بایــد آن حادثــه، موجــب تــرس و وحشــت بیشــتر مــردم شــود، و حادثــه ای کــه تــرس آور نباشــد 
و یــا موجــب تــرس و وحشــت برخــی افــراد گــردد، ســبب وجــوب نمــاز آیــات نیســت. وجــوب نمــاز آیــات مختــص کســانی اســت کــه در شــهر 

وقــوع حادثــه هســتند.

وقت نماز آیات
1- وقــت وجــوب نمــاز آیــات در خورشــید و مــاه گرفتگــی از زمانــی اســت کــه خورشــید یــا مــاه شــروع بــه گرفتــن می کنــد و بنابــر احتیــاط 

واجــب نبایــد نمــاز را بــه قــدری تأخیــر انداخــت کــه شــروع بــه بــاز شــدن کنــد
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2- اگــر مکلــف، نمــاز آیــات را بــه قــدری تأخیــر بینــدازد کــه خورشــید یــا مــاه شــروع بــه بــاز شــدن کنــد، بایــد نمــاز را بــه قصــد قربــت ؛ بــدون 
نّیــت ادا یــا قضــا )بــه قصــد مــا فــی الذمــه( بــه جــا آورد ؛ ولــی اگــر نمــاز را تــا بــاز شــدن کامــل آن بــه تأخیــر انــدازد، بایــد نمــاز را بــه نّیــت 

قضــا بخوانــد.
3- هنگامــی کــه زلزلــه، رعــد و بــرق و ماننــد آن، )کــه مــدت زمــان وقوعــش کــم اســت( اتفــاق مــی افتــد، بنابــر احتیــاط مکلــف بایــد فــوراً نمــاز 

آیــات بخوانــد و اگــر تأخیــر بیانــدازد، بایــد آن را تــا آخــر عمــر بــدون قصــد اداء و قضــا )بــه قصــد مــا فــی الذمــه( بــه جــا آورد.
4- کســی کــه هنــگام گرفتــن مــاه یــا خورشــید اصــًا مطلــع نشــود و بعــد از بــاز شــدن آن بفهمــد، درصورتــی کــه گرفتگــی کامــل بــوده، بایــد 

قضــای نمــاز آیــات را بخوانــد ولــی اگــر فقــط مقــداری از آن گرفتــه بــوده، قضــا بــر او واجــب نیســت.
5- کســی کــه از خورشــید گرفتگــی و مــاه گرفتگــی در وقــت آن مطلــع شــده ولــی نمــاز آیــات را )هــر چنــد بــر اثــر فراموشــی( نخوانــده، بایــد 

قضــای آن را بخوانــد، هــر چنــد تمــام آن نگرفتــه باشــد.
6- اگــر از ســایر حــوادث )بــه جــز خورشــید گرفتگــی و مــاه گرفتگــی( در وقــت آن مطلــع شــود و نمــاز آیــات را هــر چنــد بــر اثــر فراموشــی 
نخوانــد، بایــد نمــاز آیــات را بخوانــد و اگــر در وقــت آن مطلــع نشــده و پــس از حادثــه فهمیــده باشــد، احتیــاط واجــب آن اســت کــه آن را بخوانــد.

کیفیت ادای نماز آیات
نماز آیات دو رکعت است که هر رکعت آن پنج رکوع و دو سجده دارد و به چند صورت می توان آن را به جا آورد.

صــورت اول: بعــد از نّیــت و تکبیــرۀ االحــرام، حمــد و ســوره خوانــده شــود و بــه رکــوع بــرود، ســپس ســر از رکــوع برداشــته و دوبــاره حمــد و 
ســوره را بخوانــد و تکــرار نمایــد تــا یــک رکعــت پنــج رکوعــی کــه قبــل از هــر رکوعــی حمــد و ســوره خوانــده اســت انجــام دهــد، ســپس بــه 
ســجده رفتــه و دو ســجده نمایــد و بعــد بــرای رکعــت دوم قیــام کنــد و ماننــد رکعــت اول انجــام دهــد و دو ســجده را بــه جــا آورد و بعــد از آن 

تشــهد بخوانــد و ســام دهــد.
صــورت دوم: بعــد از نّیــت و تکبیــرۀ االحــرام، حمــد و یــک قســمت از ســوره را )چــه یــک آیــه باشــد یــا کمتــر و یــا بیشــتر( قرائــت کــرده و 
رکــوع کنــد، ســپس ســر از رکــوع بــردارد و بــدون ایــن کــه حمــد بخوانــد قســمت دیگــری از آن ســوره را بخوانــد و بــه رکــوع رود، و همیــن 
طــور تــا رکــوع پنجــم ادامــه دهــد تــا ســوره ای کــه پیــش از هــر رکــوع، یــک قســمت از آن را قرائــت کــرده، قبــل از رکــوع آخــر تمــام شــود، 
ســپس رکــوع پنجــم را بــه جــا آورد و بــه ســجده رود و پــس از اتمــام دو ســجده، بــرای رکعــت دوم قیــام نمایــد و ماننــد رکعــت اول انجــام دهــد، 

تــا تشــهد بخوانــد و ســام دهــد.

33--55- نماز عید فطر و قربان- نماز عید فطر و قربان

نماز عید فطر و قربان در عصر حاضر )که زمان غیبت کبری است( واجب نیست، بلکه مستحب است.
نماز عید فطر و قربان دو رکعت است: 

رکعــت اول: بعــد از خوانــدن حمــد و ســوره بایــد پنــج تکبیــر بگویــد و بعــد از هــر تکبیــر یــک قنــوت بخوانــد و بعــد از قنــوت پنجــم تکبیــر 
دیگــری بگویــد و بــه رکــوع رود، بعــد دو ســجده بــه جــا آورد و برخیــزد.

رکعــت دوم: چهــار تکبیــر بگویــد و بعــد از هــر تکبیــر قنــوت بخوانــد و تکبیــر پنجــم را بگویــد و بــه رکــوع رود و بعــد از رکــوع، دو ســجده بــه 
جــا آورد و تشــهد بخوانــد و ســام گویــد.

احکام نماز عید
1- کوتــاه یــا طوالنــی خوانــدن قنوت هــای نمــاز عیــد اشــکالی نــدارد و موجــب بطــان نمــاز نمی شــود، ولــی کــم یــا زیــاد کــردن تعــداد آنهــا 

جایــز نیســت.
2- نماز عید اقامه ندارد و اگر امام جماعت برای نماز عید اقامه به جا آورد به صحت نماز او و مأمومین ضرری نمی رساند.

3- جایــز اســت نماینــدگان ولــی فقیــه کــه از طــرف وی مجــاز در اقامــۀ نمــاز عیــد هســتند و همچنیــن ائمــۀ جمعــۀ منصــوب از طــرف او نمــاز 
عیــد را در عصــر حاضــر )کــه امــام )عجــل ااهلل تعالــی فرجــه الشــریف( غایــب اســت( بــه صــورت جماعــت اقامــه نماینــد.

4- نماز عید قضا ندارد.
5- تکرار نماز جماعت به خاطر مأمومین دیگر در نماز عید اشکال دارد.
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33--66- نماز جماعت- نماز جماعت

نمــاز جماعــت از مهمتریــن مســتحبات و از بزرگتریــن شــعایر اســامی اســت و دســت کــم بــا دو نفــر )یــک امــام و یــک مأمــوم( منعقــد می شــود. 
اگــر امــام جماعــت بــدون قصــد امامــت، مشــغول نمــاز شــود، نمــاز وی و اقتــدای دیگــران بــه او اشــکال نــدارد، و بــه عبــارت دیگــر در تحقــق 
ــرای امــام، معتبــر نیســت، هــر چنــد درک فضیلــت نمــاز  جماعــت، فقــط کافــی اســت کــه مأمــوم نیــت اقتــدا داشــته باشــد و نیــت امامــت ب

جماعــت بــرای امــام در صورتــی اســت کــه قصــد امامــت و جماعــت کنــد.
شرایط نماز جماعت

1- نبودن حایل
2- بلندتر نبودن جای ایستادن امام از مأموم

3- نبودن فاصله میان امام و مأموم
4- جلوتر نایستادن مأموم از امام

برخی از احکام نماز جماعت
1- قرائت حمد و سوره برای مأموم در نمازهای ظهر و عصر بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

2- اگــر مأمــوم در نمــاز صبــح و رکعــت اّول و دوم نمازمغــرب و عشــا، حمــد و ســورۀ امــام جماعــت را بشــنود، هــر چنــد کلمــات آن را تشــخیص 
ندهــد، نبایــد حمــد و ســوره را بخوانــد و نیــز در صورتــی کــه بعضــی از کلمــات حمــد و ســورۀ امــام را بشــنود، بنابراحتیــاط واجــب نبایــد آن را 

بخوانــد ولــی اگــر صــدای امــام را نمــی شــنود، مســتحب اســت حمــد و ســوره را آهســته بخوانــد و چنانچــه ســهواً بلنــد خوانــد، اشــکال نــدارد.
3-  مأمــوم بایــد افعــال نمــاز را بــا امــام یــا کمــی دیرتــر از امــام بــه جــا آورد و اگــر عمــداً از امــام جماعــت جلــو بیفتــد یــا مدتــی بعــد از او )بــه 

نحــوی کــه متابعــت از امــام صــدق نکنــد( انجــام دهــد، نمــازش فــرادا مــی شــود.
4- اقتدا به اهل سنت برای رعایت وحدت اسامی جایز است.

احکام دیر رسیدن به نماز جماعت

در هــر رکعــت، تنهــا در بیــن قرائــت و در رکــوع می تــوان بــه »امــام« اقتــدا کــرد، پــس اگــر بــه رکــوع امــام جماعــت نرســد، بایــد در رکعــت 
بعــد اقتــدا کنــد، و اگــر تنهــا بــه رکــوع امــام جماعــت هــم برســد، یــک رکعــت بــه حســاب می آیــد.

 حالت های مختلف برای پیوستن به نماز جماعت:
رکعت اّول

- در بین قرائت: مأموم حمد و سوره را نمی خواند و بقّیه اعمال را با امام جماعت بجا می آورد.
- در رکوع: رکوع و بقّیه اعمال را با امام جماعت بجا می آورد.

رکعت دوم

1- در بیــن قرائــت: مأمــوم حمــد و ســوره را نمی خوانــد و بــا امــام، قنــوت و رکــوع و ســجده را بجــا مــی آورد و آنــگاه کــه امــام جماعــت تشــّهد 
می خوانــد، بنابراحتیــاط واجــب بایــد بــه صــورت نیــم خیــز، بنشــیند و اگــر نمــاز دو رکعتــی اســت بعــد از ســام امــام یــک رکعــت دیگــر بــه 
تنهایــی بخوانــد و نمــاز را تمــام کنــد و اگــر ســه یــا چهــار رکعتــی اســت، در رکعــت دوم کــه امــام جماعــت در رکعــت ســوم می باشــد، حمــد و 
ســوره را خــودش آهســته بخوانــد و آنــگاه کــه امــام جماعــت رکعــت ســوم را تمــام کــرد، و بــرای رکعــت چهــارم برمی خیــزد، مأمــوم بایــد پــس 
از دو ســجده، تشــّهد بخوانــد، و بــرای خوانــدن رکعــت ســوم برخیــزد و در رکعــت آخــر نمــاز کــه امــام جماعــت بــا تشــّهد و ســام، نمــاز را بــه 

ــد. ــک رکعــت دیگــر را خــودش می خوان ــز می نشــیند، ســپس ی ــم خی ــرد او نی ــان می ب پای
2- در رکوع: رکوع را با امام جماعت بجا می آورد و بقّیه نماز را همانگونه که گفته شد، انجام می دهد.

رکعت سوم

ــد و  ــدا کن ــد اقت ــا حمــد تنهــا وقــت دارد، می توان ــدِن حمــد و ســوره و ی ــرای خوان ــد، ب ــدا کن ــد اگــر اقت ــی کــه می دان ــت: زمان ــن قرائ 1- در بی
بایــد حمــد و ســوره و اگــر امــام بــه رکــوع رفــت فقــط حمــد را بخوانــد، ولــی اگــر می دانــد فرصــت نــدارد، بایــد صبــر کنــد تــا امــام جماعــت 

بــه رکــوع رود، ســپس بــه او اقتــدا کنــد.
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ــه نمــاز را  ــرای آن رکعــت الزم نیســت و بقی ــام بجــا مــی آورد و حمــد و ســوره ب ــا ام ــد، رکــوع را ب ــدا کن 2- در رکــوع: چنانچــه در رکــوع اقت
ــه کــه قبــًا بیــان شــد بجــا مــی آورد. همانگون

رکعت چهارم

ــرای تشــّهد و ســام می نشــیند،  ــگاه کــه امــام جماعــت در رکعــت آخــر نمــاز ب ــدا در رکعــت ســوم را دارد، و آن 1- در بیــن قرائــت: حکــم اقت
مأمــوم بطــور نیــم خیــز بنشــیند تــا تشــّهد و ســام امــام جماعــت تمــام شــود و ســپس برخیــزد و بقّیــه نمــاز را خــودش بخوانــد.

2- در رکــوع: رکــوع و ســجده ها را بــا امــام بجــا مــی آورد، )اکنــون رکعــت چهــارم امــام و رکعــت اّول مأمــوم اســت( و بقّیــه نمــاز را همانگونــه 
کــه در مســأله قبــل گذشــت انجــام می دهــد.

بنابر احتیاط، بالغ بودن
عاقل بودن
عادل بودن

حال زاده بودن
شیعۀ دوازده امامی بودن

نماز را صحیح خواندن
مرد بودن )البته در صورتی که مأموم مرد باشد( 

شرایط امام جماعت

33--77- سؤاالت فصل سه- سؤاالت فصل سه

 69 نماز غفیله چیست؟
یکی از نمازهای مستحبی است که بین نماز مغرب و عشا خوانده می شود.

 70 کدام نماز قنوت ندارد؟
نماز میت

 71 واجبات نماز کدامند؟
نیت، تکبیرۀ االحرام، قیام، قرائت، رکوع، سجود، ذکر، تشهد، سام، ترتیب، مواالت

 72 شکستن نماز از روی اختیار چه حکمی دارد؟
حرام است.

 73 آیا نماز مستحبی را می توان به جماعت خواند؟
به استثنای نمازهای عید فطر و قربان و نماز باران، باقی را نمی توان به جماعت خواند.

 74 اگر یکی از شکیات صحیح پیش آید، نمازگزار می تواند نماز را به هم بزند؟
نه، اگر نماز را برهم زند، معصیت کرده است.

 75 شرایط لباس نمازگزار چیست؟
1- پاک باشد.

2- غصبی نباشد )مباح باشد(.
3- از اجزای مردار نباشد.

4-از حیوان حرام گوشت نباشد.
5- لباس مرد از طا نباشد.

6- لباس مرد از ابریشم خالص نباشد.

 76 در نماز آیات چند رکوع وجود دارد؟
ده رکوع

 77 حد ترخص چیست؟
منظور از حد ترخص، مکانی است که در آنجا اذان متعارف و بدون بلندگوی شهر شنیده نمی شود.
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 78 نمازهای واجب کدامند و چند رکعت هستند؟
1- نماز صبح: دو رکعت

2- نماز ظهر: چهار رکعت
3- نماز عصر: چهار رکعت
4- نماز مغرب: سه رکعت
5- نماز عشا: چهار رکعت

 79 اگر مسافری در بین راه از قصد خود برای سفر بیش از 8 فرسخ برگردد، نماز او چگونه می شود؟
باید کامل بخواند.

 80 خواندن کدام سوره ها به جای توحید در رکعت های اول و دوم نماز جمعه مستحب است؟
جمعه و منافقون

 81 یک نماز چهار رکعتی بخوانید.
الزم است نمازی چهار رکعتی )مانند نماز قضا( را به طور صحیح بخوانید.

 82 نماز ادا چیست؟
نمازی که در وقت خودش خوانده می شود.

 83 نماز آیات چند رکعت است؟
دو رکعت

 84 چه چیزهایی باعث وجوب نماز آیات می شوند؟
1- کسوف خورشید، اگرچه مقدار کمی از آن گرفته شود.

2- خسوف ماه، اگرچه مقدار کمی از آن گرفته شود.
3- زلزله

4- هر حادثۀ غیر عادی آسمانی که باعث ترس بیشتر مردم شود، مانند بادهای سیاه و سرخ و صاعقه.

 85 کدام نمازها اقامه دارند؟
نمازهای یومیه

 86 قنوت را در نماز جمعه چه موقع می خوانند؟
یک قنوت قبل از رکوع اول و یک قنوت بعد از رکوع دوم

 87 ارکان نماز کدامند؟
نیت، تکبیر، قیام، رکوع و دو سجده

 88 تفاوت ارکان و واجبات نماز در چیست؟
واجبات نماز اگر از روی سهو کم و زیاد شوند، نماز باطل نمی شود، ولی در صورت کم و زیاد شدن ارکان، در هر صورتی نماز باطل است.

 89 نماز جمعه در جای کدام نماز یومیه خوانده می شود؟
نماز ظهر

 90 نماز مغرب را بخوانید.
الزم است نماز مغرب )مانند قضای نماز مغرب( را به طور صحیح بخوانید.

 91 تشهد و سالم را بخوانید.
الزم است تشهد و سام را به طور صحیح بخوانید.

 92 آیا به زبان نیاوردن نیت در اعمال، آنها را باطل می کند؟
خیر، به زبان آوردن نیت واجب نیست.

 93 اگر کسی بیش از 8 فرسخ سفر نماید، در چه صورت نمی تواند نمازش را شکسته بخواند؟
اگر دائم السفر باشد یا شغلش در سفر باشد یا نیت ماندن بیش از ده  روز را داشته باشد.

 94 چه چیزهایی باعث باطل شدن نماز می شوند؟
1- از بین رفتن یکی از شرایطی که باید در حال نماز رعایت شود، مثل غصبی نبودن مکان
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2- باطل شدن وضو یا غسل یا تیمم
3- رو گرداندن از قبله

4- حرف زدن
5- روی هم گذاشتن دست ها در جلوی بدن 

6- آمین گفتن بعد از حمد
7- خندیدن

8- گریه کردن برای امور دنیوی
9- به هم خوردن صورت نماز، مانند کف زدن و به هوا پریدن

10- خوردن و آشامیدن
11- شک هایی که نماز را باطل می کند. 

12- کم و زیاد کردن عمدی یا سهوی ارکان، مانند کم و زیاد کردن رکوع، و همچنین کم و زیاد کردن عمدی واجبات غیر رکنی.

 95 در نماز اعیاد حداقل چند نفر باید حاضر باشند؟
پنج نفر؛ امام و چهار مأموم

 96 بر چه چیزهایی می شود سجده کرد؟
سنگ، سنگ آهک، سنگ گچ، سفال، سیمان

 97 نماز جمعه چند رکعت است؟
دو رکعت

 98 تفاوت نماز احتیاط با سایر نمازها در چیست؟
به احتیاط نیت آن را به زبان نیاورد، سوره و قنوت ندارد و سورۀ حمد به احتیاط آهسته خوانده شود.

 99 کدام نمازهای مسافر قصر می شوند؟
نمازهای چهار رکعتی، یعنی، ظهر، عصر و عشاء قصر یعنی دو رکعتی می شوند.

 100 بجا آوردن نماز فرد پس از فوت بر چه کسی واجب است؟
پسر بزرگترش که در قید حیات است.

 101 در نماز جماعت حداقل چند نفر باید حاضر باشند؟
دو نفر؛ امام و مأموم

 102 نماز جمعه چگونه خوانده می شود؟
نماز جمعه دو رکعت است مانند نماز صبح، ولی دو خطبه دارد که توسط امام جمعه قبل از نماز ایراد می شود.

 103 فاصلۀ دو نماز جمعه چقدر باید باشد؟
یک فرسخ

 104 کدام شک ها در نماز اعتبار ندارند؟
1- شک بعد از محل، مثل این که بعد از داخل شدن در رکوع، شک در حمد و سوره کند.

2- شک بعد از سام
3- شک بعد از گذشتن وقت نماز

4- شک کثیر الشک یعنی کسی که زیاد شک می کند
5- شک امام و مأموم

6- شک در نمازهای مستحبی

 105 شک در شمارۀ رکعت های نماز دو رکعتی چه حکمی دارد؟
نماز را باطل می کند.

 106 تنها خواندن نماز جمعه امکان پذیر است؟
خیر، نماز جمعه باید به جماعت خوانده شود.

 107 نمازی که به تنهایی خوانده می شود، چه نام دارد؟
نماز فرادا
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 108 نماز احتیاط چیست؟
نمازي یک یا دو رکعتي است که به سبب شک در تعداد رکعت هاي نمازهاي چهار رکعتي واجب مي شود. 

 109 اگر در رکعت دوم نماز به جماعت برسیم نحوه اتصال به نماز جماعت چگونه است؟
1- در بین قرائت: مأموم حمد و سوره را نمی خواند و با امام، قنوت و رکوع و سجده را بجا می آورد و آنگاه که امام جماعت تشّهد می خواند، بنابراحتیاط 

واجب باید به صورت نیم خیز، بنشیند و اگر نماز دو رکعتی است بعد از سام امام یک رکعت دیگر به تنهایی بخواند و نماز را تمام کند و اگر سه یا 
چهار رکعتی است، در رکعت دوم که امام جماعت در رکعت سوم می باشد، حمد و سوره را خودش آهسته بخواند و آنگاه که امام جماعت رکعت سوم را 
تمام کرد، و برای رکعت چهارم برمی خیزد، مأموم باید پس از دو سجده، تشّهد بخواند، و برای خواندن رکعت سوم برخیزد و در رکعت آخر نماز که امام 

جماعت با تشّهد و سام، نماز را به پایان می برد او نیم خیز می نشیند، سپس یک رکعت دیگر را خودش می خواند.
2- در رکوع: رکوع را با امام جماعت بجا می آورد و بقّیه نماز را همانگونه که گفته شد، انجام می دهد.

 110 تسبیحات اربعه کدام قسمت از نماز است؟ آن را بگویید.
تسبیحات اربعه، چهار ذکری است که در نمازهای روزانه سه یا چهار رکعتی، در رکعت سوم و چهارم و در برخی اذکار خوانده می شود. این چهار ذکر 

عبارتند از: »ُسْبحاَن اهللِ، َو الَْحْمُد هلِلِ، َو ال إلَه إاّل اهلُل، َو اهلُل أْکَبُر«

ذکر سجدۀ سهو را بگویید.
برای سجده سهو چند ذکر وجود دارد، مثل: 

ٍد« ٍد و آِل ُمَحَمّ »بِْسِم اللَّـِه َو بِاللَّـِه، اَللَّـُهَمّ َصِلّ َعلَی ُمَحَمّ

 111 خطبه های نماز جمعه راجع به چه موضوعاتی است؟
هر یک از خطبه  ها باید مشتمل بر امور زیر باشد: 1- حمد و ثنای الهی. 2- صلوات بر محّمد و آل محّمد. 3- وعظ و ارشاد و سفارش به تقوای الهی. 
، قل یا أّیها الکافرون یا سوره والعصر )بنابر احتیاط واجب(. 5- بنابر احتیاط واجب برای  4- خواندن یک سوره کوتاه در هر خطبه مانند سوره قل هو اهللَّ
خود و مؤمنین و مؤمنات استغفار کند و در خطبه دوم ائّمه هدی )ع( را هنگام صلوات و درود یک یک نام ببرد. بنابراین خطبه اّول شامل پنج قسمت و 

خطبه دوم شامل شش قسمت است. امام باید خطبه ها را در حال قیام بخواند و میان دو خطبه جلوس مختصری بنماید و صدای خود را در حّد مقدور 
به نمازگزاران برساند و وعظ و ارشاد را به زبان قابل فهم برای مردم ایراد کند.

 112 ذکر سجدۀ واجب را بگویید.
ِ« یا یک مرتبه »ُسْبحاَن ِربَِّی اْلَْعلی  َو بَِحْمِدِه« بگوید و  ذکر گفتن در سجده واجب است و احتیاط واجب آن است که حّداقل سه مرتبه »ُسْبحاَن اهللَّ

هرچه بیشتر بگوید بهتر است.

 113 ذکر قنوت نماز را بخوانید.
خواندن برخی از آیات قرآن و اذکار توصیه شده است که مانند:

نَْیا َحَسَنًۀ َوِفي اْلِخَرِۀ َحَسَنًۀ َوِقَنا َعَذاَب الَنّاِر« آیه »َربََّنا آتَِنا ِفي الُدّ

 114 آیا با فراموشی رکوع، نماز باطل می شود؟
بله، زیرا رکوع از ارکان نماز است.

 115 نماز آیات چه وقت قضا می شود؟
- اگر مکلف، نماز آیات را به قدري تأخیر بیندازد که خورشید یا ماه شروع به باز شدن کند، باید نماز را به قصد قربت ؛ بدون نّیت ادا یا قضا )به قصد 

ما في الذمه( به جا آورد ؛ ولي اگر نماز را تا باز شدن کامل آن به تأخیر اندازد، باید نماز را به نّیت قضا بخواند.
- هنگامي که زلزله، رعد و برق و مانند آن، )که مدت زمان وقوعش کم است( اتفاق مي افتد، بنابر احتیاط مکلف باید فوراً نماز آیات بخواند و اگر 

تأخیر بیاندازد، باید آن را تا آخر عمر بدون قصد اداء و قضا )به قصد ما في الذمه( به جا آورد.
- کسي که هنگام گرفتن ماه یا خورشید اصًا مطلع نشود و بعد از باز شدن آن بفهمد، درصورتي که گرفتگي کامل بوده، باید قضاي نماز آیات را 

بخواند ولي اگر فقط مقداري از آن گرفته بوده، قضا بر او واجب نیست.
- کسي که از خورشید گرفتگي و ماه گرفتگي در وقت آن مطلع شده ولي نماز آیات را )هر چند بر اثر فراموشي( نخوانده، باید قضاي آن را بخواند، هر 

چند تمام آن نگرفته باشد.

 116 ذکر رکوع نماز را بگویید.
ِ« یا یک مرتبه »ُسْبحاَن ِربَِّی الَْعِظیِم َو بَِحْمِدِه« است که باید به  در رکوع واجب است ذکر بگوید، ذکر رکوع بنابر احتیاط واجب سه مرتبه »ُسْبحاَن اهللَّ

عربی صحیح گفته شود.

 117 نماز وتر رو چگونه است؟
تنها نماِز یک رکعتي مستحبي است. از نظر بعضي شروع این نماز با هفت تکبیر مستحب دانسته شده است. پس از سوره حمد نیز خواندن سوره توحید 

مستحب است. همچنین مي توان بعد از سوره حمد سه بار سوره توحید را به همراه سوره فلق و سوره ناس قرائت کرد.

فصلفصل  44
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احکام روزه

روزه مسافر قضای روزه کفاره روزه انواع روزه

ــد از خــوردن و  ــا قصــد اطاعــت از فرمــان خداون ــا مغــرب ب ــوع فجــر ت روزه در شــرع مقــدس اســام آن اســت کــه انســان در تمــام روز از طل
ــه تفصیــل گفتــه خواهــد شــد، خــودداری کنــد. آشــامیدن و چیزهــای دیگــری کــه ب

توجــه معیــار شــرعی در مــورد وقــت روزه، فجــر صــادق اســت نــه کاذب، و احــراز آن موکــول بــه تشــخیص مکلــف اســت. الزم اســت جهــت 
رعایــت احتیــاط در امســاک روزه، همزمــان بــا شــروع اذان صبــح از رســانه ها بــرای روزه امســاک نماینــد. هــرگاه بــرای روزه دار اطمینــان حاصــل 
شــود کــه اذان از هنــگام داخــل شــدن وقــت شــروع شــده جایــز اســت بــه ِصــرف شــروع اذان، افطــار نمایــد و صبــر تــا پایــان اذان الزم نیســت.

44--11- انواع روزه- انواع روزه

روزه بر چهار حالت است.
1- روزۀ واجب، مثل روزۀ ماه مبارک رمضان

2- روزۀ مستحب، مثل روزۀ ماه رجب و شعبان
3- روزۀ مکروه، مثل روزۀ روز عرفه در صورتی که موجب ضعفی شود که مانع از اعمال عرفه گردد.

4- روزۀ حرام، مثل روزۀ عید فطر )اول ماه شوال( و قربان )دهم ماه ذی الحجه(

روزۀ ماه مبارک رمضان
روزۀ قضا

روزۀ کفاره
روزۀ روز سوم از ایام اعتکاف

روزۀ بدل از قربانی در حج تمتع
روزۀ مستحبی که به واسطه نذر و عهد و قسم واجب شده است.

روزۀ قضای پدر و بنابر احتیاط واجب مادر که بر پسر بزرگ واجب است.

روزه های واجب

اسام
ایمان
عقل

بی هوش نبودن
مسافر نبودن

حایض و نفسا نبودن
ضرری نبودن

حرجی نبودن روزه

شرایط وجوب و صحت روزه 

احکام/احکام/ روزهروزه
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نیت روزه

روزه ماننــد همــۀ عبادت هــای دیگــر بایــد بــا نیــت همــراه باشــد، بدیــن معنــی کــه خــودداری انســان از خــوردن و آشــامیدن و ســایر چیزهــای 
باطــل کننــدۀ روزه، بــه خاطــر دســتور خداونــد باشــد و همیــن کــه چنیــن عزمــی در او باشــد، کافــی اســت و الزم نیســت آن را بــر زبــان بیــاورد. 

مفطرات روزه )کاری که روزه را باطل می کند.(

1- خوردن و آشامیدن
2- آمیزش جنسی

3- استمنا )خود ارضایی جنسی(
4- دروغ بستن به خدا و پیامبران و معصومین )علیهم الصاه و السام( ( )بنابر احتیاط واجب(

5- رساندن غبار غلیظ به حلق )بنا بر احتیاط واجب(
6- فرو بردن تمام سر در آب )بنا بر احتیاط واجب(

7- باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح
8- اماله )تنقیه( کردن با چیزهای روان و مایع

9- قی کردن عمدی

44--22- کفاره افطار عمدی روزه ماه مبارک رمضان- کفاره افطار عمدی روزه ماه مبارک رمضان

هــرگاه در مــاه مبــارک رمضــان کارهایــی کــه روزه را باطــل می کنــد را از روی عمــد و اختیــار و بــدون عــذر شــرعی انجــام دهــد، عــاوه بــر 
ایــن کــه روزۀ او باطــل می شــود و قضــا دارد، کفــاره نیــز بــر او واجــب اســت اعــم از ایــن کــه هنــگام انجــام مفطــر، عالــم بــه وجــوب کفــاره 

باشــد یــا نــه. 
توجه

ــر آب  ــی اطاعــی از حکــم شــرعی، کاری را انجــام دهــد کــه روزه را باطــل می کنــد، مثــل ایــن کــه نمی دانســت ســر زی ــه ســبب ب - اگــر ب
کــردن روزه را باطــل می کنــد و ســر زیــر آب کــرد، روزه اش باطــل اســت و بایــد آن را قضــا کنــد، ولــی کفــاره بــر او واجــب نیســت. 

- اگــر بــه جهتــی باطــل کــردن روزه بــرای او جایــز یــا واجــب شــود، ماننــد ایــن کــه او را مجبــور کننــد کاری کــه روزه را باطــل می کنــد، انجــام 
دهــد، یــا بــرای نجــات جــان غریــق خــود را در آب بینــدازد، در ایــن صــورت، کفــاره بــر او واجــب نیســت، ولــی بایــد قضــای آن روز را بــه جــا آورد.

- اگر چیزی از اندرون روزه دار به دهان او برگردد، نباید آن را دوباره فرو برد، و اگر عمداً فرو ببرد قضا و کفاره بر او واجب است.
- در آمیزش جنسی روزۀ هر دو نفر باطل است و بر هر دو قضا و کفاره واجب می شود.

مقدار کفاره و کیفیت آن

کفارۀ افطار عمدی روزۀ ماه مبارک رمضان در شرع اسام یکی از سه چیز است.
1- آزاد کردن یک برده

2- دو ماه )شصت روز( روزه گرفتن
3- شصت فقیر را غذا دادن.

احکام کفاره
1- کسی که عمداً روزۀ خود را باطل کرده، اگر پس از آن به سفر برود کفاره از او ساقط نمی شود.

2- کسی که کفاره بر او واجب شده الزم نیست که آن را فوراً بدهد، ولی نباید به قدری تأخیر بیندازد که کوتاهی شمرده شود.
3- کفارۀ واجب را اگر چند سال بگذرد و ندهد، چیزی بر آن اضافه نمی شود.

1- کســی کــه در روز مــاه رمضــان نیــت روزه نمی کنــد، یــا از روی ریــا روزه می گیــرد ولــی هیچیــک از کارهایــی را کــه موجــب باطــل شــدن 
روزه اســت انجــام نمی دهــد قضــای آن روز بــر او واجــب اســت، ولــی کفــاره واجــب نیســت.
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کفارۀ افطار قضای ماه رمضان

کســی کــه قضــای روزۀ مــاه رمضــان را گرفتــه جایــز نیســت، بعــد از ظهــر روزه را باطــل کنــد و اگــر عمــداً چنیــن کاری را انجــام دهــد، بایــد 
ــد ســه روز، روزه بگیــرد. ــه ده فقیــر و اگــر نمی توان کفــاره بپــردازد. کفــارۀ افطــار قضــای مــاه رمضــان عبــارت اســت از غــذا دادن ب

44--33- احکام قضای روزه- احکام قضای روزه

1- کسی که یک یا چند روز بی هوش و در حال اغما بوده و فوت شده، الزم نیست قضای روزه آن روزها را به جا آورد.
2- زن باید ایامی را که به خاطر عادت ماهیانه و یا زایمان روزه نگرفته، پس از ماه رمضان قضا کند.

3- کســی کــه روزۀ قضــای مــاه رمضــان را بــه جــا مــی آورد می توانــد پیــش از ظهــر روزه را افطــار کنــد، بــه شــرط ایــن کــه وقــت بــرای قضــای 
روزه، تنــگ نباشــد، و اگــر وقــت تنــگ اســت؛ یعنــی فقــط بــه تعــداد روزه هــای قضــا تــا مــاه رمضــان آینــده وقــت دارد، احتیــاط آن اســت کــه 

روزه را پیــش از ظهــر هــم باطــل نکنــد.
4- هــرگاه بــه واســطۀ بیمــاری، روزۀ مــاه رمضــان را نگیــرد و بیمــاری او تــا مــاه رمضــان ســال بعــد طوالنــی شــود، قضــای روزه هایــی را کــه 

نگرفتــه واجــب نیســت.
احکام روزه قضای پدر و مادر

روزه هایــی کــه بــا عــذر تــرک شــده: اگــر پــدر و نیــز بنــا بــه احتیــاط واجــب، مــادر، روزه هــای خــود را بــه خاطــر عــذری غیــر از ســفر بــه جــا 
ــان،  ــان واجــب اســت کــه پــس از مــرگ آن ــزرگ آن ــر پســر ب ــز نکــرده اســت ب ــا ایــن کــه می توانســته آن را قضــا کنــد، قضــا نی ــاورده و ب نی

خــودش یــا بــه وســیلۀ اجیــر قضــای آن روزه را بــه جــا بیــاورد.
روزه هایی که پدر یا مادر عمداً به جا نیاورده اند: بنا بر احتیاط واجب باید به وسیلۀ پسر بزرگ ـ شخصًا یا با اجیر ـ قضا شود.

44--44- احکام روزه مسافر- احکام روزه مسافر

ــی  ــار رکعت ــاز را در ســفر چه ــر نم ــرد و اگ ــد در ســفر روزه بگی ــاه رمضــان مســافر اســت، چنانچــه نمــازش قصــر باشــد، نبای ــه در م کســی ک
ــرد. ــت روزه بگی ــب اس ــت( واج ــغل اوس ــافرت ش ــا مس ــدن ده روز را دارد ی ــد مان ــی قص ــه در مکان ــافری ک ــد مس ــد )مانن می خوان

هــرگاه روزه دار بعــد از ظهــر مســافرت کنــد، بایــد روزۀ خــود را نگهــدارد، امــا اگــر پیــش از ظهــر مســافرت کنــد درصورتیکــه از شــب قبــل قصــد 
ســفر کــرده باشــد روزه اش باطــل اســت. ولــی اگــر در روز قصــد ســفر کــرده اســت، بنابــر احتیــاط واجــب بایــد روزه بگیــرد و پــس از مــاه رمضــان 

هــم آن را قضــا کنــد.
هــرگاه مســافر پیــش از ظهــر وارد وطــن شــود یــا بــه جایــی برســد کــه قصــد ده روز توقــف دارد، چنانچــه کاری کــه روزه را باطــل مــی کنــد انجام 

نــداده باشــد بایــد روزه بگیــرد و اگــر انجــام داده بایــد بعــداً قضــا کنــد، ولــی اگــر بعــد از ظهــر وارد شــود نمــی توانــد روزه بگیــرد.
مســافرت در مــاه رمضــان هــر چنــد بــرای فــرار از روزه باشــد جایــز اســت. البتــه بهتــر اســت بــه ســفر نــرود مگــر ایــن کــه ســفر بــرای کار 

نیکــو یــا الزمــی باشــد.

راه های ثابت شدن اول ماه
1- رؤیت شخص مکلف

2- شهادت دو فرد عادل، درصورتیکه جمع زیادی رؤیت هال را انکار نکنند و گمان اشتباه در آن دو عادل تقویت نشود.
3- شهرتی که مفید علم یا اطمینان باشد.

4- گذشت سی روز از اول ماه قبل
5- حکم حاکم شرع

 توجــه: رؤیــت بــا وســیله، فرقــی بــا رؤیــت بــه طریــق عــادی نــدارد و معتبــر اســت. مــاک آن اســت کــه عنــوان رؤیــت محفــوظ باشــد، پــس 
رؤیــت بــا چشــم و بــا عینــک و بــا تلســکوپ محکــوم بــه حکــم واحدنــد. بلکــه، رؤیــت تصویــر هــال از طریــق انعــکاس بــه رایانــه کــه در آن 

صــدق عنــوان رؤیــت معلــوم نیســت محــل اشــکال اســت.
اگر در شهری اول ماه ثابت شود، برای شهرهای دیگر که در افق باهم متحد هستند کفایت می کند.
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44--55- سؤاالت فصل چهار- سؤاالت فصل چهار

 118 روزه گرفتن در چه روزهایی مکروه است؟
روز عرفه 

 119 کدام روزه ها واجب هستند؟
1- روزۀ ماه مبارک رمضان

2- روزۀ قضا
3- روزۀ کفاره

4- روزۀ روز سوم از ایام اعتکاف
5- روزۀ بدل از قربانی در حج تمتع

6- روزۀ مستحبی که به واسطه نذر و عهد و قسم واجب شده است.
7- روزۀ قضای پدر و بنابر احتیاط واجب مادر که بر پسر بزرگ واجب است.

 120 اگر قضا و کفارۀ روزه به عهدۀ فردی باشد، کدام را اول باید انجام دهد؟
ترتیب ندارد.

 121 مسافرت به قصد نگرفتن روزه چه حکمی دارد؟
جایز ولی مکروه است. ولی بهتر است به قصد عمل نیکی باشد.

 122 اگر روزه دار بعدازظهر به سفر رود، می تواند روزه را افطار نماید؟
خیر باید روزه را کامل کند.

 123 اگر شخصی از روی ریا روزه بگیرد، چه حکمی دارد؟
قضا بر او واجب است ولی کفاره الزم نیست.

 124 مفطرات چه هستند؟
کارهایی که روزه را باطل می کنند.

 125 آیا قضای روزه هایی که زن به علت عادت ماهیانه یا زایمان نگرفته بر او واجب است؟
بله

 126 اول ماه رمضان از چه راه ثابت می شود؟
1- رؤیت شخص مکلف
2- شهادت دو فرد عادل

3- شهرتی که مفید علم یا اطمینان باشد
4- گذشت سی روز از اول ماه قبل

5- حکم حاکم شرع

 127 چه چیزهایی روزه را باطل می کنند؟
1- خوردن و آشامیدن

2- آمیزش جنسی
3- استمنا )خود ارضایی جنسی(

4- دروغ بستن به خدا و پیامبران و معصومین )علیهم الصاه و السام( )بنابر احتیاط واجب(
5- رساندن غبار غلیظ به حلق )بنا بر احتیاط واجب(
6- فرو بردن تمام سر در آب )بنا بر احتیاط واجب(

7- باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح
8- اماله )تنقیه( کردن با چیزهای روان و مایع

9- قی کردن عمدی

 128 رؤیت ماه شوال با تلسکوپ قابل قبول است؟
بله
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 129 قضای روزه های پدر بعد از مرگ او به عهدۀ کیست؟
پسر بزرگ تر

 130 در چه روزهایی روزه گرفتن حرام است؟
اعیاد فطر و قربان

 131 کفارۀ افطار عمدی و بدون عذر روزه چیست؟
یکی از این سه مورد:

1- آزاد کردن یک برده
2- دو ماه )شصت روز( روزه گرفتن

3- شصت فقیر را غذا دادن.

 132 اگر کسی در بعد از ظهر روزی که روزۀ  قضا دارد، آن را بشکند و افطار کند، کفاره اش چیست؟
به ده فقیر غذا دهد.

 133 حکم کسی که روزۀ مستحبی خود را بدون عذر باطل و افطار کند چیست؟
جایز است.

 134 اگر کسی در ماه مبارک رمضان بعد از ظهر به سفر برود، حکم روزه اش چیست؟
آن روز را باید روزه بگیرد.

 135 اگر کسی که روزۀ خود را به عمد باطل کرده، برای فرار از کفاره قبل از ظهر به سفر برود، حکم کفاره اش چه می شود؟
باید کفاره را بدهد.



فصلفصل  55مصاحبۀ حضوری آزمون استخدامی54

55--11- خمس- خمس

خمــس در لغــت بــه معنــی یــک پنجــم اســت، و در اصطــاح یکــی از واجبــات مهــم مالــی در دیــن اســام بــه شــمار مــی رود، و عبــارت اســت 
از مالــی کــه هــر فــرد واجــد شــرایط بــه نســبت یــک پنجــم طبــق ضوابــط خاصــی بایــد بپــردازد. وجــوب خمــس از ضروریــات اســـام اســـت و 
پرداخــت نکــردن خمــس بــدون عــذر حــرام اســت. بــر هــر فــرد واجــد شــرایط واجــب اســت خمــس درآمــد مــازاد بــر مؤونــۀ خــود را پرداخــت 
کنــد. منظــور از درآمــد در ایــن جــا، مــال و ثروتــی اســت کــه از راه فعالیت هــای اقتصــادی بــه دســت می آیــد، و بــه اصطــاح عنــوان کســب 

در آن دخالــت دارد.
منظــور از مؤونــه در ایــن جــا هزینــۀ ســاالنه اســت )نــه هزینــۀ درآمــد( و عبــارت اســت از مخارجــی کــه فــرد بــرای اصــاح امــر معــاش و معــاد 
ــه، وســیلۀ نقلیــه،  ــاث خان ــواده تحــت تکفــل خویــش مصــرف می کنــد، مثــل مخــارج و هزینه هــای خــوراک، پوشــاک، مســکن، اث خــود و خان

ــره. ــارات، مهمانی هــا و غی ــذورات، کف ــز، ن ــات، جوای ــداول، صدق ــاب، مســافرت های مت کت
توجه

ــون  ــه قان ــر کســانی ک ــد پرداخــت آن ب ــر چن ــد، ه ــررات وضــع می کن ــن و مق ــر اســاس قوانی ــوری اســامی ب ــت جمه ــه حکوم ــی ک - مالیات
شــامل آنــان می شــود واجــب اســت، و مالیــات پرداختــی هــر ســال از مؤونــۀ همــان ســال محســوب اســت، ولــی از خمــس )ســهمین مبارکیــن( 

ــه طــور مســتقل واجــب اســت. ــۀ ســال ب ــر مؤون ــد ب ــان، دادن خمــس درآمــد ساالنه شــان در زائ ــر آن محســوب نمی شــود، بلکــه ب
- خمــس فقــط بــر شــخصیت های حقیقــی )شــخص یــا اشــخاص( واجــب اســت، و بــر شــخصیت های حقوقــی از قبیــل دولت هــا و حکومت هــا، 

مؤسســه ها و بانک هــا و ماننــدآن واجــب نیســت.

درآمد )منافع کسب و کار(
معدن
گنج

مال حال مخلوط به حرام
جواهراتی که با غواصی از دریا به دست می آید

غنایم جنگی
 زمینی که کافر ذمی از مسلمانان می خرد

خمس در هفت چیز واجب است

استثنائات خمس
- میراث : ارث و پول فروش آن خمس ندارد.

- مهریه: مهریه خمس ندارد.

- هبه و هدیه: پرداخت خمس پول یا کاال یا ملکی که به انسان هدیه داده می شود، واجب نیست.

- جایزه: جایزه هایی که توسط بانک ها و صندوق های قرض الحسنه و مانند آن به افراد پرداخت می شود، خمس ندارد.

- وقف: مکان و اشیای وقفی خمس ندارد، چه وقف عام باشد یا خاص.

- حقــوق شــرعی:  حقــوق شــرعی )مثــل خمــس و زکات( کــه از طریــق مراجــع بــه طــاب محترمــی اهــدا می شــود کــه مشــغول تحصیــل 
ــدارد. در حوزه هــای علــوم دینــی هســتند، خمــس ن

- هزینــۀ درآمــد: آنچــه را کــه انســان از درآمــد ســال بــرای بــه دســت آوردن درآمــد از کارهــای تجــاری و غیــر آن مصــرف می کنــد از قبیــل 
هزینه هــای انبــارداری، حمــل و نقــل، وزن کــردن، واســطۀ معاملــه و ماننــد آن، از درآمــد همــان ســال اســتثناء می شــود و خمــس نــدارد.

احکام/احکام/ خمس و زکات خمس و زکات 
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- مال مخمس: مالی که یک بار خمس آن داده شود دیگر خمس به آن تعلق نمی گیرد.

- بیمه

- کمــک هزینــۀ تحصیلــی: کمــک هزینــۀ تحصیلــی کــه بــه دانشــجویان از طــرف وزارت آمــوزش عالــی پرداخــت می شــود خمــس نــدارد. ولــی 
کســانی کــه بورســیه شــده اند و از همــان دوران دانشــجویی حقــوق می گیرنــد، بــه حقــوق آنهــا خمــس تعلــق می گیــرد

- قــرض: مالــی کــه قــرض گرفتــه می شــود خمــس نــدارد، مگــر آن مقــدار کــه اقســاط آن تــا ســر ســاِل خمســی، از منفعــت کســب پرداخــت 
شــده و آن مــال، موجــود یــا تبدیــل بــه ســرمایه شــده باشــد. 

55--22- زکات- زکات

ــه چیــز واجــب اســت: اول: گنــدم. دوم: جــو. ســوم: خرمــا. چهارم:کشــمش. پنجــم: طــا. ششــم: نقــره. هفتــم: شــتر. هشــتم: گاو.  ــر ن زکات ب
نهــم: گوســفند. 

زکات در صورتــی واجــب می شــود کــه مــال بــه مقــدار نصــاب برســد و مالــک آن، بالــغ و عاقــل و آزاد باشــد و بتوانــد در آن مــال تصــرف کنــد.  
بعــد از آن کــه انســان دوازده مــاه مالــک گاو و گوســفند و شــتر و طــا و نقــره بــود بایــد زکات آن را بدهــد.

مصرف زکات
انسان می تواند زکات را در هشت مورد مصرف کند:

اول: فقیر، و آن کسی که مخارج سال خود و عیاالتش را ندارد.
دوم: مسکین، و آن کسی است که از فقیر سخت تر می گذراند. 

سوم: کسی که از طرف امام علیه السام یا نایب امام، مامور است که زکات را جمع و نگهداری نماید.
چهارم: کافرهایی که اگر زکات به آنان بدهند، به دین اسام مایل می شوند یا در جنگ به مسلمانان کمک می کنند. 

پنجم: خریداری بنده ها و آزاد کردن آنان. 
ششم: بدهکاری که نمی تواند قرض خود را بدهد. 

هفتم: سبیل اهلل یعنی کاری که مانند ساختن مسجد منفعت عمومی یا دینی دارد.
هشتم: ابن السبیل، یعنی مسافری که در سفر درمانده شده  است.

زکات فطره
شرایط زکات فطره

کســی کــه موقــع غــروب شــب عیــد فطــر بالــغ و عاقــل و هوشــیار اســت و فقیــر و بنــده کــس دیگــر نیســت، بایــد بــرای خــودش و کســانی کــه 
نــان خــور او هســتند هــر نفــری یــک صــاع کــه تقریبــا ســه کیلــو اســت، گنــدم یــا جــو یــا خرمــا یــا کشــمش یــا برنــج یــا ذرت و ماننــد اینهــا 

بــه مســتحق بدهــد، و اگــر پــول یکــی از اینهــا را هــم بدهــد، کافــی اســت.
برخی شرایط وجوب فطره

کسی که فقیر است و دادن زکات فطره بر او واجب نیست.
انسان باید فطره همه کسانی را که در غروب شب عید فطر نان خور او حساب می شوند، بدهد.

اگر فطره انسان بر کسی واجب باشد و او فطره را ندهد، بر خود انسان واجب نمی شود.
مصرف زکات فطره

- اگــر زکات فطــره را بــه یکــی از هشــت مصرفــی کــه ســابقا بــرای زکات مــال گفتــه شــد، برســانند کافــی اســت، ولــی احتیــاط مســتحب آن 
اســت کــه فقــط بــه فقــرای شــیعه بدهنــد.
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55--33- سؤاالت فصل پنج- سؤاالت فصل پنج

 136 خمس بر چه چیزهایی واجب است؟
خمس در هفت چیز واجب است:

درآمد )منافع کسب و کار(، معدن، گنج، مال حال مخلوط به حرام، جواهراتی که با غواصی از دریا به دست می آید.، غنایم جنگی، زمینی که کافر 
ذمی از مسلمانان می خرد.

 137 آیا مالیاتی که به حکومت اسالمی پرداخت می شود، جزء خمس است؟
خیر

 138 خمس را چگونه باید مصرف کرد؟
دو قسمت شود، قسمت اول سهم امام است که باید به مجتهد جامع الشرایط پرداخت شود. قسمت دوم سهم سادات است که باید به اذن مجتهد 

جامع اشرایط به سید فقیر و یا به سیدی که در سفر مانده است به شرطی که در سفر معصیت نباشد، پرداخت کرد.

 139 حکم خمِس جایزۀ بانک چیست؟
خمس ندارد.

 140 اگر کسی که پرداخت فطرۀ انسان بر او واجب است پرداخت نکند، آیا بر انسان واجب می شود؟ 
خیر

 141 زکات بر چه چیزهایی تعلق می گیرد؟
گندم، جو، خرما، کشمش، طا، نقره، شتر، گاو، گوسفند. 

 142 چه چیزهای استثنای خمس هستند و خمس به آنها تعلق نمی گیرد؟
میراث، مهریه، هبه و هدیه، جایزه، وقف، حقوق شرعي، هزینۀ درآمد، مال مخمس، بیمه، کمک هزینۀ تحصیلي، قرض

 143 زکات در لغت به چه معنی است؟
پاکیزه کردن.

 144 زکات در چه صورت واجب می شود؟
زکات در صورتي واجب مي شود که مال به مقدار نصاب برسد و مالک آن، بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرف کند.

 145 زکات فطره چه مقدار است؟
هر نفر یک صاع )تقریبًا سه کیلو( گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت یا پول آنها

 146 موونه چیست؟
منظور از مؤونه در این جا هزینۀ ساالنه است )نه هزینۀ درآمد( و عبارت است از مخارجي که فرد براي اصاح امر معاش و معاد خود و خانواده تحت 

تکفل خویش مصرف مي کند، مثل مخارج و هزینه هاي خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث خانه، وسیلۀ نقلیه،  صدقات، کفارات، مهماني ها و غیره.

 147 زکات در چه راه باید صرف شود؟
اول: فقیر، دوم: مسکین، سوم: کسي که از طرف امام علیه السام یا نایب امام، مامور است که زکات را جمع و نگهداري نماید. چهارم: کافرهایي که 

اگر زکات به آنان بدهند، به اسام مایل میشوند یا در جنگ به مسلمانان کمک مي کنند. پنجم: خریداري و آزادی بنده ها. ششم: بدهکاري عاجز از 
ادای قرض. هفتم: سبیل اهلل مانند ساختن مسجد منفعت عمومي یا دیني دارد. هشتم: ابن السبیل، یعني مسافري که در سفر درمانده شده است.

 148 مال مخمس چیست؟
مالی که یکبار خمس آن داده شده است.

 149 آیا عدم توانایی یا دشواری خمس را ساقط می کند؟
خیر

 150 اگر کسی فقیر است و کسبی ندارد، آیا زکات فطره از او ساقط می شود.
بله، زکات فطره بر او واجب نیست.

 151 زکات فطره بر چه کسی واجب است؟
کسي که موقع غروب شب عید فطر بالغ و عاقل و هوشیار است و فقیر و بنده کس دیگر نیست.

فصل فصل 66  
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66--11- حج- حج

احکام حج
زیــارت کــردن خانــه خــدا و انجــام اعمالــی اســت کــه دســتور داده انــد در آنجــا بجــا آورده شــود، و در تمــام عمــر بــر کســی کــه ایــن شــرایط را 

دارا باشــد، یــک مرتبــه واجــب می شــود.
شرایط وجوب حج: 

اول: آنکه بالغ باشد. 
دوم: آنکه عاقل و آزاد باشد. 

ســوم: بــه واســطه رفتــن بــه حــج مجبــور نشــود کــه کار حرامــی را کــه اهمیتــش در شــرع از حــج بیشــتر اســت انجــام دهــد یــا عمــل واجبــی 
را کــه از حــج مهمتــر اســت تــرک نمایــد. 

چهارم: آنکه مستطیع باشد.
مستطیع بودن به چند چیز است: 

1- آنکه توشه راه و چیزهایی را که بر حسب حالش در سفر به آن محتاج است و در کتاب های مفصل گفته شده، دارا باشد.
2- سامت مزاج و توانایی آن را داشته باشد که بتواند مکه رود و حج را بجا آورد.

3- در راه مانعــی از رفتــن نباشــد و اگــر راه بســته باشــد یــا انســان بترســد کــه در راه جــان یــا عــرض او از بیــن بــرود، یــا مــال او را ببرنــد، حــج 
بــر او واجــب نیســت.

4- به قدر بجا آوردن اعمال حج وقت داشته باشد. 
5- مخارج کسانی را که خرجی آنان بر او واجب است مثل زن و بچه داشته باشد.

6- بعد از برگشتن، راهی برای معاش خود داشته باشد که مجبور نشود به زحمت زندگی کند.

66--22- سؤاالت فصل شش- سؤاالت فصل شش

 152 حج بر چه کسی واجب است؟
بالغ، عاقل و آزاد باشد و بواسطه رفتن به حج مجبور نشود که کار حرامي را که اهمیتش در شرع از حج بیشتر است انجام دهد یا عمل واجبي را که از 

حج مهمتر است ترک نماید.

 153 حج چند قسم است؟
1- حج تمتع: بر کسانی واجب است که 16 فرسنگ از هر طرف از مکه دور باشند.

2- حج ِقران و حج اِفراد: بر کسانی واجب هستند که از فاصلۀ مذکور به مکه نزدیک تر باشند.

 154 مناسک حج در چه ماهی انجام می شود؟
ذی الحجه

 155 چه کسی برای حج مستطیع است؟
کسی که خرج سفر و توانایی و سامتی انجام مناسک را داشته باشد و پس از بازگشت، در امرار معاش به زحمت نیافتد.

احکام/احکام/ حج حج 
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77--11- احکام معامالت- احکام معامالت

چیزهایی که در خرید و فروش مستحب است

یــاد گرفتــن احــکام معامــات بــه قــدری کــه مــورد احتیــاج اســت الزم اســت، و مســتحب اســت فروشــنده بیــن مشــتري ها در قیمــت جنــس 
فــرق نگــذارد و در قیمــت جنــس ســختگیری نکنــد و کســی کــه بــا او معاملــه کــرده اگــر پشــیمان شــود و از او تقاضــا کنــد کــه معاملــه را بــه 

هــم بزنــد بپذیــرد.
معامالت مکروه

عمــده معامــات مکــروه از ایــن قــرار اســت: اول: بنــده فروشــی. دوم: قصابــی. ســوم: کفــن فروشــی. چهــارم: معاملــه بــا مردمــان پســت. پنجــم: 
معاملــه بیــن اذان صبــح و اول آفتــاب. ششــم: آنکــه کار خــود را خریــد و فــروش گنــدم و جــو و ماننــد اینهــا قــرار دهــد. هفتــم: آنکــه بــرای 

خریــدن جنســی کــه دیگــری می خواهــد بخــرد، داخــل معاملــه او شــود.
معامالت باطل

در چند مورد معامله باطل است: 
اول: خرید و فروش عین نجس، مثل بول و غائط و مسکرات.

دوم: خرید و فروش مال غصبی، مگر آنکه صاحبش معامله را اجازه کند. 
سوم: خرید و فروش چیزهایی که مال نیست. 

چهارم: معامله چیزی که منافع معمولی آن حرام باشد، مثل آالت قمار و موسیقی. 
پنجم: معامله ای که در آن ربا باشد. 

ششــم: معاملــه ای کــه در آن غــش باشــد، یعنــی فروختــن جنســی کــه بــا چیــز دیگــر مخلــوط اســت، در صورتــی کــه آن چیــز معلــوم نباشــد و 
فروشــنده هــم بــه خریــدار نگویــد، مثــل فروختــن روغنــی کــه آن را بــا پیــه مخلــوط کــرده اســت، و ایــن عمــل را غــش می گوینــد.

شرایط در معامالت
شرایط فروشنده و خریدار

 برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است: 
اول: آنکه بالغ باشند. 

دوم: آنکه عاقل باشند. 
سوم: آنکه حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد. 

چهارم: آنکه قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثا به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است. 
پنجم: آنکه کسی آنها را مجبور نکرده باشد. 

ششم: آنکه جنس و عوضی را که می دهند مالک باشند، یا مثل پدر و جد صغیر اختیار مال در دست آنان باشد. 
کسانی که نمی توانند در مال خود تصرف کنند

بچــه ای کــه بالــغ نشــده شــرعا نمی توانــد در مــال خــود تصــرف کنــد و نشــانه بالــغ شــدن یکــی از ســه چیــز اســت: اول: روییــدن مــوی درشــت 
زیــر شــکم بــاالی عــورت. دوم:بیــرون آمــدن منــی. ســوم: تمــام شــدن پانــزده ســال قمــری در مــرد و تمــام شــدن نــه ســال قمــری در زن.

- روییــدن مــوی درشــت در صــورت و پشــت لــب و در ســینه و زیــر بغــل و درشــت شــدن صــدا و ماننــد اینهــا نشــانه بالــغ شــدن نیســت، مگــر 

احکام/احکام/ احکام مالیاحکام مالی
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انســان بــه واســطه اینهــا بــه بالــغ شــدن یقیــن کنــد.
- دیوانــه و ســفیه یعنــی کســی کــه مــال خــود را در کارهــای بیهــوده مصــرف می کنــد. اگــر در حــال بالــغ شــدن ســفیه باشــد یــا حاکــم شــرع 

او را از تصــرف در اموالــش جلوگیــری کــرده باشــد، نمی تواننــد در مــال خــود تصــرف نماینــد.
- کسی که گاهی عاقل و گاهی دیوانه است، تصرفی که موقع دیوانگی در مال خود می کند، صحیح نیست.

شرایط جنس و عوض آن

جنسی که می فروشند و چیزی که عوض آن می گیرند پنج شرط دارد. 
اول : آنکه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد. 

دوم : آنکه بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست.
سوم: خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می کند، معین نماید. 

چهــارم: کســی در جنــس یــا در عــوض آن حقــی نداشــته باشــد، پــس مالــی را کــه انســان پیــش کســی گــرو گذاشــته بــدون اجــازه او نمی توانــد 
بفروشد. 

پنجم: آن که بنابر احتیاط خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را. 
توجه

- اگــر یکــی از شــرط هایی کــه گفتــه شــد، در معاملــه نباشــد معاملــه باطــل اســت، ولــی اگــر خریــدار و فروشــنده راضــی باشــند کــه در مــال 
یکدیگــر تصــرف کننــد تصــرف آنهــا اشــکال نــدارد.

- خریــد و فــروش ملکــی کــه آن را بــه دیگــری اجــاره داده انــد اشــکال نــدارد، ولــی اســتفاده آن ملــک در مــدت اجــاره مــال مســتاجر اســت، 
و اگــر خریــدار ندانــد کــه آن ملــک را اجــاره داده انــد یــا بــه گمــان ایــن کــه مــدت اجــاره کــم اســت ملــک را خریــده باشــد، پــس از اطــاع 

ــد. ــه هــم بزن ــه خــودش را ب ــد معامل می توان
صیغه خرید و فروش

در خریــد و فــروش الزم نیســت صیغــه عربــی بخواننــد، مثــا اگــر فروشــنده بــه فارســی بگویــد ایــن مــال را در عــوض ایــن پــول فروختــم و 
مشــتری بگویــد قبــول کــردم معاملــه صحیــح اســت، ولــی خریــدار و فروشــنده بایــد قصــد انشــا داشــته باشــند، یعنــی بــه گفتــن ایــن دو جملــه 

مقصودشــان خریــد و فــروش باشــد.

انواع معامالت
1- نقد 

اگر جنسی را نقد بفروشند، خریدار و فروشنده بعد از معامله می توانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند.
2- نسیه

در معاملــه نســیه بایــد مــدت کامــا معلــوم باشــد، پــس اگــر جنســی را بفروشــد کــه ســر خرمــن پــول آن را بگیــرد، چــون مــدت کامــا معیــن 
نشــده، معاملــه باطــل اســت.

3- معامله سلف

معامله سلف آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد.
شرایط معامله سلف

4- معامله صرف

معاملــۀ صــرف فــروش طــا در برابــر طــا و نقــره در برابــر نقــره اســت. اگــر طــا را بــه طــا، یــا نقــره را بــه نقــره بفروشــد، ســکه دار باشــند 
یــا بــی ســکه، در صورتــی کــه وزن یکــی از آنهــا زیادتــر از دیگــری باشــد معاملــه حــرام و باطــل اســت.

مواردی که انسان می تواند معامله را به هم بزند
حق به هم زدن معامله را خیار می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند: 
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خیار مجلس: آنکه از مجلس معامله متفرق نشده باشند. 

خیار غبن: آنکه مغبون شده باشند. 

خیار شرط: در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند. 

خیار تدلیس: فروشنده یا خریدار مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود.

خیــار تخلــف شــرط: فروشــنده یــا خریــدار شــرط کنــد کــه کاری انجــام دهــد یــا شــرط کنــد مالــی را کــه می دهــد طــور مخصوصــی باشــد 
و بــه آن شــرط عمــل نکنــد، کــه در ایــن صــورت دیگــری می توانــد معاملــه را بــه هــم بزنــد. 

خیار عیب: در جنس یا عوض آن عیبی باشد. 

خیــار شــرکت: معلــوم شــود مقــداری از جنســی را کــه فروخته انــد مــال دیگــری اســت کــه اگــر صاحــب آن بــه معاملــه راضــی نشــود، خریــدار 
مــی توانــد معاملــه را بــه هــم بزنــد.

خیــار رؤیــت: فروشــنده خصوصیــات جنــس معینــی را کــه مشــتری ندیــده بــه او بگویــد، بعــد معلــوم شــود طــوری کــه گفتــه، نبــوده اســت، 
کــه در ایــن صــورت مشــتری مــی توانــد معاملــه را بــه هــم بزنــد، و نیــز اگــر مشــتری خصوصیــات عــوض معینــی را کــه می دهــد بگویــد، بعــد 

معلــوم شــود طــوری کــه گفتــه، نبــوده اســت، فروشــنده می توانــد معاملــه را بــه هــم بزنــد. 
خیــار تاخیــر: مشــتری پــول جنســی را کــه نقــدا خریــده تــا ســه روز ندهــد و فروشــنده هــم جنــس را تحویــل ندهــد، کــه اگــر مشــتری شــرط 

نکــرده باشــد کــه دادن پــول را تاخیــر بینــدازد و شــرط تاخیــر جنــس هــم نشــده باشــد، فروشــنده می توانــد معاملــه را بــه هــم بزنــد. 
خیار حیوان: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند. 

خیار تعذر تسلیم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد.

شراکت
اگــر دو نفــر بخواهنــد بــا هــم شــرکت کننــد، چنانچــه قبــل از خوانــدن عقــد شــرکت یــا بعــد از آن هــر کــدام مقــداری از مــال خــود را بــا مــال 
دیگــری بــه طــوری مخلــوط کنــد کــه از یکدیگــر تشــخیص داده نشــود و بــه عربــی یــا بــه زبــان دیگــر صیغــه شــرکت را بخواننــد، یــا کاری 

کننــد کــه معلــوم باشــد مــی خواهنــد بــا یکدیگــر شــریک باشــند، شــرکت آنــان صحیــح اســت.
شرایط شراکت

کســانی کــه بــه واســطه عقــد شــرکت بــا هــم شــریک مــی شــوند، بایــد مکلــف و عاقــل باشــند و از روی قصــد و اختیــار شــرکت کننــد، و نیــز 
بایــد بتواننــد در مــال خــود تصــرف نماینــد. پــس آدم ســفیهی کــه مــال خــود را در کارهــای بیهــوده مصــرف می کنــد، اگــر حاکــم شــرع او را از 

تصــرف در اموالــش جلوگیــری کــرده باشــد، اگــر شــرکت کنــد صحیــح نیســت.

صلح
صلــح آن اســت کــه انســان بــا دیگــری ســازش کنــد کــه مقــداری از مــال یــا منفعــت مــال خــود را ملــک او کنــد، یــا از طلــب یــا حــق خــود 
بگــذرد، خــواه در برابــر عــوض باشــد یــا بــدون عــوض. دو نفــری کــه چیــزی را بــه یکدیگــر صلــح می کننــد، بایــد بالــغ و عاقــل باشــند، و کســی 
آنهــا را مجبــور نکــرده باشــد، و قصــد صلــح داشــته باشــند، و حاکــم شــرع هــم آنــان را از تصــرف در اموالشــان جلوگیــری نکــرده باشــد. الزم 
نیســت صیغــه صلــح بــه عربــی خوانــده شــود، بلکــه بــا هــر لفظــی کــه بفهمانــد باهــم صلــح و ســازش کرده انــد صحیــح اســت. اگــر کســی 

بخواهــد طلــب یــا حــق خــود را بــه دیگــری صلــح کنــد، در صورتــی صحیــح اســت کــه او قبــول نمایــد.

صیغه اجاره
اجــاره دهنــده و کســی کــه چیــزی را اجــاره می کنــد، بایــد مکلــف و عاقــل باشــند و بــه اختیــار خودشــان اجــاره را انجــام دهنــد، و نیــز بایــد 
در مــال خــود حــق تصــرف داشــته باشــند، پــس ســفیهی کــه مــال خــود را در کارهــای بیهــوده مصــرف می کنــد، چنانچــه حاکــم شــرع او را از 

تصــرف در اموالــش جلوگیــری کــرده باشــد، اگــر چیــزی را اجــاره کنــد یــا اجــاره دهــد صحیــح نیســت.
شرایط اجاره

- اگر ابتدای مدت اجاره را معین نکنند، ابتدای آن بعد از خواندن صیغه اجاره است.
- اگــر خانــه ای را مثــا یــک ســاله اجــاره دهنــد و ابتــدای آن را یــک مــاه بعــداز خوانــدن صیغــه قــرار دهنــد اجــاره صحیــح اســت، اگرچــه موقعــی 

کــه صیغــه می خواننــد خانــه در اجــاره دیگــری باشــد.
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- اگــر انســان اجیــر شــود کــه در روز معینــی کاری را انجــام دهــد و در آن روز بــرای انجــام آن کار حاضــر شــود، کســی کــه او را اجیــر کــرده 
اگرچــه آن کار را بــه او مراجعــه نکنــد، بایــد اجــرت او را بدهــد.

- اگــر چیــزی را کــه اجــاره کــرده از بیــن بــرود، چنانچــه در نگهــداری آن کوتاهــی نکــرده و در اســتفاده بــردن از آن هــم زیــاده روی ننمــوده، 
ضامــن نیســت، و نیــز اگــر مثــا پارچــه ای را کــه بــه خیــاط داده از بیــن بــرود، در صورتــی کــه خیــاط زیــاده روی نکــرده و در نگهــداری آن هــم 

کوتاهــی نکــرده باشــد، نبایــد عــوض آن را بدهــد.
- هرگاه صنعتگر چیزی را که گرفته ضایع کند ضامن است.

- اگــر دکتــر بــه دســت خــود بــه مریــض دوا بدهــد یــا درد و دوای مریــض را بــه او بگویــد و مریــض دوا را بخــورد، چنانچــه در معالجــه خطــا 
کنــد و بــه مریــض ضــرری برســد یــا بمیــرد دکتــر ضامــن اســت، ولــی اگــر فقــط بگویــد فــان دوا بــرای فــان مــرض فایــده دارد و بــه واســطه 

خــوردن دوا ضــرری بــه مریــض برســد یــا بمیــرد، دکتــر ضامــن نیســت.
- هــرگاه دکتــر بــه مریــض یــا ولــی او بگویــد کــه اگــر ضــرری بــه مریــض برســد ضامــن نباشــد، در صورتــی کــه دقــت و احتیــاط خــود را بکنــد 

و بــه مریــض ضــرری برســد یــا بمیــرد، دکتــر ضامــن نیســت.
شرایط مالی که اجاره می دهند

مالی را که اجاره می دهند چند شرط دارد: 
اول:  معین باشد.

دوم: مستاجر آن را ببیند یا کسی که آن را اجاره می دهد طوری خصوصیات آن را بگوید که کاما معلوم باشد. 
سوم: تحویل دادن آن ممکن باشد.

چهارم: آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان و میوه و خوردني های دیگر صحیح نیست. 
پنجم: استفاده ای که مال را برای آن اجاره داده اند ممکن باشد.

ششــم: چیــزی را کــه اجــاره می دهــد مــال خــود او باشــد و اگــر مــال کــس دیگــر را اجــاره دهــد، در صورتــی صحیــح اســت کــه صاحبــش 
رضایــت دهــد.

موارد ابطال یا بر هم زدن اجاره

- اگر مدت اجاره را معلوم نکند و بگوید هر وقت در خانه نشستی اجاره آن ماهی ده تومان است، اجاره صحیح نیست.
- اگــر اجــاره دهنــده یــا مســتاجر بمیــرد اجــاره باطــل نمــی شــود ولــی اگــر خانــه مــال اجــاره دهنــده نباشــد مثــا دیگــری وصیــت کــرده باشــد 
کــه تــا او زنــده اســت منفعــت خانــه مــال او باشــد، چنانچــه آن خانــه را اجــاره دهــد و پیــش از تمــام شــدن مــدت اجــاره بمیــرد، از وقتــی کــه 

مــرده اجــاره باطــل اســت.
- مســتاجر و کســی کــه چیــزی را اجــاره داده بــا رضایــت یکدیگــر می تواننــد معاملــه را بــه هــم بزننــد و نیــز اگــر در اجــاره شــرط کننــد کــه 

هــر دو یــا یکــی از آنــان حــق بــه هــم زدن معاملــه را داشــته باشــند می تواننــد مطابــق قــرارداد اجــاره را بــه هــم بزننــد.
- اگــر پیــش از آن کــه مــدت اجــاره تمــام شــود، ملــک را بــه مســتاجر بفروشــد اجــاره بــه هــم نمــی خــورد و مســتاجر بایــد مــال االجــاره را بــه 

فروشــنده بدهــد و همچنیــن اســت اگــر آن را بــه دیگــری بفروشــد.

ُجعالَه
جعالــه آن اســت کــه انســان قــرار بگــذارد در مقابــل کاری کــه بــرای او  انجــام می دهنــد مــال معینــی بدهــد، مثــًا بگویــد هــر کــس گمشــدۀ 
ــل  ــد عام ــام می ده ــه کار را انج ــی ک ــه کس ــل و ب ــذارد جاع ــرار را می گ ــن ق ــه ای ــی ک ــه کس ــم و ب ــه  او می ده ــان ب ــد، ده توم ــدا کن ــرا پی م
می گوینــد، و فــرق بیــن جعالــه و ایــن کــه کســی را بــرای کاری اجیــر کننــد، ایــن اســت کــه در اجــاره بعــد از خوانــدن صیغــه، اجیــر بایــد عمــل 
را انجــام دهــد و کســی هــم کــه او را اجیــر کــرده اجــرت را بــه او بدهــکار می شــود، ولــی در جعالــه عامــل می توانــد مشــغول عمــل نشــود و 

ــا عمــل را انجــام ندهــد جاعــل بدهــکار نمی شــود. ت
احکام ُجعالَه

ــۀ آدم  ــد، بنابرایــن جعال ــد در مــال خــود تصــرف نمای ــد  و شــرعًا بتوان ــرارداد کن ــار ق ــغ و عاقــل باشــد و از روی قصــد و اختی ــد بال - جاعــل بای
ــح  نیســت. ــع کــرده باشــد، صحی ــر حاکــم شــرع او را از عمــل من ــد، اگ ــال خــود را  در کارهــای بیهــوده مصــرف می کن ــه م ســفیهی ک
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ــه آن تعلــق  ــرای او انجــام دهنــد، بایــد حــرام نباشــد، و نیــز بایــد بــی فایــده نباشــد کــه غــرض عقایــی ب - کاری را کــه جاعــل می گویــد ب
ــه صحیــح  ــه او می دهــم، جعال ــرود ده تومــان ب ــه جــای تاریکــی ب ــا در شــب ب ــد هــر کــس شــراب بخــورد، ی ــه باشــد، پــس اگــر بگوی نگرفت

نیســت.
- مالی را که قرار می گذارد بدهد معین کند.

- اگر عامل پیش از قرارداد، کار را انجام داده باشد یا بعد از قرارداد، به قصد این که پول نگیرد انجام دهد، حقی به مزد ندارد.

مزارعه
مزارعــه آن اســت کــه مالــک بــا زارع بــه ایــن قســم معاملــه کنــد کــه زمیــن را در اختیــار او بگــذارد تــا زراعــت کنــد و مقــداری از حاصــل آن 

را بــه مالــک بدهــد.

مساقات
اگــر انســان بــا کســی بــه ایــن قســم معاملــه کنــد کــه درخت هــای میــوه ای را کــه درخت هــا یــا منافــع آن مــال خــود اوســت و یــا اختیــار آن 
بــا اوســت تــا مــدت معّینــی بــه آن کــس واگــذار کنــد کــه تربیــت نمایــد و آب دهــد و بــه مقــداری کــه قــرار میگذارنــد، از میــوۀ آن بــردارد ایــن 

معاملــه را ُمســاقات میگوینــد.

قرض
قــرض دادن از کارهــای مســتحبی اســت کــه در آیــات قــرآن و اخبــار، راجــع بــه آن زیــاد ســفارش شــده اســت. از پیغمبــر اکــرم صلــی اهلل علیــه 
و آلــه و ســلم روایــت شــده کــه هــر کــس بــه بــرادر مســلمان خــود قــرض بدهــد، مــال او زیــاد مــی شــود و مائکــه بــر او رحمــت می فرســتند 
و اگــر بــا بدهــکار خــود مــدارا کنــد، بــدون حســاب و بــه ســرعت از صــراط مــی گــذرد، و کســی کــه بــرادر مســلمانش از او قــرض بخواهــد و 

ندهــد، بهشــت بــر او حــرام مــی شــود.
ربا

-  اگر کسی که قرض می دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می دهد بگیرد، ربا و حرام است.
- اگــر قــرار بگــذارد کــه بدهــکار کاری بــرای او انجــام دهــد یــا چیــزی را کــه قــرض کــرده بــا مقــداری جنــس دیگــر پــس دهــد مثــا شــرط 

کنــد یــک تومانــی را کــه قــرض کــرده بــا یــک کبریــت پــس دهــد ربــا و حــرام اســت.
- اگــر بــا او شــرط کنــد کــه چیــزی را کــه قــرض می گیــرد، بــه طــور مخصــوص پــس دهــد مثــا مقــداری طــای نســاخته بــه او بدهــد و شــرط 
کنــد کــه ســاخته پــس بگیــرد بــاز هــم ربــا و حــرام مــی باشــد، ولــی اگــر بــدون ایــن کــه شــرط کنــد، خــود بدهــکار زیادتــر از آنچــه قــرض 

کــرده پــس بدهــد اشــکال نــدارد بلکــه مســتحب اســت.
-  ربــا دادن مثــل ربــا گرفتــن حــرام اســت و کســی کــه قــرض ربایــی گرفتــه اگــر چــه کار حرامــی کــرده ولــی اصــل قــرض صحیــح اســت و 

ــد. ــد در آن تصــرف نمای می توان
احکام حواله دادن

-  اگــر انســان، طلبــکار خــود را حوالــه بدهــد کــه طلــب خــود را از دیگــری بگیــرد و طلبــکار قبــول نمایــد، بعــد از آن کــه حوالــه درســت شــد 
کســی کــه بــه او حوالــه شــده بدهــکار مــی شــود، و دیگــر طلبــکار نمی توانــد طلبــی را کــه دارد از بدهــکار اولــی مطالبــه نمایــد.

رهن
رهن آن است که بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد.

ضامن
اگــر انســان بخواهــد ضامــن شــود کــه بدهــی کســی را بدهــد، ضامــن شــدن او در صورتــی صحیــح اســت کــه بــه هــر لفظــی اگــر چــه عربــی 
نباشــد بــه طلبــکار بگویــد: کــه مــن ضامــن شــده ام طلــب تــو را بدهــم، و طلبــکار هــم رضایــت خــود را بفهمانــد، ولــی راضــی بــودن بدهــکار 

شــرط نیســت.

کفالت
کفالــت آن اســت کــه انســان ضامــن شــود کــه هــر وقــت طلبــکار، بدهــکار را خواســت، بــه دســت او بدهــد و همچنیــن اگــر کســی بــر دیگــری 
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حقــی داشــته باشــد یــا ادعــای حقــی کنــد کــه دعــوای او قابــل قبــول باشــد، چنانچــه انســان ضامــن شــود کــه هــر وقــت صاحــب حــق یــا 
مدعــی طــرف را خواســت بــه دســت او بدهــد، عملــش را کفالــت و بــه کســی کــه ایــن طــور ضامــن می شــود کفیــل می گوینــد.

کفیل باید مکلّف و عاقل باشد.
او را در کفالت مجبور نکرده باشند.

بتواند کسی را که کفیل او شده، حاضر نماید.

شرایط کفیل 

ودیعه )امانت(
اگــر انســان مــال خــود را بــه کســی بدهــد و بگویــد نــزد تــو امانــت باشــد واو هــم قبــول کنــد، یــا بــدون ایــن کــه حرفــی بزننــد صاحــب مــال 
بفهمانــد کــه مــال را بــرای نگهــداری بــه او می دهــد و او هــم بــه قصــد نگهــداری کــردن بگیــرد، بایــد بــه احــکام ودیعــه و امانتــداری عمــل 

نمایــد.
شرایط ودیعه

-  امانت دار و کسی که مال را امانت می گذارد باید هر دو بالغ و عاقل باشند.

عاریه
عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از آن استفاده کند و در عوض، چیزی هم از او نگیرد.

77--22- سؤاالت فصل هفت- سؤاالت فصل هفت

 156 مساقات چیست؟
توافقی برای فعالیت های باغداری است.

 157 اگر کسی که قرض داده، از بدهکار مبلغی بیشتر مطالبه نماید، چه حکمی دارد؟
ربا است.

 158 معامالت مکروه کدامند؟
بنده فروشي، قصابي، کفن فروشي، معامله با مردمان پست، معامله بین اذان صبح و اول آفتاب، آنکه کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها

قرار دهد، آنکه براي خریدن جنسي که دیگري میخواهد بخرد، داخل معامله او شود.

 159 شرایط جنس و عوض آن در معامله چه هستند؟
اول : آنکه مقدار آن معلوم باشد. 

دوم : آنکه بتوانند آن را تحویل دهند.
سوم: خصوصیاتي را که در جنس و عوض هست، معین نماید. 

چهارم: کسي در جنس یا در عوض آن حقي نداشته باشد.
پنجم: آن که بنابر احتیاط خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را.

 160 فرق اجاره و ُجعاله در چیست؟
در اجاره، شخص اجیر باید کار را بعد از صیغه شروع کند و اجاره یا اجیر کننده، بدهکار می شود ولی در ُجعاله کار می تواند با تأخیر انجام شود.

 161 آیا می توان چیزی که اجاره داده ایم را بفروشیم؟
بله، مشروط بر انکه خریدار از در اجاره بودن مطلع باشد و مال در مدت اجاره دست اجاره کننده بماند.

 162 قسم خوردن در معامله چه حکمی دارد؟
اگر معامله درست باشد، مکروه است، و اگر معامله صحیح نباشد، حرام است.

 163 معاملۀ سلف چیست؟
معامله سلف آن است که مشتري پول را بدهد که بعد از مدتي جنس را تحویل بگیرد.

 164 خیار در معامالت چیست؟
حق به هم زدن معامله را خیار میگویند
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 165 کدام معامالت باطل هستند؟
اول: خرید و فروش عین نجس، مثل مسکرات.

دوم: خرید و فروش مال غصبي. 
سوم: خرید و فروش چیزهایي که مال نیست. 

چهارم: معامله چیزي که منافع معمولي آن حرام باشد.
پنجم: معامله اي که در آن ربا باشد. 

ششم: معامله اي که در آن غش باشد.

 166 خیار غبن در معامله چیست؟
طرفین در معامله مغبون باشند و معامله را باطل کنند.

 167 اگر مدت زمان اجارۀ خانه معین نباشد، حکمش چیست؟
اجاره باطل است.

 168 غش در معامله به چه معنی است؟
فروختن جنسی که در آن تقلب باشد یا با چیز دیگر مخلوط شده باشد که حرام است.

 169 ودیعه چیست؟
اگر فردی، مال خود را به شخص دیگری به امانت بدهد.

 170 اگر پولی به کسی بدهد و بگوید چند روز دیگر در شهری دیگر از او بیشتر می گیرد، حکمش چیست؟
ربا است.

 171 شرایط مالی که اجاره می دهند چیست؟
اول:  معین باشد.

دوم: مستاجر آن را ببیند یا کسی که آن را اجاره می دهد طوری خصوصیات آن را بگوید که کاما معلوم باشد. 
سوم: تحویل دادن آن ممکن باشد.

چهارم: آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود.
پنجم: استفاده ای که مال را برای آن اجاره داده اند ممکن باشد.

ششم: چیزی را که اجاره می دهد مال خود او باشد.

 172 اگر بدهکار، بدهی را نپردازد و طلبکار از او رهنی داشته باشد، آیا طلبکار می تواند آن مال رهنی را بفروشد و طلبش را بردارد؟
بله، ولی باید از حاکم شرع اجازه بگیرد.

 173 اگر انسان اجیر شود که در روز معینی کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود، ولی کار به او ارجاع نشود، 
حقی برای مطالبۀ دستمزد دارد؟

بله

 174 خیار شرط چیست؟
در معامله قرارداد کنند که تا مدت معیني هر دو یا یکي از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند. 

 175 کفالت به چه معنی است؟
کفالت به این معنی است که شخصی ضامن شود که هر وقت طلبکار، بدهکار را خواست، او را تسلیم کن

فصلفصل  88
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88--11- وکالت- وکالت

وکالــت آن اســت کــه انســان کاری را کــه می توانــد در آن دخالــت کنــد بــه دیگــری واگــذار نمایــد تــا از طــرف او انجــام دهــد، مثــا کســی را 
وکیــل کنــد کــه خانــه او را بفروشــد یــا زنــی را بــرای او عقــد نمایــد، پــس آدم ســفیهی کــه مــال خــود را در کارهــای بیهــوده مصــرف می کنــد 
اگــر حاکــم شــرع او را از تصــرف منــع کــرده یــا در حالــی کــه بالــغ شــده ســفیه بــوده نمی توانــد بــرای فــروش مــال خــودش، کســی را وکیــل 

. ید نما
شــرایط وکالــت: مــوکل یعنــی کســی کــه دیگــری را وکیــل می کنــد، و نیــز کســی کــه وکیــل می شــود بایــد بالــغ و عاقــل باشــند و از روی 

قصــد و اختیــار اقــدام کننــد.
احکام وکالت

- در وکالــت الزم نیســت صیغــه بخواننــد و اگــر انســان بــه دیگــری بفهمانــد کــه او را وکیــل کــرده و او هــم بفهمانــد قبــول نمــوده، وکالــت 
صحیــح اســت.

- کاری را که انسان نمی تواند انجام دهد، یا شرعا نباید انجام دهد نمی تواند برای انجام آن از طرف دیگری وکیل شود.
-  اگــر انســان کســی را بــرای انجــام تمــام کارهــای خــودش وکیــل کنــد صحیــح اســت. ولــی اگــر بــرای یکــی از کارهــای خــود وکیــل نمایــد 

و آن کار را معیــن نکنــد وکالــت صحیــح نیســت.
-  اگــر وکیــل را عــزل کنــد یعنــی از کار بــر کنــار نمایــد بعــد از آن کــه خبــر بــه او رســید نمی توانــد آن کار را انجــام دهــد. ولــی اگــر پیــش از 

رســیدن خبــر آن کار را انجــام داده باشــد، صحیــح اســت.
-  وکیل می تواند از وکالت کناره بگیرد و اگر موکل غایب هم باشد اشکال ندارد.

-  وکیــل نمی توانــد بــرای انجــام کاری کــه بــه او واگــذار شــده دیگــری را وکیــل نمایــد، ولــی اگــر مــوکل بــه او اجــازه داده باشــد کــه وکیــل 
بگیــرد بــه هــر طــوری کــه بــه او دســتور داده، می توانــد رفتــار نمایــد.

-  اگر وکیل یا موکل بمیرد یا دیوانه همیشگی شود، وکالت باطل می شود.

88--22- سؤاالت فصل هشت- سؤاالت فصل هشت

 176 وکیل به چه کسی گفته می شود؟
کسی است که قبول می کند کارهای فرد دیگری را انجام دهد.

 177 آیا می شود شخصی را برای انجام تمام کارهای خود وکیل کرد؟
بله

 178 شرایط وکیل و موکل چیست؟
باید بالغ و عاقل باشند و از روي قصد و اختیار اقدام کنند.

 179 برای انجام چه کاری نباید وکالت را پذیرفت؟
برای کاری که فرد نمی تواند انجام دهد یا شرعًا نباید انجام دهد، نمی تواند وکالت را بپذیرد.

 180 برای شرعی شدِن وکالت، صیغه به چه زبانی باید خوانده شود؟
برای صحت وکالت الزامی به خواندن صیغه نیست و همین که وکیل و موکل منظورشان را به هم بفهمانند و بپذیرند صحیح است. 

احکام/احکام/ احکام وکالتاحکام وکالت
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99--11- احکام ازدواج- احکام ازدواج

بــه واســطه عقــد ازدواج، زن بــه مــرد حــال می شــود و آن بــر دو قســم اســت: دائــم و غیردائــم. عقــد دائــم آن اســت کــه مــدت زناشــویی در 
آن معیــن نشــود، و زنــی را کــه بــه ایــن قســم عقــد می کننــد دائمــه گوینــد. عقــد غیــر دائــم آن اســت کــه مــدت زناشــویی در آن معیــن شــود، 
مثــا زن را بــه مــدت یــک ســاعت یــا یــک روز یــا یــک مــاه یــا یــک ســال یــا بیشــتر عقــد نماینــد، و زنــی را کــه بــه ایــن قســم عقــد کننــد 

ــد. ــه می نامن ــه و صیغ متع

احکام عقد
-  در زناشــویی چــه دائــم چــه غیردائــم بایــد صیغــه خوانــده شــود و تنهــا راضــی بــودن زن و مــرد کافــی نیســت و صیغــه عقــد را یــا خــود زن 

ــد. ــان بخوان ــا دیگــری را وکیــل می کننــد کــه از طــرف آن و مــرد می خواننــد ی
-  وکیل الزم نیست مرد باشد، زن هم می تواند برای خواندن صیغه عقد از طرف دیگری وکیل شود.

-  یــک نفــر می توانــد بــرای خوانــدن صیغــه عقــد دائــم یــا غیردائــم از طــرف دو نفــر وکیــل شــود و نیــز انســان می توانــد از طــرف زن وکیــل 
شــود و او را بــرای خــود بــه طــور دائــم یــا غیردائــم عقــد کنــد، ولــی احتیــاط مســتحب آن اســت کــه عقــد را دو نفــر بخواننــد.

-  اگر در عقد یک حرف غلط خوانده شود که معنی آن را عوض کند، عقد باطل است.
-  دختــری کــه بــه حــد بلــوغ رســیده و رشــیده اســت یعنــی مصلحــت خــود را تشــخیص می دهــد اگــر بخواهــد شــوهر کنــد، چنانچــه باکــره 

باشــد، بایــد از پــدر یــا جــد پــدری خــود اجــازه بگیــرد، و اجــازه مــادر و بــرادر الزم نیســت.
شرایط عقد

اول: آنکه به عربی صحیح خوانده شود.
دوم: مرد و زن یا وکیل آنها که صیغه را می خوانند قصد انشاء داشته باشند یعنی قصدشان این باشد که زن و شوهر شوند. 

سوم: کسی که صیغه را می خواند بالغ و عاقل باشد، چه برای خودش بخواند یا از طرف دیگری وکیل شده باشد. 
چهــارم: اگــر وکیــل زن و شــوهر یــا ولــی آنهــا صیغــه را می خواننــد، در عقــد، زن و شــوهر را معیــن کننــد مثــا اســم آنهــا را ببرنــد یــا بــه آنهــا 

اشــاره نماینــد.
پنجم: زن و مرد به ازدواج راضی باشند، ولی اگر زن ظاهرا به کراهت اذن دهد و معلوم باشد قلبا راضی است عقد صحیح است.
ش-  اگر زنی که در حال احرام است با مردی که در حال احرام نیست ازدواج کند عقد او باطل است، و اگر زن می دانسته که 

احکام نگاه کردن
-  نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم چه با قصد لذت و چه بدون آن حرام است.

-  نگاه کردن به صورت و دستها اگر به قصد لذت باشد حرام است ولی اگر بدون قصد لذت باشد مانعی ندارد .
- نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم حرام می باشد.

- نــگاه کــردن بــه صــورت و بــدن و مــوی دختــر نابالــغ اگــر بــه قصــد لــذت نباشــد و بــه واســطه نــگاه کــردن هــم انســان نترســد کــه بــه حــرام 
بیفتــد اشــکال نــدارد، ولــی بنابــر احتیــاط بایــد جاهایــی را کــه مثــل ران و شــکم معمــوال مــی پوشــانند نــگاه نکنــد.

-  اگــر انســان بــدون قصــد لــذت بــه صــورت و دســت های زن هــای اهــل کتــاب مثــل زن هــای یهــود و نصــارا نــگاه کنــد در صورتــی کــه 
نترســد کــه بــه حــرام بیفتــد اشــکال نــدارد.

-  زن بایــد بــدن و مــوی خــود را از مــرد نامحــرم بپوشــاند بلکــه احتیــاط واجــب آن اســت کــه بــدن و مــوی خــود را از پســری هــم کــه بالــغ 

احکام/احکام/ احکام نکاحاحکام نکاح
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نشــده ولــی خــوب و بــد را مــی فهمــد و بــه حــدی رســیده کــه مــورد نظــر شــهوانی اســت بپوشــاند.
-  نگاه کردن به عورت دیگری حرام است.

-  مرد و زنی که با یکدیگر محرمند اگر قصد لذت نداشته باشند می توانند غیر از عورت به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند.
-  مرد نباید با قصد لذت به بدن مرد دیگر نگاه کند و نگاه کردن زن هم به بدن زن دیگر با قصد لذت حرام است.

-  اگــر در حــال ناچــاری زن بخواهــد زن دیگــر، یــا مــردی غیــر از شــوهر خــود را تنقیــه کنــد، یــا عــورت او را آب بکشــد بایــد چیــزی در دســت 
کنــد کــه دســت او بــه عــورت نرســد و همچنیــن اســت اگــر مــرد بخواهــد مــرد دیگــر دیگــری، یــا زنــی غیــر زن خــود را تنقیــه کنــد یــا عــورت 

او را آب بکشــد.
-  اگــر مــرد بــرای معالجــه زن نامحــرم ناچــار باشــد کــه او را نــگاه کنــد و دســت بــه بــدن او بزنــد اشــکال نــدارد، ولــی اگــر بــا نــگاه کــردن 

بتوانــد معالجــه کنــد نبایــد دســت بــه بــدن او بزنــد و اگــر بــا دســت زدن بتوانــد معالجــه کنــد نبایــد او را نــگاه کنــد.
-  اگــر انســان بــرای معالجــه کســی ناچــار شــود کــه بــه عــورت او نــگاه کنــد، بنابــر احتیــاط واجــب بایــد آئینــه را در مقابــل گذاشــته و در آن 

نــگاه کنــد ولــی اگــر چــاره ای جــز نــگاه کــردن بــه عــورت نباشــد اشــکال نــدارد.
وجوب حجاب

وجوب حجاب بانوان در برابر مردان غیرمحرم، مورد توافق فقهای همه مذاهب اسامی است.
محدوده حجاب

بسیاری از فقهای امامی و اهل سّنت پوشانیدن همه بدن، جز صورت و دستها )اصطاحًا َکَفّین(، را واجب می دانند.

99--22- احکام طالق- احکام طالق

صیغه طالق و شرایط آن
مردی که زن خود را طالق می دهد، باید:

- عاقل و بنابر احتیاط واجب بالغ باشد.
- به اختیار خود طاق دهد و اگر او را مجبور کنند که زنش را طاق دهد طاق باطل است.

- نیز باید قصد طاق داشته باشد.
زن باید در وقت طالق:

- از خون حیض و نفاس پاک باشد.
- شوهرش در آن پاکی یا در حال نفاس یا حیض که پیش از این پاکی بوده با او نزدیکی نکرده باشد.

انواع طالق
طالق بائن و طالق رجعی

طاق بائن آن است که بعد از طاق مرد حق ندارد به زن خود رجوع کند یعنی بدون عقد او را به زنی قبول نماید.
و غیر این طاق رجعی است، که بعد از طاق تا وقتی زن در عده است مرد می تواند به او رجوع نماید.

کسی که زنش را طاق رجعی داده، حرام است او را از خانه ای که موقع طاق در آن خانه بوده بیرون کند.

99--33- سؤاالت فصل نه- سؤاالت فصل نه

 181 عقد ازدواج چند نوع است؟
دو نوع است. دائم و غیرداوم

 182 صیغۀ عقد ازدواج به چه صورت خوانده می شود؟
صیغۀ ازدواج باید به زبان عربی و تلفظ صحیح خوانده سود.
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 183 طالق بر چند نوع است؟
دو نوع بائن و رجعی

 184 طالق رجعی چیست؟
طاقی است که در مدت عدۀ زن، مرد می تواند رجوع کند.

 185 پوشش حجاب چگونه است؟
پوشانیدن همه بدن، جز صورت و دستها )اصطاحًا َکَفّین(، در برابر نامحرم است.

 186 پوشش حجاب در موقعی های متفاوت مانند سفر تفاوت می کند؟
خیر، تفاوتی ندارد.

 187 دیدن دست و صورت زن نامحرم چه حکمی دارد؟
اگر به قصد لذت جویی نباشد، اشکال ندارد.

 188 حکم آرایش چیست؟
آرایش به هر مقداری که باشد حرام است و پوشاندن آن از دید نامحرم واجب است.

 189 حکم کاشت ناخن چیست؟
طبق نظر اغلب مراجع تقلید و فقها، اگر کاشت ناخن زینت محسوب شود باید دست ها را از دید نامحرم پوشاند و برای وضو و غسل باید آنها را 

برداشت.

 190 نظرتان را راجع به آرایش و کاشت ناخن چگونه به دانش آموزی که این کار را انجام می دهد، می گویید؟
در پاسخ به این سوال، باید نکات پرورشی را در نظر بگیرید.

 191 شرایط مرد در هنگام طالق چیست؟
- عاقل و بنابر احتیاط واجب بالغ باشد.

- به اختیار خود طاق دهد و اگر او را مجبور کنند که زنش را طاق دهد طاق باطل است.
- نیز باید قصد طاق داشته باشد.

فصلفصل  1010
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سایر احکام

ارث وصیت قسم خوردن و آشامیدن وقفغصب

غصب
غصــب آن اســت کــه انســان از روی ظلــم بــر مــال یــا حــق کســی مســلط شــود و ایــن یکــی از گناهــان بــزرگ اســت کــه اگــر کســی انجــام 
دهــد، در قیامــت بــه عــذاب گرفتــار می شــود. از حضــرت پیغمبــر اکــرم صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم روایــت شــده اســت کــه هــر کــس یــک 

وجــب زمیــن از دیگــری غصــب کنــد، در قیامــت آن زمیــن را از هفــت طبقــه آن مثــل طــوق بــر گــردن او می انــدازد.

احکام خوردني ها و آشامیدني ها
-  خوردن گوشت مرغی که مثل شاهین چنگال دارد، حرام است و خوردن گوشت پرستو و هدهد مکروه می باشد.

-  اگر چیزی را که روح دارد، از حیوان زنده جدا نمایند، مثا دنبه یا مقداری گوشت از گوسفند زنده ببرند، نجس و حرام می باشد.
-  خوردن چیزی که برای انسان ضرر دارد، حرام است.

- خوردن گوشت اسب و قاطر و االغ مکروه است.
-  آشامیدن شراب، حرام و در بعضی از اخبار بزرگترین گناه شمرده شده است.

احکام قسم خوردن
اگــر قســم بخــورد کــه کاری را انجــام دهــد یــا تــرک کنــد، مثــا قســم بخــورد کــه روزه بگیــرد یــا دود اســتعمال نکنــد، چنانچــه عمــدا مخالفــت 
کنــد بایــد کفــاره بدهــد یعنــی یــک بنــده آزاد کنــد یــا ده فقیــر را ســیر کنــد یــا آنــان را بپوشــاند و اگــر اینهــا را نتوانــد بایــد ســه روز روزه بگیــرد.

شرایط قسم خوردن:

اول: کسی که قسم می خورد باید:
1- بالغ و عاقل باشد.

2- اگر می خواهد راجع به مال خودش قسم بخورد، باید در حال بالغ شدن سفیه نباشد.
3- حاکم شرع او را از تصرف در اموالش منع نکرده باشد.

4- از روی قصد و اختیار قسم بخورد. پس قسم خوردن بچه و دیوانه و مست و کسی که مجبورش کرده اند، درست نیست.
دوم: کاری را کــه قســم می خــورد انجــام دهــد، بایــد حــرام و مکــروه نباشــد و کاری را کــه قســم می خــورد تــرک کنــد، بایــد واجــب و مســتحب 

. شد نبا
سوم: به یکی از اسامی خداوند عالم قسم بخورد که به غیر ذات مقدس او گفته نمی شود، مثل خدا و اهلل.

ــا اشــاره قســم بخــورد  چهــارم: قســم را بــه زبــان بیــاورد و اگــر بنویســد یــا در قلبــش آن را قصــد کنــد صحیــح نیســت، ولــی آدم الل اگــر ب
صحیــح اســت. 

پنجم: عمل کردن به قسم برای او ممکن باشد.

احکام/احکام/ سایر احکامسایر احکام
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توجه: اگر پدر از قسم خوردن فرزند جلوگیری کند یا شوهر از قسم خوردن زن جلوگیری نماید، قسم آنان صحیح نیست.

وقف
اگــر کســی چیــزی را وقــف کنــد، از ملــک او خــارج می شــود و خــود او و دیگــران نمی تواننــد آن را ببخشــند یــا بفروشــند و کســی هــم از آن 

ــرد. ــک ارث نمی ب مل
شرایط وقف کننده

مکلف و عاقل باشد.
با قصد و اختیار باشد.

شرعا بتواند در مال خود تصرف کند.

شرایط وقف کننده

وصیت
وصیــت آن اســت کــه انســان ســفارش کنــد بعــد از مرگــش بــرای او کارهایــی انجــام دهنــد، یــا بگویــد بعــد از مرگــش چیــزی از مــال او ملــک 
کســی باشــد یــا بــرای اوالد خــود و کســانی کــه اختیــار آنــان بــا اوســت، قیــم معیــن کنــد، و کســی را کــه بــه او وصیــت می کننــد وصــی اســت.

شرایط وصیت کننده

کسی که وصیت می کند، باید:
1- عاقل و بالغ باشد.

 2- بچه ده ساله ای که خوب و بد را تمییز می دهد اگر برای کار خوبی مثل ساختن مسجد وصیت کند صحیح می باشد.
3- باید از روی اختیار وصیت کند.

4- نیز وصیت کننده باید در حال بالغ شدن سفیه نباشد و حاکم شرع هم او را از تصرف در اموالش جلوگیری نکرده باشد.

1010--11- سؤاالت فصل ده- سؤاالت فصل ده

 192 اگر کاری را که به انجام آن قسم می خوریم، انجام ندهیم، چه حکمی دارد؟
باید کفاره بدهیم.

 193 حکم خوردن چیزی که برای انسان ضرر دارد چیست؟
حرام است.

 194 غصب چیست؟
اگر کسی مال شخص دیگری را به زور و ظلم مالک شود، غصب به حساب می آید.

 195 وصی چه کسی است؟
کسی که به او وصیت می شود را وصی می گویند؟

 196 آیا مال وقفی به ارث می رسد؟
خیر، مالی که وقف شده، به ارث نمی رسد.
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11--11- عصر جاهلیت- عصر جاهلیت

ادیان رایج در شبه جزیرۀ عربستان
۱-شرک و بت پرستی: متداول ترین مسلک درمیان عرب جاهلی بت پرستی بود.

۲-مسحیت: برخی از مردم جزیره العرب مانند نجرانی ها، مسیحی بودند.

۳-یهودیت: یهودیان در زمان بعثت در برخی نقاط از جزیره العرب حضور داشتند و حضورشان در یثرب بیش از مناطق دیگر بود.

۴-حنیف: به معنای میل به مبانی حضرت ابراهیم )ع( و رهایی از یهودیت و نصرانیت است.

۵-صائبین: پیرو حضرت یحیی بودند.

۶-زرتشت: در جزیره العرب افرادی به صورت پراکنده پیرو دین زرتشت بوده اند.

11--22- میالد پیامبر )ص(- میالد پیامبر )ص(

میــاد پیامبــر هفدهــم ربیــع االول ســال عــام الفیــل یــا ۵۷۰م در شــهر مکــه بــوده اســت. پدرشــان عبــداهلل پســر عبدالمطلــب و مــادر گرامیشــان 
آمنــه دختــر وهــب بودنــد. کنیــۀ پیامبــر ابوالقاســم بــود و معروف تریــن القابشــان مصطفــی و خاتم النبــی بــود.

به هنگام میاد خاتم پیامبران، حوادث بسیار مهمی اتفاق افتاد که عمده آنها به این شرح است:
۱-شکستن ۱۳یا ۱۴ کنگره از ایوان کسری

۲- خشک شدن دریاچه ساوه
۳-خاموش شدن آتشکده فارس

۴-سقوط و سرنگونی بت ها 

خدمتگزان پیامبر )ص(در دوران کودکی، نوجوانی وجوانی
ــد پــدر را از دســت داد، از ابتــدا تــا ۸ ســالگی  تحــت  ــد یــا حداکثــر ۲مــاه پــس از تول ۱-عبدالمطلــب: حضــرت محمــد )ص(کــه قبــل از تول

تکفــل و حمایــت جــد بزرگــوارش قــرار گرفــت.
۲-ابوطالب: از ۸سالگی سرپرستی پیامبر را برعهده گرفت. کمتر کسی پیامبر را در آغاز رسالتش مانند او یاری نمود.

۳-آمنــه: پــس از تولــد خاتــم پیامبــران بنــا بــر نقلــی ۳ روز یــا ۸ روز او را شــیر دهــد و در ادامــه فرزنــدش را بــه دایــه می ســپارد. پیامبــر تــا 
شــش ســال زیــر ســایه مــادر قــرار داشــت.

۴-حلیمه: مسئولیت شیر دادن و پرستاری از پیامبر را برعهده داشت و آن حضرت را ۴ یا ۵ سالگی در قبیلۀ بنی سعد نگهداری کرد.

۵-فاطمه بنت اسد: همسر ابوطالب برای پیامبر)ص( از ۸ سالگی که تحت تکفل ابوطالب قرار گرفت تا هنگام ازدواج، مادری کرد.

گرفــت. عهــده  بــر  را  پیامبــر  پرســتاری  آمنــه  رحلــت  از  پــس  کــه  بــود  آمنــه  و  عبــداهلل  خدمتــکار  و  کنیــز  ایمــن:  ۶-ام 

11--33- دوران جوانی- دوران جوانی

- حلــف الفضــول یــا پیمــان جوانمــردان؛ گروهــی از جوانمــردان مکــه گــرد آمدنــد تــا نگذارنــد درســرزمین مکــه حــق مظلومــی پایمــال شــود کــه 
ایــن پیمــان معــروف بــه پیمــان حلــف الفضــول اســت و رســول گرامــی یکــی از ایــن افــراد بــود کــه در ایــن پیمــان شــرکت کــرد.

۲- مســافرت بــه شــام؛ پیامبــر در کودکــی بــا عمویــش ســفری بــه شــام مــی رود. در بیــن راه در مکانــی بــه نــام بصــری راهبــی بــه نــام بحیــری 
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ــد. ــه از او حفاظــت نمای ــد ک ــد و می گوی ــش را می طلب ــگاه عموی ــد وآن ــوت را در او می بین نشــانه های نب
۳- سفر بعدی پیامبر با سرمایه خدیجه بود. امانتداری وصداقت پیامبر در این سفر باعث شد خدیجه درصدد ازدواج با ایشان برآید.

۴-نصــب حجراالســود؛ در ســن ۳۵ ســالگی پیامبــر، کعبــه بــر اثــر ســیل ویــران شــده بــود. بــرای نصــب حجراالســود اختــاف شــدیدی میــان 
قبایــل بــه وجــود آمــد هــر طایفــه می خواســت خــود آن را نصــب کنــد. آنهــا توافــق کردنــد هــر کــس از در بنــی شــیبه وارد شــود، بــه قضــاوت 
او تــن در دهنــد کــه رســول خــدا وارد شــد. آن حضــرت ســنگ را در میــان عبــا قــرار داد و گفــت نماینــدگان هــر قبیلــه گوشــه ای از آن را بگیرنــد 

و بلنــد کننــد و ســپس رســول خــدا آن را در رکــن معــروف حجراالســود جــای داد و بدیــن ترتیــب فتنــه را خوابانیــد.

11--44- سؤاالت فصل یک- سؤاالت فصل یک

 1 پیامبر اسالم دوران شیرخوارگی را نزد چه کسی و در کدام قبیله به سر برد؟
 نزد حلیمه در قبیلۀ بنی سعد

 2 پس از فوت عبدالمطلب، چه کسی عهده دار کفالت پیامبر شد؟
ابوطالب، عموی ایشان

 3 چه ادیانی در جزیه العرب قبل از اسالم حضور داشتند؟
شرک  و بت پرستی، مسیحیت، یهودیت، زرتشت، صائبین و حنیف

 4 رسول خدا، به چه شکل اختالف قبایل را در نصب حجراالسود مرتفع کرد؟
ایشان حجراالسود را در عبایش نهاد و سران قبایل، گوشه های عبا را گرفته و بلند کردند.

 5 چه کسی در صفر شام نشانه های نبوت را در پیامبر دید؟
راهب مسیحی به نام بحیری

 6 چه اتفاقیاتی در زمان تولد پیامبر در ایران روی داد؟
۱-شکستن ۱۳یا ۱۴ کنگره از ایوان کسری

۲- خشک شدن دریاچه ساوه
۳-خاموش شدن آتشکده فارس

۴-سقوط و سرنگونی بت ها 

 7 نام مادر پیامبر چه بود؟
آمنه

 8 حضرت رسول در چه سنی با حضرت خدیجه ازدواج کردند؟
۲۵ سالگی
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22--11- آغاز وحی- آغاز وحی

اولیــن دریافــت وحــی در غــار حــرا در ســن چهــل ســالگی پیامبــر بــود. در اینکــه کــدام ســوره قــرآن بــر قلــب پیامبــر اســام )ص(نــازل شــد، 
ــد. ــی بیشــتر پنــج آیــه اول ســوره علــق را گفته ان اختــاف اســت، ول

نخستین مسلمانان: نخستین زن مسلمان، خدیجه است و از مردان، حضرت علی )ع( و سپس زید بن حارثه ایمان آوردند.

مراحل دعوت پیامبر )ص(: 

۲-عمومی و آشکار ۱-پنهانی و عملی        

دعوت به اسالم
آغــاز دعــوت: دعــوت در آغــاز ســری بــود و موضــوع دعــوت فقــط اقــرار بــه توحیــد و برائــت از بت هــا بــوده اســت. نخســتین عملــی کــه فــرض 

شــد نمــاز بــود کــه در آن وقــت دو رکعتــی گــزارده می شــد. پیامبــر گرامــی ســه ســال بــه دعــوت ســری پرداخــت.
انذارعشــیره: بــا نــزول آیــه۲۱۴ ســوره شــعراء، پیامبــر بــه علــی )ع( دســتور داد کــه مقدمــات دعــوت را فراهــم کنــد و غذایــی ترتیــب دهــد و 
ســران بنــی هاشــم را دعــوت کنــد تــا همــه ســیر شــوند و غــذا باقــی بمانــد. همیــن کرامــت باعــث شــد کــه ابولهــب عمــوی پیامبــر تهمــت ســحر 
و جــادو بــه پیامبــر بزنــد. در آن مجلــس یــا مجلــس دوم پیامبــر )ص( می گویــد: کدامیــک از شــما مــرا در ایــن امــر یــاری مــی دهــد؟ تنهــا علــی 

)ع( حاضــر بــه بیعــت و همــکاری همــه جانبــه می شــود.
نحوه برخورد و مقابله مشرکین با رسول خدا)ص(:

۱- سازش و مماشات)در سه سال اول دعوت که پنهانی بود(
۲- آزار و اذیت های روحی و روانی یا ترور شخصیت و برخوردهای سیاسی 

۳- آزار و اذیت های جسمی )از سال دهم تا سیزدهم بعثت پس از رحلت ابوطالب(
۴- با برخوردهای ظاهرا علمی، مشرکین می خواستند با ایجاد شبهه علمی پیامبر را از هدف باز دارند.

عکس العمل مشرکین در برابر قرآن:

-قرآن کام بشر است و عالمان اهل کتاب به محمد آموخته اند. قرآن شعر یا سحر است 
-پیامبر را کاهن و آیات قرآن را شبیه سخنان کاهنان دانستند. قرآن را به اساطیر االولین متهم کردند.

-برخورد فیزیکی و عملی با قاریان قرآن و تمسخر نسبت به محتوا و ظاهر آیات قرآن

22--22- هجرت- هجرت

آغاز هجرت 
بــا علنــی شــدن دعــوت پیامبــر، فشــار و شــکنجه نســبت بــه پیامبــر و بخصــوص نومســلمانان آغــاز شــد و آزار و شــکنجه بــه حــدی بــود کــه 

پیامبــر فرمــان هجــرت از مکــه را صادرکــرد.
هجرت به حبشه در دو نوبت انجام شد:

۱-هجرت اول در سال پنجم بعثت آغاز شد ولی پس از شنیدن شایعه دروغ مصالحه پیامبر با قریش آنها بازگشتند.
۲-هجــرت دوم بیــن ســال های پنجــم تــا هفتــم بعثــت انجــام شــد. رهبــر ایــن گــروه جعفــر بــن ابوطالــب بــود، ولــی قریــش عمــرو بــن عــاص 
را بــا هدایــای نفیســی  بــه دربــار حبشــه فرســتادند و خواســتار بازگشــت آنــان شــدند. جعفــر بــن ابوطالبــف ســورۀ مریــم را بــرای نجاشــی پادشــاه 
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حبشــه خوانــد و نجاشــی گفــت: مــن هرگــز اینهــا را بــه شــما تســلیم نمی کنــم و  تــا هــر وقــت بخواهنــد می تواننــد در اینجــا بماننــد.
پیشنهاد سه ماده ای:

مشــرکان تصمیــم گرفتنــد کــه بــا نقشــه یــا پیامبــر را از عمــل خــود بــاز دارنــد یــا بنــی هاشــم و ابوطالــب را از او جــدا کننــد. پیشــنهاد کردنــد 
هــر چــه محمــد)ص( می خواهــد بــه او بدهنــد تــا دســت ازدعــوت خویــش بــردارد. پیامبــر)ص(در پایــان فرمــود: بــه خــدا ســوگند اگــر خورشــید را 
در دســت راســتم و مــاه را در دســت چپــم بگذاریــد از دعــوت خویــش دســت بــر نمــی دارم. مشــرکان نیــز عهدنامــه ای کــه بــه صحیفــه ملعونــه 

شــهرت یافــت را کــه پیــش بینــی کــرده و در جــای امنــی قــرار داده بودنــد بــه اجــرا درآوردنــد. مــواد ایــن پیمــان بــه قــرار زیــر بــود:
۱-تحریم هرگونه خریدوفروش با بنی هاشم ۲-قطع ارتباط و معاشرت با آنها ۳-عدم تزویج و ارتباط زناشویی با آنها

بــه پیشــنهاد ابوطالــب تمــام قــوم بنــی هاشــم بجــز ابولهــب بــه دره شــعب ابــی طالــب رفتنــد و ایــن محاصــره، ســه ســال بــه طــول انجامیــد. در 
فشــار و ســختی دوران محاصــره دو شــخصیت بــزرگ اســام یعنــی ابوطالــب و خدیجــه از دنیــا رفتنــد. پیامبــر ســال مــرگ آنهــا )دهــم بعثــت( 

را عــام الحــزن نامیــد.

هجرت به مدینه
پیمــان عقبــه اول: دو حادثــه مهــم زمینــه هجــرت پیامبــر را بــه مدینــه فراهــم کــرد. حادثــه اول پیمــان عقبــه اول بــا مــردم مدینــه اســت، کــه 

بــه آن بیعــت النســاء نیــز می گوینــد.
پیمــان عقبــه دوم: حادثــه دوم پیمــان عقبــه یــا بیعــت الحــرب بــود. ایــام حــج فــرا رســید و کاروان حــج در ســال ۱۳ بعثــت عــازم مکــه شــد و 
گروهــی مســلمان نیــز همــراه ایــن کاروان بودنــد و در عقبــه بــا پیامبــر ماقــات نمودنــد و ضمــن ابــراز اســام و ایمــان بــه خــدا و رســول از آن 

حضــرت بــه عنــوان حاکــم دعــوت بــه عمــل آوردنــد تــا بــه یثــرب ســفر نمایــد.
توطئــه قریــش در دارالنــدوه: دارالنــدوه محلــی در کنــار کعبــه بــود کــه ســران قریــش و ســایر قبایــل بــرای امــور مهــم بــه آنجــا می آمدنــد. 
وقتــی کــه تمــام ســران جمــع شــدند، ابوجهــل پیشــنهاد داد کــه از هــر قبیلــه یــک نفــر انتخــاب شــود و شــبانه بــه خانــه او حملــه کننــد و او را 
بکشــند تــا قاتــل شــناخته نشــود و بنــی هاشــم نتوانــد انتقــام بگیــرد. پیامبــر )ص(از طریــق وحــی توانســت از ایــن نقشــه جــان ســالم بــدر ببــرد. 
آن شــب پیامبــر از خانــه خــود بــه هــدف هجــرت حرکــت کــرد و امــام علــی )ع( بــه دســتور خــدا و پیامبــر در بســتر آن حضــرت بــه هــدف گمــراه 

کــردن دشــمن بیتوتــه کــرد. ایــن شــب را مورخیــن لیلــه المبیــت نامیده انــد.
هجــرت بــه یثــرب دو علــت داشــت؛ یکــی عــدم امــکان زندگــی در مکــه بــرای محمــد)ص( و یارانــش و دوم شــرایط مناســب یثــرب بــه لحــاظ 

جغرافیایــی و بافــت جمعیتــی )سیاســی و اجتماعــی(. ابوبکــر و غامــش و یــک مشــرک کــه راهنمــا بــود، همــراه پیامبــر بودنــد.   
ساخت مسجد در مدینه

پس از ورود پیامبر به قبا در نزدیکی یثرب، شالوده مسجد قبا پی ریزی شد و به عنوان اولین مسجد در جهان اسام شهرت یافت. 

غزوات
نبردهایــی کــه پیامبــر در آنهــا شــرکت داشــتند را غــزوه می گوینــد. پیامبــر در نبردهــا چنــد هــدف اصلــی را دنبــال میکــرد از جملــه :۱-اعــان 

موجودیــت سیاســی-نظامی مســلمانان ۲-دفــاع از حقــوق پایمــال شــده مســلمانان ۳-گســترش توحیــد و محــو شــرک و بت پرســتی
درمیان غزوات پیامبر سه نبرد از اهمیت بیشتری برخوردارند: بدر، احد و احزاب

غــزوه بــدر: در ســال دوم هجــری  قمــری در منطقــه بــدر اتفــاق افتــاد. ســپاه مشــرکین بــه فرماندهــی ابوجهــل و فرمانــده ســپاهیان اســام، 
پیامبــر بودنــد. عــده ای از مشــرکین بویــژه ســران آنهــا ماننــد ابوجهــل کشــته شــدند و یکــی از تاریخی تریــن روزهــای صــدر اســام بــا پیــروزی 

مســلمانان رقــم خــورد.
غــزوه احــد: ایــن غــزوه در منطقــه احــد اتفــاق افتــاد. قریــش بــه هــدف تافــی جنــگ بــدر و نیــروی اســام بــه هــدف دفــاع از خــود بــا آنــان 

در بیــرون مدینــه صــف آرایــی کردنــد. در ایــن جنــگ، حمــزه، عمــوی پیامبــر بــه شــهادت رســیدند.
ــورت  ــه ص ــش ب ــر و پیروان ــودی پیامب ــدف ناب ــه ه ــرکین  ب ــود. مش ــفیان ب ــا ابوس ــام ب ــمنان اس ــی دش ــزاب(: فرمانده ــدق )اح ــزوه خن غ
گســترده ای تــدارک نیــرو دیدنــد و مســلمانان بــه هــدف دفــاع از جــان، مــال، نامــوس و دیــن خــود اقــدام بــه رویارویــی در برابــر آنهــا کردنــد.

علــی )ع( پهلــوان مشــرکین، عمروبــن عبــدود را از میــان برداشــتند. ســرانجام پــس از یــک مــاه مشــرکین مایــوس و ناامیــد از هــر اقدامی شکســت 
خــورده برگشــتند.
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22--33- واقعه فتح مکه- واقعه فتح مکه

صلح ُحَدیبیه
 پیمــان صلحــی کــه در ســال ششــم هجــری بیــن پیامبــر )ص( و مشــرکان مکــه در منطقــه حدیبیــه امضــا شــد و در ســوره فتــح بــه آن اشــاره 
شــده اســت. مســلمانان کــه بــرای بــه جــا آوردن مناســک عمــره رهســپار مکــه شــده بودنــد بــا ممانعــت مشــرکین قریــش مواجــه شــدند و در 
محلــی بــه نــام حدیبیــه در نزدیکــی مکــه توقــف کردنــد. پــس از مذاکراتــی بیــن طرفیــن، ســرانجام پیمــان صلــح حدیبیــه بســته شــد کــه بــر 

اســاس آن صلحــی ده ســاله بیــن طرفیــن برقــرار شــد. 
ــرۀ العــرب و خــارج از آن و در نتیجــه فراهــم  ــر)ص( در جزی ــی پیامب ــت تبلیغ ــح را زمینه ســاز گســترش فعالی ــن صل ــگاران ای بســیاری از تاریخ ن
کننــده مقدمــات فتــح مکــه دانســته اند. از صلــح حدبیــه بــه عنــوان فتــح مبیــن یــاد شــده اســت، زیــرا در ســال هشــتم هجــرت بــا نقــض پیمــان 

صلــح حدبیــه توســط مشــرکان مقدمــات فتــح مکــه فراهــم شــد.

فتح مکه
 واقعــه فتــح شــهر مکــه در ســال هشــتم هجــری بــه دســت مســلمانان و بــه فرماندهــی پیامبــر اکــرم)ص( در واکنــش بــه نقــض پیمــان حدیبیــه 
ــوُم  ــوم َی ــدای اَلَْی ــا ن ــر ب ــد. پیامب ــه مکــه، اســام آوردن ــل از ورود مســلمانان ب ــه ابوســفیان قب ــود. ســران مشــرکین از جمل توســط قریشــیان ب

الَْمرَحَمــه فرمــان عفــو عمومــی صــادر کــرد. پیامبــر)ص( پــس از فتــح مکــه اقــدام بــه شکســتن بت هــا نمــود.

غدیر خم
واقعــه غدیــر از مهم تریــن وقایــع تاریــخ اســام اســت کــه در آن، پیامبــر اســام)ص( هنــگام بازگشــت از حجــۀ الــوداع در ۱۸ ذی الحجــه ســال 
دهــم قمــری در غدیــر خــم، امــام علــی)ع( را جانشــین خــود معرفــی کــرد. حاضــران در آن واقعــه کــه بــزرگان صحابــه نیــز در میان شــان بودنــد، 

بــا امــام علــی)ع( بیعــت کردنــد.
ایــن معرفــی بنــا بــه دســتور خــدا در آیــه تبلیــغ بــود. ایــن آیــه بــه پیامبــر)ص( دســتور مــی داد آنچــه خداونــد بــر او نــازل کــرده، ابــاغ کنــد و 
اگــر ایــن کار را نکنــد، رســالتش را انجــام نــداده اســت. پــس از واقعــه غدیــر آیــه اکمــال نــازل شــد کــه می گفــت: »امــروز دیــن شــما را کامــل 

نمــودم و نعمــت خــود را بــر شــما تمــام کــردم و دیــن اســام را بــرای شــما پســندیدم.«

22--44- رحلت پیامبر- رحلت پیامبر

رســول اکــرم در ســال ۱۰ یــا ۱۱ هجــری در ســن 6۳ ســالگی در شــهر مدینــه وفــات یافتنــد. پــس از رحلــت پیامبــر اکــرم عــده ای از مســلمانان 
در محلــی بــه نــام ســقیفهجمع شــدند و ابوبکــر بــا پشــتیبانی عمــر، امــر خطیــر خافــت را بــه عهــده گرفــت. ایــن در حالــی بــود کــه امــام علــی 

)ع( بــه همــراه تعــدادی دیگــر از نزدیــکان پیامبــر مشــغول دفــن و کفــن پیامبــر بودنــد.

22--55- سؤاالت فصل دو- سؤاالت فصل دو

 9 در ابتدای اسالم نماز چند رکعتی بود؟
دو رکعتی

 10 در دعوت عشیره کدام خویشاوند پیامبر با او بیعت می کند؟
حضرت علی )ع(

 11 از چه زمانی آزار و اذیت های جسمی مشرکین به یاران پیامبر آغاز شد؟
از زمان رحلت عبدالمطلب

 12 در زمان هجرت مسلمانان به حبشه، چه کسی پادشاه آن ملک بود؟
نجاشی

 13 حلف افضول چیست؟
پیمان جوانمردی در مکه که پیامبر نیز در آن حضور داشتند.
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 14 چه اتفاقی را در صدر اسالم فتح المبین می نامند.
پیمان صلح حدیبیه

 15 چه کسانی اولین ایمان آورندگان به پیامبر اکرم بودند؟
حضرت خدیجه و حضرت علی )ع(

 16 لیله المبیت چیست؟
شبی است که حضرت علی در بستر پیامبر آرمید تا توطئۀ مشرکین برای کشتن پیامبر را خنثی کند.

 17 آخرین حج پیامبر چه نامیده شد؟
حجه الوداع

 18 اولین مسجد مسلمانان چه نام دارد؟
مسجد قبا

 19 مدت دعوت سری پیامبر چند سال بود؟
سه سال

 20 چه کسی سرپرست مسلمانان در هجرت دوم به حبشه بود و چه سوره ای را برای نجاشی خواند؟
جعفر بن ابوطالب و سورۀ مریم را برای نجاشی خواند.

 21 فرمانده نیروهای اسالم در فتح مکه چه کسی بود؟
پیامبر اکرم

 22 نخستین پیروزی بزرگ مسلمانان در نبردها کدام بود؟
در جنگ بدر

 23 در جنگ احد کدام عموی پیامبر به شهادت رسیدند؟
حمزه )ع(

 24 پیامبر در چه سنی به بعثت رسیدند؟
چهل سالگی

 25 مسلمانان صدر اسالم چند بار به حبشه هجرت کردند؟
دو بار

 26 کدام شهر را ام القری می نامند؟
مکه

 27 پیامبر به چه علت فرمان به هجرت دادند؟
با علني شدن دعوت پیامبر، فشار و شکنجه نسبت به پیامبر و نومسلمانان آغاز شد و به حدي بود که پیامبر فرمان هجرت از مکه را صادرکرد.

 28 در زمان کدام سلسله، اسالم وارد ایران شد؟
ساسانیان

 29 غزوه چیست؟
نبردهایی که پیامبر در آنها شرکت داشتند.

 30 اولین وحی در کدام مکان نازل شد؟
غار حرا

 31 سال وفات حضرت خدیجه و ابوطالب به چه عنوانی مشهور است؟
عام الحزن

 32 کدام پیمان ها زمینۀ هجرت پیامبر به یثرب را فراهم کردند؟
بیعت انساء و بیعت الحرب

 33 لقب پیامبر قبل از بعثت چه بود؟
محمد امین
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ابوبکر
ــه رســمیت  ــا مدتــی خافــت ابوبکــر را ب ــد، ت ــزرگ پیامبــر کــه گــرد امــام علــی )ع( جمــع شــده بودن ــاری: بعضــی از اصحــاب ب بیعــت اجب
نمی شــناختند. گروهــی مســلح خانــه علــی )ع( را محاصــره و تهدیــد کردنــد کــه اگــر علــی )ع( و هوادارانــش از خانــه خــارج نشــوند و بــا خلیفــه 
ــا آنجــا کــه اســاس دیــن رادر معــرض خطــر ندیــد،  ــا تمــام تهدیدهــا امــام علــی )ع( ت ــه آتــش می کشــند. باالخــره ب ــه را ب بیعــت نکننــد خان

بیعــت نکــرد.
ــام  ــا تم ــه ب ــود ک ــدک ب ــرف ف ــاله تص ــرد، مس ــد ک ــه را تهدی ــروعیت خلیف ــت و مش ــه موجودی ــی ک ــن حوادث ــدک: از خطرناکتری ــرف ف تص

ــرد. ــی نب ــز راه بجای ــرا )س( نی ــرت زه ــای حض مجاهدت ه
عمربن خطاب در سال ۱۳ هجری قمری با وصیت ابوبکر زمامدار مسلمانان شد.

عمر بن خطاب
فتح ایران در دوران عمر انجام شد.

عمــر در ســال ۲۳هجــرت درگذشــت. تاریــخ نویســان عــرب، ســبب کشــته شــدن عمــر را کینــه جویــی ایرانیــان از عــرب شــمرده اند و گفته انــد 
ابولولــو از عمــر آزرده بــود، چــون از یــک ســو کشــورش بــه دســت عمــر و ســپاهیان او افتــاده بــود و از ســوی دیگــر هنگامــی کــه او از مالــک 

خــود شــکایت کــرد بــه گفتــه او ترتیــب اثــر نــداد. 

عثمان
عمــر پیــش ازآنکــه بمیــرد، شــش تــن از اصحــاب پیغمبــر؛ علــی )ع(، عثمــان، طلحــه، زبیــر، ســعدبن ابــی وقــاص و عبدالرحمــان بــن عــوف را 
مامــور کــرد تــا بــه مشــورت بنشــینند و یکــی از خــود را بــه خافــت برگزیننــد. عبدالرحمــان بــه علــی )ع( گفــت بــا تــو بیعــت کنیــم، قبــول 
می کنــی بــه کتــاب خــدا و ســنت پیغمبــر و ســیرت ابوبکــر و عمــر رفتــار کنــی؟ علــی )ع( شــرط آخــر را نپذیرفــت. چــون آن شــرط را بــا عثمــان 
در میــان گذاشــت، عثمــان پذیرفــت و بــه خافــت رســید. از اتفاق هــای مهمــی کــه در زمــان خافــت عثمــان افتــاد ایــن بــود کــه خلیفــه از 
بیــم آنکــه مبــادا اختــاف در قرائــت قــران موجــب شــود کــه کام خــدا موجــب زیــادت و نقصــان شــود، دســتور داد تــا مصحفــی را کــه در عهــد 
ــه شــهرهای مهــم اســامی  ــد و از روی آن چنــد نســخه نوشــتند. ایــن قرآن هــا ب ــود، آوردن ــزد حفصــه دختــر عمــر ب ابوبکــر نوشــته شــده و ن

فرســتاده شــد و بقیــه قرآنهــا را ســوزاندند.
نارضایتی از عثمان به دالیل مختلفی در گذر زمان شکل گرفت و منجر به انقاب و قتل او شد.

حضرت علی )ع(
حضــرت علــی )ع( در رجــب ســال ۳۰ عــام الفیــل در کعبــه بــه دنیــا آمــد. مــادرش فاطمــه بنــت اســد و پــدرش ابوطالــب نــام داشــت. در ۲۱ 
رمضــان ســال۴۰ هجــری در شــهرکوفه بــه دســت ابن ملجــم بــه درجــه شــهادت رســید. قبــر مطهــرش در نجــف اشــرف قــرار دارد. علــی )ع( 

پــس از ۲۵ ســال خانــه نشــینی خافــت را پذیرفتنــد.
دوره ســی ســاله خافــت ابوبکــر تــا شــهادت علــی )ع( را دوره خلفــای راشــدین می نامنــد. ســبب ایــن نامگــذاری ایــن اســت کــه درایــن ســال ها 

ســنت پیغمبــر کــم و بیــش رعایــت می شــد و نیــز حکومــت در اســام موروثــی نبــود.

فاطمه زهرا )ع(
حضــرت فاطمــه )ع(، فرزنــد پیامبــر و حضــرت خدیجــه هســتند. در مــورد تاریــخ تولــد حضــرت فاطمــه اختــاف زیــادی وجــود دارد ولــی ایشــان 
در زمــان هجــرت پیامبــر بــه مدینــه بیــن نــه تــا دوازده ســال داشــته اند. خداونــد در ســورۀ کوثــر بشــارت تولــد آن حضــرت را بــه پیامبــر داده انــد 
ــر فصــل لربــک والنحــر ان شــانئک هــو  ــاک الکوث ــا عطین ــد، فرمــود: »ان ــر و مقطــوع النســل می خواندن ــر را ابت ــر دشــمنان کــه پیامب و در براب

االبتــر«. کنیــۀ آن حضــرت ام ابیهــا بــود.
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برخی از القاب فاطمه )ع(

طاهره: به معنای پاک و منزه از هر آلودگی و زشتی زهرا: به معنای روشنی و صفا و درخشندگی     
عذرا: به معنای پاک و پاکیزه سیده: به معنای بزرگ و بزرگوار     

زکیه: به معنای رشد کننده در خیرات مبارکه: به معنای صاحب برکت      
مرضیه: به معنای پسندیده خدا و دوستان خدا راضیه: به معنای راضی به قضای الهی    

زندگــی آن حضــرت بــا علــی )ع( حــدود نــه ســال بــه طــول کشــید و ثمــرۀ آن ســه پســر بــه نام هــای حســن، حســین و محســن و دو دختــر 
ــود. ــوم ب ــب و ام کلث ــه نام هــای زین ب

حضــرت محســن در حملــه بــه خانــۀ آن حضــرت و برخــورد درب بــه پهلــوی ایشــان شــهید شــدند. زمانیکــه حضــرت فاطمــه در ۱۸ ســالگی از 
دنیــا رفتنــد، طبــق وصیتشــان، ایشــان را شــبانه غســل دادنــد و در مکانــی مخفــی دفــن نمودنــد. 

33--11- سؤاالت فصل سه- سؤاالت فصل سه

 34 ایران در زمان کدام خلیفه توسط مسلمانان تسخیر شد؟
عمر

 35 خلفای راشدین چه کسانی هستند؟
ابوبکر، عمر، عثمان و حضرت علی )ع(

 36 عذرا از القاب ، حضرت فاطمه به چه معناست؟
پاک و پاکیزه

 37 اولین خلیفه بعد از رحلت پیامبر چه کسی بود؟
ابوبکر

 38 آخرین فرزند پسر فاطمه )ع( که در بطن شهید شد، چه نام داشت؟
حضرت محسن

 39 حضرت فاطمه چند سال عمر کردند؟
۱۸ سال

 40 فدک چیست؟
زمینی است که یهودیان، بدون جنگ به پیامبر واگذار کردند و آن حضرت به امر خدا به حضرت فاطمه بخشیدند.

 41 چه کسی عمر، خلیفۀ دوم را به قتل رساند؟
ابو لولو

 42 چند لقب حضرت فاطمه را نام ببرید.
زکیه، عذرا، راضیه، مرضیه و ...

 43 پدر حضرت علی )ع( کیست؟
ابوطالب

 44 امام علی در کجا متولد شدند؟
خانۀ کعبه

 45 مادر حضرت علی چه نام داشت؟
فاطمه بنت اسد

 46 حضرت علی در جنگ نهروان با چه طایفه ای جنگید؟
مارقین

 47 نسبت حضرت علی با پیامبر چه بود؟
پسر عمو و داماد ایشان بودند.
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امام حسن )ع(
پیشــوای دوم جهــان تشــیع در نیمــه مــاه رمضــان در شــهر مدینــه دیــده بــه جهــان گشــود. پــس از شــهادت علــی )ع( بــه مــدت ۱۰ ســال، امامــت 

امــت را بــر عهــده داشــت و بــا توطئــه معاویــه بــر اثــر مســمومیت بــه درجــه شــهادت رســید و در قبرســتان بقیــع در مدینــه مدفــون گشــت.

امام حسین )ع(
ســومین امــام معصــوم در مــاه شــعبان در شــهر مدینــه، دیــده بــه جهــان گشــود. پــس از شــهادت امــام حســن )ع( بــه مــدت ۱۰ســال در اوج 
قــدرت معاویــه بارهــا بــا وی پنجــه درافکنــد و پــس از مــرگ وی نیــز در برابــر حکومــت پســرش یزیــد قیــام کــرد و درمحــرم ســال 6۱ هجــری 

در ســرزمین کربــا بــه شــهادت رســید.
امام پیش از حرکت از مدینه، وصیت نامه ای خطاب به برادرش محمد حنیفه نوشت وعلت قیام خود را چنین یادآور شد:

۱( اصاح امور امت 
۲( امر به معروف و نهی از منکر 

۳( زنده کردن سیره جدش پیامبر و پدرش امام علی )ع(

امام سجاد )ع(
ایشــان فرزنــد امــام حســین و شــهربانو )دختــر یزدگــرد ســوم، پادشــاه ایــران( هســتند. در زمــان امــام ســجاد )ع( آزادی ســخن وجــود نداشــت و 
ــی  ــن دعاهــا در کتاب ــد. ای ــان و منتشــر کردن ــی و برنامه هــای اجتماعــی را بی ــق دعــا و مناجــات دســتورالعمل های کامــل اخاق ایشــان از طری
بــه نــام صحیفــۀ ســجادیه گنجانــده شــده اند. امــام ســجاد پــس از ۳۵ ســال امامــت در ســن ۵۷ ســالگی بــه شــهادت رســید و در کنــار عمــوی 

بزرگــوارش امــام حســن )ع( در قبرســتان بقیــع دفــن شــدند.

امام محمد باقر )ع(
امــام باقــر )ع( در واقعــۀ کربــا حضــور داشــتند. مــادرش دختــر امــام حســن )ع( و پــدرش امــام زین العابدیــن بودنــد و جــد ایشــان از مــادر، امــام 
حســن )ع( و از پــدر، امــام حســین )ع( هســتند. مشــهور ترین لقــب ایشــان باقرالعلــوم اســت. امــام باقــر شــاگردان بســیار داشــتند. ایشــان پــس از 

۱9 ســال امامــت بــا زهــر مســموم شــدند و بــه شــهادت رســیدند و در کنــار پــدر بزرگوارشــان امــام ســجاد )ع( دفــن شــدند.

امام جعفر صادق )ع(
امــام صــادق در روز ۱۷ ربیــع االول )روز تولــد پیامبــر اکــرم( متولــد شــده اند. امــام صــادق )ع( پــس از ۳۴ ســال امامــت در 6۵ ســالگی بــا انگــور 

زهرآلــود بــه شــهادت رســیدند و در قرســتان بقیــع بــه خــاک ســپرده شــدند.

امام موسی کاظم )ع(
مشــهورترین کنیــۀ ایشــان کاظــم بــه معنــی برنــدۀ خشــم اســت. امــام کاظــم بــه قــدری در عبــادت کوشــا بودنــد کــه بــه ایشــان عبــد صالــح 
و بــاب  الحوائــج گفتنــد. آن حضــرت پــس از ۳۵ ســال امامــت رســیدند و در مقابــر قریــش در نزدیکــی بغــداد بــه خــاک ســپرده شــدند. در ایــن 

محــل شــهر کاظمیــن بنــا شــد.

امام رضا )ع(
امــام رضــا )ع(، فرزنــد امــام کاظــم )ع( و همسرشــان نجمــه بودنــد. نــام شــریف آن حضــرت، علــی و کنیــه اش ابوالحســن و لقبشــان رضاســت. 

آن حضــرت در ســن ۵۵ ســالگی و پــس از ۲۰ ســال امامــت بــه دســتور مأمــون خلیفــۀ عباســی بــه شــهادت رســیدند. 

امام محمد تقی )ع(
در مــورد تاریــخ تولــد امــام محمــد تقــی )ع( اختــاف نظــر وجــود دارد. نــام شریفشــان محمــد و کنیــۀ ایشــان ابوجعفــر و یکــی از القابشــان تقــی 
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اســت. امــام محمــد تقــی پــس از ۱۷ ســال امامــت در ۲۵ ســالگی بــه شــهادت رســیدند.

امام علی النقی )ع(
آن حضــرت در حوالــی مدینــه متولــد شــدند. نــام شــریف آن حضــرت علــی و کنیــۀ ایشــان ابوالحســن و لقــب مشهورشــان نقــی و هــادی بــود. 

آن حضــرت در ســن ۴۱ ســال و پــس از ۲۳ ســال امامــت در ســامرا بــه شــهادت رســیدند و در همــان شــهر بــه خــاک ســپرده شــدند. 

امام حسن عسکری )ع(
ــود. امــام حســن عســکری )ع( در ســن ۲9 ســالگی و پــس از 6  ــی و کنیه شــان ابومحمــد و القابشــان عســکری و زکــی ب ــام آن حضــرت عل ن

ســال امامــت، توســط معتمــد ، خلیفــۀ عباســی بــه شــهادت رســیدند و در ســامرا بــه خــاک ســپرده شــدند. 

امام زمان )ع(
امــام مهــدی )عــج( در نیمــۀ شــعبان متولــد شــدند. نــام مبــارک آن حضــرت، محمــد و کنیــۀ شریفشــان ابولقاســم و القابشــان، مهــدی، قائــم، 

ــام شــریف مادرشــان نرجــس اســت.  منتظــر، حجــت و صاحــب می باشــد. ن
امــام زمــان )عــج( پــس از نمــاز بــر پدرشــان بــه مــدت 69 ســال غیبــت کردنــد. در ایــن مــدت نایبــان خــاص ایشــان افتخــار حضــور داشــتند 

کــه بــه نــواب اربعــه معــروف بودنــد.
بعد از پایان غیبت 69 سالۀ صغری، غیبت کبری آغاز شد که تاکنون ادامه دارد و دورۀ سنجش ایمان وعمل مردم است.

44--11- سؤاالت فصل چهار- سؤاالت فصل چهار

 48 نام امام ششم شیعیان چیست؟
امام جعفر صادق )ع(

 49 مدفن امام کاظم کجاست؟
کاظمین

 50 کدام خلیفۀ عباسی امام رضا را به شهادت رساند؟
مامون

 51 لقب امام پنجم چیست؟
باقرالعلوم

 52 حضرت عبدالعظیم از نوادگان کدام امام است؟
امام حسن مجتبی )ع(

 53 مدت امامت امام حسین چند سال بود؟
ده سال

 54 مدفن امام حسن عسکری در کدام شهر است؟
سامرا

 55 نام مادر حضرت ولیعصر چه بود؟
نرجس

 56 نام امام دهم شیعیان چیست؟
امام علی النقی

 57 لقب کدام امام، هادی بود؟
امام علی النقی

 58 مدفن امام حسن مجتبی در کجاست؟
قبرستان بقیع در مدینه
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 59 تولد امام عصر )عج( چه روزی است؟
نیمۀ شعبان

 60 دالیل قیام امام حسین چه بود؟
امام پیش از حرکت از مدینه، وصیت نامهاي خطاب به برادرش محمد حنیفه نوشت و علت قیام خود را چنین یاد آور شد:

۱( اصاح امور امت 
۲( امر به معروف و نهي از منکر 

۳( زنده کردن سیره جدش پیامبر و پدرش امام علي )ع(

 61 کدام خلیفه امام حسن عسکری را به شهادت رساند؟
معتمد

 62 جابربن عبداهلل انصاری از شاگردان کدام امام بودند؟
امام محمد باقر )ع(

 63 امام سجاد دستورات دینی را به چه صورت منتشر می کردند؟
به صورت دعا

 64 رئیس مذهب شیعۀ اثنی عشری کیست؟
امام جعفر صادق )ع(

 65 امام موسی کاظم به دستور کدام خلیفه به شهادت رسیدند؟
هارون

 66 مدت امامت امام رضا چند سال بود؟
۲۰ سال

 67 کدام امام را باب الحوائج می گفتند؟
امام موسی کاظم

 68 کنیۀ امام زمان )عج( چه بود؟
ابولقاسم

 69 کدام امامن در واقعۀ کربال حضور داشتند؟
آمام حسین )ع(، امام سجاد )ع( و امام باقر )ع(

 70 امام سجاد دستوراتشان را به صورت دعا در چه کتابی فرموده اند؟
صحیفۀ سجادیه

 71 قبرستان بقیع کجاست؟
در شهر مدینه



بخش 4مـعــارفمـعــارف

1 معارف اسالمیمعارف اسالمی

2 اعیاد مذهبیاعیاد مذهبی

3 عزاداری ها و مناسک مذهبیعزاداری ها و مناسک مذهبی

4 قرآن معجزۀ جاویدقرآن معجزۀ جاوید
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11
فصلفصل  تقلیدتقلید

                                                                                                                        

آئیــن اســام شــامل ســه بخــش اســت: اصــول دیــن، فــروع دیــن و اخــاق. در واقــع تعلیمــات دینــى همچــون درختــى اســت کــه اصــول دیــن 
ریشــه آن و فــروع دیــن و برنامــه هــاى عملــى، شــاخ و برگهــا، و اخــاق میــوه ایــن درخــت برومنــد و پــر برکــت محســوب مى شــود.

11--11- اصول دین- اصول دین

اصول دین، یعنى اساسى ترین عقاید اسام که پایه و ریشه مذهب بوده و شامل پنج اصل مى باشد:
 توحیــد: اعتقــاد بــه یگانگــى خــدا، خدایــى کــه خالــق جهــان هســتى اســت و از همــه چیــز آگاه اســت. هســت و نیســت مــا در دســت اوســت 

و بــر هــر کارى تواناســت.
ایمــان بــه او موجــب احســاس مســئولیت، آرامــش خاطــر، دورى از گنــاه، اســتقامت و پایــدارى و پیشــرفت در زندگــى اســت. پــس بایــد در راه 

شــناخت او کوشــا باشــیم، زیــرا در هــر لحظــه از زندگــى بــه او نیازمندیــم و او حامــى و پشــتیبان ماســت.
ــه در  ــد و ن ــم مى کن ــه ظل ــه دیگــرى مى دهــد. ن ــه حــق کســى را ب ــرد و ن ــن مى ب ــه حــق کســى را از بی ــد ن ــه اینکــه خداون ــاد ب عــدل: اعتق

میــان افــراد تبعیــض قائــل مى شــود. او بــه تمــام معنــا عــادل اســت، چــرا کــه نیــاز بــه هیــچ چیــز و هیــچ کــس نــدارد.
اعتقاد به عدل و عدالت خداوند باعث دورى ما از ظلم و ستم و تبعیض، و گسترش عدل و داد در جامعه انسانى مى شود.

نبــوت: اعتقــاد بــه اینکــه خداونــد بــراى هدایــت و ارشــاد انســان ها راهنمایــان و پیامبرانــى را برانگیختــه و بــه برخــى از آنهــا کتــاب آســمانى 
ــه آنهــا  ــراز و نشــیب زندگــى ب ــان را از بدى هــا و زشــتى ها بازداشــته، در راه پرف ــد و آن ــراد بشــر بیاموزن ــه اف ــا راه مســتقیم ســعادت را ب داده ت

کمــک کننــد.
ــه اســامى و  ــرى جامع ــراى رهب ــه( ب ــه و آل ــى اهلل علی ــر )صل ــد از پیامب ــم الســام( بع ــان معصــوم )علیه ــه جانشــینى امام ــاد ب ــت: اعتق امام

ــه( اســت. ــه و آل ــى اهلل علی ــر )صل ــى از طــرف پیامب ــه نمایندگ ــان ب ــر عصــر و زم ــکام در ه ــد و اح ــدارى از عقای پاس
امامــان دوازده نفرنــد؛ اّول آنــان علــى بــن ابــى طالــب )علیــه الســام( و آخرشــان حضــرت مهــدى )عّجــل اهلل تعالــى فرجــه( اســت. او زنــده اســت 
و از نظرهــا غائــب اســت و روزى فــرا مى رســد کــه ظاهــر شــده و جهــان را پــر از عــدل و داد مى کنــد و حکومــت واحــدى در سراســر جهــان 

بــر پایــه عدالــت، صلــح و امنیــت تشــکیل مى دهــد.
در زمــان غیبــت او، نیابــت بــه صــورت عــام بــراى فقیهــان جامــع الشــرائط اســت، یعنــى هــر کــس داراى علــم و دانــش کافــى بــراى درک احــکام 
اســام از منابــع دینــى تــوأم بــا تقــوى و عدالــت بــوده باشــد، بــه عنــوان نایــب امــام زمــان )عــج( و بــا شــرایطى مرجــع تقلیــد خواهــد بــود، و 

عهــده دار تبییــن و تبلیــغ احــکام اســام مى گــردد.
معــاد: ایمــان بــه روز رســتاخیز و زنــده شــدن بعــد از مــرگ و اینکــه مــرگ پایــان حیــات انســانى نیســت، بلکــه مــرگ پــل و واســطه ایــن دنیــا 
بــا ســراى آخــرت اســت و انســان ها پــس از مــردن بــار دیگــر زنــده شــده و در محکمــه عــدل الهــى حضــور یافتــه و هــر کــس بــه جــزاى اعمــال 
خــود مى رســد. ایمــان بــه معــاد، عامــل مهــم تربیــت انســانى اســت؛ بــه ایــن ترتیــب مــوج نیرومنــدى از احســاس مســئولیت در برابــر هــر کار 

در اعمــاق روح انســان ایجــاد کــرده تــا او را در برابــر انحــراف و گمراهــى، ظلــم و تجــاوز کنتــرل کنــد.

لزوم یقین در اصول دین
بیشــتر علمــاء یقیــن را در اصــول دیــن الزم مى داننــد. بــه گفتــه شــهید ثانــى در حقائــق االیمــان، علمــاء مســلمان به جــز گــروه  اندکــى، همــه 
معتقدنــد کــه در اصــول دیــن تقلیــد جایــز نیســت. دلیــل آنهــا ایــن اســت کــه ایمــان بــه اصــول دیــن بایــد از روى یقیــن باشــد؛ حــال آنکــه 
تقلیــد یقیــن آور نیســت. امــروزه نخســتین مســئله کتاب هــاى توضیــح المســائل، موضــوع تقلیــد در اصــول دیــن اســت. طبــق فتــواى مراجــع 
تقلیــد، اعتقــاد مســلمان بــه اصــول دیــن بایــد یقینــى و از روى دلیــل باشــد و نبایــد در ایــن زمینــه ســخن کســى را بــدون دلیــل پذیرفــت. البتــه 
ــه اصــول  ــد کــه اگــر کســى ب برخــى از آنهــا همچــون ســیدمحمدرضا گلپایگانــى، ســیدعلى سیســتانى و لطــف اهلل صافــى گلپایگانــى افزوده ان

دیــن یقیــن پیــدا کــرد، گرچــه از روى دلیــل نباشــد، مســلمان بــه شــمار مى آیــد.
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11--22- فروع دین- فروع دین

فــروع دیــن؛ شــامل دســتورات و تکالیــف عملــى و احکامــى اســت کــه از ســوى خداونــد بــه وســیله پیامبــر )صلــى اهلل علیــه وآلــه( بــراى هدایــت 
بشــر بــه ســوى کمــال نهایــى و ســعادت دنیــا و آخــرت فرســتاده شــده اســت. مهم تریــِن ایــن فــروع عبارتنــد از:

1(نمــاز، 2(روزه، 3(خمــس، 4(زکات، 5(حــج، 6(جهــاد، 7(امــر بــه معــروف )دعــوت بــه انجــام کارهــاى خــوب و نیــک(، 8(نهــى از منکــر )بازداشــتن 
از انجــام کارهــاى بــد و ناپســند(، 9(تَولـّـى )دوســتى بــا دوســتان خــدا(، 10(تبــّرى )دشــمنى بــا دشــمنان خــدا(

فــروع دیــن بســیار زیــاد اســت و هــر شــخصى نمى توانــد آنهــا را از منابــع آن مثــل قــرآن و احادیــث و ســایر ادلـّـه فقهــى اســتخراج کنــد. بنابرایــن 
ــد و در واقــع  ــراوان نموده ان ــه و کوشــش و »اجتهــاد« ف ــه تحقیــق و بررســى پرداخت ــه ب ــد آنهــا را از دانشــمندانى کــه ســال ها در ایــن زمین بای
متخصصــان علــوم دینــى هســتند، یــاد گرفتــه و بــه آن عمــل کننــد. چنیــن دانشــمندانى را در اصطــاح »فقیــه« یــا »مجتهــد« مى نامنــد. بــه 

پیــروى کــردن از مجتهــد »تقلیــد« و بــه کســى کــه از مجتهــد تقلیــد مى کنــد، »ُمَقلِّــد« مى گوینــد.

11--33- اخالق- اخالق

بخــش دیگــرى از تعلیمــات اســام، اخــاق اســت. پیغمبــر اکــرم )صلــى اهلل علیــه و آلــه( در حدیــث معروفــى فرمــود: »مــن مبعــوث شــده ام تــا 
فضائــل اخاقــى را تکمیــل کنــم.« منظــور آن حضــرت از فضایــل اخاقــى، صفاتــى ماننــد: امانــت دارى، درســتکارى، شــجاعت، راســتگویى، 
وفــادارى، پاى بنــدى بــه تعهــدات، احتــرام بــه بزرگترهــا بخصــوص پــدر و مــادر، رعایــت عدالــت و ماننــد آن اســت. اخــاق فــردى و اجتماعــى 

ســبب نجــات بشــر از مشــکات و پیشــرفت در همــه کارهــا و صفــا و صمیمیــت همــه گروه هــا و صلــح و امنیــت در جامعــه بشــرى اســت.
ــو  ــى در پرت ــاى »زندگ ــه کتاب ه ــا مطالع ــد ب ــما مى توانی ــد و ش ــیار گفته ان ــخن بس ــه س ــن زمین ــود در ای ــاى خ ــاق در کتاب ه ــاى اخ علم
اخــاق«، »اخــاق در نهــج الباغــه« و »اخــاق در قــرآن« کــه هــر ســه از نوشــته هاى حضــرت آیــت اهلل العظمــى مــکارم شــیرازى )مّدظلّــه( 

ــاره اخــاق اســامى بدســت آوریــد. هســتند، اطاعــات وســیعى درب

11--44- سؤاالت فصل یک- سؤاالت فصل یک

 1 اصول دین کدامند؟
توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد 

 2 نبوت در اصول دین به چه معنا است؟
اعتقاد به اینکه خداوند براى هدایت و ارشاد انسان ها راهنمایان و پیامبرانى را برانگیخته و به برخى از آنها کتاب آسمانى داده تا راه مستقیم سعادت را 

به افراد بشر بیاموزند و آنان را از بدى ها و زشتى ها بازداشته، در راه پرفراز و نشیب زندگى به آنها کمک کنند.

 3 فروع دین کدامند؟
1(نماز، 2(روزه، 3(خمس، 4(زکات، 5(حج، 6(جهاد، 7(امر به معروف )دعوت به انجام کارهاى خوب و نیک(، 8(نهى از منکر )بازداشتن از انجام کارهاى 

بد و ناپسند(، 9(تَولّى )دوستى با دوستان خدا(، 10(تبّرى )دشمنى با دشمنان خدا(

 4 آیا فروع دین محدود به ده مورد هستند؟
خیر

 5 مقلد به چه کسی می گویند؟
فردى که در فروع دین از مجتهد تقلید مى کند.

 6 آیا در اصول دین تقلید جایز است؟
خیر، به نظر بسیارى از مراجع، تقلید تنها در فروع دین جایز است و در اصول دین باید خود شخص به یقین برسد.

 7 امامت در اصول دین به چه معنا است؟
اعتقاد به جانشینى امامان معصوم )علیهم السام( بعد از پیامبر )صلى اهلل علیه و آله( براى رهبرى جامعه اسامى و پاسدارى از عقاید و احکام در هر 

عصر و زمان به نمایندگى از طرف پیامبر )صلى اهلل علیه و آله( است.

 8 در کدامیک نمی شود تقلید کرد؟ نماز، روزه، توحید، حج
در توحید نمى توان تقلید کرد. زیرا از اصول دین است.



مصاحبۀ حضوری آزمون استخدامی86

عید قربان
عیــد قربــان یکــى از اعیــاد بــزرگ مســلمانان در دهــم ذى الحجــه اســت. طبــق روایــات اســامى، خداونــد در ایــن روز بــه ابراهیــم خلیــل دســتور 
داد تــا پســرش اســماعیل را قربانــى کنــد. او اســماعیل را بــه قربانــگاه بــرد، امــا جبرئیــل بــا »قــوچ« فــرود آمــد و ابراهیــم او را بــه جــاى اســماعیل 
قربانــى کــرد. ســنت قربانــى در روز عیــد قربــان در ســرزمین منــا یــادآور ایــن واقعــه اســت. مســلمانانى کــه بــراى حــج بــه زیــارت خانــه خــدا 

مــى رونــد، وظیفــه دارنــد در منــا قربانــى کننــد.
عبــادت در شــب و روز عیــد قربــان بســیار ســفارش شــده اســت و احیــاى شــب عیــد قربــان بــا دعــا و نیایــش، فضیلــت بســیارى دارد. در روز عیــد 
قربــان اعمالــى ماننــد غســل، نمــاز عیــد قربــان، قربانــى، زیــارت امــام حســین )ع( و خوانــدن دعــاى ندبــه مســتحب اســت. روزه عیــد قربــان 

ماننــد عیــد فطــر بــر اســاس منابــع دینــى ممنــوع اســت.
ــد  ــان، عی ــد قرب ــر عی ــاى دیگ ــد. نام ه ــن مى گیرن ــن روز جش ــلمانان در ای ــت و مس ــمى اس ــل رس ــامى تعطی ــورهاى اس ــان در کش ــد قرب عی
االضحــى و عیــد خــون اســت. دهخــدا از ایــن روز بــه عنــوان عیــد چوپانــان نیــز یــاد مى کنــد. ایــن روز، روز امتحــان حضــرت ابراهیــم )ع( و 

ــد. ــرون آمدن حضــرت اســماعیل )ع( اســت، کــه از آن ســربلند بی

عید سعید فطر
ــاد مســلمانان اســت و در  ــن اعی ــعید فطــر یکــى از مهم تری ــد س ــارک رمضــان اســت. عی ــاه مب ــان م ــاه شــوال و پای ــن روز م ــد فطــر، اولی عی
ــد. ــا مى آورن ــه ج ــد را ب ــاز عی ــرام اســت و مســلمانان نم ــن روز، روزه ح ــراه اســت. در ای ــل رســمى هم ــا تعطی ــواًل ب کشــورهاى اســامى معم

آداب و احــکام خاصــى بــراى شــب و روز عیــد فطــر گفتــه شــده اســت. قرائــت دعــا، تــاوت قــرآن، غســل، زیــارت امــام حســین )ع(، احیــاء و 
قرائــت تکبیرهــاى خــاص از جملــه ایــن مــوارد هســتند. 

ســنت مســلمانان در روز عیــد فطــر: در متــون اســامى مســلمانان بــه غســل در روز عیــد فطــر و عیــد قربــان توصیــه شــده اند. برخــاف 
غســل جمعــه، غســل عیــد را مى تــوان قبــل از اذان صبــح انجــام داد. عــاوه بــر غســل، عطــر زدن و مســواک زدن نیــز از ســنت هاى عیــد فطــر 
اســت. تکبیــر روز عیــد فطــر نیــز برگرفتــه از آیــه اى از قــرآن اســت و قبــل از نمــاز عیــد فطــر و شــروع خطبــه در خانه هــا، کوچه هــا و بازارهــا 

ــود. ــده مى ش خوان

 عید غدیر خم
عیــد غدیــر روز 18 ذى الحجــه و از بزرگتریــن اعیــاد شــیعیان اســت کــه در آن امــام علــى )ع( بــه جانشــینى پیامبــر )ص( منصــوب شــده اســت. 
روایاتــى از پیامبــر )ص( و امامــان )ع( در فضیلــت ایــن روز نقــل شــده اســت. همچنیــن اعمالــى ماننــد روزه گرفتــن، قرائــت زیــارت غدیریــه، 
خوانــدن نمــاز غدیــر و اطعــام مؤمنــان در ایــن روز ســفارش شــده اســت. شــیعیان ایــن روز را جشــن مى گیرنــد. روز عیــد غدیــر در ایــران تعطیــل 

رســمى اســت و مــردم در ایــن روز بــه دیــدار ســادات مى رونــد.

عید جمعه
هفتمیــن و آخریــن روز از ایــام هفتــه روز جمعــه مى باشــد کــه آداب و احــکام خاصــى دارد و از احــکام و اعمــال آن در باب هایــى نظیــر طهــارت، 

صــات، نــکاح، اطعمــه و اشــربه و قضــاء ســخن گفته انــد.

عید مبعث
بعثــت، برگزیــده  شــدن حضــرت محمــد )ص( بــه پیامبــرى و آغــاز رســالت اوســت کــه بنابــر مشــهور، در 27 رجــب ســال چهلــم عــام الفیــل روى 
ــن اســام و  ــر ســرآغاز دی ــد مبعــث« گرامــى داشــته مى شــود. بعثــت پیامب ــوان »عی داده اســت. از ایــن رو در فرهنــگ شــیعى، 27 رجــب به عن

ــود. ــاز ب ــتى از حج ــدن بت پرس ــۀ برچیده ش مقدم
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نیمۀ شعبان

ــد حضــرت مهــدى )عــج(، امــام دوازدهــم شــیعیان اســت کــه در دوران غیبــت بــه ســر مى بــرد. در برخــى روایــات،  نیمــه شــعبان ســالروز تول
شــب نیمــه شــعبان پــس از شــب قــدر برتریــن شــب ها دانســته شــده اســت. گروهــى از شــیعیان در ایــن شــب بــه شــب زنــده دارى و اعمــال 

ــوند.  ــغول مى ش ــى مش مذهب
ــران، مســجد  ــزار مى شــود. در ای ــام مهــدى )عــج( برگ ــاد ام ــه مناســبت می ــه ب ــزرگ شــیعیان اســت ک جشــن نیمــه شــعبان از جشــن هاى ب
جمکــران و در عــراق، کربــا محــل تجمــع شــیعیان در نیمــه شــعبان اســت. روز نیمــه شــعبان در تقویــم رســمى ایــران تعطیــل رســمى اســت 

و روز جهانــى مســتضعفان نــام گرفتــه اســت.

22--11- سؤاالت فصل دو- سؤاالت فصل دو

 9 نام دیگر کدام عید، عید االضحی  است؟
عید قربان

 10 کدام روز از هفته از اعیاد اسالمی است؟
روز جمعه

 11 اعمال روز عید فطر چیست؟
در متون اسامى مسلمانان به غسل در روز عید فطر و عید قربان توصیه شده اند. برخاف غسل جمعه، غسل عید را مى توان قبل از اذان صبح انجام 

داد. عاوه بر غسل، عطر زدن و مسواک زدن نیز از سنت هاى عید فطر است. تکبیر روز عید فطر نیز برگرفته از آیه اى از قرآن است و قبل از نماز عید 
فطر و شروع خطبه در خانه ها، کوچه ها و بازارها خوانده مى شود.

 12 روز 15 شعبان کدامیک از اعیاد است؟
تولد امام زمان )عج(

 13 برای عید قربان چه اعمالی توصیه شده است؟
عبادت در شب و روز عید قربان بسیار سفارش شده است و احیاى شب عید قربان با دعا و نیایش فضیلت بسیارى دارد. در روز عید قربان اعمالى مانند 
غسل، نماز عید قربان، قربانى، زیارت امام حسین )ع( و خواندن دعاى ندبه مستحب است. روزه عید قربان مانند عید فطر بر اساس منابع دینى ممنوع 

است.

 14 عید مبعث را توضیح دهید.
بعثت، برگزیده  شدن حضرت محمد )ص( به پیامبرى و آغاز رسالت اوست که بنابر مشهور، در 27 رجب سال چهلم عام الفیل روى داده است. از این رو 

در فرهنگ شیعى، 27 رجب به عنوان »عید مبعث« گرامى داشته مى شود.

 15 عید قربان چه مناسبتی دارد؟
طبق روایات اسامى، خداوند در این روز به ابراهیم خلیل دستور داد تا پسرش اسماعیل را قربانى کند. او اسماعیل را به قربانگاه برد، اما جبرئیل با 

»قوچ« فرود آمد و ابراهیم او را به جاى اسماعیل قربانى کرد. سنت قربانى در روز عید قربان در سرزمین منا یادآور این واقعه است.



مصاحبۀ حضوری آزمون استخدامی88

33--11- ادعیه و مناسک مذهبی- ادعیه و مناسک مذهبی

اعتکاف
ــا روزه اســت. ارکان ایــن عبــادت، مانــدن در مســجد و روزه  اعتــکاف، اقامــت در مســجد بــراى مدتــى مشــخص )دســت کم ســه روز( همــراه ب
اســت و عبــادت یــا عمــل خــاص دیگــرى بــراى آن تعییــن نشــده اســت. نحــوه اقامــت و یــا خــروج از مســجد، احــکام و شــرایطى دارد کــه در 

ــان شــده اســت. کتاب هــاى فقهــى بی
اعتــکاف زمــان مخصوصــى نــدارد، امــا در روایــات بهتریــن زمــان بــراى اعتــکاف، مــاه رمضــان، به ویــژه دهــه ســوم آن بیــان شــده اســت. در 
ایــران، از ســال هاى نخســت دهــه هشــتاد شمســى، اعتــکاف در مــاه رجــب رایــج شــده و در ایــام البیــض )13، 14 و 15( ایــن مــاه در مســاجد 

ــر شــهرها برگــزار مى شــود.  ــزرگ اکث ب

دعای عرفه
ــات، آن حضــرت در روز نهــم ذى الحجــه )روز عرفــه( در صحــراى  ــر روای ــه امــام حســین )ع( اســت کــه بناب دعــاى عرفــه، دعایــى منســوب ب

ــد. ــز در مســاجد مناطــق دیگــر جهــان مى خوانن ــات و نی ــه و در صحــراى عرف ــا را در روز عرف ــن دع ــده اســت. شــیعیان ای ــات خوان عرف

دعای جوشن کبیر
جوشــن کبیــر دعایــى منقــول از پیامبــر اکــرم )ص( در 100 بنــد، حــاوى 1001 نــام و صفــت خداونــد اســت. ایــن دعــا را جبرئیــل بــه پیامبــر 
ــان  ــج می ــر از دعاهــاى مشــهور و رای ــودن از آســیب هاى جنــگ آمــوزش داد. جوشــن کبی ــان ب ــراى در ام اســام )ص( در یکــى از جنگ هــا ب
شــیعیان ایــران اســت و معمــواًل در مراســم شــب هاى قــدر بــه صــورت گروهــى خوانــده مى شــود. شــرح هایى بــر دعــاى جوشــن کبیــر نوشــته 

شــده کــه مشــهورترین آنهــا شــرح مــا هــادى ســبزوارى بــه نــام شــرح االســماء اســت.

دعای ندبه
دعــاى ندبــه از دعاهــاى معــروف اســت کــه در اعیــاد چهارگانــه )جمعــه، فطــر، قربــان و غدیــر( خوانــده مي شــود. ندبــه، بــه معنــاى فراخوانــى و 
نیــز گریــه و نالــه اســت. ایــن دعــاى شــریف، مشــتمل بــر اســتغاثه و اســتمداد از حضــرت ولــى عصــر )عجــل اهلّل  تعالــى  فرجــه  الشــریف( و تاســف 

بــر غیبــت و گریــه از فــراق آن بزرگــوار اســت؛ ازایــن رو بــه ایــن نــام شــهرت یافتــه اســت.

دعای کمیل
دعــاى کمیــل از دعاهــاى معــروف و از بهتریــن دعاهــا و دعــاى حضــرت خضــر اســت کــه امیــر مؤمنــان علیــه الّســام آن را بــه کمیــل بــن زیــاد 

نخعــى، از یــاران خویــش آموخــت. از دعــاى کمیــل، بــه مناســبت در بــاب طهــارت و حــج نــام برده انــد.

دعای ابو احمزه ثمالی
ــى و  ــده مفاهیمــى متعال ــى از امــام ســجاد)ع( نقــل کــرده اســت. ایــن دعــا دربردارن ــى، دعایــى اســت کــه ابوحمــزه ثمال دعــاى ابوحمــزه ثمال
تعابیــرى شــیوا و فصیــح مى باشــد کــه از جملــه آن هــا مــى تــوان بــه: دشــوارى هاى قبــر و قیامــت و تاریکــى و تنهایــى و ســنگینى بــار گناهــان 
ــده مى شــود و  ــاه رمضــان خوان ــن دعــا در ســحرهاى م ــدان معصومــش اشــاره کــرد. ای ــر اکــرم )ص( و خان ــروى از پیامب ــزوم اطاعــت و پی و ل

ــاه رمضــان اســت. ــن دعــاى ســحرهاى م طوالنى تری

دعای فرج
دعاى معروف »اللهم کن لولیک...« است که معموال بعد از نمازها خوانده مى شود، و در بین مردم به دعاى فرج معروف است.

دعای توسل
دعــاى توســل نــام چنــد دعــا اســت؛ امــا یــک دعــا بــا همیــن نــام، شــهرتى بیشــتر دارد کــه منبــع آن، کتــاب بحاراالنــوار اســت. مجلســى ایــن 
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ــه آمــده اســت کــه ایــن دعــا را محمــد بــن بابویــه از ائمــه)ع( روایــت  دعــا را در یکــى از نســخه هاى قدیمــى یافتــه و در آن کتــاب ایــن گون
کــرده و بــراى هــر چیــز خوانــده شــود، فــوراً اجابــت خواهــد شــد. شــیعیان ایــران، ایــن دعــا را شــب هاى چهارشــنبه، در مکان هــاى مذهبــى و 

ــد. ــى مى خوانن ــه صــورت جمع ب

عزاداری محرم
ســوگوارى محــرم، عــزادارى و آیین هــاى شــیعیان در مــاه محــرم و مــاه صفــر در ســوگ شــهیدان کربــا اســت. امــام ســجاد )ع(، حضــرت زینــب 
)س(، ام البنیــن و ربــاب را اولیــن کســانى دانســته اند کــه بــه ســوگوارى بــراى امــام حســین)ع( پرداختنــد. امامــان شــیعه )ع( نیــز ضمــن عــزادارى 
بــراى امــام حســین )ع(، شــیعیان را بــه ســوگوارى بــراى امــام حســین )ع( ترغیــب مى کردنــد. روایــات فراوانــى از پیامبــر )ص( و امامــان شــیعه)ع( 

دربــاره ثــواب عــزادارى بــر مصیبت هــاى امــام حســین )ع( نقــل شــده اســت. 
ــى،  ــى، شمایل کشــى، ســینه زنى، زنجیرزن ــج مداحــى، روضه خوان ــه تدری ــى ب ــت؛ ول ــه و شــعرخوانى صــورت مى گرف ــا گری ــاز ب ســوگوارى در آغ
تعزیــه، پیــاده روى اربعیــن و ... بــه آن افــزوده  شــد. بیشــتر ایــن آیین هــا در دوران آل بویــه، صفویــه و قاجاریــه شــکل گرفتنــد. گســترش عــزادارى 
بــراى امــام حســین)ع(، مربــوط بــه دوره صفویــه و رســمى شــدن مذهــب تشــیع در ایــران دانســته شــده اســت؛ اگرچــه برخــى شــاهان ایــران از 
جملــه نادرشــاه افشــار و رضاشــاه پهلــوى، بــه محــدود کــردن عــزادارى پرداختنــد. بــا پیــروزى انقــاب اســامى، هیئت هــاى مذهبــى و مجالــس 
عــزادارى، تغییــرات صــورى و محتوایــى بســیارى بــه خــود دیدنــد و در کنــار مجالــس ســنتى عــزادارى، رفته رفتــه ســبک متفاوتــى از عــزادارى 

به ویــژه بیــن جوانــان مرســوم شــد کــه اشــعار و ســبک هاى شــورانگیزى داشــت.
خرافه زدایــى، اصــاح آیین هــاى عــزادارى و جلوگیــرى از ورود بدعــت در ســوگوارى، تاشــى اســت کــه برخــى از علمــاى شــیعه بــراى حفــظ 
حرمــت دیــن انجــام داده انــد. بــراى نمونــه مراجعــى ماننــد مقــام معظــم رهبــرى، ناصــر مــکارم شــیرازى، محمــد فاضــل لنکرانــى و میــرزا جــواد 

ــد.  ــى را حــرام اعــام کردن تبریــزى قمه زن

 زیارت عاشورا
زیــارت عاشــورا،  زیارتنامــه اى اســت کــه شــیعیان بــراى زیــارت امــام حســین )ع( )از دور و نزدیــک( و یارانــش و یــادآورى واقعــه عاشــورا بــه ویــژه 

در روز عاشــورا  مى خواننــد. ایــن زیارتنامــه از امــام محمــد باقــر )ع( نقــل شــده و نــزد شــیعه داراى اهمیــت بســیارى اســت.

33--22- برخی از احادیث معتبر- برخی از احادیث معتبر

حدیث ثقلین
ایــن حدیــث دربــاره جایــگاه هدایت گــرى قــرآن کریــم و اهــل بیــت پیامبــر)ص( در دیــن اســام و لــزوم تمســک بــه آنهــا پــس از درگذشــت 
ــه پیامبــر اکــرم )ص( ملحــق  ــا در کنــار حــوض کوثــر ب ــد ت پیامبــر اســام )ص( ســخن مى گویــد و اینکــه ایــن دو، همــواره در کنــار یکدیگرن
شــوند. صّحــت انتســاب ایــن حدیــث بــه پیامبــر)ص( را همــه مســلمانان، شــیعه و اهــل ســنت پذیرفته انــد. شــیعیان بــا تکیــه بــر ایــن حدیــث، 

معتقــد بــه لــزوم امامــت و عصمــت امامــان)ع( و نیــز دوام امامــت در همــه زمان هــا هســتند.

حدیث کساء
حدیــث کســاء، حدیثــى در فضیلــت پیامبــر )ص(، امــام علــى )ع(، فاطمــه )س(، امــام حســن )ع( و امــام حســین )ع( اســت کــه بــه پنــج تــن آل 
عبــا شــهرت یافته انــد. واقعــه حدیــث کســاء در خانــه ام ســلمه، روى داد. پیامبــر اکــرم )ص( هنــگام نــزول آیــه تطهیــر، خــود و خانــدان خویــش 

را بــا پارچــه اى پشــمین )ِکســاء( پوشــانید.

33--33- سؤاالت فصل سه- سؤاالت فصل سه

 16 مصداق حدیث ثقلین کدامند؟
قرآن و اهل بیت

 17 اصحاب کساء چه کسانی هستند؟
حضرت رسول اکرم )ص(، امام على )ع(، حضرت فاطمه )س(، امام حسن )ع(، امام حسین )ع(

 18 حدیث ثقلین را توضیح دهید.
حدیثى درباره جایگاه هدایت گرى قرآن کریم و اهل بیت پیامبر)ص( در دین اسام و لزوم تمسک به آنها پس از درگذشت پیامبر اسام)ص( سخن 



مصاحبۀ حضوری آزمون استخدامی90

مى گوید و اینکه این دو، همواره در کنار یکدیگرند تا در کنار حوض کوثر به پیامبر اکرم )ص( ملحق شوند.

 19 در مورد دعای جوشن کبیر چه می دانید؟
جوشن کبیر دعایى منقول از پیامبر اکرم)ص( در 100 بند، حاوى 1001 نام و صفت خداوند است. این دعا را جبرئیل به پیامبر اسام)ص( در یکى 
از جنگ ها براى در امان بودن از آسیب هاى جنگ آموزش داد. جوشن کبیر از دعاهاى مشهور و رایج میان شیعیان ایران است و معمواًل در مراسم 

شب هاى قدر به صورت گروهى خوانده مى شود.

 20 اعتکاف چیست؟
اعتکاف، اقامت در مسجد براى مدتى مشخص )دست کم سه روز( همراه با روزه است. ارکان این عبادت، ماندن در مسجد و روزه است و عبادت یا 

عمل خاص دیگرى براى آن تعیین نشده است.

 21 دعای ابوحمزۀ ثمالی از کدام امام معصوم نقل شده است؟
امام سجاد )ع(

 22 حدیث کساء همزمان با کدام نزول آیه است؟
آیۀ تطهیر

فصل فصل 44  
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ــد. قــرآن مجیــد از  114  ــه ســورۀ علــق بودن ــوط ب ــر اتفــاق، اولیــن آیــات مرب ــا ب ــازل شــدند. بن ــر پیامبــر اکــرم در غــار حــرا ن اولیــن آیــات ب
ســوره تشــکیل شــده کــه بــه 30 جــزء تقســیم مى شــوند. هــر جــزء از قــرآن نیــز 4 حــزب دارد. تمامــى ســوره هاى قــرآن بــا »بســم ا... الرحمــن 
الرحیــم« آغــاز مى شــوند و تنهــا اســتثناء، ســورۀ توبــه اســت کــه بــدون »بســم ا... الرحمــن الرحیــم« آغــاز مى شــود. کوچکتریــن ســورۀ قــرآن، 

کوثــر اســت کــه ســه آیــه دارد و بزرگتریــن ســوره نیــز ســورۀ بقــره اســت کــه 286 آیــه دارد.

44--11- اعجاز قرآن- اعجاز قرآن

قرآن کریم آخرین کتاب الهي است که دو ویژگي، آن را از سایر کتاب هاي آسماني ممتاز مي کند: 
1( دلیل و سند نبوت پیامبر اکرم است )معجزه اوست(    2( جاودانه و همیشگي است 

کارهــاي خارق العــاده اي کــه پیامبــر بــه اذن خــدا انجــام مي دهــد و مخالفــان از مقابلــه بــا آن عاجــز هســتند معجــزه نــام دارنــد. بــراي مثــال: 
تبدیــل شــدن عصــاي موســي بــه اژدهــا و یــا بیــرون آوردن دســت از گریبــان کــه نورانــي بــود و نــورش همــه جــا را روشــن مي کــرد و یــا شــفا 
دادن بیمــاران العــاج و زنــده کــردن مــردگان و خبــر از آذوقه هــاي داخــل خانه هــاي مــردم، توســط عیســي )ع(. معجزه هــا بــه اذن خــدا و فقــط 
بــراي اثبــات نبــوت پیامبــران بــه کار مي رفتنــد. پیامبــران، کتــاب آســماني داشــتند امــا کتابشــان دلیــل بــر نبوتشــان نبــود و معجــزه محســوب 

نمي شــد. امــا پیامبــر اســام بــا اینکــه معجــزات گوناگونــي داشــت، امــا معجــزۀ اصلــي بــراي اثبــات نبــوت ایشــان، قــرآن کریــم اســت. 
آیه قرآن مي فرماید: و ان کنتم في ریب مما انزلناه علي عبدنا فاتو بسورٍه ِمن ِمثلِه 

)اگر درآنچه بر بندۀ خود نازل کردیم شکي دارید پس سوره اي مثل آن بیاورید( 
ایــن دعــوت بــه مبــارزه را تحــدي گوینــد. امــا تاکنــون کســي نتوانســته حتــي ســوره اي مثــل ســوره کوثــر بیــاورد، در حالیکــه آســانترین راه بــراي 
غیــر الهــي نشــان دادن اســام و قــرآن، آوردن ســورۀ مشــابه آن بــود و آیــه قــرآن مي فرمایــد اگــر چنیــن کنیــد )فــان لــم تفعلــوا( کــه هرگــز 
نخواهیــد توانســت )و لــن تفعلــوا( پــس بترســید از آتشــي کــه هیزمــش آدمیــان و سنگ هاســت. ) فاتّقــو النــار الّتــي و قوُدهــا النــاُس و الِحجــارُه( 
اگــر معجــزه پیامبــر از نــوع کتــاب و فرهنــگ نبــود، نمي توانســت شــاهدي حاضــر بــر نبــوت ایشــان باشــد و هــر چقــدر از زمــان مي گــذرد نــه 

ــد.  تنهــا از ارزش آن کاســته نمي شــود، بلکــه درخشــندگي بیشــتري مي یاب

جنبه هاي اعجاز قرآن
ــرآن  ــي ق ــه و ادب ــاي هنرمندان ــا و ویژگي ه ــا و جمله ه ــوزون کلمه ه ــاختار م ــي(: س ــي لفظ ــري )زیبای ــي و ظاه ــانه هاي لفظ 1- نش
بي ماننــد و تکــرار نشــدني اســت )اوج فصاحــت و باغــت(. بــا اینکــه ســوره ها در زمان هــاي مختلــف و گاه طوالنــي نــازل شــده اند، امــا چنــان 
ــد بســم اهلل الرحمــن  ــه کوتاهــى مانن ــک آی ــي در ی ــر داد. حت ــوان تغیی ــه اي را نمي ت ــچ کلم ــا جــاي هی ــه در آنه ــد ک ــي دارن فصاحــت و باغت
ــوذ  ــبب نف ــات، س ــودِن کلم ــوزون ب ــیریني و م ــي و ش ــن زیبای ــود و همی ــس مي ش ــي آن ح ــیریني و موزون ــش و ش ــگ آرام بخ ــم، آهن الرحی

ــده اســت. ــوس ش ــکار و نف ــاب در اف ــن کت ــاده ای خارق الع
2- انســجام محتوایــي و معنایــي: قــرآن، ویژگي هایــي دارد کــه نشــان مي دهنــد از قلــم هیــچ دانشــمندي تــراوش نکــرده و همــه انســان ها 

بــا هــم حتــي نمي تواننــد ســوره اي مثــل آن بیاوردنــد کــه ایــن ویژگي هــا عبارتنــد از : 
الف( انسجام و وحدت دروني در عین نزول تدریجي

ب( تاثیر ناپذیري و تبعیت نکردن از فرهنگ و عقاید زمانه 
ج( جامعیت و همه جانبه بودن 

د( تازگي و شادابي دائمي
3- اُمــي بــودن رســول خــدا : قــرآن بــا ایــن عظمــت توســط کســي بــر مــردم عرضــه شــد کــه قبــل از تولــد، پــدر و پــس از مدتــي مــادر 

خــود را از دســت داد و نــزد کســي هــم درس نخوانــده بــود. 
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44--22- دانش قرآنی- دانش قرآنی

عروس قرآن
ــه زن اطــاق  ــه خصــوص ب ــى ب ــان فارس ــروس( در زب ــن اســت. واژۀ )ع ــوره الرحم ــرآن س ــروس ق ــى اســت ، و ع ــزى عروس ــر چی ــراى ه ب
ــرد و زن  ــه م ــردد. از آنجــا ک ــه در مراســم عروســى هســتند اطــاق مى گ ــادام ک ــرد و زن هــر دو، م ــه م ــگ عــرب ب ــى در فرهن مى شــود، ول
در چنیــن مراســمى در بهتریــن و زیباتریــن حــاالت و کاملتریــن احترامــات قــرار دارنــد، ایــن واژه بــه موجــودات بســیار زیبــا و گرامــى اطــاق 
ــه ســوره داده، و  ــى ب ــب و زیبائ ــاه، آهنــگ جال ــان ( آن هــم در مقطع هــاى کوت ــاى آالء ربکمــا تکذب ــه )فب مى شــود. در ایــن ســوره ، تکــرار آی
چــون بــا محتــواى زیبایــش آمیختــه مى شــود و جاذبــۀ خیــره کننــده اى پیــدا مى کنــد، لــذا جــاى تعجــب نیســت کــه در روایــت عــروس قــرآن 

نامیــده شــود.

قلب قرآن
قلــب قــرآن بــه ســوره یــس اطــاق مــى شــود، زیــرا پیامبــر اکــرم )صلّــى اهلل علیــه و آلــه( مى فرمایــد: بــراى هــر چیــزى قلبــى اســت و قلــب 

قــرآن ســوره یــس اســت.
در توضیــح علــت اطــاق قلــب قــرآن بــودن بــر ســوره یــس،  بایــد گفــت کــه قلــب بــراى هــر موجــود زنــده، نقــش اساســى و بنیــادى را ایفــا 
مى کنــد، بــه گونــه اى کــه بــدون داشــتن قلــب، آن موجــود زنــده نمى توانــد بــه حیــات خــود ادامــه دهــد. طبــق روایــت یــاد شــده، اگــر قــرآن 
ــه  ــن ســوره ب ــه در ای ــر نشــان مى دهــد ک ــن ام ــود. ای ــرآن خواهــد ب ــب ق ــس، قل ــارک ی ــم، ســوره مب ــک موجــود تشــبیه کنی ــه ی ــم را ب کری
مهم تریــن و اساســى ترین مســایل اســام کــه شــامل اصــول اعتقــادات اســام مثــل توحیــد، نبــوت، معــاد و خالقیــت مــى شــود، اشــاره شــده 

اســت، بــه همیــن خاطــر ایــن ســوره قلــب قــرآن نــام گرفتــه اســت.

حروف مقطعه
َعــه، یــک یــا چنــد حــرف هســتند کــه در آغــاز برخــى از ســوره هاى قــرآن کریــم ، پــس از »بســم اهلل الرحمــن الرحیــم« قــرار دارنــد  حــروِف ُمَقَطّ
و جداجــدا و گسســته خوانــده مى شــوند، ماننــد الــم )الــف، الم، میــم(، یــس )یــا، ســین(، ص )صــاد(. تعــداد کل حــروف مقطعــه در قــرآن مجموعــا 
78 حــرف اســت کــه بــا حــذف مکــررات، 14 حــرف از الفبــا مى شــوند یعنــى نصــف حــروف هجــا کــه 28 حــرف اســت. ایــن حــروف کنــار هــم 
ــده مى شــوند،  ــت، جــدا از هــم خوان ــى در قرائ ــت ســرهم نوشــته شــوند، ول ــد، اگرچــه در کتاب ــا کلمــه اى را تشــکیل نداده ان ــده شــده اند، ام چی

ماننــد »ا ل م ص« مجمــوع حــروف چهارده گانــه عبارتنــد از: )ا ح رس ص ط ع ق ک ل م ن ه ى(

آیه تطهیر
ــر  ــت پیامب ــل بی ــدن اه ــاک گردانی ــر پ ــد ب ــه اراده خداون ــه در آن ب ــود ک ــاق مى ش ــزاب اط ــوره اح ــه 33 س ــى از آی ــه بخش ــر، ب ــه تطهی  آی
)صلى اهلل علیــه  و  آلــه  و ســلّم( از پلیــدى )رجــس( تصریــح شــده اســت و علمــاى شــیعه بــراى اثبــات عصمــت امامــان بــه آن اســتناد مى کننــد.

طبــق برخــى از روایــات ایــن آیــه در خانــه امّ  َســلَمه همســر پیامبــر، نــازل شــده و هنــگام نــزول آن عــاوه بــر پیامبــر اکــرم )صلــى  اهلل  علیــه  و 
 آلــه  و ســلّم(، امــام علــى، حضــرت فاطمــه، امــام حســن و امــام حســین )علیهــم  الّســام( هــم حاضــر بودنــد، در ایــن هنــگام پیامبــر )صلــى  اهلل  
علیــه  و  آلــه  و ســلّم(، پارچــه اى )کســاء( را کــه بــر آن نشســته بــود، بــر روى خــود و علــى و فاطمــه و حســنین کشــید و دســت ها را بــه ســوى 

آســمان بــاال بــرد و گفــت: »خدایــا! اهــل بیــت مــن ایــن چهــار نفرنــد، اینــان را از هــر پلیــدى پــاک گــردان.«

آیه الکرسی
آَیــُۀ الُْکْرســى  )ســوره بقــره: 255( مجموعــه اى از صفــات جــال و جمــال خداونــد اســت کــه هــم شــامل صفــات ذات خداونــد از جملــه وحدانیــت، 
حیــات، قیومیــت، علــم و قــدرت و هــم شــامل صفــات فعــل او ماننــد مالکیــت بــر جهــان هســتى و شــفاعت مى شــود. ایــن آیــه بــه دلیــل جملــه 
ــمواِت و االرَض« بــه  »آیــۀ الکرســى « معــروف شــده اســت. برخــى آیــه 256 و 257 ســوره بقــره را نیــز جــزو آن دانســته اند؛  »َوِســَع ُکرِســُیُّه الَسّ

امــا بــا توجــه بــه روایــات و شــواهد آیــۀ الکرســى تنهــا آیــه 255 بقــره اســت.
در منابــع روایــى،  بــراى ایــن آیــه، ویژگى هــا و فضیلت هــاى فراوانــى گفتــه شــده اســت از جملــه در بعضــى روایــات، ایــن آیــه برتریــن آیــه قــرآن 
شــمرده شــده اســت. خوانــدن ایــن آیــه همیشــه و در همــه حــال بــه ویــژه پــس از نمــاز، بعــد از وضــو، قبــل از خــواب، هنــگام خــروج از خانــه، 

هنــگام مواجهــه بــا خطــر و ســختى و... توصیــه شــده اســت. 
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ام الکتاب
ــه کار مــى رود. ایــن واژه ســه بار در قــرآن آمــده اســت. در  ــوح محفــوظ ب اُم الکتــاب واژه اى قرآنــى کــه بــه دو معنــاى آیــات محکــم قــرآن و ل

برخــى روایــات، ام الکتــاب بــه همــه قــرآن، و در برخــى بــر ســوره حمــد اطــاق شــده اســت.

آیات سجده
بــه آیاتــى کــه خوانــدن یــا گــوش دادن آن هــا ســبب وجــوب یــا اســتحباب ســجده اســت، آیــات ســجده گفتــه مى شــود. چهــار آیــه از چهــار 

ســوره قــرآن کــه ســجده واجــب دارنــد عبارتنــد از:
الف: سوره نجم آیه 62
ب: سوره علق: آیه 19

ج: سوره سجده )الم تنزیل( آیه 15
د: سوره فصلت آیه 37

44--33- سؤاالت فصل چهار- سؤاالت فصل چهار

 23 کدام سوره را قلب قرآن گفته اند؟
سوره یس )یاسین(

 24 حروف مقطعه در قرآن کدامند؟
ا ح رس ص ط ع ق ک ل م ن ه ى

 25 آیۀ تطهیر در مورد چه موضوعی است؟
 آیه تطهیر، به بخشى از آیه 33 سوره احزاب اطاق مى شود که در آن به اراده خداوند بر پاک گردانیدن اهل بیت پیامبر )صلى اهلل علیه  و  آله  و سلّم( از 

پلیدى )رجس( تصریح شده است و علماى شیعه براى اثبات عصمت امامان به آن استناد مى کنند.

 26 کوچکترین سورۀ قرآن کدام است و چند ایه دارد؟
سورۀ کوثر و سه آیه دارد.

 27 آیه الکرسی مربوط به کدام سورۀ قرآن است؟
سورۀ بقره

 28 کدام سوره، معروف به عروس قرآن است؟
سورۀ الرحمن

 29 کدام سوره از قرآن به ام الکتاب شناخته می شود؟
سورۀ حمد

 30 کدام سوره ها در قرآن سجدۀ واجب دارند؟
سورۀ فّصلَت )آیه 38(، سورۀ نجم )آیه 62(، سورۀ علق )آیه 19( و سورۀ سجده )آیه 15( 

 31 کدام سوره های قرآن را »چهار قل« می گویند؟
سوره هاى توحید، فلق، ناس و کافرون

 32 دالیل اعجاز قرآن کدامند؟
1- نشانه هاي لفظي و ظاهري )زیبایي لفظي(

2- انسجام محتوایي و معنایي
3- اُمي بودن رسول خدا 

 33 اُمي بودن رسول خدا به چه معنا است؟ 
قرآن با این عظمت توسط کسي بر مردم عرضه شد که قبل از تولد، پدر و پس از مدتي مادر خود را از دست داد و نزد کسي هم درس نخوانده بود.
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 34 حروف مقطعه به چه معنی هستند؟
َعه، یک یا چند حرف که در آغاز 29 سوره قرآن کریم ، پس از »بسم اهلل الرحمن الرحیم« قرار دارند و جداجدا و گسسته خوانده مى شوند،  حروِف ُمَقَطّ

مانند الم )الف، الم، میم(،



بخش 5اطالعـات عمومیاطالعـات عمومی

1 تاریخ ایران تاریخ ایران 

2 رویدادهای تقویم شمسی  و قمریرویدادهای تقویم شمسی  و قمری

3 نهادها و سازمان هاي مهم بين المللي و منطقه اي  نهادها و سازمان هاي مهم بين المللي و منطقه اي  

4 جنگ ها و عهدنامه های بين المللی  جنگ ها و عهدنامه های بين المللی  
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ــوام  ــران از زمــان ورود اق ــخ ای ــران زیســته اند. گاه تاری ــی ای ــی هســت کــه در مرزهــای کنون ــوام و تمدن های ــخ اق ــران، تاری ــخ ای منظــور از تاری
ــه ایــن ســرزمین، اقــوام دیگــری در آن  ــه ایــن ســرزمین بررســی می شــود، ولــی بایــد در نظــر داشــت کــه پیــش از ورود آریایی هــا ب آریایــی ب

ــم. ــه آن می پردازی ــر ب ــور مختص ــه ط ــه ب ــته اند ک می زیس

11--11- تاريخ ايران قبل از اسالم- تاريخ ايران قبل از اسالم

تاریخ قبل از اسالم در ایران قابل تقسیم به سه بخش است: ایران قبل از آریایي ها، مهاجرت آریایي ها به ایران و ایران باستان

تاريخايرانقبلازآرياييها
ــی در  ــا، تمدن های ــل از آریایي ه ــران قب ــخ ای ــران می زیســته  اند. در تاری ــالت ای ــف ف ــی در قســمت های مختل ــوام گوناگون ــا، اق ــش از آریائی ه پی
شــهر ســوخته )در سیســتان(، تمــدن ایــالم )در شــمال خوزســتان(، تمــدن جیرفــت )در کرمــان(، تمــدن ســاکنان تپــه ســیلک )در کاشــان(، تمــدن 
اورارتــو )در آذربایجــان(، تپــه گیــان )در نهاونــد( و تمــدن کاســي ها )در کرمانشــاه و لرســتان( و تپورهــا در تبرســتان )مازنــدران( وجــود داشــته اند.

تمــدنعیــام:بزرگ تریــن تمــدن تاریــخ ایــران دولــت عیــالم بــوده اســت کــه ســرزمین آنهــا در جنــوب غربــی ایــران و کمابیــش مطابــق بــا 
خوزســتان بــوده اســت. پایتخــت عیــالم، شــهر شــوش بــوده و معروف تریــن اثــر در ایــن تمــدن، زیگــورات ُچغازنبیــل در نزدیکــی شــوش اســت. 

پــس از پیدایــش امپراتــوران ایــران )550 ق م(، عیــالم از والیــات خراجگــزار ایــران شــد.
مهاجرتآريايىهابهايران

آریایي هــا شــعبه وســیعی از نــژاد ســفید هســتند کــه ســرزمین اولیــه آنهــا احتمــااًل از شــمال دریــای ســیاه و خــزر تــا حوالــی رودهــای ســیحون و 
جیحــون بــوده اســت. بعدهــا بخشــی از ایــن اقــوام بــه اروپــا و دســته هایی بــه ســمت ایــران و هنــد حرکــت کرده انــد. در نتیجــه بــه ایــن اقــوام 

آســیایی و زبــان آنهــا، هنــدو اروپایــی گفتــه می شــود.
ــا در  ــتند. ماده ــا هس ــا و پارس ه ــا، پارت ه ــا ماده ــن آنه ــه مهم تری ــدند ک ــیم ش ــف تقس ــف مختل ــه طوای ــران ب ــه ای ــس از ورود ب ــا پ آریایی ه
ــه  ــا گرفت ــم آریایی  ه ــران از اس ــام ای ــدند. ن ــتقر ش ــران مس ــرقی ای ــرق و شمال ش ــا در ش ــی و پارت ه ــز و جنوب غرب ــا در مرک ــرب، پارس ه غ

شــده و بــه  معنــی ســرزمین آریایــی اســت.

تاريخايرانباستان
تاریخ ایران باستان را دوران تشکیل دولت ماد تا پایان حکومت ساسانیان و حمله اعراب به ایران دانسته اند.

مادهــا:مادهــا در بخــش غربــي فــالت ایــران ســاکن شــدند. ســرزمین آذربایجــان در شــمال غربــي فــالت ایــران را بــا نــام مــاد کوچــک و بقیــۀ 
ناحیــه زاگــرس را بــا نــام مــاد بــزرگ مي شــناختند. پایتخــت مــاد، هگمتانــه در نزدیکــی همــدان اســت. دولــت مــاد در 550 پیــش از میــالد بــه 

دســت کــوروش منقــرض شــد و ســلطنت ایــران بــه پارســي ها منتقــل گشــت.
هخامنشــیان: هخامنــش جــّد ایــن خانــدان، قبیله هــای پــارس را تحــت فرمــان خــود درآورد. کــورش از نــوادگان هخامنــش، حکومــت مــاد را 
منقــرض نمــود و سلســلۀ هخامنشــیان را پایه گــذاری کــرد. آنهــا در ابتــدا پاســارگاد را مرکــز خــود قــرار دادنــد و بعدهــا پرســپولیس را تبدیــل بــه 

پیایتختــی بــرای مراســم نمودنــد. حکومــت هخامنشــیان در زمــان داریــوش ســوم بــه دســت اســکندر مقدونــی منقــرض شــد.
ــه  ــود ب ــران هســته آن ب ــات آســیایي او کــه ای ــن ســردارانش تقســیم شــد و بیشــتر متصرف ســلوکیان: پــس از مــرگ اســکندر، فتوحاتــش بی
ــد و  ــود را گســترش دادن ــوذ خ ــا نف ــي، پارت ه ــس از مدت ــد. پ ــت ســلوکیان درآم ــران تحــت حکوم ــب، ای ــن ترتی ــه ای ســلوکوس اول رســید. ب
ــن سلســله را اشــکانیان گذاشــتند. ــام ای ــام داشــت، ن ــن پادشــاه اشــکانیان، اشــک ن ــد و چــون اولی ــود کنن ســرانجام توانســتند ســلوکیان را ناب

اشــکانیان: اشــکانیان متأثــر از تمــدن یونانــی مربــوط بــه دورۀ ســلوکیان بودنــد. در آن دوره مجلســی موســوم بــه مهســتان بــود کــه خــود مرکــب 
از دو مجلــس بــود یکــی مجلــس اشــراف و دیگــری مجلــس دانایــان و مغــان کــه جنبــۀ مشــورتی داشــت و نفــوذ چندانــی در امــور نداشــت. دیــن 

آنهــا دیــن زرتشــت و نیــز پرســتش اجــداد بــود. از آثــار ایــن دوره از تاریــخ ایــران معبــد آناهیتــا در کنــگاور اســت.
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ساســانیان: سلســله اشــکاني بــه دســت اردشــیر اول ساســاني منقــرض گردیــد. اصلیــت شاهنشــاهان ساســاني از اســتان پــارس بــود. آنهــا بــر 
ــود.  ــروزي ب ــراق ام ــداد در ع ــي بغ ــفون در نزدیک ــهر تیس ــانیان ش ــت ساس ــد. پایتخ ــي یافتن ــیا چیرگ ــارۀ آس ــرب ق ــي از غ ــش بزرگ بخ

11--۲۲- تاريخ ايران بعد از اسالم- تاريخ ايران بعد از اسالم

دورههايتاريخيايرانبعدازاسام
طاهريــان: طاهریــان نخســتین حکومــت ایراني تبــار و مســتقِل ایــران بعــد از حملــۀ اعــراب بودنــد. آنــان از تبــار دهقانــان خراســان بودنــد. در 

زمــان طاهریــان بلــخ بــه پایتختــي برگزیــده شــد.
صفاريــان: َصّفاریــان، دودمانــي ایرانــي بودنــد کــه بــر بخش هایــي از ایــران، افغانســتان، تاجیکســتان و پاکســتان کنونــي حکومــت مي کردنــد. 
پایتخــت ایشــان شــهر َزَرنــج بــود و آنــان خــود را از نــوادگان ساســانیان مي دانســتند کــه پــس از حملــه اعــراب بــه سیســتان مهاجــرت کــرده 

بودنــد. در زمــان صفاریــان زبــان فارســي زبــان رســمي شــد. 
ســامانیان: ســامانیان، یــک حکومــت ایرانــي و ســني مذهــب بــود کــه حــدود دو قــرن بــر بخش هــاي بزرگــي از ماوراالنهــر ایــران حکومــت کــرد. 

مرکــز ایــن حکومــت در خراســان و فــرارود بــود.
زياريان: زیاریان یا آل زیار یک خاندان کوچک اسالمي، اهل سرزمین هاي پیرامون دریاي خزر بودند. 

آلبويــه: حــکام آل بویــه پــس از فتــح شــیراز و تأســیس حکومــت خویــش، راهــي بغــداد شــده آن را تصــرف نمودنــد و مقــام خالفــت و قــدرت 
واقعــي را در دســتان خویــش گرفتنــد.

ــژه  ــه وی ــزرگ ب ــران ب ــرقي ای ــاي ش ــلمان در بخش ه ــي گوي و مس ــار، پارس ــلۀ ُترک تب ــک سلس ــان ی ــا غزنوی ــوي ی ــان َغزنَ ــان: دودم غزنوي
ــه عنــوان مــروج و ناشــر اســالم مــورد توجــه و تأییــد خالفــت عباســي قــرار داشــت.  ــود. امــا ب ــزرگ ب فــرارود و خراســان ب

ســلجوقیان: ســلجوقیان بــا پیــروزي بــر غزنویــان حکومــت خویــش را تأســیس نمودنــد و سراســر ایــران را تحــت ســیطره خویــش درآوردنــد و 
بــه یــاري وزراي بــزرگ و دانشــمند ایرانــي قــدرت خــود را تثبیــت نمودنــد ولــي در نهایــت توســط خوارزمشــاهیان از میــان رفتنــد.

خوارزمشــاهیان: در دوره حکومــت خوارزمشــاهیان، تهاجــم مغول هــا بــه خــاک ایــران آغــاز گردیــد. نتیجــه ایــن تهاجــم، انقــراض حکومــت 
خوارزمشــاهیان و غــارت شــهرها و قتل عــام مــردم ایــران بــود کــه بــا نابــودي اقتصــاد و کشــاورزي ایــران همــراه گردیــد. مغول هــا بــه ســرعت 

خــاک ایــران را تصــرف نمودنــد و ضمــن لشکرکشــي بــه بغــداد، خلیفــه عباســي را بــه قتــل رســاندند. 
ايلخانان: ایلخانان یا ایلخانیان، نام سلسله اي مغول است که فرزندان چنگیزخان مغول بودند.

تیموريان: پس از مغول ها، تیموریان به خاک ایران هجوم آوردند و بار دیگر سرزمین ایران را عرصه تاخت وتاز قرار دادند.
صفويــان: صفویــان، دودمانــي ایرانــي و شــیعه بودنــد. شاهنشــاهي صفــوي را شــاه اســماعیل یکــم بنیــان گذاشــت و مذهــب شــیعه را در ایــران 
رســمی کــرد. آخریــن شــاه صفــوي نیــز شــاه ســلطان حســین بــود کــه از افغان هــا شکســت خــورد و بعــداً نادرشــاه افشــار، سلســلۀ صفویــان را 

برانداخــت. اولیــن پایتخــت آنهــا اردبیــل بــود کــه بــه ســرعت بــه قزویــن و پــس از مــدت کوتاهــی بــه اصفهــان منتقــل شــد.
افشــاريان: افشــاریان، توســط نادرشــاه افشــار و بــا خلــع آخریــن شــاه صفــوي از ســلطنت، بنیــان نهــاده شــد، امــا بــا مــرگ او، امپراتــوري وي 

بــه ســرعت از هــم فروپاشــید و تنهــا بخش هایــي از خراســان تحــت حکومــت بازمانــدگان نــادر باقــي مانــد. 
زنديــان: زندیــان یــا زندیــه، نــام یکــي از سلســله هاي ایرانــي بــود کــه پــس از فروپاشــي افشــاریان بــه ســردمداري کریم خــان زنــد در ایــران 
بــه قــدرت رســید. او خــود را وکیــل الرعایــا نامیــد و از لقــب شــاه پرهیــز کــرد. او شــهر شــیراز را پایتخــت خــود گردانیــد. ارگ کریم خــان، بــازار 

وکیــل، حمــام وکیــل و مســجد وکیــل در شــهر شــیراز از جملــه بناهایــي اســت کــه از وي بــه یــادگار مانــده  اســت.
قاجــار: دودمــان قاجــار یــا سلســلۀ قاجــار یــا قاجاریــه، نــام دودمانــي اســت کــه بــه مــدت حــدود صــد و ســي ســال بــر ایــران فرمــان راندنــد. 

بنیان گــذار ایــن سلســله آقامحمدخــان قاجــار اســت. 
سلســلهپهلــوي: دودمــان پهلــوي آخریــن دودمــان پادشــاهي اســت کــه پــس از ســقوط دودمــان قاجــار، در ایــران حکومــت کردنــد. پایــان کار 
آن مصــادف بــا انقــالب اســالمی 1357 بــود کــه حکومــت پادشــاهي بــه جمهــوري اســالمي تبدیــل شــد. پایه گــذار ایــن سلســله رضــا شــاه بــود 

کــه پــس از اســتعفاي وي بعــد از اشــغال ایــران در جنــگ جهانــي دوم، پســرش محمدرضــا پهلــوي بــه پادشــاهي رســید.
جمهــورياســامي: نظــام جمهــوري اســالمي ایــران نــام حکومــت کنونــي ایــران اســت کــه بــر اســاس قانــون اساســي جمهــوري اســالمي 

ــم. ــه بررســی می کنی ــی جداگان ــالب اســالمی را در فصل ــس از انق ــخ پ ــاده شده اســت. تاری ــا نه ــت و اســالم گرایي بن ــۀ جمهوری ــران برپای ای
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رويدادهایمهمارديبهشتماهرويدادهایمهمفروردينماه

تاسیس سپاه پاسداران انقالب اسالمي )1358( ـ سالروز 2 اردیبهشتروز جمهوري اسالمي ایران12 فروردین
انقالب فرهنگي )1359(

شکست حمله نظامي آمریکا به ایران در طبس )1359(5 اردیبهشتروز طبیعت13 فروردین

روز ملي خلیج فارسـ  آغاز عملیات بیت المقدس )1361(10 اردیبهشتروز ملی فناوری هسته ای20 فروردین

شهادت استاد مطهري ) 1358( ـ روز معلم ـ روز جهاني 12 اردیبهشتروز ارتش جمهوري اسالمي ایران29 فروردین
کارگر

رويدادهایمهمتیرماهرويدادهایمهمخردادماه

فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس )1361( و روز مقاومت 3 خرداد
سالروز صدور فرمان حضرت امام خمیني )ره( مبني بر تأسیس 1 تیرایثار و پیروزی

سازمان تبلیغات اسالمي )1360( 

14 خرداد
رحلت حضرت امام خمینی )ره( رهبر کبیر انقالب و بنیانگذار 
آیت اهلل  حضرت  انتخاب  ـ   )1368( ایران  اسالمی  جمهوری 

خامنه ای به رهبری )1368(
7 تیر

یاران  از  تن   72 و  بهشتي  دکتر  آیت اهلل  مظلومانه  شهادت 
دفتر  در  منافقین  دست  به  بمب  انفجار  با  )ره(  امام خمیني 
قضاییه قوه  روز  ـ   )1360( اسالمي  جمهوري  حزب  مرکزي 

روز عفاف و حجاب21 تیرقیام خونین 15 خرداد )1342( ـ روز جهانی محیط زیست15 خرداد

اعالم پذیرش قطعنامه  598 شورای امنیت  از سوی  ایران )1367(27 تیردرگذشت دکتر علی شریعتی )1356(29 خرداد

شهادت دکتر مصطفی چمران )1360(31 خرداد

رويدادهایمهمشهريورماهرويدادهایمهممردادماه

آغاز هفته دولت2 شهریورروز مقاومت اسالمي23 مرداد

انفجار دفتر نخست وزیري به دست منافقین و شهادت مظلومانه 8 شهریورآغاز بازگشت آزادگان به میهن اسالمي )1369(26 مرداد
شهیدان رجایي و باهنر )1360( روز مبارزه با تروریسم

کودتاي آمریکا براي بازگرداندن شاه )1332(، افتتاح مجلس 28 مرداد
قیام 17 شهریور و کشتار جمعي از مردم به دست مأموران ستم 17 شهریورخبرگان رهبری جهت بررسی قانون اساسی

شاهي )1357(

آغاز جنگ تحمیلی )1359( ـ آغاز هفته دفاع مقدس31 شهریور
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رويدادهایمهمآبانماهرويدادهایمهممهرماه

پذیرش 4 آبانروز بزرگداشت مولوي 8 مهر علیه  )ره(  امام خمیني  حضرت  افشاگري  و  اعتراض 
کاپیتوالسیون )1343(

شهادت محمد حسین فهمیده )بسیجي 13 ساله( ـ روز 8 آبانروز جهاني مستضعفان ـ روز جهاني سالمندان10 مهر
نوجوان ـ روز بسیج دانش آموزي

هجرت امام خمیني )ره( از عراق به پاریس )1357(ـ  روز نیروي 13 مهر
13 آبانانتظامي

روز  ـ   )1343 آبان   13( ترکیه  به  )ره(  امام خمیني  تبعید 
دخالت هاي  به  اعتراض  در  دانش آموزان  )شهادت  دانش آموز 
تسخیر النه جاسوسي  ـ  آبان 1357((   13( ایران  در  آمریکا 
آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام )13 آبان 1358( ـ 

روز ملي مبارزه با استکبار جهاني

شهادت پنجمین شهید محراب آیت اهلل اشرفي اصفهاني توسط 23 مهر
روز کتاب و کتابخواني ـ روز بزرگداشت آیت اهلل عالمه سید 24 آبانمنافقین )1361( ـ روز جهاني استاندارد

محمد حسین طباطبایي )1360(

روز جهاني کودک29 آبان

رويدادهایمهمدیماهرويدادهایمهمآذرماه

فرمان 5 آذر به  مستضعفین  بسیج  تشکیل  مستضعفین،  بسیج  روز 
روز بصیرت و میثاق امت با والیت9 ديامام خمیني )ره( )1358(

روز جهاني مقاومت )سالروز شهادت سردار قاسم سلیماني(13 ديروز نیروي دریایيـ  شهادت شهید هسته اي محسن فخري زاده7 آذر

تشکیل شوراي  انقالب  به  فرمان حضرت  امام خمیني )ره( )1357(22 ديتصویب قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران )1358(12 آذر

فرار شاه معدوم )1357(26 ديروز دانشجو16 آذر

دست 20 آذر به  محراب  شهید  سومین  دستغیب  آیت اهلل  شهادت 
شهادت نواب صفوي، طهماسبي، برادران واحدي و ذوالقدر از 27 ديمنافقین )1360(

فدائیان اسالم )1334(، روز جهانی ارتباطات

شهادت آیت اهلل دکتر محمد مفتح )1358( ـ روز وحدت حوزه 27 آذر
روز غزه29 ديو دانشگاه

رويدادهایمهماسفندماهرويدادهایمهمبهمنماه

روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسي ـ روز مهندس5 اسفندبازگشت حضرت امام خمیني )ره( )1357(12 بهمن

22 اسفندروز خانواده17 بهمن
ــان حضــرت  روز بزرگداشــت شــهدا، )ســالروز صــدور فرم
امام خمینــي )ره( مبنــي بــر تأســیس بنیــاد شــهید انقــالب 

اســالمي )1358(

روز ملي شدن صنعت نفت ایران )1329(29 اسفندپیروزي انقالب اسالمي ایران و سقوط نظام شاهنشاهي )1357(22 بهمن
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رويدادهایمهمماهصفررويدادهایمهمماهمحرم

اربعین حسینی20 صفرآغاز سال هجری قمری1 محرم

رحلت حضرت رسول مکرم اسالم )ص( )11 هجری قمری( ـ 28 صفرتاسوعای حسینی9 محرم
شهادت حضرت امام حسن مجتبی )ع( )50 هجری قمری(

10 محرم
توسط  )ع(  رضا  امام  حرم  در  انفجار  ـ  حسینی  عاشورای 
خرداد   30 با  برابر  قمری(  هجری   1415( آمریکا  ایادی 

1373
شهادت امام رضا )ع( )203 هجری قمری(30 صفر

شهادت حضرت امام زین العابدین )ع( )95 هجری قمری(12 محرم

قمری( 25 محرم هجری   95( )ع(  زین العابدین  امام  حضرت  شهادت 
ـ به روایتی

رويدادهایمهمماهربیعالثانىرويدادهایمهمماهربیعاالول

1 ربیع االول
هجرت رسول مکرم اسالم )ص( از مکه به مدینه )مبدأ 

)232 هجري 8 ربیع الثانيتاریخ هجري( )ع(  امام حسن عسکري  والدت حضرت 
قمري(

شهادت حضرت امام حسن عسکري )ع( )260 هجري 8 ربیع االول
هجري 10ربیع الثانيقمري(  201( علیها  اهلل  سالم  معصومه  حضرت  وفات 

قمري(

12 ربیع االول
میالد حضرت رسول مکرم اسالم )ص( به روایت اهل 

سنت ـ آغاز هفته وحدت

17 ربیع االول
والدت حضرت رسول مکرم اسالم )ص( )53 سال قبل 
از هجرت( ـ میالد حضرت امام جعفر صادق )ع( موسس 

مذهب جعفري )83 هجري قمري(

رويدادهایمهمماهجمادیالثانىرويدادهایمهمماهجمادیاالول

والدت حضرت زینب سالم اهلل علیها )5 هجری قمری( 5 جمادی االول
)11 3 جمادی الثانیـ روز پرستار و بهورز علیها  اهلل  سالم  زهرا  فاطمه  حضرت  شهادت 

هجری قمری(

)11 13 جمادی االول علیها  اهلل  سالم  زهرا  فاطمه  حضرت  شهادت 
20 جمادی الثانیهجری قمری( به یک روایت

)هشتم  علیها  اهلل  زهرا سالم  فاطمه  والدت حضرت 
قبل از هجرت( و روز زن ـ تولد حضرت امام خمینی 
)ره( رهبرکبیر انقالب اسالمی )1320 هجری قمری(
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رويدادهایمهمماهشعبانرويدادهایمهمماهرجب

حضرت امام حسین )ع( )4 هجری قمری( ـ روز پاسدار3 شعبانوالدت حضرت امام محمد باقر )ع( )57 هجري قمري(1 رجب

شهادت حضرت امام علي النقي الهادي )ع( )254 هجري 3 رجب
ـ روز جانباز4 شعبانقمري( والدت حضرت ابوالفضل )ع( )26 هجری قمری( 

والدت حضرت امام زین العابدین )ع( )38 هجری قمری(5 شعبانوالدت امام محمد تقي )ع( )جواد االئمه( )195 هجري قمري(10 رجب

والدت حضرت امیرالمومنین امام علي )ع( )23 سال قبل از 13 رجب
روز 11 شعبانهجرت( ـ آغاز ایام البیض )اعتکاف( ـ  قمری(  هجری   33( )ع(  اکبر  علی  حضرت  والدت 

جوان

وفات حضرت زینب )62 هجري قمري(ـ  تغییر قبله مسلمین 15 رجب
15 شعباناز بیت المقدس به مکه معظمه

هجری   255( فرجه  تعالی  اهلل  عجل  قائم  حضرت  والدت 
قمری( و روز جهانی مستضعفان

شهادت حضرت امام موسي کاظم )ع( )183 هجري قمري(25 رجب

از 27 رجب قبل  )13 سال  اسالم )ص(  مکرم  رسول  مبعث حضرت 
هجرت(

رويدادهایمهمماهشوالرويدادهایمهمماهرمضان

از 10 رمضان قبل  سال   3( علیها  سالم اهلل  خدیجه  حضرت  وفات 
عید سعید فطر1 شوالهجرت(

والدت حضرت امام حسن مجتبی )ع( )3 هجری قمری(15 رمضان

شهادت امام جعفر صادق )ع( موسس مذهب جعفری25 شوالشب قدر18 رمضان

)40 19 رمضان )ع(  علی  امام  امیرالمؤمنین  حضرت  خوردن  ضربت 
هجری قمری(

شب قدر20 رمضان

شهادت حضرت امیرالمؤمنین امام علی )ع( )40 هجری 21 رمضان
قمری(

شب قدر22 رمضان

آخرین جمعه 
روز جهانی قدسماه رمضان

رويدادهایمهمماهذیالحجهرويدادهایمهمماهذیالقعده

شهادت حضرت امام محمد باقر )ع(7 ذی الحجهوالدت حضرت معصومه )ع(1 ذوالقعده

روز عرفه9 ذی الحجهوالدت حضرت امام رضا )ع(11 ذوالقعده

عید سعید قربان10 ذی الحجهشهادت امام محمد تقی )ع( »جواد االئمه«29 ذوالقعده

والدت حضرت امام علی النقی الهادی )ع(15 ذی الحجه

عید سعید غدیرخم18 ذی الحجه
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فصل فصل 33

))UnitedUnited  NationsNations( 33--11- سازمان ملل متحد )- سازمان ملل متحد

ــگ، تأســیس و  ــروز در آن جن ــي دوم و از ســوي کشــورهاي پی ــگ جهان ــان جن ــه در پای ــي اســت ک ــازماني بین الملل ــل متحــد، س ــازمان مل س
ــناخته  ــمیت ش ــه رس ــي ب ــر بین الملل ــه از نظ ــود ک ــتقلي مي ش ــورهاي مس ــه کش ــامل هم ــًا ش ــاي آن تقریب ــد. اعض ــل ش ــه مل ــن جامع جایگزی
شــده اند. فقــط واتیــکان، کــه عضویــت در ســازمان را نپذیرفتــه  اســت و چیــن ملــي )تایــوان( کــه عضویتــش بعــد از عضویــت جمهــوري خلــق 

چیــن لغــو شــد، در ســازمان ملــل متحــد عضــو نیســتند. مقــر ســازمان ملــل متحــد در نیویــورک اســت. 
دبیــرکلســازمانملــلمتحــد: دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد، سرپرســت دبیرخانــه ســازمان ملــل متحــد اســت و در رأس آن قــرار دارد. او 
در عمــل ســخنگو و رهبــر ســازمان ملــل به شــمار مــي رود. دبیــرکل از طــرف مجمــع عمومــي بنــا بــه توصیــه شــوراي امنیــت بــراي مــدت پنــج 

ســال انتخــاب مي شــود. در حــال حاضــر، آقــای آنتونیــو گوتــرش دبیــر کل ســازمان ملــل اســت.
ششرکنسازمانمللمتحد

مجمــععمومــي: مجمــع عمومــي ســازمان ملــل متحــد رکــن اصلــي، جهانــي و مشــورتي ســازمان ملــل متحــد اســت و کلیــۀ کشــورهاي 
عضــو در مجمــع شــرکت دارنــد. هــر عضــو ســازمان ملــل متحــد در مجمــع داراي یــک حــق رأي مي باشــد. مجمــع عمومــي معمــواًل بــه  طــور 
ســاالنه زیــر نظــر رئیــس یــا دبیــرکل در مقــر اصلیــش در نیویــورک تشــکیل جلســه مي دهــد. بخــش اعظــم اجــالس از ســپتامبر شــروع شــده 

وتــا دســامبر یــا بعضــًا ژانویــه بطــول مي کشــد تــا اینکــه همــه مســائل مطــرح شــده حــل و فصــل شــوند.
شــورايامنیــت: یکــي از ارکان ســازمان ملــل متحــد اســت کــه وظیفــۀ پاســداري از امنیــت و صلــح بین المللــي را بــه عهــده دارد. شــوراي 
امنیــت پنــج عضــو دائــم و ده عضــو انتخابــي دارد. پنــج عضــو دائــم ایــن شــورا در تصمیم هــا و راي گیري هــاي شــورا حــق وتــو دارنــد. ریاســت 

شــوراي امنیــت نوبتــي اســت )بــه  ترتیــب الفبــاي انگلیســي( و طــول مــدت آن یــک مــاه ریاســت مي باشــد.
ــس  ــه 14 آژان ــوط ب ــور مرب ــي، اقتصــادي و ام ــور اجتماع ــه ام ــه و رســیدگي ب ــورا مســئولیت توج ــن ش ــي: ای شــوراياقتصــاديواجتماع

ــورا دارد.  ــن ش ــر را در ای ــت ناظ ــون وضعی ــم  اکن ــران ه ــوري اســالمي ای ــده دارد.  جمه ــه عه ــل را ب ــازمان مل تخصصــي س
شــورايقیمومــت: یکــي از ارکان اصلــي ســازمان ملــل متحــد اســت؛ کــه بــراي کمــک بــه حصــول منافــع، صلــح، اعتمــاد و امنیــت بین المللــي 

ســاکنان ســرزمین هایي کــه داراي اســتقالل نیســتند، تأســیس شــد. 
دبیرخانــهســازمانملــلمتحــد: دبیرخانــه، زیــر نظــر دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد فعالیــت مي کنــد، و اطالعــات و امکانــات الزم را بــراي 

جلســات اعضــاي ســازمان ملــل را فراهــم مي نمایــد.
ديــوانبینالمللــيدادگســتري: دیــوان بین المللــي دادگســتري، رکــن قضائــي ســازمان ملــل متحــد اســت کــه ســتاد آن در کاخ صلــح شــهر 

الهــه در کشــور هلنــد واقــع شده اســت. رســیدگي بــه اختالفــات قانونــي میــان کشــورها بــه ایــن دادگاه ســپرده مي شــود.

زيرمجموعهها،آژانسهاوسازمانهايوابسته:
)IMF(بانکجهاني/صندوقبینالملليپول

)WorldHealthOrganization(سازمانجهانيبهداشت

)InternationalLaboureOrganization(سازمانجهانيکار

)UnitedNationsChildren’sFund()صندوقحمايتازکودکانسازمانمللمتحد)يونیسف

)UNESCO(سازمانعلمي،فرهنگيوهنريمللمتحد

)HighCommissioneronHumanRights(کمیسیونعاليحقوقبشر

)WorldTourismOrganization(سازمانجهانيگردشگري
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)WorldBank(بانکجهاني

)UnitedNationsDevelopmentProgramme(دفترعمرانسازمانملل

برنامهجهانيغذا

33--۲۲- ساير سازمان های بين المللی- ساير سازمان های بين المللی

ــور  ــا رســالت ســاماندهي ام ــي اســت کــه ب ــي مهاجــرت )IOM( تشــکیالتي بین دولت ــيمهاجــرت: ســازمان بین الملل ــنالملل ســازمانبی
مهاجــرت در سرتاســر جهــان تأســیس گردیــد. ســازمان بین المللــي مهاجــرت فعالیــت خــود را در ایــران در مــرداد 1369 بــا تمرکــز بــر تخلیــه 
اتبــاع کشــورهاي ثالــث در جریــان درگیري هــاي عــراق و کویــت آغــاز کــرد. متعاقبــًا در ســال 1374 جمهــوري اســالمي ایــران بــه عنــوان عضــو 

ناظر شوراي حکام این سازمان درآمد.  ایران در سال 1380 به عنوان عضو کامل شوراي حکام پذیرفته شد.
انجمــنجهانــيپزشــکي)The World Medical Association(:انجمــن پزشــکی جهانــی )WMA( یــک ســازمان بین المللــی اســت 

کــه مســئول کارکــردن پزشــکان بــا باالتریــن اســتانداردهای اخالقــی ممکــن و مراقبــت دایمــی توســط آنهــا اســت.
ــازمان هاي  ــد از س ــل متح ــاورزي مل ــار و کش ــازمان خوارب ــا س ــو)FAO(  ی ــو(:فائ ــازمانملل)فائ ــاورزيس ــاروکش ــازمانخوارب س
ــف، از  ــه کشــورهاي مختل ــات الزم ب ــه اطالع ــا ارائ ــا ســوء تغذیه ب ــارزه ب ــت دارد. مب ــۀ توســعۀ کشــاورزي فعالی ــه در زمین ــي اســت ک بین الملل

ــو اســت. اهــداف فائ
آژانــسبیــنالمللــيانــرژياتمــي)International Atomic Energy Agency(:آژانــس بین المللــي انــرژي اتمــي )IAEA( یــک 

ســازمان بین المللــي اســت کــه بــراي ترویــج اســتفاده صلح آمیــز، و جلوگیــري از اســتفاده نظامــي از انــرژي هســته اي تأســیس شــد.
ــي، یــک ســازمان بین المللــي اســت کــه قوانیــن  ــي)World Trade Organization(:ســازمان تجــارت جهان ســازمانتجــارتجهان

ــد. ــي تجــارت را تنظیــم و اختالفــات بیــن اعضــاء را حــل و فصــل مي کن جهان
ســازمانکشــورهايصــادرکننــدهنفــت)اوپــک(:ســازمان کشــورهاي صــادر کننــده نفــت بــا نــام اختصــاري اوپــک )OPEC(، یــک 
ســازمان بیــن المللــي و بیــن الدولــِي نفتــي اســت. مقــر بین المللــي اوپــک از بــدو تاســیس در ژنــو بــود و ســپس بــه شــهر ویــن در کشــور اتریــش 
انتقــال یافــت. ایــن ســازمان در راســتاي دفــاع در مقابــل سیاســت اســتثماري شــرکت هاي بــزرگ نفتــي مشــهور بــه »هفــت خواهــران« کــه 
بدلیــل در اختیــار داشــتن تکنولــوژي تولیــد نفــت و تســلط بــر شــبکه حمــل و نقــل نفــت خــام، از افزایــش قیمــت نفــت جلوگیــري مي کردنــد و 

ارزش آن را بصــورت مصنوعــي در بــازار پاییــن نگــه مي داشــتند، بــه پیشــنهاد ونزوئــال تاســیس شــد.
ســازمانکشــورهایصادرکننــدۀگاز)اوپــکگاز()IEF(:جهــت برقــراری مناســبات پیرامــون انــرژی و قیمت هــای گاز، تولیــد و تجــارت 

ایــن حامــل انــرژی و امنیــت عرضــه و تقاضــای آن تأســیس شــد. 
اتحاديــهجهانــيپســت)Universal Postal Union(:کشــورهاي امضــا کننــده، بــر اســاس توافــق بــه عمــل آمــده، قلمــرو پســتي را 
تشــکیل دادنــد. ایــن قــرارداد، آزادي ترانزیــت بــراي مبادلــه متقابــل مراســالت را در سراســر قلمــرو اتحادیــه، تامیــن و تضمیــن مي کــرد. نــام 

ایــن اتحادیــه پــس از چنــد ســال بــه اتحادیــه جهانــي پســت تغییــر نــام یافــت. 
ــزو )ISO( شــناخته مي شــود، یــک موسســه  ــام ای ــه ن ــي استانداردســازي کــه معمــواًل ب ــياســتاندارد:ســازمان بین الملل ســازمانبینالملل
بین المللــي تعییــن اســتاندارد، متشــکل از نماینــدگان موسســات استانداردســازي ملــي اســت. ایــن ســازمان، یــک ســازمان غیــر دولتــي اســت کــه 
بــه صورتــي گســترده بــه وضــع اســتانداردهاي کلــي و جزئــي در رابطــه بــا هماهنــگ کــردن اســتانداردهاي متفــاوت جهانــي مي پــردازد. مرکــز 

ایــن موسســه در ژنــو ســویس قــرار دارد. 
بنیــادنوبــل)Nobel(:آکادمــي ســلطنتي علــوم ســوئد، موسســه اي علمــي و غیردولتــي در کشــور ســوئد اســت کــه وظیفــه انتخــاب برنــده جایزه 

نوبــل در رشــته هاي فیزیــک و شــیمي را برعهــده دارد. 
صنــدوقجهانــيحیــاتوحــش:صنــدوق جهانــي طبیعــت یــا بنیــاد جهانــي طبیعــت، بزرگتریــن اتحادیــه بین المللــي در زمینــه حفاظــت از 

محیــط زیســت اســت کــه در کشــور ســوئیس تاســیس شــد. 
ناتــو)NATO(:ســازمان پیمــان آتالنتیــک شــمالي یــا ناتــو بــا هــدف دفــاع جمعــي در واشینگتن.دي.ســي پایه گــذاري شــد و هم اکنــون 30 
عضــو دارد. کشــورهاي امضــا کننــده، توافــق کرده انــد حملــه نظامــي علیــه یــک یــا چنــد کشــور عضــو در اروپــا یــا آمریــکاي شــمالي را بــه 

عنــوان حملــه بــه تمامــي کشــورهاي عضــو، تلقــي کننــد و بــه مقابلــه بــا آن برخیزنــد. 
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کشــورهایمســتقلمشــترکالمنافــع)CIS(:همزمــان بــا فروپاشــی شــوروی ســابق بــا هــدف هماهنگ ســازِی روابــط متقابــل و فراهــم 
نمــودن مکانیســم مناســب بــرای انحــالل شــوروی تأســیس شــد. 

ــای  ــو در زمینه ه ــور های عض ــن کش ــت های کالن، بی ــازی سیاس ــدف هماهنگ س ــا ه ــال 1993 ب ــا در س ــه اروپ ــا:اتحادی ــهاروپ اتحادي
اقتصــادی، دفاعــی و حقوقــی تشــکیل شــد. در ســال 2001 یــورو بــه عنــوان واحــد پــول مشــترک معرفــی و در 15 کشــور جایگزیــن پــول ملــی 

شــد. مقــر اتحادیــه اروپــا در بروکســل، پایتخــت بلژیــک قــرار دارد.
اتحاديــهکشــورهايعــرب: یــک ســازمان بین المللــي منطقــه اي شــامل کشــورهاي عمدتــًا عربــِي جنــوب غــرب آســیا و شــمال آفریقــا اســت. 

اتحادیــه عــرب قدیمي تریــن نهــاد منطقــه اي در خاورمیانــه اســت.
شــورايهمــکاريخلیــجفــارس:شــوراي همــکاري خلیــج فــارس، بلــوک سیاســي-تجاري اي شــامل کشــورهاي پیرامــون خلیــج فــارس و 
کشــورهاي عــرب منطقــه اســت کــه اعضــاي آن اهــداف تجــاري و اجتماعــي مشــترکي را پیگیــري مي کننــد.  در حــال حاضــر شــش کشــور 

عضــو ایــن شــوراي همــکاري هســتند: عربســتان ســعودي، بحریــن، امــارات متحــده عربــي، قطــر، عمــان، کویــت
ــادی و  ــی، اقتص ــۀ امنیت ــای چندجانب ــرای همکاری ه ــه ب ــت ک ــی اس ــیایی و میان دولت ــازمانی اوراس ــانگهای:س ــایش ــازمانهمکاریه س
ــا هــدف  ــران چیــن، روســیه، قزاقســتان، قرقیزســتان و تاجیکســتان ب سیاســی تشــکیل شــده  اســت. ایــن ســازمان در ســال 1996 توســط رهب
برقــرار کــردن موازنــه در برابــر نفــوذ آمریــکا و ناتــو در منطقــه، پایه گــذاری شــد. اندکــی بعــد، ازبکســتان هــم بــه ایــن ســازمان پیوســت و ایــن 
ســازمان رســمًا بــه »ســازمان همــکاری شــانگهای« تغییــر نــام داد. در ســال 2015 ایــن ســازمان بــا عضویــت هندوســتان و پاکســتان موافقــت 

نمــود و در تاریــخ 17 ســپتامبر 2022 میــالدی، ایــران بــه عضویــت رســمی ســازمان همــکاری شــانگهای درآمــد.
ســازمانهمــکارياســامي:ســازمان همــکاري اســالمي )OIC( دومیــن ســازمان بیــن دولتــي پــس از ســازمان ملــل متحــد اســت کــه بــا 
عضویــت 57 کشــور بــه گســترۀ بیــش از چهــار قــاره اســت. ایــن ســازمان، صــداي جمعــي جهــان اســالم و تضمینــی بــراي حفاظــت و حمایــت 
از منافــع جهــان اســالم در روح ترویــج صلــح بین المللــي و هماهنگــي میــان افــراد مختلــف جهــان اســت. نــام ایــن ســازمان در زمــان تأســیس، 
ســازمان کنفرانــس اســالمي بــود، ســپس بــه ســازمان همــکاري اســالمي تغییــر یافــت. نشســت ســران، هــر 3 ســال یکبــار و در پایتخــت یکــي 
ــر  ــدت ســه ســال ریاســت آن را ب ــه م ــد ب ــزار مي کنن ــس را برگ ــن کنفران ــه ای ــزار مي شــود. کشــورهایي ک از کشــورهاي اســالمِي عضــو برگ
عهــده مي گیرنــد. چهاردهمیــن اجــالس ســران کشــورهاي اســالمي موســوم بــه »اجــالس مکــه: دســت بــه دســت بســوي آینــده« در 31 مــه 

2019 برگــزار شــد.
بانــکتوســعۀاســامى: ایــن بانــک جهــت کمک هــای اقتصــادی بــرای توســعۀ اجتماعــی تأســیس شــده اســت و 56 عضــو شــامل ایــران 

دارد.
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44--11- جنگ جهاني اول- جنگ جهاني اول

ــه وقــوع  ــرور ولیعهــد امپراتــوري اتریــش - مجارســتان توســط یــک ملي گــراي صــرب، در ســارایوو در بوســني ب جنــگ جهانــي اول در پــي ت
ــار از ســالح هاي شــیمیایي اســتفاده شــد و بــه گونــه اي انبــوه، مناطــق غیرنظامــي بمبــاران هوایــي  پیوســت. در ایــن جنــگ بــراي نخســتین ب

شــدند و نیــز بــراي نخســتین بــار در ایــن ســده، کشــتار غیرنظامیــان در ابعــادي گســترده رخ داد. 
ایــن جنــگ جهانــي از برجســته ترین رخدادهــاي تاریــخ بشــر اســت و بــه گونــه مســتقیم و غیرمســتقیم نقــش بزرگــي در تعییــن تاریــخ ســده 
بیســتم داشــته  اســت. ایــن جنــگ پایــان چنــدي از نظام هــاي پادشــاهي اروپــا را رقــم زد و مایــه نابــودي چهــار امپراتــوري  اتریــش ـ مجارســتان، 
ــاور دارنــد کــه شکســت دیپلماســي پــس از ایــن جنــگ و تحمیــل غرامت هــاي  آلمــان، عثمانــي و روســیه تــزاري شــد. بیشــتر تاریخ نــگاران ب
تحقیرآمیــز بــر اســاس »معاهــده ورســاي« بــه آلمــان و دیگــر دول شکســت خــورده مایــه پــرورش نازیســم در آلمــان و زمینه ســاز آغــاز جنــگ 
ــم در  ــد فاشیس ــل رش ــا از دالی ــیم غرامت ه ــر در تقس ــاي بزرگت ــوي قدرت ه ــن از س ــا و ژاپ ــن ایتالی ــده گرفت ــن نادی ــد. هم چنی ــي دوم ش جهان

ــه منچــوري دانســته مي شــود. ایتالیــا و حملــه ژاپــن ب
ــه  ــا ب ــا کوب ــن ت ــر گذاشــت و از چی ــان تأثی ــده جه ــر آین ــه ب ــري ک ــا ســاخت. ام ــیه مهی ــالب روس ــراي انق ــه را ب ــن زمین ــگ همچنی ــن جن ای
انقالب هــاي سوسیالیســتي دامــن زد و از ســویي زمینه ســاز تبدیــل شــوروي بــه یــک ابرقــدرت جهانــي شــد کــه آغــاز جنــگ ســرد بــا آمریــکا را 
در پــي داشــت. در خاورمیانــه نیــز بــا نابــودي امپراتــوري عثمانــي، کشــور نوینــي بــه نــام »ترکیــه« پایه گــذاري شــد و سرپرســتي موقــت مناطــق 

عرب نشــیِن تحــت حکومــت ایــن کشــور تــا زمــان اســتقالل آن هــا بیــن بریتانیــا و فرانســه تقســیم شــد. 
ــح پاریــس،  ــن جنــگ در ســال 1919 و در کنفرانــس صل ــان ای ــن کشــته شــدند. پــس از پای ــون ت ــه 10 میلی ــي اول نزدیــک ب در جنــگ جهان

ــت. ــل داش ــگ تحمی ــت خوردگان جن ــر شکس ــنگیني ب ــیار س ــاوان بس ــه ت ــد ک ــاء ش ــه اي امض ــاي جداگان معاهده ه
ايــراندرجنــگجهانــياول: جنــگ جهانــي اول هم زمــان بــا حکومــت احمــد شــاه قاجــار بــود و دولــت مشــروطۀ ایــران ضعیف تریــن دوران 
خــود را مي گذرانــد. علي رغــم اعــالم بي طرفــي دولــت ایــران، نیروهــاي متخاصــم از جنــوب و شــمال وارد ایــران شــدند. ســپاه روســیه نیــز تــا 

دروازه هــاي تهــران پیشــروي کــرد امــا از منقــرض کــردن سلســلۀ قاجــار منصــرف شــد.
بــر اثــر آغــاز جنــگ جهانــي اول و اشــغال ایــران توســط بریتانیــا و روســیه و خریــد آذوقــۀ مــردم ایــران توســط ارتــش بریتانیــا و شــروع قحطــي 
بــزرگ ایــران، عــدۀ زیــادي از مــردم ایــران )تقریبــًا 40 درصــد مــردم ایــران، بــه عبــارت دیگــر 8 تــا 10 میلیــون نفــر از جمعیــت 20 میلیــون 

نفــري آن زمــان ایــران( بــه کام مــرگ فــرو رفتنــد. 
محمــد خیابانــي، معــروف بــه شــیخ محمــد خیابانــي ، از فعــاالن سیاســي در دوره انقــالب مشــروطه ایــران بــود. او در مجلــس دوم بــه وکالــت 
رســید و بعــد از دورۀ دوم و در حیــن جنــگ جهانــي اول بــه تبریــز رفــت و قیــام کــرد و اقــدام بــه تشــکیل دولــت آزادیســتان نمــود. عاقبــت بــا 
ورود والــي جدیــد، مخبرالســلطنه، در تبریــز کشــته شــد. در جنــوب ایــران نیــز مــردم محلــي در چنــد نوبــت بــا قــواي انگلیــس درگیــر شــدند 
کــه از مهم تریــن نبردهــاي جنــگ جهانــي اول در ایــران مي تــوان بــه مبــارزه و مقاومــت زایــر خضرخــان اهرمــي )تنگســتاني( و رئیــس علــي 

دلــواري، دلیــران تنگســتان در اســتان بوشــهر و نبــرد جهــاد در خوزســتان و همچنیــن تــرکان قشــقایي اشــاره کــرد. 

معاهداتصلح
پیمــان ورســاي کــه در کاخ ورســاي واقــع در حومــه پاریــس بــه امضــاء رســید، رســمًا بــه جنــگ جهانــي اول پایــان داد. پیمــان ورســاي مســئولیت 

آغــاز جنــگ و خســارات وارده شــده بــه متفقیــن را متوجــه آلمــان دانســت و غرامت هــاي بي ســابقه اي را بــه ایــن کشــور تحمیــل کــرد.

پیمانهايصلحبامتحدانآلمان
ــام، نام گــذاري شــد، مســئولیت آغــاز و خســارت هاي  ــه آن ن ــی کــه هــر یــک در یکــي از محــالت حومــه شــهر پاریــس امضــاء و ب پیمان های

ــد از: ــن پیمان هــا عبارتن ــد. ای ــرر کردن ــي مق ــراي هــر کــدام محدودیت هــا و جریمه های ــن آلمــان گذاشــتند و ب ــه گــردن متحدی جنــگ را ب
- پیمان سن ژرمن با اتریش 
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- پیمان نیولي با بلغارستان 
- پیمان تریانون با مجارستان 

44--۲۲- جنگ جهاني دوم- جنگ جهاني دوم

بیشــتر کشــورهاي جهــان، از جملــه قدرت هــاي بــزرگ در ایــن جنــگ شــرکت کردنــد و کم کــم در قالــب دو اتحــاد نظامــي در برابــر هــم قــرار 
گرفتنــد. دســتۀ نخســت، متفقیــن و دســتۀ دوم نیروهــاي محــور یــا متحدیــن نــام داشــتند. ایــن دو اتحــاد نظامــي یــک جنــگ تمام عیــار بــه راه 
انداختنــد، کــه در اثــر آن بیــش از 100 میلیــون نفــر در بیــش از 30 کشــور جهــان درگیــر شــدند. بیشــتر شــرکت کنندگان در ایــن جنــگ، تمــام 
ــروي  ــه از نی ــرآورد هزین ــه ب ــي ک ــا جای ــد ت ــي بســیج کردن ــي و توانایي هــاي علمي شــان را در جهــت پشــتیباني نظام ــدرت اقتصــادي، صنعت ق
ــن زده مي شــود  ــون نفــر تخمی ــا 85 میلی ــي دوم حــدود 70 ت ــزان کشــته هاي جنــگ جهان ــن می ــود. همچنی نظامــي و غیرنظامــي نامشــخص ب

کــه آن را بــه مرگبارتریــن نبــرد در طــول تاریــخ بشــریت تبدیــل مي کنــد. 
عمومــًا آغــاز جنــگ جهانــي دوم را از یــورش آلمــان نــازي بــه جمهــوري دوم لهســتان مي داننــد کــه در نتیجــۀ آن فرانســه و بریتانیــا هــم بــه 
آلمــان اعــالم جنــگ کردنــد. ســپس در زنجیــره اي از لشکرکشــي ها و معاهــدات ســه جانبــه، آلمــان توانســت بــر بخــش زیــادي از اروپــا چیــره 

شــده و محــور اتحــاد را بــا ایتالیــا و ژاپــن تشــکیل دهــد. 
جنــگ در اروپــا بــا تهاجــم متفقیــن غربــي کــه از مــارس تــا مــه 1945 اتفــاق افتــاد، بــه پایــان رســید. در نتیجــۀ ایــن نبــرد، آلمــان نــازي ســقوط 
کــرد و برلیــن توســط نیروهــاي شــوروي و متفقیــن غربــي اشــغال شــده و بــه دنبــال آن آدولــف هیتلــر خودکشــي کــرد. پــس از آن از هشــتم 
ــرش نتیجــه  ــن از پذی ــن، ژاپ ــه شــرایط تســلیم، توســط متفقی ــالغ اعالمی ــس از اب ــاد مي شــود. پ ــا ی ــروزي اروپ ــام روز پی ــا ن ــه 1945 ب ــاه م م
جنــگ خــودداري کــرد و بــه دنبــال آن، آمریــکا، بــه ترتیــب اقــدام بــه بمبــاران اتمــي شــهرهاي هیروشــیما و ناکازاکــي کــرد. پــس از تســلیم 
ــراي بررســي خســارات ها و جنایــات جنگــي وارد شــده از ســوي آلماني هــا  ژاپــن پیــروزي متفقیــن در آســیا نهایــي شــد. ســپس دادگاه هایــي ب

ــد. ــزار ش ــا برگ و ژاپني ه
ــن  ــروز چنی ــري از ب ــراي جلوگی ــه ب ــن واقع ــس از ای ــرد و پ ــون ک ــان را دگرگ ــدرت در جه ــام ق ــي و نظ ــاختار اجتماع ــي دوم، س ــگ جهان جن
رویدادهایــي، ســازمان ملــل متحــد تاســیس شــد و قدرت هــاي بــزرگ جهانــي شــامل چیــن، فرانســه، اتحــاد جماهیــر شــوروي )روســیه فعلــي(، 
بریتانیــا و ایــاالت متحــده آمریــکا عضــو دائــم شــوراي امنیــت ســازمان ملــل متحــد شــدند. بعــد از پایــان جنــگ جهانــي دوم، نزدیــک بــه نیــم 

قــرن، آمریــکا و اتحــاد جماهیــر شــوروي بــا یکدیگــر در جنــگ ســرد بودنــد. 

اشغالايراندرجنگجهانيدوم
ــا اتحــاد جماهیــر شــوروي و  پــس از آغــاز جنــگ جهانــي دوم، ایــران بي طرفــي خــود را اعــالم کــرد، امــا بــه دلیــل گســتردگي مــرز ایــران ب
درگیــري شــوروي بــا آلمــان ایــن بي طرفــي، ناپایــدار بــود. ارتــش متفقیــن بــه بهانــۀ حضــور کارشناســان آلمانــي در ایــران ایــن کشــور را اشــغال 

کــرد.
بــه دنبــال اتحــاد بریتانیــا و شــوروي پــس از حملــه آلمــان نــازي بــه شــوروي و نیــاز روســیۀ شــوروي بــه فرســتادن کمک هــاي آمریــکا و بریتانیــا 
بــه جبهه هــاي نبــرد در شــوروي، متفقیــن تصمیــم گرفتنــد از داالن پارســي نیــز اســتفاده شــود و بــه موجــب آن، نیروهــاي متفقیــن بــه ایــران 

حملــه کــرده و ایــن کشــور را بــه اشــغال خــود درآوردنــد.
ابتــدا نیروهــاي شــوروي از شــمال و شــرق از زمیــن و هــوا بــه ایــران حملــه ور شــدند و ســپس نیروهــاي بریتانیایــي نیــز از جنــوب و غــرب حملــه 
ــه ســرعت  ــد. ارتــش ایــران ب ــه ســمت تهــران حرکــت کردن ــد و هــر دو ب ــه ســرعت اشــغال کردن ــد و شــهرهاي ســر راه را یک به یــک ب کردن
متالشــي شــد. رضاشــاه بــا فشــار متفقیــن بــه خصــوص بریتانیــا، ســریعًا اســتعفاء داد و ســپس بــا گذشــِت مدت هــا کشــمکش بیــِن روس هــا بــا 
دیگــر کشــورهاِي متفقیــن باالخــره بــر ســر نــوع حکومــت جدیــد ایــران و انتقــال ســلطنت بــه پســرش )محمدرضــا( کــه ولیعهــد پیشــین نیــز 

بــود، بــه توافــق رســیدند.
پــس از اشــغال، راه آهــن سراســري ایــران بــراي انتقــال کمک هــاي نظامــي از جنــوب ایــران بــه پشــت جبهــۀ شــوروي، بــر اســاس قانــون وام 

و اجــاره مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.
ایــران کــه در آغــاز جنــگ، بي طرفــي خــود را اعــالم کــرده بــود امــا نهایتــًا در 17 شــهریور 1322 بــه آلمــان اعــالن جنــگ داد. بــه پشــتوانۀ 
همیــن اعــالن جنــگ، ایــران مي توانســت پــس از پایــان جنــگ بــه اعالمیــۀ ملــل متحــد بپیونــدد و همچنیــن در کنفرانس هــاي صلــح پــس 

از جنــگ شــرکت کنــد. 
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انقــاب اســامی ایــران، قیــام مــردم ایــران بــه رهبــری امــام خمینــی، از مراجــع تقلیــد شــیعه بــود کــه موجــب ســقوط نظــام پادشــاهی و ایجــاد 
ــه رفتارهــای  ــا اعتراضــات امــام خمینــی و دیگــر علمــای دینــی ب ــران در ســال ۱۳۵۷ شــد. آغــاز ایــن حرکــت ب نظــام جمهــوری اســامی ای
خــاف دیــن دســتگاه حکومتــی از ســال ۱۳۴۱ آغــاز شــد. در عاشــورای ســال ۱۳۴۲ امــام خمینــی در مدرســه علمیــه فیضیــه قــم ســخنرانی کــرد 
و در پــی اعتراضــات تنــد بــه حکومــت بازداشــت شــد. ایــن واقعــه موجــب قیــام ۱۵ خــرداد ۱۳۴۲ و حرکت هــای اعتراضــی مــردم و درگیــری بــا 

مأمــوران حکومتــی در برخــی از شــهرهای ایــران شــد و در نتیجــه موجــب کشــتار برخــی معترضــان گردیــد.
اعتــراض مجــدد امــام خمینــی بــه الیحــه کاپیتوالســیون باعــث دســتگیری دوبــاره وی در ســیزده آبــان ۱۳۴۳ و تبعیــد ایشــان بــه ترکیــه و پــس 
از آن نجــف گردیــد. مبــارزات انقابیــون در خفــا ادامــه یافــت تــا اینکــه درگذشــت مشــکوک ســید مصطفــی خمینــی فرزنــد آیــت اهلل خمینــی در 

آبان مــاه ۱۳۵۶ باعــث علنــی شــدن دوبــاره مخالفت هــای مــردم بــا نظــام ســلطنتی شــد.
انتشــار مقالــه ای بــا عنــوان ایــران و اســتعمار ســرخ و ســیاه در روزنامــه  اطاعــات کــه در آن بــه مراجــع تقلیــد شــیعه و بــه خصــوص امــام خمینــی 
توهیــن شــده بــود، موجــب تشــدید حرکت هــای اعتراضــی گردیــد. امــام خمینــی کــه از عــراق بــه پاریــس تبعیــد شــده بــود و بــا مصاحبه هــا 
ــران بازگشــت و در ۲۲ بهمــن همــان ســال، نظــام پادشــاهی رســمًا  ــه ای و پیام هــای خــود انقــاب را رهبــری می کــرد، در ۱۲ بهمــن ۱۳۵۷ ب

ســقوط کــرد.
مخالفت هــا بــا حکومــت پهلــوی: مخالفــت بــا حکومــت محمدرضــا پهلــوی در ایــران از دهــه ۱۳۳۰شمســی آغــاز شــد. ملــی شــدن صنعــت 
ــواب  ــه رهبــری ســید مجتبــی ن ــراز مخالفــت توســط آیــت اهلل کاشــانی و فعالیت هــای انقابــی جمعیــت فدائیــان اســام ب ــارزات و اب نفــت، مب

ــد.  ــن جمله ان ــوی از ای صف
تصویــب الیحــه انجمن هــای ایالتــی و والیتــی: در ۱۶ مهــر ۱۳۴۱ الیحــه ای بــا عنــوان انجمن هــای ایالتــی و والیتــی بــه تصویــب هیئــت 
ــز ســوگند  ــدگان و نی ــودن را از کاندیداهــا و انتخاب کنن ــرد ب ــات، شــرط مســلمان و م ــه انتخاب ــوط ب ــوادی مرب ــون در م ــن قان ــت رســید. ای دول
ــی  ــی را در پ ــت اهلل خمین ــژه آی ــا به وی ــح علم ــای صری ــواردی مخالفت ه ــن م ــب چنی ــود. تصوی ــرده ب ــذف ک ــرآن را ح ــه ق ــوندگان ب انتخاب ش
داشــت. رژیــم در هفتــم آذر همــان ســال، طــی جلســه ای لغــو تصویب نامــه مهرمــاه را اعــام و علمــا و مراجــع قــم را شــبانه و طــی تلگــرف از 

تصمیــم خــود آگاه کــرد.
انقــاب ســفید: ســال ۱۳۴۲ محمدرضــا پهلــوی پــروژه ای بــا عنــوان انقــاب ســفید آغــاز کــرد و قانونــی در شــش بنــد اصلــی کــه بعدهــا بــه 
هجــده بنــد رســید را در معــرض رفرانــدوم عمومــی گذاشــت. بــار دیگــر آیــت اهلل خمینــی اعتــراض خــود را آشــکار نمــود و در پاســخ بــه اســتفتایی 

در زمینــه رفرانــدوم بــه دو اشــکال شــکلی و ماهــوی اشــاره کــرده بــود:
اشــکاالت شــکلی عبــارت بودنــد از: عــدم پیش بینــی رفرانــدوم در قانــون اساســی و در نتیجــه عــدم صاحیــت رژیــم در برگــزاری آن، ناآگاهــی 

مــردم از ماهیــت پنهــان انقــاب ســفید، ارعــاب و تطمیــع مــردم توســط رژیــم بــرای شــرکت در انتخابــات، احتمــال تقلــب در رأی گیــری.
از لحــاظ ماهــوی: ایــن پــروژه از آنجــا کــه بــا مشــورت و هماهنگــی آمریــکا و غــرب شــکل گرفتــه بــود، در نتیجــه بــا اســتقال کشــور در تضــاد 

و در راســتای منافــع بیگانــگان پیــش خواهــد رفــت.
دوم بهمــن ۱۳۴۱ امــام در اعامیــه ای مخالفــت بــا ایــن طــرح و رفرانــدوم را بــا ذکــر دالیــل اعــام کــرد و انقــاب ســفید را در برابــر احــکام 

ــت. ــار دانس ــامی بی اعتب اس
ــا ۵ میلیــون و ۶۰۰ هــزار  ــده و ب ــرو گردی ــر روب ــا اســتقبال پرشــور و بی نظی ــدوم در ۶ بهمــن انجــام گرفــت. حکومــت اعــام کــرد کــه ب رفران
رأی موافــق در مقابــل ۴ هــزار و ۱۵۰ رأی مخالــف بــه تصویــب ملــت رســید. روحانیــون در مواجهــه بــا ایــن وضعیــت بــه پیشــنهاد امــام خمینــی 
تصمیــم گرفتنــد کــه مــاه رمضــان آن ســال را کــه از روز بعــد از رفرانــدوم شــروع می شــد به عنــوان اعتــراض بــه دولــت، از رفتــن بــه مســاجد 

خــودداری نماینــد و بــرای جلــب نظــر عمومــی در تمــام مــاه رمضــان مســاجد تعطیــل شــود.
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واقعــه مدرســه فیضیــه: بــه دنبــال تنش هــای ایجــاد شــده، آیــت اهلل خمینــی طــی اعامیــه ای اعــام کــرد: »دســتگاه حاکمــه می خواهــد بــا 
تمــام کوشــش بــه َهــدِم احــکام ضروریــۀ اســام، قیــام و بــه دنبــال آن مطالبــی اســت کــه اســام را بــه خطــر می انــدازد. لــذا اینجانــب عیــد 

نــوروز را به عنــوان عــزا و تســلیت بــه امــام عصــر )عجــل اهلل تعالــی فرجــه( جلــوس می کنــم و بــه مــردم اعــام خطــر می نمایــم.«
عصــر ۲ فروردیــن ۱۳۴۲ در مدرســۀ فیضیــه، افــراد حکومــت بــا طــاب درگیــر شــده و عــده ای را بــه قتــل رســاندند. در پــی ایــن جریانــات، آیــت 
ــد. شاه دوســتی یعنــی  ــت می کنن ــی اهان ــه مقدســات مذهب ــا شــعار »شاه دوســتی« ب ــان ب ــه شــاه صــادر کــرد: »این ــه ای علی اهلل خمینــی اعامی
غارتگــری، هتــک اســام، تجــاوز بــه حقــوق مســلمین، و تجــاوز بــه مراکــز علــم و دانــش؛ »شاه دوســتی« یعنــی ضربــه زدن بــه پیکــر قــرآن و 

اســام، ســوزاندن نشــانه های اســام و محــو آثــار اســامیت... بــا ایــن احتمــال، تقیــه حــرام اســت؛ و اظهــار حقایــق، واجــب.«
۱۵ خــرداد ۱۳۴۲: آیــت اهلل خمینــی در بعــد از ظهــر عاشــورای ســال ۱۳۴۲ بــا اعــام قبلــی بــرای ســخنرانی در مدرســه فیضیــه قــم حاضــر 
شــد و در ســخنانی پــس از شــرح رخــداد کربــا بــا تشــبیه حملــه مدرســه فیضیــه بــه ایــن واقعــه، شــاه را مــورد انتقــاد قــرار داد. در پــی ایــن 

ســخنرانی، نیروهــای حکومــت پهلــوی وی را دســتگیر و شــبانه بــه تهــران بردنــد
 صبــح روز پانزدهــم خــرداد، مــردم قــم و ســایر شــهر ها در واکنــش بــه دســتگیری امــام خمینــی دســت بــه اعتــراض زدنــد. مأمــوران نظامــی 
بــه تظاهرکننــدگان تیرانــدازی کــرده و تعــدادی از مــردم کشــته و مجــروح شــدند. در ۱۸ فروردیــن ۱۳۴۳، پــس از ســالگرد واقعــه فیضیــه آیــت اهلل 

خمینــی آزاد شــد و بــه منــزل خــود در قــم منتقــل شــد.
الیحــه کاپیتوالســیون: در تیرمــاه ۱۳۴۳ محمدرضــا شــاه بــه آمریــکا رفــت و مــورد اســتقبال مقامــات آمریکایــی قــرار گرفــت. حاصــل ایــن 
ســفر و مذاکــرات، اعطــای کمک هــای نظامــی آمریــکا در برابــر وضــع قانــون کاپیتوالســیون یــا مصونیــت قضایــی نظامیــان آمریــکا در ایــران 
بــود. ۲۱ مهــر ســال ۱۳۴۳ مجلــس شــورای ملــی، الیحــه کاپیتوالســیون را تصویــب کــرد. ۴ آبــان ۱۳۴۳ آیــت اهلل خمینــی در ســخنرانی تنــدی 
بــه انتقــاد پرداخــت: »اگــر یــک خــادم آمریکایــی، اگــر یــک آشــپز آمریکایــی، مرجــع تقلیــد شــما را وســط بــازار تــرور کنــد... دادگاه هــای ایــران 
حــق محاکمــه ندارنــد... اگــر شــاه ایــران یــک ســگ آمریکایــی را زیــر بگیــرد بازخواســت خواهــد شــد.« بــه دنبــال ایــن ســخنرانی، آیــت اهلل 
خمینــی شــب ۱۳ آبــان ســال ۱۳۴۳ شــبانه دســتگیر و بافاصلــه بــه ترکیــه تبعیــد شــد. الیحــه کاپیتوالســیون بــا انقــاب ۵۷ و تشــکیل شــورای 

انقــاب ملغــی شــد.
اوج گیــری و پیــروزی انقــاب: در آبــان ســال ۱۳۵۶ ســید مصطفــی خمینــی فرزنــد آیــت اهلل خمینــی، بــه طــرز مشــکوکی درگذشــت. مخالفــان 
ــران اوج  ــا در ای ــرای او، مخالفت ه ــس بزرگداشــت ب ــزاری مجال ــا برگ ــل او می دانســتند. ب ــل قت ــی را عام ــوی، دســتگاه های امنیت ــت پهل حکوم

. فت گر
»ایــران و اســتعمار ســرخ و ســیاه« نــام مقالــه ای بــود کــه در ۱۷ دی ۱۳۵۶ در روزنامــه اطاعــات بــا امضــای »احمــد رشــیدی مطلــق« منتشــر 
شــد. ایــن مقالــه کــه بــا نــام مســتعار نوشــته شــده بــود، حــاوی مطالبــی تنــد علیــه آیــت اهلل خمینــی بــود و او را مــردی »بی اعتقــاد« و »وابســته 
و سرســپرده بــه مراکــز اســتعماری« نامیــده بــود. انتشــار ایــن مقالــه بــا اعتراضــات زیــادی روبــرو شــد و نقطــه عطفــی در شــتاب گرفتــن ناگهانــی 

اعتراضــات بــه حکومــت پهلــوی شــد. 
ــا رهبــری  امــام خمینــی مجبــور بــه تــرک عــراق و اقامــت در فرانســه شــد. امکانــات ارتباطــی در فرانســه باعــث تقویــت ارتبــاط انقابیــون ب
انقــاب شــد. در دی ۱۳۵۷ محمدرضــا پهلــوی مجبــور بــه خــروج از کشــور شــد و کمتــر از یــک مــاه بعــد در ۱۲ بهمــِن همــان ســال، آیــت اهلل 

خمینــی پــس از ۱۵ ســال تبعیــد بــه ایــران بازگشــت و ده روز بعــد، در ۲۲ بهمــن، نظــام ســلطنتی پهلــوی بــه طــور رســمی ســقوط کــرد.
باورهــای شــیعی در انقــاب: رهبــری انقــاب اســامی، مرجــع تقلیــد بــود و ســایر رهبــراِن مبــارزه نیــز تحصیل کــردگان حــوزه علمیــه بودنــد. 
بســیاری از مراجــع تقلیــِد وقــت نیــز بــا انقــاب همراهــی می کردنــد. تعــداد زیــادی از اســاتید و مدرســان حوزه هــای علمیــه بــه خصــوص حــوزه 

علمیــه قــم جــزو مبــارزان بودنــد و بیانیه هایــی علیــه ســلطنت پهلــوی صــادر می کردنــد.
ــه  ــزاداری واقع ــرای ع ــردم ب ــه م ــاد ک ــاق افت ــه نظــام ســلطنتی در روزهــای تاســوعا و عاشــورای ســال ۱۳۵۷ اتف ــا علی ــن راهپیمایی ه مهم تری

ــد. ــمار می رفتن ــه ش ــان ب ــی مخالف ــای اصل ــینیه ها از پایگاه ه ــاجد و حس ــد. مس ــده بودن ــا آم ــه خیابان ه ــین)ع( ب ــام حس ــا و ام کرب
یکی از مهم ترین شعارها و خواسته های انقابیون طلب حکومت اسامی یا جمهوری اسامی بود.

نظریــه والیــت فقیــه: نظریــه والیــت فقیــه از مبانــی نظــری انقــاب اســامی و شــکل گیری نظــام جمهــوری اســامی اســت. بــر اســاس 
ــه  ــی ک ــام خمین ــد. ام ــت باش ــی حکوم ــد متول ــری نمی توان ــخص دیگ ــت و ش ــان اس ــده فقیه ــر عه ــه ب ــت و اداره جامع ــه، حکوم ــن نظری ای
رهبــری بخــش مهمــی از مخالفت هــا بــا حکومــت پهلــوی را داشــت، در دوران تبعیــد در نجــف، نظریــه والیــت فقیــه را تببیــن کــرد. مجموعــه 

ــران رســید. ــه ای ــوار کاســت ب ــاب و جــزوه و ن ــه صــورت  کت گفته هــای او ب
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قانون اساسی
قانون اساسی چیست؟ 

قانــون اساســی، قانــون تعییــن کننــدۀ نظــام حاکــم اســت، قانونــی کــه مشــخص می کنــد قــدرت در کجــا متمرکــز اســت، روابــط ایــن قــدرت 
حاکــم بــا آزادی هــا و حقــوق افــراد ملــت چگونــه اســت و ایــن قــوای حاکمــه اعــم از قــوه مجریــه، قــوه مقننــه و قــوه قضائیــه چــه اقتــدارات و 

ــد. ــت دارن ــر مل مســئولیت هایی در براب
تصویــب قانــون اساســی: در زمســتان ۱۳۵۷ و قبــل از پیــروزی انقــاب اســامی، ایــدۀ تدویــن قانــون اساســی توســط امــام خمینــی و یارانــش 
در پاریــس مطــرح شــد. در همان جــا، پیش نویــس اولیــه قانــون اساســی تهیــه شــد. بعدهــا پــس از پیــروزی انقــاب، ایــن پیش نویــس توســط 
افــراد و گروه هــای مختلــف مــورد نقــد و بررســی قــرار گرفــت. در ۱۵ بهمــن ۵۷، امــام خمینــی از جملــه وظایــف دولــت موقــت مهــدی بــازرگان 
را تشــکیل مجلــس مؤسســاِن منتخــب مــردم بــرای نــگارش قانــون اساســی اعــام کــرد. در ۱۲ مــرداد ۱۳۵۸ انتخابــات مجلــس خبــرگان قانــون 
اساســی برگــزار و اعضــای منتخــب شــروع بــه تدویــن قانــون اساســی کردنــد. همه پرســی قانــون اساســی در ۱۱ و ۱۲ آذر برگــزار شــد و بــا رأی 

قریــب بــه اتفــاق )9۸.۲ درصــد( ملــت بــه تصویــب نهایــی رســید.

11--22- سازمان بسیج مستضعفین- سازمان بسیج مستضعفین

ــوزش،  ــذب، آم ــت ج ــه مأموری ــت ک ــامی اس ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس ــه س ــازمان های زیرمجموع ــی از س ــتضعفین، یک ــیج مس ــازمان بس س
ســازماندهی و بــه کارگیــری نیرو هــای داوطلــب مردمــی را در راســتای تحّقــق اهــداف انقــاب اســامی و حفــظ دســتاورد های آن را بــر عهــده 

دارد.
 پیشــینه: ســازمان بســیج مســتضعفین کــه در گذشــته بــا نــام نیــروی مقاومــت بســیج شــناخته می شــد، در ۵ آذر ۱۳۵۸ بــه فرمــان امــام خمینــی 
)ره( تشــکیل شــد و پــس از تصویــب مجلــس شــورای اســامی در دی ۱۳۵9 به طــور قانونــی رســمیت پیــدا کــرد و بــه ســپاه پاســداران انقــاب 

اســامی تعلــق گرفــت. فرمانــدۀ ســازمان بســیج در حــال حاضــر ســردار غامرضــا ســلیمانی هســتند.
ــه فــردی  ــون مقــررات اســتخدامی ســپاه، بســیجی ب ــد و طبــق مــاده ۱۳ قان ــن ســازمان بســیجی می گوین ــه اعضــای ای ــروی انســانی: ب  نی
اطــاق می شــود کــه داوطلبانــه جهــت تحقــق ارتــش ۲۰ میلیونــی تحــت پوشــش ســپاه در می آیــد. بــه موجــب همیــن مــادۀ قانونــی، بســیجیان 
ــران و عــراق،  ــا »پاســداران افتخــاری« تقســیم می شــوند. در جنــگ ای ــژه« ی ــال« و »بســیج وی ــه ســه دســته »بســیج عــادی«، »بســیج فع ب

بســیجیان بــا مشــارکت داوطلبانــه نقــش مؤثــری ایفــا کردنــد.
ــًا  ــد: »بســیج لزوم ــد ورزیدن ــودن آن تأکی ــر ب ــر مأموریت هــای مختلــف نیــروی مقاومــت بســیج، برفراگی ــد ب مقــام معظــم رهبــری ضمــن تأکی
نظامــی نیســت؛ یعنــی حتمــًا ســازمان نظامــی نیســت.« ضمنــًا تحــوالت، فرآینــدی را بــرای متناســب شــدن ســاختار بســیج بــا تهدیــدات دشــمن 
ــع از تحقــق توطئه هــا و  ــا شــناخت دشــمن، مان ــر آگاهــی و بصیــرت خــود بیفزاینــد و ب ــه روز ب ــد. »بســیجیان مــا، بایــد روز ب ــه وجــود آوردن ب

ترفندهــای گوناگــون او شــوند.«
بسیج در قانون اساسی: تشکیل بسیج مرتبط با اصل صدو پنجاه و یک قانون اساسی است: 

»اصل یکصد و پنجاه و یکم : 
ــم  ــن دونه ــن م ــم و آخری ــدواهلل و عدوک ــه ع ــون ب ــل ترهب ــاط الخی ــن رب ــوه و م ــن ق ــتطعتم م ــم مااس ــدوا له ــه “و اع ــه کریم ــم آی ــه حک ب

ــم“ ــم اهلل یعلمه التعلمونه
دولــت موظــف اســت بــراي همــه افــراد کشــور، برنامــه و امکانــات آمــوزش نظامــي را بــر طبــق موازیــن اســامي فراهــم نمایــد، بــه طــوري کــه 
همــه افــراد همــواره توانایــي دفــاع مســلحانه از کشــور و نظــام جمهــوري اســامي ایــران را داشــته باشــند، ولــي داشــتن اســلحه بایــد بــا اجــازه 

مقامــات رســمي باشــد.«

11--33- راهپیمایی های ساالنه- راهپیمایی های ساالنه

روز قــدس: روز قــدس یــا روز جهانــی قــدس آخریــن جمعــه مــاه رمضــان اســت کــه امــام خمینــی در ســال ۱۳۵۸، آن را روزی رســمی بــرای 
حمایــت از مــردم فلســطین دانســت و از مســلمانان جهــان خواســت کــه بــرای کوتــاه کــردن دســت رژیــم صهیونیســتی و پشــتیبانان آن بــه هــم 
بپیوندنــد. نامگــذاری آخریــن جمعــه مــاه رمضــان بــه عنــوان روز قــدس، بــا حمایــت بســیاری از روشــنفکران و هنرمنــدان مواجــه شــد و امــروزه 
عــاوه بــر ایــران، در کشــورهای مختلفــی از جهــان، راهپیمایــی و مراســم روز قــدس برگــزار می شــود کــه بنابــر گــزارش منابــع خبــری، ایــن 
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ــف جهــان می رســد. ــه ۸۰ کشــور در قاره هــای مختل ــا ب ــداد آنه تع
ــد و جاسوســان  ــۀ جاسوســی آمریــکا را در تهــران تســخیر کردن ــان ۱۳۵۸، دانشــجویان مســلمان پیــرو خــط امــام، الن ــان: در روز ۱۳ آب ۱۳ آب

آمریکایــی را بــه گــروگان گرفتنــد. بدیــن ترتیــب، مبــارزۀ ضــد آمریکایــی مــردم ایــران، ابعــاد جدیدتــری پیــدا کــرد.
۲۲ بهمــن: هــر ســال در روز ۲۲ بهمــن، مــردم کشــورمان بــرای بیعــت مجــدد بــا آرمان هــای نظــام جمهــوری اســامی و رهبــری در راهپیمایــی 
کــه بــه مناســبت ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی برگــزار می شــود، شــرکت می کننــد. در راهپیمایــی ۲۲ بهمــن مــردم، اعتقــاد و حمایــت خــود 
از ایــن روز بــزرگ و تاریخــی را حتــی ســال ها بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی اعــام می کننــد. شــرکت کننــدگان در راهپیمایــی ۲۲ بهمــن 
بــا ســر دادن شــعارهای »مــرگ بــر آمریــکا«، »مــرگ بــر اســرائیل« خشــم و انزجــار خــود را از اســتکبار و اســتعمار دنیــا بــه گــوش جهانیــان 

می رســاندند.
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ــن روز  ــد. در ای ــاز ش ــپتامبر ۱9۸۰ آغ ــر ۲۲ س ــهریور ۱۳۵9 براب ــمي در ۳۱ ش ــورت رس ــه ص ــاله ب ــگ هشت س ــا جن ــراق ی ــران و ع ــگ ای جن
ــم  ــران و تهاج ــي ای ــي و غیرنظام ــرودگاه نظام ــه ده ف ــراق ب ــي ع ــروي هوای ــان نی ــورش هم زم ــا ی ــرزي دو کشــور ب ــده م ــاي پراکن درگیري ه
نیــروي زمینــي ایــن کشــور در تمــام مرزهــا بــه یــک جنــگ تمــام عیــار تبدیــل شــد. ایــن جنــگ در نهایــت پــس از حــدود ۸ ســال در مــرداد 

ــت.  ــه یاف ــرف خاتم ــوي دو ط ــس از س ــول آتش ب ــا قب ۱۳۶۷ ب
روابــط ایــران و عــراق از ســال ۱۳۴۸ تــا پیــش از جنــگ نیــز بــه شــدت تیــره و تــار بــوده و پیــش از انقــاب ایــران ۱۰۴ مــورد درگیــري و جنــگ 
بیــن ایــران و عــراق اتفــاق افتــاد و ســرانجام، در پیمان نامــه ۱9۷۵ الجزایــر ایــران به طــور ضمنــي پذیرفــت کــه در ازاي رفــع اختافــات مــرزي 
آبــي در ارونــدرود، دســت از حمایــت از کردهــاي عــراق بــردارد. پــس از انقــاب اســامی در ایــران، صــدام حســین بــه ایــن ارزیابــي رســید کــه 
ایــن بــار ایــران تــوان دفــاع در برابــر حمــات او را نخواهــد داشــت و در عــرض یــک هفتــه تهــران را فتــح خواهــد کــرد. بــا ایــن محاســبات، 

عــراق در ۳۱ شــهریور ۱۳۵9 بــه ایــران حملــه کــرد.

عملیات تعیین کننده در دفاع مقدس
عملیات کمان 99

عملیــات کمــان 99 یــا عملیــات ســایه البــرز، بزرگتریــن عملیــات نظامــي نیــروي هوایــي ارتــش جمهــوري اســامي ایــران در جنــگ تحمیلــی 
ــي حضــور  ــده ایران ــات کمــان99، شــمار ۲۰۰ هواپیمــاي جنگن ــخ ۱ مهــر ۱۳۵9 اجــرا شــد. در عملی ــات در تاری ــن عملی محســوب مي شــود. ای
ــراق را در  ــش ع ــه ارت ــق ب ــي متعل ــیانه هاي نظام ــا و آش ــي، فرودگاه ه ــداف نظام ــد و اه ــور کردن ــرز عب ــا از م ــد از آنه ــه ۱۴۰ فرون ــتند، ک داش
مناطــق کرکــوک، موصــل، رشــید، حبانیــه، ناصریــه، شــعیبیه، کــوت و المثنــي مــورد هــدف قــرار دادنــد و ۶۰ فرونــد دیگــر نیــز کار پشــتیباني را 

ــد. ــي، انجــام مي دادن ــات هوای ــن عملی در ای
ــران در  ــلح ای ــاي مس ــي نیروه ــري هوای ــث برت ــود و باع ــق ب ــي موف ــران و عملیات ــي ای ــروي هوای ــخ نی ــات تاری ــن عملی ــان 99 بزرگ تری کم

ــد.  ــگ گردی ــن جن ــاي آغازی ماه ه

عملیات مروارید
در ۷ آذر ســال ۱۳۵9 بــا پشــتیباني نیــروي هوایــي ارتــش بــراي بمبــاران بنــدر ام قصــر و دو ســکوي نفتــي مهــم عــراق؛ البکــر و االمیــه در ســاحل 

ارونــدرود انجــام شــد. نیــروي دریایــي عــراق در ایــن عملیــات آســیب قابــل توجهــي دیــد و تــا پایــان جنــگ قــادر بــه ایفــاء نقــش مؤثــري نبــود.
ــد رود اســت، انجــام  ــي ارون ــدر ام القصــر کــه در ســاحل غرب ــق بن ــراي عــراق از طری ــه کاال ب ــري و تخلی ــان بخــش مهمــي از بارگی در آن زم
مي گرفــت و بخــش مهمــي از صــدور نفــت عــراق هــم از طریــق دو ســکوي عظیــم نفتــي بــه نام هــاي »البکــر« و »االمیــه« واقــع در مصــب 
ــراق از  ــت ع ــًا صــدور نف ــدم شــدند و عم ــي منه ــن ســکوهاي نفت ــد ای ــات مرواری ــت آذر ۱۳۵9 در عملی ــي مي شــد. در روز هف ــدرود عمل ارون

طریــق دریــا قطــع گردیــد.
ــان  ــراق در زم ــراي ع ــت و ب ــق انجــام مي گرف ــن طری ــه از ای ــراق ک ــد کشــتي هاي نفت کــش و تجــارِي کشــور ع ــت و آم ــب، رف ــن ترتی بدی
ــا  ــود ب ــا ب ــق دری ــه از طری ــران ک ــو، 9۰ درصــد از صــادرات و واردات ای ــد. از آن س ــده داشــت، ناممکــن ش ــش اساســي و تعیین کنن ــگ نق جن

ــود.  ــر ب ــارس، امکان پذی ــج ف ــران در خلی ــي ای ــیادت دریای ــي و س ــروي دریای ــروزي نی پی
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عملیات حمله به اچ -۳ 
ــه  ــد« در مجموع ــي »الولی ــگاه هوای ــن ۱۳۶۰ پای ــز در فروردی ــین برانگی ــده و تحس ــات پیچی ــک عملی ــي ی ــوم،  ط ــوع فانت ــاي از ن جنگنده ه
ــا  ــه بیشــتر آنه ــي، ک ــاي عراق ــش از ۴۸ هواپیم ــوع بی ــد. در مجم ــود کردن ــي ناب ــه کل ــا اردن را ب ــن کشــور ب ــرز ای ــع در نزدیکــي م اچ -۳ واق
ــي  ــن عملیات هــاي هوای ــي یکــي از پیچیده تری ــه اچ - ۳ از لحــاظ فن ــه ب ــد. حمل ــن رفتن ــات از بی ــن عملی ــد، در ای بمب افکن هــاي روســي بودن
جهــان بشــمار مــي رود و از نظــر دســتاوردهاي نظامــي نیــز بــا توجــه بــه نابــودي کامــل ۴۸ هواپیمــاي دشــمن در رده بزرگتریــن و موفق تریــن 

ــرد.  ــرار مي گی ــان ق ــي جه ــاي نظام عملیات ه

عملیات ثامن االئمه )شکست حصرآبادان( 
ــید و  ــت رس ــن بس ــه ب ــرد ب ــاي نب ــه جبهه ه ــي، کلی ــگ تحمیل ــروع جن ــوا در ش ــي کل ق ــوان فرمانده ــه عن ــدر ب ــش بني ص ــه نق ــه ب ــا توج ب
صــدام شــهرهاي مهــم ایــران از جملــه خرمشــهر، آبــادان، نفت شــهر و دیگــر شــهرهاي مــرزي را بــه اشــغال خــود درآورد. امــا بــه محــض عــزل 
ــات  ــتین عملی ــپس نخس ــد. س ــاز ش ــت ها ب ــم و بن بس ــري حاک ــاط دیگ ــور و نش ــا، ش ــي، در جبهه ه ــت سیاس ــدم کفای ــل ع ــه دلی ــدر ب بني ص
ــه  ــا شــعار »خمینــي روح خــدا، فرمانــده کل قــوا« انجــام شــد کــه نقطــه شــروعي جهــت حضــور نیروهــاي مردمــي در جبهه هــا ب پیروزمنــد ب

ــد. ــاب مي آی حس
عملیــات ثامن االئمــه یکــي از چهــار عملیــات بــزرگ و برجســته در بیــن سلســله عملیات هایــي بــود کــه بــراي آزادســازي مناطــق اشــغالي انجــام 

شــد و نقطــه عطــف و آغــاز اســتراتژي مرحلــه دوم جنــگ و منشــاء تحــول بــا الهــام از رهنمودهــاي امــام راحــل بــود.
پیــام امــام )ره( مبنــي بــر ضــرورت شکســت محاصــره آبــادان، اهمیــت و ارزش سیاســي منطقــه بــراي دشــمن، موقعیــت نظامــي زمیــن و نحــوه 
اســتقرار دشــمن و ابتــکار در پل هــاي نصــب شــده روي رودخانــه کارون از جملــه مهمتریــن عوامــل در انتخــاب منطقــه بــراي انجــام عملیــات 

بــود.
ایــن عملیــات روز پنجــم مهرمــاه ۱۳۶۰ آغــاز و در مــدت زمــان آن بیــش از ۳۰۰۰ تــن از افــراد دشــمن کشــته و زخمــي و تعــداد زیــادي نیــز بــه 

اســارت نیروهــاي اســام درآمدنــد.

عملیات طریق القدس )فتح بستان( )سلسه  عملیات هاي کربا( 
جمهــوري اســامي ایــران تنهــا دو مــاه پــس از پیــروزي در عملیــات ثامن االئمــه )ع(، عملیــات »طریــق القــدس« را در ســال دوم جنــگ )آذرمــاه 
ســال ۱۳۶۰( بــا ســرعت بســیار و بــر پایــه تحــوالت جدیــد و شــور و هیجــان ایجــاد شــده در کشــور، بــه عنــوان بزرگتریــن عملیــات خــود در 
ــي  ــرار داده و مبتن ــورد بررســي ق ــد را م ــددي شــرایط جدی ــش طــي جلســات متع ــرد. فرماندهــان ســپاه و ارت ــزي ک ــاس گســترده، طرح ری مقی
بــر آن، ۱۲ طــرح موســوم بــه »کربــا« تهیــه کردنــد. میــزان تناســب تــوان خــود بــا ظرفیــت مــورد نیــاز منطقــه عملیاتــي، وضعیــت زمیــن از 
جنبــه نظامــي و نیــز اهمیــت منطقــه عملیاتــي، از عوامــل اصلــي در تعییــن تقــدم هــر یــک از طرح هــاي مزبــور بــود. بــر همیــن اســاس، پــس 
از مباحــث مختلــف میــان فرماندهــان ســپاه و ارتــش، عملیــات طریــق القــدس بــه عنــوان اولیــن گام از سلســله عملیــات کربــا طراحــي و بــه 

مرحلــه اجــرا در آمــد.
ایــن عملیــات، بــا عبــور نیروهــاي پیــاده یگان هــاي ســپاه از میادیــن میــن و مواضــع دشــمن، در چنــد محــور بــه طــور هــم زمــان آغــاز شــد. 

رزمنــدگان اســام در ایــن عملیــات ۶۵۰ کیلومتــر مربــع از خــاک جمهــوری اســامی آزاد کردنــد.

عملیات فتح المبین )جلوگیري از قدرت تصمیم گیري، تجدیدسازمان و تقویت روحیه دشمن(
بــا پایــان یافتــن »عملیــات طریق القــدس«، تــاش بــراي اجــراي عملیــات بعــدي بــه منظــور جلوگیــري از قــدرت تصمیم گیــري، تجدیدســازمان 

و تقویــت روحیــه دشــمن آغــاز شــد. 
ایــن عملیــات بــا مراجعــه بــه قــرآن کریــم، »فتــح« نامگــذاري شــد و ســرانجام در روز دوشــنبه دوم فروردین مــاه ســال ۶۱ فرمــان آغــاز حملــه 

ــر صــادر شــد: ــه شــرح زی ــن ب ــزرگ و سرنوشت ســاز فتح المبی ب
»بسم اهلل الرحمن الرحیم، بسم اهلل القاصم الجبارین و یا زهرا )س(«

رزمنــدگان اســام بــا دریافــت پیــام، عملیــات حماســی و تاریخــی فتح المبیــن را در شــمال خوزســتان آغــاز کردنــد و از جنــوب و شــمال غربــی 
شــوش و غــرب دزفــول در چنــد محــور بــا ارتــش عــراق درگیــر شــدند. طــی ایــن عملیــات ۲۵۰۰ کیلومتــر مربــع از خــاک جمهــوری اســامی 

ایــران آزاد شــد و بیــش از ۲۵۰۰۰ نفــر از نیروهــای دشــمن کشــته و زخمــی و ۱۵۰۰۰ نفــر اســیر شــدند.
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عملیات بیت المقدس)آزادسازي خرمشهر( )سمبل تحمیل اراده سیاسي جمهوري اسامي بر متجاوز(
در حالــي کــه اشــغال خرمشــهر توســط عــراق بــه عنــوان آخریــن و مهمتریــن بــرگ برنــده ایــن کشــور بــراي وادار ســاختن ایــران بــه شــرکت 
ــر متجــاوز  ــه مذاکــرات صلــح تلقــي مي شــد، آزادســازي ایــن شــهر مي توانســت ســمبل تحمیــل اراده سیاســي جمهــوري اســامي ب در هرگون
و اثبــات برتــري نظامــي اش باشــد. ایــن عملیــات دهــم اردیبهشــت ماه ســال ۱۳۶۱ آغــاز شــد و رزمنــدگان اســام توانســتند طــي ســه مرحلــه 

خرمشــهر را آزاد کننــد.
بدیــن ترتیــب ایــن شــهر مقــاوم کــه پــس از ۳۵ روز پایــداري و مقاومــت در چهــارم آبــان ۱۳۵9 بــه اشــغال دشــمن درآمــده بــود، پــس از ۵۷۸ 
روز )۱9 مــاه( اســارت، بــار دیگــر بــه آغــوش گــرم میهــن اســامي بازگشــت و پیکــره پــاک آن از لــوث وجــود متجــاوزان تطهیــر شــد. طــی ایــن 

عملیــات ۵۰۳۸ کیلومتــر مربــع از خــاک کشــورمان آزاد شــد.

عملیات رمضان )با هدف تنبیه متجاوز( 
عملیــات رمضــان، عملیــات تهاجمــي گســترده نیروهــاي مســلح ایــران، در خــال جنــگ ایــران و عــراق بود،کــه بــه مــدت ۱۷ روز، در تابســتان 
۱۳۶۱ در جنــوب عــراق، شمال شــرقي شــهر بصــره و در منطقــه شــلمچه انجــام شــد. ایــن عملیــات در ۵ مرحلــه، به طــور مشــترک توســط ســپاه 
پاســداران انقــاب اســامي بــه فرماندهــي محســن رضایــي و نیــروي زمینــي ارتــش بــه فرماندهــي علــي صیــاد شــیرازي، طراحــي و اجــرا گردیــد. 
عملیــات رمضــان ۴۵ روز پــس از آزادســازي خرمشــهر انجــام گرفــت و در ایــن عملیــات نیروهــاي ایرانــي بــراي نخســتین بــار اقــدام بــه ورود 

بــه خــاک عــراق نمودنــد. 
عملیــات رمضــان بعنــوان یکــي از بزرگتریــن نبردهــاي زرهــي، پــس از جنــگ جهانــي دوم محســوب مي شــود. عملیــات رمضــان در پایــان بــا 
شکســت نیروهــاي ایرانــي همــراه بــود. یکــي دیگــر از شــخصیت هاي مهــم ایــن عملیــات مهــدي زین الدیــن اســت. اگرچــه جمهــوري اســامي 
در عملیــات رمضــان بــه اهــداف از پیــش تعییــن شــده خــود دســت نیافــت، ولــي بــا اجــراي ایــن عملیــات و ورود بــه خــاک دشــمن نشــان داد 

کــه در دســتیابي بــه حقــوق خــود مصمــم اســت. 

عملیات محرم 
ــه آزادســازي ۷۰۰ کیلومترمربــع از خــاک ایــران و ۳۰۰ کیلومتــر از خــاک  ویژگي هــاي مهــم ایــن عملیــات دســتاوردهاي آن بــود کــه منجــر ب
ــاي  ــمن از گازه ــتفاده دش ــات، اس ــن عملی ــاي ای ــر ویژگي ه ــد. از دیگ ــان ش ــات رمض ــروزي عملی ــدم پی ــل از ع ــو حاص ــتن ج ــراق و شکس ع
ــن ســاح در عملیات هــاي بعــدي  ــا ای ــه ب ــراي مقابل ــه طــور جــدي ب ــود کــه باعــث شــد مســئولین جنــگ ب ــي ب شــیمیایي در منطقــه عملیات

ــد. ــر الزم را اتحــاذ نماین تدابی
ــا  ــا رمــز »ی ــان مــاه ســال ۱۳۶۱ ب ــه اول آن دوشــنبه روز دهــم آب ــه طراحــي شــد کــه مرحل ایــن عملیــات در چنــد محــور و طــي چنــد مرحل

ــل ماحظــه آغــاز شــد. ــري قاب ــا ســرعت و غافلگی ــا، ب ــي کرب ــرارگاه عملیات ــا فرماندهــي ق زینــب)س(« ب

عملیات خیبر
عملیــات خیبــر، عملیــات تهاجــم نظامــي نیروهــاي مســلح ایــران، در خــال جنــگ ایــران و عــراق بــود، کــه به صــورت مشــترک توســط ســپاه 
پاســداران و نیــروي زمینــي ارتــش و نیــز بــا پشــتیباني هوانیــروز ارتــش و نیــروي هوایــي ارتــش، بــا رمــز »یــا رســول اهلل )ص(« اجــرا گردیــد. 
ــون توســط  ــره مجن ــح جزی ــا فت ــن، در ۲۲ اســفندماه ۱۳۶۲ ب ــرد خونی ــس از ۲۰ روز نب ــاز شــد و پ ــخ ۳ اســفند ۱۳۶۲ آغ ــات در تاری ــن عملی ای
نیروهــاي ایرانــي به پایــان رســید. در ایــن عملیــات ۲ فرمانــده ســپاه پاســداران؛ محمــد ابراهیــم همــت و حمیــد باکــري شــهید شــدند. عملیــات 
خیبــر بخشــي از تهاجــم نیروهــاي مســلح ایــران در جریــان نبــرد نیزارهــا محســوب مي شــود. ابراهیــم همــت ملقــب بــه ســردار خیبــر معلــم و 

نظامــي ایرانــي بــود، کــه از فرماندهــان ارشــد ســپاه پاســداران در جنــگ ایــران و عــراق بشــمار مي آمــد. 

عملیات بدر )استفاده عراق از پشتیباني هوایي و موشکي خود(
عملیــات در روز  ۲۰ اســفند ۶۳ بــا اســم رمــز مبــارک »یااهلل،یــااهلل، یــااهلل و قاتلوهــم حتــي التکــون فتنــه، یــا فاطمــه الزهــرا )س(، یــا فاطمــه 
الزهــرا )س(، یــا فاطمــه الزهــرا)س(« آغــاز شــد و در همــان ســاعات اولیــه، تمامــي خطــوط و اســتحکامات دشــمن بــه ســرعت در هــم کوبیــده 

شــد.
طــي ایــن عملیــات عــاوه بــر تلفــات ســنگیني کــه بــه دشــمن وارد شــد، بیــش از  ۵۰۰ کیلومترمربــع از منطقــه هــور بــه تصــرف نیروهــاي خودي 
درآمــد. پــس از ایــن عملیــات، عــراق بــا اســتفاده از پشــتیباني هوایــي و موشــکي خــود بــه حمــات گســترده بــه شــهرها و مناطــق مســکوني و 
نیــز کشــتي هاي حامــل نفــت ایــران مبــادرت ورزیــد. مهــدي باکــري، فرمانــده لشــکر ۳۱ عاشــورا، از جملــه شــهیدان ایرانــي در عملیــات بــدر 

. د بو
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والفجر8 )فتح باورنکردنِی  فاو( 
ــه  ــاو« در منتهي الی ــم، »ف ــي شــکل فــرض کنی ــاه ســال ۱۳۶۴ آغــاز شــد. اگــر عــراق را ســرزمیني مثلث ــات والفجــر ۸« بیســتم بهمن م »عملی
ضلــع شــرقي آن چســبیده بــه خلیج فــارس قــرار دارد. مهمتریــن شــهر عــراق نزدیــک بــه فــاو، بصــره اســت. فتــح فــاو در عملیــات والفجــر ۸ 
بــراي جهانیــان بــاور کردنــي نبــود. عبــور از ارونــد و مقابلــه بــا دشــمن کــه در ســنگرهاي مطمئــن بــه انتظــار نشســته اند، غیرقابــل بــاور بــود 
و پــس از فتــح فــاو رســانه هاي بیگانــه بــه نفــع رژیــم صــدام تبلیغــات واهــي کردنــد امــا بــا دعــوت ایــران از تمــام خبرنــگاران بــراي بازدیــد از 
فــاو و حضــور ایــن خبرنــگاران در فــاو و منطقــه عملیاتــي والفجــر ۸ کــه مصــادف بــا ددمنشــي هاي صــدام در اســتفاده از ســاح هاي شــیمیایي 
ــاو توســط  ــگاران از نزدیــک شــاهد ســقوط شــهر ف ــر آب شــد و تمــام خبرن ــود، تمــام تبلیغــات دشــمن نقــش ب ــر علیــه رزمنــدگان اســام ب ب

رزمنــدگان اســام بودنــد.
ماموریــت تــدارک رســاني بــه رزمنــدگان و پشــتیباني از آن هــا در آن ســوي ارونــدرود بــر عهــده جهــاد ســازندگي بــود. ســاخت »پــل بعثــت« و 
ســدهاي خاکــي بــر روي رودخانــه بهمن شــیر از توانمندي هــاي بســیار بــاالي مهندســي جنــگ حکایــت دارد کــه رزمنــدگان اســام دوشــادوش 

بــرادران جهــاد ســازندگي بــه طــور شــبانه روزي کارهــاي مهندســي را انجــام مي دادنــد.
بــه دنبــال تحــوالت جدیــد و تغییــر تــوازن بــه ســود ایــران، شــوراي امنیــت ســازمان ملــل در ســوم اســفند مــاه ۱۳۶۴ بــه تهیــه پیش نویــس و 
ــه دســت  ــرو شــد. ســرانجام پیروزي هــاي ب ــکا و فرانســه روب ــا مخالفــت آمری ــن پیش نویــس ب ــي ای ــدام کــرد، ول ــه مهــم اق صــدور یــک بیانی
آمــده در عملیــات والفجــر ۸ و نیــز اقدامــات دیپلماتیــک جمهــوري اســامي ایــران منجــر بــه آن شــد کــه شــوراي امنیــت در پیش نویــس اولیــه 

قطعنامــه بعــدي گامــي بــه ســوي خواســت هاي بــه حــق ایــران بــردارد.

عملیات کرباي ۴ 
عملیــات مي بایســت در ســاعت  ۲۲:۳۰ مــورخ ۶۵/۱۰/۳ آغــاز مي شــد. بــه همیــن خاطــر غواص هــاي خــودي ســاعاتي قبــل بــه درون آب رفتــه 
و بــه ســمت خــط دشــمن حرکــت کردنــد. در ایــن میــان، بــا توجــه بــه اطاعــات ارســال شــده توســط کشــور آمریــکا و منافقیــن بــه عــراق، 
دشــمن موانــع وســیعی را ایجــاد و در حالــت آماده بــاش و کمیــن قــرار داشــت، همیــن علــت باعــث شــد اهــداف نهایــی عملیــات کســب نشــود.

آنهــا ضمــن پرتــاب منــور، بــا تیربــار و خمپــاره بــه طــرف نیروهــاي ایــران شــلیک مي کردنــد. در مجمــوع، عملیــات خــارج از کنتــرل و هدایــت 
ــه محــض  ــوع وضعیــت و هوشــیاري و عکس العمــل دشــمن ب ــه ن ــا توجــه ب ــل از هــر دســتوري یگان هــا ب ــود و قب ــه ب ــرار گرفت فرماندهــي ق
رســیدن بــه ســاحل، درگیــري را آغــاز مي کردنــد. در ایــن حــال، رمــز عملیــات )یــا محمــد رســول اهلل )ص(( حــدود ســاعت  ۲۲:۴۵ اعــام شــد.

عملیات کرباي۵ )تثبیت موقعیت برتر سیاسي ـ نظامي جمهوري اسامي( 
ــزرگ کربــاي  ۵ و احتمــال  ــران در عملیــات ب »عملیــات کربــاي۵« ۱9 دي مــاه ســال ۱۳۶۵ آغــاز شــد .موفقیت هــاي جمهــوري اســامي ای
پیــروزي نظامــي قریب الوقــوع آن، دنیــا را بــه ایــن نتیجــه رســاند کــه راه هــاي بــه پایــان رســاندن جنــگ را بــا تصویــب قطعنامــه  ۵9۸ همــوار 

ســازد، قطعنامــه اي کــه در آن بــراي اولیــن بــار بــه نظــرات ایــران توجــه شــده بــود.
ــه لحــاظ  ــود، ب ــاو حاصــل شــده ب ــح ف ــا فت ــه ب ــي جمهــوري  اســامي ک ــر سیاســي - نظام ــت برت ــت موقعی ــاي  ۵ ضمــن تثبی ــات کرب عملی
پیشــروي در زمیــن منطقــه شــرق بصــره و نزدیــک شــدن رزمنــدگان اســام بــه شــهر بصــره و قــرار گرفتــن ایــن شــهر در بــرد توپخانــه قــواي 
جمهوري اســامي ایــران را در برابــر حمــات وســیع دشــمن بــه شــهرها و مــردم بي دفــاع، از موقعیــت مناســبي برخــوردار کــرد تــا بــا عملیــات 

بازدارنــده و اجــراي آتــش پرحجــم توپخانــه و »کاتیوشــا« روي شــهر بصــره، عــراق را از ادامــه حمــات بــه شــهرها منصــرف کنــد. 
انهــدام دشــمن در عملیــات کربــاي  ۵، بــه مراتــب بیــش از عملیــات والفجــر۸ بــود بــه گونــه اي کــه حتــي تحلیلگــران غــرب ناچــار از اعتــراف 
ــه گوشــه اي از ایــن مســئله شــدند. انهــدام دشــمن موجــب شــد علي رغــم اینکــه زمیــن شــلمچه از ارزشــمندي قابــل ماحظــه اي در زمینــه  ب

سیاســي ـ نظامــي برخــوردار بــود، دشــمن حفــظ نیــرو را بــر حفــظ و یــا بازپس گیــري مناطــق تصــرف شــده ترجیــح دهــد. 

عملیات کرباي 8
عملیــات کربــاي ۸ در فروردیــن ۶۶ و بــا رمــز مقــدس »یاصاحــب الزمان)عــج(« بــه منظــور پاســخگویي بــه شــرارت هاي عــراق در حملــه بــه 
تأسیســات و منابــع اقتصــادي کشــور و برهــم زدن امنیــت خلیــج فــارس، انهــدام ماشــین جنگــي و تحکیــم مواضــع بــه دســت آمــده در عملیــات 

کربــاي ۵، بــه مــدت ۴ روز در منطقــۀ بصــره توســط نیروهــاي ســپاه پاســداران آغــاز مي شــود.
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بازگشت اولین گروه اسراي ایراني 
روز ۲۶ مــرداد ســال ۱۳۶9، میهــن اســامي شــاهد حضــور اولیــن گــروه آزادگان ســرافرازي بــود کــه پــس از ســال ها اســارت در زنــدان  هــا و 

اســارتگاه هاي رژیــم بعــث عــراق، قــدم بــه خــاک پــاک میهــن اســامي خــود گذاشــتند. 

11--۵۵- برنامه هسته اي ایران- برنامه هسته اي ایران

برنامــه هســته اي ایــران کــه در ســال ۱۳۲9 آغــاز شــده بــود، در ســال ۱۳۵۳ بــا تأســیس ســازمان انــرژي اتمــي ایــران و امضــاي قــرارداد ســاخت 
نیــروگاه اتمــي بوشــهر شــکل جــدي بــه خــود گرفــت. ایــران در ســال ۱۳۳۷، بــه عضویــت آژانــس بین المللــي انــرژي اتمــي درآمــد و در ســال 
۱۳۴۷ پیمــان عــدم تکثیــر ســاح هاي هســته اي )ان پي تــي( را امضــاء کــرد و دو ســال بعــد، آن را در مجلــس شــوراي ملــي بــه تصویــب رســاند.

ــراي  ــي ب ــن ایران ــۀ ســوخت هســته اي توســط متخصصی ــر از تهی ــران، خب ــت ای ــخ ۲۰ بهمــن ۱۳۸۱، محمــد خاتمــي، رئیس جمهــور وق در تاری
ــه  ــق ب ــران موف ــه ای ــران، اعــام کــرد ک ــت ای ــژاد رئیس جمهــور وق ــن ۱۳۸۵  محمــود احمدي ن ــران داد و در فروردی نیروگاه هــاي هســته اي ای
غني ســازي اورانیــوم بــه میــزان ۳/۵ درصــد شده اســت. در تاریــخ ۲۶ بهمــن ۱۳9۰ ایــران از ســاخت میلــه ســوخت هســته اي ۲۰ درصــد غنــي 

شــده و بارگــذاري آن در رآکتــور تحقیقاتــي ۵ مــگا واتــي تهــران خبــر داد.

ترور دانشمندان هسته اي ایران
دشــمنان ملــت ایــران بــراي توقــف پیشــرفت هاي علمــي و فنــاوري ایــران  در طــول ایــن ســال ها دســت بــه یــک سلســله ترورهــاي هدفمنــد 
علیــه دانشــمندان هســته اي ایــران در طــي ســال هاي ۱۳۸۸ تــا ۱۳99 زدنــد کــه طــي ایــن عملیــات مجیــد شــهریاري، مصطفــي احمــدي روشــن، 
ــي  ــدون عباســي دوان ــا فری ــه شــهادت رســیدند، ام ــرد و محســن فخــري زاده ب ــژاد، رضــا قشــقایي ف ــوش رضایي ن مســعود علي محمــدي، داری

رئیــس وقــت ســازمان انــرژي اتمــي از تــرور جــان ســالم بــدر بــرد.
شــهید مســعود علي محمــدي: تــرور شــهید علــي محمــدي در انفجــار بمــب در قیطریــه تهــران در ۲۲ دي ۱۳۸۸ روي داد. در ایــن حادثــه 

ــه ســاختمان مجــاور وارد شــد.  ــه شــهادت رســید و دو فــرد دیگــر زخمــي شــدند و خســاراتي ب مســعود علي محمــدي ب
شــهید مجیــد شــهریاري: شــهید مجیــد شــهریاري دانشــمند فرزانــه و اســتاد فیزیــک هســته اي دانشــگاه شــهید بهشــتي ایــران یکــي دیگــر از 
دانشــمندان هســته اي ایــران اســت کــه در ۸ آذر ۱۳۸9 در تهــران توســط رژیــم صهیونیســتي و بــا همــکاري اطاعاتــي منافقیــن در یــک عملیــات 

تروریســتي بــه شــهادت رســید.
شــهید مصطفــي احمــدي روشــن: شــهید احمــدي روشــن نیــز دیگــر شــهید هســته اي اســت کــه در ۲۱ دي ۱۳9۰ پــس از خــروج از منــزل 

توســط یــک موتورســیکلت ســوار بــا چســباندن یــک بمــب مغناطیســي در خیابــان گل نبــي تهــران، میــدان کتابــي تــرور شــد.
شــهید داریــوش رضایــي نــژاد: او در اول مــرداد ۱۳9۰ توســط ســرویس جاسوســي رژیــم صهیونیســتي )موســاد(، در مقابــل چشــمان دختــرش 

آرمیتــا و همســرش بــه ضــرب گلولــه بــه شــهادت رســید.
شــهید رضــا قشــقایي فرد: شــهید رضــا قشــقایي فرد همزمــان بــا شــهید مصطفــي احمــدي روشــن در روز ۲۱ دي ســال ۱۳9۰ بــه شــهادت 
ــه بیمارســتان رســالت تهــران منتقــل مي شــود امــا علیرغــم تــاش پزشــکان، رضــا  ــه شــدت مجــروح شــده و ب رســید. رضــا قشــقایي فــرد ب

قشــقایي فــرد پــس از ســاعاتي بــه شــهادت رســید.
ــود. محســن  ــران و ســردار ســپاه پاســداران انقــاب اســامي ب ــاع جمهــوري اســامي ای ــر دف ــاون وزی ــري زاده: او مع ــن فخ ــهید محس ش
فخــری زاده در حالیکــه ریاســت ســازمان پژوهش هــاي نویــن دفاعــي را برعهــده داشــت، در ۷ آذر ۱۳99 تــرور شــد و در پــي شــدت جراحــات در 

بیمارســتان شــهید گردیــد.

11--66- سؤاالت فصل یک- سؤاالت فصل یک

 1 قانون اساسی چیست؟
قانون اساسی قانون تعیین کنندۀ نظام حاکم است، قانونی که مشخص می کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی ها و حقوق 

افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت هایی در برابر ملت دارند.

 2 مخالفت امام خمینی با کدام قانون باعث دستگیری و تبعید ایشان به ترکیه شد؟
قانون کاپیتوالسیون
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 3 در پی چه اتفاقی امام خمینی عید نوروز را روز عزا اعام کردند؟
واقعۀ مدرسۀ فیضیۀ قم

 4 آیا عضو سازمان بسیج یا سازمان فرهنگی دیگری هستید؟
..................................

 5 سازمان بسیج مستضعفین در چه سالی و با فرمان چه کسی تشکیل شد؟
سازمان بسیج مستضعفین با فرمان امام خمینی در سال ۱۳۵۸ تشکیل شد.

 6 نام پایگاه بسیج محل شما چیست؟
..................................

 7 راهپیمایی روز قدس در چه روزی انجام می شود؟
آخرین جمعۀ ماه مبارک رمضان

 8 نام بزرگترین عملیات هوایی ایران علیه عراق در جنگ تحمیلی چه بود؟
کمان 99

 9 در کدام عملیات خرمشهر ازاد شد؟
عملیات بیت المقدس

 10 در کدام عملیات صدام برای اولین بار از ساح شیمیایی استفاده کرد؟
عملیات محرم

 11 آخرین راهپیمایی که شرکت کردید، کدام بود؟
..................................

 12 نام دو دانشمند هسته ای که به شهادت رسیدند را بگویید.
مسعود علی محمدی و مجید شهریاری

 13 نیروهای ایران در جنگ تحمیلی در کدام عملیات فاو را تصرف کردند؟
عملیات والفجر ۸

 14 شهید محسن فخری زاده چه مقام دولتی داشتند؟
معاون وزیر دفاع بودند.

 15 در کدام عملیاُت تعداد زیادی از غواصان ایرانی به علت جاسوسی آمریکایی ها برای عراق به شهادت رسیدند؟
عملیات کربای ۴

 16 در زمان کدام رئیس جمهوُر ایران موفق به تولید سوخت هسته ای شد؟
محمد رضا خاتمی

 17 نیروهای ایران در کدام عملیاُت جزیرۀ مجنون را فتح کردند؟
عملیات خیبر

 18 در چه روزی دانشجویان خط امام النۀ جاسوسی آمریکا در تهران را تسخیر کردند؟
۱۳ آبان ۱۳۵۸
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22--11- قوۀ قضائیه- قوۀ قضائیه

قــوه ای اســت مســتقل کــه پشــتیبان حقــوق فــردی و اجتماعــی می باشــد و مســئول تحقــق بخشــیدن بــه عدالــت در ایــران اســت. رئیــس قــوۀ 
قضائیــه توســط رهبــر جمهــوری اســامی ایــران بــه مــدت ۵ ســال بــه ایــن ســمت منصــوب می شــود کــه بایــد عــادل و آگاه بــه امــور قضایــی 
و مدیــر و مدبــر و مجتهــد باشــد. ریاســت قــوۀ قضائیــه پــس از حجــه االســام رئیســی، در حــال حاضــر بــر عهــدۀ حجــه االســام غامحســین 

ــد. ــنی اژه ای می باش محس
نهادهای زیرمجموعۀ قوۀ قضاییه

- دیوان عالی کشور
- دادستانی کل کشور

- سازمان بازرسی کل کشور
- دیوان عدالت اداری

- سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
- سازمان قضائی نیروهای مسلح
- سازمان پزشکی قانونی کشور

- سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی تربیتی کشور

قوۀ قضاییه در قانون اساسی:
اصــل یکصــد و پنجــاه و ششــم: قــوه قضاییــه قــوه اي اســت مســتقل کــه پشــتیبان حقــوق فــردي و اجتماعــي و مســئول تحقــق بخشــیدن 

بــه عدالــت و عهــده دار وظایــف زیــر اســت:
۱- رســیدگي و صــدور حکــم در مــورد تظلمــات، تعدیــات، شــکایات، حــل و فصــل دعــاوي و رفــع خصومــات و اخــذ تصمیــم و اقــدام الزم در آن 

قســمت از امــور حســبیه کــه قانــون معیــن مي کنــد.
۲- احیاي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع.

۳- نظارت بر حسن اجراي قوانین.
۴- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجراي حدود و مقررات مدون جزایي اسام.

۵- اقدام مناسب براي پیشگیري از وقوع جرم و اصاح مجرمین.
ــام رهبــري  ــُي مق ــي و اداري و اجرای ــه امــور قضای ــه در کلی ــوه قضایی ــه منظــور انجــام مســئولیت هاي ق ــم: ب اصــل یکصــد و پنجــاه و هفت
یکنفــر مجتهــد عــادل و آگاه بــه امــور قضایــي و مدیــر و مدبــر را بــراي مــدت پنــج ســال بــه عنــوان رییــس قــوه قضاییــه تعییــن مي نمایــد کــه 

ــه اســت. ــوه قضایی ــام ق ــن مق عالي تری
اصل یکصد و پنجاه و هشتم: وظایف رییس قوه قضاییه به شرح زیر است :

۱- ایجاد تشکیات الزم در دادگستري به تناسب مسئولیت هاي اصل یکصد و پنجاه و ششم.
۲- تهیه لوایح قضایي متناسب با جمهوري اسامي.

۳- اســتخدام قضــات عــادل و شایســته و عــزل و نصــب آنهــا و تغییــر محــل ماموریــت و تعییــن مشــاغل و ترفیــع آنــان و ماننــد اینهــا از امــور 
اداري، طبــق قانــون.
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اصــل یکصــد و پنجــاه و نهــم: مرجــع رســمي تظلمــات و شــکایات دادگســتري اســت. تشــکیل دادگاه هــا و تعییــن صاحیــت آنهــا منــوط بــه 
حکــم قانــون اســت.

ــر  ــا قــوه مجریــه و قــوه مقننــه را ب ــه روابــط قــوه قضائیــه ب ــوط ب اصــل یکصــد و شــصتم: وزیــر دادگســتري مســئولیت کلیــه مســائل مرب
عهــده دارد و از میــان کســاني کــه رییــس قــوه قضاییــه بــه رییس جمهــور پیشــنهاد مي کنــد انتخــاب مي گــردد. رییــس قــوه قضاییــه مي توانــد 
اختیــارات تــام مالــي و اداري و نیــز اختیــارات اســتخدامي غیــر قضــات را بــه وزیــر دادگســتري تفویــض کنــد. در ایــن صــورت وزیــر دادگســتري 

داراي همــان اختیــارات و وظایفــي خواهــد بــود کــه در قوانیــن بــراي وزرا بــه عنــوان عالي تریــن مقــام اجرایــي پیشــبیني مي شــود.
ــر اجــراي صحیــح قوانیــن در محاکــم و ایجــاد وحــدت رویــه  ــه منظــور نظــارت ب اصــل یکصــد و شــصت و یکــم: دیــوان عالــي کشــور ب
ــد  ــن مي کن ــه تعیی ــوه قضایی ــر اســاس ضوابطــي کــه رییــس ق ــه آن محــول مي شــود، ب ــون ب ــق قان ــي و انجــام مســئولیت هایي کــه طب قضای

ــردد. ــکیل مي گ تش
اصــل یکصــد و شــصت و دوم: رییــس دیــوان عالــي کشــور و دادســتان کل بایــد مجتهــد عــادل و آگاه بــه امــور قضایــي باشــند و رییــس قــوه 

قضاییــه بــا مشــورت قضــات دیــوان عالــي کشــور  آنهــا را بــرای مــدت \نــج ســال بــه ایــن ســمت منصــوب می کنــد.
ــن در  ــح قوانی ــراي صحی ــور و اج ــان ام ــه حســن جری ــه نســبت ب ــوه قضایی ــر اســاس حــق نظــارت ق ــارم: ب ــاد و چه ــد و هفت ــل یکص اص
ــارات و  ــه تشــکیل مي گــردد. حــدود اختی ــوه قضایی ــر نظــر رییــس ق ــام “ســازمان بازرســي کل کشــور” زی ــه ن دســتگاه هاي اداري، ســازماني ب

ــد. ــن مي کن ــون تعیی ــازمان را قان ــن س ــف ای وظای
اصــل یکصــد و چهــل و دوم: دارایــي رهبــر، رییس جمهــور، معاونــان رییس جمهــور، وزیــران و همســر و فرزنــدان آنــان قبــل و بعــد از خدمــت، 

توســط رییــس قــوه قضاییــه رســیدگي مي شــود کــه بــر خــاف حــق، افزایــش نیافتــه باشــد.

22--22- قوۀ مجریه- قوۀ مجریه

قــوه مجریــه یکــی از قــوای حاکــم در جمهــوری اســامی ایــران اســت کــه زیــر نظــر والیــت فقیــه بــر طبــق قانــون اساســی عمــل می کنــد. 
رئیــس ایــن قــوه پــس از مقــام رهبــری عالیتریــن مقــام رســمی کشــور اســت و مســئولیت اجــرای قانــون اساســی و ریاســت ایــن قــوه را جــز در 

مــواردی کــه بطــور مســتقیم بــه رهبــری مربــوط می شــود، بــر عهــده دارد.

وظایف و اختیارات رئیس جمهور:
۱- اجــرای قانــون اساســی: به منظــور پاســداری از قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران و در اجــرای اصــل یکصــد و ســیزدهم قانــون 
اساســی، رئیــس جمهــور از طریــق نظــارت، کســب اطــاع، بازرســی، پیگــری، بررســی و اقدامــات الزم، مســئول اجــرای قانــون اساســی می باشــد.

۲- ریاســت هیــات وزیــران: مســئولیت وزیــران بــا رئیــس جمهــور اســت. او بــر کار وزیــران نظــارت دارد و بــا اتخــاذ تدابیــر الزم بــه هماهنــگ 
ــرا  ــن را اج ــن و قوانی ــت را تعیی ــی دول ــط مش ــه و خ ــران، برنام ــکاری وزی ــا هم ــردازد و ب ــت می پ ــات دول ــران و هی ــای وزی ــاختن تصمیم ه س

می کنــد.
۳- امضــای مصوبــات مجلــس یــا نتیجــه همــه پرســی: رئیــس جمهــور موظــف اســت مصوبــات مجلــس یــا نتیجــه همــه پرســی را پــس 
ــا امضــا و  ــار مســووالن بگــذارد. حداکثــر مهلــت از زمــان ابــاغ ت ــرای اجــرا در اختی ــه وی، امضــا کنــد و ب از طــی مراحــل قانونــی و ابــاغ ب

دســتور بــه اجــرای آن پنــج روز اســت.
۴- در خواســت تعویــق انتخابــات مجلــس: بمنظــور اجــرای اصــل ۶۸ قانــون اساســی در زمــان جنــگ و اشــغال نظامــی کشــور چنانچــه 
برگــزاری انتخابــات در یــک یــا چنــد حــوزه امــکان پذیــر نباشــد، رئیــس جمهــور موظــف اســت درخواســت توقــف انتخابــات در نقــاط اشــغال 

شــده یــا تمامــی کشــور را بــا ذکــر مــدت، کتبــا بــه مجلــس شــورای اســامی جهــت اخــذ تصمیــم پیشــنهاد کنــد.
۵- مســوولیت برنامــه و بودجــه و امــور اداری و اســتخدامی: رئیــس جمهــور مســئولیت امــور اداری و اســتخدامی کشــور را مســتقیما بــر 
ــوان  ــام شــده و بعن ــن دو ســازمان در حــال حاضــر ادغ ــه ای ــر اســت ک ــده دیگــری بگــذارد. الزم بذک ــا را بعه ــد اداره آنه عهــده دارد و می توان

ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی کشــور نــام گرفتــه اســت.
6- مسئولیت روابط خارجی: رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی نظام در خارج از کشور و روابط بین الملل است.

7- اعطــای نشــان دولتــی: یکــی از راه هــای تشــویق و تقدیــر از خدمــات افــراد، اعطــای نشــان اســت کــه بطــور معمــول بــرای انجــام امــور 
فــوق العــاده و کارهــای مهــم اعطــا می شــود و بــرای اینکــه اهمیــت و ارزش بیشــتری بــه آن داده شــود، اعطــای آن بــه رئیــس مملکــت واگــذار 
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می شــود.
8- عضویت در شورای موقت رهبری: در صورت فوت، کناره گیری یا عزل رهبر تا معرفی رهبر جدید.

9- ریاست شورای عالی امنیت ملی

۱0- مســئولیت تشــکیل شــورای بازنگــری قانــون اساســی: در مــوارد ضــرورت، مقــام رهبــری پــس از مشــورت بــا مجمــع تشــخیص 
مصلحــت نظــام، طــی حکمــی خطــاب بــه رئیــس جمهــور مــوارد اصــاح یــا تتمیــم قانــون اساســی را بــه شــورای بازنگــری قانــون اساســی 

ــود. ــون اساســی تشــکیل می ش ــر اســاس اصــل ۱۷۷ قان ــورا ب ــن ش ــد. ای پیشــنهاد می کن
۱۱- تعیین دو نماینده در شورای نظارت صدا و سیما

قوه مجریه در قانون اساسی
اصــل یکصــد و ســیزدهم: پــس از مقــام رهبــري رییس جمهــور، عالي تریــن مقــام رســمي کشــور اســت و مســئولیت اجــراي قانــون اساســي 

و ریاســت قــوه مجریــه را جــز در امــوري کــه مســتقیمًا بــه رهبــري مربــوط مي شــود، بــر عهــده دارد.
اصــل یکصــد و چهاردهــم: رییس جمهــور بــراي مــدت چهــار ســال بــا راي مســتقیم مــردم انتخــاب  مي شــود و انتخــاب مجــدد او بــه صــورت 

متوالــي تنهــا بــراي یــک دوره بامانــع اســت.
اصل یکصد و پانزدهم: رییس جمهور باید از میان رجال مذهبي و سیاسي که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:

ــران و  ــه مبانــي جمهــوري اســامي ای ــر، داراي حســن ســابقه و امانــت و تقــوي، مومــن و معتقــد ب ــر و مدب ــران، مدی ــع ای ایرانــي االصــل، تاب
مذهــب رســمي کشــور.

اصــل یکصــد و هفدهــم: رییس جمهــور بــا اکثریــت مطلــق آراء شــرکت کنندگان، انتخــاب مي شــود، ولــي هــرگاه در دور نخســت هیــچ یــک 
از نامزدهــا چنیــن اکثریتــي بــه دســت نیــاورد، روز جمعــه هفتــه بعــد بــراي بــار دوم راي گرفتــه مي شــود.

در دور دوم، تنهــا دو نفــر از نامزدهــا کــه در دور نخســت آرا بیشــتري داشــته اند شــرکت مي کننــد، ولــي اگــر بعضــي از نامزدهــاي دارنــده آراي 
ــراي انتخــاب  ــر کــه در دور نخســت بیــش از دیگــران راي داشــته اند، ب ــه، دو نف ــان بقی ــات منصــرف شــوند، از می بیشــتر، از شــرکت در انتخاب

ــوند. ــي مي ش ــدد معرف مج
اصــل یکصــد و هجدهــم: مســئولیت نظــارت بــر انتخابــات ریاســت جمهــوري طبــق اصــل نــود و نهــم بــر عهــده شــوراي نگهبــان اســت ولــي 

قبــل از تشــکیل نخســتین شــوراي نگهبــان بــر عهــده انجمــن نظارتــي اســت کــه قانــون تعییــن مي کنــد.
ــاون اول  ــد. مع ــته باش ــي داش ــود معاونان ــي خ ــف قانون ــام وظای ــراي انج ــد ب ــور مي توان ــارم: رییس جمه ــت و چه ــد و بیس ــل یکص اص

ــت. ــد داش ــده خواه ــه عه ــا را ب ــایر معاونت ه ــي س ــئولیت هماهنگ ــران و مس ــات وزی ــت وي اداره هی ــا موافق ــور ب رییس جمه
ــا و  ــایر دولت ه ــا س ــران ب ــت ای ــاي دول ــا و قرارداده ــا، موافقتنامه ه ــه نامه ه ــا، مقاول ــاي عهدنامه ه ــم: امض ــت و پنج ــد و بیس ــل یکص اص
ــده  ــا نماین ــا رییس جمهــور ی ــه اتحادیه هــاي بین المللــي پــس از تصویــب مجلــس شــوراي اســامي ب ــوط ب همچنیــن امضــاي پیمان هــاي مرب

قانونــي او اســت.
اصــل یکصــد و بیســت و ششــم: رییس جمهــور، مســئولیت امــور برنامــه و بودجــه و امــور اداري و اســتخدامي کشــور را مســتقیمًا بــر عهــده 

دارد و مي توانــد اداره آنهــا را بــه عهــده دیگــري بگــذارد.
اصــل یکصــد و ســي ام: رییس جمهــور اســتعفاي خــود را بــه رهبــر تقدیــم مي کنــد و تــا زمانــي کــه اســتعفاي او پذیرفتــه نشــده اســت بــه 

انجــام وظایــف خــود ادامــه مي دهــد.
ــر  ــا تغیی ــوند ب ــي مي ش ــس معرف ــه مجل ــاد ب ــن راي اعتم ــراي گرفت ــن و ب ــور تعیی ــط رییس جمه ــوم: وزرا، توس ــي و س ــد و س ــل یکص اص
ــد. ــن مي کن ــون معی ــان را قان ــک از آن ــر ی ــارات ه ــران و حــدود اختی ــداد وزی ــراي وزرا الزم نیســت. تع ــد ب ــاد جدی ــن راي اعتم ــس، گرفت مجل

اصــل یکصــد و ســي و چهــارم: ریاســت هیــات وزیــران بــا رییس جمهــور اســت کــه بــر کار وزیــران نظــارت دارد و بــا اتخــاذ تدابیــر الزم بــه 
ــت را تعییــن و قوانیــن  ــران، برنامــه و خــط مشــي دول ــا همــکاري وزی ــردازد و ب ــران و هیــات دولــت مي  پ هماهنــگ ســاختن تصمیم هــاي وزی

ــد. ــرا مي کن را اج
در مــوارد اختاف نظــر و یــا تداخــل در وظایــف قانونــي دســتگاه هاي دولتــي در صورتــي کــه نیــاز بــه تفســیر یــا تغییــر قانــون نداشــته باشــد، 
تصمیــم هیــات وزیــران کــه بــه پیشــنهاد رییس جمهــور اتخــاذ مي شــود، الزم االجــرا اســت. رییس جمهــور در برابــر مجلــس مســئول اقدامــات 

ــت. ــران اس هیات وزی
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هیئت وزیران
وزراء پــس از تعییــن توســط رئیس جمهــور و اخــذ رأی اعتمــاد از مجلــس شــورای اســامی، هیئتــی را تشــکیل می دهنــد کــه هیئــت وزیــران یــا 
ــود.  ــوب می ش ــازمان اداری محس ــام س ــن مق ــت عالی تری ــت دول ــور، هیئ ــس از رئیس جمه ــود. پ ــده می ش ــت نامی ــه دول ــت و کابین ــأت دول هی

ــا رئیس جمهــور اســت. ریاســت هیئــت وزیــران ب
ــی  ــور، وزرای ــر رئیس جمه ــس دفت ــور، رئی ــاون اول رئیس جمه ــور، مع ــد از: رئیس جمه ــران عبارتن ــوری اســامی ای ــت جمه ــت دول اعضــای هیئ
کــه از مجلــس رأی اعتمــاد گرفته انــد )شــامل بــر ۱9 وزیــر(، معــاون حقوقــی رئیس جمهــور، معــاون امــور مجلــس رئیس جمهــور، معــاون اجرایــی 
ــاوری رئیس جمهــور، رئیــس  ــاون علمــی و فن ــاون اقتصــادی رئیس جمهــور، مع ــواده رئیس جمهــور، مع ــان و خان ــور زن ــاون ام رئیس جمهــور، مع
ســازمان انــرژی اتمــی، رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، رئیــس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران، رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور، 

رئیــس ســازمان امــور اداری و اســتخدامی، دبیــر هیئــت دولــت.
مســئولیت هیئــت وزیــران: »هــر یــک از وزیــران مســئول وظائــف خــاص خویــش در برابــر رئیــس جمهــور و مجلــس اســت؛ و در امــوری کــه 

بــه تصویــب هیــأت وزیــران می رســد، مســئول اعمــال دیگــران نیــز هســت.« )اصــل ۱۳۷ قانــون اساســی(
»رییس جمهــور مي توانــد وزرا را عــزل کنــد و در ایــن صــورت بایــد بــراي وزیــر یــا وزیــران جدیــد از مجلــس راي اعتمــاد بگیــرد، و در صورتــي 
ــراي هیــات  ــه دولــت نیمــي از هیــات وزیــران تغییــر نمایــد بایــد مجــدداً از مجلــس شــوراي اســامي ب کــه پــس از احــراز اعتمــاد مجلــس ب

وزیــران تقاضــاي راي اعتمــاد کنــد.« )اصــل ۱۳۶ قانــون اساســی(

وزارتخانه ها
ــودکان و  ــوزش ک ــئولیت آم ــه مس ــت ک ــران اس ــوري ای ــوزش کش ــازمان آم ــام س ــرورش ن ــوزش و پ ــرورش: وزارت آم ــوزش و پ وزارت آم
نوجوانــان و نیــز تربیــت آمــوزگار را در ایــن کشــور بــر عهــده دارد.  وزارت آمــوزش و پــرورش وظیفــۀ آمــوزش رایــگان همــۀ افــراد در مقاطــع 
پیــش دبســتان، دبســتان، دورۀ اول متوســطه، دورۀ دوم متوســطه و همچنیــن ادارۀ دانشــگاه فرهنگیــان بــراي تربیــت معلــم و دانشــگاه تربیــت 
دبیــر شــهید رجایــي را بــر عهــده دارد. همچنیــن تمامــي مهــد کودک هــا بایــد بــراي فعالیــت خــود از وزارت آمــوزش و پــرورش مجــوز بگیرنــد.

ــاخت ها و  ــعه زیرس ــزي، پشــتیباني و توس ــات، مســئول برنامه ری ــاوري اطاع ــات و فن ــات: وزارت ارتباط ــاوري اطاع ــات و فن وزارت ارتباط
ــران اســت. ــي ای ــي و اطاعات ــي مخابرات توانایي هــاي مل

ــي و  ــات امنیت ــردازش اطاع ــردآوري و پ ــئولیت گ ــا( مس ــار: واج ــران )به اختص ــامي ای ــوري اس ــات جمه ــات : وزارت اطاع وزارت اطاع
ــده دارد. ــم را برعه ــا تروریس ــارزه ب ــي و مب ــاي ضدجاسوس ــات، فعالیت ه ــت اطاع ــرزي، حفاظ برون م

ــراي  ــور، اج ــي کش ــادي و مال ــت هاي اقتص ــم سیاس ــئول تنظی ــي مس ــادي و دارای ــور اقتص ــي: وزارت ام ــادي و دارای ــور اقتص وزارت ام
سیاســت هاي مالیاتــي و برنامــه همکاري هــاي اقتصــادي و ســرمایه گذاري هاي مشــترک بــا کشــورهاي دیگــر اســت.

وزارت امور خارجه: وزارت امور خارجه بنا بر نیاز به ارتباط دنیاي خارج از هر یک کشور از طریق دیپلماسي، تأسیس شده  است.

ــز  ــر مراک ــت و نظــارت ب ــر مدیری ــوزش پزشــکي، عــاوه ب ــان و آم ــکي: وزارت بهداشــت، درم ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم وزارت بهداش
ــت.  ــده دار اس ــکي را عه ــوم پزش ــگاه هاي عل ــت دانش ــور، مدیری ــي کش ــتي و درمان بهداش

وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــي: وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــي ایــران در راســتاي طــرح کوچک ســازي دولــت بــا ادغــام ســه وزارت 
رفــاه و تأمیــن اجتماعــي، کار و امــور اجتماعــي، و تعــاون تشــکیل شــد.

وزارت جهاد کشاورزي: وزارت جهاد کشاورزي با ادغام دو وزارتخانه جهاد سازندگي و وزارتخانه کشاورزي تشکیل شد.

وزارت دادگســتري: بــه موجــب اصــل یکصــد و شــصتم قانــون اساســي، ایــن وزارتخانــه »مســئولیت کلیــه مســائل مربوطــه بــه روابــط قــوه 
قضائیــه بــا قــوه مجریــه و قــوه مقننــه را بــر عهــده دارد و از میــان کســاني کــه رئیــس قــوه قضائیــه بــه رئیس جمهــور پیشــنهاد مي کنــد انتخــاب 

مي گــردد.« وزیــر دادگســتري تنهــا وزیــري اســت کــه بــراي انتخــاب بــه ایــن ســمت، نیازمنــد کســب اعتمــاد روســاي هــر ســه قــوه اســت.
ــتیباني و  ــي، پش ــزي، هماهنگ ــئول برنامه ری ــلح مس ــاي مس ــتیباني نیروه ــاع و پش ــلح: وزارت دف ــاي مس ــتیباني نیروه ــاع و پش وزارت دف
گســترش تــوان دفاعــي نیروهــاي مســلح ایــران اســت. وظیفــه تجهیــز نیروهــاي دفاعــي بــراي مقابلــه بــا تهدیــدات احتمالــي بــر عهــده ایــن 

ــه  اســت. وزارتخان
وزارت راه و شهرســازي: وزارت راه و شهرســازي بــا ادغــام وزارت راه و ترابــري و وزارت مســکن و شهرســازي بوجــود آمــد. ایــن وزارت متولــي 
ادارۀ امــور حمــل و نقــل زمینــي، دریایــي و هوایــي در محــدودۀ داخلــي کشــور و ارتباطــات ترابــري میــان ایــران و دیگــر کشــورهاي جهــان و 
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ــد. ــازي مي باش ــکن و شهرس ــوزه مس ــت گذاري در ح سیاس
ــود، در  ــده مي ش ــز خوان ــت نی ــرواژه، وزارت صم ــورت س ــه  ص ــه ب ــارت ک ــدن و تج ــت، مع ــارت: وزارت صنع ــدن و تج ــت، مع وزارت صنع

ــد. ــکیل گردی ــادن تش ــع و مع ــي، صنای ــۀ بازرگان ــام دو وزارتخان ــا ادغ ــت ب ــازي دول ــرح کوچک س ــتاي ط راس
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوري: وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوري، مســئول انســجام بخشــیدن بــه امــور اجرایــي، سیاســت گذاري نظــام 

علمــي، تحقیقاتــي و فنــاوري ایــران اســت.
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامي: وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامي به عنــوان یکــي از متولیــان حــوزه فرهنــگ و هنــر، وظیفه سیاســت گذاري 
ــه از شــمار  ــن وزارتخان ــراي نظــام جمهــوري اســامي را برعهــده دارد. ای ــات ب ــگ اســامي و تبلیغ در زمینه هــاي اطاع رســاني، اشــاعه فرهن

زیــادي معاونــت، مرکــز و ســازمان تشــکیل شده اســت.
ــردازد.  ــران مي پ ــامي ای ــوري اس ــرزي جمه ــور درون م ــه اداره ام ــه ب ــت، ک ــي اس ــتگاه دولت ــک دس ــام ی ــور ن ــور: وزارت کش وزارت کش
اســتانداري ها و فرمانداري هــا از زیرمجموعه هــاي وزارت کشــور محســوب مي شــوند و از مهمتریــن وظایــف ایــن وزارتخانــه برگــزاري انتخابــات 

اســت. وزیــر کشــور اغلــب جانشــین فرمانــده کل قــوا در نیــروي انتظامــي و رئیــس شــوراي امنیــت کشــور اســت.
وزارت نفــت جمهــوري اســامي ایــران: وزارت نفــت، وظیفــۀ اعمــال اصــل مالکیــت و حاکمیــت ملــي ایــران بــر ذخایــر و منابــع نفــت و گاز، 

همچنیــن تفکیــک وظایــف حاکمیتــي در اداره و توســعه صنعــت نفــت و گاز کشــور را برعهــده دارد.
وزارت ورزش و جوانان: وزارت ورزش و جوانان از ادغام سازمان تربیت بدني و سازمان ملي جوانان تشکیل شد. 

ــدهاي  ــرق، س ــاي ب ــردازد. نیروگاه ه ــات آن مي پ ــي و تأسیس ــرژي الکتریک ــداري ان ــش و نگه ــد، پخ ــور تولی ــه ام ــن وزارت ب ــرو: ای وزارت نی
ــد. ــرار دارن ــه ق ــن وزراتخان ــت ای ــر مدیری ــره زی ــاني و غی ــرق رس ــبکه هاي ب ــي، ش برقاب

وزارت میــراث فرهنگــي، گردشــگري و صنایــع دســتي: وزارت میــراث فرهنگــي، گردشــگري و صنایــع دســتي وظیفــۀ ادارۀ مســائل مربــوط 
بــه آثــار تاریخــي و باســتاني ایــران و نیــز مدیریــت گردشــگري ایــران را برعهــده دارد. ایــن وزارتخانــه ســال ۱۳9۸ در قالــب ســازمان میــراث 

فرهنگــي، صنایــع دســتي و گردشــگري و در زیــر مجموعــۀ دولــت فعالیــت مي کــرد.

22--33- قوۀ مقننه- قوۀ مقننه

قــّوه مقننــه جمهــوری اســامی ایــران یکــی از ســه قــّوه نظــام جمهــوری اســامی ایــران اســت کــه کار تهّیــه و تصویــب قوانیــن عمومــی کشــور 
را بــر عهــده دارد. قــّوه مقننــه از دو رکــن تشــکیل شده اســت:

مجلــس شــورای اســامی: کــه در آن نماینــدگان منتخــب مجلــس، قوانیــن مــورد نیــاز کشــور را تهّیــه، تعدیــل و تصویــب می کننــد. اعضــای 
ــدگان مجلــس در حــال حاضــر )ســال ۱۴۰۱( ۲9۰ نفــر  ــار انتخــاب می شــوند. تعــداد نماین مجلــس شــورای اســامی هــر چهــار ســال یــک ب

اســت و ریاســت آن بــه عهــدۀ آقــای محمدباقــر قالیبــاف اســت.
شــورای نگهبــان: کار نظــارت بــر مصوبــات مجلــس شــورای اســامی و انطبــاق آن هــا بــا قانــون اساســی و شــرع را بــر عهــده دارد. ایــن شــورا 
مرکــب از ۱۲ نفراســت. ۶ نفــر فقیــه کــه از ســوی رهبــر جمهــوری اســامی انتخــاب می شــوند و ۶ نفــر حقوقــدان کــه از طــرف قــّوه قضاییــه 
بــه مجلــس معرفــی می شــوند. تفســیر قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران و تأییــد انطبــاق مصّوبــات مجلــس بــا رأی ســه چهــارم فقهــای 

ایــن شــورا صــورت می گیــرد.

قوۀ مقننه در قانون اساسی
ــا راي مخفــي انتخــاب مي شــوند، تشــکیل  ــه طــور مســتقیم و ب ــت کــه ب ــدگان مل اصــل شــصت و دوم: مجلــس شــوراي اســامي از نماین

ــرد. ــد ک ــن خواه ــون معی ــات را قان ــت انتخاب ــوندگان و کیفی ــدگان و انتخاب ش ــرایط انتخاب کنن ــردد. ش مي گ
اصــل شــصت و ســوم: دوره نمایندگــي مجلــس شــوراي اســامي چهــار ســال اســت. انتخابــات هــر دوره بایــد پیــش از پایــان دوره قبــل برگــزار 

شــود، بــه طــوري کــه کشــور در هیــچ زمــان بــدون مجلــس نباشــد.
اصــل شــصت و چهــارم: عــده نماینــدگان مجلــس شــوراي اســامي دویســت و هفتــاد نفــر اســت، از تاریــخ همــه پرســي ســال یک هــزار و 
ســیصد و شــصت و هشــت هجــري شمســي پــس از هــر ده ســال، بــا در نظــر گرفتــن عوامــل انســاني، سیاســي، جغرافیایــي و نظایــر آنهــا حداکثــر 

بیســت نفــر نماینــده مي توانــد اضافــه شــود.
زرتشــتیان و کلیمیــان هــر کــدام یــک نماینــده و مســیحیان آشــوري و کلدانــي مجموعــًا یــک نماینــده و مســیحیان ارمنــي جنــوب و شــمال هــر 
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کــدام یــک نماینــده انتخــاب مي کننــد. محــدوده حوزه هــاي انتخابیــه و تعــداد نماینــدگان را قانــون معیــن مي کنــد.
اصل هفتاد و یکم: مجلس شوراي اسامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع کند.

اصــل هفتــاد و ســوم: شــرح و تفســیر قوانیــن عــادي در صاحیــت مجلــس شــوراي اســامي اســت. مفــاد ایــن اصــل مانــع از تفســیري کــه 
دادرســان، در مقــام تمیــز حــق، از قوانیــن مي کننــد نیســت.

اصــل هفتــاد و چهــارم: لوایــح قانونــي پــس از تصویــب هیــات وزیــران بــه مجلــس تقدیــم مي شــود و طرح هــاي قانونــي بــه پیشــنهاد حداقــل 
پانــزده نفــر از نماینــدگان، در مجلــس شــوراي اســامي قابــل طــرح اســت.

اصل هفتاد و ششم: مجلس شوراي اسامي حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.

ــس شــوراي اســامي  ــب مجل ــه تصوی ــد ب ــي بای ــه نامه هــا، قراردادهــا و موافقت نامه هــاي بین الملل ــم: عهدنامه هــا، مقاول ــاد و هفت ــل هفت اص
. سد بر

اصــل هشــتاد و چهــارم: هــر نماینــده در برابــر تمــام ملــت مســئول اســت و حــق دارد در همــه مســائل داخلــي و خارجــي کشــور اظهــار نظــر 
. ید نما

اصــل هشــتاد و هفتــم: رییس جمهــور بــراي هیــات وزیــران پــس از تشــکیل و پیــش از هــر اقــدام دیگــر بایــد از مجلــس راي اعتمــاد بگیــرد. 
در دوران تصــدي نیــز در مــورد مســائل مهــم و مــورد اختــاف مي توانــد از مجلــس بــراي هیــات وزیــران تقاضــاي راي اعتمــاد کنــد.

اصل هشتاد و نهم:

ــد،  ــتیضاح کنن ــک از وزرا را اس ــر ی ــا ه ــران ی ــات وزی ــد هی ــه الزم مي دانن ــواردي ک ــد در م ــوراي اســامي مي توانن ــس ش ــدگان مجل ۱- نماین
اســتیضاح وقتــي قابــل طــرح در مجلــس اســت کــه بــا امضــاي حداقــل ده نفــر از نماینــدگان بــه مجلــس تقدیــم شــود. هیــات وزیــران یــا وزیــر 
مــورد اســتیضاح بایــد ظــرف مــدت ده روز پــس از طــرح آن در مجلــس حاضــر شــود و بــه آن پاســخ گویــد و از مجلــس راي اعتمــاد بخواهــد. در 
صــورت عــدم حضــور هیــات وزیــران یــا وزیــر بــراي پاســخ، نماینــدگان مزبــور دربــاره اســتیضاح خــود توضیحــات الزم را مي دهنــد و در صورتــي 
کــه مجلــس مقتضــي بدانــد اعــام راي عــدم اعتمــاد خواهــد کــرد. اگــر مجلــس راي اعتمــاد نــداد هیــات وزیــران یــا وزیــر مــورد اســتیضاح 
عــزل مي شــود. در هــر دو صــورت، وزراي مــورد اســتیضاح نمي تواننــد در هیــات وزیرانــي کــه بافاصلــه بعــد از آن تشــکیل مي شــود عضویــت 

پیــدا کننــد.
۲- در صورتــي کــه حداقــل یــک ســوم از نماینــدگان مجلــس شــوراي اســامي، رییــس جمهــور را در مقــام اجــراي وظایــف مدیریــت قــوه مجریــه 
و اداره امــور اجرایــي کشــور مــورد اســتیضاح قــرار دهنــد، رییس جمهــور بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه پــس از طــرح آن در مجلــس حاضــر شــود و 
در خصــوص مســائل مطــرح شــده توضیحــات کافــي بدهــد. در صورتــي کــه پــس از بیانــات نماینــدگان مخالــف و موافــق و پاســخ رییس جمهــور، 
اکثریــت دو ســوم کل نماینــدگان بــه عــدم کفایــت رییس جمهــور راي دادنــد، مراتــب جهــت اجــراي بنــد ۱۰ اصــل یکصــد و دهــم بــه اطــاع 

مقــام رهبــري مي رســد.
ــه  ــًا ب ــد شــکایت خــود را کتب ــا قــوه قضائیــه داشــته باشــد، مي توان ــه ی ــا قــوه مجری ــودم: هــر کــس شــکایتي از طــرز کار مجلــس ی اصــل ن
مجلــس شــوراي اســامي عرضــه کنــد. مجلــس موظــف اســت بــه ایــن شــکایات رســیدگي کنــد و پاســخ کافــي دهــد و در مــواردي کــه شــکایت 
بــه قــوه مجریــه یــا قــوه قضائیــه مربــوط اســت، رســیدگي و پاســخ کافــي از آنهــا بخواهــد و در مــدت متناســب نتیجــه را اعــام نمایــد و در 

مــوردي کــه مربــوط بــه عمــوم باشــد بــه اطــاع عامــه برســاند.
اصــل نــود و یکــم: بــه منظــور پاســداري از احــکام اســام و قانــون اساســي از نظــر عــدم مغایــرت مصوبــات مجلــس شــوراي اســامي بــا آنهــا، 

شــورایي بــه نــام شــوراي نگهبــان بــا ترکیــب زیــر تشــکیل مي شــود:
۱- شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبري است.

۲- شــش نفــر حقوقــدان، در رشــته هاي مختلــف حقوقــي، از میــان حقوقدانــان مســلماني کــه بــه وســیله رییــس قــوه قضائیــه بــه مجلــس شــوراي 
اســامي معرفــي مي شــوند و بــا راي مجلــس انتخــاب مي گردنــد.

اصــل نــود و دوم: اعضــاي شــوراي نگهبــان بــراي مــدت شــش ســال انتخــاب مي شــوند، ولــي در نخســتین دوره پــس از گذشــتن ســه ســال، 
نیمــي از اعضــاي هــر گــروه بــه قیــد قرعــه تغییــر مي یابنــد و اعضــاي تــازه اي بــه جــاي آنهــا انتخــاب مي شــوند.

ــه  ــب اعتبارنام ــورد تصوی ــر در م ــدارد، مگ ــي ن ــار قانون ــان اعتب ــوراي نگهب ــود ش ــدون وج ــوراي اســامي ب ــس ش ــوم: مجل ــود و س ــل ن اص
ــان. ــوراي نگهب ــاي ش ــدان اعض ــر حقوق ــش نف ــاب ش ــدگان و انتخ نماین
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اصــل نــود و چهــارم: کلیــه مصوبــات مجلــس شــوراي اســامي بایــد بــه شــوراي نگهبــان فرســتاده شــود. شــوراي نگهبــان موظــف اســت آن 
را حداکثــر ظــرف ده روز از تاریــخ وصــول از نظــر انطبــاق بــر موازیــن اســام و قانــون اساســي مــورد بررســي قــرار دهــد و چنانچــه آن را مغایــر 

ببینــد بــراي تجدیــد نظــر بــه مجلــس بازگردانــد. در غیــر ایــن صــورت مصوبــه قابــل اجــرا اســت.
اصــل نــود و ششــم: تشــخیص عــدم مغایــرت مصوبــات مجلــس شــوراي اســامي بــا احــکام اســام بــا اکثریــت فقهــاي شــوراي نگهبــان و 

تشــخیص عــدم تعــارض آنهــا بــا قانــون اساســي بــر عهــده اکثریــت همــه اعضــاي شــوراي نگهبــان اســت.
اصل نود و هشتم: تفسیر قانون اساسي به عده شوراي نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام مي شود.

اصــل نــود و نهــم: شــوراي نگهبــان نظــارت بــر انتخابــات مجلــس خبــرگان رهبــري، ریاســت جمهــوري، مجلــس شــوراي اســامي و مراجعــه 
بــه آرا عمومــي و همــه پرســي را بــر عهــده دارد.

22--۴۴- مجمع تشخیص مصلحت نظام - مجمع تشخیص مصلحت نظام 

مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، نهــادی باالدســتی در نظــام جمهــوری اســامی ایــران اســت کــه بــرای حــل اختافــات مجلــس شــورای 
اســامی و شــورای نگهبــان و همچنیــن تدویــن سیاســت های کلــی نظــام تأســیس شــد. ایــن مجمــع نخســتین بار در ۱۳۶۶ بــه دســتور امــام 
خمینــی و صرفــًا بــرای حــل اختــاف مجلــس و شــورای نگهبــان تأســیس شــد. در اصاحیــه قانــون اساســی در ســال ۱۳۶۸ ایــن مجمــع شــکل 
قانونــی پیــدا کــرد و دو مــورد نیــز بــه وظایــف آن افــزوده شــد: حــل معضاتــی کــه از راه هــای عــادی قابــل حــل نیســتند و همچنیــن ارائــه 
ــز دارد کــه  ــارات مقطعــی دیگــری نی ــه رهبــری، در تعییــن سیاســت های کلــی نظــام. مجمــع تشــخیص مصلحــت، وظایــف و اختی مشــورت ب
مهم تریــن آن دخالــت در تعییــن اعضــای شــورای موقــت رهبــری اســت. مجمــع تشــخیص مصلحــت را بــه منزلــه قائــم مقــام یــا بــازوی رهبــری 

ــمرده اند. ــی ش ــای سیاس ــن نهاده و از مهم تری

مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی
اصــل یکصــد و دوازدهــم: مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــراي تشــخیص مصلحــت در مــواردي کــه مصوبــه مجلــس شــوراي اســامي را 
شــوراي نگهبــان خــاف موازیــن شــرع و یــا قانــون اساســي بدانــد و مجلــس بــا در نظــر گرفتــن مصلحــت نظــام، نظــر شــوراي نگهبــان را تامیــن 
نکنــد و مشــاوره در امــوري کــه رهبــري بــه آنــان ارجــاع مي دهــد و ســایر وظایفــي کــه در ایــن قانــون ذکــر شــده اســت بــه دســتور رهبــري 
تشــکیل مي شــود. اعضــا ثابــت و متغیــر ایــن مجمــع را مقــام رهبــري تعییــن مي نمایــد. مقــررات مربــوط بــه مجمــع توســط خــود اعضــا تهیــه 

و تصویــب و بــه تاییــد مقــام رهبــري خواهــد رســید.

22--۵۵- رهبری یا شورای رهبری- رهبری یا شورای رهبری

دیــن حنیــف اســام کــه آخریــن دیــن آســماني اســت، تــا روز قیامــت اســتمرار دارد و دیــن حکومــت و ادارۀ امــور جامعــه اســت. لــذا همــۀ طبقــات 
جامعــۀ اســامي ناگزیــر از داشــتن ولــي امــر و حاکــم و رهبــر هســتند تــا امــت اســامي را از شــر دشــمنان اســام و مســلمین حفــظ نمایــد، و از 
نظــام جامعــۀ اســامي پاســداري نمــوده و عدالــت را در آن برقــرار و از ظلــم و تعــدي قــوي بــر ضعیــف جلوگیــري نمایــد، و وســایل پیشــرفت و 

شــکوفایي فرهنگــي، سیاســي و اجتماعــي را تأمیــن کنــد. 

رهبری در قانون اساسی
ــران،  ــامي ای ــوري اس ــذار جمه ــام و بنیان گ ــي اس ــاب جهان ــر انق ــر کبی ــد و رهب ــدر تقلی ــع عالي ق ــس از مرج ــم: پ ــد و هفت ــل یکص اص
حضــرت آیــت اهلل العظمــي امام خمینــي “قــدس ســره الشــریف” کــه از طــرف اکثریــت قاطــع مــردم بــه مرجعیــت و رهبــري شــناخته و پذیرفتــه 
شــدند، تعییــن رهبــر بــه عهــده خبــرگان منتخــب مــردم اســت. خبــرگان رهبــري دربــاره همــه فقهــا واجــد شــرایط مذکــور در اصــول پنجــم و 
یکصــد و نهــم، بررســي و مشــورت مي کنــد هــرگاه یکــي از آنــان را اعلــم بــه احــکام و موضوعــات فقهــي یــا مســائل سیاســي و اجتماعــي یــا 
داراي مقبولیــت عامــه یــا واجــد برجســتگي خــاص در یکــي از صفــات مذکــور در اصــل یکصــد و نهــم تشــخیص دهنــد او را بــه رهبــري انتخــاب 
مي کننــد و در غیــر ایــن صــورت یکــي از آنــان را بــه عنــوان رهبــر انتخــاب و معرفــي مي نماینــد. رهبــر منتخــب خبــرگان، والیــت امــر و همــه 

مســئولیت هاي ناشــي از آن را بــر عهــده خواهــد داشــت. رهبــر در برابــر قوانیــن بــا ســایر افــراد کشــور مســاوي اســت.
اصــل یکصــد و هشــتم: قانــون مربــوط بــه تعــداد و شــرایط خبــرگان، کیفیــت انتخــاب آنهــا و آیین نامــه داخلــي جلســات آنــان بــراي نخســتین 
دوره بایــد بــه وســیله فقهــاي اولیــن شــوراي نگهبــان تهیــه و بــا اکثریــت آرا آنــان تصویــب شــود و بــه تصویــب نهایــي رهبــر انقــاب برســد. 
از آن پــس هرگونــه تغییــر و تجدیدنظــر در ایــن قانــون و تصویــب ســایر مقــررات مربــوط بــه وظایــف خبــرگان در صاحیــت خــود آنــان اســت.
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اصل یکصد و نهم: شرایط و صفات رهبر:

۱- صاحیت علمي الزم براي افتاء در ابواب مختلف فقه.
۲- عدالت و تقواي الزم براي رهبري امت اسام.

۳- بینش صحیح سیاسي و اجتماعي، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافي براي رهبري.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصي که داراي بینش فقهي و سیاسي قوي تر باشد مقدم است.

اصل یکصد و دهم: وظایف و اختیارات رهبر:

۱- تعیین سیاست هاي کلي نظام جمهوري اسامي ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۲- نظارت بر حسن اجراي سیاست هاي کلي نظام.

۳- فرمان همه پرسي.
۴- فرماندهي کل نیروهاي مسلح.

۵- اعان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
۶- نصب و عزل و قبول استعفاي:

الف- فقهاي شوراي نگهبان.
ب- عالي ترین مقام قوه قضائیه.

ج- رییس سازمان صدا و سیماي جمهوري اسامي ایران.
د- رئیس ستاد مشترک.

ه- فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامي.
و- فرماندهان عالي نیروهاي نظامي و انتظامي.
۷- حل اختاف و تنظیم روابط قواي سه گانه.

۸- حل معضات نظام که از طرق عادي قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
9- امضــا حکــم ریاســت جمهــوري پــس از انتخــاب مــردم. صاحیــت داوطلبــان ریاســت جمهــوري از جهــت  دارا بــودن شــرایطي کــه در ایــن 

قانــون مي آیــد، بایــد قبــل از انتخابــات بــه تاییــد شــوراي نگهبــان و در دوره اول بــه تاییــد رهبــري برســد.
۱۰- عــزل رییــس جمهــور بــا در نظــر گرفتــن مصالــح کشــور پــس از حکــم دیــوان عالــي کشــور بــه تخلــف وي از وظایــف قانونــي، یــا راي 

مجلــس شــوراي اســامي بــه عــدم کفایــت وي بــر اســاس اصــل هشــتاد و نهــم.
۱۱- عفــو یــا تخفیــف مجــازات محکومیــن در حــدود موازیــن اســامي پــس از پیشــنهاد رییــس قــوه قضائیــه. رهبــر مي توانــد بعضــي از وظایــف 

و اختیــارات خــود را بــه شــخص دیگــري تفویــض کنــد.

مجلس خبرگان
مجلــس خبــرگان رهبــری کــه مجلــس خبــرگان یــا شــورای خبــرگان نیــز نامیــده می شــود، مجلســی مشــورتی اســت کــه متشــکل از فقهــای 
»واجــد شــرایط« اســت کــه بــر اســاس اصــل ۱۰۷ قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران مســئولیت تعییــن ولــی فقیــه )رهبــر جمهــوری 

اســامی ایــران( و نظــارت بــر عملکــرد وی را بــر عهــده دارد. مــدت هــر دورۀ ایــن مجلــسT هشــت ســال می باشــد.
نماینــدگان مجلــس خبــرگان از لیســت نامزدهــای تأییــد شــده توســط شــورای نگهبــان و بــا رأی مســتقیم مــردم بــرای دوره هــای هشــت ســاله 
انتخــاب می شــوند. در دورۀ پنجــم انتخابــات مجلــس خبــرگان در ســال ۱۳9۴، تعــداد نماینــدگان انتخابــی ۸۸ نفــر بــود. در حــال حاضــر ریاســت 

مجلــس خبــرگان بــر عهــدۀ آیــت اهلل احمــد جنتــی اســت.
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22--66- انتخابات- انتخابات

ــات مجلــس  ــا مشــارکت و رأی بی ســابقه تصویــب شــد. ۱۲ مــرداد انتخاب در ۱۰ و ۱۱ فروردیــن ۱۳۵۸ همه پرســی نظــام جمهــوری اســامی ب
خبــرگان قانــون اساســی برگــزار شــد و پــس از نهایــی شــدن، ۱۲ آذرمــاه همــان ســال، قانــون اساســی را بــه همه پرســی گذاشــتند و تصویــب 

شــد و در ســال ۱۳۶۸ نیــز همه پرســی  بــرای اصــاح چنــد بنــد قانــون اساســی برگــزار شــد کــه تصویــب شــد.
طبق قانون اساسی جمهوری اسامی ایران چهار دسته انتخابات در ایران برگزار می شود.

۱- بــه اســتناد قانــون اساســی مــردم ایــران هــر هشــت ســال، نماینــدگان خــود را درمجلــس خبــرگان رهبــری برمی گزیننــد تــا رهبــری نظــام 
را مشــخص نماینــد.

۲- مــردم ایــران هــر چهــار ســال، نماینــدگان خــود را درمجلــس شــورای اســامی برمی گزیننــد تــا قوانیــن کشــوررا در چارچــوب قانــون اساســی 
و سیاســت های کلــی نظــام بــه تصویــب برســاند.

۳- هر چهار سال نیز مردم فردی را به عنوان رئیس جمهور برمی گزینند تا قوانین کشور را از طریق هیئت دولت اجرا نماید.
ــرای  ــی ب ــود، نمایندگان ــه خ ــکات منطق ــل مش ــور ح ــه منظ ــتان ها ب ــهرها و اس ــتاها، ش ــی در روس ــون اساس ــتناد قان ــه اس ــران ب ــت ای ۴- مل

ــد. ــی برمی گزینن ــوراهای محل ش

22--77- سؤاالت فصل دو- سؤاالت فصل دو

 19 تعداد نمایندگان مجلس خبرگان چند نفر است؟
در دورۀ پنجم ۸۸ نفر بود.

 20 شش نفر حقوقدان در شورای نگهبان چگونه انتخاب می شوند؟
از سوی رئیس قوۀ قضاییه معرفی و توسط مجلس شورای اسامی تأیید می شوند.

 21 در حال حاظر هیئت دولت چند وزیر دارد؟
۱9 وزیر

 22 دانشگاه های پزشکی زیر نظر کدام وزارتخانه است؟
وزارت بهداشت، درمان و علم پزشکی

 23 طول مدت هر دوره از مجلس خبرگان چند سال است؟
۸ سال

 24 رهبر جمهوری اسامی توسط چه کسی انتخاب می شود؟
مجلس خبرگان

 25 آخرین انتخاباتی که شرکت کردید کی و چه بود؟
............................

 26 تفسیر قانون اساسی به عهدۀ کیست؟
شورای نگهبان

 27 دانشگاه فرهنگیان زیرمجموعۀ کدام وزارتخانه است؟
وزارت آموزش و پرورش

 28 مسئولیت صدور مجوز برای راهپیمایی به عهدۀ کدام ارگان است؟
وزارت کشور

 29 مسئولیت ریاست شورای امنیت کشور به عهدۀ چه کسی است؟
وزیر کشور

 30 در چه صورت، مصوبات مجلس شورای اسامی تبدیل به قانون می شوند؟
در صورت تأیید توسط شورای نگهبان
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 31 حل اختاف بین مجلس شورای اسامی و شورای نگهبان به عهدۀ کیست؟
مجمع تشخیص مصلح نظام

 32 طول هر دورۀ ریاست جمهوری چند سال است؟
۴ سال

 33 ویژگی های رهبر ایران طبق قانون اساسی چیست؟
۱- صاحیت علمي الزم براي افتاء در ابواب مختلف فقه.

۲- عدالت و تقواي الزم براي رهبري امت اسام.
۳- بینش صحیح سیاسي و اجتماعي، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافي براي رهبري.

 34 آخرین انتخابات در کشور کی انجام شد؟ آیا شرکت کردید؟
بر اساس زمان مصاحبه پاسخ دهید.

 35 وظایف شورای نگهبان چیست؟
- انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی و موازین اسام

- تفسیر قانون اساسی
- نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسامی

 36 وزرای دولت چگونه استیضاح می شوند؟
نمایندگان مجلس شوراي اسامي مي توانند در مواردي که الزم مي دانند هیات وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند، استیضاح وقتي قابل طرح 
در مجلس است که با امضاي حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از 

طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس راي اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیات وزیران یا وزیر براي پاسخ، نمایندگان 
مزبور درباره استیضاح خود توضیحات الزم را مي دهند و در صورتي که مجلس مقتضي بداند اعام راي عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس راي 

اعتماد نداد هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل مي شود. در هر دو صورت وزراي مورد استیضاح نمي توانند در هیات وزیراني که بافاصله بعد از 
آن تشکیل مي شود عضویت پیدا کنند.

 37 وظایف مجلس خبرگان چیست؟
مجلس خبرگان رهبری  مسئولیت تعیین ولی فقیه )رهبر جمهوری اسامی ایران( و نظارت بر عملکرد وی را بر عهده دارد.

 38 سران سه قوۀ ایران را نام ببرید.
)در سال ۱۴۰۱( قوۀ مقننه: آقای محمد باقر قالیباف، قوۀ قضاییه: حجه االسام اژه ای، قوۀ مجریه: حجه االسام رئیسی

 39 رییس مجلس خبرگان رهبری کیست؟
آیت اهلل احمد جنتی )سال ۱۴۰۱(

 40 رئیس جمهور اسبق ایران چه کسی بود؟
حجه االسام حسن روحانی 

 41 چه کسی رئیس مجلس خبرگان را انتخاب می کند؟
نمایندگان مجلس خبرگان

 42 یک نفر، چند دورۀ پی درپی می تواند رئیس جمهور شود؟
دو دوره

 43 اعام جنگ و صلح در ایران به عهدۀ کیست؟
رهبری

 44 حکومت جمهوری اسامی چند قوۀ حکومتی دارد؟
۳ قوه، قوۀ مجریه، قوۀ مقننه و قوۀ قضاییه

 45 اولین انتخاباتی که پس از انقاب برگزار شد، چه بود؟
همه پرسی نظام جمهوری اسامی در فروردین ۱۳۵۸


	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

