سالم همسبیه
"ّوسبیِ" ٍ ّوسبیگبى ضبیستِ دس احبدیث دیٌی ،حقیقتب هشٍاسیذّبئی دس ضْش اسالهی ّستٌذ کِ ثِ هَخت آًْب ضْشّب ثشکت
یبفتِ ٍ آثبداى هیگشدًذ .چٌبًچِ پیبهجش اکشم(ظ) هیفشهبیٌذ :خَش ّوسبیگی ،ضْشّب سا آثبد ٍ عوشّب سا صیبد هیکٌذ(الکبفی ،ج
 ،4ظ .)494
یکی اص هکبىّبیی کِ دس آى ّوسبیِ ثسیبس هَسد سفبسش است ٍ اص سَیی ّوسبیِ سا سفبسش ًوَدُاًذ کِ ًسجت ثِ آى هکبى
هَظف ٍ هسئَل ثبضذ ،هسبخذ است .ایي ساثطِ دٍ طشفِ ّن ثش ضبیستگی ّوسبیِ هسدذ هیافضایذ ّن ثِ ٍاسطِ تَخِ ّوسبیِ ثِ
هسدذ ،هَخت سًٍق ٍ آثبداًی ضْش ٍ هحلِ است .هسدذ هیتَاًذ ثب سخَع ثِ ّوسبیِ خَد ٍ اسسبل دعَتٌبهِای خْت حضَس ،دس
ایدبد ایي ساثطِ پیطقذم ثبضذ:

ایده
اسسبل کبست دعَت ثب اهضبی هسدذ ثشای اّبلی هحل ٍ ّوسبیگبى هسدذ.
مسئله
لضٍم فعبل ثَدى ًقص هسدذ دس ثشقشاسی استجبط ثب اّل هحل ٍ ّوسبیگبى.
شرح ایده
ثب تَخِ ثِ اًفعبل طجیعی اًسبىّب دس ثشاثش احسبى اص یک سَ ٍ ثب لحبظ خبیگبُ قذسی هسدذ ٍ تبکیذ ثش گستشُ ّوسبیگی آى ثب
ثٌبّبی ّودَاس تب  44ثبة ،هٌبست ثِ ًظش هی سسذ کِ ثِ هٌظَس تالش ثشای خزة حذاکثشی ثِ هسدذ ،اص کسبًی کِ کوتش ثِ
هسدذ هیآیٌذ(یب اصال ًویآیٌذ) دس قبلت یک کبست ضکیل ،دعَت سسوی ثِ عول آیذ.

ببیدهب
.4خذاثیت ،صیجبیی ٍ سبدگی تَأهبى اص الضاهبت ایي کبست است.
.2اص اضخبظ هَخِّ ٍ خَش ًبم هحلِ ٍ یب اقطبسی کِ ثشای خبًَادُّب خزاثیت داسًذ(هثال کَدکبى ٍ ًَخَاًبى) استفبدُ ضَد.
.3پیشاستِ ثَدى ظبّش ًبهِسسبى(دعَتکٌٌذُ) اص ّشآًچِ کِ ثشای ثیٌٌذُ دافعِ داسد.

نببیدهب
.4کبست دعَت حتوب ثِ دست اضخبظ ثشسذ ٍ اص اًذاختي دس الی دسةّب پشّیض ضَد.

زینتهب و مستحببت
استفبدُ اص عجبسات هٌبست ٍ هْیح(تشخیحب ثب ثبس عبطفی) دس تْیِ هحتَا ٍ هخصَصب عٌَاى ًبهِ ،هثال اص عٌبٍیٌی چَى" :سالم
ّوسبیِ" استفبدُ ضَد.
ثْشُگیشی اص هتَى دیٌی ٍ تبکیذ ثش ضشافت ّوسبیِ ثَدى ثب هسدذ.
قشیي گطتي ًبهِ ثب یک ضبخِ گل
هقبسى گطتي اثالغ دعَت ثب یک هٌبسجت ٍیژُ :ضت خوعِ ،اعیبد هزّجی ٍ...
دعَتکٌٌذگبى ثشخَسداس اص یک ًوبد خبظ کِ افضایٌذُ خزاثیت است استفبدُ کٌٌذ ،هثال اگش اص کَدکبى استفبدُ هیضَد ،لجبس
فشم یب حوبیل خبدهی داضتِ ثبضٌذ.
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