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بیذهت تیونعم  تیبرت 

باتک تاصخشم 

بویا رگـشهوژپ  / بیذـهت تیونعم  تیبرت  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و  بوـیا  يدابآدعـسیمتاح ، روآدـیدپ :   5064-51 یباـیزاب :  هراـمش 
یـسانشراک  : ) نآ هجرد  عون  همان و  نایاپ  تایئزج  یمئاق  یلع  رواشم  داتـسا  راگزومآ ؛  نسحدـمحم  امنهار  داتـسا  يدابآدعـسیمتاح ؛ 

قرو [ 179  : ] يرهاـظ تاصخـشم  یمالـسا  دازآ  هاگـشناد   - 1382 نارهت ، رـشن :  تاصخـشم  تیبرت  مـیلعت و  هفـسلفو  خـیرات  دـشرا : )
امنهار داتـسا  نسحدمحم ، راگزومآ ، هدوزفا :  هسانـش   178 - 172 ص . همانباتک :  تشاددای :  یـسیلگنا  یـسراف -  هدـیکچ :  تشادداـی : 

دازآ هاگشناد  هدوزفا :  هسانش  يرگ  متـس  تیبرت  یعامتجا  تلادع  تلادع  مالـسا  رگفیـصوت :  رواشم  داتـسا  یلع ، یمئاق ، هدوزفا :  هسانش 
ییانشآ تلادع و  ياهرایعم  تخانش  فلا :  رگشهوژپ :  فده  هدیکچ :  یعامتجا  مولع  یسانشناور و  هدکشناد  (. يزکرم نارهت   ) یمالسا

يا هناخباتک  شور  قیقحت ، نیا  شور  شهوژپ :  شور  نا  شرتسگ  زا  يریگـشیپ  ملظ و  دراوم  تخانـش  تلادـع ب : ققحت  یگنوگچ  اـب 
ماظن کـی  نادـقف  ناـمز  ره  رد  تیونعم  قـالخا و  نادـقف  اهیتلادـع و  یب  یلـصا  هشیر  یلک :  هجیتن  تسا . ( liberary Research)

. دشاب تلادع  رب  ینتبم  هک  تسا  یعامتجا  لماک  ماظن  کی  هب  زاین  تیونعم ، تلادع و  هب  ندیسر  يارب  تسا و  هتسیاش  حلاص و  یعامتجا 

 ! مینک راتفر  دوخ  ناوجون  نارتخد  اب  هنوگچ 

هنوگچ « ،»؟ منزب فرح  ماهلاس  هدزناپ  رتخد  اـب  هنوگچ  : » دـسرپیم يرداـم  منک »؟ راـتفر  ماهلاسهدـفه  رتخد  اـب  هنوگچ  : » دـیوگیم يردـپ 
زا كدوک  ناکدوک  رد  زاورپ  لاب  تبحم ، و ...  ددرگ »؟ ورهبور  شفطاوع  اهساسحا و  اـب  یتسردهب  هک  منک  کـمک  مرتخد  هب  مناوتیم 

تقو هب  رتسکاخریز  شتآ  دـننام  دنتـسه و  هوقلاب  اهنآ ، زا  یخرب  هک  دـشابیم  ییاهلیامت  اههزیرغ و  ياراد  دـیآیم ، اـیند  هب  هک  یناـمز 
، دلوت زا  سپ  ینعی  دنتـسه  لعفلاب  كدوک ، ياهلیامت  زا  رگید  یخرب  یـسنجروما و ...  يزودناتورث ، دننام  دننکیم .  ادـیپ  تیلعف  دوخ ،
راـتفگ و رادرک ، هجوـتم  لـماک ، روـطهب  رداـم ، مـحر  رد  كدوـک  ندـیباوخ و ...  ندرک ، هـیرگ  ندروـخ ، دـننام  دـننکیم  وـمنو  دــشر 

رارق نایفارطا  راتفر  رادرک و  ضرعم  رد  لماک ، روطهب  زین  دلوت  زا  سپ  دـشابیم . ردام  یتایح  ياهنایرـش  قیرط  زا  نوریب ، ياهناجیه  ///
ياراد وا ، يارب  ردـپ  هژیوهب  رداـم  ردـپ و  شزاون  تسد  نیارباـنب ، دوشیم .  يرادربهرهب  يهداـمآ  دـعب ، هب  یگلاـس  ود  نس  زا  دریگیم و 
هتخیمآ مهرد  كدوک ، بلق  نابرض  اب  نانآ  بلق  نابرض  ات  دنراشفب  هنیس  رب  ار  ناکدوک  ناردپ ، ناردام و  دوشیم  هیـصوت  تسا . تیمها 

ییاج نآ  زا  دننادب  دیاب  ردام  ردپ و  دراد ؟ توافت  نارسپ  اب  نارتخد  یتیبرت  ياهـشور  ایآ  دننک . سمل  ار  تبحم  ترارح  یمرگ و  دوش و 
ار فلاخم  سنج  اب  راتفر  نارـسپ ، هک  درک  شومارف  دیابن  دنراد .  توافت  مه  لئاسم  یخرب  رد  دنکیم ، قرف  نارتخد  اب  نارـسپ  لیامت  هک 
هک روطنآ  دسانـشن و  ار  یلاـسدرخ  رتخد  يدوجو  تعیبط  يردـپ  رگا  نیارباـنب ، دـنریگیم . داـی  ردـپ  زا  نارتخد  دـنزومآیم و  رداـم  زا 

شوگ ناشياهتبحـص  هب  یـسک  دنراد  زاین  نارتخد  دزادنایم . هلـصاف  رتخد ، ردپ و  نیب  هلاسم  نیا  دنک ، راتفر  وا  اب  دهاوخیم ، شدوخ 
اریز دـنوشیم  هجاوم  لکـشم  اب  ناردام  زین  نارـسپ  يهرابرد  دوش . هئارا  لحهار  ادـتبا  زا  ناـشياهساسحا ، ندینـش  نودـب  هکنیا  هن  دـهد 

کمک هب  زاین  دنیآرب و  ناشياهلکـشم  يهدـهع  زا  ناشدوخ  هک  دـننیبیم  نیا  رد  ار  سفن  هب  دامتعا  دنـشاب ، کچوک  رگا  یتح  نارـسپ 
، نارـسپ دننک و  نامیهارمه  اهراک  رد  نارتخد  هک  میراد  راظتنا  یلکروطهب  ام  زا  یخرب  راتفر  كرد  دنرادن . شزاون  زان و  ای  دح  زا  شیب 

ناتنادنزرف میرادن .  کمک  راظتنا  نارسپ ، زا  اما  دننک  کمک  ناشناردام  هب  هک  مینکیم  قیوشت  هشیمه  ار  نارتخد  دنـشاب ، لبنت  یغای و 
دننک روصت  شزرا  اب  ییاهناسنا  ار  دوخ  نامنادنزرف ، میهاوخیم  رگا  دنشاب .  دنناوتیم  هک  هنوگنآ  هن  دیریذپب ، دنتـسه ، هک  روطنآ  ار 

اما مینکیم  وگزاب  ار  نآ  زین  یهاگ  میلئاق و  شزرا  نامنادنزرف ، يارب  هک  میراد  رواب  ام  میریذپب . ناشياهیتساک  مامت  اب  ار  نانآ  دـیاب  ، 
نانآ يارب  دننکیم ، لمع  هنوگچ  هکنیا  هب  هجوت  نودب  مینک  تباث  نانآ  هب  دـیاب  ام  درادـن . بسانت  نامراتفگ  اب  ام  راتفر  اهتقو ، رتشیب 
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هب دناوخیم ، شزرایب  ار  شردام  مشخ ، يور  زا  يرتخد  یتقو  نیگمـشخ  رتخد  کی  اب  ندش  ور  هبور  میلئاق . شزرا  درف ، کی  ناونع  هب 
. دـنکیم ینکفارف  شردام ، يور  ار  ساسحا  نیا  ورنیا ، زا  دـنکیم . ساسحا  دوخ ، هب  تبـسن  وا  هک  تسا  یمـشخ  تلع  هب  دایز  لامتحا 

ساسحا هکلب  تسورهبور ، شیاـهساسحا  اـهنومروه و  بوشآ  اـب  اـهنت  هن  دوشیم ، ینابـصع  ناوجون ، رتخد  کـی  یتقو  عقاوم ، رتشیب 
وا هب  هک  ار  ساـسحا  نیا  تسروهبور . ینوریب  ینورد و  یگتخیرمه  هب  کـی  اـب  لاـس ، نس و  نیا  رد  ناوجون  رتخد  دـنکیم . یـشزرایب 

ار وا  دراد ، داـمتعا  وا  هب  هک  يرداـم  دـنکیم . ینکفارف  شرداـم ، يور  ار  دوـخ  ساـسحا  لـیلد ، نیمه  هب  درادـن و  تـسود  هداد ، تـسد 
یهاگدید دیاب  دشاب .  هتـشاد  يدایز  ییابیکـش  ربص و  دیاب  ناوجون  رتخد  کی  ردام  دنکیم . كرد  ار  وا  قیمع ، یلکـش  هب  دسانـشیم و 

دنک رتشیب  دوخ ، هب  تبسن  ار  شرتخد  نانیمطا  دامتعا و  دناوتیم  ردام  دنک . كرد  تسا ، مزال  هک  یلکش  هب  ار  وا  دشاب و  هتـشاد  عیـسو 
نیا رد  ار  شرتخد  مشخ  اناد ، ریدـم و  ردام  دـنک . ادـیپ  ار  وا  یفطاع  یـساسحا و  ياهخنرـس  هک  تسا  مزال  مهم ، نیا  هب  ندیـسر  يارب  و 

لرتنک ار  شمـشخ  هک  دزومایب  شرتخد  هب  دیاب  ردام  اهتقو  یهاگ  هتبلا  دراذگیم . وا  ندوب  دشر  لاح  رد  باسح  هب  یگدنز ، زا  هلحرم 
ناترتخد دیراذگب  دیاب  هک  تسه  یعقاوم  تسا . یگرزب  غولب و  هب  ندیسر  يهمانرب  زا  یـشخب  مینک ، لرتنک  ار  دوخ  میزومایب  هکنیا  دنک .

نیگمـشخ تدش  هب  رتخد  یتقو  عقاوم ، زا  يرایـسب  رد  دسرب . شمارآ  هب  ات  دنک  هیلخت  ردقنآ  ار  شدنیاشوخان  ياهساسحا  دشکب . دایرف 
اهنت تعاس ، مین  هک  تسا  رتهب  منک . لمحت  ار  وت  ياهفرح  مناوتیمن  نم  : » دـیوگب دورب و  نوریب  هنحـص  زا  شردام  تسا  رتهب  دوشیم ،
يارب نامنارتخد  اب  ندرک  رییغت  دـهدب . یهاوخلد  يهجیتن  توکـس ، هیناث  دـنچ  دـیاش  دـشابن ، ریذـپناکما  قاتا ، ندرک  كرت  رگا  منامب ».

ياـهشور هک  تساـنعم  نادـب  نیا  مینک . رییغت  وا  اـب  وا و  راـنک  رد  دـیاب  میناـمب ، رتکـیدزن  وا  هب  ناـمرتخد ، یناوـجون  نارود  رد  هـکنآ 
مزال میوش ، رتکیدزن  نامنارتخد  هب  هکنآ  يارب  میریگب . شیپ  رد  نامرتخد  لاـبق  رد  رتهناتـسود  يراـتفر  میراذـگب و  راـنک  ار  هناردـتقم 

. مییامن راذگاو  نانآ  هب  ار  يدیدج  ياهتیلووسم  میهدب و  يرتشیب  يدازآ  نانآ ، هب  تسا 

؟! فیطل سنج  تیبرت 

دمآراک لاـعف و  ياـهورین  زا  یمین  هب  کـیدزن  وس  کـی  زا  اریز  تشاـمگ ؛ تمه  نارتخد  تیبرت  هب  دـیاب  رگید  ناـمز  ره  زا  شیب  هزورما 
. دریگ یمرب  رد  ار  یعامتجا  يدرف و  روما  همه  نانآ ، تیلاعف  هرتسگ  رگید ، يوس  زا  دـنهد و  یم  لیکـشت  نارتخد  نانز و  رـشق  ار  هعماج 

یطیارـش نینچ  رد  تسا ، هدـش  تخـس  يرما  یتلود ، یـصوصخ و  ياه  هرادا  زکارم و  رتشیب  رد  درم  نز و  طـالتخا  زا  زیهرپ  هکنآ  نمض 
یقالخا و ياه  يراجنهبان  درب و  یم  رس  هب  تینما  رد  هعماج  هک  تسا  نارتخد  یمالـسا  تسرد و  تیبرت  تروص  رد  اهنت  هک  تسناد  دیاب 
دننک و تیاعر  ار  یعرش  ياهروتسد  ناشیاهدمآ ، تفر و  دتس و  داد و  راتفر و  رد  نارتخد  نانز و  هعماج  رگا  دبای . یم  شهاک  یعامتجا 

رتشیب اریز  دـبای ؛ یم  شهاک  یهجوت  لباق  نازیم  هب  یقالخا  ياه  فارحنا  دـنبای ، روضح  عامتجا  رد  یمالـسا  شـشوپ  باجح و  ظفح  اـب 
یم دـیدپ  یمالـسا  دودـح  ندرکن  تیاعر  یپ  رد  رـسپ و  رتخد و  ناناوج  درم و  نز و  طالتخا  رثا  رب  یعامتجا  یگنهرف و  ياه  یناماسبان 

هعماج رد  نانز  نارتخد و  ریگ  مشچ  روضح  درک . يریگ  شیپ  هلئسم  نیا  زا  ناوت  یم  نارتخد  هژیو  هب  ناوج  لسن  ینید  تیبرت  اب  هک  دیآ 
. دـیآ یم  تسد  هب  تسرد  شرورپ  اب  هک  تسا  دـنمزاین  اه  طاـبترا  هنوگ  نیا  تسرد  يزاـس  گـنهرف  هب  اـهنآ ، تیلاـعف  ندوب  هدرتسگ  و 
اب نانآ  ندرک  انـشآ  ینید ، ياهرواب  شرورپ  يزاسدوخ و  رب  نوزفا  نارتخد  تیبرت  زا  فده  نیرت  مهم  هداوناخ  طیحم  رد  نارتخد  تیبرت 
رد نارتخد  هک  انعم  نیدب  تسا . مدرم  اب  ترـشاعم  يراد و  هیاسمه  يرورپدـنزرف ، يرادرهوش ، هویـش  دـننام  یگدـنز  ياه  هویـش  نونف و 

هفیظو دنزومایب . زین  ار  یگدنز  نوگانوگ  ياه  هصرع  رد  ینیرفآ  شقن  یمالـسا ، ياهراتفر  نتخومآ  ینید و  ياه  هشیدـنا  يریگارف  رانک 
شقن يارب  اـضف  نیرت  بساـنم  هناـخ  طـیحم  اریز  دزادرپب ؛ ناـش  نارتخد  نادـنزرف و  هب  اـه  شقن  نتخومآ  هب  یکچوک  زا  هک  تسا  رداـم 

هبناج همه  دامتعا  دنزرف و  ردام و  قیمع  طابترا  دور . یم  رامش  هب  رتخد  يارب  امنهار  ملعم و  نیرت  هتـسیاش  ردام ، تسا و  نارتخد  يزومآ 
هب درگن ، یم  ردام  هب  دامتعا  نانیمطا و  هدـید  اب  رتخد  تسا . نآ  يراذـگرثا  تیبرت و  دـنیآرف  يارجا  رد  لـماع  نیرت  مهم  رداـم ، هب  رتخد 
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دراد طابترا  شرتخد  اب  کیدزن  زا  هک  تسا  یـسک  اهنت  ردام ، ناس  نیدب  دنک . یم  لمع  نادب  دهاوخب  هچ  ره  دهد و  یم  شوگ  وا  هتفگ 
یهاگآ يو  یبلق  ياه  هتـساوخ  زا  دـنک و  یم  يرپس  رتخد  رانک  رد  ار  نامز  نیرت  شیب  وا  تسا . هاـگآ  وا  يونعم  يداـم و  ياـهزاین  زا  و 

يو زا  ار  نآ  نداد  ماجنا  دراذـگب و  نایم  رد  شرتخد  اب  اراکـشآ  نشور و  ار  يرورـض  مهم و  لئاسم  تسا  رداق  ور ، نیا  زا  دراد . لـماک 
. دشاب هتشاد  لماک  ییانشآ  رظندروم  ياه  شقن  اب  دوخ ، هک  دنک  کمک  رتخد  ینیرفآ  شقن  هب  دناوت  یم  یتروص  رد  ردام  هتبلا  دهاوخب .
رد يو  زاـین  دروـم  ياـه  شقن  شزوـمآ  یقـالخا ، ینید و  ياـه  فارحنا  ربارب  رد  ناـنآ  ندرک  همیب  رب  نوزفا  نارتـخد ، تـیبرت  زا  فدـه 

هناخ طیحم  راک ، نیا  ماـجنا  يارب  هسردـم  نیرتهب  رداـم و  هنیمز ، نیا  رد  ملعم  نیرت  بساـنم  هک  تسا ، یعاـمتجا  یگداوناـخ و  یگدـنز 
لحارم دـندوجو و  کی  زا  رهوگ  ود  شنیرفآ ، لصا  رد  درم  نز و  دـنچ  ره  ینامـسج  ياـه  یگژیو  اـب  وس  مه  هفیظو  ماـجنا  نز و  . تسا
یمسج رظن  زا  تسا . هجوت  تقد و  روخ  رد  هک  دنراد  مه  اب  زین  ییاه  توافت  دننارذگ ، یم  ناسکی  تروص  هب  ار  یمسج  دشر  نیوکت و 

رثا رب  نز  دراد . ار  دوـخ  هب  طوـبرم  ياـه  یگژیو  هورگ  ره  رظن ، نیا  زا  هک  تـسه  درم  نز و  ناـیم  يریگ  مـشچ  ياـه  تواـفت  یندـب ، و 
ماجنا رد  نز  يرادـیاپ  تماقتـسا و  ور ، نیا  زا  درادـن . ار  اسرف  تقاط  يژرنارپ و  ياهراک  لـمحت  یمـسج ، ندوب  ریذـپ  بیـسآ  تفارظ و 

نز و یحور  یمسج و  ياه  یگژیو  تسا . درم  زا  رتمک  رایسب  یکیزیف ، ياه  تیلاعف  نیگنس و  يایـشا  لاقتنا  لقن و  هب  طوبرم  روما  نداد 
هعماج حطـس  رد  ار  دوخ  راثآ  هک  تسا  هدـش  لمع  ماقم  رد  ود  نآ  یعامتجا  ییارجا و  ياه  شقن  رد  اـه  تواـفت  زا  يرایـسب  أـشنم  درم ،

ار نآ  ناوت  نادرم  هک  یعامتجا  فیاظو  زا  یخرب  نداد  ماجنا  هب  رداق  دوخ ، يدوجو  طیارـش  اه و  هنیمز  ساسا  رب  نانز  دـنهد . یم  ناـشن 
همطاـف مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  جاودزا  زا  سپ  رما ، نیا  هـب  هجوـت  اـب  زین  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دوـب . دـنهاوخن  دـنراد ،
فیاظو هب  اهنآ  زا  مادـک  ره  دـشاب و  ود  نآ  یمـسج  عضو  اب  گنهامه  هک  دروآ  دوجو  هب  اهنآ  ناـیم  يراـک  میـسقت  یعون  مالـسلااهیلع 

هب ناهاگحبـص  ربمایپ  مالـسلا ،  هیلع  یلع  هناخ  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  دورو  زا  سپ  هک  تسا  هدـمآ  یثیدـح  رد  دـننک . لمع  دوخ  صاخ 
وراج نتخپ ، اذغ  نوچمه  هناخ  لخاد  ياهراک  دومرف : دناشن و  دوخ  رانک  رد  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  یلع و  دـمآ ، مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ 
مزیه نتخاس  مهارف  یکاروخ و  داوم  هیهت  دـننام  هناـخ  نوریب  ياـهراک  مالـسلااهیلع و  همطاـف  هدـهع  هب  نآ  دـننام  نادـنزرف و  هرادا  ندز ،

اب تفرگ و  تروص  درم  نز و  یتاذ  ياه  ییاناوت  دادعتسا و  ساسا  رب  فیاظو  يزاسادج  نیا  تقیقح ، رد  دشاب . مالسلا  هیلع  یلع  هفیظو 
رد ار  تیمیمص  افـص و  یعون  دوخ ، هژیو  ياه  تیلوئـسم  نتفریذپ  اب  درم  نز و  هوالع ، هب  دوب . گنهامه  ود  نآ  یناور  یکیزیف و  طیارش 

روما نز و  هفیظو  رتشیب  هناخ  لخاد  ياهراک  دـنهد و  ماجنا  ار  دوخ  فیاظو  دـیاب  درم  نز و  زا  مادـک  ره  دـننک . یم  مکاح  هناـخ  ياـضف 
نانز و تیبرت  ياه  هبنج  زا  یکی  نارتخد  يداصتقا  تیبرت  دنتخاس . يراک  رهب  ار  یسک  ره  يولوم : ریبعت  هب  تسا . درم  هفیظو  هناخ  نوریب 

هناخ شقن  يافیا  هب  دنناوت  یم  رتهب  دنـشاب ، دـنم  هرهب  هداوناخ  داصتقا  شناد  زا  نارتخد  نانز و  رگا  تسا . نانآ  يداصتقا  تیبرت  نارتخد ،
نتخاس انشآ  تسا . یلام  فرـصم  تسرد  ياه  هویـش  يریگارف  يراد و  هناخ  نونف  يزومآراک  يانعم  هب  يداصتقا  تیبرت  دنزادرپب . يراد 

يددعتم ياهروتسد  میرک  نآرق  تسا . ناردام  فیاظو  زا  هیلوا ، داوم  ندرک  هابت  فارسا و  نودب  بسانم  ياذغ  هیهت  يزپشآ و  اب  نارتخد 
یناسک نیفرـسم و  دـنک . یم  شرافـس  جرخ  لخد و  رد  يور  هنایم  تیاعر  هب  ار  اهنآ  همه  دراد و  مدرم  یتشیعم  روما  داـصتقا و  هنیمز  رد 

: دیامرف یم  دنوادخ  هک  اجنآ  دنا ، هدش  هدرمـش  خزود  لها  زا  نآرق  رد  دـننک ، یم  يور  هدایز  يدام  تاناکما  عبانم و  زا  هدافتـسا  رد  هک 
هرادا رد  مهم  لـماوع  زا  نارتخد ، رد  يور  هناـیم  هیحور  داـجیا  ( 43 رفاغ : .« ) دنشتآ لها  نافرـسم  و  ِراّنلا ؛ ُباحْـصأ  ْمُه  َنیفِرْـسُْملا  َّنأ  َو  »
نیمأت هژیو  هب  نانآ ، اب  يراگزاس  هداوناخ و  ياضعا  تیاضر  شیادـیپ  تیقفوم و  رد  یگژیو  نیا  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، هداوناـخ  داـصتقا 

رد ار  شور  نآ  دـناوت  یم  دوش ، گرزب  يرگن  هدـنیآ  يور و  هنایم  هیحور  اب  ردـپ  هناخ  رد  رتخد  رگا  دراد . یتایح  شقن  رهوش  تیاـضر 
تیبرت هب  ردام  ردپ و  رگا  لباقم ، رد  دـنک . مهارف  شا  هداوناخ  ياضعا  دوخ و  يارب  ار  يدـنموربآ  یگدـنز  دـهد و  همادا  زین  رهوش  هناخ 
هداوناخ نارتخد  هک  نانچ  دوب ، دـهاوخن  قفوم  هناخ  روما  هرادا  رد  يرتخد  نینچ  دـیآ ، راب  رـسدوخ  ارگ و  لمجت  وا  دـننکن و  هجوت  رتخد 

هب هجوت  اب  اهنآ  زا  يرایسب  عقاو ، رد  دنرادن . هناخ  هرادا  رد  ینادنچ  ییاناوت  دنوش ، یم  گرزب  تمعن  زان و  رد  رتشیب  هک  راد  هیامرس  ياه 
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اهراظتنا و هب  ییوگ  خـساپ  زا  هعماج ، طسوتم  حطـس  نارهوش  هک  دـنراد  لوقعمان  ياه  هتـساوخ  دایز و  عقوت  ردـپ ، هناخ  رد  یگدـنز  عون 
همطاف هریـس  دوش . یم  یـشاپورف  یتسـس و  راچد  يراگزاسان  رثا  رب  جیردت ، هب  هداوناخ  ماظن  تهج ، نیدب  دـنناوتان و  نانآ  ياه  هتـساوخ 
نایرج دـننک . يوریپ  نآ  زا  دـیاب  ناملـسم  نانز  هک  تسا  مدرم  زا  يزاـین  یب  تعاـنق و  يور و  هناـیم  بساـنم  يوگلا  مالـسلااهیلع ،  ارهز 
ربمایپ تخد  یـسورع  بش  رد  اهنت  هک  تسا  یبلاج  ابیز و  رایـسب  ياهدادـیور  زا  هنهک ، نهاریپ  هب  ندرک  هدنـسب  یـسورع و  ساـبل  قاـفنا 
لومعم ياهوزرآ  زا  یکی  تسا . هدشن  هدهاشم  نآ  ریظن  خیرات  لوط  رد  هدـش و  عقاو  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
رازگرب هوکـشاب  هچ  ره  دـیاب  دـتفا ، یم  قافتا  ناش  یگدـنز  رد  راب  کی  هک  یمـسارم  ناونع  هب  ناشجاودزا  مسارم  هک  تسا  نیا  ناـناوج 

زا رتارف  دوب ، یحو  بتکم  هتفای  تیبرت  هک  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  یلو  تسا ، نآ  ناهاوخ  یناوج  ره  تسا و  یعیبط  هلئـسم ، نیا  دوش .
هب بش  نامه  رد  يزرو ، تعانق  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هریـس  هب  لمع  اب  دیـشیدنا و  یم  یناسنا  ياه  شیارگ  اه و  هتـساوخ 
رد يداصتقا ، تیبرت  تشاد . مدقم  دوخ  یعیبط  ياه  هتـساوخرب  ار  شربمایپ  ادخ و  ياضر  داد و  لئاس  هب  ار  شـسابل  نیرتابیز  یندنام  دای 
هب یکدوک  هرود  زا  تسا  مزال  ور ، نیا  زا  تسا . راذگرثا  یتشیعم  روما  يراد و  هناخ  شقن  يافیا  رد  دراد و  یـساسا  شقن  یگدنز  هرادا 

ارهز همطاف  تفارـش  تزعاب و  یگدـنز  داد . شرورپ  ییوج  هفرـص  تعانق و  هیحور  اب  ار  اهنآ  دـیزرو و  ماـمتها  نارتخد  يداـصتقا  تیبرت 
زا نز  تسرد  يرادرب  هرهب  تسا . ناملـسم  نارتـخد  ناـنز و  ياـمنهار  نیرترب  دوب ، نیجع  یگتـشذگدوخ  زا  راـثیا و  اـب  هک  مالـسلااهیلع 
هب نز  يدوجو  راتخاس  تسا . تیمیمص  افص و  تبحم و  رهم و  زا  راشرس  یفطاع  یناور و  رظن  زا  نز  دوخ  یناور  یفطاع و  ياه  یگژیو 

یگژیو نیا  دراد و  ییالاب  ناوت  زین  فطاوع  اه و  ساسحا  زاربا  رد  دراد و  يرتشیب  بذـج  تردـق  درم  اـب  هسیاـقم  رد  هک  تسا  يا  هنوگ 
افیا یگتـسیاش  یبوخ و  هب  ار  یمهم  شقن  دـنزرف  لـسن  تیبرت  هداوناـخ و  روما  هرادا  رد  اـت  وا  يارب  تسا  یتـصرف  نز ، یناور  یفطاـع و 

راشرس و يا  هفطاع  زا  يدنم  هرهب  لیلد  هب  نانز  . تسین یتیبرت  شقن  زج  دور ، یم  راظتنا  يو  زا  هک  یشقن  نیرت  مهم  ساسا ، نیا  رب  دننک .
نایبت یگدنز  هداوناخ و  هورگ  یناسحا  دمحم  هدنروآدیدپ :  - هزوح تیاس  دـنرت . قفوم  نادرم  زا  نادـنزرف ، تیبرت  رما  رد  فیطل ، یناور 

يدواد ادن   : میظنت - 

رتخد تیبرت  رد  ردام  هژیو  شقن 

ياه هویـش  هیارا  اب  دارفا  يرطف  ینورد و  ياـهزاین  ساـسا  رب  ار  دوخ  ياـه  هماـنرب  هک  تسا  نیا  رد  یتیبرت  ياـهبتکم  ياـهتیقفوم  زا  یکی 
هب صوصخم  یشور  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  نس  سنج و  رد  فالتخا  اب  دارفا  یحور  ياهیدنمزاین  اریز  دننک ، يراذگ  هیاپ  یتیبرت ، حیحص 

يردام و مزال  تایحور  طیارش و  اهنآ  ترطف  رد  دنوادخ  دوب ، دنهاوخ  هدنیآ  ناردام  نارـسمه و  نارتخد ، هک  اجنآ  زا  دبلط . یم  ار  دوخ 
یگدـنز و عوـن  هچ  يارب  ار  اـهنآ  هک  دریگ  رارق  هجوـت  دروـم  لـصا  نیا  دـیاب  نارتـخد  تیبرت  شرورپ و  رد  تسا . هداد  رارق  ار  يرـسمه 

یمـسج يدام و  ياهزاین  عفر  ددص  رد  طقف  هک  میزاس  یم  ینانز  اهنآ  زا  ایآ  مینک ؟ یم  هدامآ  تایح  زا  یهاگدـید  لیلحت و  هچ  نتـشاد 
، نارتخد تیبرت  رد  دـنراد ؟ شیوخ  فدـه  ههجو  ار  يونعم  ياهـشزرا  یقالخا و  نساحم  مراکم و  بسک  هک  یناـنز  اـی  و  دنتـسه ؟ دوخ 

مدرم يرکف  تفاب  گنهرف و  (ص ) مرکا لوسر  تثعب  نامز  رد  دـندنمزاین . نادـب  هدـنیآ  اـی  لاـح  رد  هک  تسا  یلیاـسم  شزومآ  رب  لـصا 
دـندرک و یم  روگ  هب  هدـنز  ار  اهنآ  گنن ، نیا  زا  رارف  يارب  دنتـسناد و  یم  یتکرب  یب  گـنن و  هیاـم  ار  نارتخد  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  برع 

یمالسا تاریبعت  رد  داد . تیصخش  اهنآ  هب  تساخرب و  نانز  تیعقوم  ماقم و  زا  عافد  هب  مدرم  یـشیدنا  جک  تلاهج و  اب  هزرابم  رد  مالـسا 
هدافتـسا رطاخ  هب  تفرگ  رارق  شرایتخا  رد  یتمعن »  » یـسک رگا  تسا . هدش  یفرعم  هنـسح »  » ناونع هب  رتخد  و  ادخ » تمعن   » ناونع هب  رـسپ 

زا تسیرگن . نآ  هب  يرتشیب  تیانع  اب  دیاب  هک  ادخ  فرط  زا  تسا  یلـضفت  هنـسح »  » اما دریگ . یم  رارق  لاؤس  دروم  نآ  زا  طلغ  ای  حیحص 
، یلاعفنا راتفر  تبحم ، هک  تسا  هدمآ  تسدب  نینچ  فلتخم  تاعلاطم  زا  تسین . ناسکی  نارتخد  نارـسپ و  تایحور  اهزاین و  رگید  فرط 

ناونع هب  رتشیب  تیمکاـح ، هطلـس و  تباـقر و  لالقتـسا ، يرگـشاخرپ ، و  هناـنز ، ياـه  یگژیو  ناونع  هب  رتشیب  هدـننک  تیاـمح  یفطاـع و 
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نیا دنهد و  یم  ناشن  ینتورف  رتشیب  نالاسگرزب ، ریاس  نیدـلاو و  ياه  هتـساوخ  لباقم  رد  نارتخد  . » دـنا هدـش  حرطم  هنادرم  تایـصوصخ 
رد نارـسپ  زا  شیب  نارتخد  هک  دـهد  یم  ناشن  هک  دراد  دوجو  یکرادـم  تسا ...  سوسحم  ًالماک  زین  لوا  یکدوک  نینـس  زا  یتح  هلأـسم 

یفطاـع و تالکـشم  ياراد  نارتـخد ، زا  شیب  نارـسپ ، نینچمه  دـنراد . لـمحت  یفطاـع  ياـهراشف  یگداوناـخ و  ياـهیراگزاسان  لـباقم 
يراـتفر و تالکــشم  یملکت و  صیاـقن  ندـناوخ ، نتــشون و  رد  یناوتاـن  دـننام : یتالکــشم  دنــشاب . یم  هسردـم  طـیحم  رد  يریگداـی 
رد مالسا  تسا . رـسپ  رتخد و  يراتخاس  توافت  رگنایب  اهنآ  مارتحا  ظفح  دروم  رد  مالـسا  تاروتـسد  نارتخد و  حور  تفاطل  ( 1 .«) یفطاع
ْنَم : » دـیامرف یم  (ص ) مرکا ربمایپ  دـنک . یم  لمع  اهنآ  يزیرغ  يرطف و  ياه  هنیمز  قباطم  کی ، ره  یفطاـع  یناور و  ياـهزاین  ندروآرب 

زا هک  یـسک  ره  ( 2 .«) روکذـلا َلبَق  ِثاَنألِاب  أذـْبَْیل  َو  جـیواحم  ٍموق  َیِلا  ٍۀَـقَدَص  ِلِماَحَک  َناَک  ِِهلایع  یِلا  اَهَلَمَحَف  ًۀَـفُْحت  يرَتْشاَف  َقوّسلا  َلَخَد 
رد درف  نیا  درب . یم  دوخ  اب  نادنمزاین  يارب  ار  يا  هقدص  هک  تسا  یـسک  دننامه  دربب  شا  هداوناخ  يارب  دنک و  يرادیرخ  يا  هیده  رازاب 

هتفرگ رارق  (ص ) مرکا لوسر  هجوت  دروم  نارتخد  یفطاع  فیطل و  حور  مـالک ، نیا  رد  درادـب . مدـقم  نارـسپ  رب  ار  نارتخد  دوخ ، هیدـه 
نیرتهب ( 3 «) ُتاـنبلا مکِدـالْوَا  ُْریَخ  : » دـیامرف یم  ترـضح  نآ  زاـب  و  تسا . هداد  هجوـت  اـهنآ  یحور  زاـین  نیا  نیمأـت  هب  ار  ناردـپ  تسا و 
کیدزن ای  رود  يا  هدنیآ  رد  هک  يرتخد  تساهنآ . هدنیآ  شقن  رطاخ  هب  نارتخد  تمرح  ظفح  هب  رارـصا  دنتـسه . نارتخد  امـش ، نادنزرف 

يا هنوگ  هب  شناور  حور و  دیاب  دنادب ، ار  ماقم  نیا  يرورض  ياه  ینتسناد  دیاب  دریگ  یم  رارق  هناخ  تیریدم  يرسمه و  يردام ، ماقم  رد 
ياهانگنت رد  تسا . شمارآ  ببس  تمحر و  تدوم و  لماع  نز  مالسا ، رظن  زا  دشاب . رـسمه  نیرتهب  ردام و  نیرتهب  هک  دشاب  هدش  تیبرت 

، اهناسنا ددرگ و  یمرب  نز  هب  هعماج  رد  یگدنزاس  هدمع  شقن  ور  نیا  زا  دناشن . یم  ورف  ار  وا  بارطـضا  دهد و  یم  هانپ  ار  درم  یگدنز ،
تافص و زا  يرایـسب  تسا . یـساسا  رایـسب  اهتلم  تیوه  ندمت و  دربشیپ  رد  نانز  شقن  دنتـسه . وا  نویدم  ار  دوخ  لامک  دشر و  یتسه و 
، مظن دریگ . یم  لکـش  نارداـم  ناـماد  رد  یبهذـم ، يداـصتقا و  یگنهرف ، لـیاسم  اـب  دروـخرب  رد  نارتـخد  یعاـمتجا  يدرف و  تاـیحور 

 ... رـسمه و اب  ترـشاعم  ناگیاسمه ، ماوقا و  اب  دروخرب  یگنوگچ  بهذم ، هب  يدنب  ياپ  يداصتقا ، يزیر  همانرب  ییوج ، هفرـص  طابـضنا ،
ردام هب  رتخد  یناور  یحور و  یمـسج و  طابترا  یگنهرف  یناور و  شرورپ  تسا . نارتخد  تیبرت  هویـش  رد  ناردام  راـتفر  زا  ییاـه  هنومن 

یم راب  هب  یناور  یحور و  تالکشم  وا  يارب  ردام  نودب  یگدنز  دنادب و  ردام  زا  يادج  ار  دوخ  دناوت  یمن  رتخد  تسا . رت  قیمع  رتشیب و 
زا دراد و  ردام  اب  تیمیمص  یلدمه و  هب  يرورض  زاین  راچان  هب  تسا  نارسپ  زا  رتدوز  وا  غولب  نوچ  تسا ، رتخد  رارسا  مرحم  ردام  دروآ .
درک داجیا  ار  یتینوصم  اهنآ  رد  دیاب  نارتخد  یناور  شرورپ  رد  تهج  نیمه  هب  تسا . ردپ  زا  رتشیب  ردام  اب  رتخد  طابترا  مه  یطیحم  رظن 

تـسد زا  ار  دوخ  تیوه  تیـصخش و  هعماج ، رد  ناراکم  ياهگنرین  دوجوم و  تافارحنا  شزرا ، دـض  رهاـظم  اـه ، یناـماسبان  ربارب  رد  اـت 
ترورض هعماج و  یفارحنا  ياه  هسیسد  اهنآ ، هب  یفاک  تبحم  رانک  رد  دوخ  یتیبرت  یشم  طخ  رد  ناردام  هژیوب  نیدلاو  ور  نیا  زا  دنهدن .

لزلزت و راچد  دوخ  هار  همادا  رد  ات  دننک  نییبت  ناشیا  رب  یخیرات ، یعقاو و  ياه  هنومن  زا  هدافتسا  اب  قطنم و  اب  ار  یگنهرف  لالقتـسا  ظفح 
. دنـشاب اهنآ  يارب  یلوبق  لباق  يراتفر  يوگلا  دوخ ، ناـعونمه  اـب  دروخرب  رد  دـننک و  ظـفح  ار  دوخ  تناـتم  تیـصخش و  دـنوشن . یتسس 

ینید شرورپ  ور  نیا  زا  تسا . هدنزرا  رایسب  رتخد ، ینورد  ياهزاین  یهد  لکـش  رد  ردام  يونعم  شقن  نارتخد  یعامتجا  ینید و  شرورپ 
دـنادب و دوخ  رب  رظان  ار  ادـخ  تالاح  اهراک و  همه  رد  هک  نانچنآ  دزاس ، کـیدزن  دـنوادخ  هب  ار  وا  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب  دـیاب  نارتخد 

سح زا  هدافتسا  اب  دیاب  دوش . یم  تازاجم  دوش ، بکترم  یفالخ  رگا  لاح  نیع  رد  تسوا و  کین  ياهراک  رادتـسود  ادخ  هک  دنک  نیقی 
تکرح رتشیب  یباتـش  اب  دوخ  یلمع  یملع و  ریـس  رد  ات  درک  یفرعم  اهنآ  هب  ار  خـیرات  ياوقتاب  نمادـکاپ و  نانز  نارتخد ، ییوج  ناـمرهق 

مهف اب  بسانتم  هداس و  ینابز  اب  ار  باقع  باوث و  منهج ، تشهب و  داعم ، لدـع ، توبن ، دـیحوت ، دـننام  يداقتعا  لیاسم  دـیاب  ردام  دـننک .
نودب یگدنز  اریز  تسا ، نارتخد  نانز و  هژیوب  اهناسنا  یگدنز  تایرورض  زا  یقالخا  نساحم  مراکم و  شزومآ  دنک . نایب  ناشیارب  نانآ 

یتایقلخ تسیچ ؟ یقالخا  نساحم  مراکم و  دهد . یم  قوس  ینارگن  تیانج و  هب  ار  ناسنا  تسانعم و  یب  تیونعم  نودـب  تیبرت  قالخا و 
فاصنا و تیاعر  دننام  دنوش . یم  هدـیمان  یقالخا  مراکم  تسا ، یناحور  دـشر  یلاعت و  عبط و  يراوگرزب  زا  یکاح  تیناسنا و  رایعم  هک 
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دوبهب يدام و  عفانم  بلج  ثعاب  یعامتجا و  طباور  نسح  هیام  هک  یفاصوا  يرادتناما و ...  دهع و  هب  ءافو  يراکادف ، تشذـگ ، تلادـع ،
رد بدا  ندب ، سابل و  یگزیکاپ  نارگید ، هب  مارتحا  مدرم ، اب  مسبت  ییورـشوخ و  دننام : دنوش . یم  هدیمان  یقالخا  نساحم  تسا ، یگدنز 
نآ نابحاص  تیناقح  رب  لیلد  تافـص  نیا  هچ  رگا  نامورحم و ...  روما  هب  یگدیـسر  ناگدز و  تبیـصم  تیلـست  نارامیب ، تدایع  راتفگ ،

شزرا تمظع و  هناشن  ار  ییارآدوخ  دـنزیهرپب ، یبیرفرهاظ  ییاـمندوخ و  زا  دنـشابن و  نهددـب  نارتخد ، میهاوخ  یم  رگا  تسین . تاـفص 
ردام يونعم  شقن  دیاب  دنزیهرپب ، نارگید  ریقحت  یشورفرخف و  زا  تاعامتجا  رد  دنشاب و  هتـشادن  تسیاشان  راتفر  نایفارطا  اب  دننادن ، دوخ 

هب دـیما  حور  دـیآ ، یمن  راـنک  وا  اـب  تسا و  رهوش  اـب  عازن  ریگرد  میاد  هک  يرداـم  تشاد . زاـب  تاـفارحنا  نیا  زا  ار  وا  درک و  تیوـقت  ار 
ياهراتفر يارب  نارتخد  اریز  دنک ، یم  سویأم  شا  هدنیآ  یگدنز  هب  تبسن  ار  وا  دناریم و  یم  شرتخد  رد  ار  بوخ  یگدنز  کی  نتـشاد 

. دنریگ یم  دای  ناشناردام  زا  ار  ناشنارـسمه  اب  دروخرب  ياه  هویـش  دـنهد و  یم  رارق  وگلا  ار  ناردام  ياهدروخرب  دوخ ، یعامتجا  هدـنیآ 
یگدنز و زومر  هب  شناوج  رهوش  وا و  ییانشآان  تهج  هب  تسا ، هدرک  زاغآ  ار  يرادرهوش  هدراذگ و  دیدج  یگدنز  هب  مدق  هک  يرتخد 

هراچ اهنآ  زا  دراذـگ و  یم  ناـیم  رد  شنارهاوخ  رداـم و  اـب  هک  دوش  یم  هجاوم  تقوم  ياـهیناماسبان  تالکـشم و  اـب  يرادرـسمه ، هویش 
نیا اب  یگدـنز  لوا  رد  سک  ره  مرتخد  1 ـ دشاب : هتـشاد  دـناوت  یم  يریگ  عضوم  ییامنهار و  لکـش  ود  ردام  اجنیا ، رد  دـنک . یم  ییوج 
ياه هبذاج  زا  هدافتـسا  هلـصوح و  ربص و  اب  یگدنز ، ياه  هیاپ  ماکحتـسا  رگیدـکی و  تایحور  اب  ییانـشآ  ات  تسا و  ور  هبور  تالکـشم 

، دوش عیطم  حالصا و  ترهوش  یهاوخ  یم  رگا  2 ـ دومن . نیریـش  دوخ  ماک  هب  ار  یگدنز  هدرک و  ضوع  ار  درم  قالخا  ناوت  یم  یگنانز 
عون رد  درادرب . يزابجل  يرهم و  یب  زا  تسد  دیآ و  دوخ  هب  دیاش  ات  شاب  انتعا  یب  وا  هب  ییوشانز ، سابل و  اذغ ، لیاسم  رد  نک ، رهق  وا  اب 

شقن رد  دراذـگ و  یم  انب  ار  رهوش  اب  هنیک  ضغب و  ياه  هیاپ  زوسلد ، رهاظ  هب  ِردام  یهجوت  یب  هطـساو  هب  ناوج  رتخد  ییامنهار  زا  مود ،
رهوش هب  ار  ناشرتخد  هک  دنتسه  یناسک  ناردام ، نیرتهب  ور  نیا  زا  دنک . یم  داجیا  لالتخا  تسا ، رهوش  هب  یـشخب  مارآ  هک  دوخ  یلـصا 

هب ار  نادنزرف  بوخ  تیبرت  شزرا  دنزاس و  راودیما  یگدنز  هب  ار  نانآ  دنراد . زاب  رهوش  لباقم  رد  ینامرفان  زا  ار  وا  دـنزاس و  دـنم  هقالع 
ص118. ج15 ، لئاسولا ، كردتسم  2 ـ ص331 . ج1 ، تمس ، تاراشتنا  نافلؤم ، زا  یعمج  دشر ، یـسانشناور  یقرواپ 1 ـ دننایامنب . نانآ 

يدواد ادن   : میظنت نایبت -  یگدنز  هداوناخ و  هورگ  نز  مایپ   : هلجم ص116 . ذخأم ، نامه  3 ـ

نز يونعم  لامج 

يداقتعا رکفت و  شنیب و  نینچ  رگا  دنادب .  دوخ  ياهـشزرا  زا  يرولبت  ار  نیا  دنک و  وجتـسج  يونعم  روما  رد  ار  دوخ  تیـصخش  دیاب  نز 
سوه تاکرح  گنراگنر و  ياهـسابل  ییامندوخ و  ییارآ و  نت  رد  ار  شیوخ  شزرا  و  دنک ،  یمن  دوبمک  ساسحا  دـش ،  ادـیپ  نز  يارب 

بابـسا غارـس  هب  هاگـشیامن ،  نآ  هب  هاگـشیامن  نیا  زا  و  دـنزادرپ ،  یم  عونت  لمجت و  يرهاظ و  ياهدومن  هب  هک  ینانز  دـناد .  یمن  زیگنا 
دنمورحم و يونعم  ياه  هیامرـس  زا  هک  دنتـسه  ینانز  رـشق  نآ  زا  دنور ،  یم  رت  کیـش  سابل  شفک و  رت و  بلاج  تالآ  رویز  شیارآ و 

نیا زا  ار  ییامن  تیـصخش  شطع  دـننک ،  یم  ناربج  هنوگ  نیدـب  ار  شیوخ  دوبمک  ناـنیا ،  تسا .  موهفماـن  ناـنآ  يارب  يونعم ،  لاـمج 
شنیب و وا  هب  مینک ،  ینغ  ار  وا  يونعم  گنهرف  ینعی  میهدب ؛  شزرا  نز  هب  هک  تسا  نیا  درد ،  نیا  جالَع  هراچ و  دنناشن .  یم  ورف  قیرط 

مییامن مهارف  یسانشادخ و ...  یـسانشدوخ ،  رد  ار  وا  هعلاطم ي  هنیمز ي  مینک ،  میهفت  وا  هب  ار  شنیرفآ  تقلخ  زا  فده  میهد ،  یهاگآ 
 . مینک یبیرف  رهاظ  ینیب و  رهاظ  لاذتبا و  نیا  نیزگیاج  ار  ینورد  هتفهن  ياه  دادعتسا  ییافوکش  یملع و  يونعم و  ياه  تنیز  لامج و  و 

ياهـشزرا هنحـص ي  رد  ینیرفآ  شقن  تهج  نز  هب  نداد  نادـیم  يرنه و  یملع و  ياـه  هقباـسم  یمالـسا و  یتـیبرت  یگنهرف و  ياـهراک 
ناملـسم نز  رگا  تسین .  ادج  عامتجا  زا  نز  تیـصخش  شرورپ  دنادرگ .  رب  شا  هیلوا  هاگیاج  ترطف و  ریـسم  هب  ار  وا  دناوت  یم  يونعم ، 

ددرگ و یم  عابـشا  حیحـص  ریـسم  زا  تیـصخش ،  ومن  شرورپ و  شطع  دوش ،  تیبرت  مالـسا  رد  یعامتجا  ياهـشزرا  اهکالم و  ساسا  رب 
تیبرت هک  ار  یناریا  ياهنز  دیاب  ام  ناملسم :  یناریا  نز  اب  ییاپورا  نز  هسیاقم ي  دوش .  یمن  یعقاو  ياهشزرا  نیزگیاج  بذاک  ياهشزرا 
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ربص و يردام و  يراد ،  رهوش  رظن  زا  دنـشاب ؛  اـیند  ياـهنز  يارب  هوسا  وگلا و  اـت  مینک ،  یفرعم  اـیند  هب  دنتـسه ،  مالـسا  بتکم  هدـش ي 
دش و رامیب  شرهوش  رگا  هک  مینیب  یم  ار  یبرغ  نز  نآ ،  لباقم  رد  یگدنز و ...  رد  يراکادف  راثیا و  تالکـشم و  ربارب  رد  اهنآ  تمواقم 

رهوش هب  ییافو  یب  يرهم و  یب  دراد و  نارگید  اب  ملاسان  طابترا  هک  ینز  ای  دور ،  یم  دنک و  یم  اهر  ار  رهوش  دیامن ،  باوج  ار  وا  رتکد 
یتخـس لباقم  رد  تمواقم  بات  دوش و  یم  دنلب  شناغف  هیرگ و  دـیآ و  یم  رد  اپ  زا  دوز  تامیالمان  ربارب  رد  هک  ینز  ای  دـهد ،  یم  ناشن 

اب دوش ،  یم  عاـخن  عطق  دور و  یم  ههبج  هب  یلیکحت  گـنج  ناـمز  رد  شرهوش  یتقو  یناریا ،  نمؤم و  نز  اـما  درادـن .  ار  یگدـنز  ياـه 
دیامن و یم  يرگراثیا  تمواقم و  تالکشم  ربارب  رد  راوتسا ،  هوک  دننام  دزاس و  یم  دنیشن و  یم  وا  ياپ  هب  رمع  نایاپ  ات  تیعضو ،  نامه 

دیوگ یم  دنک و  یمن  يراج  نابز  رب  دشاب ،  فعض  ساسحا  يدرـسلد و  هناشن ي  ای  رهوش  شجنر  بجوم  هک  هملک  کی  لاح ،  نیع  رد 
ةَرمَِأل َو  َُهل  ۀَـعیطُم  َتناکَو  ِءاخَّرلا  َو  ِةَّدَّشلا  یف  اهِجوَز  یلَع  َترَبَص  هأِما  ّلُک  دـندومرف « :  مرکا ص  ربماـیپ  متـسه .  ادـخ  ياـضرب  یـضار  . 

رادربنامرف دزرو و  ییابیکش  ربص و  یگدنز )  یناسآ (  یتخس و  رد  شرهوش  يارب  هک  ینز  ره  ینعی ،  َبوُّیأ »  هَأَرِما  َعَم  یلاعت  هللا  اهَرشَح 
یفرعم نمؤم  رادافو  راکادف و  نانز  دـیاب  دـنک .  یم  روشحم  بّویا ع  ترـضح  نز  اب  ار  نز  نآ  گرزب  يادـخ  دـشاب ،  شتاروتـسد  وا و 

ياراد اپورا  هدـش ي  تیبرت  نز  نآ  امـش ،  رظنب  دـننادب .  ار  يدوخ  گنهرف  ردـق  دـننز ،  یم  برغ  گنهرف  زا  مد  هک  ییاهنآ  ات  دـنوش ، 
زا یتقو  شرهوش ،  هک  ینز  نآ  ای  دشاب ،  ام  يوگلا  دیاب  ییاپورا  نز  نآ  ایآ  مالسا !؟  بتکم  رد  هتفای  شرورپ  نز  نیا  ای  تسا  تیصخش 

شیب دیاب  يرآ !  دنک !  یم  هرادا  ار  یگدنز  دهد و  یم  ماجنا  ار  شیاهراک  یـشنم ،  گرزب  تعانم و  لامک  اب  تفع و  اب  دـتفا ،  یم  راک 
نیا زا  رتالاب  يراختفا  هچ  مییامن .  راختفا  شیوخ  نانز  هب  زورما  دـیاب  ام  تسا .  هدرورپ  ار  ییاـه  تیـصخش  هچ  مالـسا  هک  مینک  هجوت  رت 

 ، لوا فص  رد  نانآ  ناگتـسباو  اهتردـقربا و  لـباقم  رد  نآ ،  یبوکرـس  زا  سپ  قباـس و  راکمتـس  میژر  لـباقم  رد  اـم  راوگرزب  ناـنز  هک 
تمواـقم و تسا .  هدـشن  تبث  نادرم  زا  یتعاجـش  تمواـقم و  نینچ  يرـصع  چـیه  رد  هـک  دـنداد  ناـشن  دوـخ  زا  یتمواـقم  یگداتـسیا و 

ًالثم تسا .  راسمرـش  هکلب  زجاع ،  نآ  رکذ  زا  نایب  ملق و  هک  تسا  زیمآ  باجعا  ردـق  نآ  یلیمحت  گنج  رد  گرزب  ناـنز  نیا  يراکادـف 
 . دوب هدـید  بیـسآ  مشچ  ود  ره  زا  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  تسد  ود  ره  گنج ،  رد  هک  زیزع  رادـساپ  کی  اب  ناوج  رتخد  کـی  جاودزا 

دوخ نیِد  جاودزا  نیا  اب  راذگب  مورب ،  ههبج  هب  متسناوتن  هک  لاح  تفگ :  تیمیمص  افص و  زا  راشرس  گرزب و  یحور  اب  عاجش  رتخد  نآ 
تمظع دـنیامرف :  یم  يرگراثیا  ناوناـب  نینچ  زا  لـیلجت  رد  هر  ینیمخ  ماـما  ترـضح  مشاـب .  هدرک  ادا  منید  هب  یمالـسا و  بـالقنا  هب  ار 

 ، نافراع ناگـشیپ ،  رنه  ناشاقن ،  ناگدـنیوگ ،  نارعاش ،  ناگدنـسیون ،  ار  نانآ  یهلا  ياه  همغن  یناسنا و  شزرا  هنحـص و  نیا  یناـحور 
رتخد نیا  تیونعم  ییوجادخ و  يراکادف و  دننک و  میسرت  ای  نایب و  دنناوت  یمن  دینک ،  ضرف  اهامش  هک  ار  سک  ره  ناهیقف و  نافوسلیف ، 

www.lailatolgadr.i  . // دنک یبایزرا  جیار  ياهرایعم  اب  دناوت  یمن  سک  چیه  ار  گرزب 

تیونعم هیاس  رد  ناور  مسج و  شمارآ 

 ، یگدـنز رد  تیونعم  مهم  تاریثأت  زا  یکی  میبای .  یمرد  ار  نورد  شمارآ  شیاسآ و  دـیما ،  اـنعم ،  نآ  رد  هک  تسا  هلحرم ي  تیونعم 
دننام طلغ  تاداع  زا  زیهرپ  یفاک ،  تحارتسا  شزرو و  بسانم ،  هیذـغت  مزلتـسم  تمالـس  ظفح  تسا .  ناور )  مسج و  تمالـس (  ءاقترا 

يونعم تاشیارگ  هک  دـنا  هداد  ناشن  تاعلاطم  دراذـگ .  یم  ریثأت  نامرمع  لوط  تمالـس و  رب  زین  ام  ياهرواب  اما  تسا .  ندیـشک  راـگیس 
ياهیرامیب يرایـسب  زا  دوخ  دوبهب  هب  دنراد  يوق  يونعم  تاشیارگ  هک  ینارامیب  دوش و  یم  تمالـس  ياقترا  بجوم  تبثم  شرگن  يوق و 

نامدوخ زا  رتارف  يزیچ  انعم  نیا  دننک .  یم  كرد  ار  یگدنز  ینعم  دارفا ،  نآ  یط  هک  تسا  هلحرم ي  تیونعم  دـننک .  یم  کمک  نمزم 
هب تیونعم  اـی  یبهذـم  ياـهرواب  اـب  يدارفا  دـنک .  یم  مهارف  ار  رطاـخ  تینما  شمارآ و  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  تیونعم  عـقاو  رد  تسا . 

تبثم شرگن  داجیا  هب  ناور  حور و  تمالس  یفرط  زا  دنوش .  یم  یـسرتسا  ياهخـساپ  راچد  رتمک  ینورد  شمارآ  زا  يدنم  هرهب  هطـساو 
شیزفا رد  يوق  یبهذم  ياهرواب  هدـش  ماجنا  تاعلاطم  ساسا  رب  دـهد .  یم  شهاک  ار  درد  ساسحا  دوخ  هبون  هب  نیا  دـنک و  یم  کمک 
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 . تـسا هدیــسر  تاـبثا  هـب  مـه  داـیتعا  كرت  رد  اـهرواب  نـیا  ریثأـت  یتـح  دوـب و  رثؤـم  دـندوب  هدــش  یحارج  هـک  يدارفا  یمــسج  ناوـت 
www2.irib.ir

؟ تسا مزال  رهوش  هزاجا  يدراوم  هچ  رد 

ضیارف ماجنا  رب  هوالع  هک  دـنبای  یم  قیفوت  نانمؤم  زیزع  هام  نیا  رد  تسا . هدیـسر  ارف  ناضمر  كرابم  هام  ِینید  فیلاـکت  ماـجنا  ناـنز و 
یبهذـم و مسارم  يرازگرب  اـب  دـننک  یم  یعـس  دـنراد  يرتشیب  تغارف  هک  اـهمناخ  هژیوب  دـنروآ . ياـج  هب  زین  ار  یبحتـسم  لاـمعا  ینید ،

دیاب اما  دـنوش . رادروخرب  یمارگ  هام  نیا  تاضویف  تاکرب و  زا  یبحتـسم  ياهزامن  ندـناوخ  نآرق و  هلباقم  ریـسفت و  سلاجم  رد  تکرش 
، یبحتـسم زامن  ندناوخ  نداد ، هقدص  ندرک ، قافنا  لاثم  ناونع  هب  دـنوشن ؛ لفاغ  تابجاو  زا  تابحتـسم  ماجنا  رطاخ  هب  هک  دنـشاب  بقارم 

لامعا نیا  همه  رهوش  تیاضر  نودـب  ناوت  یم  ایآ  یلو  دراد ، باوث  یلیخ  یبهذـم  مسارم  رد  تکرـش  و  (ع ) راهطا همئا  تراـیز  هب  نتفر 
یم ناترظن  زا  هک  میا  هداد  ماجنا  هاگـشناد  هزوح و  داتـسا  يوسوم ، ظعاو  یلع  دمحم  اب  ییوگتفگ  دروم  نیا  رد  داد ؟ ماجنا  ار  یبحتـسم 

میراد یثیدح  دیازفا  یم  تسا ، رادروخرب  ییالاو  هاگیاج  زا  اههام  نایم  رد  ناضمر  كرابم  هام  هکنیا  نایب  اب  یبهذـم  رواشم  نیا  درذـگ :
دیهد و رارق  اه  میسن  نآ  ضرعم  رد  ار  ناتدوخ  دریگ ، یم  ندیزو  یهلا  ياه  میـسن  امـش  راگزور  رد  دیامرف : یم  هک  ع )  ) موصعم ماما  زا 
ار نآ  تسا  بوخ  هچ  تساـههام ، ناـیم  رد  هاـم  نیرتـهب  تسا و  یهلا  ياـه  میـسن  نآ  زا  یکی  ناـضمر  دـیوش . رادروخرب  نآ  بهاوـمزا 

هزور لامعا  نیرتهب  میهد  یم  ماجنا  هک  یفیلاکت  نایمرد  دیوگ : یم  همادا  رد  يو  میربب . هدافتـسا  زیزع  هام  نیا  هظحلره  زا  مینک و  كرد 
زا رتـالاب  یلیخ  زین  یقـالخا  رظن  زا  هزور  هکلب  تسین ، نآ  تـالطبم  ریاـس  زا  زیهرپ  ندـیماشآ و  ندروخ و  كرت  طـقف  رما  نیا  اـما  تسا ،

يدابع مسارم  ماجنا  هک  دنشاب  هتـشاد  تقد  دیاب  اهمناخ  ًاصوصخم  دشاب . هزور  شحراوج  اضعا و  مامت  دیاب  راد  هزور  صخـش  تساهنیا .
نآ رد  دـناوخب  تقو  لوا  زامن  دـهاوخب  یـصخش  رگا  ًالثم ، دـنکن ؛ ادـیپ  لخادـت  ناش  یگداوناخ  یعامتجا و  فیلاکت  فیاظو و  اب  نانآ 

يدابع فیلکت  کی  زامن  نوچ  دناوخب ؛ زامن  دعب  دهدب ، ار  راکبلط  بلط  ادتبا  دیاب  دنهد  یم  روتسد  اهقف  دنک ، هعجارم  وا  هب  راکبلط  لاح 
یعامتجا لیاسم  نیا  الاح  دـنناد . یم  يدابع  لیاسم  رب  مدـقم  ار  یعامتجا  لیاسم  تسا و  یعاـمتجا  هلأـسم  کـی  راـکبلط  هلأـسم  تسا و 

اهزامن ای  دنک و  تکرـش  یبهذم  مسارم  رد  ای  دریگب  یبحتـسم  هزور  دهاوخ  یم  یمناخ  رگا  دنک . یم  ادیپ  دومن  رتشیب  هداوناخ  هناخرد و 
هناخ و فیاظو  یعامتجا و  ياهراک  هب  وا  یبحتـسم  يدابع و  ياهراک  نیا  ایآ  هک  دـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  دـناوخب  یبحتـسم  ياهاعد  و 

یفرع بجاو  یلو  تسین ، یعرش  بجاو  کی  ندرک  تسرد  اذغ  هچرگ  دوش ؟ یمن  داجیا  ضراعت  دنک و  یمن  دراو  یصقن  وا  يراد  هناخ 
نذا اب  دیاب  دروآ  ياج  هب  ماحرا  هلص  ایو  دنک  تکرـش  یبهذم  مسارم  رد  دریگب ، یبحتـسم  هزور  دهاوخب  یمناخ  رگا  نیاربانب  تسه . هک 
همادا رد  يو  دنزن . همطل  وا  يراد  هناخ  ییوشانز و  فیلاکت  فیاظو و  هب  یبحتـسم  لامعا  ماجنا  دنک  یعـس  دـشاب و  شرـسمه  تیاضر  و 

رگا ای  دنک و  عنم  ناضمر  هام  رد  هزور  نتفرگ  ای  بجاو  زامن  ندناوخ  زا  ار  شرـسمه  دـناوت  یمن  درم  تابجاو ، درومرد  هتبلا  دـیازفا : یم 
طقف دنک . عنم  باجح  نتشاد  زا  ای  دراد و  زاب  دوخ  لام  سمخ  تخادرپ  ای  بجاو و  جح  رفس  زا  ار  وا  دناوت  یمن  درم  دشاب ، عیطتـسم  نز 

زا دـناوت  یم  درم  زاین  تروص  رد  تقو ، لوا  زاـمن  ندـناوخ  اـی  یـضرق و  هزور  نتفرگ  دـننام  دراد  یناـمز  تعـسو  هک  یتاـبجاو  درومرد 
هنسرگ اه  هچب  دنیبب  رگا  دناوخب  تقو  لوا  زامن  دهاوخ  یم  هناخ  مناخ  رهظرـس  ًالثم  دزادنیب ؛ ریخأت  هب  ار  نآ  ماجنا  هک  دهاوخب  شرـسمه 
رسمه زا  هزاجا  بسک  دناوخب . زامن  اذغ ، فرص  زا  سپ  دنیشنب و  هرفس ، رـس  هداوناخ  رانک  رد  ادتبا  تسا  مزال  دنا ، هتـسشنوا  رظتنم  دنا و 

یتح دوش  ماجنا  رـسمه  عالطا  تیاضر و  اب  دیاب  زین  ندرک  رذن  یبهذم و  مسارم  يرازگرب  نداد ، هقدص  قافنا و  دروم  رد  قافنا  دروم  رد 
، تسا یفطاع  ياضف  کی  هداوناخ  ياضف  اریز  تسا ؛ طرش  رهوش  تیاضر  شفرصم  رد  مه  زاب  دشاب ، هتـشاد  مه  یلام  لالقتـسا  نز  رگا 
ار لیاسم  لیبق  نیا  یگدنز  لوا  نامه  اهرهوش  نز و  زا  یضعب  هتبلا  دیایب . دوجو  هب  فالتخا  هک  مینک  يراک  هنارسدوخ  دیابن  اضف  نیا  رد 
، دریگ یم  یلک  هزاجا  کی  حالطصا  هبو  دوش  یم  ایوج  یگدنز  روما  ماجنا  هرابرد  ار  شرـسمه  رظن  نز  دننک و  یم  حرطم  ناشدوخ  نیب 

بیذهت تیونعم  زا 16تیبرت  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


دیاب زین  نز  دشاب ، وا  عالطا  اب  دراد  تسود  شرـسمه  دورب ، شردام  ندید  هب  یتح  دـهاوخ  یم  درم  یتقو  هک  روط  نامه  لاح  ره  هب  یلو 
لالقتسا هک  لیلد  نیا  هب  هکنیا  هن  دزادرپب ، تروشم  حالـص و  هب  وا  اب  دراذگب و  نایرج  رد  ار  شرهوش  دهد ، ماجنا  دهاوخ  یم  يراک  ره 

عنام دناوت  یم  درم  ایآ  هک  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  يوسوم  ظعاو  دهد . ماجنا  شرـسمه  عالطا  نودب  دـهاوخ  یم  هک  يراک  ره  دراد  یلام 
عنام دناوت  یمن  درم  دنشاب ، هدرک  دیق  جاودزا  دنسرد  ار  نیا  هدوب و  لغاش  نز  جاودزا  ماگنه  رگا  دیوگ : یم  دوش ، نز  یعامتجا  لغش  زا 

، دنک راک  شرورپ  شزومآ و  رد  شرسمه  هدرک  تقفاوم  درم  ًالثم  دنک ؛ ضوع  ار  دوخ  لغـش  عون  هکنیا  رگم  دوش ، شرـسمه  راک  همادا 
يراک بش  و  دـنک ، رییغت  شراک  تعاس  ای  دوش  هتفرگ  راک  هب  یـصوصخ  تکرـش  کیرد  ًـالثم  دـهد و  لغـش  رییغت  دـهاوخب  وا  هکناـنچ 

هداوناخ نوناک  ظفح  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  اهمناخ  لاح  ره  هب  یلو  دوش ، وا  راک  همادا  زا  عنام  دـناوت  یم  شرـسمه  دـشاب ، هتـشاد 
یلک هزاجا  دهاوخ  یم  يدروم  ره  رد  نز  رگا  هکنیا  رخآ  هتکن  دنسرب . قفاوت  هب  مه  دروم  نیارد  دیاب  رهوش  نز و  تسا و  لغش  زا  رتمهم 

مهافت و ءوس  هدرکن  يادـخ  رگا  ات  دـشاب  بوتکم  هزاجا  نیا  دـیاب  ریخ  ياـهراک  ماـجنا  اـی  رفـس  هب  نتفر  لغـش ، باـختنا  لـیبق  زا  دریگب ؛
5662 هرامش  - سدق همانزور  - قطان هتسجخ  دوشن . لکشم  راچد  دمآ ، شیپ  یفالتخا 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

http://www.ghaemiyeh.com
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