
www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


www.noorfatemah.org



www.noorfatemah.org



یگدنز سرد 
: هدنسیون

ینیسح اضر  دیس 

: یپاچ رشان 

شپت

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 

www.noorfatemah.org



تسرهف
5تسرهف

 ( هنازرف همالع  راهچ  یگدنز  تارطاخ  همانیگدنز و  ) یگدنز 9سرد 

باتک 9تاصخشم 

9همدقم

یئابطابط همالع  یگدنز  هب  9یهاگن 

9همانسانش

9دیتاسا

10تافیلات

یئابطابط همالع  یناگدنز  هب  10یهاگن 

11تارطاخ

يدمحم راتفر  11قالخا و 

تفریذپن ار  ارتکد  12كردم 

مناد یمن  دومرف  تماهش  12اب 

تالاوس هب  یئوگخساپ  زا  12لابقتسا 

ادخ ياضر  هب  12یضار 

تیب لها  هتخابلد  13قشاع 

هداوناخ هب  13هجوت 

تاناویح هب  13محرت 

یصخش روما  ماجنا  رد  13مامتها 

هدنزومآ 14راتفر 

رایسب 14عضاوت 

يرفعج همالع  یگدنز  هب  14یهاگن 

14همانسانش

زا 34تسرهف هحفص 5 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


14دیتاسا

14تافیلءات

ناشیا دوخ  نایب  هب  يرفعج  همالع  یناگدنز  هب  15یهاگن 

16تارطاخ

شیالآ 16یگداس و 

يرفعج ياقآ  نآ  هن  یشاب و  وت  مهاوخ  یم  16هن 

قشع اب  ندناوخ  17سرد 

تافیرشت زا  نتسج  17يرود 

زومآ تربع  يا  17هرطاخ 

هدنزومآ 18یسرد 

ناناوج هب  18مارتحا 

دزد يارب  19یسرد 

19هراشا

ناناوج عمج  19رد 

هنسرگ زور  20ود 

ملعم 20بوچ 

ملع 21ریش 

يرهطم همالع  یگدنز  هب  21یهاگن 

21همانسانش

21دیتاسا

21تافیلات

ناریا 21مالسا و 

22تارطاخ

رسمه هب  22مارتحا 

زا 34تسرهف هحفص 6 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یگدنز رد  23مظن 

هداوناخ هب  23هجوت 

هدنزومآ همان  23کی 

نادنمتسم هب  24هجوت 

زامن رد  24بدا 

قیقحت هعلاطم و  24قوش 

ردام ردپ و  هب  24مارتحا 

یعبط 25خوش 

نامورحم 25رگیرای 

هداز نسح  همالع  یگدنز  هب  25یهاگن 

25همانسانش

26دیتاسا

26تافیلات

ناشیا دوخ  نایب  هب  یلمآ  هداز  نسح  همالع  یگدنز  هب  26یهاگن 

27تارطاخ

دنوادخ هب  يا  27همان 

ملع 27هلدابم 

يزومآ ملع  27قوش 

داتسا ماقم  28میرکت 

ادخ اب  29سنا 

ناکدوک هب  29مارتحا 

 ! داتسا ياپ  رب  29هسوب 

باتک هب  هقالع  29قشع و 

دجسم ثادحا  30گنلک 

زا 34تسرهف هحفص 7 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ناگدنرپ ینیچ  30ربخ 

ادخ ود  نایم  رد  رتش  30کی 

اهتشون 31یپ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  31هرابرد 

زا 34تسرهف هحفص 8 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


 ( هنازرف همالع  راهچ  یگدنز  تارطاخ  همانیگدنز و  ) یگدنز سرد 

باتک تاصخشم 

نیریـش و یتارطاـخ  همانیگدـنز و  همه :  يارب  هدـنزومآ  ییاهـسرد   ) یگدـنز سرد  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و  اـضر  ینیـسح  هسانـشرس : 
همالع يرهطم  یـضترم  همالع  يرفعج  یقتدـمحم  همالع  یئابطابط  نیـسحدمحم  دیـس  همالع  هنازرف  همـالع  راـهچ  یگدـنز  زا  هدـنزومآ 

 : لایر 5000 کباش :  134 ص  يرهاظ :  تاصخشم  شپت 1380  مق  رشن :  تاصخـشم  ینیـسح  اضر  نیودت  قیقحت و  یلمآ /  هدازنسح 
: مود پاـچ  تشادداـی :   Konwledge of Living  . یـسیلگنا هب  ناونع  تشادداـی :  مود  پاـچ   ) لاـیر 8000 964-93239-2-9 ؛ 

سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای :  هنازرف  همالع  راهچ  تارطاخ  همانیگدنز و  یگدنز  سرد  دـلج : يور  ناونع  تشاددای :  . 1384
نادهتجم و عوضوم :  همانتـشذگرس  املع --  نادهتجم و  عوضوم :  هنازرف  همالع  راهچ  یگدنز  تارطاخ  همانیگدنز و  دلج :  يور  ناونع 

م3313-81 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/996 ییوید :  يدنب  هدر  BP55/2/ح52د4  هرگنک :  يدنب  هدر  تارطاخ  املع -- 

همدقم

یگرزب نادرم  یگدـنز  تارطاـخ  هنازرف ،  دنمـشیدنا  راـهچ  یگدـنز  زا  تسا  یتارطاـخ  رگتیاور  تسامـش ،  يور  شیپ  هک  يا  هعومجم 
هتفای تسد  لامک  تلیضف و  ملع و  عیفر  ياه  هلق  هب  تدهاجم  يزاسدوخ و  اب  رامش ،  یب  ياهتقشم  اهترارم و  اهجنر ،  لمحت  اب  هک  تسا 

دیس گرزب :  همالع  راهچ  یگدنز  زا  تسا  یگرزب  ياهسرد  دنتشگ .  تداعس  ریسم  رد  هعماج  هار  غارچ  ینازورف ،  ياهلعـشم  نوچمه  و 
یغورف رپ  هراتـس  راهچ  دیـشروخ ،  هلیبق  زا  ینادرم  یلمآ  هداز  نسح  يرهطم و  یـضترم  يرفعج ،  یقت  دمحم  ییابطابط ،  نیـسح  دمحم 

ناماک هنـشت  دوخ ،  كاـنبات  ياـه  هشیدـنا  شوارت  اـب  هدومن و  تدـهاجم  يرـشب  هعماـج  تداعـس  تسود و  ياـضر  هار  رد  ار  يرمع  هک 
الج ار  لد  هنیئآ  و  هداد ،  وشتـسش  تفرعم  بآ  اـب  ار  هـتفرگ  راـگنز  ياـهلد  و  باریـس ،  تیوـنعم  تلیـضف و  ياـه  همـشچ  زا  ار  تـقیقح 

 ، همانیگدنز هب  یهاگن  اب  هک  هنازرف ،  نادنمشیدنا  نیا  غورفرپ  هرهچ  ندناسانش  روظنم  هب  تسامش  يور  شیپ  هک  يا  هعومجم  دندیشخب . 
هژیو هب  همه  ییوگلا  هوسا و  گرزب ،  اهناسنا  نیا  تسا .  هتـشگ  نیودت  نانآ  تربع  سرد و  رـسارس  یگدـنز  زا  نیریـش  یتارطاخ  نایب  و 

بیـشن زارفرپ و  یگدـنز  هریـس  ریـس و  زا  هک  دـننآ  دـنمزاین  ام  ناناوج  دنـشاب  یم  هتفکـش  ون  هتـسرون و  ياهلاهن  نیا  ناناوجون  ناـناوج و 
اهمخ و چـیپ و  مهف  اب  هارمه  دـید  ياهقفا  هرتسگ  شندومیپ  هک  یهار  دـننام  هب  ار  نآ  دـنبای و  یهاگآ  شناد  هشیدـنا و  هصرع  ناـگنازرف 
ور نیا  زا  دـیدرگب .  گرزب  ياهناسنا  لابند  گرزب  ياهراک  ماجنا  يارب  یفیرظ :  لوق  هب  دـنروآ .  رامـش  هب  دراد  لابند  هب  ار  اـهخالگنس 

هبات تسج  دوس  نانآ  گنسنارگ  ياه  هبرجت  زا  ناگنازرف ،  نادنمشیدنا و  نیا  یگدنز  رد  روغ  و  هشیدنا ،  رکفت و  شالت  یعـس و  اب  دیاب 
اـضر دیـس  ربب .  داتـسا  تعاط  یبلط  یم  رگا  دزم  یـسرن  ییاج  هب  هار  نیا  رد  هدرباـن  یعـس  ظـفاح :  هدومرف  هب  دـمآ .  لـئان  دوصقم  هبعک 

ینیسح

یئابطابط همالع  یگدنز  هب  یهاگن 

همانسانش

عالمه سید محمد حسین طباطبایی تاریخ تولد : 1281 ه ش محل تولد : تبریز رحلت : 1360 ه ش

دیتاسا
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 ، يراسناوخ مساقلاوبا  دیـس  يا ،  هبوکداب  نسح  دیـس  یناهفـصا ،  نیـسح  دمحم  خیـش  یناهفـصا ،  نسحلاوبا  دیـس  ینیئان ،  ماظع  تایآ 
 . . . يزیربت و ییابطابط  یضاق  یلع  ازریم  تجح ، 

تافیلات

تایح  - 5 دلج )  20  ) نازیملا ریسفت  خساپ 4 -  شسرپ و  مسیلائر 3 -  شور  هفسلف و  لوصا  رصع 2 -  ره  یعقاو  تاجایتحا  مالسا و   - 1
 - يدیحوت 10 لئاسر  ریذپان 9 -  نایاپ  دیدج  قلخ  مالسا 8 -  میلاعت  هصالخ  مالسا 7 -  رد  نز  ماقم  تاجوز و  ددعت  گرم 6 -  زا  سپ 

مالسا زا  ییاهزارف  ینید 14 -  ياهروتسد  دیاقع و  یهلا 13 -  هفـسلف  یلع و  مالسا 12 -  رد  هعیش  زورما 11 -  يایند  رد  عیـشت  تلاسر 
 . . . مالسا و هنیآ  رد  دمحم  مالسا 16 -  رد  نآرق   - 15

یئابطابط همالع  یناگدنز  هب  یهاگن 

يا هثداح  دابآ  هاش  رد  ییابطابط  یـضاق  دمحم  دیـس  هناخ  لاس 1281 ه ش )  اب  قباـطم   ) لاس 1321 ه ق هجحیذ )   26  ) زور نیرخآ  رد 
 . دمآ رد  ششخرد  زیربت  ییابطابط  تاداس  ردقلا  لیلج  هلسلس  نامسآ  رد  غورفرپ  يا  هراتس  ماجنارس  دیـشک  یم  راظتنا  هب  ار  شخب  دیون 

لضف و هب  عیـشت  ناهج  رد  هکلب  رهـش  نیا  رد  اهنت  هن  میدق  زا  يو  نادناخ  دوب و  زیربت  رهـش  ییابطابط  همالع  يامن  وشن و  تدالو و  لحم 
هک دوب  هتشذگن  ییابطابط  همالع  رمع  زا  راهب  جنپ  دنتفر .  یم  رامـش  هب  زیربت  رادمان  ياملع  ناروشناد و  زا  شدادجا  هدوب و  روهـشم  ملع 

ردپ نادقف  مغ  رد  هلاس  هن  كدوک  نیا  دعب  لاس  راهچ  داد .  تسد  زا  ار  شزیزع  ردام  دیدرگ و  رات  هریت و  كدوک  نیا  یگدـنز  نامـسآ 
شیاهیراوشد ردـپ  تلحر  راب  تفای و  ییانـشآ  تامیالمان  اب  یگدـنز  نارود  نیزاغآ  زا  شدوجو  لاـهن  ساـسا  نیا  رب  دـش .  نیگهودـنا 

ردپ موحرم  یصو  دنداد  تسد  زا  ار  شیوخ  ردام  ردپ و  یهلا )  نسح  دمحم  دیس   ) شرتکچوک ردارب  همالع و  هک  یتقو  دش .  نادنچود 
همداخ مداخ و  کی  مادک  ره  يارب  داد و  ناماس  قباس  لاور  نامه  رب  ار  ناشعضو  ددرگن ،  یشالتم  لاس  درخ  ود  نیا  یگدنز  هکنآ  يارب 

ات همالع  اهیراوگان ،  نیمه  رطاخ  هب  دنـسرب  یفاک  دـشر  هب  كدوک  ود  نیا  ات  درک  یم  تراظن  تبقارم و  ناـشیا  روما  رد  هتـسویپ  نیعم و 
بـسک ات  دـیدرگ  ممـصم  اه  یتخـس  لـمحت  اـب  دوجو  نیا  اـب  دـنام ،  رود  مولع  يریگارف  زا  تفرن و  هسردـم  بتکم و  هب  یگلاـس  هن  نس 

هک نارق  شزومآ  زا  سپ  لاس  شش  تدم  هب  نیـسح  دمحم  دیـس  تفای .  هار  دیدج  سرادم  هب  دریگب و  یپ  ار  يزودنا  شناد  لیـصحت و 
شردارب هارمه  هب  ار  نایبصلا و . .  باصن  ناتـسوب ،  ناتـسلگ ،  نوچ  يراثآ  دوب  لوادتم  یـسیردت  ره  زا  لبق  اهزور  نآ  یـسرد  شور  رد 

رظن ریز  یـسیونشوخ  نونف  يریگدای  هب  تایبدا  نتخومآ  رب  هوالع  تفرگ و  ارف  یئارـس  یلع  دـمحم  خیـش  ماـن  هب  قیـال  یبیدا  میلعت  تحت 
هب تهج  نیا  زا  دـیوگ  خـساپ  ناـشیا  رفاو  هقـالع  راشرـس و  قوذ  هب  تسناوتن  ییادـتبا  تالیـصحت  نوچ  تخادرپ .  طاـطخ  یقنیلع  ازریم 

ات 1304 ه ش لاس 1279  زا  تخادرپ و  لوصا  هقف و  یلقن و  یلقع و  مولع  برع و  تایبدا  يریگارف  هب  دـش و  دراو  زیربت  هیبلاـط  هسردـم 
فرص و هب  هک  لیصحت  لیاوا  رد  دیوگ  یم  شیوخ  همانیگدنز  رد  ییابطابط  همالع  دیدرگ .  یمالسا  فلتخم  ياهشناد  يریگارف  لوغشم 

وحن نیمه  هب  ار  لاس  راهچ  مدـیمهف و  یمن  مدـناوخ  یم  هچ  ره  ور  نیا  زا  متـشادن و  لیـصحت  همادا  هب  يدایز  هقالع  متـشاد  لاغتـشا  وحن 
هب تبـسن  یباـت  یب  یگتفیـش و  عون  کـی  دوـخ  رد  درک و  مضوـع  دـش و  مریگ  نماد  ییادـخ 9  تیانع  هراب  کـی  نآ  زا  سپ  مدـنارذگ 

رکفت میلعت و  هب  تبسن  زگره  دیشک  لوط  لاس  هدجیه  ابیرقت  هک  لیصحت  نایاپ  ات  زور  نامه  زا  هک  يروط  هب  مدومن  سح  لامک  لیصحت 
رد مدیچرب و  یلک  هب  ار  ملع  لها  ریغ  اب  ترـشاعم  طاسب  مدرک  شومارف  ار  ناهج  يابیز  تشز و  مدرکن و  يدرـسلد  یگتـسخ و  ساسحا 

راهب و رد  هژیو  هب  دش  یم  رایسب  متخادرپ  یم  هعلاطم  هب  ار  یقاب  هدومن  تعانق  يرورـض  لقادح  هب  یگدنز  رگید  مزاول  باوخ و  دروخ و 
یم شیپ  یلاکـشا  رگا  مدرک  یم  هعلاطم  شیپ  ار  بش  ادرف  سرد  هشیمه  مدـنارذگ و  یم  هعلاطم  هب  باتفآ  عولط  اـت  ار  بش  هک  ناتـسبات 

لاکشا و زگره  مدوب  نشور  البق  تفگ  یم  داتـسا  هچنآ  زا  متفای  یم  روضح  سرد  هب  هک  یتقو  مدومن  یم  لح  دوب  یـشکدوخ  ره  اب  دمآ 
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رییغت طیحم  یگزات  نطو و  زا  يرود  لیلد  هب  سدـقم  راید  نیا  هب  دورو  ياهزور  نیتسخن  رد  ( 1  . ) ما هدربن  مداتسا  شیپ  ار  سرد  هابتـشا 
سرد یگدنز و  عضو  رهش و  تایصوصخ  اب  جیردت  هب  هکنیا  ات  دومن  يرپس  يدایز  تاقشم  اب  ار  تاقوا  اوه  بآ و  تنوشخ  مدرم و  نابز 

يا هناخ  هرامع و  بسانمان  هلحم  دـش  یم  هدروآ  هعیرـش  زا  کشم  اـب  هک  هرمخ  بآ  مرگ و  ياوه  بآ و  نکیل  دـش  انـشآ  اـجنآ  ثحب  و 
همالع یمرگلد  یـشوخلد و  اهنت  دوب  هداد  رارق  بولطمان  طیارـش  رد  ار  دراو  هزات  نارفاسم  نیا  انـشآ  کی  یتح  نودب  کچوک و  گنت و 
شخب ینشور  نیا  دش  هراشا  نادب  هک  یطیارش  اوه و  یمرگ  لیلد  هب  اما  تشاد  هام  هدجیه  نامز  نآ  رد  هک  دوب  دمحم  شلاسدرخ  دنزرف 
كدوک دـندش  زیرگان  نیدـلاو  دوبن و  فجن  رهـش  رد  مه  یبسانم  بیبط  دـنکفا  هداوناخ  نیا  رد  ار  مغ  همیخ  دـش و  رامیب  همـالع  لـفحم 

ردام اصوصخ  ردـپ و  و  تفر .  ایند  زا  لاسدرخ  لفط  نیا  دیـسرن و  ییاج  هب  ناکـشزپ  شالت  ماما  دـنربب  دادـغب  هب  هجلاـعم  يارب  ار  راـمیب 
گوس هب  دـندوب  هداد  تسد  زا  ترغ  رای  رد  ار  ناشدـنزرف  نیلوا  هک  ار  تشاد  لاـس  شرسمه 18  لاس و  نامز 23  نیا  رد  همـالع  ناوج 
ياقترا فراعم و  بسک  تهج  رد  اهیراوگان  تالکـشم و  لـمحت  اـب  دوب  هدـمآ  فرـشا  فجن  هب  ملع  لیـصحت  يارب  هک  همـالع  دـناشن . 

یتدم زا  سپ  لاس 1314 ه ق  رد  دنارذگ و  ار  یتخـس  راگزور  زین  فجن  رد  تماقا  رخاوا  رد  ناشیا  نینچمه  دومن .  رایـسب  شالت  یملع 
هب زیربت و  رد  تماقا  یتدم  زا  سپ  دومن .  كرت  زیربت  رد  تماقا  دصق  هب  ار  فجن  دش  نوید  يادا  دـیدرگ و  هلاوح  ناشیا  يارب  یغلبم  هک 

سدنهم همالع  دـنزرف  دـیدرگ .  دابآ  داش  ياتـسور  مزاع  یثوروم  کلم  غاب و  هعرزم و  يایحا  دـصق  هب  امرـس ،  لصف  ندـش  يرپس  لابند 
امرـس و لصف  رد  ندرکراک  دندوب و  تیلاعف  لوغـشم  لاس  لوط  مامت  رد  امئاد و  مردپ  موحرم  هک  مراد  دای  هب  دوخ  دیوگ  یم  یقابلادـبع 
رد دـیدرگ  یم  یقلت  يداع  يرما  دنتـشاد  شود  هب  نیتسوپ  ای  هتفرگ  تسد  هب  رتچ  هک  یلاح  رد  یمـسوم  ياهفرب  ناراب و  شزیر  نیح  رد 

ایحا و هبورخم  ياهغاب  یبوریال و  اهتانق  ناشیا  رمتسم  ياه  تیلاعف  لابند  هب  دابآ و  داش  ياتـسور  هب  همالع  تعجارم  زا  دعب  لاس  هد  تدم 
هناخ نیمز  ریز  لحم  رد  دـش و  هتخاس  هداوناخ  یناتـسبات  تنوکـس  تهج  اتـسور  لـخاد  رد  مه  یقـالیی  ناـمتخاس  کـی  دـیدرگ و  داـبآ 

همالع لاس 1324 ه ش  رخاوا  رد  دوب .  يا  هنیزخ  اـمومع  اـهمامح  لاس 1318 ه ق  رد  هک  یلاح  رد  دومن  انب  يزورما  کبـس  هب  یماـمح 
یم هنیمز  نیا  رد  یناحبـس  رفعج  هللا  تیآ  دومن  كرت  مق  رد  تماقا  دـصق  هب  ار  زیربت  رهـش  شدـنزرف  راهچ  رـسمه و  هارمه  هب  ییاـبطابط 

میمـصت ییابطابط  همالع  دیقف  داتـسا  دوب  تراغ  لتق و  ینماان و  شوختـسد  ناجیابرذآ  هقطنم  رذآ 1325 ه ش  ات  لاس 1324  رذآ  دیوگ 
دز لاـفت  دـیجم  نارق  هب  دروـم  نیا  رد  ددرگ  لـقتنم  مق  دـننام  یملع  زکرم  کـی  هب  دـنک و  عـمج  هطقن  نآ  زا  ار  یگدـنز  طاـسب  تـفرگ 

رتهب وا  شاداپ  دزس  ار  قح  يادخ  ندرک  يرای  اجنآ  ابقع  ریخ  اباوث هللا و  ریخ  وه  قحلا  هیال هللا  ولا  کلانه  دمآ :  هیآ  نیا  دومن و  هراختـسا 
سدنهم همالع  دنزرف  درک .  كرت  مق  رد  تماقا  مزع  هب  ار  شهاگداز  لاس 1325 ه ش  همین  نامه  رد  اذل  و  تسا .  رتوکین  شماجنارس  و 

میدش دراو  ناگتـسب  زا  یکی  لزنم  هب  ادتبا  رد  میدش  مق  رهـش  دراو  لاس 1325 ه ش  زاغآ  اب  نامزمه  دیوگ  یم  هنیمز  نیا  رد  یقابلادـبع 
میدرک هراجا  دوب  کیکفت  لباق  هدرپ  بصن  اب  هک  یتمـسق  ود  یقاطا  نویناحور  زا  یکی  لزنم  رد  یـضاق  لاچخی  هچوک  رد  يدوز  هب  یلو 

مخ لخاد  هب  نآ  برد  زا  یتسیاب  موزل  تروص  رد  هک  دوب  بورـشم  بآ  رابنا  اهقاتا  نیا  ریز  هقبط  دوب  عبرم  رتم  تسیب  بیرق  قاتا  ود  نیا 
جنپ یس و  گرزب  درم  نیا  تفرگ .  یم  ماجنا  قاتا  لخاد  رد  مه  زپ  تخپ و  دوب  هناخزپشآ  دقاف  هناخ  نوچ  مینک  رپ  ار  بآ  فرظ  هدش و 
عادو ار  یناـف  راد  لاس 1360  رد  ماجنارـس  تخادرپ و  سوفن  بیذـهت  تیبرت و  فیلاـت و  سیردـت و  هب  مق  هسدـقم  هزوح  رد  ماـمت  لاـس 

(2  . ) تفگ

تارطاخ

يدمحم راتفر  قالخا و 

دنلب يادص  تقو  چیه  دـندش و  یمن  ینابـصع  زگره  دنتـشاد  يدـمحم  راتفر  قالخا و  ناشیا  دـنا  هدرک  لقن  همالع  رتخد  ییابطابط  مناخ 

 ( هنازرف همالع  راهچ  یگدنز  تارطاخ  همانیگدنز و  ) یگدنز زا 34سرد  هحفص 11 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ار زامن  هک  دندوب  دیقم  زامن  رما  رد  الثم  دندوب  راوتسا  عطاق و  رایـسب  قلخ  يوخ و  رد  تمیالم  نیع  رد  میدینـشن  ندز  فرح  رد  ار  ناشیا 
مامت ناضمر  كرابم  هام  رد  دنداد .  یم  رکذت  تحارص  اب  ار  نارگید  یتسس  دنتـشاد و  یم  اور  مامتها  هنیمز  نیا  رد  دنناوخب و  تقو  لوا 

توالت هب  يدایز  هقالع  دندرک .  یم  يزیر  همانرب  ناشزور  تاقوا  همه  يارب  دندوب و  مظنم  قیقد و  رایسب  دنتسشن  یم  رادیب  رحـس  ات  اهبش 
لاح هب  ات  یگلاس  شش  تسیب و  زا  مراد  هک  يا  همانرب  دنتفگ  یم  ناشدوخ  دنناوخب  دنلب  توص  اب  ار  نآ  دندرک  یم  یعس  دنتـشاد و  نارق 
دزن هداتفا  اپ  شیپ  دـنچ  ره  يرما  يارب  هک  یـسک  هنیـس  هب  در  تسد  زگره  دنتـشاد  هک  یمهم  ياـهراک  هوبنا  دوجو  اـب  تسا  هدروخن  مهب 

ار تاعجارم  دندوب  رامیب  هک  رخآ  ياهلاس  نیا  رد  یتح  دوب .  ناشیا  دیدش  هفطاع  بلق و  تقر  ببـس  هب  نیا  دندز و  یمن  دـمآ  یم  ناشیا 
ار مدرم  تاعجارم  هتفر و  هناخ  رد  هب  راب  راهچ  تسیب و  لاح ،  هب  ات  حبـص  دـنتفگ :  نم  هب  مدوب  هتفر  مق  هب  هک  راـب  کـی  دـندرک  یمن  در 

(3  . ) ما هداد  باوج 

تفریذپن ار  ارتکد  كردم 

دیدرگ و هتفشآ  نخـس  نیا  ندینـش  زا  همالع  دهدب  امـش  هب  هفـسلف  يارتکد  هک  دراد  میمـصت  هاش  هک  دنتفگ  ییابطابط  همالع  هب  راب  کی 
لوبق ار  نیا  هک  دندرک  رارـصا  دندمآ و  دارفا  زا  يرایـسب  درک  دـهاوخن  لوبق  ار  يزیچ  نینچ  متـس  هاگتـسد  زا  ناونع  چـیه  هب  درک  مالعا 
عانتما ناونع  نیا  نتفریذـپ  زا  رگا  تفگ :  دـمآ و  ناشیا  دزن  هک  دوب  تایهلا  هدکـشناد  تقو  سیئر  نانآ  هلمج  زا  تسا ،  ناتعفن  هب  دـینک 
مرادن يا  همهاو  هنوگچیه  هاش  زا  تفگ  تعاجش  اب  همالع  زین  راب  نیا  دوش ،  یم  تسرد  يراتفرگ  ناتیارب  دوش و  یم  ینابصع  هاش  دیئامن 

(4  . ) متسین ارتکد  لوبق  هب  رضاح  و 

مناد یمن  دومرف  تماهش  اب 

تاجرد اب  يا  هقبط  رشق و  هورگ و  ره  زا  یـسک  ره  دوب  هدش  هتفرگ  رظن  رد  تالاوس  هب  خساپ  روظنم  هب  هک  يا  هبنـشجنپ  زور  تاسلج  رد 
عامتـسا لماک  راقو  يراوگرزب و  لامک  اب  ییابطابط  همـالع  ناـشیا  درک و  یم  حرطم  یتالاکـشا  تـالاوس و  تفرعم  شناد و  زا  یتواـفتم 

تسا هدرک  لقن  تاسلج  نآ  رد  نیرضاح  زا  یکی  دنتـشاد .  یم  نایب  ار  هدننک  لاوس  مهف  روخ  رد  لاوس و  بسانتم  خساپ  هاگنآ  هدومن و 
ار نآ  خـساپ  نم  رگا  دومرف :  عضاوت  لاـمک  اـب  داد  شوگ  لاوـس  هب  هکنآ  زا  سپ  ناـشیا  درک  یلاوـس  گرزب  همـالع  نآ  زا  یـصخش  هک 

(5  . ) درادن یلاکشا  منادن 

تالاوس هب  یئوگخساپ  زا  لابقتسا 

هب دوب  دارفا  شریذـپ  يارب  وا  یگدامآ  یگداشگ و  داد  ناـکت  تخـس  ارم  هک  وا  تلـصخ  نآ  دـنا :  هدرک  لـقن  هاگـشناد  دـیتاسا  زا  یکی 
هشوت تیاهن  هب  وا  رضحم  زا  نم  تشاد  رایسب  يرایشوه  تیساسح و  تفرعم  رگید  تاهج  هب  تبسن  دوب و  واکجنک  داد  یم  شوگ  اهنخس 
رایسب ییانشور  هلصوح و  ییابیکش و  اب  تشاذگ  یمن  خساپ  یب  یمالسا  هفسلف  فیط  هعومجم  هرابرد  ارم  تالاوس  زا  کی  چیه  متشادرب 

هلاحتـسا یعون  تدـم  زارد  رد  هکنانچ  درک .  یم  لقتنم  ناسنا  هب  هعرج  هعرج  ار  یگنازرف  تخادرپ .  یم  زیچ  همه  حیرـشت  حیـضوت و  هب 
(6  . ) دروآ یم  دوجو  هب  صخش  نورد  رد 

ادخ ياضر  هب  یضار 

ره دنتشادن  یـصخش  ینوکـسم  لزنم ،  لئاوا  ادخ  ياضر  هب  یـضار  دوب  یناسنا  ییابطابط  همالع  دننک .  یم  لقن  یلمآ  هداز  نسح  همالع 
امش زا  رابکی  هام  ره 6  دیاب  ام  اقآ  مدرک :  ضرع  ناشیا  هب  راب  کی  نم  دننک  ضوع  ار  ناشلحم  دندوب  روبجم  تدـم ،  دـنچ  زا  ره  زور و 
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(7  . ) دندوب یهلا  ياضر  هب  یضار  الماک  یئوگ  دنتشذگ و  هلئسم  نیا  زا  يدرسنوخ  لامک  اب  ناشیا  میرگب  يدیدج  سردآ 

تیب لها  هتخابلد  قشاع 

رد ار  هادـف  یحور  ریبعت  دـنروآ  یم  ییابطابط  همالع  زا  یمان  یتقو  دوخ  ياهینارنخـس  بوتکم و  راـثآ  رد  يرهطم  یـضترم  دیهـش  داتـسا 
ناشیا تسیچ ؟  دـینک  یم  لیلجت  ردـق  نیا  دوخ  داتـسا  زا  هکنیا  لـیلد  دندیـسرپ  هنازرف  فوسلیف  نآ  زا  دـندرب ،  یم  راـک  هب  ناـشیا  دروم 

هکلب تسا  فوسلیف  کی  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  هن  ناشیا  هب  نم  صوصخم  مارتحا  ما و  هدید  رایسب  فراع  فوسلیف و  نم  دندوب :  هدومرف 
حیرـض رب  هسوب  اـب  ار  دوخ  هزور  ناـضمر  هاـم  رد  همـالع  تسا  مالـسلا  هیلع  تیب  لـها  هتخاـبلد  قشاـع  وا  هک  تسا  تهج  نیا  هب  ممارتحا 

تفر و یم  هناخ  هب  سپس  دیسوب  یم  ار  سدقم  حیرض  دش  یم  فرشم  رهطم  مرح  هب  ادتبا  درک  یم  راطفا  مالـسلا  هیلع  هموصعم  ترـضح 
ینعی ردـقیلاع  رـسفم  نآ  يزومآ  سرد  تیـصوصخ  نیا  تسا و  هدومن  ناـشیا  هتفیـش  تدـش  هب  ارم  هک  دوب  یگژیو  نیا  دروـخ  یم  اذـغ 

دوب ناشیا  يونعم  یحور و  داعبا  هلمج  زا  تماما  تیالو و  ناشخرد  راونا  نآ  ندوب  هتخاـبلد  قشاـع و  مالـسلا و  هیلع  تیب  لـها  هب  لـسوت 
(8  . ) درک یم  هیرگ  راز  راز  دوجو  مامت  اب  درک و  یم  تکرش  هعمج  ياهزور  هیثرم  هضور و  سلاجم  رد  ابلاغ 

هداوناخ هب  هجوت 

دنیاسر اجنیا  هب  ارم  هک  دوب  نز  نیا  دنتفگ  یم  دندرک و  یم  دای  یکین  هب  مردام  زا  هشیمه  مردپ  دـیوگ :  یم  همالع  رتخد  ییابطابط  مناخ 
تیـصخش نآ  اب  همالع  دـندوب  هدیـسرپ  ناشرـسمه  زا  یتقو  تسا .  مناخ  نیا  لام  شفـصن  ما  هتـشون  باـتک  هچ  ره  دوب و  نم  کیرـش  وا 

رد ناشیا  دوب :  هداد  باوج  دـندرک ؟  یم  میظنت  ناش  یملع  ياهتیلاعف  اـب  ار  یگداوناـخ  روما  هنوگچ  يرکف  ياـه  هلغـشم  یملع و  میظع 
دنتفگ یم  ار  بش  ات  رهظ  زا  دـعب  راک  تعاس  تفه  زا  دـعب  دـنداد  یم  صاصتخا  ناش  هداوناخ  هب  ار  یتاعاس  تاقوا و  دوخ  هنازور  همانرب 

فرطرب ار  میاه  یتحاران  همه  تسا و  نم  تاقوا  نیرتهب  تعاس  نیا  دـنتفگ :  یم  مینزب  فرح  دینیـشنب  دـییایب  تسا  یـصوصخ  رگید  هک 
 . دنداد یم  یصاخ  تیمها  ناشنادنزرف  رسمه و  هب  دنوش .  لفاغ  هداوناخ  زا  هک  دوبن  هنوگنیا  ناشیاه  راک  دایز  مجح  دوجو  اب  دنک و  یم 

زگره ام  دنتسه  مردام  رادید  قاتشم  ییوگ  هک  دندرک  یم  راتفر  يروط  هشیمه  دوب  هناتسود  زیمآ و  مارتحا  رایـسب  مردام  اب  مردپ  راتفر  . . 
اهنیا میدرک  یم  نامگ  ام  هک  دـندوب  تشذـگ  اب  راکادـف و  نابرهم و  مه  هب  تبـسن  يردـق  هب  میدـیدن  ود  نآ  نیب  یفالتخا  وگم و  وگب و 

اب تسود  ود  دننام  اعقاو  اهنآ  تسین  رظن  فالتخا  نودب  لاح  ره  هب  كرتشم  یگدنز  هک  یتروص  رد  دـنرادن  يرظن  فالتخا  مه  اب  زگره 
(9  . ) دندوب مه 

تاناویح هب  محرت 

يارب همالع  هکنیا  اب  دنداتسرف  ام  لابند  هب  ار  یصخش  ییابطابط  همالع  ترـضح  حبـص  زور  کی  دننک  یم  لقن  همالع  ناگیاسمه  زا  یکی 
يا هبرگ  هک  دش  مولعم  دنک . . .  هعلاطم  تسناوت  یمن  تسا و  تحاران  رایـسب  هک  میدید  میتفر  درک  یمن  هعجارم  یـسک  هب  یـصخش  راک 
دوش تلفغ  دیاب  ارچ  هک  دوب  تحاران  رایسب  یلو  تخیر  یم  اذغ  نآ  يارب  بترم  هکنآ  اب  تسا و  هداتفا  ناشیا  هناخ  تولخ  طایح  هاچ  رد 

هب دنروایب  نوریب  ار  هبرگ  دنک و  زاب  ار  هاچ  رد  دنروایب و  ینقم  ات  داد  روتـسد  سپـس  دتفیب  نآ  رد  کناویح  دـشاب و  هدـنام  زاب  هاچ  رـس  و 
ار یناویح  هک  دوب  لاحـشوخ  رایـسب  یلو  دوب  هتـشادرب  جرخ  ناشیا  يارب  نامز  نآ  رد  ناـموت   1500 دودح راک  نیا  ناشیا  دـنزرف  زا  لقن 

(10  . ) تسا هداد  تاجن 

یصخش روما  ماجنا  رد  مامتها 
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نیا یتح  دـهد ،  ماجنا  يرگید  ار  وا  یـصخش  ياهراک  هناخ  رد  دوبن  لیام  ییابطابط  همالع  دـننک  یم  لقن  همـالع  رتخد  ییاـبطابط  مناـخ 
یم نم  رگا  دنتـساوخ و  یم  رب  دوخ  ياج  زا  ياچ  نتخیر  يارب  يرامیب  لاح  نآ  اب  متفر  یم  ناـش  هناـخ  هب  نم  دـندوب و  راـمیب  هک  رخاوا 
(11  ) مهدب روتسد  وت  هب  دیابن  نم  یتسه و  مه  دیس  ینامهم ،  وت  هن ،  دنتفگ :  یم  مروایب ؟  ياچ  ناتیارب  هک  دیتفگن  نم  هب  ارچ  متفگ : 

هدنزومآ راتفر 

ناشناکیدزن زا  یکی  دـیدرگ  ناشیاپ  ندـش  حورجم  بجوم  درک و  دروخرب  ییابطابط  همالع  ناشیا  اب  يا  هخرچود  ناـبایخ  رد  زور  کـی 
داتـسا و هب  درک  ور  تخانـش  یمن  ار  همالع  هک  راوس  هخرچود  نآ  دـیناشن  یلدنـص  يور  درب و  يا  هزاغم  هب  ار  همـالع  دوب  یلاوح  نآ  هک 

(12  . ) دنک تیاده  تسرد  هار  هب  ار  ام  همه  دنوادخ  دندومرف :  همالع  ناجومع ،  ورب  هار  تسرد  تفگ : 

رایسب عضاوت 

ارارک نم  هک  تشاد  غیلب  یعـس  بادآ  ظفح  رد  بدوم و  عضاوتم و  ردـقنآ  ییابطابط  همـالع  دـننک :  یم  لـقن  همـالع  نادرگاـش  زا  یکی 
زا دینکب  ام  لاح  هب  يرکف  ادخ  هب  ار  امش  دنک  یم  بدا  یب  ار  ام  امـش  تاظحالم  امـش و  بدا  زا  هجرد  نیا  رخآ  مدرک  ضرع  ناشتمدخ 

يردق بدوم  نیدلاو  لباقم  رد  هتسویپ  هکلب  دننز  هیکت  شلاب  اکتم و  هب  سلجم  رد  ناشیا  هک  دشن  هدید  لاح  هب  ات  شیپ  لاس  لهچ  بیرق 
یم بدا  تاعارم  هب  متفر و  یم  ناشیا  لزنم  هب  رایـسب  مدوب و  ناشیا  درگاش  نم  دنتـسشن .  یم  دراو  ناـمهیم  تسد  ریز  راوید و  زا  رتولج 

قاتا زا  جراخ  ای  هاگرد  رد  دیاب  ام  نیاربانب  دـندومرف .  یم  دنتـساوخ و  یم  رب  ناشیا  دوبن  نکمم  ادـبا  منیـشنب  ناشیا  زا  رت  نیئاپ  متـساوخ 
یکـشت يور  قاتا  رد  مدـید  متفر  ناشیا  لزنم  هب  ناشندـید  يارب  مدوب  هدـش  دراو  هک  سدـقم  دهـشم  رد  لبق  لاس  نیدـنچ  رد  مینیـشنب ؟ 
نتـسشن هب  ارم  دنتـساخرب و  کشت  يور  زا  ناشیا  دننیـشنن .  تخـس  نیمز  يور  دوب  هداد  روتـسد  بیبط  یبلق  یتحاران  تلع  هب  دنا  هتـسشن 

نم ات  دینیشنب ،  دندومرف :  هرخالاب  ات  میدوب  هداتـسیا  نود  ره  یتدم  ناشیا  نم و  مدرک  يراددوخ  نتـسشن  زا  نم  دندرک  فراعت  نآ  يور 
ضرع متساوخ  یم  هک  ار  يا  هلمج  دندومرف :  دعب  دنتسشن و  نیمز  يور  زین  ناشیا  متـسشن و  هدرک و  تعاطا  نم  منک  ضرع  ار  يا  هلمج 

(13  . ) تسا رت  مرن  اجنآ  هک  تسا  نیا  منک 

يرفعج همالع  یگدنز  هب  یهاگن 

همانسانش

هام 1377 نابآ  تافو  زیربت  دلوت  لحم  دادرم 1304 ه ش  دلوت  خیرات  يرفعج  یقت  دمحم  همالع 

دیتاسا

 ، یئوخ يدورهاش ،  يزاریش ،  يداهلادبع  دیس  ماظع  تایآ  ینایتشآ ،  يدهم  ازریم  اقآ  ینباکنت  اضر  دمحم  خیـش  هللا  تیآ  يرها  موحرم 
 . . . يدرجورب و دمحم  یلع  خیش  میکح  ینالاط ،  یضترم  خیش  يزاقفق ،  هللا  ردص  خیش  يدزی ،  نسح  ازریم 

تافیلءات

مالسا 3 هاگدید  زا  ملع  ورشیپ 2  گنهرف  وریپ ،  گنهرف  دوش 1  یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دـشاب  یم  رثا  دودح 96  همالع  تافیلات 
ییابیز هفسلف  یگدنز 8  فده  هفسلف و  لآ 7  هدیا  یگدنز  یگدنز و  لآ  هدیا  ناسنا 6  شنیرفآ  دلج 4  هغالبلا 35  جهن  ریسفت  همجرت و 
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مالسا و یسانشناور  رد  ناور  يزاسدوخ 12  یبایدوخ و  مسیرالوکس 11  دقن  یسررب و  اه 10  هشیدنا  يوپاکت  مالسا 9  هاگدید  زا  رنه  و 
. . .

ناشیا دوخ  نایب  هب  يرفعج  همالع  یناگدنز  هب  یهاگن 

تیمکاح ام  نامدود  رد  یبیجع  يافـص  یلو  دوب ،  نیئاپ  يداصتقا  حطـس  رظن  زا  ام  ناـمدود  تسا  لاس 1304  دودح  رد  زیربت  رد  مدـلوت 
مردپ زا  ار  نیا  دشن .  هدینش  غورد  مردپ  زا  هک  مدینـش  زیربت  ياهدرمریپ  زا  نم  دوب  افـص  قدص و  هب  فورعم  هک  مردپ  اصوصخم  تشاد 

شا هیحور  عضو  یلو  دوب  هدناوخن  سرد  تشادن  داوس  وا  مشاب  هتفگ  غورد  فرط  نیا  هب  غولب  نس  زا  دیآ  یمن  مدای  هلب  تفگ :  مدیـسرپ 
دوب یچنوتوت  دزن  شردـپ  دوب و  ییاونان  رد  شراـک  دوب .  هنومن  تشاد  راـک  هب  هک  يدـیدش  قشع  قدـص و  يوقت و  یگتـسراو و  رظن  زا 

دنک و يرگراک  دش  روبجم  و  دش .  جرخ  شا  يرامیب  جالع  يارب  تشاد  هچ  ره  تشاذگن و  ياج  هب  وا  يارب  ایند  لام  تفر  ایند  زا  یتقو 
ره هب  ار  هلئاع  تشاد و  مدرم  نیب  یبیجع  تیبوبحم  دوب  يراک  هتـسراو و  يوقت و  اب  هداعلا  قوف  نوچ  یلو  تفرگ  دای  ییاوناـن  رد  يراـک 

هقالع اه  ناتـسریبد  اهناتـسبد و  زا  رتشیب  یهلا  يونعم و  سورد  هب  یحور  رظن  زا  هک  مدرک  ساـسحا  یتدـم  زا  سپ  درک .  یم  هرادا  لاـح 
مردپ دوب و  یـسوط  گنر  تسه  مدای  هک  دنـشوپب  گنر  کی  سابل  نازومآ  شناد  دـیاب  هک  دیـسر  يروتـسد  زکرم  زا  نامز  نآ  رد  مراد 

ار رفعج  دمحم  ازریم  مردارب  نم و  مدوب .  لوا  درگاش  هنوگنیا  اب  میدمآ  هسردم  هب  یتقو  اذل  دنک ،  هیهت  ار  سابل  نآ  هک  تشادـن  ییاناوت 
 . مدرک اهر  ار  ناتـسبد  هک  دـش  ثعاب  هثداح  نیمه  هک  منک ،  یمن  شومارف  ار  زور  نآ  هثداح  یخلت  زونه  میورب و  سـالک  هب  دنتـشاذگن 
زا عنام  هک  دـش  روبجم  دـنک و  هرادا  ار  ام  یلام  عضو  رظن  زا  تسناوتن  مردـپ  هک  دوب  نیا  مدرک  اـهر  ار  ناتـسبد  هک  نیا  یلـصا  تلع  هتبلا 

میاهـسرد نوچ  دنهد  یم  ارم  جراخم  هک  دـندرک  مالعا  فراعم  ترازو  فرط  زا  عقوم  نآ  مینک .  راک  میورب  ات  ددرگ ،  ام  نتفر  هسردـم 
دیآ یم  دوجو  هب  تنم  ساسحا  درک  یم  رکف  نوچ  هن ،  تفگ  دشن و  یضار  مردپ  یلو  میشاب  هسردم  رد  ام  هک  دنتـشاد  هقالع  دوب  بوخ 
یم هدوب و  رادیب  مردـپ  هک  مدرک  یم  تبحـص  باوخ  رد  بش  کی  ایوگ  سرد ،  ندرک  اهر  زا  دـعب  مینک .  راک  میورب  ات  داتـسرف  ار  ام  ، 
ملع هک  ام  دوصقم  فدـه و  دارم و  هک  دوب  نیا  شنومـضم  یلو  تسین  مرطاخ  اقیقد  نالا  رعـش  نآ  مدـناوخ ،  يرعـش  کـی  نم  هک  دونش 

هک تفگ  ناشیا  مدـش  رادـیب  باوخ  زا  هک  حبـص  دوب .  هدینـش  مردـپ  ار  ینومـضم  نینچ  تفرگ .  ام  تسد  زا  راـگزور  دوب  مالـسلااهیلع 
باوخ رد  هک  متفگ  دوب ،  هدنامن  مدای  تسرد  نم  دـیتفگ ؟  یم  هچ  باوخ  رد  تفگ  هلب  متفگ  مدرک و  رکف  يدـید ؟  یم  باوخ  بشید 

 . یتفگ یظافلا  نینچ  یلو  مناد  یمن  اقیقد  نم  تفگ :  مردپ  مدناوخ .  ار  رعش  نیا  مدش و  مورحم  سرد  زا  هکنیا  زا  متـشاد  یتحاران  لاح 
ار وحن  فرـص و  لوا  زا  اجنآ  هیبلاط و  هسردـم  میتفر  هدـب  همادا  ار  سرد  ترتگرزب  ردارب  اب  تسا  تلیم  هک  الاح  بوخ  یلیخ  تفگ  دـعب 

سپ دـنک  هرادا  ار  مردارب  نم و  یگدـنز  دـناوت  یمن  يوبا  هک  مدـید  نم  دوب  یناهج  مود  گنج  لئاوا  ابیرقت  میدـناوخ .  میدرک و  عورش 
یم هیبلاط  هسردم  هب  رهظ  زا  دعب  میدرک و  یم  راک  رهظ  ات  یتدـم  میناوخب .  سرد  مه  مینک و  راک  مه  ینعی  منیک  راک  هک  میدـش  روبجم 

هب عضو  لاس  ود  ای  لاس  کی  میدرک  یم  راک  اهرهظ  زا  دـعب  میدـناوخ و  یم  سرد  اهرهظ  زا  شیپ  دـش .  یم  سکعلاب  مه  یهاگ  میتفر . 
دوب هیلع  هللا  تمحر  ینایتشآ  يدهم  ازریم  اقآ  موحرم  نامز  رد  رفـس  نیا  میدمآ .  نارهت  هب  هکنیا  ات  تشذـگ . . . . .  لاونم  لاور و  نیمه 

هب متشگرب  مه  نم  هتسب  ورف  ناهج  زا  هید  زیربت  رد  هدلاو  دنداد  ربخ  نم  هب  هک  مدوبن  مق  رد  لاسکی  زا  شیب  مق .  هب  مدش  فرـشم  نم  دعب 
تفر یم  رامـش  هب  داتوا  زا  تسد و  ربز  رایـسب  نیدـهتجم  زا  يدیهـش  حاـتف  ازریم  جاـح  ياـقآ  هللا  تیآ  موحرم  زیربت  رد  عقوم  نآ  زیربت . 

 ، فجن هب  دـیورب  امـش  تفگ  نم  هب  ناشیا  هک  میدوب  زیربت  رد  هام  دـنچ  میدیـسر و  ناشتمدـخ  دوب ،  یگرزب  درم  نیزو  يوقت و  اب  یلیخ 
تامدقم درک و  مهارف  ناشیا  مه  ار  شلئاسو  زا  يرادقم  هک  دـیآ  یم  مدای  دـش .  يدیهـش  موحرم  نیمه  فجن  يارب  ام  كرحم ،  هدـمع 

فجن هب  یتقو  تسه .  مدای  نیا  اصوصخم  درک ،  هیهت  مه  ینیریـش  هبعج  ود  داد و  لوپ  اـم  هب  مه  يرادـقم  درک و  هار  هب  ور  ار  ترفاـسم 
خرـس شیاج  مدناراخ  یم  هک  ار  مندـب  اما  متـسناد  یمن  ار  یتحاران  نیا  صاخ  مسا  متفرگ  يدـیدش  تلاسک  زور  هس  ود  زا  سپ  مدیـسر 
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یـسراف نم  زا  اهنیا  نوچ  دوب  روجان  یلیخ  ملاح  نم  ایوگ  دندمآ و  هسردم  سردم  نایاقآ  زا  مدوب  تحاران  یلیخ  درک  یم  داب  دش و  یم 
زا دندوب  هتفر  دنتـسناد و  یمن  یکرت  مه  اهنیا  مدوب .  هداد  باوج  یکرت  هب  مه  نم  تسا و  روطچ  ناتلاح  تسیچ و  هک  دندوب  هدرک  لاوس 

یکرت دوب و  یناجیابرذآ  ناشیا  هک  دندوب  هدروآ  ار  يرتسبـش  هللارـصن  خیـش  اقآ  تساه  يا  هبوکاب  هسردـم  هب  فورعم  هک  رگید  هسردـم 
زج دـیدمآ و  یک  امـش  هک  درک  لاوس  نم  زا  دـنک  شظفح  ادـخ  تسا .  يا  هتـسراو  بوخ و  رایـسب  یناحور  هک  مه  ناشیا  تسناد .  یم 
هزم داد و  تذـل  اـم  هب  یلیخ  شآ  نآ  مدوب  هدروـخن  چـیه  نم  هک  دوـب  زور  دوب 6-5  هتخیر  مه  تشوگ  تخپ و  یـشآ  کـی  تفر  اـهنیا 

دش و بوخ  ملاح  نکن .  ناحتما  نیا  زا  شیب  ار  ام  هصالخ  هک  متفگ  مالـسلا و  هیلع  نینموملا  ریما  ترایز  هب  مدـش  بایفرـش  دـعب  تشاد 
یم رادومن  زیچان  اعقاو  تایدام  يدام و  بئاصم  تشاد و  طاشن  یلیخ  حور  یلو  دوب  دایز  يروج  نیا  ياهناتساد  راک .  رد  هرابود  میداتفا 

ناشیا مدیـسر و  يدرجورب  هللا  تیآ  تمدخ  ناریا  مدمآ  هک  یتقو  دوب .  روآ  تهب  هک  مدید  يدایز  رایـسب  ثداوح  نم  هراب  نیا  رد  دش و 
هزاجا رگا  هک  مدرک  ضرع  ناشیا  هب  دوبن .  راگزاسان  نم  جازم  عبط و  اب  مق  بآ  عقوم  نآ  دینک  عورش  ار  یسرد  مق و  دینامب  هک  دندومرف 

لیم اجک  ره  بوخ ،  رایـسب  دـندومرف :  هدرک و  ریخم  ار  ام  مه  ناشیا  دزاـس .  یمن  نم  هب  مق  بآ  دهـشم و  اـی  مورب  نارهت  هب  اـی  دـیئامرفب 
دهـشم هزوح  ینالیم  هللا  تیآ  موحرم  نامز  رد  دش و  عورـش  ییاهـسرد  مدوب .  دهـشم  رد  لاسکی  دودح  رد  دینک  تماقا  دیورب و  دـیراد 

هب مدـمآ  تخاسن  هب :  دهـشم  بآ  زاب  مدـید  نوچ  رگید  دـندش .  راک  لوغـشم  یبوخ  هتـسجرب  ياـه  هبلط  دوب .  كرحت  رپ  لاـعف و  یلیخ 
(14  . ) نارهت

تارطاخ

شیالآ یگداس و 

رد لساردـنا  رترب  برغ  گرزب  فوسلیف  اب  ناشیا  فورعم  هرظانم  هک  لاس 1342  رد  دننک .  یم  لقن  همالع  دـنزرف  يرفعج  اضریلع  ياقآ 
هب دناسر و  پاچ  هب  فرط  ود  ره  ریوصت  اب  هارمه  بوتکم و  هرظانم  نیا  دروم  رد  ار  یبلطم  تفرگ  میمصت  تاعالطا  همانزور  دوب  نایرج 

دعب زور  دنتـسرفب  نایفارطا  زا  یکی  طـسوت  هماـنزور  نآ  يارب  ار  شیوخ  زا  یـسکع  درک  تساوخرد  داتـسا  زا  یـسامت  یط  روظنم  نیمه 
هار هب  تاعالطا  همانزور  نامتخاس  يوس  هب  فارطا  ياهنابایخ  زا  یکی  رد  يراک  ماجنا  زا  سپ  هتـشادرب و  سکع  هعطق  ود  اصخـش  داتـسا 

اه همانزور  رد  كاواس  هب  هتسباو  رصانع  هک  یفنم  تینهذ  دانع و  زین  ناش و  هداس  رایسب  رهاظ  هب  هجوت  اب  همانزور  هب  دورو  ودب  رد  دنداتفا 
یتدـم زا  سپ  ماجنارـس  دـنوش و  یم  عقاو  ریرحت  تئیه  همانزور و  نانکراک  ییانتعا  یب  یهجوت و  یب  دروم  دنتـشاد  تیناـحور  دروم  رد 

یب رگید و  درف  اب  تبحـص  تعاس  عبر  هس  هب  کیدزن  زا  سپ  زین  يو  هک  دـنوش  یم  ییاـمنهار  هیریرحت  تئیه  سیئر  قاـتا  هب  ینادرگرس 
یقت دمحم  ياهسکع  دنهد  یم  خساپ  صاخ  یگداس  هب  اقآ  دیهاوخ .  یم  هچ  اقآ  هلب  دیوگ  یم  ناشیا  هب  کبـس  ینحل  اب  يدمع  یهجوت 

دیهدب و ار  سکع  دیوگ  یم  اقآ  هب  تسا  هدروآ  تسدـب  ار  يرفعج  داتـسا  ياهـسکع  هکنیا  زا  لابقتـسا  نمـض  يو  ما  هدروآ  ار  يرفعج 
دسرپ یم  بجعت  اب  دتفا و  یم  اهسکع  هب  هیریرحت  تئیه  سیئر  مشچ  دندوب  نتفر  نوریب  لاح  رد  داتسا  هک  نیح  نیمه  رد  نوریب  دیئامرفب 

یم ار  ناشیا  زا  ییاریذپ  روتـسد  شیوخ  راتفر  زا  لجخ  زین  درم  نآ  دـنهد و  یم  تبثم  خـساپ  اقآ  هک  دـیتسه  يرفعج  ياقآ  ناتدوخ  امش 
(15  . ) دهد

يرفعج ياقآ  نآ  هن  یشاب و  وت  مهاوخ  یم  هن 

خروم ياقآ  دـندومرف  نم  هب  راب  کی  يرفعج  یقت  دـمحم  همالع  ناشیا  دـننک .  یم  لقن  یباسح  روسفورپ  دـنزرف  یباـسح  جریا  سدـنهم 
دیوش بجعتم  دیاش  میوگ  یم  ار  یبلطم  ناتیارب  دـنتفگ :  گرزب  رادمتـسایس  گرزب و  خروم  هلب  متفگ :  دیـسانش ؟  یم  ار  رهپـس  هلودـلا 
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نیا درذگ و  یم  اهتدم  دـینک .  نییبت  ار  روشک  یعامتجا  یـسایس و  نیناوق  هک  دـیوگ  یم  دوب  تاعالطا  ریزو  هک  ناورکاپ  راسمیت  هب  هاش 
شکمک دـنک  یم  شهاوخ  ناشیا  زا  دـنک و  یم  هعجارم  رهپـس  هلودـلا  خروم  ياقآ  هب  دـهد .  ماجنا  دـناوت  یمن  ناورکاپ  راسمیت  ار  راـک 

دیهاوخ یم  رگا  هک  دهد  یم  باوج  ناشیا  هب  هام  ود  یکی  زا  دعب  تسین  یسک  ره  راک  نیا  دیوگ :  یم  رهپـس  هلودلا  خروم  ياقآ  دننک . 
نادـکیزیف یباسح  رتکد  ياقآ  هک  دـیوگ  یم  ناورکاپ  راسمیت  دـیورب .  یباسح  روسفورپ  ياقآ  غارـس  دـیاب  دوش  ماـجنا  تقد  هب  راـک  نیا 

دنیوگ یم  یباسح  رتکد  ياقآ  دنک  یم  تبحص  یباسح  رتکد  ياقآ  اب  دیآ  یم  ناورکاپ  راسمیت  دراد ؟  عوضوم  نیا  هب  یطبر  هچ  دنتـسه 
ریظن هتـسجرب  دارفا  زا  رتکد  ياقآ  دهد .  ماجنا  ار  راک  نیا  هتیمک  نآ  هک  مهدـب  لیکـشت  ار  یهورگ  دـیاب  نم  تسین  رفن  کی  راک  نیا  هک 

رفن کی  دیاب  هک  دننک  یم  نفلت  ناورکاپ  راسمیت  هب  دـننک .  یم  توعد  يرگید  دـیتاسا  دـندوب و  ناد  یـضایر  هک  يدورتسه  رتکد  ياقآ 
یم راسمیت  دوشب  ماجنا  هعماج  هلئـسم و  ساسح  بناوج  دیدحالـص  اـب  دوش  یم  نیودـت  ینیناوق  رگا  اـت  دـشاب  عمج  نیا  رد  مه  یناـحور 

ياقآ دـشاب .  یـسک  هچ  هک  مینک  نییعت  ام  دـیاب  ار  یناحور  هک  دریگ  یم  سامت  رتکد  ياقآ  اب  دـعب  مریگب  هزاجا  هاـش  زا  دـیاب  نم  دـیوگ 
ار يرفعج  همالع  دشاب و  هتشاد  یتیعماج  کی  دیاب  راک  نیا  يارب  یناحور  تیصخش  هک  دننک  یم  راهظا  دننک و  یمن  لوبق  یباسح  رتکد 

ياقآ نآ  مهاوخ  یم  هن  یـشاب و  وت  مهاوخ  یم  هن  هک  وگب  یباسح  رتکد  هب  دـیوگ :  یم  ناورکاـپ  راـسمیت  هک  یتقو  دـننک .  یم  داهنـشیپ 
(16  . ) دشاب يرفعج 

قشع اب  ندناوخ  سرد 

هعلاطم نانچ  نآ  زا  سپ  هچ  یگبلط و  مایا  رد  هچ  يرفعج  یقت  دمحم  همالع  ناشیا  دنک :  یم  لقن  همالع  دنزرف  يرفعج  اضر  یلع  ياقآ 
رد رهظ  هب  کیدزن  يزور  فجن  رد  ردـص  هسردـم  رد  لیـصحت  ماگنه  هک  دـندرک  یم  لـقن  دـندش  یم  لـفاغ  فارطا  زا  هک  دـندرک  یم 
رد هسردم  بالط  هک  مدش  هجوتم  ناهگان  يدنچ  زا  سپ  مدـش  هعلاطم  لوغـشم  سپـس  متـشاذگ و  راب  غارچ  رـس  رب  یتشوگبآ  يا  هرجح 
ارچ متـسه  هعلاطم  لوغـشم  نم  متفگ  نانآ  هب  باطخ  ضارتعا  تلاح  اب  مدرک و  زاب  ار  رد  تعرـس  اب  دنتـسه  هرجح  برد  نتـسکش  لاـح 

شتآ نم  هرجح  هکنیا  روـصت  هب  بـالط  هتفرگ و  دود  ار  هرجح  یماـمت  هک  مدـش  هجوـتم  هاـگان  هب  نیح  نیمه  رد  هک  دـیوش  یم  مـحازم 
هعلاطم و هب  ناشیا  قشع  ما .  هدـشن  هجوتم  يزیچ  هعلاطم  دروم  بلاـطم  هب  هجوت  طرف  زا  نم  دـنا  هدـمآ  نم  تاـجن  کـمک و  يارب  هتفرگ 
رد هکیماگنه  دندوب  هدراذـگ  مدـق  يزومآ  شناد  ملعت و  ریـسم  رد  هزات  هک  دارفا  یخرب  دوب .  نایامن  ناشتایح  ياهزور  نیرخآ  ات  قیقحت 

ندناوخ سرد  هک  دنداد  یم  خساپ  دنهدب  يدومنهر  نانآ  هب  ندـناوخ  سرد  هویـش  هب  عجار  هک  دنتـساوخ  یم  ناشیا  زا  داتـسا  هب  هعجارم 
(17  . ) تسا رسیم  قشع  اب  اهنت 

تافیرشت زا  نتسج  يرود 

دورو ماگنه  رد  نانامهم  مسارم  تاعارم  تهج  هب  داتـسا  راک  قاتا  هب  لاس 1360  رد  يوروش  ریهامج  داحتا  یگنهرف  تئیه  دورو  ماـگنه 
همالع داتـسا  یلو  دـنریگ ،  رارق  دوخ  ياهناکم  رد  سپـس  دـنوش و  یفرعم  مرتحم  مجرتم  هلیـسو  هب  کـیاکی  هک  دندیـشک  فص  قاـتا  هب 

قاتا اجنیا  تسین .  تافیرشت  نیا  هب  جایتحا  دندومرف :  دنتـشگ و  مسارم  نیا  يرازگرب  عنام  تفرعم  ملع و  ماقم  تاعارم  تهج  هب  يرفعج 
اب يوروش  نادنمشناد  هک  یتعاس  تدم 2  مامت  رد  صولخ  افص و  وج  داتـسا  راک  نیا  اب  دینیـشنب و  دییامرفب  مدنمـشهاوخ  تسا .  یگبلط 

(18  . ) دش امرفمکح  دندوب  وگتفگ  هبحاصم و  لاح  رد  داتسا  ترضح 

زومآ تربع  يا  هرطاخ 

رد تشاذـگ .  دـیدش  ریثات  بناجنیا  هیحور  رد  هلاتم  میکح  فراع و  هیقف و  یناقلاط  یـضترم  خیـش  اقآ  دـننک :  یم  لـقن  يرفعج  همـالع 
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درم نیا  هب  طوبرم  نم  یگدـنز  تارطاخ  نیرتمهم  زا  یکی  مدرک .  كرد  نافرع  تمکح و  رد  ار  ناشیا  رـضحم  مین  لاس و  کـی  دودـح 
 ، مدیـسر ناشتمدـخ  هب  سرد  يارب  دوـب ،  هجحلاذ  ياـهزور  نـیرخآ  هـک  يزور  ناشرـضحم ،  رد  روـضح  نارود  رد  نـم  دوـب . . .  یهلا 

ناـشیا دـییامرفب .  ار  سرد  هک  مدـمآ  مدرک ،  ضرع  نم  اـقآ ؟  يدـمآ  هچ  يارب  دـندومرف  متـسشن  ناـشیا  يوربور  مدـش و  دراو  هکنیمه 
تسا هدیسر  زور  مرحم 14  تالیطعت  هک  دیامرف  یم  ناشیا  مدرک  لایخ  نم  دوب  هدیسر  مرحم  هام  نوچ  دش  مامت  سرد  اقآ  ورب  دندومرف : 

نم هب  اـیند  زا  ار  دوخ  تلحر  گرم و  ربـخ  ناـشیا  هک  دوب  نیا  درکن  روـطخ  منهذ  هب  هجو  چـیه  هب  هک  هچنآ  تسا و  لـیطعت  سرد  اذـل  ، 
هب زور  ود  اقآ  مدرک ،  ضرع  نم  اذـل  دوبن  راـمیب  ناـشیا  هک  دـنناد  یم  دـندوب  فجن  رد  عقوم  نآ  رد  هک  ناـیاقآ  همه  دـهد و  یم  عـالطا 

ناقلاط رخ  دش ،  مامت  سرد  میوگ  یم  امش  هب  مناد  یم  اقآ  مناد  یم  دومرف  ناشیا  ربکا  هللا  تسا  هدشن  لیطعت  اهسرد  تسا و  هدنام  مرحم 
هک مدش  هجوتم  نم  دوبن .  ناشیا  رد  يرامیب  تمالع  هنوگچیه  مریگ  یم  دهاش  ار  ادخ  هدنام و  شدـسج  هتفر ،  حور  هدـنام  شنالاپ  هتفر 
الا هلا  هملک ال  لوا  راگدای .  يارب  دییامرفب  يزیچ  سپ  مدرک .  ضرع  مدش ،  بلقنم  تخـس  دهد .  یم  ار  دوخ  تلحر  ربخ  یهلا  درم  نآ 
نیا دش و  يراج  شفیرـش  نساحم  هب  شکرابم  ناگدید  زا  کشا  لاح  نیا  رد  تفگ  تیدـبا  هب  ور  یناحور و  هفایق  کی  اب  ار  هللا  الا  هّللا 
راب رس  هب  دز  یهاوخ  راک  زا  یتف  نوچ  رگراک  وش  دوخ  هب  تتسد  دسر  ات  دومرف :  نم  يارب  گرم  یگدنز و  لپ  زا  روبع  لاح  رد  ار  تیب 

اب تشاذـگن و  مسوبب  ار  شتـسد  درذـگب  هک  مدرک  هچ  ره  متـساخرب و  نم  تفگ :  رت  یلاع  یتلاح  اب  ار  هللا  الا  هّللا  ـالا  هلا  ـال  هملک  رگید 
رفاسم نآ  سدقم  ياهکشا  تارطق  رثا  مدیسوب و  راب  دنچ  ار  شکرابم  نساحم  یناشیپ و  مدش  مخ  نم  دیـشک و  ار  شتـسد  رایـسب  تردق 

دوب هدش  دراو  مرحم  میدناوخ و  یم  سرد  اجنآ  رد  ام  هک  ردـص  هسردـم  رد  ادرف  سپ  متفر .  مدرک و  ساسحا  متروص  رد  ار  تیدـبا  رای 
 ، دوب فجن  فورعم  داهز  زا  هک  یناسرخ  یلع  دمحم  خیش  اقآ  موحرم  هک  میدوب  هتسشن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نادیهـش  رورـس  دای  هب 

یـضترم خیـش  نوعجار ،  هیلا  انا  اـنا هللا و  تفگ :  دـنوادخ  ياـنث  دـمح و  زا  سپ  تسـشن  ربنم  يـالاب  هک  نیمه  دـندمآ و  نتفر  ربنم  يارب 
(19  ) هزانج عییشت  هب  دیورب  تسویپ ،  هللا  ءاقل  هب  یناقلاط 

هدنزومآ یسرد 

هب ییابطابط  همالع  ناشیا  رادید  دـصق  هب  مدوب  هدـش  فرـشم  مق  هب  ریخا  ياهلاس  زا  یکی  رد  دـنا :  هدرک  لقن  يرفعج  یقت  دـمحم  همالع 
رگا دـینک  ضرع  ناشیا  هب  متفگ  هلب  دـنتفگ :  دـنراد ؟  فیرـشت  اـقآ  متفگ :  درک .  زاـب  ار  رد  يدرمریپ  مدز ،  ار  هناـخ  رد  متفر  ناـشلزنم 

 ، تشادن شرف  قاتا  مدش ،  دراو  نم  درک ،  زاب  ار  قاتا  کی  رد  تشگرب و  تفر و  صخش  نآ  مسرب ،  ناشتمدخ  هب  دشاب  دعاسم  ناشلاح 
اذل متـسه  يوضر  سدق  ناتـسآ  هب  فرـشت  لاح  رد  نوچ  دـنتفگ :  یـسرپلاوحا  مالـس و  زا  سپ  دـندمآ و  همالع  موحرم  متـسشن  اجنامه 

مینیـشنب و ات  قاتا  فک  مزادـنیب  مرواـیب و  هچیلاـق  کـی  مورب  دـندومرف :  سپـس  دـنتفگ و  ار  بلطم  نیا  میا  هدرک  عمج  ار  قاـتا  ياهـشرف 
مدرک و نهپ  متـشادرب و  شود  زا  ار  ابع  تسین و  هچیلاق  هب  یجایتحا  چـیه  متفگ :  متفرگ و  ار  ناشتـسد  یمرن  اب  نم  هک  دـنورب  دنتـساوخ 

عقوم نیا  رد  دومرف :  مرب  یمن  دای  زا  زگره  هک  یتوکلم  هفایق  کی  اب  هتسراو  ناسنا  نیا  مینیشنب .  میناوت  یم  مه  ابع  يور  دییامرفب  متفگ : 
نآ زا  رت  هدنزاس  رت و  هدنزومآ  رایـسب  یلاعبانج  هدنهد  رادـشه  هلمج  نیا  مدرک  ضرع  نم  يداد .  میلعت  نم  هب  يا  هدومزمآ  سرد  مرمع 
زا سپ  درک .  مهاوخن  شومارف  ار  تاـظحل  نآ  تمظع  زگره  هک  میتخادرپ  وگتفگ  هب  یتاـظحل  میتسـشن و  سپـس  مدرک و  ضرع  هک  دوب 

(20  . ) هیلع هللا  ۀمحر  مدشن .  لئان  ناشیا  رادید  هب  رگید  تاقالم  نآ 

ناناوج هب  مارتحا 

رالات يوت  تعاس  رـس  یـسانش  ناسنا  ثحابم  هلـسلس  دـندوب  هدز  یهگآ  شمدـید  کیدزن  زا  هک  دوب  ینارهت  ینف  هدکـشناد  رد  راب  نیلوا 
یکی باوج  تشاد  تدارا  ضرع  يارب  ولج  متفر  هسلج  زا  دـعب  فلکت .  یب  هداـس و  دز  یم  فرح  گنـشق  ردـق  هچ  مدوب  نارمچ  دـیهش 
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راک نیا  ارچ  تفگ :  مدیسوب  ار  شتسد  مداد و  مالس  دییامرفب .  هلب  درک :  نم  هب  ور  دش  مامت  هک  شفرح  مدرک ،  ربص  داد ،  یم  ار  رگید 
 . مینک مارتحا  ار  املع  هک  هدیـسر  روتـسد  ام  هب  اـقآ  متفگ :  درک :  هراـشا  ینیـشن  رچلیو  ناوج  هب  دیـسوب  ار  اـهنیا  تسد  دـیاب  يدرک ؟  ار 
زا دیسرپ  منک  راک  هچ  تلاجخ  زا  متسناد  یمن  مینک  عضاوت  هدیسر  روتـسد  مه  ام  هب  تفگ :  هدنخ  اب  ارم . . .  تسد  دش و  مخ  هلـصافالب 

تفر تفگ و  ار  نیا  دیـسوب  راب  ود  دیاب  ار  یلع  بحم  تسد  دش :  مخ  هرابود  متـسه .  یلع  ناتبحم  زا  مداد :  باوج  یتسه ؟  یلع  دالوا 
هک دادن  هزاجا  رگید  زور  نآ  یگدنمرش  اما  داتـسا ،  تاسلج  رد  تکرـش  هب  مدوب  هدرک  دیقم  ار  مدوخ  دوب .  هدرک  زاب  نهد  نیمز  شراک 

شیاه هناش  هیرگ  تدش  زا  دناوخ و  یم  مالسلا  هیلع  سابع  ترـضح  هضور  شدوخ  همالع  هک  دوب  شیپ  لاس  ياروشاع  مورب .  شکیدزن 
وا دـنتفگ و  همـالع  زا  نوبیرت  تشپ  دـندمآ  یکی  یکی  مدرک  فیک  دـندوب  هتفرگ  تشاد  وکن  هرگنک  شیارب  لاـسراپ  دروخ .  یم  ناـکت 
دای متـساوخ  یم  هک  يزور  زا  رتشیب  زیچ  چـیه  مدوخ  رد  زورما  نم  تفگ  درک و  تبحـص  شدوخ  دـعب  دوب و  نییاـپ  شرـس  تدـم  ماـمت 
همه نآ  زا  دندرب  تذل  همه  هک  هن  نم  اهنت  متـسین .  اهفرح  نیا  مرازه  کی  هتـسیاش  نم  منیب .  یمن  عراضم  ای  تسا  یـضام  برـض  مریگب 
غولش یباسح  همالع  رب  رود و  مداتسیا .  دنیآ  یم  رس  تشپ  زا  مه  شناهارمه  داتسا و  مدید  متشگ  یم  رب  متشاد  هک  همانرب  رخآ  عضاوت ؟ 

 : تفگ بدا  ضرع  مدرک و  مالس  ولج  متفر  یلع ؟  بحم  يروط  هچ  هک  درک  ادص  دنلب  دید  رود  زا  هک  ارم  یغولـش  نامه  رد  وا  اما  دوب 
هک مدرب  ولج  ار  متسد  یظفاحادخ  يارب  درک  زارد  ار  شتسد  دیدنخ  دنا و  هتفرگ  تشاد  گرزب  ام  يارب  تسا  هدش  نامزلا  رخآ  ینیب  یم 

 . تفرگ یم  ما  هیرگ  تشاد  مدوب .  هتفرگ  رارق  هدش  ماجنا  لمع  لباقم  رد  مه  زاب  هعفد . . .  کی 

دزد يارب  یسرد 

هراشا

 . درب یم  هتـشادرب و  ار  ناشیا  لزنم  یلاق  يدزد  دش  هجوتم  هک  تفر  یم  ناسارخ  نابایخ  رد  شلزنم  هب  يرفعج  یقت  دمحم  همالع  يزور 
يا هرجح  لباقم  رد  هک  يا  هظحل  تسا .  یلاـق  ندرک  هنظم  لاـح  رد  اـجنآ  هک  دـید  نارهت  رازاـب  یلعوب  يارـس  رد  درک و  بیقعت  ار  دزد 
دنک یم  طرش  یلو  درخ .  یم  ار  یلاق  دزد  هرجح و  بحاص  نیفرط  هب  تعفنم  داهنـشیپ  اب  هتفر و  شیپ  داتـسا  تشاد ،  ار  نآ  هلماعم  دصق 

داتسا زا  دزد  درب ،  یم  هیـضق  لصا  هب  یپ  دسر  یم  داتـسا  لزنم  برد  هب  دزد  یتقو  دنک  لمح  شیارب  لزنم  ات  ار  نآ  هدنـشورف ،  دوخ  هک 
شرف نم  هناخ  زا  وت  مدیدن  هک  نم  دیوگ  یم  دنک و  یم  عنم  لمع  نیا  زا  ار  وا  دروایب  شیور  هب  هکنآ  نودب  داتـسا  دهاوخ ،  یم  ترذعم 

(21  . ) دزاس یم  نومنهر  باوص  هار  هب  ار  وا  تروص  نیا  هب  ما و  هدیرخ  وت  زا  ار  یلاق  طقف  نم  یشاب . . . .  هدیدزد  ار 

ناناوج عمج  رد 

هب یسوط  خیش  هرازه  هرگنک  رد  تکرش  يارب  يرهطم  دیهـش  داتـسا  هارمه  نیدرورف 1349  رد  دننک :  یم  لقن  یناود  یلع  مالـسلا  ۀـجح 
 . دوب نیوعدم  سانشرس  ياه  هرهچ  زا  يرفعج  یقت  دمحم  داتسا  دش .  یم  رازگرب  دهشم  یـسودرف  هاگـشناد  رد  هک  متفر  سدقم  دهـشم 

دندوب هدمآ  ییاپورا  یمالسا و  ياهروشک  زا  هک  یجراخ  هماع و  هصاخ و  نادنمشناد  زا  رفن  دودح 200  دوب .  رابرپ  مهم و  رایسب  هرگنک 
يا هرگنک  رد  هک  دوب  راب  نیلوا  هدنـسیون  نم  میا  هدیدن  يرابرپ  یبوخ و  نیا  هب  يا  هرگنک  نونک  ات  دـنتفگ  یم  اه  یلیخ  دنتـشاد  تکرش 

خیـش رظن  زا  فطل  هدـعاق  نوماریپ  نیـشنلد  نیریـش و  نحل  نآ  اـب  هقیقد  دیـسر 20  يرفعج  داتـسا  هب  هک  نخـس  تبوـن  مدرک  یم  تکرش 
بوذـجم ار  همه  هک  تایبا  نیا  هلمج  زا  دوب  یخلب  نیدـلا  لالج  يونثم  زا  یتایبا  هیبعت  اـب  لومعم  قبط  شنانخـس  درک .  تبحـص  یـسوط 

يا قرو  شتسه  هایس  دشاب  کلم  رگ  قح  ناصاخ  قح و  تایانع  یب  چیه  میچیه  ادخ  تایانع  یب  جیسب  ردنا  کیل  میتفگ  همه  نیا  درک : 
داشرا ردق  نیا  اور  دوبن  سکچیه  دای  وت  اب  اور  تجاح  وت  لضف  يا  ادخ  يا  نورد  نوریب و  لاح  رب  یفقاو  نوچ  دنچ و  یب  رداق  يا  ادـخ 
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تـسا ملع  هرطق  شیوخ  ياهایرد  هب  نادرگ  لصتم  شیپ  يدیـشخب ز  هک  شناد  هرطق  يا  هدیـشوپ  ام  بیع  سب  نیدـب  اـت  يا  هدیـشخب  وت 
نایاپ رد  دوب .  رت  یتـالوط  رت و  نینط  رپ  رتشیب و  همه  زا  دـندز  وا  يارب  راـضح  هک  یفک  نت  كاـخز  اوه و  زا  شناـهر  او  نت  ناـج  ردـنا 

اب دوب و  هتفر  ورف  اهنآ  نایم  رد  مه  وا  دـنراد  ثحب  رـس  وا  اب  دـنا و  هتفرگ  نایم  رد  ار  يرفعج  داتـسا  هک  مدـید  یم  ار  نایوجـشناد  هرگنک 
هک نایوجـشناد  زا  یعمج  اـب  يرفعج  داتـسا  هک  مدـید  یم  مه  ناـبایخ  رد  یتح  داد .  یم  خـساپ  اـهنآ  تـالاوس  هب  دوخ  مرن  مرگ و  ننحل 
ای دهد  یم  ار  اهنآ  ياهـشسرپ  باوج  اسر  يادص  اب  درذـگ و  یم  ور  هدایپ  زا  تشاد  نتفر  هار  رد  هک  یتعرـس  اب  دـندوب  هتفرگ  ار  شرود 

همه نارضاح  هکنیا  اب  تشادن  هرگنک  ياضعا  زا  رگید  یسک  ار  وا  اب  ناناوج  نایوجشناد و  طابترا  نآ  دنک .  یم  حالصا  ار  اهنآ  تالاوس 
 . دندوب هاگشناد  هزوح و  سانشرس  ناداتسا  ملق و  رکف و  لها 

هنسرگ زور  ود 

هرخالاب میتشادن  يزیچ  اذغ  زارب  هک  دوب  زور  هنابش  ود  مق  هیملع  هزوح  رد  لیـصحت  نارود  رد  دننک :  یم  لقن  يرفعج  یقت  دمحم  همالع 
زور مریگب .  امرخ  نغور و  جنرب و  يرادقم  میدیرخ  یم  ییاذغ  داوم  وا  زا  امئاد  هک  لاقب  نامه  زا  مورب  هک  مدرک  یعرش  هفیظو  ساسحا 

 : متفگ داد  نم  تسد  هب  دیشک و  ار  اهنآ  لاقب  هدب  امرخ  ریس  تفه  نغور و  ریـس  کی  جنرب و  ولیک  کی  متفگ :  لاقب  نامه  هب  متفر  موس 
متشگرب نم  دوخ  ياج  رـس  دنادرگرب  تفرگ و  نم  زا  ار  اهنآ  مهد و  یمن  هیـسن  نم  تفگ  لاقب  مروآ  یم  رگید  زور  هس  ود  ار  اهنیا  هجو 

نم هک  درک  زاب  ار  يا  هحفص  دروآ و  ار  ملاعم  باتک  دوب  يا  هبلط  نم  هیاسمه  هرجح  رد  مدوب  باوختخر  رد  هک  زور  نآ  رـصع  فرط  و 
راهان مه  اب  نم  هرجح  میورب  ما  هتخپ  هتک  ما و  هدروخن  راهان  نم  تفگ  تسین ،  یـضتقم  ملاـح  ـالعف  متفگ  نم  مراد .  یلاکـشا  اـجنیا  رد 

لاح ره  هب  میدروخ  ار  راهان  مه  اب  دوب و  هدرک  تشروخ  ار  امرخ  هتخپ و  ار  هتک  ناشیا  میتفر و  مه  اب  نک  لـح  مهارم  لاکـشا  میروخب و 
(22  . ) دوب دایز  رایسب  یگبلط  لیصحت  نارود  رد  اه  هنومن  نیا  زا 

ملعم بوچ 

رایسب دارفا  رد  ار  تالاح  نیا  نالا  هنافساتم  تشاد .  یتایح  يا  هولج  ام  يارب  ملع  لیصحت ،  زاغآ  رد  دنا :  هدرک  لقن  يرفعج  یقت  همالع 
هیحور نیا  اب  ام  دروخ .  دـهاوخ  مه  هب  ایند  میریگن  دای  ار  نآ  رگا  هک  میدرک  یم  ساسحا  تفگ  یم  یبلطم  اـم  هب  ملعم  رگا  منیب  یم  مک 

هب اه  ملعم  مراد .  هظفاح  رد  میدناوخ ،  یم  ییادـتبا  مجنپ  سالک  رد  یناغماد  يرهچونم  زا  هک  ار  يراعـشا  نالا  نم  میدـناوخ  یم  سرد 
نیا رد  متفر و  مراهچ  سالک  هب  هرابکی  لوا  سـالک  زا  تایـضایر .  سرد  رد  هژیو  هب  دوب ،  ـالاب  متارمن  نوچ  دنتـشاد ،  تبحم  یلیخ  نم 

 . دوب يزوسلد  نیدتم و  لضاف و  صخش  هاوخ ،  داصتقا  داوج  ياقآ  ینعی  نام  هسردم  ریدم  لوا  درگاش  مجنپ  سالک  مدش و  مود  درگاش 
یطخ هچ  نیا  يرفعج  تفگ  نم  هب  دوب .  دب  مطخ  نم  طخ  سالک  رـس  دـمآ  زور  کی  درک  یم  یـشکرس  تفر و  یم  اهـسالک  هب  بترم 

هک دز  نم  تسد  هب  یبوچ  کی  نوریب ،  ایب  ینک  یم  قیدصت  تدوخ  هک  الاح  تفگ  تسا .  بوخ  یلیخ  متفگ  نم  يا ؟  هتشون  هک  تسا 
رارق ینارنخس  زیم  تشپ  هک  نیمه  متـشاد  ینارنخـس  دهـشم  هاگـشناد  رد  زور  کی  تشذگ و  زارد  نایلاس  دوب .  تحاران  متـسد  هام  دنچ 
تهج هب  مدید  ار  ناشیا  هفایق  یتقو  تسا .  هاوخ  داصتقا  داوج  ياقآ  مدـید  مدرک  تقد  دیـسر .  یم  رظن  هب  انـشآ  هک  مدـید  رود  زا  متفرگ 
ياقا امـش  هلب  متفگ :  دیـسانش ؟  یم  ارم  ایآ  تفگ :  دمآ و  نم  دزن  ینارنخـس  زا  دعب  منک .  ینارنخـس  هقیقد  ود  متـسناوتن  مارتحا  ساسحا 
اهبوچ نیا  زا  شاک  يا  متفگ :  دنک .  یهاوخ  رذع  ات  تخادنا  نییاپ  ار  شرـس  ادخ  هدنب  دیدز  نم  هب  بوچ  هک  دیتسه  هاوخ  داصتقا  داوج 
یتدم زا  سپ  تسا .  ندناوخ  لباق  متفگ  تسا  هدش  بوخ  تطخ  الاح  ایآ  تفگ :  طخ .  يارب  متفگ :  هچ ؟  يارب  تفگ  دیدز  یم  رتشیب 

رهش فلتخم  دارفا  دندش و  رثاتم  رایـسب  زیربت  مدرم  ناشیا  گرم  اب  دنا  هدز  راوید  رد و  هب  ار  ناشیا  توف  هیمالعا  هک  مدید  زیربت  متفر  هک 
دعب مراذگ  یم  مدرم  یعامتجا  نادجو  ار  نآ  مان  نم  دراد .  دوجو  یبیجع  يرایشوه  یسوسحمان  روط  هب  هعماج  رد  ییوگ  دنتـسیرگ  یم 
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لاس جـنپ  یـس و  اـی  یـس  هاوخ  داـصتقا  هداوج  بناـج  نیا  دوب  هتـشون  نآ  رد  هک  دـنداد  اـم  هب  ار  يا  هیمـالعا  متخ و  سلجم  زا  جورخ  زا 
امـش همه  زا  مسین  ایند  نیا  رد  نوچ  یلو  مشاب ،  هدرک  ملظ  یـسک  دمع  هب  هک  مرادـن  رطاخ  هب  هتبلا  مدوب .  امـش  نادـنزرف  تیبرت  لوغـشم 

(23  . ) هاوخ داصتقا  هداوج  اقب  راد  رفاسم  وب  هتشون  مه  نآ  ریز  دیشخبب  امر  ما  هدرک  هابتشا  رگا  مبلط و  یم  تیلالح 

ملع ریش 

بحاص هکنآ  نودـب  داد  نم  هب  يریـش  هساک  یتسد  هک  مدـید  باوخ  یبش  ناتـسبد  لوا  ياهلاس  رد  دـننک :  یم  لقن  يرفعج  یقت  همالع 
(24  . ) داد ملع  ریش  وت  هب  هک  دوب  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  تسد  دنتفگ :  دوب ؟  هک  تسد  نیا  هک  مدرک  لاوس  منیبب  ار  تسد 

يرهطم همالع  یگدنز  هب  یهاگن 

همانسانش

1359  / 12/2 تداهش :  خیرات  نامیرف  دلوت :  لحم   1298 دلوت :  خیرات  يرهطم  یضترم  دیهش  همالع 

دیتاسا

یقت دـمحم  هللا  تیآ  يزاریـش ،  اقآ  یلع  زاریم  جاـح  هللا  تیآ  يدرجورب ،  یمظعلا  هللا  تیآ  ییاـبطابط ،  همـالع  ینیمخ ،  ماـما  ترـضح 
اقآ یلع  ازریم  هللا  تیآ  داماد ،  دـمحم  دیـس  هللا  تیآ  ردـص ،  نیدـلا  ردـص  دیـس  هللا  تیآ  يا ،  هرمک  هوک  تجح  هللا  تیآ  يراسناوخ ، 

 . . . يزاریش و

تافیلات

3 ینیـسح ،  هسامح  یهلا ،  لدع  ناتـساد ،  ناتـساد  دوش :  یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  یماسا  هب  هک  دشاب  یم  رثا  زا 60  شیب  داتسا  تافیلات 
 ، راتفگ هد  تشونرـس ،  ناسنا و  باجح ،  هلئـسم  یمالـسا ،  يروهمج  نوماریپ  یمالـسا ،  بالقنا  نوماریپ  اهزردـنا ،  اـهتمکح و  دـلج ، 

لباقتم تامدخ  نز ،  قوقح  ماظن  مالسا ،  يدصاتقا  ماظن  ترطف ،  برغ ،  ناریا و  رد  یسنج  قالخا  راتفگ ،  تسیب 

ناریا مالسا و 

یگدنز ناسارخ  رد  ياهلاس 1314 و 1315  دودـح  رد  مدوب  هچب  هک  نم  ناشیا .  دوخ  نایب  هب  يرهطم  دیهـش  همالع  یگدـنز  هب  یهاـگن 
هس ای  ود  ناسارخ  مامت  رد  هک  دنناد  یم  دنـشاب  هدوب  ایاضق  نآ  زا  دعب  ناسارخ  هقطنم  رد  اصوصخ  دییایب  ناشدای  رگا  يدارفا  مدرک .  یم 

سابل ندیـشوپ  زا  دندوب  هدش  الکم  اهـسردم  اهدـهتجم و  هلاس ،  و 70  ياهالم 60  هلاـس و  ياهدرمریپ 80  دـش .  یمن  ادـیپ  رتشیب  ممعم 
یمن رواب  رهاظ  هب  سکچیه  دوب و  هتـسب  ینعم  کی  هب  اهدجـسم  رد  ابیرقت  دوب و  هدش  هتـسب  مه  اه  هسردم  رد  دندوب  هدـش  عنم  تیناحور 

الا مدـش  یمن  یـضار  مدرک و  یم  رکف  يزیچ  ره  هرابرد  مدوب  هلاس   16 هک 15 ،  ماگنه  نآ  رد  دوش .  هدـنز  هراـبود  بهذـم  نید و  درک 
دعب متفر  دهـشم  هب  هک  مدوب  هلاس  هدزناپ  تسا ؟  يرکف  هچ  نیا  لاوحا  عاضوا و  نیا  اب  هک  مدرک  یمن  رکف  اهتقو  نآ  ینید  مولع  لیـصحت 

ار وا  دوب  هلاس   80 درمریپ 70 ،  یناحور و  هک  مردپ  دوب  رگید  ياهاج  زا  رت  تخـس  عضو  مه  اجنآ  رد  متـشگرب  نامدوخ  لحم  هب  هرابود 
اپ نم  اما  دمآ  یمن  نوریب  هناخ  زا  درک  یم  نت  هب  سابل  نوچ  تشگرب و  ماب  تشپ  زا  مه  وا  دندرک  شیالکم  دـندرب و  دندیـشک و  روز  هب 
هب هک  تشاد  رارصا  ردام  رفن .  دودح 400  تشاد  يا  هبلط  رـصتخم  مق  تقو  نآ  رد  مورب .  مق  هب  دـیاب  هک  مدوب  هدرک  شفک  کی  رد  ار 
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دوب رتگرزب  نم  زا  لاس  تسیب  هد  دوب و  ملع  لها  دوخ  هک  ار  ام  یئاد  اذـل  دراد .  هگن  ار  ام  تساوخ  یم  تشاد و  ییاهرکف  نوچ  مورن  مق 
لیلد کی  مداد و  یم  یفنم  باوج  نم  تفگ  یم  هچ  ره  میتفر  یم  مه  اب  هک  يرفـس  رد  دزاس .  فرـصنم  نتفر  زا  ار  اـم  اـت  درک  رومءاـم 
هلاس يا 15  هچب  دـنا و  هدرک  ناـشیالکم  دـننک و  یم  یچیق  ار  هلاـس   70 ياهدرمریپ 60 ،  ياهتـسابل  تسا  نیمه  مالـسا  ندوب  قح  يارب 

نم رد  هغدغد  نیا  یگلاس  هدزیس  نس  زا  مراد  دای  هب  مدوخ  یحور  تالوحت  زا  نم  هک  اجنآ  ات  دزادرپب .  ینید  مولع  هب  هک  تشاد  رارـصا 
سپ یکی  هرود  نآ  يرکف  حطس  اب  بسانتم  هتبلا  اهشسرپ  مدوب .  هدرک  ادیپ  ادخ  هب  طوبرم  لئاسم  هب  تبسن  یبیجع  تیـساسح  دش و  ادیپ 
نیا رد  ناـنچ  مدوب  هدـشن  غراـف  یبرع  تامدـقم  زا  زونه  هک  مق  هب  ترجاـهم  لوا  ياـهلاس  رد  دروآ  یم  موـجه  ما  هشیدـنا  رب  يرگید  زا 

هب ار  یلاع  یناقوف  هرجح  مدرک .  یمن  لمحت  ار  هرجح  مه  دوجو  دوب .  هدمآ  دـیدپ  نم  رد  ییاهنت  هب  لیم  ادـیدش  هک  مدوب  قرغ  هشیدـنا 
سرد و زا  تغارف  تاعاس  رد  متـساوخ  یمن  تقو  نآ  رد  مرب .  رـسب  مدوخ  يا  هشیدنا  اب  اهنت  هک  مدرک  لیدبت  دننام  همخد  يا  هرجح  مین 

یم یبایزرا  ما ،  هدرک  باـختنا  یگدـنز  رد  هک  ار  یهار  رگید و  عوضوم  ره  رد  هشیدـنا  عقاو  رد  مشیدـنیب و  يرگید  عوضوم  هب  هثحاـبم 
اب اعبط  هن ؟  ای  دوب  رتهب  متفرگ  یم  شیپ  ار  دـیدج  تالیـصحت  زا  يا  هتـشر  تالیـصحت  نیا  ياج  هب  رگا  ایآ  هک  مدیـشیدنا  دوخ  اب  مدرک 

تروص نآ  رد  هک  دوب  نیا  دیـسر  منهذ  هب  هک  يزیچ  نیلوا  مدوب  لئاق  يونعم  فراعم  نامیا و  يارب  هک  یـشزرا  متـشاد و  هک  يا  هیحور 
قوف مراد و  داقتعا  نامیا و  هریغ  تماما و  داعم و  توبن و  دیحوت و  لوصا  هب  نالا  هک  مدرک  رکف  دش ؟  یم  هچ  نم  يونعم  یحور و  عضو 
مدوخ هب  متـشاد !  یعـضو  هچ  مدوب  هتفرگ  شیپ گ  ار  یـضایر  ای  یعیبط و  مولع  زا  هتـشر  کی  رگا  اـیآ  مراد ،  یم  زیزع  ار  اـهنیا  هداـعلا 

همیدـق مولع  ياه  هتـشر  رد  ناسنا  هک  تسین  نیا  هب  هتـسباو  ندوب  یعقاو  یناحور  اساسا  هکلب  لوصا و  نیا  هب  داـقتعا  هک  مداد  یم  باوج 
دنمورین يوق و  ینامیا  ياراد  اما  دنراد .  صصخت  رگید  ياه  هتشر  رد  دنا و  مورحم  تالیصحت  نیا  زا  هک  یناسک  دنرایسب  دنک  لیـصحت 

نآ رد  دوب  نکمم  انایحا  دنراد .  مه  یمالـسا  تاعلاطم  شیب  مک و  دـنا و  مالـسا  غلبم  یماح و  انایحا  راگزیهرپ و  یقتم و  المع  دنتـسه و 
یمالسا یهلا  تمکح  اب  هزات  مایا  نآ  ما .  هتفای  تسد  نونکا  هچنآ  زا  رتهب  متفای  یم  تسد  دوخ  نامیا  يارب  یملع  ياه  هنیمز  رب  اه  هتشر 

تاظوفحم هلـسلس  کی  ياراد  هتـشر  نیا  ناسردم  نایعدم و  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  فالخ  رب  هک  يداتـسا  دزن  ار  نآ  مدوب و  هدش  انـشا 
درک یم  وگزاب  ار  اهنآ  نایب  نیرت  نیریـش  اب  دوب و  هتفایرد  ار  نآ  ياه  هشیدنا  نیرت  قیمع  هدیـشچ و  اعقاو  ار  یمالـسا  تایهلا  هکلب  دوبن ، 
نیا رد  تسا .  نم  رمع  یندـشان  شومارف  ياه  هرطاخ  زا  داتـسا  نیریـش  فیطل و  قیمع و  تانایب  اصوصخم  اهزور  نآ  تذـل  متخومآ  یم 

هچ يدام و  ظاحل  زا  هچ  مرگید  زیچ  همه  مدرک  یمن  كرد  ار  داتسا  نیا  رـضحم  ضیف  مدوبن و  هتـشر  نیا  رد  رگا  مدید  مدرک  رکف  تقو 
زا رتهب  انایجا  نیشناج و  لثم و  لقا  متشاد و ال  مراد  نونکا  هک  ییاهزیچ  نآ  همه  تسه  هک  دشاب  نیا  زا  رتهب  دوب  نکمم  يونعم  ظاحل  زا 
ما هدیقع  نامه  رب  مه  نالا  شجیاتن  اب  دوب  يرکف  حرط  نیمه  متشاد  ار  نآ  نیشناج  هنوار  نآ  دوخ  اعقاو  هک  يزیچ  اهنت  اما  متـشاد  ار  نآ 

(25 . )

تارطاخ

رسمه هب  مارتحا 

زا یکی  اب  زور  دـنچ  زا  دـعب  مدوب  هتفر  ناهفـصا  هب  مرتخد  ندـید  يارب  رابکی  تسه  مدای  دـننک .  یم  لـقن  يرهطم  دیهـش  همـالع  رـسمه 
اقآ یلو  دنتـسه  باوخ  اه  هچب  همه  مدید  مدش  هناخ  دراو  یتقو  مدیـسر  هناخ  هب  هک  دوب  رحـس  ياهیکیدزن  متـشگرب ،  نارهت  هب  مناتـسود 

هرظنم نیا  ندید  زا  متـسود  دندوب  نم  رظتنم  دندوب و  هدیچ  ینیریـش  هویم و  دـندوب  هدرک  رـضاح  ياچ  تسا  رادـیب  يرهطم  دیهـش  داتـسا 
هب رثات  اب  دنباوخ  همه  اه  هچب  دندید  اقآ  یتقو  کیلع  مالـس  را  دعب  دنتـسه ؟  بوخ  ردـق  نیا  نویناحور  همه  تفگ  درک و  بجعت  رایـسب 

(26  . ) دیایب ناتلابقتسا  هب  دشابن  یسک  دییایب و  رفس  زا  امش  مشابن و  نم  تقو  کی  مسرت  یم  دنتفگ :  نم 
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یگدنز رد  مظن 

ياهراک رد  مه  یگدنز  رد  مظن  نتشاد  راوگرزب  دیهش  نآ  تایصوصخ  زا  یکی  دنا .  هدرک  لقن  يرهطم  دیهش  دنزرف  يرهطم  یلع  ياقآ 
داتـسا تسا .  مظن  نیا  زا  يا  هنوـمن  ناـشیا  زا  هدـنام  یقاـب  ياـه  تشادداـی  رد  دوـحوم  مظن  تسا .  یعاـمتجا  ياـهتیلاعف  رد  مه  یملع و 

رب هک  ییاه  تشاددای  رگید  دنا و  هدش  يدنب  میسقت  ابفلا  فورح  بیترت  هب  هک  ییاه  تشاددای  یکی  دنراد :  تشاددای  يرـس  ود  يرهطم 
لباق بلاطم  یباتک  ره  هعلاطم  ماگنه  ناشیا  هک  دنا  هدش  نیودـت  بیترت  نیا  هب  اه  تشاددای  نیا  دـنا .  هدـش  يدـنب  هتـسد  عوضوم  ساسا 

رد بلاطم  عوضوم  هب  هجوت  اـب  دـشاب  یم  یعوضوم  ياـه  تشادداـی  هب  طوبرم  رگا  اـی  اـهنآ  عوضوم  لوا  فرح  هب  هجوت  اـب  ار  نآ  هجوت 
هاـگ ره  هک  دـندرک  یم  تسرد  دوخ  يارب  یبتک  هظفاـح  کـی  هلیـسو  نیا  هب  دنتـشون و  یم  دوب  هدـش  هیهت  روظنم  نیمه  يارب  هک  یقاروا 

یسیون همان  یشاقن و  طخ و  ياه  هنومن  هب  دیعس  دیهش  نآ  هناخباتک  هشوگ  رد  ام  یتح  دنک  ادیپ  یناسآ  هب  ار  زاین  دروم  بلاطم  دنتساوخ 
نامیارب یلیخ  هتبلاو  دـندوب  هتـشاد  هاگن  راـگدای  ناونع  هب  ناـشیا  هک  میدروخرب  هدوب  ناتـسبد  لوا  ياـهلاس  هب  طوبرم  رتشیب  هک  ناـمدوخ 

(27  . ) دوب زیگنا  هرطاخ  بلاج و 

هداوناخ هب  هجوت 

نم اب  شمارآ  عاضوت و  تلاح  کی  اب  هشیمه  مدرک  یگدـنز  ناشیا  اب  هک  یلاس  تدم 26  رد  دننک :  یم  لقن  يرهطم  دیهش  داتسا  رسمه 
کمک اه  هچب  نم و  هب  اهراک  رتشیب  رد  دنتـشاد و  ربخ  هناخ  لئاسم  مامت  زا  ناشیا  نادـنخ . . .  هرهچ  نیتم و  يادـص  اب  دـندرک  یم  راتفر 

یملع يرکف و  هلغـشم  همه  نیا  اب  دـندوب  هاگآ  اه  هچب  روما  مامت  زا  دـندوب  اه  هچب  نم و  يداه  یماـح و  نیرتگرزب  ناـشیا  دـندرک .  یم 
هک دنتشون  یم  اه  هچب  ارب  ییاه  همان  یتح  دندرک  یم  لح  ار  نآ  دنتشاد  یلکشم  اه  هچب  رگا  دندوب و  مه  اه  هچب  ياهـسرد  بظاوم  یتح 

کی دنـشاب  هتفگ  نم  هب  هک  مرادـن  دای  هب  یگدـنز  لوط  مامت  رد  دـندرک  یم  تسرد  ياچ  اهحبـص  رتشیب  تسا .  دوجوم  نآ  هنومن  دـنچ 
هنامرتحم و راتفر  دوش .  رامثتسا  دیابن  نز  دنتفگ  یم  هشیمه  دندش  یم  بلقنم  تحاران و  رایـسب  اهنز  هب  ملظ  زا  مهدب  ناشیا  هب  بآ  ناویل 

 . دوب ناشیا  نم و  نیب  يا  هنامیمص 

هدنزومآ همان  کی 

دنوادـخ زا  یـضری  بحی و  امل  هللا  هقفو  يرهطم  اقآ  یلع  ياقآ  مرکم  مشچ  رون  مزیزع  دـنزرف  ناشدـنزرف :  هب  يرهطم  دیهـش  داتـسا  همان 
مراودیما تسه  امش  زا  يرکذ  ابلاغ  تسا  بوخ  هللادمحب  امومع  ام  لاوحا  مراد .  تلئسم  ار  وت  تبقاع  نسح  تیقفوم و  تمالـس و  لاعتم 

مالـس نم  فرط  زا  ار  تیاه  یقاطا  مه  صوصخلاب  تیاقفر  ناتـسود و  مزیزع  دـنزرف  يروآ .  تسد  هب  لماک  تیقفوم  تیاه  ناـحتما  رد 
هداعلا قوف  قیفر  تسود و  باختنا  رد  تسام .  ترـسم  یلاحـشوخ و  بجوم  هک  روایب  لزنم  هب  ار  اهنآ  دیدمآ  نارهت  هب  مه  اب  رگا  ناسرب 

تیناسنا یمالـسا و  تاعالطا  رب  دـتفا  یم  تتـسد  هب  هک  ییاهباتک  هعلاطم  رد  نینچمه  تسا  ناوارف  لاخ  طخ و  شوخ  رام  هک  شاب  قیقد 
زا ناکمالا  یتح  متـسرفب .  تیارب  ات  هدـب  ماغیپ  دـش  مزال  تسد  نیا  زا  یباتک  رگا  نک  تکرـش  تسه  زیربت  رد  یبوخ  تاـسلج  رگا  ازفیب 

مرکا لوسر  ترـضح  كرابم  حور  هیدـه  ار  شباوث  نکن و  هقیاضم  دـشک  یم  لوط  هقیقد  جـنپ  طقف  هک  نارق  بزح  کی  يزور  توالت 
تقد تیاهن  ضیارف  ماجنا  رد  هک  تسین  يروآ  دای  هب  مزـال  هللاءاـشنا .  تسا  تیقبوم  رمع و  تکرب  بجوم  هک  اـمنب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 

هتشادن رـضاح  دوخ  ار  شباوج  هک  دیوشب  تالاوس  یخرب  اب  هجاوم  یبهذم  ریغ  نایوجـشناد  فرط  زا  تسا  نکمم  انایحا  شاب .  هتـشاد  ار 
56  / 2  / 19 هتاکرب .  هللا و  ۀـمحر  مکیلع و  مالـسلا  و  ( 28  . ) مداتـسرف همان  طسوت  لایر  دـصناپ  رازهکی و  غلبم  سیونب .  نم  يارب  دیـشاب 

يرهطم یضترم 
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نادنمتسم هب  هجوت 

ناونع هب  متفر  هدکشناد  هب  هک  لوا  ياهزور  نآ  رد  دیوگ :  یم  نارهت  هاگـشناد  یمالـسا  فراعم  تایهلا و  هدکـشناد  نادنمراک  زا  یکی 
زا يرهطم  داتسا  مدا  یم  مه  نیشام  هناخ و  هیارک  دوب  زیچان  رایسب  مقوقح  متشادن ،  مه  یلیصحت  كردم  مدرک  یم  راک  دزم  زور  رگراک 

يزور کی  ات  تشذـگ  عوضوم  نیا  دـینک .  یم  یگدـنز  هنوگچ  زیچان  قوقح  نیا  اب  امـش  دـندومرف :  دـندش و  اـیوج  نم  یگدـنز  عضو 
یم هیمالعا  اجنیا  نم  يدیحو  ياقآ  دندومرف :  دندروآ و  هدکـشناد  هب  دوب  هدـش  جراخ  پاچ  زا  هزات  هک  ار  شیاهباتک  زا  يرادـقم  ناشیا 

يرگید زیچ  داتسا  روظنم  هک  مدرک  لایخ  مدرک و  لوبق  نم  دیـشورفب .  امـش  تساوخ  هک  ره  دوش  یم  هتخورف  فیفخت  ار  اهباتک  هک  منز 
دوش ریقحت  متیصخش  ای  دنکشب و  میناوج  رورغ  دوش و  کمک  نم  هب  امیقتـسم  دنتـساوخن  دوب  هدش  علطم  نم  یگدنز  عضو  زا  نوچ  تسا 

ياهباتک متسناد  یم  هک  یتروص  رد  دنشاب  هدرک  یکمک  نم  یگدنز  عضو  هب  قیرط  نیا  زا  مشورفب و  ار  شیاهباتک  هک  دومن  داهنشیپ  اذل 
هب یهاگ  ناموت و  هاجنپ  دـص و  ناموت  دـص  هب  زور  ره  باتک  شورف  تسین  هدکـشناد  هب  يزاین  دنـشورف و  یم  اـه  یـشورفباتک  ار  داتـسا 

مریگن هک  مدرک  یم  رارصا  هچ  ره  نم  دنداد  یم  نم  هب  ار  هیقب  تشاد و  یمرب  شدوخ  داتسا  ار  تمیق  فصن  دیـسر و  یم  ناموت  تسیود 
(29  . ) دندرک یمن  لوبق  دوش و  یمن  دومرف  یم  داتسا 

زامن رد  بدا 

زامن رد  ار  داتـسا  بدا  ناشیا  رـسمه  دـندوب  لئاق  زامن  رد  بدا  يارب  يا  هداعلا  قوف  تیمها  يرهطم  داتـسا  دـننک :  یم  لقن  همالع  رـسمه 
نامه اب  مییآ  یم  نوریب  باوختخر  زا  هک  ام  ار .  حبـص  زامن  اصوصخ  دـندناوخ ،  یمن  زامن  هناخ  سابل  اـب  ناـشیا  دـنک  یم  ناـیب  هنوگنیا 

ار ناشدوخ  دنتـشاذگ و  یم  رـس  هب  همامع  دندیـشوپ ،  یم  سابل  زامن ،  ماگنه  هب  يرهطم  داتـسا  اما  میناوخ  یم  ار  حبـص  زاـمن  ریز  ساـبل 
ادیپ یگدامآ  دندیـشوپ ،  یم  سابل  هک  زاغآ  نامه  زا  دنتـساوخ  یم  هک  دوب  ببـس  نیدب  ار  راک  نیا  دیاش  دندرک  یم  هتـسارآ  زامن  يارب 
دراد ییازس  هب  یحور  ریثات  املسم  زامن  زا  لبق  ویهت  یگدامآ  تلاح  نیا  تسین  يرس  رس  هک  مهد  ماجنا  يراک  مهاوخ  یم  نم  ینعی  دننک 

(30 . )

قیقحت هعلاطم و  قوش 

هعلاطم و هب  هک  دوب  نیا  دیهـش  داتـسا  مراوگرزب ،  ردپ  تایـصوصخ  زا  دننک :  یم  لقن  يرهطم  دیهـش  همالع  دنزرف  يرهطم  یبتجم  ياقآ 
مدوب هتفر  ناشیا  هناخباتک  هب  هک  ییاهزور  زا  یکی  رد  دندرک .  یم  ار  هدافتسا  لامک  ناشرمع  تقو و  زا  دنتشاد و  يدیدش  هقالع  قیقحت 

دشر ما  هدناوخ  باتک  یلیخ  مرمع ،  لوط  رد  نم  یبتجم  دنتفگ :  نم  هب  مردپ  مدرک ،  یم  هاگن  ناشیا  ياهباتک  هب  تقد  يواکجنک و  اب  و 
هب ار  تعاس  ات 10  زور 8  لوط  رد  مردـپ  هک  دـنامن  هتفگان  مناد .  یم  رکفت  هعلاطم و  نیمه  نوهرم  يدـح  ات  زین  ار  دوخ  یملع  لاـمک  و 

قیقحت هب  اجنآ  رد  ار  دوخ  یسرد  ریغ  دازآ و  ياهتعاس  هک  دنتشاد  یـصوصخم  قاتا  تایهلا  هدکـشناد  رد  دندنراذگ  یم  هعلاطم  رکفت و 
تقو زا  روطنیا  دیاب  ناسنا  یبتجم  دنتفگ .  نم  هب  مراوگرزب  ردپ  مدوب .  تایهلا  ییوجـشناد  هب  ینامز  تسه  مدای  دندنارذگ .  یم  رکفت  و 

(31  . ) ینک كرد  یناوت  یم  رتهب  ار  ششوک  راک و  ینعم  الاح  نیب  دنک .  هداقتسا  شیوخ  رمع  و 

ردام ردپ و  هب  مارتحا 

عضاوت و زین  يرهطم  نیسح  دمحم  خیش  جاح  ياقآ  موحرم  شیوخ ،  راوگرزب  ردپ  هب  تبسن  نامدیهش  داتسا  دنک :  یم  لقن  داتـسا  دنزرف 
يردپ لیماف  خیـش و  جاح  ياقآ  مگرزب  ردپ  تنوکـس  لحم  هاگداز و  نامیرف  هب  ام  هاگ  ره  دـیآ  یم  مرطاخ  هب  دنتـشاد .  یـصاخ  مارتحا 
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هداوناخ ناشیا و  ندید  يارب  هکار  یماوقا  نا  زا  سپ  دنورب  ناشردام  ردپ و  لزنم  هب  ادتبا  هک  دنتشاد  یصاخ  دیکات  مردپ  میدرک  یم  رفس 
ام هب  دندیـسوب و  یم  ار  نانآ  تسد  ردام  ردپ و  اب  ندش  وربور  عقوم  رد  دنتفریذپ  یم  دـندمآ  یم  داتـسا  ردـپ  خیـش  جاح  ياقآ  لزنم  هب  ، 
یم مردـپ  مدـش  یم  گنتلد  مردام  ردـپ و  ياهتبحـص  زا  یهاگ  دـیآ  یم  مرطاخ  هب  زاـب  مسوبب .  ار  ناـشیا  تسد  هک  دـندرک  یم  هیـصوت 
یم ار  دـنزرف  تداعـس  ریخ و  هشیمه  نیدـلاو  دوش  یمن  ریگلد  تحاران و  شرداـم  ردـپ و  نخـس  زا  هاـگچیه  ناـسنا  یبتجم ،  دـندومرف : 

(32  . ) دنهاوخ

یعبط خوش 

دیرخب هزبرخ  کی  اجنیا  یندم  ياقآ  دنتفگ :  داتسا  هعفد  کی  میتفر  یم  مق  هب  حبص  زور  کی  دنک :  یم  لقن  يرهطم  دیهش  همالع  هدننار 
مدیرخ بوخ  هزبرخ  کی  مدـش و  هدایپ  میتسه .  هار  رد  مین  تعاس و  کی  طقف  هک  ام  هچ ؟  يارب  هزبرخ  هک  مدرک  رکف  مدوخ  شیپ  نم  . 

 . تشاد يدایز  جاک  ناتخرد  هک  میدیسر  يا  هقطنم  هب  میدش  در  هک  ارهز  تشهب  زا  تشاد  هغیت  ای 8  هک 7  تشاد  وقاچ  کی  مه  داتسا  . 
دنتـشاد یـصاخ  هقالع  هایگ  لگ و  هب  داتـسا  تسه .  مه  بآ  امتح  تسه  تخرد  اجنیا  دـیراد  هگن  اجنیمه  یندـم  ياـقآ  دـنتفگ :  داتـسا 

دـندرک و هراپ  ار  هزبرخ  دـندروآ و  رد  ار  ناشیوقاچ  ناشیا  میتسـشن  قآ  رانک  اجنآ  میتفر  یکاخ و  يوت  مدز  ار  نیـشام  لگ  هب  اصوصخم 
هگن اجنیا  ارچ  هک  دـنک  یم  راطخا  دراد  هار  سیلپ  نیـشام  مدـید  تقو  کی  میدروخ  یم  هزبرخ  هک  یعقوم  یندـم :  ياقآ  روخب  دـنتفگ : 

 . دنیشن یم  شزرل  ياپ  دروخ  یم  هزبرخ  هک  ره  دنتفگ :  ندیدنخ و  هب  درک  انب  داتسا  میهدب .  همیرج  دیاب  نالا  متفگ :  دیا  هتشاد 

نامورحم رگیرای 

ابیرقت میتفر  یم  لـیبموتا  اـب  ضرع  مک  یعرف  ناـبایخ  کـی  رد  زور  کـی  دـیوگ :  یم  يرهطم  دیهـش  داتـسا  هدـننار  یندـم  دـمحم  دـیس 
اما مداتسیا  نم  دیرادهگن :  یندم  ياقآ  دنتفگ :  يرهطم  ياقآ  دشک .  یم  شود  هب  ار  شدنزرف  يردپ  میدید  هک  میدوب  نابایخ  ياهطسو 

متفر و درم  شیپ  مدش  هدایپ  دعب  صخش  نآ  هب  مدیسر  ات  مورب  بقع  بقع  مدش  روبجم  منزب و  رود  متسناوتن  دوب  ضرع  مک  نابایخ  نوچ 
تسا هدش  هچ  یشک ؟  یم  شود  هب  ار  تا  هچب  ارچ  ردپ  دندیسرپ :  داتـسا  تسـشن  داتـسا  تسد  لغب  دمآ و  درم  اجنیا .  دییایب  اقآ  متفگ : 

کی رد  ار  وا  هک  مرادـن  مه  لوـپ  دـنک  یم  مباوـج  مرب  یم  يرتـکد  ره  شیپ  تسا و  ضیرم  ما  هچب  تفگ :  درم  تـسیچ .  شا  یتحاراـن 
داتـسا هرخـالاب  مداـتفا  هار  هب  مدرک و  نشور  ار  نیـشام  دز  یم  فرح  درم  هـک  روطناـمه  مرادـن .  مـه  ار  یـسک  مـنک  يرتـسب  ناتـسرامیب 

ادخ زا  هلب  تفگ  درم  مناباوخب ؟  ناتسرامیب  رد  ار  تا  هچب  نم  ادرف  یتسه  یضار  هک :  دندرک  هفاضا  دعب  و  تساجک ؟  تلزنم  دندیسرپ : 
ناتسرامیب هب  ار  هچب  دیایب  ادرف  هک  هدب  ناشن  ار  لزنم  میورب  الاح  امـش  لزنم  هب  دیآ  یم  اقآ  نیمه  حبـص  ادرف  دنتفگ :  داتـسا  مهاوخ .  یم 

امش نم  متفگ :  مور .  یم  مدوخ  نم  يزورید  تیرومام  نآ  لابند  ورب  لوا  امش  یندم  ياقآ  دنتفگ :  نم  هب  داتسا  حبـص  رگید  زور  دربب . 
یتقو راولب  نابایخ  ناناگرزاب  ناتسرامیب  مدرب  مدرک و  راوس  ار  رسپ  ردپ و  نآ  متفر  ورب  امـش  مور  یم  مدوخ  نم  هن  دنتفگ :  دعب ،  مربب  ار 

هک یشرافس  اب  ار  هچب  ناشروایب  لخاد  هب  هک :  دنک  یم  هراشا  نابهگن  هب  هداتـسیا و  ناتـسرامیب  رد  مد  رتکد  مدید  مدیـسر  ناتـسرامیب  هب 
هب لوپ  يرادقم  داتسا  تقو  نآ  دش  اوادم  وا  زور  هدزناپ  ای  هد  زا  دعب  دندرک  يرتسب  ناتسرامیب  رد  دوب ،  هدرک  ناتسرامیب  سیئر  هب  داتـسا 
 . دـندرک یم  هزادـنا  یب  اهراک  نیا  زا  داتـسا  مدروآ  ار  ضیرم  مدرک و  ار  ناتـسرامیب  جراخم  باسح  ناتـسرامیب و  متفر  نم  دـنداد .  نم 

(33)

هداز نسح  همالع  یگدنز  هب  یهاگن 

همانسانش
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لمآ دلوت :  لحم   1307 دلوت :  خیرات  یلمآ  هداز  نسح  نسح 

دیتاسا

همالع یضاق ،  يدهم  ینارعش ،  نسحلاوبا  ازریم  یناساول ،  دمحا  دیس  يا ،  هشمق  یهلا  يدهم  ازریم  یلمآ ،  یقت  دمحم  خیش  ماظع  تایآ 
 . . . یهلا و نسح  دمحم  هللا  تیآ  ییابطابط ، 

تافیلات

زا یخرب  هب  هک  دشاب  یم  تایضایر و . . .  موجن ،  هفـسلف  نافرع ،  نوگانوگ  ياه  هتـشر  رد  هک  دشاب  یم  رثا  زا 100  شیب  همالع  تافیلات 
رب تاقیلعت  لماک و  حیحصت  هغالبلا 3  جهن  حرش  حیحصت و  یشنم 2  هللا  رصن  یلاعملاوبا  هنمد  هلیلک و  حیحـصت   1 دوش :  یم  هراشا  اهنآ 

جهن هملک 9  کی  رازه و  اه 8  همانرب  اه و  همان  هتکن 7  کی  رازه و  همان 6  یهلا  هغالبلا 5  جهن  هاگدید  زا  لماک  ناسنا  سدیلقا 4  لوصا 
 . . . راعشا و ناوید  لوقعم 11  هب  لقاع  داحتا  سورد  هیالولا 10 

ناشیا دوخ  نایب  هب  یلمآ  هداز  نسح  همالع  یگدنز  هب  یهاگن 

بتکم نز  ياهملعم  یجاب  الم  هس  ود  دنداتسرف  بتکم  هب  دوز  یلیخ  ارم  منکن  یناطیش  هناخ  رد  هکنیا  يارب  مدمآ .  ایند  هب  لاس 1307  رد 
لومعم و ياهباتک  مدـش و  اسیون  اناوخ و  ناشیا  شیپ  دـندوب و  نم  لوا  ياهملعم  هللا  ءاش  نا  دـنک  ناـشتمحر  ادـخ  هک  میدـق  ياـه  هناـخ 

شیپ دـعب  متفرگ .  ارف  فورح  ربز  ریز و  بارعا و  هب  ار  تاملک  یـصاخ  عضو  اب  مدرک و  عورـش  ابفلا  زا  مدـناوخ  یم  ار  یـسراف  فراعتم 
شیپ هسردم  هب  دندرب  ارم  دعب  ما  هدناوخ  ار  نیـسح  نسح و  نیدـلاو و  قاع  لثم  تقو ،  نآ  یبتکم  ياهباتک  نارق و  وزج و  همع  نانیا  مه 
رـصبم حالطـصا  هب  ینعی  مدوب ،  باتک  رـس  نم  تشاد و  مسا  یلیخ  يرهوج  باتک  مدـناوخ .  یم  ار  يرهوج  باتک  متفر  هک  یبتکم  الم 

دورب مود  سالک  هب  دیاب  درگاش  نیا  هک  تفگ  ریدم  هب  ملعم  مدوب ،  لوا  سالک  هک  يزور  دنچ  دندرب  ییادتبا  هسردم  هب  ارم  دعب  سالک 
نم بیـصن  یهلا  يا  هقراب  ات  مدوب  هداوناخ  رد  مین  لاس و  کی  دودح  دعب  مدمآ .  نوریب  هسردم  زا  ییادـتبا  مشـش  سالک  زا  دـعب  متفر  و 

یئادخ هدنب  کی  درک . . .  راکـش  ارم  دیحوت  هروس  هک  ما  هتفگ  یلزغ  رد  مه  ار  نومـضم  نیمه  دمآ .  دیحوت  هروس  زا  مه  شیادتبا  دـش 
متشادن یهاگآ  زونه  نامز  نآ  دز .  یم  مخـش  نیمز  ارحـص  رد  زور  کی  ناشیا  دوب و  بوخ  شنارق  تئارق  دنک ،  شتمحر  ادخ  هک  دوب 

متفگ زرواشک  ياقآ  نیا  هب  دحا  اوفک  هل  لکی  مل  میدـناوخ و  یم  زامن  رد  ام  دـحا و  اوفک  هل  نکی  مل  هتـشون و  هک  مدـید  یم  نارق  رد  و 
و هچ ؟  ینعی  نولمری  متفگ :  تسا .  نولمری  فورح  نیا  دـنتفگ  ناشیا  لـکی  مل  میناوخ و  یم  زاـمن  رد  ارچ  اـم  نکی  مل  دراد و  نارق  اـقآ 

نآ ناشیا  فراعم ،  مولع و  لیصحت  لابند  هب  ورب  یلطعم ؟  امـش  ارچ  تسه  شتقو  هک  نالا  تفگ  درک و  تبحـص  نم  يارب  يردق  ناشیا 
رد وا  فرح  تشاذگ .  رثا  نم  رد  درک و  نوگرگد  ارم  تیعضو  نیمه  دوب و  شنیمز  رس  نهآ  واگ  اب  ناشیا  دندرک  هراشا  فجن  هب  تقو 

ناوید کی  ام  هناخ  دننادب  اهنآ  ات  منک  راهظا  متساوخن  دندوب .  باوخ  هداوناخ  لها  همه  متفرگ  وضو  متساخرب و  بش  فصن  تسشن  ملد 
یم هچ  دـننک و  یم  هچ  دـنریگ  یم  لاف  وت  باتک  اب  هک  ییاهنآ  مناد  یمن  هک  نم  ظـفاح  ياـقآ  متفگ  متـساخرب و  بش  همین  دوب .  ظـفاح 

؟  هن ای  مورب  سرد  لابند  منک ؟  هچ  نم  دییوگب  مه  امش  مناوخ ،  یم  امـش  يارب  هحتاف  کی  نم  ما  هدناوخن  ار  اهـسرد  نیا  هک  نم  دنیوگ 
یلزغ دوب .  ییادتبا  شش  ات  متالیصحت  هوق  مدوب  لاسدرخ  نوچ  مدیمهف  یمن  هک  ار  شراعشا  همه  مدرک  زاب  ار  ناوید  مدناوخ و  ار  هحتاف 
حبـص مروایب و  زور  هب  ار  بش  نآ  هک  مدـش  بات  یب  تشاذـگ و  رثا  نم  رد  یلیخ  هسردـم  هملک  نیمه  تشاد و  هسردـم  هملک  هک  دـمآ 

(34  . ) یلمآ عماج  هسردم  متفر  هعقاو  نآ  زا  دعب  لاح  ره  هب  هسردم  غارس  هب  مورب 
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تارطاخ

دنوادخ هب  يا  همان 

هک ما  هدـش  نادرگرـس  هاـگنب  نآ  هاـگنب و  نیا  هچوک و  نآ  هچوک و  نیا  هب  ردـق  نآ  نارهت  رد  یتقو  دـننک :  یم  لـقن  هداز  نسح  همـالع 
هچب هک  دوب  نیا  مشسرپ  خساپ  نیتسخن  متفرگ ،  یم  هناخ  غارس  هک  یسک  ره  زا  ندینش ،  زا  دشابن  تقاط  ار  وت  دندمآ و  تریح  هریحتم و 

اب مه  نآ  میرادن .  يا  هراجا  هناخ  هک  مدینش  یم  باوج  میراد .  هللادبع  مانب  عیـضر  لفط  کی  میرفن و  ود  طقف  يرآ ،  متفگ  یم  يراد ؟ 
میدرک هراجا  رقحم  قاطا  باب  کی  يا  هناخرفاسم  رد  هرخالاب  ات  دنا  هدرکن  محر  مراوخ  ریـش  لفط  هب  یتح  مخز  دص  زا  رتدـب  هک  یمخا 
ماکداش مارآ و  دیتاسا  كرابم  رضحم  كاردا  دوخ و  ثحب  سرد و  هب  هتفلآ ،  هتفـشآ و  عضو  نآ  اب  میدرب .  یم  رـس  هباجنآ  رد  یتدم  و 

همان هدیروش ،  هدیلوژ و  یناوج  عبط  ياضتقا  هب  لاح  نآ  رد  ارسی .  رسعلا  عم  نا  ارسی  رسعلا  عم  ناف  هک  دوب  حرـشن  ملا  اب  مرـشح  و  مدوب ، 
هفیظو و تادارا و  هئارا  زا  سپ  متشاد .  میدقت  ناحبـس  دنوادخ  هاگـشیپ  هب  تیب  هاجنپ  دصکی و  زا  شیب  نیـشنلد ،  نیریـش و  موظنم ،  يا 
رب هچوک و  هب  مداتفوا  نز  متفرگ  وت  نامرف  هب  نم  نسح  لاح  هب  رگن  امرف  فطل  نلعف  لعافم  نتـالعاف  مدرک :  ضرع  یندـناوخ ،  یبلاـطم 
هب هدنکف  وا  رس  ریحت  زا  هن  ای  وت  يراد  هچب  الوا  هناخ  زا  نم  شسرپ  خساپ  یهاگنب  دوب  هک  ییاجک  ره  یهاگآ  نم  رورـس  يا  دوخ  وت  نز 

جوعم جـک و  گنهرف  شناد و  لضف و  همه  اب  امل  مل و  سیل و  نل و  اـب  اـما  اـب  تسار  و  تسا ،  غورد  هن  ریرقت  وا  باوج  رد  منک  هچ  ریز 
هفایق مه  هدرک  یناشرپ  ار  هجوج  هچوک و  هجوج  کی  وچ  يرغال  زا  مدش  هچوک  سب  هچوک  هب  متـشگ  هک  سب  گنچرخ  کی  وچ  مدـش 

راوازـس ار  جنر  نینچنیاک  تسا  راکهنگ  تا  هداز  نسح  را  ینک  هراجا  دوخ  رهب  يا  هناخ  ینک  هراچ  هچ  وگب  یـشاب  وت  رگ  یناد  دوخ  هک 
در بحوک  بجاو  باتکلا  باوج  در  دافم  هب  زین  یلاعت  قح  خـلا و  نک  شراـگف  لد  ناـمام  هب  اـی  نک  شراوخ  ریـش  لـفط  رب  محر  تسا 

نـسح نابرهم  تسود  هدازآ  كاپ  درمناوج  يا  تسا .  هدومرف  تمحرم  ناونع  نیدـب  تیب  تصـش  زا  شیب  مظن  هب  ار  همان  باوج  مالـسلا 
نشور تا  همان  هب  دش  اهمـشچ  نلعف  نلعافم  نتالعاف  تسا :  هدومرف  يرورپ  هدنب  یئوجلد و  یگباوخ و  دقفت  هب  یتیب  دنچ  زا  سپ  ات  هداز 

ام دراطع  کلف  ریبد  نآ  وت  هماخ  دهش  نیریـش  شقن  وت  همان  داب و  وت  رب  نیرفآ  دوب  دنمجرا  نوچ  وت  زا  دیاب  دوب  دنلب  نینچ  نیاک  يا  همان 
فک بیضخلا  فک  هدز  فد  رد  دز  گنچ  دجو  زا  هرهز  دشاب  متس  نم  يریبد  دوخ  دشاب  ملق  نینچ  ار  یـسک  هک  اعفتـسا  دادب  يریبد  زا 
تسا هتشه  ورف  دوخ  راک  زا  تسد  تسا  هتـشارفا  منامـسآ  رد  هچنآ  ار  دوخ  نآ  يازا  رد  دهد  یم  اهب  هک  يرتشم  سیبح  رب  هدش  فک  رب 

يا کیل  هچهچ  دنز  وت  رعـش  زا  هرهز  هب  هب  زا  رپ  کلف  ياضف  دش  تسا  هتـشونب  شیوخ  رهب  يا  هخـسن  تسا  هتـشرسب  بالگ  اب  ار  کشم 
تـسا رادیب  ناور  ار  وا  هک  ره  زاسمد  دوب  یتمکح  اب  همه  زارف  بیـشن و  نیا  رد  ینیب  هچ  ره  نهد  كاپ  یلمآ  نسح  نخـس  کلم  هاشداپ 

(35  ) خلا یبای  رس  هب  رس  زیخ  رب  ریخ  یبای -  ربخ  ردقلا  رسب  رگ  تسا  راخ  اب  تس  لگ ا  اج  ره  دناد 

ملع هلدابم 

هک مهدب  امـش  هب  ردقچ  هنایهام  تفگ  مناوخب و  وحن  فرـص و  مهاوخ  یم  تفگ  نم  شیپ  دمآ  ییاقآ  دننک :  یم  لقن  هداز  نسح  همالع 
روطنیا هک  الاح  سپ  اقآ  متفگ  دنناد .  یم  هسنارف  نابز  ناشیا  مدید  دعب  مرادـن .  اهراک  نیا  يارب  یتقو  هللاو  متفگ  مناوخب ؟  وحن  فرص و 

رگید هک  مینک  یم  هلدابم  روج  نیا  دیهدب .  میلعت  هسنارف  نم  هب  امش  مه  زور  کی  مهد ،  یم  دای  یبرع  سرد  امش  هب  نم  زور  کی  تسا 
ار شـسرد  درک و  لوبق  ناشیا  تسا ؟  روطچ  مدرک :  لاوس  مناوخب .  هسنارف  سرد  مهدب  مرادن  لوپ  هک  مه  نم  و  دیهدن ،  لوپ  ام  هب  امش 

یئاهزیچ تاغل و  نتفرگ  دای  جاـیتحا و  عفر  يارب  مه  ناـشیا  دوب .  داتـسا  یلیخ  هسنارف  رد  مه  ینارعـش  ياـقآ  موحرم  داتـسا  درک .  عورش 
(36  . ) دندرک یم  مکمک  رگید 

يزومآ ملع  قوش 
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نیا مراد  ینارعـش  نسحلاوبا  ازریم  هللا  تیآ  ناشیا ،  فیرـش  رـضحم  زا  هک  یـشوخ  تارطاخ  زا  یکی  دـننک :  یم  لقن  هداز  نسح  همـالع 
نیا هب  دوشب  رت  کیدزن  متساوخ  یم  دوب  رود  يورم ،  هسردم  مدمآ  هرجح  زا  دوب  هدمآ  ینیگنس  یلیخ  فرب  هک  ناتسمز  کی  هک :  تسا 

ام تشاد  تکرب  تیناحور و  مه  يورم  هسردم  تشاد .  تکرب  تیونعم و  تیناحور و  ام ،  يارب  حتفلاوبا  جاح  هسردم  هنرگو  دوب  تهج 
ناحتما ارام  ناشیا  و  يورم ،  هسردم  هسردم  میدمآ  ینایتشآ  رقاب  دمحم  ازریم  ياقآ  ترضح  رضحم  هب  ینارعش  ياقآ  بانج  شرافـس  هب 

 . دوب هدمآ  ینیگنس  فرب  ناتـسمز  متفر .  یم  نایاقآ  سرد  هب  يورم  هسردم  زا  الاح  دنداد  هرجح  ام  هب  هسردم  رد  دنتفریذپ و  دندومرف و 
مدع نم و  یلبنت  رب  یلیلد  متفر .  یمن  رگا  مورن .  ای  مورب  سرد  سالک  هب  هک  مدوب  ددرم  مدرک و  هاگن  ار  فرب  مدمآ  نوریب  هرجح  زا  نم 

مدیشک تلاجخ  منزب  رد  متـساوخ  سوریـس ،  هار  هس  رد  ناشیا  هناخ  رد  ات  متفر  مورب .  متفرگ  میمـصت  لاح  ره  هب  دوب .  نم  قوش  قشع و 
ار رد  ناشیا  هداز  اقآ  مدز  رد  تروص  ره  رد  درذگ  یم  دراد  مه  سرد  تقو  مدید  دماین .  یسک  اما  دیایب  نوریب  یسک  هک  مداتسیا  یتدم 

یهاوخ رذع  نتـسشن  ضحم  هب  مدرک و  مالـس  مدش  دراو  لاعفنا  اب  دنتـسه .  نتـشون  لوغـشم  ناشیا  مدید  متفر  مدـش و  دراو  دـندرک  زاب 
دنتفگ موشب .  محازم  متساوخ  یمن  فرب  نیا  رد  متفگ  ارچ ؟  دنتفگ :  میاین .  متساوخ  یم  مدش ،  محازم  فرب  نیا  رد  اقآ  متفگ :  مدرک . 

اهنآ زورما  دنتفگ  ارچ .  متفگ  دندرک ؟  یمن  ییادگ  دندوب و  هتسشنن  هار  رد  اهادگ  دیدمآ ،  یم  اجنیا  ات  يورم  هسردم  زا  هک  امش  رگم  : 
لیطعت ارچ  ام  دـندرکن  لیطعت  هک  اهنآ  بوخ  دـنتفگ :  ناشیا  تساهنآ .  راـک  بسک و  هک  زورما  دـندوب  ارچ  متفگ :  دـندوبن ؟  اـی  دـندوب 

(37  . ) مدناوخ باتک  یلیخ  ناشیا  تمدخ  نآ  فیصوت  نایب  زا  مزجاع  نم  هک  دندوب  يردپ  نم  يارب  اعقاو  ناشیا  مینک . 

داتسا ماقم  میرکت 

افش تایعیبط  زا  يرایـسب  هک  دیدم  تدم  زا  سپ  ینوت  لضاف  داتـسا  يافـش  سرد  زا  راوگان  يا  هرطاخ  دننک :  یم  لقن  هداز  نسح  همالع 
هب اهنت  نم  طـقف  تشادـن  تکرـش  نم  اـب  یـسک  ءافـش  سرد  نیا  رد  حرـش :  نیدـب  تسا ،  هدروآ  يور  میارب  ما ،  هدـناوخ  يو  دزن  رد  ار 

نوزوم تسرد و  هیلع -  هللا  ناوضر  بانج -  نآ  مدید  تسا  هتفه  سرد  رخآ  زور  هک  هبنـشراهچ  زور  کی  متفای  یم  فرـشت  شرـضحم 
 ، تسا هدومرفن  یـضتقم  باوج  مدروآ و  شیپ  لاوس  راـب  دـنچ  نم  و  دـیوگ ،  یم  ناـشیرپ  دـیامرف و  یمن  ریرقت  ار  افـش  سرد )   ) بلطم
رد اـه  یلیطعت  رگید  هعمج و  هبنـشجنپ و  ياـهزور  تسا و  هدوـمرفن  هعلاـطم  سرد  تسا و  هدـمآ  شیپ  یعناـم  دـیاش  هک  متـشاگنا  نینچ 

ینارعش داتسا  روضح  هب  یضایر  سرد  يارب  هدش  دای  هبنشراهچ  زور  نآ  يادرف  اذل  متفرگ  یم  ارف  یضایر  سورد  ینارعش  داتـسا  رـضحم 
 : مدرک ضرع  ینارعش  داتسا  هب  هک  دوب  هدز  رس  نم  زا  یبدا  یب  یماخ و  رایسب  هکنیا  ضرغ  مدوب  اهنت  زین  رـضحم  نآ  رد  مدش و  بایفرش 

ناشیا زا  نکل  ما و  هدروآ  شیپ  لاوس  راب  دـنچ  نم  تسا و  هدومرفن  ریرقت  تسرد  ار  افـش  سرد  ینوت  لضاف  بانج  زورید  اـقآ  ترـضح 
 ، تشاد لاغتشا  نتشون  هب  مراتفگ ،  ماگنه  نیا  رد  ینارعش  داتسا  ما .  هدرکن  يریگ  یپ  توکس و  مرجال  مدینـشن  عوبطم  نوزوم و  باوج 

تیاهثحب اهسرد و  دومرف :  زیمآ  ضارتعا  صاخ و  ینحل  اب  هرهچ  یگتفرگ  ضابقنا و  تلاح  هب  دنک  هاگن  ارم  دنک و  دنلب  رـس  هکنیا  نودب 
هک دروآ  يور  نم  هب  دـیدش  یلاعفنا  یلو  مدـش ،  شوماـخ  نم  شکب .  تمحز  رتشیب  نآ  رد  و  نک ،  هعلاـطم  شیپ  ار  افـش  نک و  مک  ار 
زا یبدا  یب  نینچ  مه  ناشیا  زا  رگید  ناداتسا  رضحم  رد  هک  دهد .  لامتحا  زین  شدوخ  هرابرد  نم  زا  ار  یخاتسگ  نیا  ینارعش  داتسا  دیاش 
نم رب  لاعفنا  تلاح  نآ  هک  یلاح  رد  مدرک  لصاح  فرـشت  یـضایر  سرد  يارب  دوب و  هعمج  زور  هک  زور  نآ  يادرف  ات  دوش .  رداص  نم 

تـسامش اب  قح  ینوت  لضاف  ياقآ  رب  امـش  زورید  ضارتعا  نآ  اقآ  دومرف :  نم و  هب  درک  ور  ینارعـش  داتـسا  نتـسشن  ضحم  هب  دوب  مکاح 
زا سپ  دوب .  هتکس  هعیلط  دادیور  زا  شراتفگ  یناشرپ  نآ  يرتسب و  ناتسرامیب  رد  نالا  تسا و  هدش  راچد  يزغم  هتکس  هب  ناشیا  هک  اریز 

ار شیاپ  تسد و  هدروآ  هیرگ  هب  زین  ارم  تسیرگ و  تدـش  هب  داـتفا  نم  هب  باـنج  نآ  مشچ  اـت  متفر  ناتـسرامیب  هب  ینارعـش  داتـسا  سرد 
(38  . ) نیملعملا ءازج  نسحا  انع  هناحبس  هللا  هازج  میزومایب  راقو  هنیکس و  ربص و  امش  زا  دیاب  ام  ناج  اقآ  مدرک  ضرع  مدیسوب و 
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ادخ اب  سنا 

نایب میارب  يا  هظعوم  داشرا و  تحیـصن و  هک  متـساوخ  هلظدـم  یلمآ  هداز  نسح  داتـسا  بانج  زا  يزور  دـنک :  یم  لـقن  بـالط  زا  یکی 
مدرک و بجعت  درم !  هچ  دنـشاب و  نز  هچ  دنـشاب و  نز  هچ  دیـشاب  هتـشادن  سامت  نامرحمان  اب  دینک  یعـس  دـندومرف :  هلمج  زا  دـنیامرف . 

(39  ! ! ) تسا مرحمان  دشاب  هتشادن  سنا  ادخ  اب  هک  یسک  ره  دندومرف :  دوش ؟  یم  مرحمان  مه  درم  ایآ  مدیسرپ 

ناکدوک هب  مارتحا 

ناردارب زا  یکی  میتفر  هلظدم  یلمآ  هداز  نسح  داتسا  ترـضح  لزنم  هب  هبلط  ناتـسود  زا  دنچ  ینت  قافتا  هب  دنک :  یم  لقن  بالط  زا  یکی 
زا يا  هدع  اب  یلبق  رارق  قبط  دندرک :  ضرع  ناشیا  هب  دندوشگ  ار  برد  داتسا  دوخ  دعب  يدنچ  دندروآ و  رد  ادص  هب  ار  برد  گنز  هبلط 
زا هکدوب  نیا  ناشروظنم  دنیکن  بلط  مه  رگید  زیچ  تسا ،  ناتتمدخ  رد  یئاچ  اقآ  دیئامرفب  دندومرف :  داتسا  میا  هدیسر  ناتتمدخ  ناتسود 

دندیشک و ار  ناشتسد  داتـسا  مسوبب  ار  ناشیا  كرابم  تسد  مدش  مخ  قاتا  هب  دورو  يادتبا  رد  هدنب  دینکن .  بلط  تحیـصن  هظعوم و  نم 
نیا تسد  یسوبب  تسد  یهاوخ  یم  رگا  ینک ؟  هچ  یهاوخ  یم  ناج  اقآ  دندومرف :  دندرک و  سمل  ارم  ناتـشگنا  ناتـشگنا ،  رـس  اب  طقف 
دراو همه  یتقو  دـنادبم  هب  دـهعلا  بیرق  اهنیا  هک  دـندوب ،  ام  هارمه  هک  ناردارب  زا  ات  ود  لاسدرخ  دـنزرف  ود  هب  هراشا  سوبب  ار  هچب  اـت  ود 

زا راذگب و  كدوک  ود  نیمه  شیپ  ار  اه  یتسد  شیپ  نیا  دندومرف  دندش و  دراو  یتسد  شیپ  ات  هس  ود  هویم و  فرظ  اب  ناشیا  دندش  قاتا 
(40  . ) نک ییاریذپ  اهنیا 

 ! داتسا ياپ  رب  هسوب 

هیکت راوید  هب  داتـسا  روضح  رد  مدرک  یم  یعـس  مدرک ،  یم  ظفح  رایـسب  رایـسب  ار  دیتاسا  میرح  هدنب  دـنا :  هدرک  لقن  هداز  نسح  همالع 
داتسا شجنر  ببس  ادابم  هک  مدرک  یمن  ارچ  نوچ و  منکن ،  رارکت  دایز  مدوب  بظاوم  ار  فرح  منیشنب ،  وناز  راهچ  مدرک  یم  یعس  مهدن 

ار ناشیا  ياپ  فک  مدـش و  مخ  مدوب ،  هتـسشن  يا  هشمق  یهلا  يدـهم  هللا  تیآ  يا  هشمق  ياـقآ  نیمه  رـضحم  یتقو  کـی  نم  ـالثم  موشب 
یلیخ هدنب  يارب  مسوبب  ار  امـش  تسد  هک  مرادـن  تقایل  نم  متفگ  يدرک ؟  ار  راک  نیا  ارچ  دـندومرف  نم  هب  دنتـشگرب و  ناشیا  مدیـسوب . 
هتشاد راهظا  همالع  نادرگاش  زا  یکی  مالسلا :  هیلع  اضر  ترضح  همان  تنامض  ( 41 ( ؟  منکن ار  راک  نیا  ارچ  بوخ  تسا ،  تاهابم  هیاـم 

نیب دـیاب  دوب  هدومرف  هک  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  انیـس  یلعوب  سیئرلا  خیـش  هدومرف  رباـنب  بناـج  نیا  دـنا :  هدومرف  هداز  نسح  هللا  ۀـیآ  هک 
فرـص بش  رـس  ار  ماش  مدوب  دیقم  هشیمه  دنیب ،  یم  ررـض  مشچ  تروص  نیا  ریغ  رد  هک  ارچ  تخادنا ،  هلـصاف  ندیباوخ  بش و  ياذـغ 

شناد و بسک  ياه  هیامرس  نیرت  مهم  زا  یکی  هک  ممـشچ  هدرکن  يادخ  ادابم  هک  مشاب  هدرک  تاعارم  ار  خیـش  رظن  دروم  هلـصاف  ات  منک 
هب مماش  اهبـش  زا  یبش  همه  نیا  اب  یلو  منام .  زاب  لامک  ملع و  لیـصحت  زا  هک  دوش  ببـس  رما  نیا  دـنیبب و  ررـض  تسا  لامک  هار  ندومیپ 

عورـش مدش و  دنلب  مشاب  هدرک  لمع  ار  خیـش  هدومرف  هکنیا  يارب  دش .  ضراع  نم  رب  يدیدش  باوخ  ماش  زا  دـعب  هنافـساتم  داتفا و  ریخات 
هب ایور  ملاع  رد  بش  ناـمه  مدـیباوخ و  اذـل  منک  يراددوخ  ندـیباوخ  زا  متـسناوتن  باوخ  تلاـح  تدـش  رثا  رب  یلو  ندز  مدـق  هب  مدرک 

(42  . ) مینک یم  تنامض  رخآ  ات  ار  وت  مشچ  ام  دندومرف :  نم  هب  اقآ  مدرک ،  لصاح  فرشت  اضر  ترضح  تمدخ 

باتک هب  هقالع  قشع و 

ازریم هللا  تیآ  ینارعـش  ياقآ  باـنج  متـشادن .  تقونآ  هک  مراد  بالرطـسا  حرـش  باـتک  دـنچ  نـالا  دـننک :  یم  لـقن  هداز  نسح  همـالع 
يدنجریب حرش  هخسن  يور  زا  دییامرف  یم  هزاجا  متفگ :  ناشیا  هب  متشادن  هدنب  اما  تشاد  ار  يدنجریب  بالرطسا  حرش  ینارعش  نسحلاوبا 
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یم تساوخ  یم  باتک  ناشیا  زا  یـسک  ره  داد و  یمن  باتک  یـسک  هب  ناـشیا  هکنیا  اـب  تسین .  یعناـم  دـندومرف :  منک ؟  خاسنتـسا  اـمش 
تفرگ وا  زا  دیابن  تسا و  راجن  راک  مزاول  هشیت و  هرا و  لثم  ملع  لها  يارب  باتک  هرخالاب  دنتـسین  يدـعتم  دـنا  مزال  نم  ياهباتک  دومرف : 

شیپ ار  باتک  هخـسن  مه  ناشیا  مسیونب  ار  يدنجریب  بالرطـسا  حرـش  دیئامرف  یم  هزاجا  رگا  مدرک  اضاقت  ناشیا  زا  هدـنب  تروص  ره  رد 
(43  . ) تسا يدنجریب  بالرطسا  حرش  نیمه  یکی  متشون ،  مدوخ  طخ  هب  متشادن و  هدنب  هک  یباتک  دنچ  زا  متشون  نم  دنتشاذگ و  نم 

دجسم ثادحا  گنلک 

ییایب و دـیاب  مینک  ثادـحا  يدجـسم  میهاوخ  یم  ام  هک  ناوارف  رارـصا  اب  دـندمآ  يا  هدـع  یتقو  کی  دـنا :  هدرک  لقن  هداز  نسح  همالع 
هدرک مهارف  یتامدقم  مدید  متفر  یتقو  دندرب  ارم  هرخالاب  هکنیا  ات  دندرکن  لوبق  مورن  هک  مدرک  هچ  ره  نم  ینزب  وت  ار  نآ  ییادتبا  گنلک 
عورـش گنلک  مناوت  یمن  مدید  مدرک  هچ  ره  نم  دندوب  هدرک  عمج  ار  درم  نز و  همه  نیبرود و . . .  سکع و  تاولـص و  مالـس و  اب  دـنا 
تحار همه  لایخ  هک  دنزب  ار  دجـسم  عورـش  گنلک  یمدآ  کی  دیهاوخ  یمن  امـش  ایآ  مدرم  متفگ :  مدرک و  مدرم  هب  ور  منزب  ار  دجـسم 
بیرق هصالخ  درادـن و  بیرف  هقح و  تسین .  ایند  تاقلعت  لها  تسین  کلک  لـها  تسا ؟  یکاـپ  مدآ  وا  هک  دـشاب  مارآ  همه  لد  دـشاب و 
شتسد متفر  تسا  هداتسیا  فارطا  رد  مدید  ار  یلاسدرخ  رسپ  کی  مدرک و  فارطا  هب  یهاگن  نم  هلب  دنتفگ :  مدرم  تسا ؟  ادبم  هب  دهعلا 

مه نم  درک و  ار  راک  نیا  هچب  رـسپ  نزب .  نیمز  هب  ار  گنلک  نیا  وگب و  هللا  مسب  متفگ :  مداد و  شتـسد  هب  ار  گـنلک  مدروآ  هتفرگ و  ار 
ام دنتفگ و  نیمآ  مدرم  دوشب  يدابآ  دجـسم  دنک و  دجـسم  لها  ار  همه  دهدب و  تکرب  ریخ و  اتـسور  نآ  هب  هللا  ءاشنا  ادخ  هک  مدرک  اعد 

(44  . ) میدمآ میدرک و  یظفاحادخ  مه 

ناگدنرپ ینیچ  ربخ 

وا زا  نیریـش  یلیخ  هرطاخ  کی  دنک  شتمحر  ادخ  دوب .  بیجع  یلیخ  میتشاد  یجاب  الم  کی  بتکم  رد  دننک  یم  لقن  هداز  نسح  همالع 
نیا تسـشن  یم  تخرد  يور  دمآ و  یم  يا  هدـنرپ  هبترم  کی  میدـناوخ ،  یم  سرد  میتشاد  میدوب و  بتکم  رد  هک  تاقوا  یهاگ  مراد . 
هچب تفگ :  یم  رشت  اب  دنلب و  يادص  اب  درک و  یم  ام  فرط  هب  ار  شیور  تسا .  هتـسشن  تخرد  يور  هدنرپ  هک  دید  یم  یتقو  یجاب  الم 

یم هچ  تفگ :  یم  درک و  یم  هدنرپ  يوس  هب  ار  شرس  دز و  یم  نیمز  هب  ار  شتسد  دعب  دیوگ .  یم  هچ  هدنرپ  نیا  منیبب  دیشاب  تکاس  اه 
یم هدوبن و  بوخ  شرادرک  راتفر و  دوب و  هتفرگ  هناهب  هلحم  اـی  هناـخ  يوت  لـبق  زور  هک  درک  یم  هاـگن  اـه  هچب  زا  یکی  هب  دـعب  ییوگ ؟ 

هچ هگید  هتفرگ ؟  هناهب  ماش  رـس  هدرک ؟  یبدا  یب  ناشیا  بجع  هقیدـص ؟  تفگ  یم  هدـنرپ  هب  و  هقیدـص ؟  ای  نسح  الثم  ینـالف  تفگ : 
هچوک رد  هک  يزیچ  نآ  هک  دندید  یم  اه  هچب  نوچ  تسانـشآ  هدـنرپ  نابز  هب  اجک  زا  یجاب  الم  نیا  هک  میدـنام  یم  تام  همهام  هدرک ؟ 

هک دوب  ام  یتفگـش  بجوم  یلیخ  نیا  تسا  هتفگ  قداص  راگنربخ  کی  لثم  تسرد  ام  یجاب  ـالم  هب  هدـنرپ  نآ  ار  همه  هتـشذگ  هناـخ  اـی 
قوف یلیخ  یتیبرت  رثا  کی  عوضوم  نیا  دهد ؟  یم  ربخ  میا  هدرک  ام  هک  يراک  تسا و  هتـشذگ  هک  یقافتا  نیا  دـیآ و  یم  اجک  زا  هدـنرپ 

هچ هک  میدرک  یم  رکف  میتشاد و  لد  رد  اه  هدنرپ  زا  مه  يا  هدـقع  کی  یلو  دـندرک  یم  عمج  ار  ناشـساوح  همه  اه  هچب  تشاد و  هداعلا 
یم ام  ياه  یجاب  الم  عالطا  هب  وحن  نیا  هب  میدیـشک  یم  هناـخ  رد  هک  مه  سفن  نوچ  میرادرب  نیمز  يور  زا  ار  هدـنرپ  نیا  لـسن  اـت  مینک 
راک ای  میتفرگ  یم  هناهب  ای  میدرک  یم  تیذا  هناخ  رد  ام  یتقو  تشادن  اه  هدنرپ  هب  یطبر  دوب و  يرگید  زیچ  عوضوم  لصا  هتبلا  دـندناسر 
نیا هب  دمآ  یم  تفگ و  یمن  ام  هب  ار  عوضوم  امیقتـسم  یجاب  الم  نیا  دنتفگ  یم  اه  یجاب  الم  هب  دندمآ و  یم  نامنیدـلاو  میدرک  یم  دـب 

(45  . ) مینکن یبدا  یب  هناخ  هلحم و  هچوک و  رد  هک  تفگ  یم  تروص 

ادخ ود  نایم  رد  رتش  کی 
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هناخ ناگرزب  زا  مدـمآ و  هناخ  هب  یـصاخ  طاشن  دـجو و  کی  اب  نم  داد  دای  ام  هب  ار  یبلطم  اه  یجاب  ـالم  نیا  زا  یکی  يزور  تسه  مداـی 
یلیخ اهنآ  مداد .  حیـضوت  ناشیا  رب  نم  دنتـشادن  باوج  اـهنآ  هچ  ینعی  ادـخ  ود  ناـیم  رد  رتش  کـی  دـیئوگب  دـیناوت  یم  امـش  مدیـسرپ : 

 . تسا هدمآ  هیآ 13  سمشلا  هروس  رد  تسا .  هداد  دای  ام  هب  یجاب  الم  متفگ :  دیناد ؟  یم  اجک  زا  امش  دنتفگ  دندرک و  یتفگش  ساسحا 
الم نآ  تسه  مدای  هللا  هقاـن  هللا  لوسر  تسا  هتفرگ  رارق  هللا  ود  نیب  هک  تسا  رتش  هقاـن  هیآ  نیا  رد  اهایقـس  هللا و  هقاـن  هللا  لوسر  مهل  لاـقف 

هک وگ  رب  تسار  ادخ  ود  نایم  رد  يرتشا  يدینشن  هک  تمیوگ  ینخس  يدیهمت  يور  ردارب ز  يا  دناوخ :  ام  يارب  ار  رعـش  نیا  ادتبا  یجاب 
هب شدوخ  دعب  هچ ؟  ینعی  ادخ  ود  میرادن  شیب  ادخ  کی  ام  هچ  ینعی  نیا  هکدوب  هدـنام  زاب  بجعت  زا  نامنهد  همه  ام  يدـید ؟  اجک  رد 

دـشاب یحـضلا  سمـش و  هروس  ادخ  ود  هنایم  رد  يرتشا  دشاب  ایمیک  لثم  تنخـس  دشاب  افـص  اب  وت  لامج  يا  هک :  داد  خـساپ  تروص  نیا 
(46  . ) دنراد قح  ام  ندرگ  هب  یلیخ  اهنآ  میتشاد  یبوخ  ياه  یجاب  الم  هللا  دمحلا 

اهتشون یپ 

 . هراوز یلگ  اضرمالغ  شخبناهج  ياه  هعرج  باتک  زا  سابتقا  صیخلت و  اب  هراوز ص 53 2- یلگ  اضرمالغ  شخبناج ،  ياه  هعرج  - 1
نسح داتسا  رضحم  رد  ناهج ص 70 7- ياهنامسا  ریز  نافرع ص 40 6- هنیئآ  اهراگدای ص 53 5- اهدای و  زور ش 892 4- نز  هلجم  -3

ملع رون  هلجم  زور ش 892 10- نز  هلحم  زا  لقن  راوز ص 92 9- یلگ  ضرمالغ  تفرعم  هموظنم  نایورغ 8- نسحم  یلمآ ص 30  هداز 
نابات رهم  هراوز ص 385 13- یلگ  اضرمالغ  شخبناج  ياه  هعرج  هراور ص 376 12- یلگ  اضرمالغ  شخبناج  ياـه  هعرج  ش 9 11-

تلاسر همانزور  همان  هژیو  ییاناد  غورف  ناهیک 1369 15- رشن  راگدنام ص 97  ثاریم  ینارهط ص 51 14 - نیسح  دمحم  دیـس  هللا  ۀیآ 
هب هام 1377 18- يد  ییاناد ص 10  غورف  هام 1377 17- يد  تلاسر ص 14  همانزور  همان  هژیو  ییاـناد  غورف  هام 1377 16- يد  ص 6 

ياه هعرج  -20 1369 ناهیک ،  رشن  ص 65  راگدنام ، ثاریم  اه ج 1 ص 27 19- هشیدـنا  يوپاکت  باتک  راتفگـشیپ  یعفار  یلع  زا  لقن 
تاراشتنا راگدنام  ثاریم  هام 1377 ص 8 22- يد  تلاسر  همانزور  همان  هژیو  ییاناد  غورف  هراوز ص 381 21- یلگ  اضرمالغ  شخبناج 
تاراشتنا يریـصن  هللادـبع  رتکد  ینابزرم  قاـفآ  ص 24 24- شورـس 1377  يریـصن  هللادـبع  رتکد  ینابزرم  قافآ  ناـهیک ص 100 23-

ص 15 27- هرامــش 1358  زور  نز  هـلجم  و 23 26- و 22  يرهطم ص 21  داتــسا  یملعم  ياـه  هوـلج  ص 25 25-  77 شورس ، 
حور تراهط  لوا ص 368 30- اه ج  هشیدنا  رهطم  يرهطم  هژیو ج 2 ص 161 29- ياهتشذگرس  هژیو ج 1 ص 143 28- ياهتشذگرس 

هژیو ج 2 ياهتشذگرس  هژیو ص 151 ج 2 33- ياهتشذگرس  هژیو ج 2 ص 152 32- ياهتشذگرس  داژن ص 381 31- یظعاو  نیسح 
ثاریم ص 321 36- یلمآ ج 1  هداز  نسح  همـالع  تـئیه ،  سرد  باـتک  ناهیک ص 63 35- تاراـشتنا  راگدـنام ، ثاریم  ص 128 34-

نسح داتسا  رضحم  رد  مایق ص 108 39- رـشن  هراوز  یلگ  اضر  مالغ  تفرعم  هموظنم  راگدنام ص 65 38- ثاریم  راگدنام ص 75 37-
هراوز ص 40 یلگ  اضر  مالغ  تفرعم ،  هموظنم  نایورغ ص 93 41- نسحم  یلمآ ،  هداز  نسح  داتسا  رضحم  رد  یلمآ ص 83 40- هداز 
يدشار ص 10 45- فیطل  هنامیکح  ياهناتساد  راگدنام ص 66 44- ثاریم  ص 160 43- یناضمر ،  نسح  رای ، نسح  زا  ییاهولج  -42

مجنپ ش 5 ص 31 لاس  یملع  ناهیک  همان  هژیو  مجنپ ش 5 ص 31 46- لاس  یملع  ناهیک  همان  هژیو 

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 
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