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نانز لیاسم  تخانشرب  يدمآرد 

باتک تاصخشم 

مق رـشن :  تاصخـشم  يوضترم  آایـض  نانز  لیاسم  تخانـش  رب  يدـمآرد  روآدـیدپ :  مان  ناونع و   1337 آایـض - ، يوضترم  هسانـشرس : 
تاـغیلبت رتفد  تاراـشتنا  زکرم   : ) تسورف ص 96  يرهاـظ :  تاصخـشم  تاراـشتنا 1377 . زکرم  یمالـسا  تاـغیلبت  رتفد  مق  هیملع  هزوح 

لایر 73000-473-424-964 لاـیر ؛  73000-473-424-964 کــباش :  ( 5 نز ماـیپ  هـلجم  ياـهباتک  مق 614 . هـیملع  هزوـح  یمالـسا 
Zia' Mortazavi. Dar -amadi bar هدـشینیتال دـلج  تـشپ  تشادداـی :  یلبق  یـسیونتسرهف  یــسیون :  تـسرهف  تیعــضو 

لئاسم نانز --  عوضوم :  مالسا  رد  نانز  عوضوم :  سیونریز  تروصهب  همانباتک  تشاددای :  . shenakht-emasyel-e zanan
يدـنب هدر  تاراشتنا  زکرم  یمالـسا  تاغیلبت  رتفد  مق  هیملع  هزوح  هدوزفا :  هسانـش  همانهام  نز  مایپ  هدوزفا :  هسانـش  یقـالخا  یعاـمتجا و 

م13084-77 یلم :  یسانشباتک  هرامش   397/4831 ییوید :  يدنب  هدر  BP230/172/م44د4  هرگنک : 

همدقم

نوچ هک   , يرون ربکا  یلع  جاح  راوگرزب , دیهش  هب  میدقت  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  يوضترم  ءایضدیس  نانز  لیاسم  تخانـشرب  يدمآرد 
بوچراچ میرگن ؟  یم  يا  هیواز  هچ  زا  ار  نا  ـ نز ـل  یا 5 مـسـ نز /  مایپ  ياهباتک  داد . شزومآ  هدنب  نیا  هب  ار  نآرق  تایآ   , نابرهم يردـپ 

یم یبایزرا  دقناهکالم و  نیمادک  اب  ار  نانآ  لیاسم  نانز و  هراب  رد  دوجوم  ياههاگدـید  تسیچ ؟  نانز  لیاسم  زا  ام  تخانـش  یبایزرا و 
یـسانشزا رد بـ تسا ؟  مادـک  مینک  یم  هئارا  نز  شقن  هاگیاجزا و  هک  يا  هرهچ  زین  نانز و  لیاسم  تخانـش  مهف و  رد  تایبدا مـا  مینک ؟ 

تخانـش نازیم  هک  ـی  یا ـ هدر ـبـ هار لو و  ـ ـصا ناملـسم ,  نز  يامیـس  یفرعم  رد  عومجم  رد  ناـنآ و  ماـکحاو  قوقح  ینعی  ناـنز ,  لـیاسم 
هب نتخادرپ  زا  شیپ  هک  دبلط  یم  ار  ییاهیهاگآ   , تسد نیا  زا  ییا  ـهـ ـش ـ ـسر اهنیا و پـ تسیچ ؟  دـشاب  لیاسم  نیا  تسرد  مهف  حـیحص و 
هب خــساپ  لـیاسم و  نـیا  هـب  میناوـتب  اـت  دــهد  یم  رارق  نـئمطم  نـشور و  يریــسم  ردار  اـم  ـد  مآرا يراز کـ ـ با ناوـنع  هـب  ناـنز ,  لـیاسم 

یبایزرا هب  میبای .  تسد  دراددو  ـ جو نانآ  يدرف  كولس  زین  یگداوناخ و  یعامتجا ,  تابسانم  نانز و  هراب  رد  هک  يرایس  يا بـ ـشـهـ ـسر پـ
تخانش عوضوم  هک  تسا  نیا  میسانشزاب .  دراد  دو  ـ جو يرا کـه  ياه بـسـیـ ههاریب  نایم  زا  ار  میقتسم ))  طارـص   )) میزادرپب و اههاگدید 

هب خـساپ  هزیگنا  هب  تسا  هدـمآ  شهوژ  ـن پـ یا رد  ـچـه  نآ دریگ . یم  رارق  ثحاـبم  تسد  نیا  ياـهتیولوا  ردـص  رد  ناـنز  لـیاسم  یـسانش 
ناونع هب  دـناوت  یم  هک  يدربـهار  یلوصا  دریگ . رارق  هجوت  دروم  دـیاب  نا  ـ نز ـل  یا ـ ـس تخانـش مـ رد  هک  تسا  یتاـکن  لوصا و  زا  یـشخب 

نیا دیآ . رام  هب شـ رگید , يوس  زا  دوجوم , ياههاگدیدرگید  دقن  یبایزرا و  و  وس , کی  زا  نانز  لیاسم  تسرد  تخانش  رد  لمع  كالم 
ریـسفت تسا ,  هدـش  یفرعم  يا کـه  ـه  نا ـگـ هد لوصا  نآ و  عوـضوم  تعیبـط  هک  تسا  نشور  اـما  تسا  هدیـشک  ازارد  هب  دـنچ  ره  هتـشون 

رد هتشون  نیا  اهنآ . رب  ریثءات  نانز و  لیاسم  فلتخم  ياه  هنومن  رب  هدش  دای  لو  ـ صا قیبطت  رد  هژیوب  دبلط , یم  نیا  زا  شیب  رایسب  یلیلحتو 
 , ییاهکالم کـلـی ناونع  هب  نانز  لیاسم  تخانـش  رد  هک  دـهد  هئارا  ییاـهروحم  لوصا و  زا  ار  یلاـمجا  دـنچ  يا هـر  هرهچ  تسا  ددـص 

س  ) همطاف تر  تدالو حـضـ ـت  شاد ـ گرز تبسانم بـ هب  نز  مایپ  هلجم  همان  هژیو  رد  راب  نیتسخن  ثحب  نیا  دنک . یم  لمع   , ـی سا ـ سا ـی  لو
نآ راشتنا  تسا  هدمآ  حرط  نیا  رد  هک  ییاگشهار  تاکن  يدرب و  ـ هار لو  ـ صا تسا .  هدش  رـشتنم  لاس 1376  هام  ناـبآ  رد  نز ,  زور  و  ( 

لیاسم یسانشزاب  ردزیچان  شالت  نیا  دور  یم  دیما  دومن . یم  بسانم  ثحابم  تسد  نیا  هب  نادنم  هقالع  يارب  ار  لقتـسم  یباتک  بلاق  رد 
راهب 1377 مق ـ  يوضترم  ءایضدیس  هّللاءاش .  نا  دتفا . دیفم  نانز 

نید مهف  تایبدا  لوصا 
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ترورض کی  نید ,  مهف  تایبدا 

قوقح ماکحا و  فراـعمزا ,  يا  هدـمع  شخب  ناونع  هب  هداوناـخ ,  ناـنز و  لـیاسم  حیحـص  تخانـش  ترورـض  کـی  نید ,  مهف  تاـیبدا 
ییاهبنارگ تصرف  دوخ  نیا  و  تسا .  هتفرگ  رارق  یعامتجا  یگنهرف و  یملع ,  فلتخم  لفاحم  هجوت  دروم  هک  تسا  یترور  ضـ یمالسا , 

هدروآ دوجوب  هدـق )   ) ینیمخ ماما  تر  ـ ـض ـی حـ مال ـ ـسا يروهمجراذـگناینب  نشور  راوتـسا و  ياههاگدـید  یمالـسا و  بالقنا  هک  تسا 
درب هرهب  نآ  زا  یبوخ  هب  هملک ,  نیا  عیسو  يانعم  هب  نانز  لیاسم  ماکحا و  یقطنم  نییبت  حیحـص و  مهف  تهج  رد  دیاب  هک  یتصرف  تسا . 

لیاسم تسرد  كرد  هب  یـصخش  ياه  هقیلـس  اهیروادشیپ و  نداد  تلاخد  نودب  يرگن و  عقاوا  هار بـ هـمـ ـال عـلـمـی ,  ما ییاضف کـ رد  و 
ياـهیداقن اـهرظنراهظاو و  لـیاسم  تسد  نیا  یباـیزرا  یـسررب و  رد  هک  یلکـشم  هصیقن و  نـیر  هد تـ عـمـ تشاـمگ .  تـمه  نآ  هـئارا  و 

فراعمو لیاسم  مه  تا فـ ـیـ بدا فعض  ای  نادقف  یمالـسا ,  یگنهرف و  یعامتجا ,  لیاسمرگید  زا  يرایـسب  نوچمه  دراد , دوجو  فلتخ  مـ
ياه هزوح  رد  ناـنز  لـیاسم  هنیمز  رد  هک  ییاـهیزادرپ  ـه  یر ـظـ نو اـهرظنراهظا  يرایـسب  دـشاب . یم  ینید  نوتم  صوصن و  یمالـسا و  دـنلب 

زا جارختسا  نید و  تخانش  مهف و  تایبدا  دمآراکرازبا  زا  هتساخرب  هک  اجنآ  زا  دریگ  یم  تروص  یعامتجا  یقوقح و  یگنهرف ,  فلتخم 
. دشاب یم  يزادرپ  ـ لا ـیـ خر ـ ـس زا  دولآ و  مهو  اساسا  هاگ  یطاقتلا و  هیوسکی ,  صقان ,  یحطـس ,  يا  ـهـ ها ـ گد ـ ید  , ـت ـس نو نـیـ عبانم و مـتـ

دشاب یم  شیوخ  هژیو  تایبدا  ـهـا و  کال مـ ـهـا , بو ـ چرا ياراد چـ لیاسم ,  رگید  نوچمهزین  یمالسا  لیاسم  تفایرد  مهف و  تسا  حضاورپ 
نانچ تخادرپ .  یمالسا  عبانم  ینید و  نوتم  بناج  زا  نتفگ  نخـسو  طابنتـسا  يزادرپ و  ـه  یر هب نـظـ ناوت  یمن  دمآراک  رازبا  نیا  نودب  و 

, اهیریگ هدرخ  زا  يرایـسب  دوش و  یم  ماجنادوجوم  لومعم و  ياههاگدـید  هب  تبـسن  هک  يداضتم  ياـهیرواد  اـهیبایزرا و  زا  يرایـسب  هک 
ناونع هب  ار  یناسکی  ياهبوچراچ  اهکالم و  ـل ,  یا ـ ـس يارب فـهـم مـ مزال  رازبا  داجیا  رب  هوالع  هک  تسا  یکرتشم  تایبدا  نادـقف  زا  یـشان 

هب هک  ـت  ـسا ـن  یا دروآ . دهاوخ  دوجو  هب  دـنزادرپ , یم  لیاسم  تسد  نیا  هنیمزرد  يزادرپ  هیرظن  هب  هک  یناسک  همه  نایم  كرتشم  هطقن 
ام دشاب . یم  نانز  لیاسم  تخانـش  مهف و  دوخ  رد  يرگنزاب  یـسانشزاب و  زا  ترابع  اشگهار  یـساسا و  ياهـشالت  زا  یکی  دـسر  یم  رظن 

هرهب یعبانم  هچ  زا  میزادرپ ؟  یم  نآ  هراب  رد  يرواد  نانز و  لیاسم  تخانـش  هب  یبوچراچ  هچ  رد  یتاـیبدا و  هچ  اـب  اـهکالم و  نیمادـکاب 
؟ دـنراد ام  تایرظن  جارختـسا  رد  یـشقن  هچ  دوجوم  تایعقاو  تسیچ ؟  عباـنم  نوتم و  نیا  زا  اـم  يرو  هرهب  بوچراـچو  هویـش  میرب ؟  یم 
رگید و لیاسمزا  ـلـی  صا ـل  یا یسانشزاب مـسـ رد  و  هلحرم ,  نیا  زا  سپ  تسیچ ؟  ماکحا  طابنتسارد  ناکم  نامز و  ریثءات  زا  ـیـر مـا  ـس تـفـ

لوصا هچ  ینابم و  مادـک  یمالـسا ,  لمع  هشیدـنا و  میظع  هاگتـسد  زا  یـشخب  ناونع  هب  نانز ,  لـیاسم  هب  شرگن  لوصا  اـهکالم و  نییعت 
اهنیا هک  ارچ  دوش . هجوتاـهنآ  هب  دـیاب  ناـنز  لـیاسم  تخانـش  رد  هک  تسا  ییاهـشسرپ  هلمج  زا  اـهنیا  مینک ؟  یم  یفرعم  ار  ییاـهروحمو 
یمال ـ ـسا ـل  یا ـ ـس هرا مـ رد بـ اهرظنراهظا  یخرب  دـهد . یم  هئارا  هک  تسا  ییاهلمعلاروتـسدو  فراعم  نید و  زا  ام  مهف  تای  ـ بدا زا  یـشخب 
دسر هچ  درادن , ینید  نوتم  اب  ار  ییانـشآ  نیرتمک  هدنـسیون  ای  هدنیوگ  هک  دوش  یم  سدح  نیا  بجوم  یتح  هاگ  هک  تسا  هنایـشان  نانچ 
نیا رد  اوقت  شناد و  هزوح  ود  ناگتخیهرف  هراومهو  دشاب  یم  ریطخ  هدیچیپ و  سب  يراک  هک  نید ,  عضوم  زا  نتفگ  نخس  تیحالـص  هب 
سب يراک  ینید ,  نوت  نید و مـ عضوم  زا  نتفگ  نخـس  هک  یتسار  هب  و  دنوش . یم  دراو  هناملاع ,  يدیدرت  امادـیدرت  طا و  ـتـیـ حا اب  هنیمز 

هک تسا  ییاـهکالم  لوـصا و  یناـبم و  یخرب  هب  هراـشا  میریگ  یم  یپ  شهوژپ  نیا  رد  هچنآ  تسا .  ناـگمه  سرتـسد  زا  رود  راوـشد و 
رد هجوت  دروم  ياهبوچراچ  اهکالم و  هک  یلوصا  دریگرارق . هجوت  دروم  دـیا  نا بـ ـ نز لیاسم  تسرد  لـیلحت  حیحـص و  تخانـش  هزوحرد 

يارب لمع ))  يامنهار   )) زا یـشخبو  دـشاب  یم  دوش , یم  دای  نآ  زا  هداوناخ  نانز و  لـیاسم  ناونع  هب  هچنآ  ره  هرا  ـ برد يرواد  یـسررب و 
نانز لیاسم  یـسانش  تفرعم  رب  يا  همدـقم  دـمآرد و  شیپ  عومجم  رد  و  دور , یم  رامـش  هب  نانآ  لیاسم  ناـنز و  هنیمز  رد  يزادرپ  هیرظن 

. دوب دهاوخ 

يدربهار یلصا  یعومجم , شرگن 
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ياهزاین يوگخسا  دراد پـ نا  هعماج و جـهـ ناسنا ,  زا  هک  يریثءاتاب  هارمه  هک  تسا  گنهامه  یهاگتسد  مجـسنم و  يا  هعو  ـن مـجـمـ ید
ار ینامزاس  هعومجم و  قالخا ,  ماکحا و  دیاقع , هزوح  هس  رد  دو , داعبا خـ ءازجا و  همه  اب  نید  ریگارف . هبناج و  همه  ياهزاین   , تسا رشب 
. دـشاب هعوـمجم  لـک  هب  شرگن  ءازجا و  ریاـس  ظاـحل  نودـب  دـناوت  یم  نآ نـ ءاز  ـ جا زا  یباـیزراو هـر یـک  لـیلحت  هـک  دروآ  یم  دـیدپ 

ندـی ـنـجـ ـس سپـس  و  نآ ,  یبایزرا  لیلحت و  هاگنآ  و  اهنآ , زا  کی  ره  هب  لقتـسم  شرگن  و  هعومجم ,  ياه  هراپ  رـصانع و  نایم  کیکفت 
یسررب هژ  ـ یو ترور ,  ـن ضـ یا تسا .  یقطنم  ریغ  یلوصاریغ و  الماک  يرما  دنیوگ , یم  تعیرـش  نید و  اب  هلباقم  رد  نارگید  هچنآ  اب  نآ 

دناوت یمن  هک  تسا  نینچ  نآ ,  ءازجا  لقتسم  یبایزرا  یئزج و  شرگن  یهاگتسد  ره  رد  تسین ,  نید  هعومجم  رصانع  ءازجا و  یبایزرا  و 
تخانـش هلحرم  رد  طـقف  هن  مهم ,  نیا  دـهد . تسد  هب  رظن , دروم  شخب  ناـمه  زا  یتـح  هعوـمجم و  نآ  زا  یتـسرد  یباـیزرا  تخاـنش و 

ضعب هب  نامیا ))   )) هدیدپ ینید ,  ياهدومنهررد  هک  تسا  نیا  تسا .  يراج  نـیـز  عـمـل ))   )) و شر ))  ـ یذ پـ  )) ما رد مـقـ هکلب  یبایزراو 
مدر کـه يا مـ ـتـه  ـسد لا  حر حـ ـ ـش زا  هفیرـش کـه پـس  هیآ  زا  زارف  نیا  رد  هلمج  زا  تسا .  هدـش  هدرمـش  دودرم  ضعب ,  هـب  رفک ))  )) و , 

ضعبب نورفکت  باتکلا و  ضعبب  نونمؤتفءا  : )) دنک یم  شهوکن  ار  نانآ  دنریگ , یم  هدیدان  ار  شیوخ  ياهتیلوؤسم  فیاظو و  زا  یشخ  بـ
هب ـا  یآ نولمعتامع ))  لفاغب  هّللا  ام  باذـعلا و  دـشءا  یلا  نودری  ۀـمایقلا  موی  ایندـلا و  ةایحلا  یف  يزخ  الا  مکنم  کلذ  لعفی  نم  ءازج  اـمف 

يراوـخزج یئازج  اـیند  یگد  ـ نز رد  دـنک , نـینچ  امـش  زا  سک  ره  دـیزرو !؟ یمرفک  ار  رگید  یـشخب  هدروآ و  ناـمیا  باـتک  زا  یـشخب 
 , مالسا (( 1  . )) تسین لفاغ  دینک  یم  هچنآ  زا  دنوادخ  دنوش و  یم  راتفرگ  باذع  نیرتدـیدش  هب  نانیا  زین  تمایق  زور  تشاد و  دـهاوخن 
یم شیوخ  يازجا  همه  ندش  هدا  رب پـیـ دیکءات  اب  ار , ایند  نیا  رد  رترب  یگدنز  اب  هارمه  يدبا ,  تداعـس  يوس  هب  رـشب  تیادـه  يربهر و 

ءازجا اهشخب و  زا  کی  ره  ـلـمـی نـسـبـت بـه  عو ـه  نا ـی مـنـصـفـ با ـ یزرا و  تسرد ,  لیلحت  ریسفت و  حیحص ,  تخانش  يارب  نیاربانب  دناد .
هوال مهم عـ نیا  داد . رارق  هجوت  دروم  يدربهار  لصا  کی  ناونع  هب  ار  یعومجم  شرگن  و  يرگناجکی ))  )) دـیاب نید ,  هدرتسگ  هعومجم 

طباور هیلک  هب  هک  تعیرـش ,))   )) رد يریبـعت ,  هـب  و  ماـکحا ,  قوـقح و  هـلحرمرد  ناـهج ,  ناـسنا و  زا  نآ  ریـسفت  نـید و  هعوـمج  بـر مـ
بناج زا  هک  ییاهـشسرپ  تالاکـشا و  زا  يرایـس  بـ ـی طـلـبـد . مار يرتشیب  هجوت  دـشخب , یم  لکـش  ناسنا  یعاـمتجا  يدرف و  تابـسانمو 

یم سکعنم  زین  یملع  یلیامـش  لکـشرد و  هاگ  ددرگ و  یم  ینید  تاررقم  ماکحا و  اهبوچراچ و  یخرب  هناور  صاخـشاو  لـفاحم  یخرب 
دروا ـتـ ـسدو ير  ـ ـش ياه بـ هشیدـنا  بتاکم و  درواهر  هچنآ  اب  یعرـش  طـباوض  ماـکحا و  ناـیم  هک  ییاـه  هسیا  زا مـقـ يرا  ـیـ ـس و بـ دوش ,

و مهم ,  نیا  نتفرگ  هدـیدان  لولعم  حیحـص ,  تخان  ـ ـش دوبن  كرد و  مدـع  رب  نوزفا  دریگ , یم  تروص  تسا ,  ینونک  لفاحم  سلاجم و 
دهاوخن یعطقم  یئزج و  هیوـسکی ,  ياـهیبایزراو  اـهلیلحت  هب  یباـیتسد  زج  يا  هجیتـن  هک  دـشاب  یم  يرگن  یئزج  تفآ  هب  ندـمآ  راـتفرگ 

هیلک هاـگیاج و  هکنآ  یب  میـشاب  هتـشاد  مالـسا  یئازج  نیناوـق  زا  یتـسرد  یباـیزرا  تشادرب و  میناوـت  یمن  اـم  لاـثم ,  ناوـنع  هب  تـشاد . 
هب دـیاب  زین , هعومجم  زا  شخب  نیا  دوخ  رد  هک  نانچ  میریگب .  رظن  رد  اهـشخب  هیقب  اـب  ار  ماـکحا  نیناوقزا و  شخب  نیا  دوجوم  تابـسانم 

, دارفازا يرایـسب  يارب  و  راوشد , الماک  يرما  دوخ  نیا  و  دومن . ـه  جو تـ نآ ,  تاررقمو  داوم  کـت  کـت  ءازجا و  ناـیم  دوجوم  ياهدـنویپ 
و لباقتم ,  رثءات  ریثءات و  و  دـنراد , نآ  ءازجا  زا  کی  ره  هک  یتابـسا  ها و مـنـ ـگـ یا و جـ ـن ,  ید ءاز  ـ جا مهف هـمـه  هک  ارچ  تسا ,  نکمماـن 

هفاضا رگا  و  تسین ,  یبا  ـتـیـ ـسد لباق  ناسآ و  يرما  وا , يدرف  یعاـمتجا و  تابـسانم  طـباور و  هیلک  ناـس و  ـ نا نآ بـا  ـنـجـی  ـس ـبـت  ـس نـ
درک میهاوخ  ناعذا  دراد  ترخآ  ملاع ))   )) و تعیبط ,  ناه ))  جـ  )) یمدآ و  (( ناج  )) اب نید  اساسا  تعیرش و  ماکحا و  هک  يدنویپ  مینک 

يرما ار , تعیرـش ))   )) نتـشاد رواـبو  شریذـپ  رد  ییوج ))  هفـس  فـلـ  )) ـت کـه ـسا ـن  یا و  ـت .  ـسا نکمماـن  هکلب  راوشد  سب  يراـک  هک 
یم  (( ناطی شـ  , )) ـت سا هدمآ  ینید  نوتم  رد  هک  نانچ  ار  نآ  راذگناینب  عرـش و  نیزاومزا  نوریب  ار  سایق ))   )) میرا و ـمـ ـش باوصان مـی 

و مینک .  یم  یقلت  دامتعا  لباق  ریغ  تس و  ار سـ رهاظ عـلـمـی  هب  ياه  هیجوت  اهریـسفت و  زا  يرایـسب  يانب  گنـس  هک  نانچ  (( 2  . )) میناد
هب هکلب  تسین  نآ  مهف  يارب  شالتزا  نتشادزاب  و  نآ ,  ياهدرواتـسد  تعیرـش و  هاگتـساخ  مهف  ناکما  مدع  يانعم  هب  نیا  تسا  حضاورپ 

يرگن هدرخ  )) زا يریگولج  هزیگنا  هب  تسا .  تعیرـش  ءازجا  نید و  هعومجم  لماک  یبایزراو  تخانـش  رد  عقوت  حط  ـ ـس زا  نتـساک  هزیگنا 
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نید حیحص  مهف  را فـقـر  ـ چد در کـه  تروص مـی گـیـ دارفا  یخرب  بناجزا  یعرش ,  یقوقح و  یئازج ,  ماکحا  هراب  رد  هک  تسا  ییاه  ((
هب تعیرـش  نید و  هعومجم  هب  تبـسن  نالک  شرگن  تخانـش و  زا  يرادروخر  نودـب بـ دـننآ و  ياـهبوچراچ  هقف و  تاـیبدا  تعیرـش و  و 

یعامتجاو يدرف  تابـسانم  هک  یقوقح  ماکحا و  هعومج  نا مـ زا مـیـ ار  ـگـر  ید لا  مـثـ دـنزادرپ . یم  ینید  لئاسم  ماکحا و  هراب  رد  يرواد 
ای يرب  ثرا  ناز  زا مـیـ هک  یلیلحت  نانز ,  یعامتجا  قوقح  یبایزرارد  مینک .  یم  وگزاب  دشخب , یم  لکـش  ینید  رظن  هطق  زا نـ ار  نز ))  ))

يدرف و ياهراتفر  یعامتجا و  طباور  ـی کـه  ما ـکـ حا قوقح و  هعومجم  ظاـحل  نودـب  رگا  دریگ , یم  تروص  درم  اـب  هسیاـقمرد  نز  هید 
ماجنا نانآ  زا  مادک  ره  یعامتجا  يدرف و  ياهتیلوؤسم  هاگیاج و  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  زین  دـنک و  یم  صخـشم  ار  درم  نز و  یگداوناخ 
کـش یب  دریذپ , ماجنا  دراد  ناهج  ناسنا و  زا  هک  يریـسفت  ینید و  عماج  ماظنو  تعیرـش  هعومجم  اب  نآ  شجنـس  نودـب  رگا  و  دریذـپ ,

هدرخ یمکح  رب  ناوتب  نآ  ساسا  رب  هک  تس  یـشجنس نـیـ نیا  درک . دادملق  يا  هناملاع  هنافـصنم و  یبایزرا  تسرد و  یلیلحت  ار  نآ  دیابن 
کی نالک ,  دید  زا  يرادروخربو  يرگن ,  یئزج  زا  زیهرپ  ام  هاگن  رد  هک  ـت  ـسا نیا  تسـشن .  نآ  دیجمت  فیرعت و  هب  یتح  ای  تفرگ و 

تسا کـه هطقن  نیا  زا  اهنت  دور و  یم  رامـش  هب  تعیرـش  نید و  مهف  تایبدا ))   )) رد ریذـپان  بانتجاو  یمت  كالم حـ کی  ریگارف و  لصا 
هراومه هک  ـت  ـسا يور  زا هـمـیـن  میناد و  یم  نکمم  اـما  راوـشد  رایـسبدنچ  ره  ار , ماـکحا  قوـقح و  هفـسلف  هاگتـساخ و  هب  یباـیت  ـ ـسد

هب دـبعت ))  )) ترورـض رب  ماـکحا ,  رد  هتفهن  ياهـشزراو  تعیرـش  نید و  حیحـص  مهف  يارب  شـالت  هب  هعماـج  یناوـخارف  اـب  نامزمهدـیاب 
نید و عماـج  حیحـص و  مهف  اـهنت  نارگـشهوژپ ,  ناـققحم و  تمه  ههجو  اـت  دوـش  دـیکءات  زین  نید ))   )) رباربرد میلـست ))   )) و تعیرش , 
ـشـه یر يد کـه  تـعـبـ دوش . زیهرپ  تاهیجوت ))   )) يداو رد  ندش  نادرگرـسو  تالیوءات ))   )) هاچ ند بـه  ـ مآ را  ـتـ فر زا گـ دشاب و  تعیرش 

هنحص و  سفن ))  تالیوست   )) زا ندش  اهر  قلطم و  تقیقح  هب  نتـسویپ  زج  يزیچ  هک  یمیلـست  دراد و  زور  ییان  ـ ـشور ـی بـه  یا ـ هروا ـ برد
 . تسین مهو ))   )) ياهیزاس

مربم يزاین  لوصا , ینابم و  یفرعم 

و ير ))  ـگـ نا یـکـجـ  , )) نا ـ نز لیاسم  عماج  یبایزرا  حیحـص و  تخانـش  رد  هک  تسا  ترورـض  نیا  رب  دیکءات  هزیگنا  هب  تشذـگ  ـچـه  نآ
تابـسانم دوبهب  هعماج و  درف و  تیاده  يارب  نید  هک  یهاگتـسد  تعیرـش و  هعومجم  زا  جراخ  هبناجکی و  ياهلیلحتو  اهریـسفت  زا  زیهر  پـ

اهریـسفتزا و يرایـسب  دـشاب و  یم  يداـینب  لـصا  یـک  ـد , هد هـئارا مـی  ـی ,  گد ـ نز ـت  ـصر زا فـ حیحــص  يرو  هرهب  ناـسنا و  یعاـمتجا 
دوش و یم  حرط  یهورگ مـ ياـه  هناـسر  حطـس  رد  یـشهوژپ و  یملع  لـفاحم  رد  ناـنز  لـیاسم  هزوـح  رد  هک  ییاهداهنـشی  اـهیبایزرا و پـ
زا یـشان  همه  دوـش , یم  هـتفرگ  هـک بـه کـمـک  اـه   (( هیجوـت  )) اـه و  (( لـیوءات  )) یخرب دریگ و  یم  تروـص  هـک  اـه  (( دـقن  )) يرایـسب

یمن رامـش  هباشگهار  یملع و  يراک  تسا و  تعیرـش  میظع  هرکیپ  زا  هد  ـ ـش هدیرب  یعطقم و  ياهیرواد  زا  هتـساخرب  یئزج و  ياهـشرگن 
اهتیلوؤسم و قوقح ,  نز ,  یعامتجا  یناسنا ـ  هاـگیاج  میـسرت  يارب  هک  تسا  ییاهـشالت  همه  هجوتم  نخـس  يور  تسا  حـضاورپ  و  دور .

یـسانش ناسنا  اـب  هلدا و  رهاوظ  ینید و  نوتم  زا  یـشخب  رب  هیکت  اـب  هتـسب ,))   )) يا هریاد  رد  هک  ییاـهنآ  هچ  دریگ . یم  تروصوا  ماـکحا 
ياهلمعلاروتـسدرد زین  هشیدنا و  نهذ و  رد  ار  اهدنب  اهتیدودحم و قـیـد و  يرایـسب  دـنرگن و  یم  نانآ  لیاسم  نانز و  هب  شیوخ ,  صاخ 

نیزاوم هب  هجوت  مک  ای  هجوت  یب  ینید و  نشور  ياـهکالم  اـهبوچراچ و  یخرب  زا  اـهر ))  )) هک ییاـهنآ  هچ  و  دـنروآ , یم  دـیدپ  شیوخ 
قیبطت رد  هکل  بـ نانز ,  لیاسم  حیحـص  عماج و  مهفرد  هن  ار  شیوخ  شالت  نیرتشیب  دننیـشن و  یم  نانز  لیاسم  لـیلحت  هیزجت و  هب  یعرش 

تخانـش یـسررب و  رد  هک  ـت  ـسا ـن  یا دندنب . یم  راک  هب  دنا  هتفرگ  وخ  نآ  هب  هک  یتایقوذ  اه و  هشیدـنا  اب  یعرـش  نوتم  ینید و  صوصن 
هجوت یلوصا  واهکالم  ینابم و  هب  تسخن  دیا  ـت بـ ـسا هد  ـ مآ نا  ـ ـس ـ نا تیادـه  يارب  هک  یهاگتـسدزا  یـشخب  ناونع  هب  نانز ))  لیاسم  ))

مهف تایبدا  ناونع  هب  زاغآ  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  رب  نوزفا  نیا  دور . یمرامـش  هب  نانز  لیاسم  تخانـش  ياـهتخاسریز  ناونع  هب  هک  درک 
میهد خـساپ  دـیاب  تس  نا نـخـ ـ نز لیاسم  تخانـشو  یـسررب  رد  رگید  ترابع  هب  میدرک .  هراشا  نآ  هب  نانز  لیاسم  مهف  هل  زاو جـمـ ـن  ید
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 , یناسنا هاگیاج  نززا و  هک  عماج  یفیرعت  هب  یباـیتسد  ـی  نا یلـصا و مـبـ ياـهکالم  مینک ؟  یم  مادـقا  مهم  نیا  هب  یبوچراـچ  هچ  رد  هک 
ار ییاـهکالم  لوـصا و  هچ  ناـنز ,  لـیاسم  هب  یعوـمجم  شرگن  رد  یتراـبع ,  و بـه  ـت ؟  ـس میهد چـیـ یم  هـئارا  وا  یقوـقح  یعاـمتجا و 
؟ دشاب نید  تعیرـش و  هعومجم  ءازجا  ریاس  اب  گنهامه  میریگ  یم  هک  یجیاتن  میهد و  یم  هئارا  هک  ییاهلیل  ـم تـا تـحـ یزا ـ ـس روظنمدـیاب 

ییاه هیاپ  یناب و  راو بـر مـ ـتـ ـسا دیاب  اعطق  دـنرگیدکی , اب  یقطنم  یطبر  رد  نآ  يازجا  هک  يا  هتفای  نامزاس  هتـسویپ و  مه  هب  هعومجم  ره 
هب ام  شرگن  رگا  دروآرد . هت  ـ ـسو ـیـ پو ـنـگ  ها ـی هـمـ ها ـتـگـ ـسد هنوگ  هب  هداد و  دـنویپ  مه  هب  ار  هعومجم  ياهـشخب  واه  هراپ  هک  دـشاب 
 , هدـمآ درگ  یقافتا  يا  هنوگ  هب  ـالماک  و  یکـالم ,  چـیه  یب  نآ  رـصانع  ءازجا و  هک  هتخیـسگ  ـم  هزا هعومجم  کـی  ناونع  هب  تعیرش , 

ناو یـک ار بـه عـنـ ـن  ید اساسا  تعیرـش و  رگا  اما  تشاد ,  دهاوخن  ییانعم  هعومجم ,  ینابم  نتفای  ندیـشیدنا و  هک  تسا  یعیبط  دـشاب ,
هاگتسد نیا  زا  هک  یمره ))   )) رد اره  ـم قـ یدو ـی نـمـ فر مـعـ ناسنا ,  هبناج  همه  تیاده  ینعی  دحاو , یفده  اب  گنهامه ,  الماک  هعومج  مـ
هدـعاق نیا  زا  زین  نانز  لیاسم  تخانـش  دوش . روظنم  زین  هلءاسم  ره  شخب و  ره  ياـهتخا  ـ ـسر ـ یز ینابمدـیاب و  دوش  یم  میـسرت  هعومجم  و 

لو ـ صا ـی و  نا ـبـ مزا هب بـخـشـی  راصتخا  هب  تصرف  نیا  رد  تسا .  ترورض  نیمه  زا  هتساخربدش  حرطم  هک  ییاهشسرپ  نوریب نـیـسـت و 
 , يرکف هاگتـسد  رد  ناملـسم ))  نز   )) هاگیاج زا  هک  يا  هرهچ  ناـنز و  لـیاسم  يرواد  تخانـش و  رد  هک  تخادرپ  میهاوخ  ییاـهکالم  و 
ام تخانـش ))   )) شرگن و بوچراچ  دریگ و  رارق  هجوت  دروم  دیاب  مینک  یم  میـسر  ـی تـ عر ـ ـش ياه  (( دیابن  )) اه و (( دیاب  )) ینیب و ناهجو 
هب سدقم  تعیرـش  عبان  ینید و مـ نوتم  رد  هک  تسا  یـصوصنو  اهدومنهر  زا  هتـساخرب  يدربهار ,  لوصا  ـی و  نا ـن مـبـ یا نیعم کـنـد . ار 
هک ارچ  دوش . یم  دـهاوش  هلدا و  یخرب  هب  يا  هراشا  تسین و فـقـط  اهنآ  همه  هب  نتخادرپ  ياج  هتـشون  نیا  رد  اعبط  و  تسا ,  هدـمآ  روفو 
ره هک  یهاگیاج  اهنآ و  فلتخم  داعبا  هب  لیـصفت ,  هب  هناگادج  دیاب  دبلط و  یم  لقتـسم  یثحب  دوخ  دـمآ , دـهاوخ  هک  یلوصا  زا  کیره 

عماج يا  هنوگ  هک بـه  یلوصاو  ینابم  همه  ياصقتسا  ددص  رد  هتشون  نیا  هکنیا  امک  ـت .  خادر ـد پـ نراد نا  ـ نز ـل  یا تخانش مـسـ رد  کی 
لوصا درمـش  میهاوخرب  هک  يا  هناگهد  دراوم  زج  هب  تسین و  دـنک  یم  میـسرت  ار  ناـنز  لـیاسم  هب  عماـج  حیحـص و  شرگن  بوچراـچ  , 

. دومن یفرعم  ناوت  یم  زین  يرگید  يدربهار 

نانز لیاسم  هب  شرگن  رد  يدربهار  لوصا 

عون تدحو  درم , نز و  مکی :  لصا 

(( 3 (( )) ریبخ میلع  هّللا  نا  مکیقتا  هّللادـنع  مکمرکا  نا  اوفراعتل  لئابق  ابوعـش و  مکانلعج  یثنا و  رکذ و  نم  مکانقلخ  انا  ساـن  ـ لا ـهـا  یا یـا  ))
دینادب یلو   ) دیسانشب ار  رگیدکی  ات  میتخاس  هلیبق  هلیبق  هتسد و  هتسد  ار  اهامـش  میدیرفآ و  يا  هدام  يرن و  زا  ار  امـش  ام  مدرم !  يا  ناه  ))
تدحو  )) لصا یسانش ,  ناسنا  رد بـعـد  هاگآ )) .  ياناد  تسا  دنوادخ  تسامش ,  نیرتراکزیهرپ  , دنوادخ هاگـشیپ  رد  امـش  نیرترب   ( هک

رتارف هک  یتقیقح  دور . یمرامـش  هب  درم  نز و  سنج  يراذگـشزرا  رد  لصا  نیرتریگارف  نیرت و  ییانبم  ناونع  هب  درم , نز و  نایم  عون )) 
 ((, قطنم ملع   )) رد هکنیا  حیـضوت  درادـن . دوجو  درم  سنج  نز و  سنج  ناـیم  یتواـفت  هلحرم ,  نآ  رد  تسا و  تیـسنج ))   )) كـالم زا 

هک دشاب  يا  ـه  نو ـد بـگـ یا زین بـ خساپ  اذـل  تسا .  هدـش  لاؤس  اهنآ  تقیقح ))   )) زا عقاو  رد  دوش  یم  ءایـشا  یتسیچ ))   )) زا شـسرپ  یتقو 
رد رگا   , لاثم ناونع  هب  دـشاب . حیحـص  خـساپ  دـناو  نـمـی تـ ضراوع ,  یبنج و  لئاسم  رکذو  دـنک  نایب  ار  لاؤس  دروم  ئـش  تقیقح ))  ))
هک لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  رگا  اما  تسین ,  طلغ  خساپ   (( تسا نیسح  دنزرف   )) دوش گـفـتـه  تسیک ))؟  دیعـس   )) هک شـسرپ  نیا  هب  خساپ 

تسا هدناوخ  سرد  يدر  ای فـ تسا ,  نابز  یسراف  ای  تسا ,  تسوپدیفس  یـا  ـت ,  سا ـی  نال ـد فـ نزر ـ فدو گـفـتـه شـ ـت ))؟  ـس دیعـس چـیـ ))
تقی حـقـ  )) ـر گا دشابن . دناوت  یم  دشاب و  دناوت  یم  روما  تسد  نیا  اریز  دوبدهاوخن , یحیحـص  خساپ  کی  چیه  فاصوا ,  نیا  لاثما  و  , 

تروص رد  دشاب , ندوب  هدناوخ  سرد  ای  نخس گـفـتـن  یـسراف  هب  ای  ندوبدیفـس ,  گنر  هب  ای  ندوب ,  نیـسح  دنزرف  زا  ترابع  دیعـس  (( 
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وا دوش : هتفگ  رگا  اما  تسین .  نینچ  هک  یلاحرد  دـشاب , هتـشادن  دوجو  دـی )) ـعـ ـس  )) مان هب  یتقیقح  ـالقع  دـیاب  اـهنیا  زا  کـی  ره  (( دوبن ))
یمن نیا  زا  ریغ  هک  ارچ  تسا  حیحـص  زین  تسا ,  رادناج )) : )) دوش هتفگ  رگا  هک  نانچ  دوب . دـهاوخ  حیحـص  یخـساپ  تسا ,  ناسنا ))  ))

, دیعس نسح ,  دنشاب , تقیقح  ياراد یـک  هک  دنک  یم  قدص  يدارفاو  قیداصم  رب  طقف  ناسنا ))   )) ناونع هک  توافت  نیا  اب  دشاب , دناوت 
یم زین  دنراد  رگید  یتقیقح  هک  یتادوجو  ـل مـ ما ـ ـش دراد و  هدر تـر  ـتـ ـس يا گـ هریاد  رادناج ))  )) ناونع اما  همطاف .  میرم و  بنیز ,   , یلع
عو نـ  ((, )) ناسنا  )) نوچ یناونع  هب  قطنم ,  لها  حالطصا  رد  قیداصم .  دارفا و  ياراد  دنتـسه , یلک ))   )) يرما ناونع ,  ود  ره  یلو  دوش ,

سپ دـنیوگ . یم  سنج ))  ((, )) راد ـ نا جـ  )) هب و  دوش , یم  هتفگ   (( عون  )) زین لبلب ))   )) اـی بسا ))   )) هب هک  نا  چـنـ دو . ـ ـش گـفـتـه مـی  (( 
رب هوـالع  عون ))   )) کـی زا  لـماک  فیرعت  رد  هشیمه  هک  تسا  يور  نیمه  زا  تسا و  عاونا ))   )) ناـیم كارتشا  هطقن  هراومه  سنج ))  ))

عون فیرعت  رد  لاثم  ناونع  بـه  دوش . یم  هدرب  مان  زین  دـشاب  عون  نآ  تقیقح  ماـمت  ياـیوگ  هک  يرگید  هصخـشم  زا  كارتشا ,  هطقن  رکذ 
هوق لقعت و  تردـق  و  تسا ,  تاناویح  رگید  نا و  ـ ـس ـ نا نا  كارتشا مـیـ هجو  نامه  (( رادـناج  ((. )) لـقاع رادـناج   : )) مییوگ یم  یناـسنا 

. دوش یم  هدرب  مان  لصف ))   )) ناونع اب  نآ  زا  قطنم  رد  هک  يزیچ  نامه  ینعی  تسا .  تاناویح  رگید  وا و  نایم  لصاف  دـح  نامه  ینـالقع 
 (, لقع يرادناج و   ) لصف سنج و  نامه  ینعی  تساوا ,  ندوب  ناسنا ))   )) نامه دهد  یم  لیکشت  ار  دیعس  تقیقح ))   )) هچنآ ـن  یار ـ با بـنـ
هب صاصتخا  هک  تسا  یلک  یتقیقح  تیناسنا ,  و  تسا .  نا ))  ـسـ نا  )) تفگ دیاب  تسیچ ))؟  دیعس   )) هک هدشدای  شسرپ  هب  خساپ  رد  اذل 
 (( یلک  )) نیا هتبلا  دنا . هدرمش  تایلک ))   )) زا یکی  ار  عون ))   )) هک تسا  يور  نیمه  زا  تسا و  نی  زین چـنـ هدیعس ))  , )) درادن دیعس )) ))

تسوپدیفس لث  مـ فا ,))  ـنـ صا  )) اه و هتسد  هب  میسقت  دراد , يرایـسب  تامیـسقت  فلتخم ,  ياهکالم  هب  هجوت  اب  دوخ   ((, عون  )) نیا ینع  یـ
(( دارفا  )) ياراد زینو  لاسگرزب .  لاسدرخ و  هک  نانچ  ـث ,  نؤ رکذم و مـ زین  و  یناریاریغ ,  یناریا و  , دحوم ریغ  دـحوم و  تسوپ ,  هایـس  و 

تامیسقت نیا  هک  تسا  نشور  و  برکیم .  فشاک  قرب و  عر  مـخـتـ  , ـی نال ـد فـ نزر و یـا فـ ـنـب .  یز هدیعس و  دیعس , نیـسح ,  لثم  تسا , 
میـسرت رد  قطنم ,  ـش  ناد رد  هک  تسا  اـج  نیمه  زا  درادـن و  تلاـخد  یناـسنا  عون  تقیقح  رد  هک  تسا  یتاـهج  ـهـا و  کـال سا مـ ـ ـسا رب 

ار یناسنا  عون  ـچـه  نآ تسا .  هدـش  هدرب  مان  ینایاپ ))  عون   )) ناونع هب  تاناویح  رگید  ناـسنا و  زا  ءایـشا , تقیقح  تیعقاو و  یلوط  بتارم 
هب هک  یناسنا  سفن ))   )) نامه یـعـنـی  ـم .  یر ماـن مـی بـ نم ))   )) اـی دوخ ))  )) ریبعتاـب نآ ,  زا  هک  تسا  یتقیقح  ناـمه  دـشخب  یم  تیوه 

سفن  )) هتبلا دشاب . یم  کیکفت  هیزجت و  لباق  ریغو  طیـسب  يرما  تسا و  تادر  ءزج مـجـ ثودح ,  زا  سپ  لقادـح  یهلا ,  يامکح  هتفگ 
. دشاب یم   (( ترثک  )) ءاشنم تدحو ))   )) نیع رد  ـت و  سا نو  ـ گا ـ نو ـر گـ ها ياراد جـنـبـه هـا و مـظـ  , ندو ـیـط بـ ـس درجت و بـ نیع  رد  (( 
مسج و ءازجا  ندـش  دایز  مک و  اب  هک  تسا  یتقیقح  نامه  میهد  یم  تبـسن  نآ  هب  ار  شیوخ  راتفر  لاعفا و  ـالومعم  هک  یناـسنا  نم ))  ))
 , شوگ زا  معا  ندب ,  يدام  ءازجا  دقاف  هک  يدرف  ینعی  دوش . یمن  داجیا  نآ  تقیقح  تیعقاو و  لصا  رد  يرییغت  ندـب  فلتخم  ياهتمـسق 

عـلـم  )) یهاگآرد و دـیوگ . یم  لـماک  درف  کـی  هک  نم ))   )) دـیوگ یم  هنوگ  ناـمه  دـشاب  زین  یلـصا  بلق  یت  اـپ و حـ تسد و  مشچ , 
یت ـ سا سا کـ ـسـ حا دو , خـ ـت ))  یدو خـ  )) رد یلوا  تسین و  یتوافت  چیه  ود  نیا  نایم  شیوخ ,  نتشیوخ ))   )) هب ـبـت  ـس نـ يرو ))  ـ ـض حـ
 ((, حور  ((, )) سفن  ((,)) نتـشیوخ ((, )) دوخ  ((, )) نم  )) نوچ ـنـی  یوا اب عـنـ نآ  زا  هک  هیزجت  لباقریغ  تیعقاو  نیا  دـنک . یمن  نادـقف  و 

نز هک  تسا  نیا  سـخـن مـا  دهد . یم  لیکـشت  ار  وا  تیناسنا ))  )) ناسنا و عون ))   )) و تقیقح ))   , )) میرب یم  مان  اهنیا  لاثما  و  تاذ ))  ))
نآ زج  يزیچ  زین  یمدآ  تقیقح  هک  عو ))  نـ  )) ـن یا قاد  ـ ـص مـ ود , ره  تسین و  ود  نآ  ناـیم  یقرف  دـنناسکی و  تقیقح  نـیا  رظن  زا  درم  و 
ود نآ  یناسنا  تقیقح  تاذ و  زا  جراخ  یـضراع و  يرما  , رظن نیا  زا  درم  نز و  نایم  توا  و تـفـ تیـسنج ))   )) هدیدپ دنـشاب . یم  تسین , 

هدها ـ ـش نا مـ ـ نآ زئار  یخرب غـ رد  هک  ییاهتوافت  یتح  دراد و  دوجو  ندب  يدام  راتخاس  رد  هک  یتافالتخا  یـسنج و  ياهتوا  دـشاب تـفـ یم 
نامه تسادرم .  نز و  یناسنا  تی  ـ ها هرا مـ رد بـ يرواد  هزوح  زا  نوریب  ارهق  تسا و  یناـسنا  عون  تاذ و  زا  جراـخ  يروما  همه  دوش , یم 

نانآ یناسنا  تیوه  هراب  رد  ام  یبایزرا  عون  رد  یـشقن  دـیابن  ودـناو  نـمـی تـ نا ,  ـیـ مدآ رد  نآ  فـالتخا  تسوپ و  گـنر  ـالثم , هک  هنوگ 
دناوـت یم  زین نـ ددرگ  یمرب  تیـسنج ,  هلمجزا  یمدآ  یناـسنا  عوـن  تیوـه و  زا  نوریب  ياـهتیعقاو  هب  هک  ییاـهتوا  ریاـس تـفـ , دـشاب هتـشاد 
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ـلـی ـصا ـن  یا ـد . ـشا بـ جـنـس ))   )) نآ اـی  سنج ))   )) نیا يراذگـشزرا  و  یناـسنا ))  تیوـه   )) تقیقح و فـیرعت  نییعت و  يارب  یکـالم 
ارارک یمالـسا  هشیدنا  ياهزرم  زا  جراخ  رد  ملـسم  تقیقح  نیمهدنچ  ره  تسا ,  مالـسا  یـسانش  ناسنا  شنیب  رد  ریذـپاندیدرت  ملـس و  مـ

یبایزرا تخانـش و  نایم  طلخ  هک  نانچ  تسا .  هدش  هتـشاگنا  هدـیدان  نز ))   )) یناسنا تقی  ـت و حـقـ ـسا هتفرگ  رارق  یفن  ای  دـیدرتدروم 
يرایـسب ءاـش  مـنـ ـد , نرادرار ناـسنا قـ تیوه ))   )) و عون ))   )) هزوح زا  نوریب  هک  ییاـهتیعقاو  و  ضراوع ))  )) اـب یناـسنا ,  تقیق  تاذ و حـ

عقاو ردو  یسانش  ناسنا  هزوح  رد  شحاف  یئاطخ  نیا  و  تسا .  هدش  حیحـصان  ياهدیابنو  اهدیاب  هجیتن ,  رد  و  اهیراذگـشزرا , اهتواضق و 
 , یعامتجا يدرفزا و  معا  یعرش ,  یقوقح و  ماکحا  مامت  هب  کیدزن  هکلب  يرایسب ,  هاگت  ـ سا خـ دشاب . یم  راکشآ  ثحبم ))  طلخ   )) کی

ینوؤ ـ ـش و  ضراو ))  عـ  )) زا هتـسد  نآ  زا  ترابع  تادابع ,))   )) یتح و  تا ))  ـ یئاز جـ  )) نآ و ما  يا عـ بـه مـعـنـ تال ))  ـ ما مـعـ  )) زا معا  و 
بـسان يدادرار بـه تـ يرا و قـ ـتـبـ عا يرو  ـ ما ـا  فر ـ ـص اـهنآ  زا  يرایـسب  و  تسا ,  ناـسنا  عوـن ))   )) و تاذ ))   )) تقیقحزا جراـخ  هک  تسا 

نیارباـنب یناـسنا .  تاذ  تیوـه و  زا  هتـساخرب  هن  تـسا و  هعماـج  درف و  حـلاص  ـ مظ هزیگنا حـفـ هـب  و  یعاـمتجا ,  هژیوـب  يدرف و  ياـهزاین 
تیوه رد  تواـفت  دوجو  رب  هاوگ  لـیلد و  دـماجنایب  یعاـمتجا  تواـفتم  ياـهتلزنم  هب  رگا  یتـح  یمکح ,  یقوقح و  ياـهتوافت  هاـگچیه  ,

 , هدـشدای تیوه  نآ ,  بطاخم  هک  ینید  ياـهدومنهر  نآرق و  ياـهباطخ  زا  ـتـه  ـسد نآ  تسین .  درم )) سنج   )) و  (( نز سنج   )) یناـسنا
نز و هب جـنـس  تبـسن  اهنیا  همه  تاداقتعا ,  هلوقم  الوصا  داعم و   , توبن دیحوت , هب  نامیا  لصا  لثم  دـشاب , یم  یناسنا  عون  تاذ و  ینعی 
و نتـشیوخ ))   )) اب امیقتـسم  يدا ,  ـتـقـ عارو ـ ما هک  تسا  تهج  نادـب  نیا  و  تسانعم .  یب  يرما  توافت ,))   )) تسا و ناسکیدرم  جـنـس 

ناـمیا عونـالثم  هک  تساـنعم  یب  درادـن , دوجو  یتواـفت  ـلـه  حر نآ مـ رد  نو  دروخ و چـ یم  هرگ  نآ  هب  تسا و  طـبترم  یمدآ  سفن ))  ))
رد بـخـش ینید ,  ياهشزرا  نیرت  یلـصا  نیرت و  هدمع  میتفریذپ  رگاو  دشاب . درم  اب  توافتم  یلاعت ,  ـد  نواد هب خـ تبـسن  نز  رد  بولطم 

 ((, نانز لیاسم  هب  ـی  عو شر مـجـمـ نـگـ )) رد هک  درک  میهاوخ  ناعذا  تسه ,  زین  هنوگ  نیمه  هک  نانچ  دری , ـکـل مـی گـ ـش تادا  ـتـقـ عا
تاباط ها بـه خـ نـگـ تشاد .  دهاوخن  هار  یسنج ))  ضیعبت   )) لامتحا تاداقتعا ,  ینعی  اهشزرا  نیرت  ییانبم  رد  و  یـسانش ,  ناسنا  دعب  رد 

نامه سدقم  تعیرـش  یهلا و  تایآ  یلـصا  هه  ـ جو هک  داد  دـهاوخ  ناشن  تسا ,  هدـمآ  ناسنا ))   )) ناونع هک  يدروم  هلمج 65  زا  نآرق 
تـسوپ گـنر ))   , )) ین ـ ید زا مـنـظـر  ـه کـه  نو نا گـ يدراو هـمـ رد چـنـیـن مـ و  وا , تیـسنج  هـن  تـسا و  وا  تیناـسنا  یمدآ و  تـقیقح 
یـسررب رد  هک  نانآ  دـنور  یم  اـطخ  هب  ردـقچ  و  تسا .  نینچ  زین  وا  سنج ))   )) درادـن یمدآ  ـل  یا ـ ـس ـت مـ خا ـنـ ـش شرگن و  رد  یمهس 

هب ینید و  لیاس  تا فـهـم مـ ـیـ بدا هجوت بـه  نودـب  صاصق ,  هید و  ثرا ,  ماکحا  نوچ  یلیاسم  يرابتعا و  طباوض  یبایزرا  نانز و  لیاسم 
يارب ینازیم  ار  هدــشدای  ماـکحا  رد  دوـجوم  يرا  ـتـبـ عا ـن  یزاو ـالثم مـ دــنوش و  یم  ثـحبم  طـلخ  راــچد  هبناــج  هـمه  یــشرگنزا  رود 

یناسنا تیوه  زا  جراخ  يدادرارق و  يرابتعا و  یکحم  اب  ار  وا  ینا  ـ ـس ـ نا ـنـد و حـقـیـقـت  هد رارقدرم مـی  ناج  نز و  ناج  يراذگـشزرا 
يدو ـ جو ار مـ نز  ـا  یو هک گـ دـننک  یم  لـمع  يا  هنوگب  نز  هرهچ  میـسرتو  ناـنز  لـیاسم  یـسررب  رد  هک  ناـنآ  زین  و  دـن . ـنـجـ ـس مـی  وا ,
يارب مالـسا  هک  ار  يدادرارق  طباوض  يرابتعا و  ياـهتواف  زا تـ هتـسد  نآ  دـنناد و  یم  یناـسنا  عون  خنـس  زا  هن  رگید و  یتقیقحا  يو بـ ـ نا ثـ
هفیرـش هیآ  ـالثم  دـننک و  یم  یقلت  دوخ  باوصاـن  شرگن  دـهاش  تسا ,  هداد  رار  دار قـ ـ فا باور ط  یعاـمتجا و  تابـسانم  حیحـص  میظنت 

ما يراذ مـقـ ـگـ ـشزرا رد  دنهابتـشا . رد  دـنهد , یم  تیارـس  زین  درم  نز و  یناسنا  تقیقح  هبترم  هب  ار  ءاـسنلا ))...  یلع  نوماوق  لاـجرلا  ))
یـضراع يروما  اهتوافت  دشابن . یتوافت  چیه  تی ,  ـ ـس دعب جـنـ زا  ود , نآ  نایم  هک  دنک  یم  ءاضتقا  عون ))  تدحو  , )) درم نز و  ینا  ـ ـس ـ نا

یم بسک  هک  دشاب  یم  ود  نآ  زا  کی  ره  یقالخا  یلمع و   , يداقتعا ياهـشزرا  اهتمارک و  نازیم  زا  یـشان  هلمج  زا  هک  تسا  يدادرارقو 
هیلوا شنیر  ـ فآ رد  دنشاب . یم   (( سفن  )) خنس کی  زا  دنتـسه و  تقیقح  کی  درادن . يوناث  یعبت و  دو  ـ جو در , نز و مـ زا  کی  چیه  دننک .

اوـح مدآ و  شنیرفآ  ناـیر  رد جـ تسین و حـتـی  هدوـبن و  يرگید  یلیفط  کـی ,  چـیه  ناـنآ ,  نادـنزرف  هچ  اوـح و  و  ع )   ) مدآ هـچ  زین  , 
یتلالد نینچ  تسا ,  هدومن  دیکءات  زین  ییابطابط  همالع  هک  نانچ  ـم  یر نآرق کـ دش , هدیرفآ  مدآ  هدند  زا  اوح ))  )) هک هتفگ  نیا  فالخرب 
یناسنا تقیقح  تیناـسنا و  لـصا  رد  هک  تسا  یهباـشت  لـثامت و  و  عون ))   )) تدـحو ناـم  هـ مدآ ))  زا  او  تقلخ حـ )) زا روظنم  درادـن و 
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هدـیرفآ مدآ  هد  ـ ند زا  او  مدرم کـه حـ هتفگ  نیا  زا  نآ ,  یط  هک  تسا  ع )   ) قداص ماما  زا  ینخـس  ناشیا ,  هتفگ  نیا  دـهاش  (( 4 . )) دنراد
هک تسین  انعم  نیا  هب  تسا  هدمآ  زین  تایاور  یخربرد  رگا  لاح  ره  هب  و  (( 5 . )) دنک یم  در  ار  نآ  تدش  هب  هدومن و  یتحاران  راهظا  , دش
 : تفگ اوح  هب  ع )   ) مدآ یتـقو  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  نیمه  زا  یخرب  رد  یتـح  هکلب  تسا .  درم  دوجو  یلیفط   , شنیرفآ لـصا  رد  نز 

درم يراگتساوخ  مسر  دورب و  اوح  غارس  هب  وا  هک  داد  روتـسد  ع )   ) مدآ هب  زین  دنوادخو  ایب ! نم  شیپ  وت  هن ,  تفگ :  او  حـ نم بـیـا , شیپ 
(( 6  . )) تسا هدش  یشان  اجنامه  زا  زین , نز  زا 

لباقتم ریخست  لباقتم ,  زاین   : مود لصا 

اـضعب مهـضعب  ذختیل  تاجرد  ضعب  قوف  مهـضعب  انعفر  ایندلا و  ةایحلا  یف  مهتـشیعم  مهنیب  انمـسق  نحن  کبر  ۀمحر  نوم  ـ ـس ـم یـقـ هءا ))
رد ناشتاناکما  ناشنایم  ام  دـننک ! یم  تمـسق  ار  تراـگدرورپ  ـمـت  حر نا  ـنـ یا ـا  یآ (( )) 7  (( )) نوعمجیامم ریخ  کبر  ۀـمحر  اـیرخس و 
زا تراگدرورپ  تمحر  و  دنریگ , تمدخ  هب  ار  رگیدکی  ات  میداد  ییاهیرترب  رگیدـکی  ار بـر  نا  ـ نآ ـم و  یدر ـیـم کـ ـس ار تـقـ ایند  یگدـنز 

زاغآ هطقن  نیمه  زا  یناسنا  عماوج  دراد . یعامتجا  يا  هیحور  یندـم و  یتع  نا طـبـیـ ـ ـس ـ نا تسا )) .  رتهب  دـنروآ  یم  مه  درگ  نانآ  هچنآ 
نیرت و یـساسا  وس , رگید  زا  لباقتم  زاین  ساسحا  و  وس , کـی  زادراد  دوجو  هعماـج  دارفا  ناـیم  هک  يا  هدرتسگ  ياـه  ـ توا تـفـ دـنوش . یم 

لباقتم ریخست  مادختسا و  نآ ,  لابند  هب  لباقتمزاین و  دروآ , یم  دیدپ  ار  ناسنا  یعامتجا  تابسانم  طباور و  اهدنویپ , لماع  نیرت  هدرتسگ 
یشخب عفر  رد  نارگید  ییاناوت   , شیوخ ياهزاین  همه  عفر  رد  وا  یناوتان  تسا ,  هتفرگ  ارف  ار  وا  یگدنز  ناسنا و  هک  يا  هبناج  همه  زاین  . 

طباورداج ـ یا يوس  هب  ار  هعماج  دارفا  شیوخ ,  ياهتـساوخ  هب  یباـیتسد  يارب  نارگید  اـب  ندروخ  دـنویپ  موزل  ساـس  ـ حا و  وا , ياـهزاین  زا 
ریخـست هب  ار  نارگید  يو  يدا و مـعـنـ تاناکما مـ ییاناوت ,  دـناشک . یم  ندـمآرد ,  تمدـخ  هب  نتفرگ و  تمدـخ  هب  لـباقتم و  دولآزاـین 

ردام هب  زاین  شدوجو  همه  هک  یلفط  یتح  دریگ . یم  رارق  نارگید  ياهزاین  اهتـساوخ و  ریخـست  رد  الباقتم  زین  دوخو  دروآ  یمرد  شیوخ 
ار تـنـهـا, زاین  نیا  تسا و  دنمزاین  وا  هب  زین  ردام  هک  ارچ  درامگ , شیوخ  تمدخ  هب  دـنک و  ریخـستار  ردام  هک  دراد  ار  ییاناوت  نیا  تسا 

 (( ناتسب هدب و   )) لاح رد  ـا  مئاد ـش  یو یعامتجا خـ طباور  رد  اهناسنا  هک  تسا  نینچ  نیا  و  دنک . هدروآرب  دناوت  یم  هک  تسا  وا  ـد  نزر فـ
نیا و  دنوش . یم  ریخست ))  )) مه دننک و  مـی  (( تـسـخـیـر  )) هـم ـنـد . یآ ـی  مرد تمدخ  هب  مه  دنریگ و  یم  تمدخ  هب  مه  دنتـسه . لباقتم 

اب هچ  دـنرب , یم  هرهب  رگیدـکی  تمدـخ ))  زا   )) هـمه دـنرگیدکی و  تمدـخ ))  رد   )) هـمه یعاـمتجا .  يراـکم  نواـعت و هـ ناـمه  ینعی 
هدروآ دوـجو  هب  یه  ـ لا ـیـر  بد تمکح و تـ تسد  هک  یتـیعقاو  دراد , تیعقاو  نیمه  هب  هراـشا  زین  هفیرـش  هیآ  هطـساو .  یب  هـچ  ـطـه و  ـساو

یم ریخست ))  )) تمدخ و هب  ار  نارگید  طقف  هک  يدارفا  یـعـنـی  هجرد ,  یب  دارفا  هجرد و  اب  دارفا  هب  هعماج  يدنب  میـسقت  هیآ  دافم  تسا . 
هک دـنک  یم  یلباـقتمزیمآزاین  هطبار  هب  هراـشا  هکلب  تسین ,  دـنیآ  یمرد  نارگید  ـخـیـر )) ـس تـ  )) تمدـخ و هب  طـقف  هک  يدارفا  دنـشک و 

یفرعم یعاـمتجا و  هنـالداع  تابـسانم  طـباور و  مـیظنت  هـب  رـشب  تیادـه  دد  ـ ـص رد  ـهـی نـیـز  لا ـع  یار ـ ـش دراد . یپ  رد  ار  لـباقتم  ریخـست 
داـجیا ته  رد جـ ـف  یا ـ ظو میـسقت  یعاـمتجا و  لـباقتم  ياـهتیلوؤسمو  فیلاـکت  نییبـت  دـنا . هدوـب  هعماـج  ياـضعا  لـباقتم ))  قوـق  حـ ))
ریخـست تمدـخ و  رد  هجیتن ,  رد  و  درم , نز و  لبا  ـتـقـ مزا نـیـ تسا .  هدوب  یهلا  ءایبنا  تیلوؤسم  هزوح  رد  هک  تسا  يراک  هنالداعطباور , 

 , نشور دومن  دشاب . یم  ینید  ياهتیادهو  ماکحا  زا  یـشخب  عوضوم  یعامت ,  ـ جا ـنـی و  یو تیعقاو تـکـ کی  ناونع  هب  زین  ندوب  رگیدـکی 
هداو ـ نا دا خـ ـب نـهـ لا رد قـ هدـش ,  میـسرت  فیلاکت  قوقح و  اب  هارمه  هدـش  لرتنک  هتفای و  نامزا  ـ ـس ـکـلـی  ـش رد  نآ  هدر  ـتـ ـس قیمع و گـ

ياهزاین نیرت  یـساسا  زا  يا  هدمع  شخب  ندش  هدروآر  نآ بـ هرمث  دنیآ و  یمردرگیدکی  لباقتم  تمدخ  هب  درم  نز و  دریگ و  یم  لکش 
تمس و دوب . دهاوخ  يرـشب  هعماج  روضح  رار  ـتـمـ ـساو ـی  مدآ تا  يا حـیـ ـت بـقـ نا ـمـ ـض زین  يرـشب و  هعماج  نانآ و  یعامتجا  يدرف و 

ییادن هب  ـی  یو ـخـگـ سا هکلب پـ زیمآ , تملاسم  یتسیزمه  ياه  هنیمز  داجیا  حطس  رد  طقف  هن  دولآ , زاین  زیمآری و  ـخـ ـس ـطـه تـ بار نیا  يوس 
: دبلط یم  سفن ,  تنوکـس  شمارآ و  هیام ))   )) دـسر و یم  شوگ  هب  یمدآ  دوجو  زیارغ و  فطاوع ,  ناهن  زا  ترطف و  قمع  زا  هک  تسا 
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یهلا ریبدـت  تمکح و  ياه  هناشن  زا  نیا  ۀـمحر .))  ةدوم و  مکنیب  لعج  اهیلا و  اونکـستل  اجاوزا  مکـسفنا  نم  مکل  قلخ  نا  هتاـیآ  نم  و  ))
. داد رارق  تفوطع  یتسود و  ناتنایمو  دنـشاب  امـش  تنوکـس  شمارآ و  هیام  ات  دـیرفآ  امـش  يارب  ار  ینارـسمه  ناتدوخ  سنج  زا  هک  تسا 

نه : )) دنک یم  هراشا  درم  نز و  نایم  کیدزن  رایـسب  تبـسانم  یهلا و  لباقتم  دـنویپ  نیا  هب  ایوگ  رایـسب  يا  هنوگ  هب  هک  اج  ـ نآ و یـا  (( 8 ))
طباور هنیمز  رد  قوقح  فیلاکت و  زا  يرایس  ها بـ ـتـگـ سا خـ (( 9 . )) دینانآ سابل  امش  دنیامش و  سابل  اهنآ  نهل .))  سابل  متنا  مکل و  سابل 

یم طـباور  نیا  ماکحتـسا  هب  هک  تسا  ییاـه  هنیمزو  لـماوع  زا  تیاـمح  یعیبط و  ینیوکت و  دـنویپ  نیا  تیوقت  یگداوناـخو ,  یعاـمتجا 
هب ـی  هد یهدنامزاس و جـهـت  هکلب  تسین  نمـشد  ود  هناگیب و  ود  نایم  تملاسم  یتشآ و  داجیا  یلـصا ,  هزیگنا  ـر و  تر فده بـ دماجنا .
زا نخس  تسا .  یمدآ  ناج  قم  زا عـ ـتـه  ـسا ـ خر دراد و بـ دوجو  تقیقح  کی  زا  بطق  ود  نایم  هک  تسا  ییاه  هبذاج  اهدنویپ و  طباور و 

یحور یگتخیمآ  زا  نخس  تسین ,  يراجت  کیرش  ود  نوچمه  يرابتعاو  يدادرارق  افرص  یطباور  داجیا  يارب  شالت  شکمشک و  عازن و 
. دراد دوجودرم  نز و  نایم  هک  تسا  یکرتشم  هبناج و  همه  عفانم  زین  یبلق و  یفطاع و  ,

هنامیکح یتیعقاو  یعیبط ,  ياهتوافت  موس :  لصا 

نم لعجی  اثانا و  انارکذ و  مهجوزی  وءا  روکذـلا , ءاشی  نمل  بهی  اثانا و  ءاشی  نمل  بهی  ءاشی , اـم  قلخی  ضرـالا  تاومـسلا و  کـلم  هّلل  ))
دهاوخب سک  ره  هب  دـنیرفآ , یم  دـهاوخب  هچ  ره  نیمز ,  اهنامـسآ و  کلم  تسا  دـنواد  نآ خـ زا  (( )) 10 (( )) ریدـق میلع  هنا  امیقع  ءاشی 

ازان دهاوخب  ار  سک  ره  و  دهد , یم  مه  اب  ار  نارتخدو  نارـسپ  ای  دهد , یم  رـسپ  نادنزرف  دهاوخب  سک  ره  هب  دهد و  یم  رتخد  نادـنزرف 
زا ترابع  درم  نز و  یتسه  تقیقح  هک  دش  دیکءات  تقیقح  نیا  رب  لیصفت  هب  لصا  نیتسخن  رد  تساناوت )) .  ياناد  وا  هک  دهد , یم  رارق 

ضراوع ياض  رد فـ و  تقیقح ,  نیا  زا  نوریب  اما  تسا .  موهوم  يرما  توافتروصت ,  دـنناسکی و  رظن  نیا  زا  تساهنآ و  یناـسنا ))  عون  ))
ار نز  دـشخب . یم  ماوق  ار  در )) جـنـس مـ  )) و نز ))  سنج   )) هک ییاهتوافت  دراد . دوجو  يدایز  توافت  هک  تسا  نشور  ناـنآ ,  يدوجو 
زا یـشخب  ناونع  هب  اراهنآ  یهلا ,  ریبدت  تسد  هک  دنا  هنامیکح  ییاهتیعقاو  یتیـسنج ,  ياهتوافت  درم .)) )) ار درم  دهد و  یم  رارق  نز ))  ))
(( 11 ((. )) ریـصملا هیلا  مکروص و  نسحءاـف  مکروص  قحلاـب و  ضرـالا  تاوامـسلا و  قـلخ   : )) تسا هداد  رارق  دوـجو  نسحءا ))  ماـظن  ))

. دوش یم  اهدنویپ  میکحت  یعامتجا و  یناسنا و  تایح  ءاقب  هنیمز  لباقتم و  زاین  ساسحا  بجوم  لامک و  ءاشنم  هک  تساه  ـ توا هـمـیـن تـفـ
هب اهنآ  دوبن  دوب و  هک  تسا  یتایعقاواب  هزرابم  يان  بـه مـعـ ـت ,  ـس یهلا نـیـ تمکح  تمحر و  زج  يزیچ  هک  اهتوافت  نیا  نتـشاگنا  هدیدان 
رد و  یعمجو ,  يدرف  ياهتیلوؤسم  میـسقت  یعاـمتجا و  تابـسانم  طـباور و  میظنت  رد  درادـن . یگت  ـ ـس نآ بـ نیا و  يرواد  عون  تساوخ و 

یعیبط یعامتجا ,  ياه  هنی  ـ مز رد  هچ  و  یگداوناخ ,  لئاسم  اهتیلوؤسم و  هزوح  رد  هچ  درم , نز و  زا  کی  ره  یعاـمتجا  يامیـس  یفر  مـعـ
 , صاخ ییاهتیلوؤسم  اهتیعقوم و  ءاشنم  دوش و  ظاحل  هتفریذـپ و  راکنا  لباق  ریغ  یتایعقاو  ناونع  هب  هدـشدای  ياـهتوافت  هک  تسا  یقطنمو 

ناونع هب  دوش . لئاق  يرگید  يارب  الباقتمار  یتازایتما  قوقح و  دـبلطب و  ار  یتازایتما  قوقح و  ـد , ـشا درم بـ نز و  سنجود  زا  کی  ره  رد 
رد و  دـناشنب , یگدـنز  ناوخرب  ار  نز  دـهد و  رارق  هداوناخ  دوخ و  یگدـنز  هنیزه  نیمءاـت  نیگنـس  تیلوؤسم  تیعقوم  رد  ار  درم  لاـثم , 

دیکءات لاـبند  هب  میرک  نآرق  هک  ناـنچ  دـه . وا نـ شود  ار بـر  نارگ  راـب  نیا  دـهدرارق و  دـنزرف  يراد  هدـهع  تیعقوم  رد  ار  نز  لـباقم , 
انیـصو و  : )) دـنک یم  دای  دوش  یم  ماجنا  ردام  طسوتاصاصتخا  هک  يراددـنزرف ))   )) راوشد نارگ و  راـب  زا  اـهنت  رداـم , ردـپ و  هب  یکینرب 

ردپ و هب  یکین  ناسحا و  شرافـس  ناسنا  هب  و  ارهـش .)) نوثالث  هلاصف  هلمح و  اهرک و  هتعـضو  اهرک و  هما  هتلمح  اناسحا  هیدـلاوب  ناسنالا 
 . تسا هام  یـس  وا  يراوخریـش  يرادراـب و  ,و  دومن عضو  ار  وا  يراوشد  هب  درک و  يرادراـب  يراوشد  هب  ار  وا  شرداـم  میدومن .  شرداـم 

هلاصف نهو و  یلع  انهو  هما  هتلمح  هیدلاوب  ناسنالا  انیـصو  و   : )) تسا هدش  روآدای  زین  رگید  يا  هیآ  رد  ار  دافم  نیمه  هب  کیدزن  (( 12 ))
ناـنز رب  اـهرهوش )  ) نادرم تمومیق  یتسرپرـس و  مکح  یتقو  هکنیا  اـم  کـ (( 13 ((. )) ریـصملا یلا  کیدـلاول  یل و  رکـشا  نءا  نیماـع  یف 

یلع نوماوق  لاجرلا  : )) دوش یم  روآدای  زین  ار  درم  نز و  نایم  یعیبط  توافت  نیمه  مکح ,  نیا  هاگتـساخ  هب  هراشا  رد  دـنک , یم  رداصار 
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ياـهتوافت یخرب  هـک  تـسا  یقطنم  ـال  ـ ما ـن کـ یار ـ با بـنـ (( 14  ((. )) مهلاوـما نم  اوـقفنا  اـمب  ضعب و  یلع  مهـضعب  هّللا  لـضف  اـمب  ءاـسنلا 
ياهتیعقوم دـشاب و  یعیرـشت ))   )) ماکحا یعاـمتجا و  يدرف و  ياـهتیلوؤسم  یقو و  تاـفالتخا حـقـ یخرب  ءاـشنم   ((, ینیوکت  )) هناـمیکح

. دوش بجوم  ار  اهشقن  ددعت  دنک و  داجیا  یتوافتم 

ریگارف يا  هنزاوم  قوقح ,  لداعت   : مراهچ لصا 

 . (( هل يرج  الا  دـحا  یلع  يرجی  و ال  هیلع ,  يرج  الا  دـحال  يرجی  ـال  فصاـنتلا ,  یف  اهقیـضءا  فصاوتلا و  یف  ءایـشالا  عسوا  قحلاـف  ))
فاـصنا رادرکرد و  تساـهزیچ  نیرتـگنت  و  وگتفگ , فیـصوت و  رد  تساـهزیچ  نیرت  هدرت  ـ ـس حـق گـ  ( )) ع  ) یلع نینمؤـملاریما  (( 15 ))

وا هکنیا  رگم  تسین  یقح  وا  رب  ار  یسک  و  تسا ,  یقح  وارب  مه  ار  يرگید  نآ  هکنیا  رگم  تسین  یقح  يرگید  رب  ار  یسک  مه .  اب  نداد 
, دیآ یم  دوجو  هب  اهتوافت  نیا  بسانت  هب  هک  ییاهشقن  اهتیلوؤسم و  ددعت  درم و  نز و  نایم  یعیبط  ياهتوا  تـفـ دراد )) . قح  يرگید  رب  زین 
ار یفیلاکت  یقوقح و  کی  ره  هک  تسا  توافتم  تیعقوم  شقن و  ود  ندوب ,  دـنزرف ))  )) ندوب و (( ردـپ  )) الثم دـنریذپانراکنا . ییاهتیعقاو 

تیعقوـم رد  نـتفرگ  رارق  یفیلاـکت .  یقوـقح و  ـت بـا  ــسا توا  شقن مـتـفـ ود  زین  يدرگاـش ))   )) و يداتــسا ))   )) هـک ناـنچ  دـبلط . یم 
رد هـچ  ـز , ین در  نز و مـ دــنک . یم  باـجیا  ار  مدرم  هدوـت  تـیعر و  شقن  تیعقوـم و  اـب  تواـفتم  یقوـقح  طیارــش و   , هعماـج تیریدــم 

توا ددـعت نـقـش و تـفـ رطاخ  هب  یعامتجا ,  تابـسانم  رد  هچ  و  يردام ,))  ردـپ و  )) و يرـسمه ))   )) یگداو و ـ ناـخ طـباور  بو  ـ چراـچ
هباشت يواست و  دـنراد و  زین  یتوافتم  ياـهتیلوؤسم  قوقح و  كرتشم ,  ياـهتیلوؤسم  قوقح و  راـنک  رد  دـنراد , هک  ییاـهتیعقو  ـی مـ خر بـ

فیاـظواب و هسیاـقم  رد  دـنچ  ره  تواـفتم ,  ياـهتیلوؤسم  قوقح و  زا  شخب  ـن  یا تسا .  لوـقعم  ریغ  نکمماـن و  يرما  ناـنآ  هبناـج  همه 
. دن بیسآ بـبـیـ زین  رگید  شخب  نآ  هک  دوش  یم  ثعاب  نآ  نتفرگ  هدیدانو  تساشگهار  مهم و  رایسب  یلو  تسا  كدنا  كرتشم ,  قوقح 

ییاعدا دشاب , توافتم  ياهت  ـعـیـ قو زا نـقـشـهـا و مـ هتسد  نیا  نتفرگ  هدیدان  يانعم  هب  رگا  نادرم  نانز و  هبناج  همه  يواست  راعش  نیاربانب 
یلداعت دور  یم  رامش  هب  لصا  کی  ناونع  هب  نانز  لیاسم  تخانش  رد  ام , ـی  عو شرگن مـجـمـ رد  هک  هچنآ  تسا .  یندشان  یقطنم و  ریغ 

رداـما دراد , دوخ  نورد  رد  ار  ییاـهتوافت  دـنچ  ره  درم  نز و  یقوقح  هفک  ود  دراددوـجو . درم  نز و  فیلاـکت  قوـقح و  ناـیم  هک  تسا 
دیاب لداعت  نیا  نانز ,  لیاسم  مهف  یسانشزا و  رد بـ لداعت .))  )) زا هتـساخرب  يواست ))   )) ینعی نیا  دنک و  يربارب  رگیدکی  اب  دیاب  عومجم 

زین یعامتجا  طباور  تابـسانم و  میظنت  واهیراذگتـسایس  هعماج و  تیریدـم  رد  هک  نانچ  دریگ . رارق  هجوت  دروم  لصاو  انبم  کی  ناونع  هب 
دارفا نایم  لباقتم  قوقح  میـسرت  رد  هک  تسا  نیا  روکذم  لصا  دافم  دنک . شقن  يافیا  یعطق ,  يانبمو  مکاح  ـل  ـصا ناونع یـک  هب  دیاب 

هراومه ینعی  دنراد . قح ))   )) نانآ رب  نازیم  نامه  هب  زین  نارگید  دنراد , قح ))   )) نارگید هدهع  رب  هک  نازیم  نامه  هب  دارفا  همه  هعماج , 
تیلوؤسم و راـب  هن  دنـشاب و  قح ))   )) ياراد طـقف  اـهناسنازا  يا  هتـسد  ـت کـه  ـس نینچ نـیـ تسا .  ناـسکی  هل ))   )) قح اـب  هیلع ))   )) قـح

الا ـد  حـال يرجی  ـال   ( )) ع  ) نینمؤملاریما هدومرف  هب  قح .))   )) زا رادروخرب  هن  دنـشاب و  فلکم  لوؤسم و  طـقفزی  يا نـ هتـسد  و  فـیلکت , 
 . سکعلاب دیآ و  یم  زین  وا  هدهع  رب  دبای , یم  نایرج  یـسک  عفن  هب  هک  نازیم  نامه  هب  قح  هل ,))  يرج  الا  هیلع  يرجی  ير عـلـیـه و ال  جـ

لـصا هاگنآ  دـنک و  یم  هراشا  رما  نیا  هب  زاغآ  رد  ع )   ) ترـضح هک  نانچ  رارقرب , لداعت  تسا و  نینچ  زین  هعماج  تموکح و  طـباور  رد 
امـش رب  نم  هک  نازیم  نامه  هب  مکیلع .))  یل  يذلا  لثم  قحلا  نم  یلع  مکل  : )) دـیامرف یم  نایب  یلک  هدـعاق  کی  ناونع  هب  ار  ثحب  دروم 
يارب طقف  نیا  ع ,)   ) نینموملاریما هتفگ  هب  دشاب , هیوسکی  هطبار  نیا  شنیرفآ ,  ماظن  رد  دوب  انب  ـر  گا دیراد . قح  نم  رب  زین  امـش  مراد  قح 

دوخ و نایمار  يا  هیوسکی  هطبار  نینچ  شیوخ  لـضف  فطل و  هب  زین  دـنوادخ  اـما  تسا ,  لداـع  ياـناوت  وا  هک  ارچ  سب ,  دوب و  دـنوادخ 
ـن یا زا  (( 16  . )) ـت ـسا هداد  رار  ار قـ ناد  ود چـنـ شادا  هدرک پـ فیلکت  نانآ  رب  هک  یتعاطا  لباقم  رد  هکلب  تسا ,  هدادن  رارق  شناگدـنب 

ياهـشقن اهتیعقوم و  ياهزرم  ودودح  نییعت  زین  و  درم , نز و  یعا  ـتـمـ جا ـی و  گداو ـ نا خـ يدرف ,  فیلاکت  قوقح و  یـسررب  رد  ـد  یا ور بـ
يذ يرـصنع  هک  نازیم  نامه  هب  درم  دوش و  ظفح  تازایتما  اهتیلوؤسم و  نایم  لداـعت   , عومجم رد  هک  درک  لـمع  يا  ـه  نو بـگـ کـی ,  ره 
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. دشاب رادروخرب  قح و  يذ  تسا  راکهدب  لوؤسم و  هک  نازیم  نامه  هب  زین  نز  دشاب و  زین  راکهدب  لوؤسم و  تسا ,  رادروخرب  قح و 

رگیدکی لمکم  درم , نز و  : مجنپ لصا 

 (( نورکفتی موقل  تاـیال  کـلذ  یف  نا  ۀـمحر ,  ةدوم و  مکنیب  لـعج  اـهیلا و  اونکـستل  اـجاوزا  مکـسفنا  نم  مکل  قلخ  نءا  هتاـیآ  نم  و  ))
دنشاب و امش  شمارآ  تنوکس و  هیام  اتدیرفآ  ینارسمه  ناتدوخ  سنج  زا  امـش  يارب  هک  تسا  نیا  دنوادخ  ياه  هناشن  زا  یکی  (( )) 17 ))

نهل سابل  متنا  مکل و  سابل  نه   . (( )) تسا ییاه  هناشن  دـننک  یم  هشیدـنا  هک  نانآ  ياربراک  نیا  رد  داد . رارق  ینابرهم  یتسود و  ناتنایم 
(( 19  (( )) ضعب نم  مکضعب  یثنا  وءا  رکذ  نم  مکنم  لماع  لمع  عیضءا  ینا ال  . (( )) دینانآ سابل  امش  دنیامـش و  سابل  اهنآ  (( )) 18 (( ))

اهــشقن و رد  درم  نز و  دـیرگیدکیزا )) . امــش  مـنک ,  یمن  عیاـض  نز ,  اـی  دـشاب  درم  ار , امــش  زا  يا  هدــننک  لـمع  چــیه  لـمع  نـم  ))
. دنشاب یم  رگیدمه  لمکم  هکلب  دنتـسین , رگیدکی  لباقم  هداوناخ  طیحم  رد  هچ  هعماج و  حطـس  رد  هچ  دنراد , هدهع  رب  هک  ییاهتیلوؤسم 

نانچ دیآ . یمرب  درم  هدهع  زا  هک  تسا  فیلاکت  اهتیعقوم و  يرایـسب  دنک و  افیادـناوت  نز مـی  طقف  هک  تساهتیلوؤسم  اهـشقن و  يرایـسب 
رب تسا  ـتـه  ـس ـ یا ـ ـش اهنیمه  زا  يرایـسب  دشاب و  نانز  هدهعرب  تسا  رتهب  یعامتجا ,  روما  یگدنز و  ياهتیلوؤسم  اهرا و  زا کـ يرایـسب  هک 

اهتیلوؤسم و هنامیکح  هنالداع و  میـسقت  كرتشم و  يراکمه  هیاس  رد  اهنت  دـنا و  هرکیپ  کی  همین  کی ,  ره  درمو , نز  دـشاب . درم  هدـهع 
یعیبط ياهتوافت  هب  هجوت  اب  در  نز و جـنـس مـ جـنـس  در . نا مـی گـیـ هر جـ نیا پـیـکـ هک  تسا  رگیدکی  هب  تبسن  یلیمکت  شقن  يافیا 

یم هک  ـلـی  با زاین مـتـقـ ساسحا  دـنراد و  شیوخ  ياهزاینو  اهتـساوخ  زا  یـشخب  نیمءات  رد  کـی  ره  هک  ییا  ـتـهـ یدود اـهیناوتان و مـحـ و 
. دـنرگیدکی لمکم  را و  یـ دو , يدو خـ ـ جو اب طـبـیـعـت  گنهامه  یعیبط و  تروص  هب  یگداوناـخ ,  یعاـمتجا و  هزوح  ود  ره  رد  دـننک 
ار یلیمکت  لباقتمطباور  طبـضنم , بوچراچ  دودـح و  اهزرم و  شقن ,  نیا  اب  گنهامه  زین  ینید  ياهدومنهر  یعرـش و  قوقح  ماکحا و 

گنچ هب  يارب  ای  ءاقب و  يارب  عزانت  هب  یلیمکت  شقن  نیا  ندـناشک  ای  ندـش  هدیـشک  نآ و  دـیدشت  ای  تیـسنج  عاز  نـ دـنک . یم  صخـشم 
نز ناونع  هب  ناسنا  ود  تکراشم  نوناک  هداوناخ  تسا .  يرشب  تایح  یعیبط  نایرج  فالخ  رب  یتفآ  رگیدکی  ياهشقن  اهتیعقوم و  ندروآ 
رد و  ءادـبم , کی  زا  ناـسنا  ود  ناونع  هب  درم , نز و  یعاـمتجا  یناـسنا  تکراـشم  یتسیزمه و  هدرتسگ  ياـضف  هعماـج  و  تسا ,  رهوش  و 

تشذ هک گـ نانچ  نآرق ,  يایوگ  ابیز و  ریبعت  هب  يرـسمه ,))   )) طباور رد  دشاب . ـنـی مـی  ید ـر  هاو ردار و خـ ناونع بـ هب  یمالـسا  طیحم 
هک دنام  یم  يا  هنهرب  ناسنا  هب  يرگید  نودـب  کی  ره  دـنرگیدکی . شـشوپ  سابل و  رهوش  نز و  نهل ,))  سابل  متنا  مکل و  سابل  نه  ,))

ریبعت اب  یعامتجا  طباوررد  یهلا  مالک  هک  نانچ  دوب . دهاو  عا خـ ـ فد هانپ و بـی  یب  یناسنا ,  تایح  ياهزاینو  یگدـنز  تامیالمان  ربارب  رد 
نآ رد  یتوافت  چیه  یب  هک  تسا  يریسم  قح ,  یگدنب  دیرگیدکی و  زا  امش  هک  دزرو  یم  دیکءات  نیا نـکـتـه  رب  ضعب ))  نم  مکـضعب  ))
انع رفک  انبونذانلرفغاف و  انبر  انمف  مکبرب  اونمآ  نءا  نامیالل  يدانی  ایدانم  انعمـس  اـننا  اـن  ـ بر : )) دـیرگیدمه راـک  کـمک  دـیا و  هتفرگرارق 

ینءا مهبر  مهل  باجتساف  داعیملا , فلخت  کنا ال  ۀمیقلا  موی  انزختال  کلـسر و  یلع  انتدعو  ام  انتآ  ـنـا و  بر رار , ـ بالا ـنـا مـع  فو انتائیس و تـ
دناوخ یم  ارف  نامیا  هب  میدینـش  ار  يا  هدنهد  ادن  ام  اراگدرور ! پـ ضعب )) ....  نم  مکـضعب  یثنا  وءا  رکذ  نم  مکنم  لماع  لمع  عیـضءا  ال 

اب ار  ام  ناشوپب و  ار  نامیاهیدـب  شخبب و  ار  نامناهانگ  سپ  اراـگدرورپ ! میدروآ .  ناـم  ـ یا اـم نـیـز  دـیروآ , ناـمیا  ناـتراگدرورپ  هب  هک 
رد نادر کـه تـو  راوخ نـگـ ار  ام  تمایق  زور  هدـب و  ام  هب  يدرک  هدـعو  اـم  هب  تناربماـیپ  تسد  هب  هچ  نآ  و  اراـگدرورپ ! ناریمب .  ناـبوخ 
 , منک یمن  عیاض  نز ,  ای  دشاب  درم  ار  يا  هدننک  لمع  چیه  لمع  نم  هک  درک  تباجا  ار  اهنآ  زین  ناشراگدرورپ  ینک .  یمن  فلخت  هدعو 
رد مه  دـهد و  یم  لکـشار  نآ  راـتخاس  هک  یطباور  تابـسانم و  هعماـج و  رد  مـه  درم , نز و  ـن  یار ـ با بـنـ (( 20  ... )) دـیرگیدکی زا  امش 

يرگید ار بـر  ـه  ـصر عـ ره یـک ,  دوجو  هک  یفلاخم  بطق  ود  هن  دـنرگیدکی و  لمکم  دوجو  ود  یگداوناخ ,  تابـسانم  هناخ و  ياـض  فـ
یعامتجا و تابـسانم  میظن  ـت و تـ خا ـنـ ـش رد  ور  ـن  یازا دـشاب . يرگید  میلـست  ای  دوش و  فذـح  دـیاب  یکی  ریزگان  هب  دـنک و  یم  گـنت 

صقان دیاب  ار  يرگید  نودب  کی  ره  ینیرفآ  رو و نـقـش  حـضـ نا ,  ـ نآ ـی  عا ـتـمـ جا ـی  نا ـ ـس ـ نا ههجو  یفرعمو  درم  نز و  نایم  یگداوناخ 
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ـعـیـتـهـا و قو رد مـ اـهناسنا  هـک  هـتبلا  دـص  و  تـسناد ,  يرـالاس ))  نز  )) اـی يرـالاسدرم ))   )) نیزگیاـج ار  يرـالاس ))  ناـسنا   )) درمش و
یناسک داهج , اوقت و  ملع ,  نام ,  ـ یا نو ,  يدارا چـ ياهیگتـسیاش  بسک  رد  دـنراد و  توافتم  ياهتیلوؤسم  فیاـظو و   , فلتخم ـط  یار شـ

. درم هچ  نز و  هچ  دننک , بسک  يرتشیب  یگتسیاش  هک  دنرترب 

يروحم يداهن  هداوناخ ,  : مشش لصا 

رتبوبحم و مالسا  رد  يداهن  چیه  لاعتم ,  يادخ  رظنم  رد  (( )) 21  ((. )) جیوزتلا نم  زعا  یلاعت و  هّللا  یلا  بحا  ءانب  مالـسالا  یف  ین  مـا بـ ))
 , ۀملسم ۀجوز  نم  لضفءا  مالسالا  دعب  ةدئاف  ملسم  ؤرما  دافتـسا  مـا   ( )) ص  ) مرکا ربمایپ   . (( تسا هدشن  اپ  رب  هداوناخ  لیکـشت  زا  رتزیزع 
زا دعب  نام ,  در مـسـلـ مـ  ( )) ص  ) مرکا ربمایپ  (( 22  ((. )) هلام اهسفن و  یف  اهنع  باغ  اذا  هظفحت  و  اهرمءا , اذا  هعیطت  ,و  اهیلا رظن  اذا  هرـست 
 , تسا شخب  ترـسم  رهوش  يارب  وا  هب  هاـگن  هک  يرـسمه  تسا ,  هدربن  ناملـسم  يرـسمه  نتـشاد  زا  رترب  يا  هرهب  چـیه  مالـسا ,  تمعن 

لصا و کی  هعماج ,  رد  یـساسا  داهن  کی  ناونع  هداو بـه  ـ نا خـ تسا )) .  رـسمه  لام  دوخ و  ظفاح  رهوش , بایغرد  و  تسا ,  رادربناـمرف 
ره دور و  رامش  هب  لیدب  یب  يانبم  کی  ناونع  هب  ناملـسم ,  نز  هرهچ  میـسرت  نانز و  لیاسم  یـسررب  رد  دیاب  دور و  یم  رامـش  هب  روحم 

زاسراک داهن , نیا  یلـصا  نکر  ود  ناونع  هب  رهوش  نز و  هژیوب  نآ ,  ءاـضعا  ناـیم  طـباور  قیمعت  ناـینب و  نیا  تیوقت  تهج  رد  هک  هچنآ 
رهرد درم  نز و  دور . رانک  هب  دماجنایب  داهن  ـن  یا یتسس  فیعضت و  هب  هک  يا  همانربو  هطباض  داهنشیپ و  هیصوت و  ره  و  دوش , هیصوت  تسا 
لکـش رد  ار  شیوخ  شقن  تیولوا ,  کـی  ناوـنع  هب  هداوناـخ ))  )) دـیاب دـنریگ  یم  رارق  هک  یـشقن  ره  رد  يدرف و  یعاـمتجا و  تیعقوـم 

هب کنیا  هک  هبناج  همه  هعسوت  یندم و  هعماج  دنک و  یم  میسرت  مالسا  هک  يا  هلضاف  هنیدم  دنک . ـفـا  یا نآ نـقـش ,  تیعقوم و  نآ  يریگ 
داهن  )) لاعف هدـنزاس و  روضح  نودـب  تسا ,  هدـمآرد  یمالـسا  گرزب  تما  هلمج  زا  فلتخم و  ياهتلم  يارب  یناهج  نامرآ  کـی  ناونع 

یمالـسا هعماج  يارب  بولطم ))  هداوناخ   )) ققحت يریگ و  لکـش  هک  یمزاول  طورـش و  همه  نتخاس  روظنم  نودـب  و  هداوناخ ))  سدـقم 
زاتمم و تیعقوم  هاگتـساخ  دور و  یمرامـش  هب  هعماج  هیلوا  هتـسه  یعامتجا ,  داهن  کی  ناونع  هب  هداوناخ  درادن . ناکما  , دـنک یم  باجیا 

نآ نوز بـر  ـ فا ـت و  سا هد  دراو شـ نآ  يارب  هک  ییاهـشزرا  ینید و  تادیکءات  همه  نآ  رب  نوزفا  تسین .  ینید  ياهدومنهر  طقف  نآ  هژیو 
رداص یگداوناخ ,  طباور  میکحت  تالکشم و  لح  هار  ـیـتـهـا , لوؤ نییعت مـسـ  , حیحص يریگ  لکش  تهج  رد  هک  ییاهلمعلاروتسد  هـمـه 

زا ینخـس  رد  هک  تسا  نیا  تسا .  نشور  همه  يارب  سوملم ,  یتاـیعقاو  ناونع  هب  دراد  هک  يا  هدرتـسگ  ياهـشزرا  عفاـنم و  تسا ,  هدـش 
هب یکین  نامه  تشاد ,  ـ ندو ـ جو زین  یتیاور  تنـس و  دوب و  هدـشن  لزان  يا  هیآ  جاودزا  هراب  رد  یتحرگا  هک  میناو  مـی خـ ـا(ع )  ـضر ما  ـ ما

ناسنا دـنک و  نآ  هب  تبغر  دـنمدرخ  لقاع و  ناـسنا  هک  تسه  يا  هزادـنا  هب  دراددوجو  نآ  رد  نارگید  اـب  هک  یتفلا  سنءا و  ناـشیوخ و 
بیرقلا و رب  نم  هیف  هّللا  لعج  ام  ناکل  ۀـعبتم ,  ۀنـس  ـال  ۀـلزنم و  ۀـیآ  ۀـحکانملا  یف  لـو لـم تـکـن  : )) دـنک باتـش  نآ  هب  نادراـک  قفوم و 
رد هک  یمامتها  هداوناـخ و  داـهن  شزرا  تیمها و  رد  (( 23  ((. )) بیـصملا قفوملا  هیلا  عراس  بیبللا و  لقاعلا  هیف  بغر  ام  دـیعبلا , فلءات 
هک ار  جاودزا  یکی  تسایوگ .  یبوخ  هب  میدروآ  ص )   ) مرکا ربمای  زا پـ زا  ـ غآ رد  يدومنهر کـه  ود  نامه  تسا  هدـش  نآ  هب  ینید  نوتم 

يرگیدو درادن , دوجو  نآ  زا  رتبوبحم  رتدنمشزرا و  یمالسا  ياهداهن  نایم  رد  هکدرامش  یم  يداهن  ـت  سا هداو  ـ نا يریگ خـ لکش  ءاشنم 
ناملسم ناسنا  هرهب  ـن  یر ـ تالا بـ مال ,  ـ سا نا بـه  ـمـ یا گرزب  تمعن  زا  سپ  ار  بولطم  يا  هداوناخ  لیکشت  هتسیاش و  يرسمه  نتشاد  تمعن 

رتشیب نز  هرهب  رظن , کی  زا  هکلب  دوش و  یمزین  ناملـسم  نز  لماش  درادـن و  نام  ـلـ ـس درم مـ هب  صاصتخا  نیا  هک  تسا  نشورو  دـناد  یم 
تر هدو حـضـ ـ مر هب فـ هک  تسا  هنوگ  نیدب  و  دوخ . هنیزه  هن  ار و  يرگید  هنیزه  هن  درادن , زین  ار  یگدنز  هنیزه  تیلوؤسم  هک  ارچ  تسا , 
یم ضوـغبم  تسا  قـالط  لـحم  هک  ار  يا  هناـخ  دراد و  یم  تسود  تسا  نآ  رد  هداوناـخ  هک  ار  يا  هناـخ  لـج  زع و  اد  خـ ع )   ) قدا صـ

نانز و لیاسم  حیحص  تخانـش  (( 24  ((. )) قـالطلا هیف  يذـلا  تیبلا  ضغبی  و  سرعلا ,  هیف  يذـلا  تیبـلا  بحی  لـج  زع و  هّللا  نا  : )) دراد
قوقح زا  نتفگ  نخـس  دراد و  هداوناخ  دا  يدر کـه نـهـ رـصحنم بـه فـ هاـگیاج  هب  هجوت  نودـب   , قوقح ماـکحا و  هراـب  رد  تسرد  يرواد 
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ینید عبانم  نوتم و  رد  داهن  نیا  تیعقوم  شقن و  هب  لماک  تیانع  نودبرهوش  نز و  لباقتم  قوق  یسررب حـ نز و  ای  درم  یعامتجا  يدرف و 
رد رگا  یتح  تشاد و  دهاوخن  سدقم  داهن  نیا  لالحمـضاای  ندش  تسـس  زج  يا  هجیتن  تسا و  یندشان  يرما  سدـقم ,  عراش  رظنمزا  و 

یعوضوم دو کـه حـتـی  ـ ـش ـه  جو ـ تر ـ گا دو . ـد بـ هاو نا خـ ـ نآ نایز  هب  عومجم  رد  تیاهن و  رد  دـشاب  درم  اـی  نز  عفن  هب  زین  تدـم  هاـتوک 
هداوناخ و ظفح  تهج  رد  دوخ  (( 25  )) تسا هتفر  رامـش  هب  لالح  رما  نیرت  ضو  مـبـغـ  ((, جاودزا  )) لباقم هطقن  رد  هک  قالط ))   )) نوچ
ـت ـصر هداد و فـ تا  ینونک نـجـ لـمحت  لـباق  ریغ  تیعـضوزا  ار  درم  نز و  تسا و  نآ  بوـلطم  یلو  ددـجم  يریگ  لکـش  ياـت  ـ ـسار رد 

. درب میهاوخ  یپ  رتشیب  دراد  سدقم  عراش  هاگن  رد  داهن  نیا  هک  یتیمها  هب  دروآ , یم  دیدپ  نانآ  يارب  ار  يددج  مـ

شنیزگ هنیمز  حلاصم ,  محازت  : متفه لصا 

دنمدرخ  ( )) ع  ) نینمؤملاریما (( 26  (( )) نیرـشلاریخ فر  ـل مـن یـعـ قا ـعـ لا و لـکـن  ـر , ــش ـ لا ـخـیـر مـن  لا فر  ـل مـن یـعـ قا ـعـ لا لـیـس  ))
رد دسانـش )) . یم  ار  شرتهب  يدـب ,  ود  نایم  زا  هک  تسا  یـسک  دـنمدرخ  نکل  و  دسانـش , یم  زاب  يدـب  زا  ار  یبوخ  طـقف  هک  تسین  نآ 
 , هجیتن رد  و  حلـصءا ))   )) باختنا موزل  ریگارف و  تیعقاو  کی  ناونع  هب  حـلاصم ))  محازت   )) هب هجوت  نانز ,  لـیاسم  هب  یعومجم  شرگن 

تسا حضاو  رپ  و  دور . یم  رامـش  هب  لصا  کی  درادن , دوجو  اه  ـ نآ نامزمه  يافیتسا  ناکما  هک  یعفانم  حلاصم و  يرایـسب  نداد  تسد  زا 
حلاصم هک  تسا  يا  هنوگبوا  یگدـنز  یناسنا و  تایح  دوش . یم  زین  لیاسم  تسد  نیا  لماش  اما  درادـن  نانز  لیاسم  هب  صاصتخا  رما  نیا 

هک يرایسب  يا  ـتـهـ یدود رطاخ مـحـ هب  یمدآ  هک  تسا  یعیبط  دروخ . یم  هرگ  نارگید  ـح  لا ـع و مـصـ فا دار بـا مـنـ ـ فا زا  عفانم هـر یـک  و 
لاح رد  شیوخ  حلاصم  عفانم و  محازت  رد  ناسنا  هراو  ـمـ هو ـت  شاد دهاوخن  یسرتسد  شیوخ  ياهتـساوخ  زا  يا  هدرتسگ  مجح  هب  دراد ,
دوخ هک  يرتمهم  حـلاصم  رطاخ  هب  درخ  یمدوخ  رب  ار  اهنادـقف  اـهتیدود و  يرا مـحـ ـیـ ـس ـت کـه بـ ـسا ور  نیا  زا  تساـهنیرتهب .  شنیزگ 

یگدنز دروآ و  گنچ  هب  ار  يرتشیب  عفانم  ات  دریذپ  یم  شیوخ  هنامیکح  هدارا  هب  ناسنا  هک  تساهمازتلازا  يرای  بـسـ ـت .  ـسا هد  ـ یز ـ گر بـ
ار دوخ  يدرف  يدازآ  رتمهم , حـلاصم  رتشیب و  عفانم  هب  یبایتسد  هزیگنا  هب  یمدآ  یتقو  لاثم  ناونع  هب  درادـن . ناکما  نیا  نودـب  یعاـمتجا 
هک تسا  یعیبـط  دـهد  یم  رارق  يرداـم ))   )) اـی يردـپ ))   )) تیعقوم رد  ار  دوخ  ودـنک  یم  دودـحم  یگداوناـخ  طـباور  بوـچرا  رد چـ
ای و  دـشیدنایب . تسا  شدوخ  صخـش  طو بـه  ـ بر هچنآ کـه مـ هب  طقف  دـناوت  یمن  دروخ و  یم  هرگ  نادـنزرف  حـلاصم  اب  وا  حـلاصم  , رگید
رد دـشاب . دـنبیاپ  دـیاب  دروآ  یمدوجو  هب  تیعقوم  تبـسانم و  نیا  هک  یتادـهعت  هب  اـتعیبط  دریگ  یم  رارق   (( يرـسمه  )) تیعقوم رد  یتقو 

ياههاگیاج ـط و  باور عو  ـی نـ با ـ یزرا لیلحت و  یعامتجا و  تابـسانمو  اهدنویپ  میظنت  رد  دوش . یم  مها  يادف  مهم  هراومه  حلاصم  محازت 
نتـشاد مدـقم  يراذـگ و  تیولوا  موزل   , یعم يدر و جـ ـح فـ لا ـ ـص ناـیم مـ ضراـعت  رد  و  درم , نز و  زا  کـی  ره  یگداوناـخو  یعاـمتجا 

ياهشقن اهتیعقومزا و  کی  ره  هک  یتیولوا  هب  ندرب  یپ  نانز و  لیاسم  حیحـص  تخان  ـ ـش رد  ـت .  فر هدیدان گـ ناوت  یمن  ار  رتمهم  حلاصم 
هکل ـت بـ ـسا هد  هک تـعـیـیـن کـنـنـ تسین  هداوناخ  یتح  ای  صخـش  تحلـصم  طقف  هک  درک  هجوت  تیعقاو  نیا  هب  دیاب  دراد  نادرم  نانز و 

يافیا لیـصحت ,  يرادرهوش ,  هداوناخ ,  تیریدم  دنزرف , تی  ـ بر تـ لاغتـشا ,  نانز ,  یعامتجا  روضح  دوش . ظاحل  دیاب  زین  هعماج  حـلاصم 
تخانـش مهم  دـنراد , یحلاصم  عفانم و  کی  ره  تسد ,  نیا  زا  یلیاسم  و  یگنهرف ,  يداصت و  ـ قا یـسایس ,  فلتخم  ياـهتیعقوم  رد  شقن 

کی مادک  يراددنزرف ))   )) اب لاغتشا ,  ای  لیصحت  نایم  ضراعت  رد  لاثم ,  ناونع  هب  دشاب . یم  تسرد  شنیزگ  يدنب و  تیولوا  حیحص , 
ـت یو ـ لوا تسا  نشور  یعاـمتجا .  ياهیراذگتـسایس  رد  مهو  ینید  نوـتم  رد  ناـنز  لـیاسم  یـسانشزاب  رظن  هـطق  زا نـ مـه  دراد ؟ تیوـلوا 

باختنا يدنب و  تیولوا  ياهکالم  یسانشزاب  هک  تسا  نیا  تسا .  نکممان  ای  لکشم  يرما  كال ,  ـتـن مـ شاد نود  ـنـش بـ یز يد و گـ بـنـ
ـد, هد تروص مـی  هک  ییاهباختنا  دریگ و  یمرارق  هک  ییاهشقن  اهتیعقوم و  ربارب  رد  هراومه  درم  ای  نز  لاحرهب ,  دشاب . صخشم  دیاب  زین 

يراذگشزرا یبایزراو و  تخانش  دروآ . یم  تسد  هب  ار  حلاصم  مادک  دهد و  یم  تسد  زا  ار  یعفانم  هچ  دنک  هسیاقم  هک  تسا  نیا  مهم 
اهدرواتـسد و هـمه  شجنـس  اـب  دـیاب  دوـش , یم  هیـصوت  دا یـا  ـنـهـ ـش ناـنز پـیـ يارب  هـک  یلمع  هاـگیاج  اـهتیعقوم و  اهــشقن , اـهتیلوؤسم ,
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ناغمرا مـی هب  صخش  يارب  هک  يرایـسب  ياهدرواتـسدو  عفانم  ربارب  رد  يرـسمه ))   )) تیعقوم رد  نتفرگ  رارق  دشاب . نآ  ياهتیمورحمزین 
زاب بولطم  ياهتیعقوم  اهتـساوخ و  یخر  هب بـ یبایتسد  زا  صخـش  دراد و  لابند  هب  زین  ار  اهتیلوؤسم  اه و  ـتـ یدود ـی مـحـ خر ار بـ قـهـ دروآ ,

دـهد و یم  تسد  زا  ار  ییاهتیعقوم  دراذـگ . یم  وا  ياپ  شیپ  ار  يدـنمدوس  هلماعم  نینچ  هکدـشاب  یم  وا  رگباسح  لقع  نیا  اما  دـنام  یم 
هد ـ ناو ارف خـ وس  نادب  يرطف  يزیرغ و  تروص  هب  یخرب  هک  ییاهتیع  ـ قو مـ دروآ . ار بـه چـنـگ مـی  ير  هدـش بـهـتـ ینیب  شیپ  ياهتیعقوم 

لومعم ياهزاین  یعامتجا و  حیحـص  تابـسانم  هب  ییوگخـساپ  تهج  رد  وا و  رگباـسح  لـقع  هیـصوت  داـشرا و  اـب  زین  یخرب  و  دوش , مـی 
رگید و يوس  زا  اهتیلوؤسم  اهتیدودحم و  اهتیمورحم و  , وس کی  زا  اهدرواتسد  حلاصم و  همه  هب  عماج  شرگن  اهنت  نیا  دشاب . یم  یگدنز 
ار شیوخ  ياـهییاناوت  تاـناک و  ـ ما ـتـهـا, ـصر زا فـ هنیهب  هدافتـسا  رد  نادرم  ناـنز و  هرهب  دـناوت  یم  هک  تسا  رت  هتـسیاش  تیعقوم  شنیزگ 

 . تسا ناملسم  نز  یعامتجا  یناسنا ,  هرهچ  میسرت  نانز و  لیاسم  تخانش  رد  هجوت  روخرد  یلصا  دوخ  نیا  دنک و  لماک 

تعیرش یتسه و  رد  ریگارف  یلصا  لدع ,  : متشه لصا 

دنوادخ (( )) 27  (( )) نورکذت مکلعل  مکظعی  یغبلا  رکنملا و  ءاشحفلا و  نع  یهنی  یبرقلا و  يذ  ءاتیا  ناسحالا و  لدعلاب و  رمءای  هّللا  نا  ))
هب دیاش  هک  دهد  یم  دنپ  ار  امـش  دراد , یم  زاب  زواجت  رکنمو و  یتشز  زا  و  دهد , یم  نامرف  دنواشیوخ  هب  لام  نداد  ناسحا و  لدـع و  هب 

. (( دراد یگتـسب  نادـب  ملاـع  ماوـق  ییاتـسیا و  هک  تـسا  يا  هیاـپ  تلادـع  (( )) 28  ((. )) ملاـعلا ماوـق  هب  ساـسا  لدـعلا  . (( )) دـییآ دوـخ 
ـط باور ماکحا و  رد  مه  يداقتعا و  دعبرد  مه  تسین  هیاریپ ,  یب  نیتسار و  عیـشت  نامه  زج  يزیچ  هک  بان  مالـسا  ع )   ) یلع نینمؤملاریما 

مان هب  کنیا  هچنآ  يو و  ـ ما مال  ـ ـسا زا  ار  شیوخ  یعامتجا  يرکف  خیرات  لدـع ,  لصا  یگژیو  اب  هعماج ,  تیریدـم  يربهر و  یعامتجا و 
يراج تعیرش  ماظن  هاگتـسد و  رد  مه  عیرـشت و  ماظن  رد  مه  لصا ,  کی  ناونع  هب  تلادع  دزاس . یم  ادج  میناوخ  یم  ییاکیرمآ  مالـسا 

باتک و لازنا  زا  نخس  هک  اجنآ  و  تسا ,  نیوکت  ناهج  هب  رظان  (( 29  (( )) نازیملا عضو  اهع و  ـ فر ءامسلاو  : )) دیامرف یم  هک  اجنآ  تسا . 
موقیل نازیملا  باتکلا و  مهعم  انلزنا  و  : )) دراد اهناسنا  یعامتجا  طـباور  عیرـشت و  ماـظن  هب  هاـگن  دـیوگ  یم  ع )   ) ناربماـیپ هارمه  هب  نازیم 

نسح و قـبـح تینالقع  ملظ و  لدع و  هراب  رد  ار  نشور  الماک  یهاگدـید  یمالک ,  رظن  هطقن  زا  هعیـش  گنهرف  (( 30 ((. )) طسقلاب سانلا 
,و بـا دور را مـی  ـمـ ــش ـیـعـه بـه  ــش يارب  یخیراـت  یعاـمتجا و  یمـالک ,  ثحاـبم  رد  يا  هدــمعزیامت  هـجو  دوـخ  ـن  یا و  دراد , ود  ـن  یا
هب لمع  زج  يزیچ  هک  اهنیا  نایم  یتحار  هب  یلو  هدـش  درو  ـ خر يءار بـ سایق و  یفارحنا  نایرج  اب  تدـش  هب  گـنهرف  نیا  رد  هک  يدو  ـ جو

دننامه هن  تسا .  هتفرگ  تروص  کیکفت  ماـکحا ,  رد  یعرـش  هلدا  زا  یکی  ناون  ناـیم حـجـیـت عـقـل بـه عـ و  تسین ,  یفاـبلایخ  نظ و 
دوخ يور  هب  ار  نون  تالایخ و ظـ برد  دـش و  یتیافک  یب  صقن و  هب  یمالـسا  ماکحا  تاـیلک  لوصا و  ماـهتا  بکترم  ساـیق ,  باحـصا 

يرهطم هّللا  تیآ  دیهـش , هتفگ  هب  هک  دوب  هنوگ  نیدـب  و  تسب .  شیوخ  يور  هب  ار  لـقع  تیجح  باـب  ثیدـح ,  لـها  نوچ  هن  دوشگ و 
هب لقع ,  تیجح  لصا  یلقع و  حـبق  نسح و  لصا  عبطلاب  و  يرمالا ,  سفن  دـساف  حـلاصم و مـ زا  ماکحا  تیعبت  لصا  و  لدـع ))  لـصا  ))
 . تفایزاب یمالـسا  هقف  رد  ار  شیوخ  ياج  لدع ))   )) لصا هر  ـ خالا و بـ ـد . ـش ـتـه  خا ـنـ ـشر ـیـعـی مـعـتـبـ ـش ـی  مال ـ ـسا هقف  يانبریز  ناونع 
وا رب  زیچ  هچ  دید  دـیاب  هک  تسا  مالـسا  ياهـسا  زا مـقـیـ ـت  لاد ـل عـ ـصا  : )) تسا هتـشون  هدـق )   ) يرهطم دیهـش  هک  هنوگ  نامه  (( 31 ))

هچنآ هکلب  تسا ,  لدع  هتفگ  نید  هچنآ  هک  تسا  نیا  هن  تالولعم ,  هلسلس  رد  هن  تسا  ماکحا  للع  هلس  ـلـ ـس رد  تلادع  دوش . یم  قبطنم 
هلءاسم هب  یلیـصفت  نتخادرپ  ياـج  کـنیا  (( 32  . (( )) نید يارب  تسا  تلادـع  ندوـب  ساـیقم  ینعم  نـیا  دـیوگ . یم  نـید  تـسا  لدـع 

ياهدومنهر ینید و  نوتم  هب  هعجارم  اب  اما  تسین  یعامتجا  تابـسان  باور ط و مـ میظنت  رد  هقف و  رد  سایقم  کی  ناونع  هب  تلادـع ))  ))
يدر ياـهتیلوؤسم فـ قوقح و  ماـکحا و  هیا  ـمـ نا ناو جـ لد بـه عـنـ ـل عـ ـصا ـمـیـتـی کـه  ها ناو بـه  مـی تـ ع )   ) نید ءاـیلوا  میرک و  نآرق 
تسا ینیناوق  ماکحا و  همه  يارب  یعط  یبوچراچ قـ  , مکاح لصا  ماع و  نوناق  کی  ناونع  هب  تلادع  درب . یپ  یعامتجا ,  ـی و  گداو ـ نا ,خـ

 ((: تسا تلادـع  هب  ماـکحا  تاـیح   : )) میناوـخ یم  ع )   ) نینمؤـملاریما نخـس  رد  دـهد . یم  لکـش  ار  یعاـمتجا  تابـسانم  طـباور و  هک 
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بلاق رد  یتح  یعامتجا  هنالداعریغ  ماظن  زا  يا  هرهچ  هئارا  هعماج و  رد  هناـملاظ  طـباور  ـمـیـت  کا حـ (( 33  ((. )) ماکحالا ةایح  لدعلاب  ))
ـخـت و یر ور  رد هـم فـ ار  نآ  ص )   ) مرکا ربماـیپ  ع )   ) ماـما هتفگ  هب  هک  یماـظن   , تسین تیلهاـج  ماـظن  زج  يزیچ  ینید ,  ياـهت  ـ ـشادر بـ

هنوگچ (ص )  ادخ لوسر  هریس  دیسرپ : (ع )  رقاب مامازا  ملس  دمحم بـن مـ تفر .  دهاوخ  نایم  زا  زین  جع )  ) دمحم لآ  مئاق  تلود  روه  ـ ظا بـ
درک و هئارا  هعماـج  یلهاـجراتخاس  لـباقم  رد  (ص )  ربماـیپ هک  يا مـی کـنـد  ـه  نـالدا ما عـ راـتخاس و نـظـ هب  هراـشا  ع )   ) ترـضح دوـب ؟

تلءا ـ ـس : )) دـیامن یم  نیزگیاـج  هنـالداع  یطباور  دـنز و  یم  مه  هب  ار  هنـالداعریغطباور  نیا  روهظ  ماـگنه  نـیـز , ع )   ) ترـضح حـجـت
ماق اذا  ع )   ) مئاقلا کلذک  لدعلاب و  سانلا  لبقتسا  ۀیلهاجلا و  یف  ناک  ام  لطبءا  لاق :  ص ؟)   ) هّللا لوسر  ةریس  تناک  ام  و  (ع :)  رفعجابءا
نز نایم  هنالداع  طباور  میظنت  نانز و  لیاسم  تخانش  رد  (( 34  . (( )) لدعلا مهب  لبقتسی  و  سانلا ,  يدیا  یف  ناک  امم  ۀندهلا  یف  ام  لطبی 

سایقم کی  لدـع ,  لصا  یگداوناخ  طباور  میظنترد  هژیوب  هعماج و  يونعم  يدام و  تاناکما  اهـشقن و  اهتیعقوم , زا  يرو  هرهبرد  درم , و 
رارق ـیـد  کءا درو تـ مـ طرش , کی  ناونع  هب  نارـسمه  نایم  تلادع  تیاعر  موزل  صوصخ  رد  میرک  نآرق  هچنآ  تسا .  یـسا  ـ ـسا ریگارف و 

اولدـعت الءا  متفخ  نا  و   : )) تسا هدـش  هنالداع  طـباور  هب  طورـشم  يرـسمه  دـنچ  تیعقوم  رد  نتفرگ  رارق  تسا .  هنومن  کـی  تسا  هداد 
 : تسا نیا  رگید  هیآ  تسا .  هدمآ  هقف  رد  هک  تسا  هدش  تلادع  نیا  زا  صاخ  يریـسفت  رگید  هیآ  هنیرق  هب  دن  هـر چـ (( 35  ((. )) ةدحاوف

(( 36  ((. )) ۀقلعملاک اهورذتف  لیملا  لک  اولیمت  الف  متصر  ءا و لـو حـ ـنـسـ لا او بـیـن  ـ لد نا تـعـ او  و لـن تـسـتـطـیـعـ ))

یقالخا ياهتمارک  مدقت  هعماج ,  درف و  مهن : لصا 

ارم دـنوادخ  ار کـه  چـ ـی ,  قال ـ خا ياهتمارک  هب  داب  امـش  رب   ( ص  ) مرکا ربمایپ  (( 37 (( )) اهب ینثعب  هّللا  ناف  قالخالا  مراـکم  عـلـیـکـم بـ ))
 . منک لماک  ار  یقالخا  ياهتمارک  ات  مدش  ثوعبم  نم   ( ص  ) مر ـ کا ربمایپ  (( 38  (( )) قالخالا مراکم  ممتال  تثعب  امنا  . )) داتسرف نآ  يارب 

دشاب و رتهب  شا  هداوناخ  يارب  هک  تسا  یسک  امش  نیرتهب   ( ص  ) مرکا رب  ـ ما پـیـ (( 39  (( )) ـلـی هال مکریخ  انءا  هلهال و  مکریخ  مکریخ  ))
اب ود  نآ  شجنس  هک  دنتسه  يا  هلوقم  ود  یقالخا ,))  ياهشزرا   )) و یقوق ))  يا حـ ـهـ ـشزرا  . )) متـسه ما  هداوناخ  يارب  امـش  نیرتهب  نم 

كار ـتـ ـشا هو  ـ جو زیامت و  هوجو  تسیچ ؟  قالخا  هلوقم  قوقح و  هلوقم  هصخـشم  اـساسا  هکنیا  دـبلط . یم  ار  يدـنچ  ثحاـبم  رگیدـکی ,
و قوقح ))   )) نایم يا  هطبار  هچ  اساسا  هکنیاو  تسیچ ؟  ود  نیا  زا  کی  ره  فدـه  ورملق و  عوضوم و  تسا ؟  مادـک  اهـشزرا  نیا  نا  مـیـ
رد لـصا  کـی  ناوـنع  هب  ثحب  نیا  رد  هچنآ  تسین .  اـهنآ  ـتـن بـه  خادر ياـج پـ کـنیا  هک  تسا  ییاهـشسرپ  دراد ؟ دوـجو  قـالخا ))  ))

طباور و تخانـش  رد  هک  تسا  یثحابم  ياضف  اهیریگ و  تهج  نایم  کیکفت  موزل  ـیـد بـر  کءا ـت تـ ـسا رظن  دروم  ناـنز  لـیاسم  تخاـنش 
طباور رد  یقوـقح  ياـهزرم  نـییعت  دریگ . یم  تروـص  طـباور  نـیا  مـیظنت  رد  يرـسمه و  طـباور  هزوـح  رد  هژیوـب  درم , نز و  تابـسانم 

چیه نآ  ترورـض  هک  تسا  ـی  عو ـ ـضو ـد مـ نراد ـعـه  ما داحآ جـ زا  کی  ره  هک  یقوقح  اهـشقن و  اـهتیعقومظفح و  تهج  رد  یعاـمتجا و 
ریبعت هب  تسا و  هتخادرپ  نآ  هب  يا  هداعلا  قوف  مامتها  اـب  تفارظ و  تقد و  هب  زین  سدـق  تعیرـش مـ دـشاب و  دـیدرت  دروم  دـناوت  یمن  هاـگ 
نییعت دـنمزاین  هراومه  هعما  جـ (( 40  ((. )) شدـخلا شرا  یتح   ,)) تسا هدـش  نیعم  زین  یئزج  شارخ  کی  تراـسخ  یتح  تاـیاور  یخرب 

هب یقالخا  ياهشزرا  واهتمارک  رب  هیکت  اب  اهنت  ار  هعماج  ناوت  یمن  تسا و  یقوقح  ياهشزرا  تخانـشو  یقوقح  حیرـص  نشور و  ياهزرم 
دـشخب و یم  لکـش  ار  هعماج  یعامتجا  طباور  تابـسانم و  هک  ییاهزرم  اه و  ـ بو ـ چرا ـ چو قو  هک حـقـ تسین  يدـیدرت  و  دـناسر , ناـماس 

یقالخا ياهـشزرا  اـب  هسیاـقم  رد  هعماـج ,  تیریدـم  یعاـمتجا و  رظن  هطقنزا  عومجم  رد  دـنک , یم  نیمـضت  ار  حیحـص  تابـسانم  ظـفح 
رترب تلادـع  دندیـسرپ : ع )   ) نینمؤملاریما زا  یتقو  هک  نانچ  تسا ,  رادروخرب  يرتـالاب  شزرا  راـبتعا و  تیمها و  زا  يدرف ,  ياـهتمارکو 

و دروآ , یم  نوریب  یلـصاریسم  زا  ار  اـهنآ  دوج ))  )) و دـهد , یم  رار  شدو قـ هاـگیاج خـ رد  ار  روما  تلادـع ))  :)) دوـمرف دوـج ؟ اـی  تسا 
مدقت زا  دـیاش  و  (( 41  . )) تسا رترب  تلادـع  نیارباـنب  تسا ,  هژیو  يا  هضراـع  (( دوـج  )) و تسا ,  ـیـر  گار ماـع و فـ يرگتـسایس  تلادـع 

اب یلو  دوش . هدافتـسا  تیولوا  تیمها و  نیمه  زین  ناـسحالا ))  لدـعلاب و  رمءاـی  هّللا  نا   )) هفیرـش هیآ  رد  ناـسحا ))   )) رب لد ))  عـ )) ـر کذ

نانز لیاسم  تخانشرب  زا 25يدمآرد  هحفص 20 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


تابـسانم طباور و  زین  يدر و  كو فـ ـلـ ـس شزرا  هک  تسین  يدـیدرتدراد  دوجو  یقالخا  شزرا  لمع و  يارب  هک  اهیگژیو  یخرب  هب  هجوت 
یلاعت زا  یکاح  تسا و  رتشیب  تسا ,  هتفرگ  تروص  نارگ ,  ـ ید قو  هب حـقـ زواـجت  نودـب  یقـالخا و  ياـهتمارک  ساـسا  رب  هک  یعاـمتجا 

ياهتمارک ققحت  دـشخب . یم  یـصاخ  تفاطل  یمرگ و  یعامتجا ,  طباور  تاـب و  ـ ـسا ـت کـه بـه مـنـ ـسا ییاـه  هزیگنا  ماکحتـسا  یحور و 
نانچ یقوقح  شزرا  هک  یلاح  رد  دـهد  یم  لیکـشت  ار  یقالخا  لمع  حور  عقاو  رد  هک  تسا  یـصاخ  هزیگنا  تی و  ور نـ رد گـ ـی  قـال ـ خا

هب اهنت  نآ  تیاعر  دریگ و  ماج  ـ نا ـب مـعـیـنـی  لا ـکـل و قـ ـش رد  یقوقح و  نیزاوم  قبط  راـک , هک  دراد  نیا  هب  یگتـسبطقف  دـنا  هتفگ  هک 
زین یقالخا  هزیگنا  هارمه  دناوت  یم  یقوقح  راتفر  هک  تسا  حضاورپ  (( 42  . )) يونعم یحور و  لماکت  هن  تسا و  یعامتجا  حلاصم  رطاخ 

ياهـشزرا هب  مازتلا  زا  هتـساخرب  زین  یقوقح  ياهیدـنبیاپزا  يرایـسب  هک  نا  چـنـ ـت .  ـشاد ـد  هاو یقـالخا هـم خـ شزرا  هجیتن  رد  هکدـشاب 
تابـسانم حیحـص  يریگ  لکـش  نآ و  نـالک  لکـش  رد  هعماـج  تیرید  مـ ـت .  ـسا دار  ـ فا ـی  نورد ـی و  نا ـ ـس يا نـفـ ـتـهـ مار ـی و کـ قـال ـ خا

 , یقوقحرظن هطقن  زا  هدش  فیرعت  هتفای و  ماظن  الماک  یهاگتـسد  زا  يرادروخرب  نودب  یقوقح و  يدنم  هطباض  نودب  دـنچ  ره  یعامتجا 
هک تسا  ییاهشزرا  یقالخا و  ياهتمارک  شرتسگ  میکحت و  تسارظن  درو  ـلـی مـ ـصا ـی و  لا فده مـتـعـ ناونع  هب  هچنآ  اما  درادن  ناکما 

طباور نییعت  نیاربا  بـنـ دنریگ . یم  تمدـخ  هب  یحورو  یقالخا  ياه  هزیگنا  اهـشزرا و  ساسا  رب  اهن  ـش تـ یو ـط خـ باور رد  ـعـه  ما ـ جدا ـ حآ
عوضوم کـی  نادرم ,  اـی  نا  ـ نز قو  زا حـقـ عا  ـ فد ـا و  هزر نییبت مـ رب  دـیکءات  یگداوناـخطباور و  هزوح  رد  هژیوب  درم  نز و  ناـیم  یقوقح 

. دوش هتخیمآ  مه  هب  ثحبم  ود  نیا  دیابن  تسا و  رگید  عوضوم  یصخشطباور ,  رد  شیوخ  قوقح  زا  هدافتسا  رب  دیکءات  هیصوت و  تسا و 
ـت کـه سا ير  يزیرغ و فـطـ تمحر ))   )) و تدوم ))   )) نامه  , يرـسمه طباور  هداوناخ و  طیحم  رد  درم  نز و  نایم  یناسنا  هطبار  ساسا 

يز نآ چـیـ ـا  ما ـت  ـسا در  ـ مو نز  زا  ـی هـر یـک  قو تمرح حـقـ ظفح  هطبار ,  نیا  درواتـسد  لقادـح  میتفگ .  نخـس  نآ  هراب  رد  رتش  پـیـ
رد یقالخا  ياهتمارک  میکحت  دراد  رارق  تیمها  لوا  ـه  جرد رد  ـد و  نا هد  ـ ـش هد  ـ ناو ـ خار نآ فـ هب  زیچ  ره  زا  شیب  رهوش , مه  نز و  مه  هک 

شـالت دـیاب  تسا و  ترورـض  کـی  اـهزرم  دودـح و  قوقح و  هب  رهوش  نز و  هژیوب  ـعـه  ما يزا جـ ـ ـسا ـنـ ـشآ تسا .  رگیدـکی  اـب  طـباور 
يا ـ هزر ندا بـر مـ ـتـ ـس ـ یا قـیوشت بـه  ود و  نآ  ناـیم  یقوـقح  لـباقتم  طـباور  يارجارب  هیوـسکی  دـیکءات  اـما  درک  هنیمز  نیا  رد  يرایـس  بـ
عون سح  تیوقت  وفع , عضاوت ,  راثیا , نوچمه  یقالخا  ياهتمار  اب کـ هک  تسین  يزیچ  یقوقح ,  کشخ  تابـسانم  می  ـی و تـحـکـ قو حـقـ

رایـسب شخب  هک  تسا  نیا  دـشاب . هتـشاد  لـماک  یگنهاـمه  يراـکمه ,  هیحور  تیوـقت  و  ملح ,  ربـص و  تفوـطعو ,  یناـبرهم  یتـسود , 
یم یحورو  یقالخا  ياهـشزرا  اـهتمرکم و  شرتسگ  تیوقت و  تهج  رد  ع )   ) نید ءاـیلوا  ياـهدوم  ـنـ هر ـنـی و  ید نو  زا مـتـ يا  هدرتسگ 
زین نز  دراد . یصاخ  فیاظو  یقوقح  رظن  هطقن  زا  رهوش  میتسه .  تیولوا  نیمه  دهاش  زین  یگداوناخ  نورد  يرسمه و  ـط  باور رد  دشاب .

هدافتـسا مدـع  رب  قفاوت  یتح  ددرگ , یمرب  نانآ  یقالخا  قفاو  اهنآ و تـ طباور  هب  زیچ  همه  اما  دراد . یـصخشم  ياهتیلوؤسم  تهج  نیا  رد 
نینچ ـنـ یا و  درادـن . رارق   , یقوقح هیلوا  بوچراچ  رد  هک  اـهزیچ  يرایـسب  زا  ندـش  رادروخرب  سکعلاـبای ,  ینوناـق و  یعرـش و  قوقح  زا 

دور و یم  رامش  هب  یتورم  یب  زا  يا  هنوم  هناخ نـ زا  جراخ  رد  رهوش  ندیباوخ  وس  کی  زا  ع ,)   ) ماما نخـس  رد  لاثم ,  ناونع  هب  هک  تسا 
 , تسا رتـشیب  تداـب  لا عـ ـ ـس زا یـک  نز ,  يار  نآ بـ شزرا  ـد , هد شیوخ مـی  رهوش  تسد  هب  نز  هک  یبآ  ناوـیل  کـی  رگید  فرط  زا 

يرهش دنک  یم  باریـسار  شیوخ  رـسمه  هک  راب  ره  لباقم  رد  دنوادخ  و  دنامب , رادیب  تدابع  هباهبـش  درادب , هزور  اهزور  هک  یلاس  کی 
 . هلهءا هیف  يذلا  رصملاب  هلزنم  نع  لجرلا  تیبی  نءا  ةورملا  يذب  کله  : )) دشخب یمار  وا  هانگ  تصـش  دنک و  یم  اپرب  وا  يارب  تشهب  رد 

ۀبرش لکب  اهل  هّللا  ینبی  اهلیل و  مایق  اهراهن و  مایص  ۀنس  ةدابع  نم  اهل  اریخ  ناک  الا  ءام  نم  ۀبرـش  اهجوز  یقـست  ةءارما  نم  ام  (( )) 43 (( ))
قوقح میـسرت  یـسانشزاب و  ناـنز و  لـیاسم  یـسرر  رد بـ ـن  یار ـ با بـنـ (( 44  . (( )) ۀـئیطخ نیتس  اهلرفغو  ۀـنجلا  یف  ۀـنیدم  اـهجوز  یقـست 

. درک هجوت  يروحم  لصا  کی  ناونع  هب  دیاب  یقالخا  ياهشزرا  اهتمارک و  تیولوا  مدقت و  هلءاسم  هب  هداوناخ 

ترخآ هاگرذگ  ایند , : مهد لصا 
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ضرالا و مـا تاو و  ـمـ ـس ـ لا هّللا  قلخ  ام  مهـسفنءا  یف  اورکفتی  مل  وءا  نولفاغ ,  مه  ةرخـالا  نع  مه  ایندـلا و  ةاـیحلا  نم  ارهاـظ  نوملع  یـ ))
ربخ ار  ایند  یگدـنز  زا  يرهاظ  طقف  ناـن  ـ یا (( )) 45  (( )) نورفاکل مهبر  ءاقلب  سانلا  نماریثک  نا  یمـسم و  لـجءا  قحلاـب و  ـالا  اـم  بـیـنـهـ
ابو قح  هب  زج  دـیرفاین  ار  نیمز  اهنامـسآ و  دـنوادخ  ناشدوخ ؟  رد  دـندرکن  هشیدـنا  ایآ  دـنلفاغ . ترخآ  زا  اـهنیا  هک  یتسار  هب  دـنراد و 

كالم کی  ناونع  هب  هک  یلصا  نیر  ـ خآ دنرادن )) . نامیا  شیوخ  راگدرورپ  تاقالم  هب  تبـسن  مدرم  زا  يرایـسب  یلو  صخـشم ,  ینایاپ 
نآ هب  هراشا  ای  هتخادرپ و  نآ  هب  نآرق  تایآ  موس  ود  زا  شیب  هک  تسا  یتقیقح  میراد  دیکءات  نآ  رب  نانز  لیاسم  تخانـش  یـسررب و  رد 

ناوت یمایآ  تعیرـش ,  نید و  هب  یعومجم  شرگن  رد  دراد . شیپ  رد  هک  تسا  يا  هدـنیآو  ناهج  ناـسنا و  هب  اـم  شرگن  عون  نآ  و  دراد .
نآ هب  نینمؤم  نیت  ـ ـسار نامیا  دـنک و  یم  یفرعم  نآرق  هک  يا  هلـضاف  هنیدـم  یعامتجا  راتخاس  تع و  ـ یر ـ ـش يا  ـ هزر دود و مـ ماکحا و حـ

هاگرذـگ ایند  هک  میتفریذـپ  رگا  تسا ؟  ترخآ  ناهج  زا  عطقنم  الماک  هک  درک  لیلحت  وجتـسج و  ییاـضف  رد  ار  دـشوپ  یم  لـمع  هماـج 
هیامتسد زین  تعیرشو  نید  دزادرپ و  یم  دوخ  ياه  هتشک  ـت  شادر هب بـ ناسنا  هک  تسا  هنادواج  یلصف  رازتشک  ام  یگدنز  تسا و  ترخآ 

تـسا یمدآ  باختنا ))   )) و رایتخا ))  )) نیا تسا و  هنادواج  یناهج  هب  یبایهار  يارب  غورفر  ـی پـ غار و چـ کیرات ,  هاگرذـگ  نیا  زا  روبع 
ـف و یر قو تـعـ ماـکحا و حـقـ تعیرـش ,  هاگتـسدزا  ناوـت  یم  اـیآ  دـنک , یم  صخـشم  تشونرـس ,  گرزب  زور  رد  ار  وا  هاـگ  ـ یا کـه جـ
هتشذگ و رد  یهلا  نایدا  هک  تس  يد نـیـ ـ یدر تـ تفرگن ؟  رظن  رد  ار  ترخآ  ناهج  اب  وا  لامعا  ناسنا و  تبسنو  داد  هئارا  لقتسم  يریـسفت 
دنا و هدوب  ایند  نیمه  رد  هجرد ,  نیرتالاب  رد  هعماج  درف و  تمالس  هلضاف و  هنیدم  و  بیط ))  تایح   )) داجیاددص رد  تیاهن ,  رد  مالـسا 

یب تق  نامه حـقـیـ یلصا  ییاهن و  فده  هک  تسا  نشور  اما  دشاب , یم  زین  هلحر  رد هـمـیـن مـ نا  ـسـ نا تدا  ـعـ ـس نماض  یهلا ,  تیاده 
نیا دنا و  هتشاد  فورصم  نآ  هب  نداد  هجوت  رد  ار  شیوخ  یلصا  شالت  تمه و  ینامـسآ ,  ياهباتک  و  ع )   ) یهلا ءایبنا  هک  تسا  ییاهتنم 

نآرق و شریذـپ  رـشب , تداعـس  تیادهریـسم و  اـهنت  تسا .  هتفاـی  صاـصتخا  تقیقح  نیا  هب  نآرق  تاـیآ  مجح  نیرتشیب  هک  تسا  نینچ 
رد یعقاو  بولطم و  تداعـس  زا  ار  هعماج  ناسنا و  مه  رگید , ياههار  دـنک . یم  یفرعم  یهلا  بات  تسا کـه کـ یهار  هب  نداـتفا  مالـسا و 

تقیقح هد  ـ ید ـتـن  ـس ور بـ نیبرهاـظ و فـ مشچ  ندوـشگ  دزاـس . یم  مورحمدـیواج  تداعـس  نآ  زا  ار  اـهنآ  مه  دراد و  یم  زاـب  اـیند  ـن  یا
یگدـنز یهد  ناماس  اهنت  دـنرگن و  یم  ناهج  ناسنا و  هب  يدام  الماک  يرظنم  زا  هک  تسا  یتانایرج  اههار و  هب  نداتفا  رد  درواتـسد  , رگن

یم شیوـخ  تمه  ههجوار  تعیبـط  مـسج و  گـنت  نادـنز  رد  یعاـمتجا  يدرف و  تداعـس  دـشر و  هعـسوتو و  شیاـسآ  هاـفر و  يداـم و 
ار يوی  ـ ند ـی  گد ـ نز زا  ییامن  طقف  نولفاغ ))  مه  ةرخالا  نع  مه  ایندـلا و  ةایحلا  نم  ارهاـظ  نوملعی   )) نآرق هتفگ  هب  هک  یناـنآ  دـننادرگ .

 (( تفرعم )) رد نانیا  دـنراد . ار  یتسه  قیاـق  ند حـ ـ ید مشچ  هن  دـننک و  یم  دوخ  رد  هشیدـنا  هن  دـنلفاغ . ترخآ  ناـهج  زا  دـنراد و  غارس 
تعیرش و نایم  هجیتن ,  رد  ناهج و  نآ  ناهج و  نیا  نای  ـی کـه مـ تا ـبـ ـسا ـد بـه مـنـ ـسر هچ  و  رگید , یناهج  هب  دسر  هچ  دنناوتان , شیوخ 

دنب رد  دـنرادن و  غارـس  يا  هتـسوپ  زج  یتسه  زا  یمان و  زج  تقیقح  زا  هک  نیبرهاظ  ياه  هشیدـنا  اهمـشچ و  اـیآ  دراددوجو . یتسه  همه 
اب دنـشاب ؟ نانآ  ياشگهار  نانز و  لیا  ـ ـس نز و مـ تیـصخش  فرعم  دـنناوت  یم  دـنا  هدـمآ  راتفرگ  شیوخ  یتسرپ  هدام  تالایخ  ماـهوا و 

قلخ مهتدهـشءا  اـم  : )) دـشاب هدـش  هتفرگ  نآ  رب  هاوـگ  یمدآ  هک  تـسین  يزیچ  تـقلخ ,  رارـسا  یهاـگآ ؟  نیمادـک  ینیبناـهج و  مادـک 
سفن حلاصم   )) هب نآ  زا  هک  تسا  یعقاو  یحلاصم  عبات  ماکحا  هک  يد نـیـسـت  ـ یدر تـ (( 46  ((. )) مهسفنا قلخ  ضرالا و ال  تاوامسلا و 

رد ـح  لا ـ ـص همه مـ ایآ  دـنیب و  یم  یمدآ  نیبرهاـظ  مشچ  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  تحلـصم  همه  اـیآ  ـی  لو ریبعت مـی کـنـیـم ,  يرمـالا )) 
. درک لیلحت  ریـسفت و  حـلاصم  نیمه  بوچراچ  رد  ار  یقوقح  ياهزرم  ماکحا و  همه  ناوتب  ات  دوش  یم  هصـالخایند  نیا  رادـیاپان  ـع  فا مـنـ

راتفرگ زج  يا  هجیتن  و   , تسین هتفریذـپ  تسا و  راکـشآ  ینیب  هاتوک  کـی  رما  نیا  ینید ,  یـسانش  تفرعم  بوچراـچ  رد  هک  تسا  نشور 
نو عبانم و مـتـ سدقم ,  تعیرـش  تشاد و  دهاوخن  قطنم  یب  ياهیزادرپلا  ـیـ خو ـه  ـش ـ یر تا بـی  ـیـهـ جو تالیوءات و تـ لیو  هاچ  هب  ندـمآ 

یسک  )) هچ تسد  رد  ات  ـد , مآ ـد  هاو ـ خرد یلیامشو  لکش  ره  هب  هک  درک  دهاوخ  مرن  یموم  هب  لیدبت  ار  هلدا  صو  ـ ـص ـنـی و حـتـی نـ ید
قوقح هیمالعا  نانززا ,  ضیعبت  عفر  یناهج  نویـسناو  کـنـ ـر , ـش قو بـ زا حـقـ عافد  نامزاس  دوش , دراو  نآ  رب  يراـشف ))   )) هچ دـشاب و  (( 
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ار ودره  ترخآ ,  ایند و  هک  تسا  ینید  مالسا  هکنیا  لصا  نیا  رد  نخـس  هصالخ  تسد .  نیا  زا  ییاه  هکرعم  و  یناهج ,  نیون  مظن  رـشب ,
ـعـیـت قاو کی  ناونع  هب  ار  ترخآ  ناهج  يدبا و  تداعسام  رگا  تسا .  هدرک  یفرعم  ظا و  ـط بـا هـم لـحـ بر رد  گنهامه و  يا  هنوگ  هب 
ماـکحا و نیناوـق و  رد  نآ  یـساساریثءا  میناوـت تـ یمن  دـشاب , دـناوت  یمن  دـیابن و  زین  نیا  زا  ریغ  هک  ناـنچ  میتفریذـپ  گرزب  تق  و حـقـیـ

تـسا یناهج  ناسنا و  سدقم ,  تعیرـش  هاگت  ـ ـسا خـ ـم .  یر هد بـگـیـ ـ یدا ار نـ یگدنز  فلتخمداعبا  اهناسنا و  طباور  یعامتجا و  تابـسانم 
ملاع هنایـشآ  رد  يزور  دـنچ  هک  تسا  توکلم ))   )) غاب غرم  یمدآ ,  دوش و  یمن  ـه  ـصال رـس مـی بـیـنـیـم خـ مشچ  اب  کنیا  هچنآ  هب  هک 

یف کسم و  هماتخ   . )) تسین هنایشآ  نیا  هیامتسد  طقف  تسا  هدش  هداد  وا  هب  هک  یتع  ـ یر ـت و شـ یاد ـ هو ـت  ـسا هدر  قار کـ ـ تا مـلـک ))  ))
(( 47  ((. )) نوسفانتملا سف  انتیلف  کلذ 

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 ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com
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