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تایاور تایآ و  هاگدید  زا  باجح  فافع : میرح 

باتک تاصخشم 

تیعـضو يدیـشر . نیـسح  تایاور /  تایآ و  هاگدـید  زا  باـجح  فاـفع : میرح  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و  نیـسح  يدیـشر ، هسانـشرس : 
؛ ) مکی یس و  پاچ   ) لایر  16000 کباش :  160ص . يرهاظ :  تاصخشم  قحلانایب 1388 . مق  رشن :  تاصخشم  تساریو .]؟  : ] تساریو
؛ ) مکی لهچ و  پاچ   ) لاـیر  18000 978-964-2851-17-1 ؛  لایر :   18000 مهن 964-8483-48-2 ؛ :  یـس و  پاچ  لایر   18000

پاچ تشاددای :  1385(128ص .). نابزار ، یلبق : پاچ  تشاددای :  موس  لهچ و  پاچ   ) لایر  20000 مود ؛  لهچ و  پاچ   ) لایر  20000
 : تشاددای . 138 ؟ : مکی لهچ و  پاچ  تشادداـی :  ملهچ . پاـچ  تشادداـی :  . 1386 مهن : یـس و  پاچ  تشادداـی :  . 1387 مـکی : یس و 

هارمه تاـیاور  تاـیآ و  هاگدـید  زا  باـجح  فاـفع : میرح  دـلج : يور  ناونع  تشادداـی :  . 1389 موـس : لـهچ و  مود و  لـهچ و  پاـچ 
تایاور تاـیآ و  هاگدـید  زا  باـجح  دـلج :  يور  ناونع  سیونریز . تروص  هب  هماـنباتک  تشادداـی :  یگنهرف . تاـقباسم  هژیو  تـالاوس 

 : هرگنک يدــنب  هدر  باـجح  عوـضوم :  مالــسا  یبهذــم --  ياـههبنج  تـفع --  عوـضوم :  یگنهرف . تاــقباسم  هژیو  تــالاوس  هارمه 
1306331 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/632 ییوید :  يدنب  هدر  BP250/55/ر5ح4 1388 

همدقم

صخألاب رانا  ناتـسدهش  يادهـش  ءالبرک  تشد  يادهـش  هب  و  (ع ) نیـسح ماما  ءادهـشلادیس  ترـضح  هب : میدـقت  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
نودهتجملا هقح  يدوی  نوداعلا و ال  هإمعن  یـصحی  نولئاقلا و ال  هتحدم  غلبی  يذلا ال  هللادـمحلا  (ع ) یبتجم نسح  ماما  كرهـش  يادـهش 

دودمم لجا  دودعم و ال  تقو  دوجوم و ال  تعن  دودحم و ال  دح  هتفـصل  سیل  يذلا  نطفلا  صوغ  هلانی  ممهلا و ال  دعب  هکردـی  يذـلا ال 
هلآ دمحم و  نیلسرملا  ءایبنالا و  متاخ  یلع  مالـسلا  هولـصلاو و  هضرا  نادیم  روخـصلاب  دتو  هتمحرب و  حایرلا  رـشن  هتردقب و  قئالخلا  رطف 

تاولص نیعمجا  هلآ  دمحم و  نیلسرملا  ءایبنالا و  متاخ  یلع  مالـسلا  هولـصلا و  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  نیعمجا 
خیرات لوط  رد  اهیتخـس  اهجنر و  لـمحت ، رایـسب و  تاـمحز  ینارون ، ینامـسآ و  ياـهباتک  یهلا ، ناگتـشرف  ناربماـیپ ، نیعمجا . مهیلع  هللا 
تخـس لمحت  اب  ملاع  راگدرورپ  هداتـسرف  نارازه  تسا . هدوب  رـشب  تداعـس  لماکت و  يارب  العا  َّلج و  قح  ترـضح  ناگدیزگرب  طسوت 

زا یمدآ  هک  دندرگ  یم  ثعاب  یگدنز  لوط  رد  هک  یعناوم  ندرک  فرطرب  ناسنا و  حالصا  رد  یعـس  رایـسب  يروبـص  تالکـشم و  نیرت 
اب ندـش  انـشآ  يارب  هک  میتسه  ام  لاح  دـنداد و  ماجنا  هجو  نسحا  هب  ار  دوخ  ياه  تیرومأم  فیاظو و  اهنآ  دوش . جراخ  میقتـسم  طارص 

دوخ طقف  سپ  مینک ، یهاتوک  ریسم  نیا  رد  رگا  مینادب  میرادرب و  راوتسا  ار  اهمدق  یتسیاب  یلماکت  ریس  هب  تبسن  یقاتشم  تیاده و  ریـسم 
هچ تسا . یتایح  يرورـض و  مهم  نیا  يارب  ینید  ینابم  زا  حیحـص  كرد  تسرد و  مهف  میا . هدناسر  یتخبدـب  تواقـش و  تکاله ، هب  ار 
اب ناشیا  ییانـشآ  مدع  یلو  دنـشک  یم  هارمه  هب  ار  نید  مچرپ  اج  همه  دـنرادنپ و  یم  رادـنید  ار  دوخ  هک  یناسک  دنـشاب  دـنا و  هدوب  اسب 

دش و انـشآ  نآ  طباوض  اب  درک و  كرد  ار  نید  یتسیاب  تسخن  هلحرم  رد  سپ  تسا . هدـش  نارگید  دوخ و  یهارمگ  ثعاب  ینید  طباوض 
اب فلاخم  نتـشادرب و  تداعـس  هار  رد  مدـق  هک  مینادـب  میزاس و  ایهم  هدامآ و  ار  دوخ  اه  هماـنرب  نیا  ققحت  ماـجنا و  يارب  مود  هلحرم  رد 

هارمه هب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  هک  یهلا  تاروتسد  هب  لمع  ینید و  ضئارف  ماجنا  ناطیـش و  زا  يرود  یـصاعم و  كرت  یناسفن و  ياهاوه 
لمحت سپ  میناد  یم  یلاع  ار  دصقم  نوچ  یلو  دشاب . هتشاد  هارمه  هب  ار  دوخ  صاخ  ياهیتخـس  لحارم  زا  يرایـسب  رد  تسا  نکمم  دراد 

ناونع هب  مالـسا  تسا . رادروخرب  يا  هژیو  هاگیاج  زا  مالـسا  نیبم  نید  رد  شـشوپ  باـجح و  دـشاب . یم  شخب  تذـل  نیریـش و  اـم  يارب 
شـشوپ تیاعر  مدـع  یتفع و  یب  یباجح و  یب  اهنآ  همـشچرس  هک  یتاـفارحنا  زا  هعماـج  يریگولج  درف و  ظـفح  يارب  یهلا  نید  نیرخآ 

يارب مالـسا  دـشاب . یم  نز  درم و  زا  معا  رـشب  دارفا  همه  لماش  لمعلاروتـسد  نیا  هک  تسا  هداد  مدرم  هب  ار  يا  هماـنرب  دـشاب  یم  حـیحص 
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تایحور مسج و  اب  بسانتم  زین  نارتخد  نانز و  يارب  دـنک و  لمع  روتـسد  نآ  هب  یتسیاـب  ناملـسم  هک  تسا  هداد  رارق  ار  یـششوپ  نادرم 
فیاظو اب  بسانتم  هتبلا  اهیگژیو  نیا  هک  تسا  رادروخرب  یـصاخ  ییابیز  تفاطل و  زا  نز  مسج  هک  تسا  حـضاو  رپ  دراد . يا  همانرب  اهنآ 

دنک رکـش  یتسیاب  ار  یهلا  تمعن  نیا  سپ  دشاب . هتـشاد  زین  ارنآ  مزاول  یتسیاب  دشاب و  یم  نابرهم  يردام  وا  دشاب . یم  نز  ياهتیرومأم  و 
تسا و تبحم  رهم و  نوناک  نز  دـشاب . هتـشاد  ارنآ  طیارـش  شدوخ  هک  یطرـش  هب  هتبلا  تسا  سدـقم  مالـسا  رد  نز  دـیامن . ظفح  ارنآ  و 
رد نز  ددرگ . يرادرب  هرهب  شدوخ  دروم  رد  یتسیاب  تسا و  ییابیز  رهظم  نز  دـیامن . فرـصم  شدوخ  هاگیاج  رد  ار  تمعن  نیا  یتسیاب 

یتاغیلبت و يالاک  ناونع  هب  وا  زا  اریز  تسا . هدـش  ریقحت  رایـسب  دـنا  هدرک  شوخ  لد  هدام  ملاع  هب  طقف  هک  یناـسک  نارگاـیند و  هاگدـید 
اهریقحت اهتراسج و  همه  هک  میبای  یم  میـشاب  هتـشاد  تقد  یکدـنا  میور و  ورف  رکف  هب  رگا  دـننک . یم  هدافتـسا  هریغ  ینارتوهـش و  هلیـسو 

ار تدوخ  نز  يا  دیوگ : یم  مالسا  یبهذم ، ینید و  رئاعش  ضئارف و  هب  ندرکن  لمع  نید و  ياه  همانرب  زا  نتسج  يرود  زجب  درادن  یتلع 
وش و رهاظ  تروص  نیرتهب  هب  ترـسمه  لـباقم  رد  هتبلا  نک و  ناـیامن  تدوخ  رـسمه  يارب  ار  تیاـبیز  مسج  تـالآرویز و  نک و  ظـفح 
ار تدوخ  شفن  شاب و  هتـشاد  روضح  هعماج  رد  هتبلا  رادـب . ظوفحم  دـنرگن  یم  يرگید  مشچ  هب  وت  هب  هک  نامرحمان  هاـگن  زا  ار  تدوخ 
هن تینوـصم و  ینعی  یمالـسا  باـجح  تسوـت . هناـنز  مـسج  اـب  بساـنتم  شـشوپ  نآ  یـشاب و  زهجم  نآ  رازبا  هـب  یتسیاـب  یلو  نـک  اـفیا 
رد تسا و  تاجن  هلیسو  هعلق  سپ  دنزاس . یم  شیوخ  ناج  ظفح  يارب  مدرم  هک  دنام  یم  يا  هعلق  هب  نز  يارب  باجح  لاثم  تیدودحم و 

ياهغیت زا  ار  تناج  ياپ  هک  ینک  اپ  هب  یشفک  یتسیاب  دنیشنب  یغیت  رب  وت  ياپ  هک  دراد  ناکما  هظحل  ره  هک  یگدنز  سخ  راخ و  رپ  ریـسم 
ار ییوگلا  نانز  يارب  قشمرس  هنومن و  ناونع  هب  تعیرش و  نیرت  لماک  ناونع  هب  مالـسا  يرادب . ظوفحم  نارگید  دولآ  مارح  ینارتوهش و 

ناماد رد  هک  تسادخ  لوسر  رتخد  وا  تسا . ملاع  نانز  رورـس  هدیـس و  وا  تفای و  یهاوخن  ار  وا  دننامه  خـیرات  لوط  رد  هک  تسا  هدروآ 
هب ار  تفع  ایح و  يرهاـظ و  شـشوپ  یگنوگچ  یبوخ  هب  راوگرزب  نیا  تـالاح  هعلاـطم  یـسررب و  تسا و  هتفاـی  شرورپ  (ص ) هللا لوسر 

نیا هب  دوخ  یگدنز  رد  یتسیاب  نانز  تسا و  ناملسم  نز  کی  لماک  زراب و  هنومن  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  دزومآ . یم  نانز 
. میشاب هدش  رتکیدزن  يراگتسر  هب  هدوبن و  یباجحدب  دهاش  یمالسا  هعماج  رد  يزور  هک  دشاب  دنشاب . هتـشاد  یّـسأت  تفع  ایح و  یناپمک 

هسدقملا مق  هتاکرب 30/11/1384 ـ  هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو 

باجح هفسلف 

یئزج ار  نانز  يراب  دنب و  یب  هدزبرغ ، دارفا  دنا و  هدراذگ  یسنج  يدازآ  یگنهرب و  رصع  ار  نآ  مان  یـضعب  هک  ام  رـصع  رد  کش  نودب 
دسافم یلو  هتشذگ . ياهنامز  هب  قلعتم  تسا  يا  هناسفا  هاگ  دنیاشوخان و  هتـسد  نیا  يارب  نتفگ  باجح  زا  نخـس  دنناد ، یم  وا  يدازآ  زا 

شوگ ًاجیردت  هک  هدش  ببس  هدمآ ، دوجو  هب  طرـش  دیق و  یب  ياه  يدازآ  نیا  زا  هک  نوزفا  زور  ياهیراتفرگ  تالکـشم و  باسح و  یب 
ـ  سمل رصب و  عمس و  قیرط  زا  یشک  هرهب  يارب  دیاب  ترذعم ) تیاهن  اب   ) نانز ایآ  هک  تسا  نیا  هلأسم  دوش . ادیپ  نخس  نیا  يارب  ییاونش 

، یسنج ياهیبایماک  دیوگ  یم  مالسا  ددرگ ؟ ناشنارسمه  صوصخم  روما  نیا  دیاب  ای  دنشاب و  نادرم  همه  زایتخا  رد  یـسنج ـ  شزیمآ  زج 
یکاپان یگدولآ و  هیام  هانگ و  نآ  زا  ریغ  تسا و  نارـسمه  هب  صوصخم  یـسمل  يرـصب و  یعمـس و  ياه  يریگ  تذل  شزیمآ و  زا  معا 

تسین یناهنپ  موتکم و  رما  باجح  هفـسلف  ( 1 . ) تسا نآ  هب  هراـشا  رون  هروس  هیآ 30  رد  مهل " یکزا  کلذ   " هلمج هک  دـشاب  یم  هعماـج 
رد ار  ناناوج  ًاصوصخم  نادرم  دراد ؛ هارمه  هب  ار  نآ  لاثما  يرگ و  هوشع  شیارآ و  نوچمه  ییاهدـمایپ  ًاعبط  هک  ناـنز  یگنهرب  1 ـ اریز :

همشچرس هاگ  یبصع و  هنوگرامیب  ياه  ناجیه  داجیا  اهنآ و  باصعا  ندیبوک  ببس  هک  یکیرحت  دهد ؛ یم  رارق  مئاد  کیرحت  لاح  کی 
لوـط رد  تسا و  یمدآ  هزیرغ  نیرتراد  هشیر  نیرتدـنمورین و  یـسنج  هزیرغ  هک  هتکن  نیا  هـب  هجوـت  ًاـصوصخم  ددرگ . یم  یناور  ضارما 

ياپ هکنیا  رگم  دینک  یمن  ادیپ  ار  یمهم  هثداح  چیه  : » دـنا هتفگ  هک  اجنآ  ات  هدـش  یکانلوه  تایانج  رابگرم و  ثداوح  همـشچرس  خـیرات 
نیا ایآ  تسین ؟ شتآ  اب  يزاب  نآ  نتخاس  رو  هلعـش  هزیرغ و  نیا  هب  یگنهرب  قیرط  زا  رمتـسم  ندز  نماد  ایآ  تسا ». ناـیم  رد  نآ  رد  ینز 
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یگدنز یگتخیسگ  مه  زا  قالط و  ناهج ، رد  یگنهرب  شیازفا  اب  هک  دهد  یم  ناشن  دنتـسم  یعطق و  ياهرامآ  2 ـ تسا ؟ يا  هنالقاع  راک 
یکرتشم يالاک  تروص  هب  ناـنز  ًـالمع  هک  یگنهرب » . 3 رون ، دازآ 1 ـ رازاب   » رد اریز  تسا ، هتفر  ـالاب  موادـم  روط  هب  اـیند  رد  ییوشناـنز 

ءاشحف و هنماد  شرتسگ  3 ـ دشاب . هتشاد  دناوت  یمن  یموهفم  ییوشانز  نامیپ  تسادق  دنا  هدمآ  رد  یـسنج » شزیمآ  ریغ  هلحرم  رد  لقاال  »
4ـ تسا . نایامن  ًالماک  یبرغ  عماوج  رد  ًاصوصخم  نآ  لئالد  تسا و  یباـجح  یب  ياهدـمایپ  نیرتکاـندرد  زا  عورـشمان  نادـنزرف  شیازفا 

دهاوخب هنهرب  مادنا  اب  ار  نز  هعماج  هک  یماگنه  تسا ، ناوارف  تیمها  زئاح  زین  نایم  نیا  رد  وا » تیـصخش  طوقـس   » و نز » لاذـتبا   » هلاسم
هلیـسو شیـسنج  هبذاج  قیرط  زا  ار  نز  هک  یماگنه  دراد و  وا  زا  رت  نوزفا  ییاـمندوخ  رتشیب و  شیارآ  ياـضاقت  زور  هب  زور  تسا  یعیبط 

تیصخش يا  هعماج  نینچ  رد   ، دهدب رارق  اهنیا  دننام  ناحایس و  نادرگ و  ناهج  بلج  يارب  یلماع  راظتنا و  ياهقاطا  روکد  اهالاک و  غیلبت 
هدرپس یـشومارف  تسد  هب  یلک  هب  وا  یناسنا  يالاو  ياهـشزرا  دـنک و  یم  طوقـس  شزرا  یب  يالاک  کی  ای  کسورع  کی  دحرـس  ات  نز 
عابـشا يارب  دـش  دـهاوخ  يا  هلیـسو  هب  لدـبم  بیترت  نیا  هب  دوـش و  یم  شا  ییاـمندوخ  ییاـبیز و  یناوـج و  وا  راـختفا  اـهنت  دوـش و  یم 

ياهیگژیو اب  دـناوت  یم  نز  کی  هنوگچ  يا  هعماج  نینچ  رد  تفـص ، وید  ياهامن  ناسنا  راکبیرف و  هدولآ  تشم  کی  شکرـس  ياهـسوه 
. هنومن ریسفت  زا  هتفرگرب  1 ـ ( 1 . ) ددرگ ییالاو  ماقم  زیاح  دنک و  هولج  شا  ییاناد  یهاگآ و  ملع و  شا ، یقالخا 

؟ تسا هدرک  بجاو  نانز  رب  ار  باجح  مالسا  ارچ 

هک تسا  یتخرد  هویم  نوچمه  باجح  یب  نز  دـنک و  یم  ظفح  هناـگیب  رطخ  زا  ار  نز  هک  تسا  يراـصح  ظـفاح و  نیرتهب  باـجح  اریز 
هب سک  ره  هک  تسا  یلگ  دـننام  اـی  دـنک  یم  زارد  تسد  نآ  يوـس  هب  يرذـگهر  ره  تسا و  نازیوآ  نوریب  هب  غاـب  راوـید  زا  نآ  هخاـش 

نز و شزرا  ظـفح  ببـس  هکلب  تسا  هداوناـخ  ناـینب  تیوقت  بجوـم  اـهنت  هن  هعماـج  رد  نز  ندوـب  هدیـشوپ  ( 2 . ) دراد لـیامت  نآ  ندـیچ 
اه بیـسآ  اهرطخ و  دنزگ  زا  ار  شدوجو  رهوگ  هک  تسا  یفدص  دننام  نانز  يارب  باجح  دشاب . یم  زین  وا  یهابت  لاذـتبا و  زا  يریگولج 

هنوگره عنام  دشخب و  یم  شمارآ  ناناوج ، ًاصوصخ  هعماج  هب  دیامن و  یم  شا  همیب  هدیـشخب و  تینوصم  ناگناگیب  نامرحمان و  ربارب  رد 
ص 52. یملید ، نیسح  ینارون ، ياه  هتکن  2 ـ دوش . یم  اشحف  هب  شیارگ  داسف و  شرتسگ 

مالسا رد  نز  ماقم  شزرا  تیصخش و 

نیعشاخلا و تارباصلا و  نیرباصلا و  تاقداصلا و  نیقداصلا و  تاتناقلا و  نیتناقلا و  تانموملا و  نینموملا و  تاملسملا و  نیملسملا و  نا  »
تارکاذـلا اریثک و  هللا  نیرکاذـلا  تاظفاحلا و  مهجورف و  نیظفاحلا  تامئاصلا و  نیمئاـصلا و  تاقدـصتملاو و  نیقدـصتملا  تاعـشاخلا و 

هـشبح زا  شرهوش  اب  مالـسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نبرفعج  رـسمه  سیمع  تنب  ءامـسا  هک  یماـگنه  ( 1 .« ) اـمیظع ارجا  هرفغم و  مهل  هللادـعا 
نانز هرابرد  نآرق  تایآ  زا  يزیچ  ایآ  دوب  نیا  درک  حرطم  هک  یتالاؤس  نیتسخن  زا  یکی  دـمآ ، ص )  ) ربمایپ نارـسمه  ندـید  هب  تشگزاب 

نارـسخ و راتفرگ  نز  سنج  ادخ  لوسر  يا  درک  ضرع  دمآ  ص )  ) ربمایپ تمدخ  هب  ءامـسا  هن . دنتفگ : خـساپ  رد  اهنآ  تسا ؟ هدـش  لزان 
هدماین نادرم  دنننامه  اهنآ  . 35/ بازحا هرابرد 1 ـ یتلیـضف  نآرق  مالـسا و  رد  هکنیا  رطاخ  هب  درک : ضرع  ارچ ؟ دومرف : ربمایپ  تسا . نایز 

هیآ نیا  رد  دنتـسه . ناسکی  تلزنم  برق و  رظن  زا  ادخ  هاگـشیپ  رد  درم  نز و  هک  داد  نانیمطا  اهنآ  هب  دش و  لزان  هیآ  هک  دوب  اجنیا  تسا .
فاصوا زا  فصو  هد  ندرمـشرب  نمـض  تسا و  هدـش  نایب  اهنآ  هتـسجرب  تافـص  نادرم و  ناـنز و  همه  هراـبرد  اوتحم  رپ  عماـج و  ینخس 

نادرم ناملـسم و  نانز  ناملـسم و  نادرم  : » دـیوگ یم  تسا . هدرمـشرب  هیآ  نایاپ  رد  اهنآ  میظع  شاداپ  نانآ  یلمع  یقالخا و  يداقتعا و 
هک تسا  نابز  هب  رارقا  نامه  مالـسا  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  تاـنموملا » نینموملا و  تاملـسملا و  نیملـسملا و  نا  «. » هنموم ناـنز  نموم و 

لابند هب  هک  یلامعا  تسا و  لد  بلق و  هب  قیدصت  نامیا  یلو  دـنک  یم  اهنآ  ماکحا  لومـشم  دـهد و  یم  رارق  نیملـسم  فص  رد  ار  ناسنا 
یکی رب  سپـس  تاتناقلا » نیتناقلا و  و  . » دـننک یم  تعاطا  قح  نامرف  زا  هک  ینانز  دنتـسه و  ادـخ  نامرف  عیطم  هک  ینادرم  و  دـیآ . یم  نآ 
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نیقداصلا و و  « » وگتـسار ناـنز  وگتـسار و  نادرم  و  : » دـیوگ یم  هتخادرپ و  ناـبز  ظـفح  ینعی  نیتسار  ناـنموم  تافـص  نیرتمهم  زا  رگید 
يرـس  » شقن نوچمه  ناسنا  تایونعم  رد  نآ  شقن  تسا و  تالکـشم  لباقم  رد  ییابیکـش  ربص و  نامیا  هشیر  هک  اجنآ  زا  و  تاـقداصلا »

نیرباـصلا و و   » ابیکـش رباـص و  ناـنز  ابیکـش و  رباـص و  نادرم  دـنک و  یم  وگزاـب  هنوـگنیا  ار  اـهنآ  فـصو  نیمجنپ  نت .»  » ربارب رد  تسا 
نیمـشش رد  اذل  عوشخ .»  » نآ لباقم  هطقن  تسا و  هاج  بح  رورغ و  ربک و  یقالخا  تافآ  نیرتدـب  زا  یکی  میناد  یم  یفرط  زا  تارباصلا »
یگرزب تفآ  زین  لام  بح  هاج ، بح  زا  هتـشذگ  تاعـشاخلا .» نیعـشاخلا و  و   » عوشخ اب  نانز  عوشخ و  اب  نادرم  و  دـیامرف : یم  فیـصوت 
نیمتفه رد  اذـل  تسا  نادـنمزاین  هب  ندرک  کـمک  قاـفن و  نآ  لـباقم  هطقن  كاـندرد و  تـسا  یتراـسا  نآ  لاـگنچ  رد  تراـسا  تـسا و 

رد نآ  رـش  زا  ناسنا  رگا  هک  تسا  زیچ  هس  تاقدصتملا ». نیقدصتملا و  و  « » هدننک قافنا  نانز  رگ و  قافنا  نادرم  و  : » دـیوگ یم  فیـصوت 
فیـصوت نیمراهچ  رد  لوا  تمـسق  هب  یـسنج . توهـش  مکـش و  نابز و  تسا . ناما  رد  یقالخا  تافآ  رورـش و  زا  يرایـسب  زا  دنامب  ناما 

دنراد و یم  هزور  هک  ینادرم  و  : » دیوگ یم  هدرک  هراشا  نیتسار  نانموم  فصو  نیمهن  نیمتشه و  رد  موس  مود و  تمسق  هب  اما  دش  هراشا 
هک ینانز  دننک و  یم  ظفح  یتفع  یب  هب  یگدولآ  زا  ار  دوخ  ناماد  هک  ینادرم  و  « » تامئاصلا نیمئاصلا و  و  .« » دـنراد یم  هزور  هک  ینانز 
نآ هب  یگتسب  نیشیپ  فاصوا  مامت  موادت  هک  تفـص  نیرخآ  نیمهد و  هب  ماجنارـس  تاظفاحلا » مهجورف و  نیظفاحلا  و  .« » دنکاپ فیفع و 

اریثـک و هللا  نیرکااذـلا  و  .« » دـننک یم  ادـخ  داـی  رایـسب  هک  یناـنز  دنتـسه و  ادـخ  داـی  هب  رایـسب  هک  ینادرم  و  : » دـیوگ یم  هـتخادرپ  دراد 
اه هسوسو  دننز ، یم  رانک  دوخ  بلق  زا  ار  يربخ  یب  تلفغ و  ياه  هدرپ  طیارـش  همه  رد  لاح و  ره  رد  ادخ  دای  اب  اهنآ  يرآ ! تارکاذـلا »

نیا گرزب  شاداپ  هیآ ، نایاپ  رد  دنیآ . یم  رب  ناربج  ماقم  رد  ًاروف  دنز  رـس  نانآ  زا  یـشزغل  رگا  دـنزاس و  یم  رود  ار  نیطایـش  تازمه  و 
شاداـپ ترفغم و  اـهنآ  يارب  دـنوادخ  : » دـنک یم  ناـیب  نینچ  دنتـسه  قوـف  هناـگ  هد  ياـه  یگژیو  ياراد  هک  ار  یناـنز  نادرم و  زا  هورگ 

ناج حور و  یگدولآ  بجوم  هک  ار  اهنآ  ناهانگ  ترفغم  بآ  اب  تسخن  امیظع .» ارجا  هرفغم و  مهل  هللادعا  .« » تسا هتخاس  مهارف  یمیظع 
لثم هرخالاب  نونمویال  نیذلل  . » دهن یم  ناشرایتخا  رد  دناد  یمن  یسک  وا  زج  ار  شتمظع  هک  یمیظع  شاداپ  سپـس  دیوش  یم  تسا  اهنآ 
همه نیا  هک  دنک  یم  یفرعم  نینچ  ار  اه  یتخبدب  اه و  یگدولآ  همه  نیا  هشیر  ماجنارـس  .« » میکحلا زیزعلا  وه  یلعالا و  لثملا  ءوسلا و هللا 
لثم هرخالاب  نونموی  نیذلل ال  .« » تسا تشز  تافـص  دنرادن  نامیا  ترخآ  يارـس  هب  هک  اهنآ  يارب  تسا و  ترخآ  هب  نامیا  مدع  هدـییاز 

ادخ و ندرک  شومارف  میکحلا » زیزعلا  وه  و  .« » تسا میکح  رداق  وا  و  « » یلعالا لثملا  و هللا  .« » تسا یلاع  تافـص  دنوادخ  يارب  و  « » ءوسلا
. تسا تافارخ  اه و  فارحنا  اه و  یتشز  اه و  یتسپ  همه  هزیگنا  وا  لدع  هاگداد  ندرک  شومارف  نینچمه 

نز يایحا  شزرا  رد  مالسا  شقن 

نز زین  نامز  نآ  للم  نیرت  ندـمتم  دـیاش  یتح  رگید و  ماوقا  نایم  رد  هکلب  دوبن  یلهاج  برع  نایم  رد  اهنت  نز  نتـسکش  مه  رد  ریقحت و 
هدننز لاکشا  رد  ار  ریقحت  نیا  یلهاج  برع  هتبلا  دش  یم  راتفر  ناسنا  کی  هن  الاک و  کی  تروص  هب  وا  اب  ًابلاغ  تشاد و  زیچان  یتیصخش 

نآ ص )  ) ربمایپ دوخ  دـیگنج و  هناتخـسرس  شفلتخم  داعبا  رد  هفارخ  نیا  اب  درک و  روهظ  مالـسا  یلو  داد . یم  ماجنا  يرت  كانتـشح  رت و 
تـسد تشاد ، هک  یماقم  یمامت  اب  دندرک . یم  بجعت  مدرم  هک  تشاذـگ  یم  مارتحا  (س ـ ) ارهز همطاف  مالـسا  يوناب  شرتخد ـ  هب  ردـق 

ص)  ) ربمایپ زا  یثیدح  رد  دوب . همطاف  شرتخد  درک  یم  رادید  هک  ار  یسک  نیتسخن  رفـس  زا  تعجارم  ماگنه  هب  دیـسوب و  یم  ار  شرتخد 
تقیقح رد  هدـننک ». كاپ  كاپ و  مه  تسا و  سنوم  مه  راـک ، کـمک  مه  تسا ، تبحم  رپ  مه  رتخد ، تسا  یبوخ  دـنزرف  : » میناوخ یم 

عماوج رد  زونه  فسأت  تیاهن  اب  یلو  تسا . نانز  یگدرب  نارود  هب  نداد  نایاپ  هعماج و  رد  وا  يدازآ  ببس  نز  تیـصخش  هب  مارتحا  نیا 
تحاران رتخد  دازون  زا  لاحشوخ و  رسپ  دلوت  زا  هک  ییاه  هداوناخ  دنتسین  مک  زونه  دراد و  دوجو  یلهاج  راکفا  نامه  زا  يراثآ  یمالـسا 

هک دنا  هدرک  ریقحت  نانچنآ  ار  وا  مینیب  یم  ًالمع  دنلئاق ، ییالاو  تیـصخش  نز  يارب  دننک  یم  روصت  هک  یبرغ  عماوج  رد  یتح  دنوش . یم 
(1 . ) دندروآ رد  ناشیاهالاک  غیلبت  يارب  يرازبا  ای  توهش و  شتآ  ندرک  شوماخ  يارب  يا  هلیسو  ای  شزرا  یب  کسورع  کی  تروص  هب 
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، درامش یم  شیوخ  تمعن  ار  هجنکش  نیا  زا  يدازآ  دناوخ و  یم  باذع  ار  لیئارسا  ینب  نارسپ  ندیرب  رس  نارتخد و  ندراذگ  هدنز  نآرق 
ظفح دنروآ و  تسد  هب  تسه  هک  تمیق  ره  هب  ار  شیوخ  حیحـص  يدازآ  دـننک  یعـس  دـیاب  اهناسنا  هک  دـهد  رادـشه  دـهاوخ  یم  ایوگ 
گرم تسا و  گرم  امـش  يارب  ندوب  تسد  ریز  ندوب و  هدنز  : » دـیامرف یم  هراشا  دوخ  راتفگ  رد  بلطم  نیا  هب  (ع ) یلع هچنانچ  دـنیامن .

دادبتسا اب  نوعرف  نامز  نآ  رد  هک  دراد  ار  قرف  نیا  هتشذگ  اب  زورما  يایند  اما  تسا ». یگدنز  يدازآ  ندروآ  تسد  هب  هار  رد  امـش  يارب 
تحت زورما  ياـیند  رد  یلو  دراذـگ . یم  دازآ  ار  اـهنآ  نارتـخد  تفرگ و  یم  شفلاـخم  تیعمج  زا  ار  نادرم  نارـسپ و  دوـخ  صوـصخم 

اذا و  . » دـنیآ یم  رد  هدوـلآ  دارفا  تاوهـش  تراـسا  هـب  نارتـخد  دوـش و  یم  هتـشک  دارفا  رد  یگنادرم  . 60/ لحن حور 1 ـ يرگید  نیواـنع 
نیا رد  نآرق  ( 1 .« ) میظع مکبر  نم  مکلذ  یف  مکءاسن و  نویحتـسی  مکءانبا و  نوحبذی  باذـعلا  ءوس  مکنوموسی  نوعرف  لآ  نم  مکانیجن 

ناراکمتس لاگنچ  زا  يدازآ  تمعن  نآ ، دنک و  یم  هراشا  هتشاد  ینازرا  لیئارسا  ینب  موق  هب  هک  یگرزب  ياه  تمعن  زا  رگید  یکی  هب  هیآ 
تاجن ناینوعرف  تسد  زا  ار  امـش  هک  ار  ینامز  دـیروایب  رطاخ  هب  هک  دوش  یم  روآدای  اهنآ  هب  تسا  ادـخ  ياهتمعن  نیرتگرزب  زا  هک  تسا 

يزینک و يارب  ار  امـش  نانز  دندیرب و  یم  رـس  ار  ناتنارـسپ  دـنداد . یم  رازآ  یهجو  نیرتدـیدش  هب  ار  امـش  ًامئاد  هک  اه  نامه  میدیـشخب 
شیامزآ کی  ار  نایرج  نیا  نآرق  دوب . امش  يارب  ناتراگدرورپ  يوس  زا  یتخـس  شیامزآ  ارجام  نیا  رد  دنتـشاد و  یم  هگن  هدنز  تمدخ 

یتخس شیامزآ  تامیالمان  همه  نیا  لمحت  یتسار  هب  تسا و  شیامزآ  الب )  ) یناعم زا  یکی  درمش  یم  لیئارـسا  ینب  يارب  میظع  تخس و 
.90/ هرقب 1 ـ تسا . هدوب 

نآرق هاگدید  زا  باجح 

هتـشون نینچ  نآرق  ياجک  رد  دنیوگ  یم  يا  هلأسم  ره  رد  دوخ  یماوع  ملاع  رد  دـنوش و  رکنم  ار  نآرق  دـنناوت  یمن  رهاظ  رد  هک  یـضعب 
روط هب  اجنیا  رد  هک  تسا  مزال  ور  نیا  زا  دـیآ . یم  تسد  هب  راهطا  همئا  و  (ص ) ربمایپ راتفگ  تاـیاور و  زا  ماـکحا  هدـمع  هکنیا  اـب  تسا 
مهل یکزا  کلذ  مهجورف  اوظفخی  مهراصبا و  نم  اوظغی  نینموملل  لق  . » مینک یسررب  نآرق  هاگدید  زا  ار  باجح  هلأسم  هصالخ  هدرشف و 
رظن نز  نآ  هرهچ  دش ، وربور  ینز  اب  دوخ  ریـسم  رد  راصنا  زا  یناوج  هک ؛ تسا  هدش  لقن  نینچ  (ع ) رقاب ماما  زا  نوعنـصی » امب  ریبخ  هللا  نا 
راوید هب  شتروص  ناهگان  درک  یم  هاگن  دوخ  رـس  تشپ  هب  نانچمه  زاب  دش ، یگنت  هچوک  دراو  هکنیا  ات  درک  بلج  دوخ  هب  ار  ناوج  نآ 

(ص) ربمایپ تمدخ  نم  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ  دوخ  اب  فاکـش  ار  شتروص  دوب  راوید  رد  هک  يا  هشیـش  هعطق  ای  ناوختـسا  يزیت  دروخ و 
لقن ار  ارجام  ناوج  و  تسا »؟ هدـش  هچ  : » دومرف هداتفا  وا  هب  (ص ) ادـخ لوسر  مشچ  هک  یماگنه  منک  یم  وگزاب  ار  ارجام  نیا  مور و  یم 

هزرابم درک ؛ ریـسفت  هنوگنیا  ناوت  یم  هیآ  نیا  اب  هطبار  رد  دروآ . ار  قوف  هیآ  دش و  لزان  ادخ  یحو ـ  کیپ  لیئربج ـ  ماگنه  نیا  رد  درک .
رد تسا  یـسنج  تافارحنا  زا  يزاـسکاپ  ینمادـکاپ و  تفع و  هروس  تقیقح  رد  رون  هروس  نیا  زا  شیپ  باـجح  كرت  ینارچ و  مشچ  اـب 
هب هاگن  زا  ار  دوخ  ياه  مشچ  وگب  نانمؤم  هب   » دـیوگ یم  تسخن  دراد : یم  ناـیب  ار  باـجح  ینارچ و  مشچ  ندرک و  هاـگن  ماـکحا  اـجنیا 
زا مالـسا  ارچ  هک  اجنآ  زا  و  مهجورف » اوظحی  مهراصبا و  نم  اوضغی  نینموملل  لق  .« » دـننک ظفح  ار  دوخ  فافع  دـنریگ و  ورف  ناـمرحمان 

کلذ . » تسا رت  هزیکاپ  اهنآ  يارب  نیا  دیامرف : یم  هیآ  هلابند  رد  هدرک  یهن  تسا  گنهامه  يرایسب  لد  تساوخ  توهش و  اب  هک  راک  نیا 
يرایتخا ریغ  ار  نآ  هاگ  دـننکفا و  یم  مرحمان  نانز  هب  هناهاگآ  دولآ و  سوه  هاگن  هک  یناسک  يارب  راـطخا  ناونع  هب  سپـس  مهل ». یکزا 

حرـش هب  دـعب  هیآ  رد  و  ( 1 « ) نوعنـصی امب  ریبخ  هللا  نا  .« » تسا هاـگآ  دـیهد  یم  ماـجنا  هچنآ  زا  دـنوادخ  : » دـیوگ یم  دـننک  یم  دادـملق 
اب نانز  هب  و  : » دـیوگ یم  هدرک و  هراشا  دـنراد  نادرم  هباـشم  هک  یفیاـظو  هب  تسخن  . 30/ رون 1 ـ دزادرپ . یم  هنیمز  نیا  رد  نانز  فیاـظو 

نهراصبا و نم  نضـضغی  تانموملل  لق  .« » دـنیامن ظفح  ار  دوخ  ناـماد  دـنریگ و  ورف  دولآ  سوه  هاـگن  زا  ار  دوخ  ياهمـشچ  وگب  ناـمیا 
زا تروع  ندـناشوپ  دـشاب و  یم  مارح  زین  ناـنز  رب  تسا  مارح  نادرم  رب  هک  هنوگ  ناـمه  ینارچ  مشچ  بیترت  نیا  هب  و  نهجورف » نظفخی 

نمـض تسا  نانز  یگژیو  زا  هک  باجح  هلأسم  هب  سپـس  تسا . بجاو  نادرم  دننامه  زین  نانز  يارب  نز  زا  هچ  درم و  زا  هچ  نارگید  هاگن 
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رهظ ام  الا  نهتنیز  نیدبی  الو  . » تسا رهاظ  ًاتعیبط  هک  رادقم  نآ  زج  دنزاس  راکـشآ  ار  دوخ  تنیز  دیابن  اهنآ  و  1 ـ هدومرف : هراشا  هلمج  هس 
یتح بیترت  نیا  هب  دوشن و  نایامن  ناشمادنا  دنچ  ره  دنزاس ، راکشآ  تسا  یناهنپ  ًالومعم  هک  ییاه  تنیز  دنرادن  قح  نانز  نیاربانب  اهنم »

نتخاس رهاظ  زا  نآرق  هک  ارچ  تسین ، زاجم  دنـشوپ  یم  رداچ  ای  يداع  سابل  ریز  رد  هک  ار  یـصوصخم  یتنیز  ياه  سابل  ندرک  راکـشآ 
دوخ هنیس  رب  ار  دوخ  ياه  يرسور  فارطا )  ) و ، » هک تسا  نیا  هدش  نایب  هیآ  رد  هک  يرگید  مکح  2 ـ تسا . هدرک  یهن  ییاه  تنیز  نینچ 

، هیآ لوزن  زا  لبق  نانز  هک  دوش  یم  هدافتسا  هلمج  نیا  زا  نهبویج » یلع  نهرمخب  نبرضیلو  « » دوش هدناشوپ  نآ  اب  هنیس  ندرگ و  ات  دننکفا 
یم روتـسد  نآرق  دش . یم  نایامن  اهنآ  هنیـس  زا  یمک  ندرگ و  هک  يروط  هب  دندنکفا ، یم  رـس  تشپ  ای  اه  هناش  هب  ار  دوخ  يرـسور  هنماد 

نیموس رد  - 3 ددرگ . روتـسم  تسا  نوریب  هک  هنیـس  زا  تمـسق  نآ  مه  ندرگ و  مه  اـت  دـننکفیب  دوخ  ناـبیرگ  رب  ار  دوخ  يرـسور  دـهد 
یم حرـش  ترابع  نیا  اب  دنزاس  راکـشآ  ار  دوخ  ناهنپ  تنیز  دـنریگرب و  ار  دوخ  باجح  اجنآ  رد  دـنناوت  یم  نانز  هک  ار  يدراوم  مکح ،

ای - 2 نهتلوعبل » الا   » ناشنارهوش يارب  - 1 دروم : هدزاود  رد  رگم  نهتنیز » نیدبی  و ال  « » دنزاس راکـشآ  ار  دوخ  تنیز  دیابن  اهنآ  و  : » دـهد
« نهتلوعب ءانبا  وا   » ناشنارسمه نارـسپ  ای  - 5 نهتلوعب » ءابا  وا   » ناشنارهوش ردـپ  ای  - 4 نهئانبا » وا   » ناشنارـسپ ای  - 3 نهئابآ » وا   » ناشناردپ

نانز ای  - 9 نهتاوخا » ینب  وا   » ناـشنارهاوخ نارـسپ  اـی  - 8 نهناوخا » ینب  وا   » ناـشناردارب نارـسپ  اـی  - 7 نهناوخا » وا   » ناـشناردارب اـی  - 6
وا  » دـنرادن نز  هب  یلیاـمت  هـک  یهیفـس  نادرم  اـی  - 11 نهنامیا » تکلم  اـم  وا   » ناـشنازینک ناـشناگدرب ، اـی  - 10 نهئاسنوا »  » ناشـشیکمه

یلع اورهظی  مل  نیذلا  لفطلا  وا   » دنتسین هاگآ  نانز  هب  طوبرم  یـسنج  روما  زا  هک  یناکدوک  ای  - 12 لجرلا » نم  هبر  الا  یلوا  ریغ  نیعباتلا 
تنیز ات  دـننزن  نیمز  هب  ار  دوخ  ياهاپ  نتفر  هار  ماـگنه  هب  اـهنآ   » دـنک یم  ناـیب  نینچ  ار  مکح  نیمراـهچ  هرخـالاب  و  - 4 ءاسنلا » تاروع 

رد اهنآ  نهتنیز » نم  نیفخی  ام  ملعیل  نهلجر  اب  نبرـضیال  و   » دـسر شوگ  هب  دـنراد  اپ  رب  هک  لاـخلخ  يادـص  و  دوش ». هتـسناد  ناـشیناهنپ 
هناـگیب نادرم  شوگ  هب  دـنراد  ياـپ  رد  هک  یلاـخلخ  يادـص  ندـناسر  زا  یتح  هک  دنـشاب  ریگتخـس  قیقد و  دـیاب  ناـنچنآ  تّفع  تیاـعر 

هداد و نایاپ  هب  ار  هیآ  ادخ ، يوس  هب  تشگزاب  هبوت و  هب  نز  درم و  زا  معا  نانمؤم  همه ي  یمومع  توعد  هب  ماجنارس  و  دننک . يراددوخ 
رگا و  نوحلفت ». مکلعل  نونموملا  هّیا  اعیمج  هللا  یلا  اوبوتو  .« » دیوش راگتـسر  ات  نانمؤم  يا  دیدرگ ، زاب  ادخ  يوس  هب  یگمه  : » دـیوگ یم 

هک دییآ  ادخ  يوس  هب  حالف  تاجن و  يارب  دینک و  هبوت  دوخ  ياهاطخ  زا  نونکا  دیا  هداد  ماجنا  هنیمز  نیا  رد  یفالخ  ياهراک  هتشذگ  رد 
ای : » هیآ دنک  یم  نز  يارب  شـشوپ  باجح و  بوجو  رب  تلالد  نآرق  رد  هک  یتایآ  زا  رگید  یکی  ( 1 . ) تسوا هناخ  رد  رب  اهنت  يراگتسر 

ناملـسم نانز  ماّیا  نآ  نیذوی ». الف  نفرعی  نا  یندا  کلاذ  نهبیبالج  نم  نهیلع  نیندی  نینموملا  ءاسن  کتانب و  کجاوزال و  لق  یبنلا  اهیا 
زا یضعب  دنتفر ، یم  ءاشع  برغم و  زامن  يارب  هک  یعقوم  بش ، ماگنه  دندراذگ ، یم  زامن  ص )  ) ربمایپ رـس  تشپ  دنتفر و  یم  دجـسم  هب 

دش و لزان  هیآ  دندش . یم  اهنآ  محازم  دنداد و  یم  رازآ  ار  اهنآ  اوران  نانخس  حازم و  اب  دنتسشن و  یم  اهنآ  رـس  رب  شابوا  هزره و  ناناوج 
دیدش راطخا  دنکن . ادیپ  تمحازم  هناهب  یسک  دنوش و  هتخانش  یبوخ  هب  ات  دننک  تیاعر  لماک  روط  هب  ار  دوخ  باجح  داد  روتسد  اهنآ  هب 
دراوم زا  یکی  يور  اجنیا  رد  هیآ ) نیا  زا  لبق  تایآ  رد   ) نانمؤم و  ص )  ) ادخ لوسر  ءاذـیا  زا  یهن  لابند  هب  نانکارپ  هعیاش  نامحازم و  هب 

.31 رون / نارـسمه و 1 - هب  ربمایپ  يا  : » دیوگ یم  لوا  تمـسق  رد  دنک . یم  مادقا  قیرط  ود  زا  نآ  زا  يریگـشیپ  يارب  هدرک و  هیکت  ءاذـیا 
رارق رازآ  دروم  دـنوش و  هتخانـش  هکنیا  يارب  راـک  نیا  دـننکفا  ورف  شیوخ  رب  ار  دوخ  دـنلب  ( 1  ) ياـهبابلج وگب  نینمؤم  ناـنز  تنارتخد و 

راگنا لهس  باجح  ندیشوپ  رد  نانز  هک  تسا  نیا  فده  دننک . هبوت  هدز  رس  نانآ  زا  یهاتوک  اطخ و  نونک  ات  رگا  و  تسا ». رتهب  دنریگن 
ییاه تمسق  ًابلاغ  هک  دنتسه  یلابا  اورپ و ال  یب  نانچنآ  باجح ، نتشاد  نیع  رد  هک  راب  دنب و  یب  نانز  زا  یضعب  لثم  دنـشابن ، انتعا  یب  و 
نانز زا  یعمج  مکح ، نیا  لوزن  هک  اجنآ  زا  و  دـنک . یم  بلج  اهنآ  هب  ار  هزره  دارفا  هجوت  ینعم  نیمه  تسا و  نایامن  نانآ  ياه  ندـب  زا 
ًاروفغ هللا  ناک  و  « » تسا نابرهم  هدنزرمآ و  هراومه  دنوادخ  : » دـیازفا یم  هیآ  نایاپ  رد  تخاس  یم  ناشیرپ  هتـشذگ  هب  تبـسن  ار  نامیا  اب 

دینک هبوت  دیشخب  دهاوخ  ار  امش  دنوادخ  تسا  هدوب  ینادان  لهج و  رثا  رب  نوچ  هدش  یهاتوک  رما  نیا  رد  نونکات  امش  زا  هاگ  ره  امیحر »
ششوپ و دروم  رد  هک  رگید  هیآ  و  ( 1 . ) دیهد ماجنا  یبوخ  دنلب . ياه  يرسور  هب 1 - ار  ششوپ  تّفع و  هفیظو  دیدرگزاب و  وا  يوس  هب  و 
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نامه هب  تسخن  ریخ » کلذ  يوقتلا  ساـبل  ًاـشیر و  مکتاوس و  يراوی  اـسابل  مکیلع  اـنلزنا  دـق  مدآ  ینب  اـی  ( » 2 : ) هیآ دراد  تلالد  باـجح 
امش يارب  یـسابل  ام  مدآ ! دنزرف  يا  دیامرف : یم  هدرک و  هراشا  تشاد  یمهم  شقن  مدآ  تشذگرـس  رد  هک  ندب  ندیناشوپ  سابل و  هلأسم 
اهنت میا  هداتسرف  امش  يارب  هک  سابل  نیا  هدیاف  یلو  دزاس ، یم  ناهنپ  ار  ناتندب  ياه  یتشز  دناشوپ و  یم  ار  امـش  مادنا  هک  میداتـسرف  ورف 

تـسه هچنآ  زا  رتابیز  ار  امـش  مادنا  هک  تنیز  لّمجت و  سابل  تسامـش . تنیز  هیام  هکلب  تسین ، اه  یتشز  نتخاس  روتـسم  نت و  ندناشوپ 
هریس هک  نانچنآ  هدناشک و  يونعم  سابل  هب  ار  ثحب  نآرق  تسا  هتفگ  نخـس  يرهاظ  سابل  هرابرد  هک  هلمج  نیا  لابند  هب  دهد . یم  ناشن 

سابلو .« » تسا رتهب  مه  نآ  زا  اوقت  يراکزیهرپ و  ساـبل  : » دـیوگ یم  دزیمآ و  یم  مه  هب  ار  هبنج  ود  ره  تسا  دراوم  زا  يرایـسب  رد  نآرق 
اریز تسا ، ییایوگ  اـسر و  رایـسب  هیبشت  ساـبل ، هب  يراـکزیهرپ  اوقت و  هیبشت  . 26 فارعا / - 2 - 2 . 59 بازحا / - 1 ریخ ». کـلذ  يوقتلا 

ینامسج بویع  مه  اه و  رطخ  زا  يرایسب  ربارب  رد  تسا  يرپس  مه  دنک . یم  ظفح  امرگ  امرـس و  زا  ار  ناسنا  ندب  مه  سابل  هک  روطنامه 
زا يرایسب  زا  ظفح  ناهانگ و  یتشز  زا  رـشب  ندیناشوپ  رب  هوالع  زین  يراکزیهرپ  اوقت و  حور  ناسنا  يارب  تسا  یتنیز  مه  دناشوپ و  یم  ار 

. دـیازفا یم  وا  تیـصخش  رب  هک  ریگمـشچ  هک  تسا  یتنیز  دوش ، یم  بوسحم  وا  يارب  یگرزب  رایـسب  تنیز  یعاـمتجا ، يدرف و  تارطخ 
نآ رد  نآ  لاثما  حلاص و  لمع  ءایح و  ینعم  دنک و  یم  ظفح  ار  ناسنا  ناج  هک  تسا  يراگزیهرپ  اوقت و  حور  نامه  اوقت  سابل  زا  روظنم 

سابل ینامـسج و  سابل  يونعم  يدام و  سابل  زا  معا  هداد  رارق  امـش  يارب  ادـخ  هک  ییاهـسابل  نیا  : » دـیامرف یم  هیآ  نایاپ  رد  تسا . عمج 
مهلعل هللا  تایآ  نم  کلذ  .« » دـنوش راگدرورپ  ياه  تمعن  رّکذـتم  ناگدـنب  ات  تسا  لاعتم  دـنوادخ  ياـه  هناـشن  تاـیآ و  زا  یگمه  اوقت 

.26 فارعا / - 1 ( 1 « ) نورکذی

لاح هتشذگ و  رد  سابل 

هدـش و عّونتم  يردـق  هب  ام  رـصع  رد  سابل  دـیلوت  لیاسو  یلو  تسا ، هدیـشوپ  یم  سابل  ناسنا  هشیمه  دـهد  یم  ناشن  خـیرات  هک  اجنآ  ات 
شرتسگ نانچ  سابل  هدـننز  بولطمان و  یّتح  یعرف و  ياه  هبنج  هنافـسأتم  تسین و  هسیاقم  لباق  ًالـصا  هتـشذگ  اب  هک  تسا  هتفاـی  هعـسوت 
کیرحت دارفا ، هعـسوت  اهیتسرپ ، لّمجت  عاونا  يارب  هدـش  یلماع  سابل  دـهد . یم  رارق  دوخ  عاعـش  تحت  ار  ساـبل  یلـصا  هفـسلف  هک  هتفاـی 

هک دوش  یم  هدـید  مدرم  زا  یعمج  نایم  رد  ییاه  سابل  تاقوا  یهاـگ  یتح  نآ ، لاـثما  وریذـبت  فارـسا و  رّبکت و  ییاـمندوخ و  تاوهش ،
ياه تورث  اهنت  هن  سابل  رد  یتسرپ  دم  هلاسم  سابل . زج  دراد  تهابـش  زیچ  همه  هب  دراد و  يرترب  شینالقع  هبنج  رب  نآ  زیمآ  نونج  هبنج 

دریذپن رثوم  اهرادشه  نیا  رگا  دهد . یم  داب  رب  زین  ار  یناسنا  ياهورین  اهتقو و  زا  یمهم  تمسق  هکلب  دشک  یم  ورف  دوخ  ماک  هب  ار  يدایز 
رد هک  دراد  هراشا  یلک  لصا  دـنچ  هب  نوعرـصی » مهلعل  ءارـضلا  ءاسابلاب و  اهلها  انذـخا  الا  ینب  نم  هیرق  یف  انلـسرا  ام  و   » هیآ نیا  دوشن  ای 
اه یتحاران  هب  ار  نآ  لهآ  هکنیا  رگم  میداتسرفن  يربمایپ  يدابآ  رهـش و  چیه  رد  امو  : » دیوگ یم  تسخن  دنک  یم  تموکح  اهارجام  همه 

زان و رد  مدرم  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  و  دننک ». عرـضت  دندرگ و  زاب  ادخ  يوس  هب  دنیآ و  دوخ  هب  دیاش  میتخاس  راتفرگ  اه  تراسخ  و 
ترطف و رون  دـنریگ و  یم  رارق  تالکـشم  يانگنت  رد  هک  یماگنه  اما  دـنراد ، قح  شریذـپ  يارب  یگدامآ  اونـش و  شوگ  رتمک  دـنتمعن ،

ناسکی همه  رد  هک  يرادیب  نیا  یلو  ددرگ  یم  شریذپ  هدامآ  ناشیاهلد  دـنتفا و  یم  ادـخ  دای  هب  رایتخا  یب  ددرگ ، یم  رتراکـشآ  دـیحوت 
یلو دنور ، یم  رف  تلفغ  باوخ  رد  رگید  راب  تالکـشم  ندـش  فرطرب  درجم  هب  تسا و  رادـیاپان  رذـگدوز و  دارفا  زا  يرایـسب  رد  تسا 

.94 فارعا / - 1 ( 1 . ) دندرگ یم  زاب  قح  يوس  هب  هشیمه  يارب  دوش و  یم  بوسحم  یگدنز  رد  یفطع  هطقن  یعمج  يارب 

نانز هب  ندرک  هاگن  رفیک 

مومسم و سیلبا  ماهس  نم  مهس  رظنلا  لوقی : هتعمـس  لاق : مالـسا  هیلع  هللادبع  یبا  نع  ، هیبا نع  هبقع  نب  یلع  نع  « » ءاسنلا یلا  رظنلا  باقع  »
ياهریت زا  يریت  هاگن  : » دومرف (ع ) قداص ماما  هک  تسا  هدرک  تیاور  شردـپ  زا  لقن  هب  هبقع  نب  یلع  هلیوط » هرـسح  تثروا  هرظن  نم  مک 
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لیبق نیا  رد  هک  تسا  نآ  هتـسیاش  دـشاب ». هتـشاد  هارمه  هب  ار  ینالوط  هودـنا  ترـسح و  هاتوک  هاگن  کی  اسب  هچ  تسا و  سیلبا  دولآرهز 
هک مینکن  یتالیوأت  هب  هدولآ  ار  دوخ  تسا  هاگآ  روما  قیاـقح  زا  دـنوادخ  هکنیا  اـی  دـناد و  یم  رتهب  دـنوادخ  هک  هتکن  نیا  رکذ  اـب  دراوم 

ص 670. لامعالا ، باقع  - 1 ( 1 . ) دشاب هتشاد  هارمه  هب  ار  يراوگان  ياهدمآ  یپ  هتساوخان  يادخ 

باجح جیورت  ياه  شور 

اوق اونمآ  نیذلا  اهیا  ای   » تریغ گنهرف  جـیورت  يرنه 4 - یگنهرف ، یملع ، ياه  تیلاّـعف  قیوشت 3 - سرادـم 2 - رد  باجح  شزومآ  - 1
تسا و شکرس  توهـش  ربارب  رد  میلـست  مدع  یـصاعم و  كرت  هب  شیوخ  يرادهگن  هراجحلا ،» سانلا و  اهدوق  اران و  مکیلها  مکـسفنا و 
رد یگدوـلآ  هنوـگ  ره  زا  یلاـخ  كاـپ و  یطیحم  نتخاـس  مهارف  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیبرت و  میلعت و  هـب  هداوناـخ  يرادـهگن 

كاخ هب  دـنزرو  یمن  تریغ  هک  ار  نینمؤم  زا  کی  ره  ینیب  دـنوادخ  : » تسا هدومرف  ص )  ) مرکا ربمایپ  ( 1 . ) تسا هداوناخ  هناخ و  ياضف 
هناگ 7- هس  ياوق  ّرثؤم  ياـهتیلاعف  یعمج 6 - ياه  هناسر  رب  مزال  تراـظن  - 5 (. 2 « ) تسا نامیا  زا  تریغ  : » دـیامرف یم  زین  و  دـلام ». یم 

ص 670. لامعالا ، باقع  -2 . 6 میرحت / -1 رکنم . زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باجح 8 - ياه  هیاپ  تیوقت 

باجح ياه  هیاپ 

یلاعت و يادخ  هب  نز  یتقو  دور . یم  رامـش  هب  باجح  ياه  هیاپ  نیرتمهم  زا  ترخآ  زا  سرت  ادخ و  هب  نامیا  ترخآ : ادخ و  هب  نامیا  -1
یتبثم راثآ  دـیاوف و  ياراد  صقن و  نودـب  تسا ، هدرک  عیرـشت  ناسنا  يارب  هک  یماـکحا  ددرگ ، دـقتعم  دروآ و  ناـمیا  وا  تمکح  ملع و 
باجح یهلا  مکح  زا  دراد  هارمه  هب  ار  ترخآ  باذـع  ایند و  نالزخ  یلاعت  يادـخ  ماکحا  هب  یهجوت  یب  هک  دـنک  رواب  نینچمه  تسا و 

: اوقت یهاگآ 3 ـ 2 ـ ددرگ ». یم  نومنهر  بوخ  ياهراک  هب  نامیا  هلیـسو  هب  ناسنا  : » تسا هدومرف  ع )  ) یلع نانمومریما  دنک . یم  لابقتـسا 
بلق رد  يوق  هیاپ  نیا  ات  تسادـخ و  ماـکحا  يارجا  نماـض  یمدآ  ياوقت  تسا . یمالـسا  باـجح  ياـه  هیاـپ  زا  رگید  یکی  يراـگزیهرپ 

نانمؤمریما ترضح  دناسر . دهاوخن  دوصقم  لزنم  رس  هب  ار  ناسنا  اوقت ، نودب  نامیا  درک . دهاوخن  رب  رد  اوقت  سابل  دریگن ، لکش  یمناخ 
زا رتالاب  یفرـش  : » دندومرف يرگید  ثیدح  رد  و  دشخب . یمن  يدوس  اوقت  نودب  نامیا  يوقت » ریغب  نامیالا  عفنی  ال  : » دـنیامرف یم  (ع ) یلع
هب لسوت  ادـخ و  زا  دادمتـسا  سفن و  هبـساحم  تایاور  تاـیآ و  تئارق  یهلا ، فراـعم  هب  لـمع  ملع و  ورگ  رد  اوقت  لیـصحت  تسین » اوقت 

ص109. ج14 ، هعیشلا ، لئاسو  -1 ( 1 . ) تسا مالسلا ) مهیلع   ) وا تیب  لها  ربمایپ و 

یباجح یب  راثآ 

لوصا یهلا 1 ـ تایآ  بیذکت  ناناوج 5- یسنج  سردوز  غولب  اه 4- هداوناخ  لزلزت  تیصخش 3- طوقس  نادرم 2- ندرک  دنم  هدـقع  -1
يزومآ دب  ترخآ 9- باقع  تلفغ 8- داجیا  یچوپ 7- ساسحا  -6 نآ . رد  دهز  ایند و  تمذم  باب  یفاک ،

یباجح یب  ياه  هشیر 

رگید ياج  رد  و  دـنریگ » یم  تعرـس  وا  رب  اه  تفآ  دریگ  شیپ  تاوهـش  رب  هک  یـسک  : » دـنیامرف یم  (ع ) یلع ناـنمؤمریما  ینارـسوه : -1
-2 ( 1 .« ) دنزاس یم  تکاله  دـنادرگ و  یم  هابت  ار  وت  ترخآ  دـنک و  یم  تروک  رک و  ینک  تعاطا  دوخ  سفن  ياوه  زا  رگا  : » دـندومرف

ياضرا -5 تسا . يرازآ  رگید  هدـقع ، نانز  زا  يرایـسب  یباجحدـب  ییامندوخ و  هشیر  يرازآ  رگید  نامیا 4- فعض  تیعقوم 3- بسک 
هب داقتعا  یتسس  زا  تفص  نیا  ایح : فعـض  جاودزا 10- ییابیز 9- مکحلا 8- ررغ  یگدز 1 ـ برغ  نادرم 7- ياه  لد  دیص  تالیامت 6-
یب زراب  قیداصم  زا  یباجح  یب  ( 1 .« ) درادن ایح  هک  یـسک  درادن  نامیا  : » تسا هدومرف  (ع ) قداص ماما  دریگ . یم  همـشچرس  داعم  أدبم و 
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ربمایپ ( 2 .« ) تسا رفک  یلدگنـس و  قافن و  زکرم  یمرـش  یب  : » دومرف (ع ) قداص ماـما  دوش . یم  یـشان  ناـمیا  فعـض  زا  هک  تسا  ییاـیح 
مالسا نانمشد  ناگدرپسرس  یلام 12- يانغ  راهظا  -11 ( 3 .« ) دراد تسود  ار  شناگدنب  یگدیـشوپ  ایح و  ادخ  : » تسا هدومرف  (ص ) مرکا

2ـ ایح . باب  یفاک ، لوصا  دیلقت 1 ـ هداوناخ 18- تریغ 17- فعض  ییارگدم 16- یناطیش 15- ياه  هسوسو  يرامعتسا 14- تاغیلبت  -13
ص 463. ج 7 ، لئاسولا ، كردتسم  3 ـ ایح . باب  هعیرشلا ، حابصم 

یباجح دب  یباجح و  یب  اب  هزرابم  ياه  هار 

نداد قوس  طلغ و  حیحص و  يدازآ  هب  يدازآ  میـسقت  دروم  رد  یـشخب  یهاگآ  -2 یگدز . برغ  برغ و  رامعتـسا  اب  ناما  یب  هزراـبم  -1
نانز یلمع  يرکف و  رواب  تیوقت  -3 شخب . نایز  طلغ و  يدازآ  هن  دـیفم  حیحـص و  يدازآ  شنیزگ  هب  ناوج  لسن  صوصخ  هب  اه  ناسنا 

الاو و ياـه  شزرا  نداد  ناـشن  -4 یگدـنز . فلتخم  ياـه  هصرع  رد  شـالت  راـک و  دروم  رد  زگره  یمالـسا  باـجح  هک  ساـسا  نیا  رب 
حیحص ياه  هار  زا  زیارغ  اه و  سوه  عابشا  ءاضرا و  یمالسا و  قالخا  ياه  همانرب  اب  سوفن  هیکزت  تیبرت و  -5 یمالسا . یناسنا و  نیتسار 

ياهوگلا ياـج  هب  اـهنآ  ینیزگیاـج  ملاـس و  لـماک و  ياـهوگلا  نداد  ناـشن  -7 یمالـسا . لیـصا  گنهرف  يایحا  -6 یمالـسا . لوـقعم  و 
رکفت و هب  ناـنز  یناوخارف  رکفت و  يورین  تیوـقت  -9 یگتخاـبدوخ . زا  يرود  يرکف و  لالقتـسا  سفن و  هب  داـمتعا  تیوقت  -8 نیغورد .
تادابع و نامیا و  وترپ  رد  هدارا  تیوقت  10 ـ ددرگ . ییاوتحم  تسیز  يرکف و  لالقتـسا  بجوم  هک  یقطنم  ياه  لیلحت  هیزجت و  لقعت و 

. ددرگ اههاگترپ  زا  ناسنا  تاجن  بجوم  دناوت  یم  يدایز  دح  ات  زین  یگدارا  یب  یتسس و  لماوع  هنوگ  ره  زا  يرود  ادخ و  هب  داقتعا 

نانز يدازآ  زرم  تیاعر 

هزادنا زا  رتشیب  هداوناخ  نز  هب  : » دـیوگ یم  (ع ) نیـسح ماما  هب  هداوناخ  نوناک  ظفح  دروم  رد  دوخ  نانخـس  زا  یکی  رد  (ع ) یلع ترـضح 
نز هکنآ  هچ  دوب ، دـهاوخ  رتماوداب  شیئابیز  يارب  رتملاس و  شرکف  يارب  رتدـیفم و  نز  لاح  يارب  هزادـنا  تیاعر  اریز  هدـم ، يدازآ  ناش 

هبرض وا  تیصخش  هب  هک  شاب  بظاوم  لاح  نیع  رد  درک ) ظفح  ار  نآ  دیاب  تسا و  ریذپ  بیسآ  فیطل و  ینعی  ، ) هنامرهق هن  تسا  هناحیر 
هناـحیر لـگ و  ناوـنع  هب  ار  نز  (ع ) یلع تلع  هچ  هب  ( 1 .« ) هدـب وا  هب  دـح  زا  شیب  يدازآ  هزاـجا  هن  نک و  مورحم  ار  وا  هـن  ینعی  فـینزن 

لگ هک  روطنامه  تسا . توارط  اب  تاـساسحا  هفطاـع و  رهظم  زین  نز  تسا ، توارط  طاـشن و  رهظم  لـگ  هچناـنچ  اریز  دـندرک ؟ باـطخ 
يارب لگ  دشاب . رود  هب  تخـس  نشخ و  ياهراک  زا  دیاب  یمـسج  یحور و  تفاطل  ظاحل  هب  زین  نز  تسا  ریذپ  بیـسآ  فیرظ و  فیطل و 

اب فافع و  اب  اهرطخ  اه و  بیـسآ  زا  ندـنام  ظوفحم  يارب  تسا  مزال  زین  نز  دراد  تبقارم  ظفح و  هب  زاین  اـه  بیـسآ  زا  ندـنام  ظوفحم 
-2 تسا . يدبعت  رما  کی  -1 لیلد : دنچ  هب  دنک  تیاعر  لماک  ار  باجح  دـیاب  دـناوخ  یم  زامن  یتولخ  ياج  رد  رگا  نز  دـشاب . باجح 
1ـ دـنک . تیاعر  ار  یتلاح  نینچ  زین  نامرحمان  لباقم  رد  اـت  دـشاب  ینیرمت  -3 تسا . باجح  لاـح  رد  دـنوادخ  دزن  رد  نز  تلاـح  نیرتهب 

همان 31. هغالبلا ، جهن 

ینارچ مشچ  شهوکن  دروم  رد  هتکن  دنچ 

هب هاگن  هبلق ». یف  هتوالح  دجی  انامیا  هللا  هاطعا  هللا  نم  افوخ  اهکرت  نمف  سیلبا  ماهـس  نم  مومـسم  مهـس  رظنلا   » دومرف (ص ) ادخ لوسر  -1
ینامیا وا  هب  دنوادخ  دنک ، يراددوخ  مرحمان  هب  هاگن  زا  دـنوادخ  هب  فوخ  زا  سک  ره  تسا ، ناطیـش  ياهریت  زا  نیگآرهز  يریت  مرحمان 
ناطیـش ياهریت  زا  نیگآرهز  ریت  مرحمان  هب  هاگن  : » دومرف (ع ) قداـص ماـما  ( 1 .) دـبای یم  شبلق  رد  ار  نامیا  ینیریـش  وا  هک  دـنک  یم  اطع 

يروک « » رظنلا ریثک  نم  ریخ  رـصبلا  یمع  (: » (ع یلع ناـنمومریما  ( 2 .« ) تسا هدـش  ینالوط  ترـسح  بجوم  هک  یهاگن  رایـسب  هچ  تسا و 
تبکت نیع  نیعا : هثالث  الا  همایقلا  موی  هیکاب  نیع  لک  : » دندومرف (ص ) مرکا لوسر  ( 3 .« ) تسا مرحمان  هب  ندرک  هاگن  رایسب  زا  رتهب  مشچ 

تایاور تایآ و  هاگدید  زا  باجح  فافع : زا 37میرح  هحفص 15 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


1ـ مشچ : هس  زج  تسا  نایرگ  تمایق  زور  رد  یمـشچ  ره  هللا » لیبس  یف  هرهاس  تتاـب  نیع  هللا و  مراـحم  نع  تضغ  نیع  هللا و  هیـشخ  نم 
، ادخ هار  رد  هک  یمشچ  3 ـ تسا . هدومن  يراددوخ  ادخ  مارح  هب  هاگن  زا  هک  یمشچ  2 ـ تسا . هتسیرگ  ادخ  فوخ  زا  ایند  رد  هک  یمشچ 

ص 284. دلج 77 ، راحب ، 3 ـ ص 138 . دلج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  2 ـ دلج 104 . راحب ، 1 ـ تسا . هدومن  يراد  هدنز  بش 

دنک یم  یفرعم  رباج  هب  ار  نانز  نیرتدب  (ص ) مرکا لوسر 

ربخ نانز  نیرتدـب  زا  ار  وت  یهاوخ  یم  دومرف : نم  هب  (ص ) ربمایپ دـیوگ : یم  هللادـبع  نب  رباج  (: » (ص مرکا ربمایپ  ناـبز  زا  ناـنز  نیرتدـب 
شکرس و شرهوش  هب  تبـسن  یلو  تسا  لیلذ  راوخ و  شا  هناخ  نایم  رد  هک  ینز  نآ  -1 دنتسه : اهتلصخ  نیا  ياراد  ینانز  نینچ  مهدب و 
ار دوخ  باجح  دش  بیاغ  شرهوش  هک  یماگنه  -4 درادن . یسرت  میب و  تشز  ياهراک  زا  هک  ینز  -3 تسا . ازان  هک  ینز  -2 تسا . رورش 

یمن ار  رهوش  رذع  دیامن و  یمن  نیکمت  دنک ، یمن  تعاطا  شرهوش  زا  دیامن ، یم  باجح  تیاعر  رهوش  روضح  رد  یلو  دنک  یمن  ظفح 
هناخ رد  هب  انیبان  صخـش  کی  : » دومرف (ع ) یلع ماـما  ص18 . دلج 14 ، هعیـشلا ، لئاسو  1 ـ ( 1 .« ) دـشخب یمن  ار  شرهوش  شزغل  دریذـپ و 
دوخ ارچ  : » دومرف وا  هب  (ص ) ربمایپ دیناشوپ  ار  دوخ  (س ) ارهز ترضح  دسرب . شروضح  هب  هک  تساوخ  هزاجا  دمآ و  (س ) ارهز ترضح 

یندییوب وا  یهگناو  منیب  یم  ار  وا  نم  دنیب  یمن  ارم  وا  رگا  : » تفگ (س ) همطاف ترضح  دنیب » یمن  ار  وت  تسا و  انیبان  وا  يدناشوپ ! یم  ار 
« ینم هعصب  کنا  دهـشا  : » دومرف هک  دش  دنـسرخ  داش و  نانچنآ  (س ) ارهز ترـضح  راتفگ  زا  (ص ) ادخ لوسر  دنک ». یم  مامـشتسا  ار  اه 

نخـس وترپ  رد  نانز  يارب  یگدـنز  نیرتافـصاب  نیرتاـبیز و  نیرتهب و  هک  میریگ  یم  هجیتن  یتسه و  نم  نت  هراـپ  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ 
هب ار  نایتمصع  ( 1 . ) دنیبب ار  وا  هناگیب  هن  دنیبب و  ار  هناگیب  درم  وا  هن  هک  تسا  نز  حالـص  هک  دوش  یم  هصالخ  (س ) ارهز ترـضح  زغمرپ 

زادـسر یم  نت  هب  هک  تفآ  همه  نیا  داهن  دـیابن  يوک  ره  هب  ياپداشگ  دـیابن  يور  ره  هب  هدـید  لالح  اب  رگم  تسا  مارح  هولجلالج  ماـقم 
ص 13. يدنوار ، رداون  فده 1 ـ ار  الب  ریت  يوشن  اتفدص  رد  ّرد  وچ  شوپ  ورف  يور  دسر  یم  نکش  هب  وت  رظن 

تریغ باجح و  هطبار 

تهج نیا  رد  نانز  دـشوکب و  دوخ  سومان  ظفح  رد  ناسنا  ینعی  تریغ  تسا . تریغ  تفـص  یناـسنا ، یقـالخا و  کـین  تافـص  زا  یکی 
. دـتفیب اهنآ  يور  يوم و  هب  هزره  رـس و  کبـس  دارفا  هاگن  هک  دریذـپن  اهنآ  حور  زگره  دـننک و  زیهرپ  يراب  دـنب و  یب  زا  دنـشاب و  يدـج 

رجا هللا  هاطعا  بستحاو  مهنم  ربص  نمـض  یتما  ءاسن  یلع  هریغلا  یتما و  لاـجر  یلع  داـهجلا  هللا  بتک  : » دومرف (ص ) مالـسا یمارگ  ربماـیپ 
ینز نآ  داهج و  هار  رد  هک  يدرم  نآ  درک . ررقم  نم  تما  نانز  يارب  ار  تریغ  نم و  تما  نادرم  يارب  ار  داهج  نوناق  دنوادخ  ( 1 «) دیهش

هب ار  دوـخ  هفیظو  ص 250 . دلج 103 ، راحب ، ص 37 ، يدـنوار ، رداون  ادخ 1 ـ يارب  مادـک  ره  دـیزرو و  تماقتـسا  تریغ  ظفح  رد  هک 
دروم رد  هک  يرهوش  نآ  و  « » ثویدـلا وه  هتجوز و  یلع  لـفاغتملاو  . » داد دـهاوخ  وا  هب  ار  دیهـش  شاداـپ  دـنوادخ  دـنداد ، ماـجنا  یبوـخ 

ار تریغ  یب  « » ثویدلا اولتقا  : » دومرف سپس  تسا ». تریغ  یب  يرهوش  نینچ  تسین  وا  تفع  باجح و  بقارم  دنک و  یم  تلفغ  شرسمه 
وا باجح  لئاسو  تسا  فظوم  زین  رهوش  دنک ، ظفح  ار  دوخ  باجح  تسا  فظوم  نز  هکنیا  رب  هوالع  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  و  دیـشکب »

ار وا  ياذغ  رهوش  هک  تسا  نیا  شرهوش  رب  نز  قح  : » دومرف (ص ) ربمایپ هکنانچ  رهوش . هدهع  رب  نز  زا  تسا  یقح  نیا  دیامن و  مهارف  ار 
ادخ هب  دنگوس  دومن  نینچ  دوخ  رسمه  اب  رگا  دنکن . هاگن  وا  هب  تشز  سوبع و  هرهچ  اب  دنک و  نیمأت  ار  وا  باجح  لیاسو  دناسرب و  وا  هب 
درآ نورب  غاب  زا  هک  هویم  ره  ردـب  هناخ  زا  دور  تلاـیع  راذگمرـس  هب  تسا  يدرم  تریغ  هکنآ  يا  ( 1 .« ) تسا هدومن  ادا  ار  شرـسمه  قح 
نکل دشاب ، عیطم  ناشیوخ  لباقم  رد  هک  تسا  ینز  امـش  نانز  نیرتدب  (: » (ص ادخ لوسر  زا  یثیدح  رد  رذگهر  دـنک  عمط  وا  هویم  ردرس 

ياه هتـساوخ  زا  هاگتولخ  رد  دـنک ، شیارآ  تنیز و  شرهوش  باـیغ  رد  دـشاب ، هتـشادن  اورپ  تشز  ياـهراک  زا  دـشاب ، زوت  هنیک  میقع و 
ص 33. اضرلا ، هقف  1 ـ دشخبن ». ار  شهانگ  دریذپن و  ار  شرذع  دزرو ، عانتما  شرهوش 
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مالسا رد  باجح  تیمها 

یماـمت اـب  هک  وا  رواـی  راـی و  راـکمه ، درم ، هصغ  رپ  هصق  ناـسنا ، خـیرات  رد  اـهدورف  اـهزارف و  نیرتراـب  فسأـت  نیرتزیگنا و  تفگـش  زا 
رد تسا . هتخادرپ  تیلاعف  هب  درم  هارمه  هعرزم ، هناخ و  رد  هدیشک و  شود  هب  زین  ار  یگدنز  نیگنـس  راب  يراد  هچب  يرادراب و  ياهیتخس 

یکی مالسا ، روهظ  زا  لبق  نامز  صوصخ  هب  تسا . هتفرگ  رارق  ریقحت  تناها و  دروم  يرایـسب  ماوقا  فرط  زا  یخیرات و  راودا  زا  يرایـسب 
. ناهج قطانم  ریاـس  برعلا و  هریزج  نیمزرـس  ناریا و  رد  هچ  ناـنوی و  مور و  يروطارپما  رد  هچ  دوب ، ناـنز  يارب  نارود  نیرت  کـیرات  زا 
ندرک و ینابرق  ولج  اـهنت  هن  مالـسا  دوب . ناـنز  هب  تبـسن  اـه  ناـسنا  شرگن  رد  لوحت  درکداـجیا ؛ مالـسا  هک  یتـالوحت  نیرتمهم  زا  یکی 

نارود ات  ًاضعب  هک  ار  یفارخ  دـیاقع  دـنادرگ و  زاب  وا  هب  ار  نز  هدـش  لامیاپ  تیـصخش  تمارک و  هکلب  تفرگ  ار  نارتخد  ناـنز و  نتـشک 
دوب و جـیار  تدـش  هب  نارود  نآ  رد  هک  يدـیاقع  زا  یکی  تسا . هدومن  ّدر  هدرک و  یفن  دوب  یقاب  اپورا  رد  مه  ام  رـصع  هب  کیدزن  ياـه 

ياه هسوسو  ناسنا  نیلوا  ندش  هدولآ  بجوم  هانگ  نیلوا  أشنم  هک  دوب  نیا  دنا ، هتفریذپ  ار  نآ  زین  نایحیسم  درک و  نایب  ار  نآ  مه  تاروت 
اّوح غارس  هب  سپس  دروخن ، بیرف  وا  یلو  تفر  مدآ  غارـس  هب  ناطیـش  : » دیوگ یم  مدآ  ترـضح  هصق  نایب  نمـض  تاروت  تسا . هدوب  نز 
یم یفرعم  ناطیش  حالس  رورش  همشچرس  نز  نیاربانب  دیشک . هانگ  هب  ار  مدآ  ترـضح  دوخ  رهوش  دش و  هتفیرف  اوح  تفر و  نایمدآ  ردام 

هلیـسو ار  اوح  هاگ  چیه  درک و  رکذ  يواسم  روط  هب  ود  ره  هب  تبـسن  ار  ناطیـش  هسوسو  مدآ  ترـضح  ناتـساد  نایب  نمـض  نآرق  اما  دش ،
هب راگزور  نآ  يایند  رد  : » دیامرف یم  نآرق  رد  زاب  و  ( 1 .« ) درک كاپ  هیلوا  هانگ  زا  ار  نز  نماد  هنوگ  نیدب  تسنادن و  مدآ  ندـش  هتفیرف 

نادنزرف 1ـ يارب  ییاذغ  فرظ  ار  نادرم  اهنت  دندوبن و  لئاق  دنزرف  ندمآ  دوجو  هب  رد  نانز  يارب  یـشقن  چـیه  برعلا  هریزج  رد  صوصخ 
تسا نز  درم و  زا  هدمآ ، دوجو  هب  ناسنا  هکنیا  ماکحا  اب  نآرق  تشادن . نادنزرف  هب  تبـسن  یقح  ردام  ًاتعیبط  دنتـسناد و  یم  . 20 فارعا ،

و تسا . هداد  رارق  ردپ  قح  رب  مدقم  ار  ردام  قح  تایاور  یخرب  رد  یتح  تسا و  هتـسناد  يواسم  هلأسم ، نیا  رد  ار  ردام  ردپ و  مهـس  ( 1)
درم شمارآ  نیکـست و  بجوم  ار  وا  دوجو  تسا و  هدرک  مـالعا  دـنوادخ  ياـه  هناـشن  تاـیآ و  زا  ار  نز  دوجو  نآرق  زا  رگید  ییاـج  رد 
وفک مهنج و  هزاورد  نز  ناـمز  نآ  جـیار  رکف  رد  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  و  ( 2  ) یهلا فاـطلا  زا  ار  درم  نز و  نیب  تبحم  هدوـمن و  یفرعم 
یتح میدـق و  يایند  رد  نز  تسا  هدوب  نز  شود  هب  هراومه  هک  ییاسرف  تقاط  تامحز  دوجو  اب  دـش . یم  یقلت  داسف  أشنم  رـس  ناـطیش و 

رد نارگید  کلمت  هب  ءیـش  الاک و  ناونع  هب  دوخ  رتالاب ، هکلب  تشادن و  ار  یتورث  هنوگ  چیه  کلمت  قح  مهدزون  نرق  رخاوا  ات  اپورا  رد 
.13 تارجح ، 1 ـ ( 4 . ) دومن عنم  يو  لاوما  رد  فرـصت  هنوگ  ره  زا  ار  رهوـش  و  ( 3 . ) تخانش تیمسر  هب  ار  نز  تیکلام  مالـسا  دمآ . یم 

.19 ءاسن ، 4 ـ . 32 ءاسن ، 3 ـ . 20 مور ، 2 ـ

باجح هلأسم  یقیقح  يامیس 

رد هدیشوپ  تسا  بوخ  نز  ایآ  هک  تسین  نیا  رد  نخس  باجح ـ  ریخا  رصع  حالطصا  هب  و  شـشوپ ـ  هلأسم  رد  هک  تسا  نیا  رما  تقیقح 
زا هک  دشاب  هتـشاد  قح  دیاب  درم  ایآ  دـشاب ؟ ناگیار  نز  زا  درم  تاعتمت  نز و  ایآ  هک  تسا  نیا  نخـس  حور  نایرع ؟ ای  دوش  رهاظ  عامتجا 

نادرم ریخ ، دـهد : یم  باوج  درگن  یم  لئاسم  حور  هب  هک  مالـسا  هن ؟ ای  دربب  انز  يانثتـسا  هب  ار  تاعتمت  رثکادـح  یلفحم  ره  رد  ینز  ره 
ینوناق نارسمه  ناونع  هب  نانز  زا  دنناوت  یم  نیگنس  تادهعت  هلسلس  کی  اب  هارمه  جاودزا و  نوناق  رداک  رد  یگداوناخ و  طیحم  رد  طقف 

یگداوناخ نوناک  زا  جراخ  رد  ار  نادرم  هکنیا  زا  نانز  و  تسا . عونمم  هناگیب  ناـنز  زا  هدافتـسا  عاـمتجا  طـیحم  رد  اـما  دـننک  ییوجماـک 
؟ دـنکب هچ  نز  هک  تسا  نیا  هلأـسم  رهاـظ  تروـص  هک  تسا  تسرد  دنـشاب . یم  عوـنمم  لکـش  ره  هب  تروـص و  ره  هب  دـنزاس  باـیماک 
ریـسا و موکحم و  ای  دـشاب  دازآ  نز  تسا  رتهب  ایآ  هک  دوش  یم  ناونع  وا  مان  هب  هلأسم  هک  سک  نآ  ینعی  نایرع ؟ ای  دـیایب  نوریب  هدیـشوپ 

انز تهج  زا  زج  نز  زا  یـسنج  یـشک  هرهب  رد  دـیاب  درم  اـیآ  هکنیا  نآ  تسا و  رگید  زیچ  بلطم  نـط  اـب  هلأـسم و  حور  اـما  باـجح ؟ رد 
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همه يارب  هاـتوک  ياـهنماد  : » تنارود لـیو  لوق  هب  تسا . رت  عفن  يذ  هلاـسم  نیا  رد  نز  زادرم  لـقا  ـال  هن و  اـی  دـشاب  هتـشاد  قلطم  يدازآ 
زا تسا . لوا  هیضرف  رادفرط  مالسا  تسا . عامتجا  طیحم  هب  ياهیبایماک  تیدودحم  هلأسم ، حور  سپ  تسا ». یتمعن  ناطایخ  زجب  نایناهج 
یم کمک  عامتجا  یناور  تشادهب  هب  یناور  هبنج  زا  عورشم  نارـسمه  یگداوناخ و  طیحم  هب  یـسنج  ياهیبایماک  تیدودحم  مالـسا  رظن 

بجوم عامتجا  زا  ددرگ و  یم  نینجوز  نیب  لـماک  تمیمـص  يرارقرب  هداوناـخ و  دارفا  طـباور  میکحت  ببـس  یگداوناـخ  هبنج  زا  دـنک و 
درم ربارب  رد  نز  شزرا  هک  ددرگ  یم  ببـس  درم  ربارب  رد  نز  عضو  رظن  زا  و  ددرگ ، یم  عامتجا  تیلاعف  راـک و  يورین  ياـفیتسا  ظـفح و 
هبنج یـضعب  و  یگداوناخ ، هبنج  یـضعب  دراد و  یناور  هبنج  اهنآ  زا  یـضعب  تسا . زیچ  دـنچ  ام  رظن  هب  یمالـسا  شـشوپ  هسفلف  دور . الاب 
يرت یساسا  رت و  یلک  هلأسم  کی  زا  مالسا  رد  باجح  وا . لاذتبا  زا  يریگولج  نز و  مارتحا  ندرب  الاب  هب  تسا  طوبرم  یضعب  یعامتجا و 

یگداوناخ و طیحم  هب  رگید  عون  هچ  یسمل و  يرصب و  هچ  یسنج  ياهذاذتلا  عاونا  دهاوخ  یم  مالسا  هک  تسا  نیا  نآ  دریگ و  یم  هشیر 
راک و هک  رـضاح  رـصع  یبرغ  متـسیس  فالخرب  دـشاب . تیلاعف  راک و  يارب  ًارـصحنم  عاـمتجا  دـبای  صاـصتخا  ینوناـق  جاودزا  رداـک  رد 

. دنک کیکفت  رگیدکی  زا  ًالماک  ار  طیحم  ود  نیا  دهاوخ  یم  مالسا  دزیمآ  یم  مه  هب  یسنج  ياهییوجتدل  اب  ار  تیلاعف 

يدازآ لصا  باجح و 

نیهوت یعون  ددرگ و  یم  تسا  يرشب  یعیبط  قح  کی  هک  يدازآ  قح  بلس  بجوم  هک  تسا  نیا  دنا  هتفرگ  باجح  رب  هک  يرگید  داریا 
یناسنا ره  تسا . رـشب  قوقح  هیمالعا  داوم  زا  یکی  یناسنا  فرـش  تیثیح و  هب  مارتحا  دـنیوگ  یم  دوریم . رامـش  هب  نز  یناـسنا  تیثیح  هب 

دشاب هتشاد  باجح  هکنیا  هب  نز  نتخاس  روبجم  دشاب . یبهذم  ای  روشک  ره  عبات  هایس  ای  دشاب  دیفـس  نز  ای  دشاب  درم  تسا  دازآ  فیرش و 
قح یناسنا و  تمارک  تزع و  نز . هب  تسا  شحاف  ملظ  رگید  ترابع  هب  تسوا و  یناسنا  تیثیح  هب  تناـها  وا  يدازآ  قح  هب  ییاـنتعا  یب 
هب لکش و  چیه  هب  ملظ  ددرگ و  ینادنز  ریـسا و  دیابن  بجوم  نودب  سک  چیه  هکنیا  هب  عرـش  لقع و  قباطتم  مکح  نینچمه  نز و  يدازآ 

قرف هک  میهد  رکذت  تسا  مزال  راب  کی  خساپ : دورب . نایم  زا  رما  نیا  هک  دـنک  یم  باجیا  دوش  عقاو  دـیابن  هناهب  چـیه  هب  تروص و  چـیه 
رد دـشاب . هدیـشوپ  دوش  هجاوم  هناگیب  درم  اب  دـهاوخ  یم  یتقو  هکنیا  هب  وا  نتـسناد  فظوم  نیب  هناـخ و  رد  نز  ندرک  ینادـنز  نیب  تسا 

ترـشاعم و رد  هک  هدش  هداهن  نز  هدهع  رب  تسا  يا  هفیظو  ای  مالـسا  رد  باجح  درادن . دوجو  نز  ندرک  ریـسا  نتخاس و  سوبحم  مالـسا 
يزیچ هن  تسا و  هدش  لیمحت  وا  رب  درم  هیحان  زا  هن  هفیظو  نیا  دـنک . تاعارم  ندیـشوپ  سابل  رد  ار  یـصاخ  تیفیک  دـیاب  درم  اب  دروخرب 

. دوش بوسحم  تسا  هدرک  قلخ  شیارب  دنوادخ  هک  وا  یعیبط  قوقح  هب  زواجت  ای  دـشاب و  هتـشاد  تافانم  وا  تمارک  تیثیح و  اب  هک  تسا 
هک دـنورب  هار  يروط  دـننک و  ذاختا  ار  یـصاخ  شور  ترـشاعم  رد  هک  دزاس  دـیقم  درم  اـی  نز  یعاـمتجا  حـلاصم  يا  هراـپ  تیاـعر  رگا 
نآ دـیمان و  ناوت  یمن  یگدرب »  » اـی ندرک » ینادـنز   » ار یبـلطم  نینچ  دـنربن  نیب  زا  ار  یقـالخا  لداـعت  دـننزن و  مه  رب  ار  نارگید  شمارآ 
درم يارب  ییاهتیدودحم  نینچ  رضاح  لاح  رد  ناهج  ندمتم  ياهروشک  رد  تسناد . ناوت  یمن  درف  يدازآ »  » لصا یناسنا و  تیثیح  یفانم 

ناونع هب  هدرک و  تعنامم  سیلپ  دـیآ  نوریب  هماژیپ  اـب  یتح  اـی  دوش و  جراـخ  هناـخ  زا  باوخ  ساـبل  رد  اـی  هنهرب  يدرم  رگا  دراد . دوجو 
دنک مزلم  ار  عامتجا  دارفا  یعامتجا  یقالخا و  حـلاصم  هک  یماگنه  دـنک . یم  بلج  ار  وا  تسا  عامتجا  تیثیح  فالخرب  لـمع  نیا  هکنیا 

دض هن  نادنز و  هن  دراد و  مان  یگدرب  هن  يزیچ  نینچ  دنیایب  نوریب  لماک  سابل  اب  ًالثم  دننک  تیاعر  ار  یـصاخ  بولـسا  ترـشاعم  رد  هک 
مالـسا هک  يدودح  نامه  رد  نز  ندوب  هدیـشوپ  سکع  رب  دور . یم  رامـش  هب  لقع  مکح  دـض  ملظ و  هن  تسا و  یناسنا  تیثیح  يدازآ و 

نز تفارـش  دراد . یم  نوصم  قـالخا  دـقاف  فلج و  دارفا  ضرعت  زا  ار  وا  اریز  تسوا  رتـشیب  مارتـحا  تمارک و  بجوـم  تسا  هدرک  نییعت 
يدمع هنوگ  چیه  شندیشوپ  سابل  راتفر و  زرط  رد  دشاب  راقو  اب  نیگنس و  نیتم و  دور  یم  نوریب  هناخ  زا  هک  یماگنه  هک  دنک  یم  اضتقا 

رادنابز و دورن ، هار  رادنابز  دشوپن ، سابل  رادنابز  دـنکن  توعد  دوخ  يوس  هب  ار  درم  ًالمع  دربن  راک  هب  دوش  جـییهت  کیرحت و  ثعاب  هک 
فرح زرط  دـیوگ  یم  نخـس  ناسنا  نتفر  هار  دـنیوگ  یم  نخـس  اهتـسژ  تاقوا  یهاگ  هکنآ  هچ  دـهدن  گـنهآ  دوخ  نخـس  هب  راد  ینعم 
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یلکیه هفایق و  شدوخ  يارب  یناحور  کی  رگا  منز : یم  لاثم  متسه  یناحور  هک  مدوخ  پیت  زا  لوا  دنز . یم  يرگید  فرح  کی  شندز 
تسد و هب  صاخ  هوکـش  هنمیه و  اب  ییادر  اصع و  دـنک ، زارد  ار  شیر  گرزب و  ار  همامع  دزاسب ، تسا  لومعم  تداع و  هچنآ  فالخرب 
، دـیتسیاب بدؤم  دـینک ، زاب  میارب  هار  دـیوش ، لـئاق  مارتحا  نم  يارب  دـیوگ  یم  دـنز ، یم  فرح  شدوخ  هفاـیق  تسژ و  نیا  دریگب ، شود 
، دبوک یم  نیمز  هب  مکحم  ار  اهمدق  دزارفا ، یم  ندرگ  هک  يرسفا  یلاع  ياه  هناشن  اب  رسفا  کی  تلاح  تسا  نینچمه  دیـسوبب . ارم  تسد 
زا دیوگ : یم  ینابز  یب  نابز  هب  دنک . یم  لمع  رادنابز  مه  وا  دنک . یم  تفلک  ندز  فرح  عقوم  ار  دوخ  يادص  دزادنا ، یم  بغبغ  هب  داب 

شلاعفا راوطا و  هک  دورب  هار  ای  دـشوپب  سابل  زرط  کی  نز  تسا  نکمم  روط  نیمه  دـیهد . اج  دوخ  ياـهلد  رد  ار  نم  بعر  دیـسرتب ، نم 
تیثیح ایآ  نک . شتـسرپ  قشع و  راهظا  نزب  وناز  نم  لباقم  رد  وگب  کلتم  راذگب  نم  رـسبرس  ایب  نم  لابند  هب  هک  دنزب  دایرف  دـنزب  فرح 

هب ار  نادرم  دولآ  توهـش  ياههاگن  دشابن و  نک  ترپ  ساوح  دورب  دیایب و  مارآ  هداس و  رگا  ایآ  دشاب ؟ نینچنیا  هک  دـنک  یم  باجیا  نز 
؟ تسا درف  يدازآ  لصا  فالخرب  ای  عامتجا  حـلاصم  فالخرب  ای  درم  تیثیح  فـالخرب  اـی  نز  تیثیح  فـالخرب  دـنکن  بلج  دوخ  يوس 

هتبلا دادن  وا  هب  هناخ  زا  نتفر  نوریب  هزاجا  هجو  چیه  هب  درک و  لفق  شیور  هب  ار  رد  سبح و  هناخ  رد  دیاب  ار  نز  دـیوگب  یـسک  رگا  يرآ 
رد یلو  تسا  هدوب  مالـسا  ریغ  ياـهباجح  رد  يزیچ  نینچ  دراد . تاـفانم  نز  يادادـخ  قوقح  یناـسنا و  تیثـیح  یعیبـط و  يدازآ  اـب  نیا 

دیرخ ایآ  دیسرپب  رگا  هن . دنهد  یم  باوج  تسا ، مارح  هناخ  زا  نز  نتفر  نوریب  فرِص  ایآ  دیسرپب  اهقف  زا  رگا  امش  تسین . هدوبن و  مالسا 
دنهد یم  خساپ  تسا ، مارح  دـشاب  درم  فرط  رگا  نز  ءارـش  عیب و  لمع  سفن  ینعی  تسا  مارح  دـشاب  درم  هدنـشورف  هکنیا  ولو  نز  ندرک 

سلاجم دـجاسم و  رد  هکناـنچ  تسا  یفنم  باوج  مه  زاـب  تسا ؟ عونمم  تاـعامتجا  سلاـجم و  رد  نز  ندرک  تکرـش  اـیآ  تسین . مارح 
مارح دراد  دوجو  مه  درم  هک  ییاهاج  رد  نز  ندرک  تکرـش  فرـص  هک  تسا  هتفگن  یـسک  دـننک و  یم  تکرـش  اه  ربنم  ياپ  یبهذـم و 
زاـب تسا ؟ مارح  تسا  هداـهن  وا  دوجو  رد  دـنوادخ  هک  ییاهدادعتـسا  لـیمکت  هرخـالب  نز و  نتخوـمآ  رنه  نف و  نز  لیـصحت  اـیآ  تسا .

. دشابن زیمآ  کیرحت  ییامندوخ و  تروصب  نتفر  نوریب  دشاب و  هدیـشوپ  دـیاب  هکنیا  یکی  دراد  دوجو  هلاسم  ود  طقف  تسا . یفنم  باوج 
وا یـشیدنا  تحلـصم  رهوش و  تیاضر  بلج  اب  ماوت  هناخ  زا  نز  ندـش  جراخ  هک  دـنک  یم  باـجیا  یگداوناـخ  تحلـصم  هکنیا  رگید  و 

شدوخ لیماف  ماوقا و  هناخ  هب  نز  نتفر  تسا  نکمم  یهاگ  رتشیب . هن  دهدب  رظن  یگداوناخ  حـلاصم  دودـح  رد  دـیاب  مه  درم  هتبلا  دـشاب .
نز هک  تسا  يزیگنا  هنتف  دسفم و  درف  شرهاوخ  لثملا  یف  دورب و  دوخ  رهاوخ  هناخ  هب  دهاوخ  یم  نز  مینک  ضرف  دـشابن . تحلـصم  مه 
نز نتفر  هک  تسه  یهاگ  تسین . ریظن  مک  ایاضق  هنوگ  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  مه  هبرجت  دـنک . یم  کیرحت  یگداوناخ  حـلاصم  هیلع  ار 

دریگ یم  هناهب  دـنک  یم  یتحاران  هناخ  رد  هتفه  کی  ات  دـسرب  وا  هب  ردام  سفن  هکنیمه  تسا . یگداوناخ  فـالخرب  زین  شرداـم  هناـخ  هب 
اهنت هن  شناـیز  هک  شخبناـیز  ياهترـشاعم  نیا  زا  هک  دراد  قح  رهوش  يدراوم  نینچ  رد  دزاـس . یم  لـمحت  لـباق  ریغ  خـلت و  ار  یگدـنز 

تـسین هداوناـخ  حـلاصم  هب  طوبرم  هک  یلئاـسم  رد  یلو  دـنک . يریگولج  دـشاب  یم  زین  ناشنادـنزرف  نز و  دوخ  هجوتم  تسا ، درم  هجوتم 
. درادن دروم  درم  تلاخد 

ربمغیپ نارسمه 

اهنآ ناوت  یم  هک  تسا  بازحا  هروس  رد  مه  دنچ  یتایآ  دـش  نایب  هک  دوب  رون  هروس  تایآ  نامه  شـشوپ  هفیظو  هب  طوبرم  یلـصا  تایآ 
هرابرد هک  تسا  ییاهروتسد  رگید  تمـسق  ادخ و  لوسر  نانز  هب  تسا  طوبرم  تایآ  نیا  زا  یتمـسق  درک . رکذ  بلطم  نیا  هیـشاح  رد  ار 

ریاس نوچمه  امـش  ربمغیپ ! نانز  يا  : » دنـشاب یم  ص )  ) مرکا ربمغیپ  نانز  بطاـخم  هیآ  ود  نیا  رد  تسا . هدـش  دراو  فاـفع  میرح  ظـفح 
نالدرامیب عمط  بجوم  هک  دـیربن  راک  هب  دولآ  توهـش  هناـنز و  شمرن  نخـس  رد  هک  دیـشاب  بظاوم  دیـشاب  راـکزیهرپ  رگا  دـیتسین  ناـنز 

دوخ ییامندوخ و  هب  نیتسخن  تیلهاج  نارود  دننام  دیریگ و  رارق  نتـشیوخ  ياه  هناخ  رد  دـییوگب . نخـس  یگتـسیاش  یبوخ و  هب  ددرگ .
تسا هاوگ  تحارص  هب  مالسا  خیرات  اریز  تسین ، هناخ  رد  ربمغیپ  نانز  ندرک  ینادنز  روتسد  نیا  زا  دوصقم  دیوشن » نوریب  هناخ  زا  ییارآ 
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نز هک  تسا  نآ  روتسد  نیا  زا  دوصقم  دومرف . یمن  عنم  هناخ  زا  ندش  نوریب  زا  ار  نانآ  درب و  یم  رفس  هب  دوخ  اب  ار  دوخ  نانز  ربمغیپ  هک 
هیآ 53 تسا . رتدـکوم  رتنیگنـس و  هفیظو  نیا  ص )  ) مرکا ربمغیپ  نانز  دروم  رد  ًاصوصخم  دوشن و  نوریب  هناـخ  زا  ییاـمن  دوخ  روظنم  هب 

لزان هیآ  دندوب . هناخ  رد  مه  ص )  ) ربمغیپ ياهنز  دندش ؛ یم  ربمغیپ  ياه  قاتا  دراو  اورپ  یب  ناملـسم  ياهبرع  تسا : نینچ  بازحا  هروس 
دیزیخرب و مه  دعب  دییایب و  عقوم  هب  دیدش  توعد  اذغ  فرـص  يارب  رگا  دـیوشن و  ربمغیپ  هناخ  دراو  هزاجا  نودـب  هدزرـس و  ًالوا  هک  دـش 

هناخ زا  ار  امـش  دنک  یم  مرـش  وا  دـنک و  یم  تحاران  ار  ربمغیپ  روما  نیا  اریز  دـیریگن  تقو  هقرفتم  ياهتبحـص  ییوگ و  هصق  هب  دـیورب و 
قاتا لخاد  هکنیا  نودب  دیهاوخب  هدرپ  تشپ  ربمغیپ  نانز  زا  ار  يزیچ  دیهاوخ  یم  یتقو  ًایناث  دنک . یمن  مرش  امـش  زا  ادخ  یلو  دنک  نوریب 

ربمغیپ تشذگرد  زا  سپ  ار  وا  نانز  هن  دیهد و  رازآ  ار  ربمغیپ  دیابن  امش  تسا . رتهب  اهنآ  لد  امش و  لد  یگزیکاپ  يارب  اهراک  نیا  دیوش .
رد میتفگ  ًالبق  هک  يروط  نامه  تسا . هدـش  رکذ  باـجح »  » هملک هیآ  نیا  رد  تسا . گرزب  ادـخ  دزن  رد  اـهراک  نیا  هک  دـیریگب  ینز  هب 

« شـشوپ  » روتـسد زا  ریغ  تسا  هیآ  نیا  رد  هک  باجح  روتـسد  تسا . هیآ  نیمه  دوصقم  تسا  باجح  هیآ  زا  نخـس  اج  ره  امدـق  تاملک 
رد دیاب  ناسنا  هک  تسا  يراتفر  یگداوناخ و  ننـس  هب  عجار  تسا  هدش  رکذ  هیآ  نیا  رد  هک  يروتـسد  دشاب . یم  ام  ثحب  دروم  هک  تسا 
زا دیاب  تسوا  جایتحا  دروم  دهاوخ و  یم  يزیچ  رگا  هکلب  دوش  نانز  هاگیاج  دراو  دیابن  درم  روتـسد  نیا  قبط  دشاب . هتـشاد  نارگید  هناخ 

دوش یم  هدـیمان  باـجح )  ) هن رتـس »  » ناونع تحت  زین  هقف  حالطـصا  رد  هک  شـشوپ »  » ثحب هب  یطبر  هلأـسم  نیا  دـنزب . ادـص  راوید  تشپ 
یم تلالد  تسا  هدـمآ  رون  هروس  زا  هیآ 60  رد  هک  نهل » ریخ  نففعتـسی  ناو   » هلمج دـننام  نهبولق » مکبولقل و  رهطا  مکلذ   » هلمج درادـن .

رتکیدزن یکاپ  اوقت و  هب  دـیامن  تیاعر  تسا  رظن  مزلتـسم  هک  ییاهدروخرب  كرت  شـشوپ و  رتس و  بناج  نز  درم و  هزادـنا  ره  هک  دـنک 
ششوپ و رتس و  یقالخا  ناحجر  دیابن  تسا  هدش  هداد  ترورـض  مکح  هب  هک  یقافرا  یلیهـست و  ياهتـصخر  میتفگ  هک  روط  نامه  تسا .

. دربب دای  زا  ار  رظن  كرت 

عماجم رد  نز  تکرش 

هب مالسا  هکنیا  یکی  دش . ریگتـسد  ًالماک  بلطم  ود  میتفگ  هچنآ  عومجم  زا  میا . هدرک  رکذ  دوب  مزال  هک  اجنآ  ات  ار  فلاخم  قفاوم و  هلدا 
هب هچ  سمل و  تروـص  هب  هچ  رظن و  تروـصب  هچ  درم  نز و  یـسنج  طـباور  ندوـب  ینوناـق  موزل  یکاـپ و  هداـعلا  قوـف  شزرا  تـیمها و 

دراو نآ  رب  يا  هشدخ  یناونع  مان و  چیه  اب  دوش  یمن  یـضار  هجو  چـیه  هب  دراد  لماک  هجوت  یباوخمه  تروص  هب  هچ  ندینـش و  تروص 
هب دـهاوخ  یمن  دور  یم  شمـشچ  هب  شدود  هکنیا  نیع  رد  تسا و  هتفرگ  هدـیدن  ار  یناسنا  هداعلا  قوف  شزرا  نیا  زورما  يایند  اما  دوش .

ياج هب  تسا . هدرک  دساف  تخس  ار  ناناوج  حور  یسنج » طباور  يدازآ   » رتحیرـص و  نز » يدازآ   » مان هب  زورما  ناهج  دروایب . دوخ  يور 
اـهورین و تشاد  دوـجو  میدـق  رد  هچنآ  ریغ  رگید  تروـص  هب  رگید و  لکـش  هب  دـنک  کـمک  اهدادعتـسا  نتفکـش  هب  يدازآ  نـیا  هـکنیا 
، اهایرد رانک  اهامنیـس ، هب  تسا ؟ هدروآ  ور  اجک  هب  اما  هدمآ  نوریب  هناخ  جنک  زا  نز  دهد . یم  تسا و  هداد  رده  ار  یناسنا  ياهدادعتـسا 

هدرک دابآ  ار  رگید  ياج  ای  هسردـم  هکنیا  نودـب  هدرک  بارخ  ار  هناخ  يدازآ »  » مان هب  زورما  نز  ینیـشن ! بش  سلاجم  اـهنابایخ ، هیـشاح 
ناناوج لیـصحت  نامدنار  زا  یناسنا  دویق  ندنکفا  رود  يراب و  دـنب و  یب  نیا  رثا  رد  تسا . هدرک  بارخ  زین  ار  اجنآ  منکن  طلغ  رگا  دـشاب 

هناخراک بیج  هتفرگ ، قنور  اهامنیـس  رازاب  هدش ، ناوارف  یقـشع  ياهتیانج  دنا ، هدـش  يرارف  هسردـم  لیـصحت و  زا  ناناوج  هدـش  هتـساک 
. تسا هدش  یعامتجا  ناحلصم  نارکفتم و  نادنمشناد و  رباربدص  اهیلوک  اه و  هصاقر  اهصاقر و  شزرا  هدشرپ ، شیارآ  مزاول  دلوم  ناراد 

روسفورپ ریظن  يدنمـشناد  هک  هاگنآ  اب  دوش  یم  روشک  دراو  يا  هصاـقر  هک  هاـگنآ  تسین  نینچ  اـی  تسه  نینچ  دـینادب  دـیهاوخ  یم  رگا 
رگید بلطم  ( 1 . ) دـینیبب دروم  ود  ره  رد  ار  ناناوج  لمعلا  سکع  دـینک و  هسیاـقم  دوش  یم  دراو  بلق  دـنویپ  فورعم  صـصختم  دراـنرب 
نیئآ کی  تسا  ییادخ  كاپ  نیئآ  نیا  شور  هک  روط  نامه  دراد ـ  فافع  راصح  ندش  هتسکش  رطخ  هب  هک  یهجوت  همه  اب  مالسا  هکنیا :

. دوش یمن  لفاغ  رگید  ياـه  هبنج  زا  دـناوخ ـ  یم  طـسو » تما   » ار شتما  تسا و  رودـب  یطیرفت  طارفا و  ره  زا  تسا و  لداـعتم  لدـتعم و 
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دراوم یضعب  ص 202 . يرهطم ، دیهش  باجح ، رد 1 ـ دنک . یمن  یهن  عامتجا  رد  تکرـش  زا  دوشن  داسف  هبرجنم  هک  يدودـح  ات  ار  نانز 
هب دراوم  یـضعب  رد  درادن و  تعنامم  قح  رهوش  یتح  تسا و  بجاو  ًایواستم  درم  نز و  رب  هک  جح  دننام  دنک  یم  بجاو  ار  اهنآ  تکرش 

هبنج دوش و  عقاو  هلمح  دروم  نیملسم  هزوح  رهش و  هک  یتقو  رگم  تسین  بجاو  نانز  رب  داهج  میناد  یم  هچنانچ  دنک . یم  افتکا  صیخرت 
نیا ریغ  رد  یلو  ( 1 . ) دوش یم  بجاو  زین  نانز  رب  دـنهد  یم  اوتف  اهقف  هک  روط  نامه  تروص  نیا  رد  دریگب . دوخ  هب  یعاـفد  دـصرددص 

نیحورجم نازابرـس و  هب  کمک  يارب  اـهگنج  رد  هک  داد  یم  هراـجا  ناـنز  زا  یخرب  هب  ادـخ  لوسر  لاـح  نیع  رد  تسین . بجاو  تروص 
هکنآ رگم  دننک  تکرـش  هعمج  زامن  رد  هک  تسین  بجاو  نانز  رب  تسه . هنیمز  نیا  رد  مالـسا  خـیرات  رد  يدایز  يایاضق  دـننک . تکرش 

تکرـش نیدیع  زامن  رد  هک  تسین  بجاو  نانز  رب  ( 2 . ) دننکن كرت  دننک و  تکرـش  تسا  بجاو  روضح  زا  دعب  دـنناسر . مه  هب  روضح 
لئاسو ج 1، 2 ـ داهج . باتک  لوا  کـلاس  هب  دوش  عوجر  تئیه و 1 ـ بحاص  نانز  يارب  دنشاب . یمن  عونمم  ندرک  تکرـش  زا  یلو  دننک 
زا یـضعب  درب . یم  رفـس  هب  دوخ  اـب  هعرق  دـیق  اـب  ار  دوخ  ناـنز  مرکا  ربمغیپ  ( 1 . ) تسا هورکم  عماـجم  نیا  رد  تکرـش  لاـمج  ص 456 .

تـسد دـندروآ  یبآ  فرظ  داد  روتـسد  درکن  هحفاصم  اهنآ  اب  یلو  تفرگ  تعیب  نانز  زا  مرکا  ربمغیپ  ( 2 . ) دندرک یم  نینچ  زین  باحـصا 
ربمغیپ تسد  زگره  تفگ  هشیاع  ( 3 . ) درمـش تعیب  ار  نیمه  دـنرب  ورف  بآ  رد  شیوخ  تسد  نانز  داد  روتـسد  درب و  ورف  نآ  رد  ار  دوخ 

ادـخ لوسر  درمـشن . مه  مزـال  ار  نآ  هکنیا  وگ  درکن  عنم  هزاـنج  عییـشت  زا  ار  ناـنز  درکن . سمل  ار  هناـگیب  نز  کـی  تسد  رمع  همه  رد 
هللا مالس  هیضرم  يارهز  درک . تافو  مرکا  گرزب  رتخد  یصاخ  دراوم  رد  لاح  نیع  رد  دننکن . تکرش  هزانج  عییـشت  رد  نانز  داد  حیجرت 
نیا 3 ـ دـنا ) هتـشون  ار  بلطم  نیا  نیخروـم  همه  . ) ص 43 يراخب ج 7 ، حیحـص  2 ـ ص 474 . لـئاسو ج 1 ، ناناملـسم 1 ـ نانز  اهیلع و 
دنا هدرک  رکذ  هنحتمم  هروس  زا  هیآ 12  لیذ  نیرسفم  هکم و  حتف  عیاقو  نمض  نیخروم  تسا  نیرـسفم  نیخروم و  قافتا  دروم  زین  نایرج 

هزانج عییـشت  رد  تکرـش  ناوج  نانز  يارب  هعیـش  تاـیاور  رظن  زا  ( 1 . ) دـندناوخ زامن  يو  رب  دـنا و  هدـمآ  ص 526 . یفاک ج 5 ، ًاـضیا   ـ
مینکن تکرـش  هزانج  عییـشت  رد  هک  درک  هیـصوت  ار  ام  مرکا  لوسر  تفگ : هک  دـنا  هدرک  لقن  هیطع  ما  زا  ننـست  لها  ياملع  تسا  هورکم 

مایپ دورب و  ادخ  لوسر  دزن  نانآ  یگدنیامن  هب  دش  رومأم  هنیدم  ناملـسم  نانز  فرط  زا  يراصنا  دیزی  رتخد  ءامـسا  ( 2 . ) دومرفن عنم  یلو 
، دوب باحـصا  عمج  نایم  رد  ادخ  لوسر  هک  دش  دراو  یتقو  ءامـسا  دریگب . باوج  دنک و  غالبا  ادخ  لوسر  هب  ار  هنیدـم  نانز  زیمآ  هیالگ 
دومرف و ثوعبم  نادرم  رب  مه  ار  وت  لجوزع  دنوادخ  مییوگ  یم  نانز  ام  ( 3 . ) وت يوس  هب  منانز  هدنیامن  نم  تنابرق . مردام  ردپ و  : » تفگ

امـش تجاح  هتـسشن  شیوخ  ياه  هناخ  رد  نانز  ام  میدروآ  نامیا  وت  يادـخ  وت و  هب  زین  نانز  ام  یتسین . نادرم  ربمایپ  اهنت  وت  نانز . رب  مه 
حیحص ص 47 و  ملسم ج 3 ، حیحص  2 ـ ص 156 . لئاسو ج 1 ، نآ 1 ـ زا  اما  میناورپ  یم  شیوخ  محر  رد  ار  امش  میروآ  یم  رب  ار  نادرم 

گرزب و ياهراک  سدـقم و  فیاظو  مینیب  یم  فرط  کیلا . ءاسنلا  هذـخا  انا و  3 ـ ص 180 . دوادوبا ج 2 ، ننـس  ص 94 و  يراخب ج 2 ،
یم نارامیب  تدایع  دـنراد و  تعامج  هعمج و  قیفوت  هک  دـننادرم  میمورحم . ام  هتفای و  صاـصتخا  نادرم  هب  شزرااـب  رجارپ و  دـنمجرا و 

یتقو هک  یتروص  رد  دنراد . ادخ  هار  رد  داهج  قیفوت  رتالاب  همه  زا  دنهد و  یم  ماجنا  ررکم  جح  دننک  یم  تکرش  هزانج  عییـشت  رد  دنور 
نادنزرف مینک  یم  یسیرخن  امش  ياه  هماج  يارب  مینک  یم  يرادهگن  ار  امـش  لاوما  هک  میتسه  نانز  ام  دور  یم  داهج  ای  جح  هب  درم  کی 

رجارپ و ياهراک  سدقم و  گرزب و  فیاظو  رد  اما  میتسه  نادرم  امش  کیرـش  اهتمحز  رد  ام  هک  تسا  هنوگچ  مینک . یم  تیبرت  ار  امش 
یبوخ نیا  هب  ینخس  ینز  زا  نونکات  ایآ  : » دومرف درک و  باحصا  هب  یهاگن  مرکا  لوسر  میمورحم ؟ اهنآ  همه  زا  میرادن و  تکرش  شاداپ 
لوسر «. » دـشاب نز  نیا  دوخ  زا  نخـس  نیا  منک  یمن  لایخ  : » تفگ باحـصا  زا  یکی  دـیا »؟ هدینـش  نید  روما  رد  ییاسر  نیدـب  یقطنم  و 

هداتـسرف ار  وت  هک  ینانز  هب  نک و  مهف  تسرد  میوگ  یم  هچنآ  نز ! يا  : » دومرف ءامـسا و  هب  درک  ور  درکن . اـنتعا  درم  نیا  باوج  هب  ادـخ 
نانز دـبای و  یم  ار  تلیـضف  شاداپ و  رجا و  قیفوت  يدرمـشرب  هک  اهراک  نیا  هطـساو  هب  دـش  درم  هک  ره  هک  یتشادـنپ  نک . یلاح  زین  دـنا 

رجا و دوش  هدولآ  ترودک  رابغ  اب  هناخ  كاپ  طیحم  دراذگن  دنک  يرادرهوش  يراد و  هناخ  بوخ  رگا  نز  تسین . نینچ  ریخ  دـنمورحم ؟
نانز وا و  ياضاقت  دوب و  نامیا  اب  ینز  ءامـسا  دـنهد ». یم  ماجنا  نادرم  هک  اـهراک  نآ  همه  اـب  تسا  لداـعم  یقیفوت  تلیـضف و  شاداـپ و 
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دندوب نیا  نارگن  شنارکفمه  وا و  مینیب . یم  زورما  ًاـبلاغ  هک  هدـش  هتخیگنارب  توهـش  زا  هن  تساـخ  یم  رب  ناـشنامیا  قـمع  زا  شرکفمه 
صاصتخا نادرم  هب  راد  تمیق  ردق و  سدقم و  فیاظو  همه  دشاب و  هتـشادن  یتمیق  ردق و  هدش  راذـگاو  نانآ  هدـهع  هب  هک  یفیاظو  ادابم 

سدـقم هفیظو  ماجنا  تلیـضف و  يوگ  ندوبر  رد  هچ ؟ رد  اما  دنتـشاد  ار  نادرم  ناـنز و  تاواـسم  ياـضاقت  شنارکفمه  وا و  دـشاب . هتفاـی 
نآ هک  یتقو  اذهل  دنزادنیب . هار  لاجنج  دنهن و  قوقح »  » مان ار  يدرف  تاوهـش  هک  دوب  نیا  درک  یمن  روطخ  مه  نانآ  هلیخم  رد  هک  يزیچ 

هلأسم ود  رگید : هلأـسم  ود  ( 1 . ) تشگرب شنارکفمه  يوس  هب  یلاحـشوخ  اـب  دـش و  هتخورفارب  یلاحـشوخ  زا  شا  هرهچ  دینـش  ار  باوج 
يرگید تسا و  نز  يادـص  ندینـش  هلأسم  یکی  مینک . یـسررب  زین  ار  اـهنآ  تسین  دـب  هک  تسا  یقاـب  درم  نز و  ترـشاعم  باـب  رد  رگید 

زیاج دـشابن  راک  رد  هبیر  ذذـلت و  هک  یتروص  رد  نز  يادـص  ندینـش  هک  تسا  ملـسم  ًارهاظ  لوا  هلأسم  رد  تسوا . اب  نداد  تسد  هلأـسم 
زیاج دشابن  هبیر  ذذـلت و  هک  یتروص  رد  نز  يادـص  ندینـش  دـیامرف : یم  ( 2  ) يدزی ییابطابط  مظاـک  دـمحم  دیـس  هللا  هیآ  موحرم  تسا .

دنک و كزان  ار  دوخ  توص  دـهاوخب  هک  تسا  مارح  نز  رب  و  تسا . رتهب  نآ  كرت  تسین  یترورـض  هک  یمادام  لاح  نیع  رد  یلو  تسا 
ندز فرح  رد  دـیامرف : یم  مرکا  ربمغیپ  نانز  هب  باطخ  نآرق  رد  لاعتم  يادـخ  هچناـنچ  دـشاب . زیمآ  کـیرحت  هک  يروط  هب  دزاـس  وکین 

ثیدح و بتک  رد  ناتـساد  نیا  . 399 ص 398 ـ  هباغلا ج 5 ، دـسا  1 ـ ددرگ . نالدرامیب  عمط  بجوم  هک  دـینکن  جـیهم  كزان و  ار  ادـص 
لیلد تسا و  تاملسم  ءزج  نز  يادص  عامتسا  زاوج  هلأسم  هلأسم 39 . لوا ، لصف  حاکن ، باب  یقثولا ، هورع  2 ـ تسا . هدش  لقن  زین  ریسفت 

هیآ موهفم  نیا  رب  هوالع  تسا . راهطا  همئا  ادخ و  لوسر  یخیرات  یعطق  هریس  ًاصوصخم  ندوب و  يرورض  نیملسم و  نیب  یعطق  هریـس  نآ 
نز ندش  نخسمه  زاوج  رب  لیلد  هیآ  نیا  دوخ  ینعی  تسا ؛ زیاج  دورن  راک  هب  زان  همشرک و  نآ  رد  هک  یندز  فرح  هک  تسا  نیا  روکذم 
هداد لامتحا  رصاعم  ياهقف  زا  یضعب  و  هیبنجالا » توص  عامس  مرحی  و   » دیامرف یم  هعمل  رد  هک  تسا  لوا  دیهـش  اهنت  تسا . یبنجا  درم  و 

هک یتروص  رد  یتح  هک  تسین  یکش  مود  هلأسم  دروم  رد  دنا . هتشون  ُمُرحَی »  » ار ُمُرحَی » ال   » ًالثم تسا و  هداد  خر  خاسن  زا  ییاطخ  هک  دنا 
رد مه  هلأسم  نیا  رد  شکتـسد . دننام  دـشاب  لئاح  يا  هماج  هکنیا  رگم  تسین  زیاج  یبنجا  درم  نز و  نداد  تسد  دـشابن  مه  هبیر  ذذـلت و 

هفاضا دشابن  لئاح  نودب  هحفاصم  هک  هدش  دیق  هکنیا  رب  هوالع  تایاور  زا  یضعب  رد  دشاب . یم  هملک  قافتا  اهقف  ياواتف  رد  مه  تایاور و 
تـسین زیاج  هناگیب  نز  اب  نداد  تسد  دیامرف : یم  شیپ  هلأسم  زا  دعب  یقثولا  هورع  رد  دیـس  موحرم  دنهدن . راشف  ار  تسد  دـیاب  هک  هدـش 

، شکتسد ای  هماج  ندوب  لئاح  تروص  رد  هناگیب  نز  اب  نداد  تسد  ندوب  زیاج  هک  تسا  یهیدب  درادن . یعنام  دشاب  لئاح  هماج  رگا  یلو 
رد رگید  ياهقف  زا  یـضعب  هک  روط  نامه  دـشاب  راک  رد  هبیر  ذذـلت و  رگا  اما  دـشابن ، راـک  رد  يا  هبیر  ذذـلت و  هک  تسا  نیا  هب  طورـشم 

. تسا مارح  ًاعطق  دنا  هدرک  يروآدای  هورع  هیشاح ي 

نایب تفع  تناتم و 

نوزومان و کیکر و  هدننز و  ریبعت  هنوگ  چیه  هک  تسا  نیا  دوش ـ  یم  بوسحم  نآ  زاجعا  ياه  هناشن  زا  یکی  هک  نآرق ـ  ياهیتفگـش  زا 
طیحم رد  هتفای  شرورپ  هدـناوخن و  سرد  يداع  درف  کی  تاریبعت  زرط  بسانتم  ًادـبا  درادـن و  دوجو  نآ  رد  ناـیب  تفع  زا  رود  لذـتبم و 
نآرق هک  ییاه  تشذگرـس  مامت  نایم  رد  تسا ، وا  طیحم  راکفا و  گنرمه  بسانتم و  سک  ره  نانخـس  هکنیا  اـب  تسین . یناداـن  لـهج و 

نازوس و قشع  زا  هک  یناتـساد  تسا . رـصم  زیزع  رـسمه  فسوی و  ناتـساد  نآ  دراد و  دوـجو  یقـشع ، یعقاو  ناتـساد  کـی  هدرک ، لـقن 
هب ناتساد  نیا  ساسح  ياه  هنحص  میـسرت  رد  نآرق  یلو  دیوگ . یم  نخـس  لدکاپ  رهام و  یناوج  اب  دولآ ، سوه  يابیز  نز  کی  نیـشتآ 

زجع و راـهظا  دـشوپب و  مشچ  عیاـقو  رکذ  زا  هکنیا  نودـب  هتخیمآ و  مه  هب  تفع » تناـتم و   » اـب ار  ناـیب » رد  تـقد   » يزیگنا تفگـش  زرط 
هدرشف رایسب  ترابع  رد  (ع ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  زا  یثیدح  رد  تسا . هتـسب  راک  هب  زین  ار  تفع  یقالخا و  لوصا  مامت  دنک ، یناوتان 

: دومرف دـنموصعم »؟ ناربمایپ  دـییوگ  یمن  امـش  ایآ  : » دیـسرپ یم  (ع ) ماما زا  یـسابع  هفیلخ  نومأم  هک  اجنآ  تسا ؛ هدـش  ناـیب  یهاـتوک  و 
(ع) اضر ماما  ترـضح  دـشاب »؟ یم  هچ  شریـسفت  هبر " ناهرب  اءر  نا  ـالول  اـهب  مهو  هب  تمه  دـقل  " و  نآرق هیآ  نیا  سپ  : » تفگ يرآ .» »
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زیزع رـسمه  نوچمه  دید ، یمن  ار  شراگدرورپ  ناهرب  رگا  زین  فسوی  تفرگ و  فسوی  زا  ییوجماک  هب  میمـصت  زیزع  رـسمه  : » دندومرف
نیا زا  نومأم  ( 1 .« ) دور یمن  مه  هانگ  غارـس  هب  دـنک و  یمن  هاـنگ  دـصق  زگره  موصعم  دوب و  موصعم  وا  یلو  تفرگ  یم  میمـصت  رـصم 
امل اهجوز و  اضر  نم  اهبر  دنع  حجنا  هارملل  عیفـش  ال  : » تسا هدمآ  یثیدح  رد  و  نسحلاوبا ». يا  وت  رب  نیرفآ  : » تفگ درب و  تذـل  خـساپ 

شراگدرورپ دزن  نز  يارب  .« » اهبناف تشحوا  دـق  اـهنا  مهللا  کـیبن  هنبا  نع  ضار  ینا  مهللا  لاـق  نینموملاریما و  اـهیلع  ماـق  همطاـف  تتاـم 
راب تفگ  تساخرب و  راوگرزب  نآ  رس  يالاب  (ع ) یلع نانمومریما  تشذگ  رد  همطاف  یتقو  تسین  شرهوش  يدونشخ  زا  رتزاسراک  یعیفش 
نانز امش  -1 هنموم : نانز  هب  نآرق  روتسد  هد  شاب ». وا  مدمه  وت  سپ  تساهنت  نونکا  وا  ایادخ  متـسه  یـضار  وت  ربمایپ  رتخد  زا  نم  ایادخ 

تمارک . ) دننک عمط  امش  هب  نالدرامیب  هک  دییوگن  نخـس  يا  هنوگ  هب  -3 سفن ) راهم  . ) دینک هشیپ  اوقت  -2 سفن ) تزع  .) دیتسین یلومعم 
لامج . ) دیراد اپ  هب  ار  زامن  -6 یعامتجا ) لالج  . ) دیوشن رهاظ  مدرم  نیب  رد  دایز  -5 راتفگ ) رد  لامک  . ) دییوگب هتسیاش  نخس  -4 سفن )
تایآ هب  -9 (ص )) لوسر ادـخ و  رما  عیطم  .) دـینک تعاطا  ار  شلوسر  ادـخ و  -8 ایند ) لام  زا  لد  عاطقنا  . ) دـینک ادا  ار  تاـکز  -7 یهلا )

ملعلا بط  . دیریگ ارف  تمکح  شناد و  هللا 10 ـ تایآ  عامتسا  دیهد . ارف  شوگ  ندرک  لمع  يارب  یهلا 

(ص) مالسا ربمغیپ  رصع  رد  نادان  نانز  تافص 

دنبندرگ و هنیس و  زا  یتمسق  ولگ و  هک  يروط  هب  دنتخادنا ، یم  رس  تشپ  هب  ار  دوخ  ياه  يرـسور  هلابند  -2 دنتشادن . یتسرد  باجح  -1
ياه هدنخ  -5 دندرک . یم  رهاظ  ار  ناشیاپ  ياهلاخلخ  -4 دندرک . یم  اپ  هب  رادادص  دنلب  هنشاپ  ياهشفک  -3 دوب . نایامن  ناشیاه  هراوشوگ 

همخت نتسکش  اب  -7 دنتسشن . یم  مه  درگ  عضو  نیرتدب  اب  رباعم  رـس  رب  -6 دیسر . یم  شوگ  هب  ناشیاه  هناخ  زا  زیگنا  توهش  دنلب  رایـسب 
. دندنارذگ یم  تلاطب  هب  ار  دوخ  تاقوا 

رون رهش  نانز  نادرم و 

نادرم وگتسار 6- نانز  نادرم و  رباص 5- نانز  نادرم و  ادخ 4- عیطم  نانز  نادرم و  نامیااب 3- نانز  نادرم و  ناملسم 2- نانز  نادرم و  -1
مهیلع  ) تیب لها  عیطم  نانز  نادرم و  رکاذ 10 ـ نانز  نادرم و  راد 9- هزور  نانز  نادرم و  رگ 8- قافنا  نانز  نادرم و  عوشخ 7- اب  نانز  و 

تفع اب  نانز  نمادکاپ 12 ـ نانز  نادرم و  11 ـ مالسلا )

نانز هب  دنوادخ  شرافس 

دـنراد و ظوفحم  تشز  راک  زا  ار  ناشمادـنا  جورف و  اوران و  هاگن  زا  ار  اهمـشچ  ات  وگب  ار  هنمؤم  نانز  لوسر ! يا  : » دـیامرف یم  نآرق  هیآ 
تنیز دنناشوپب و  هعنقم  هب  ار  دوخ  شود  َِرب  هنیس و  دیاب  دنزاسن و  راکشآ  هناگیب  رب  دوش  یم  رهاظ  ًارهق  هکنآ  زج  ار  دوخ  شیارآ  تنیز و 

يا هداوناخ  و   ) عابتا دوخ و  یکلم  نازینک  ای  هملسم ) نانز  ینعی   ) يدوخ نانز  ای  دوخ و  نارهوش  يارب  زج  دنزاسن ، راکشآ  ار  دوخ  لامج 
بانتجا و روکذـم  صاخـشا  نیا  ریغ  رد  دنتـسین و  هاگآ  نانز  مراحم  تاروع و  رب  زونه  هک  یلفط  درم  نز و  ( ) درادـن ناـنز  هب  تبغر  هک 

نامیا لها  ات  همه ، ادخ  يوس  هب  دینک  هبوت  دوش و  مولعم  ناشیاهاپ  ناهنپ  رویز  لاخلخ و  هک  دننزن  نیمز  هب  ياپ  روط  نآ  و  دننک ). زارتحا 
یناگدنز و امـش  رگا  هک ؛ وگب  دوخ  نانز  هب  یمارگ  ربمغیپ  يا  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  رگید  يا  هیآ  رد  و  ( 1 .« ) دیوش راگتسر  هک  دیشاب 
ادخ و زا  تعاطا  بلاط  رگا  مهد و  قالط  يدنـسرخ  یبوخ و  هب  ار  همه  هتخادرپ و  ار  امـش  رهم  نم  ات  دییایب  دـیبلاط  ار  ایند  رویز  تنیز و 
زا (ص ) ربمغیپ نانز  يا  درک . دهاوخ  اطع  گرزب  رجا  تمایق  رد  نانز ، امش  زا  ناراکوکین  هب  ادخ  دیتسه ، ترخآ  راد  قاتشم  وا و  لوسر 
زا هک  ره  تسا و  ناسآ  لهس و  ادخ  رب  نیا  دننک و  باذع  نانز  رگید  ربارب  ود  ار  وا  درک ، مادقا  هتـسناد  ییاوران  راک  هب  هک  سک  ره  امش 

ایهم دبا ) تشهب  رد   ) وکین رایـسب  يزور  يارب  مینک و  اطع  راب  ود  ار  وا  شاداپ  ددرگ ، راکوکین  دوش و  وا  لوسر  ادـخ و  نامرف  عیطم  امش 
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نخس نادرم  اب  مرن  لزان و  راهنز  دیـشاب  راگزیهرپ  سرت و  ادخ  رگا  دنتـسین ، نانز  زا  رگید  یکی  دننام  امـش  (ص ) ربمغیپ نانز  يا  میزاس .
ناتیاه هناخ  رد  دـییوگب و  نخـس  تسرد  نیتم و  هکلب  دـتفا ، عمط  هب  تسا  يوه ) سوه و  . ) 31 رون ، رامیب 1 ـ شلد  هکنآ  ادابم  دـییوگن ،

دیهدب و ناریقف  هب  ار  لام  تاکز  دیراد و  اپ  هب  زامن  دینکن و  ییارآدوخ  شیارآ و  نیشیپ ، تیلهاج  هرود  دننام  دیریگب و  مارآ  دینیـشنب و 
كاپ یبیع  ره  زا  ار  امش  دربب و  توبن  هداوناخ  امـش  زا  ار  یـشیالآ  ره  هک  دهاوخ  یم  نینچ  ادخ  دینک . تعاطا  (ص ) لوسر ادخ و  رما  زا 

هک وگب  نانمؤم  نارتخد  نانز و  دوخ و  نارتخد  نانز و  هب  مالـسا  ربمایپ  يا  دـیامرف : یم  دـنوادخ  رگید  يا  هیآ  رد  و  ( 1 . ) دنادرگ هزنم  و 
نانارـسوه و تراسج  ضرعت و  زا  اـت  دـنوش  هتخانـش  تیرح  تفع و  هب  اـهنآ  هکنیا  يارب  راـک  نیا  هک  دنـشوپ  ورف  رداـچ  هب  ار  نتـشیوخ 

یبن زا  یثیدح  ( 2 . ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  قلخ  قح  رد  لاعتم  دنوادخ  تسا و  رتهب  رایسب  نانآ  رب  دنـشکن و  تیذا  رازآ و  ناگنهدرازآ 
هملک ره  لمحت  يارب  دنوادخ  دیامن  ربص  لمحت و  دونـشب و  رهوش  زا  ییاوران  نخـس  ینز  ره  : » دنیامرف یم  ترـضح  (ص :) مالـسا مرکم 

میهاربا زا  هتفرگرب  1 ـ ( 1 .« ) دیامرف یم  اطع  وا  هب  ادخ  هار  رد  دـهاجم  راد و  هزور  رجا  شاداپ و  . 59 نامه ، 2 ـ ات 35 .  28 بازحا ، يا 1 ـ
ص 154. ینرق ،

تفع یب  نانز  تخس  باذع 

هب مردام  ردپ و  مدرک  ضرع  دنک . یم  دیدش  هیرگ  میدـید  میتفر ، (ص ) ربمایپ روضح  هب  ع )  ) ارهز ترـضح  هارمه  : » دومرف (ع ) یلع ماما 
هلمج زا  منک . یم  هیرگ  ور  نیا  زا  مدید  نوگانوگ  ياهباذع  رد  ار  ینانز  جارعم  بش  رد  یلع ! يا  : » دومرف ینک »؟ یم  هیرگ  ارچ  تیادـف 

نازیوآ شیاپ  ود  اب  هک  مدـید  ار  ینز  -2 دـشوج . یم  امرگ  تدـش  زا  شرـس  زغم  تسا و  نازیوآ  شیوم  هب  هک  مدـید  ار  ینز  -1 دومرف :
-5 دروخ . یم  ار  دوخ  ندب  تشوگ  هک  مدید  ار  ینز  -4 درک . یم  هکت  هکت  دوخ  ندب  تشوگ  یچیق  اب  هک  مدـید  ار  ینز  -3 تسا . هدش 

رون بیبـح و  يا  : » درک ضرع  (س ) ارهز ترـضح  دروخ ». یم  ار  دوخ  ياـه  هدور  وا  تخوس و  یم  شندـب  تروص و  هک  مدـید  ار  ینز 
هدـش نازیوآ  شیوم  هب  هک  ینز  -1 دومرف : ترـضح  دـندش »؟ یم  تازاجم  هنوگنیا  هکدوب  هچ  ایند  رد  اهنز  نآ  لـمع  وگب  نم  هب  ممـشچ 

ود هب  هک  ینز  -2 دیـشوپ . یمن  نامرحمان  زا  ار  شرـس  يوم  ایند  رد  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  دیـشوج  یم  اـمرگ  تدـش  زا  شرـس  زغم  دوب و 
شندب تشوگ  یچیق  اب  هک  ینز  -3 تفر . یم  نوریب  هناخ  زا  شرهوش  هزاجا  نودـب  ایند  رد  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  دوب  هدـش  نازیوآ  شیاپ 

یم اـهنآ  ياـشامت  ضرعم  رد  ناـشایع  ییوجماـک  يارب  ار  دوـخ  درک و  یم  یـشورفدوخ  اـیند  رد  وا  هـک  دوـب  نآ  رطاـخ  هـب  دـیرب  یم  ار 
ینز -5 درک . یم  شیارآ  نامرحمان  يارب  ار  دوخ  مادـنا  ایند  رد  هک  دوب  نآ  رطاـخ  هب  دروخ  یم  ار  شندـب  تشوگ  هک  ینز  -4 تشاذگ .

رارقرب عورـشمان  هطبار  مرحمان  درم  نز و  نیب  هک  دوب  نآ  رطاـخ  هب  دروخ  یم  ار  دوخ  ياـه  هدور  وا  تخوس و  یم  شندـب  تروص و  هک 
ینز رب  ياو  اهجوز ». اهنع  یضر  هارمال  یبوط  اهجوز و  تبـضغا  هارمال  لیو  : » دومرف نایاپ  رد  درک . یم  یلالد  تهج  نیا  رد  دومن و  یم 

نمیا ربق  باذع  زا  ار  نز  هس  لاعتم  دـنوادخ  ( 1 .« ) دشاب دونشخ  وا  زا  شرهوش  هک  ینز  لاح  هب  اشوخ  دنک و  نیگمـشخ  ار  شرهوش  هک 
اب دوشن و  ادـج  وا  زا  دـنک و  ربـص  رهوـش  یتسدـگنت  ماـگنه  هک  ینز  -1 دـیامرف : یم  روـشحم  (س ) ارهز همطاـف  ترـضح  اـب  دراد و  یم 

شتعاضب یب  رهوش  هب  ار  شرهم  هک  ینز  -3 دنکن . قالط  ياضاقت  وا  زا  دزاسب و  رهوش  یقالخادب  اب  هک  ینز  -2 دشاب . راگزاس  تالکشم 
نوربم کئلوا  تایبیطلل  نوبیطلا  نیبیطلل و  تابیطلا  تاثیبخلل و  نوثیبخلا  نیثیبخلل و  تاثیبخلا  : » دیامرف یم  دیجم  نآرق  زا  يا  هیآ  دشخبب .

راک و تشز  نادرم  مه  لباقم  رد  دنفصو و  نیمه  هب  هک  دنتـسه  ینادرم  هتـسیاش  كاپان  راکدب و  نانز  میرک » قزر  هرفغم و  مهل  نولوقی 
قیال قالخا  وکین  هزیکاپ و  نادرم  نینچ و  ینادرم  قیال  راکوکین  هزیکاپ و  نانز  دنفـصو و  نیمه  هب  هک  دنتـسه  ینانز  هتـسیاش  زین  كاپان 

دنهزنم و دنیوگ  ص 246 و 245 . دلج 103 ، راحب ، نانآ 1 ـ هرابرد  ناکاپان  هک  یناتهب  نانخـس  زا  ناگزیکاپ  نیا  دنا و  هنوگ  نیمه  ینانز 
کی نایب  تسا و  نآ  زا  لبق  تایآ  کفا و  تایآ  رب  يدـیکأت  بیقعت و  تقیقح  رد  هیآ  نیا  تسا . وکین  قزر  شزرمآ و  ناـشیارب  ادـخ  زا 

نآ زا  كاپان  ناـنز  : » دـیامرف یم  رت  نشور  ناـیب  رد  و  تسا . گـنهامه  نآ  اـب  زین  عیرـشت  هک  دـشاب  یم  شنیرفآ  ناـهج  رد  یعیبط  تنس 
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دـنراد و قلعت  كاپ  نادرم  هب  كاپ  نانز  زین  لباقم  هطقن  رد  دـنراد و  قلعت  كاپان  نانز  هب  كاـپان  نادرم  هک  هنوگ  ناـمه  دـنکاپان  نادرم 
تبـسن زا  اهنآ  : » دـیوگ یم  هدرک و  هراشا  نمادـکاپ  نانز  نادرم و  ینعی  ریخا ، هورگ  هب  هیآ  نایاپ  رد  و  دـنکاپ ». نانز  نآ  زا  كاـپ  نادرم 

اهنآ يارب  شزرا  رپ  يزور  نینچمه  یهلا و  ترفغم  شزرمآ و  لـیلد  نیمه  هب  دنتـسه و  اربـم  دوـش  یم  هداد  ناـنآ  هب  هک  یتسرداـن  ياـه 
رد اسوی » ناکرشلا  هسـس  اذا  هبناجب و  ان  ضرعا و  ناسنالا  یلع  انمعنا  اذا  و  : » دیامرف یم  هک  تسا  دیجم  نآرق  زا  يا  هیآ  رد  و  ( 1 .« ) تسا
هب هک  . 26 رون ، یماگنه 1 ـ و  : » دـیامرف یم  هدرک و  هراشا  هتفایان » تیبرت  ياهناسنا   » یقالخا ياهیرامیب  نیرتراد  هشیر  زا  یکی  هب  هیآ  نیا 
اما دوش ، یم  رود  ربکت  تلاح  اب  دنک و  یم  تشپ  دوخ  راگدرورپ  هب  دهد ، یم  تسد  وا  هب  رابکتسا  رورغ و  میـشخب  یم  تمعن  ناسنا  نیا 

، ءارسا 1 ـ ( 1 . ) دریگ یم  ارف  ار  وا  ياپ  ات  رس  يدیماان  سأی و  دسرب ، وا  هب  یتحاران  رصتخم  یتح  مینک و  بلس  وا  زا  ار  تمعن  هک  یماگنه 
.83

باجح تفع و  هرابرد 

؟ تسا زیچ  همه  زا  رتهب  نانز  يارب  يزیچ  هچ  دندیسرپ ؛ ترضح  نآ  مدوب ، (ص ) مرکا ربمایپ  رـضحم  يزور  : » دندومرف (ع ) یلع ترـضح 
لاؤس نایرج  مدمآ و  (س ) ارهز همطاف  دزن  سلجم  نایاپ  زا  سپ  دیوگب ، ار  (ص ) ربمایپ رظن  دروم  باوج  تسناوتن  باحـصا  زا  کی  چیه 

درم هن  هک  تسا  نآ  نانز  يارب  زیچ  نیرتهب  : » تفگ (س ) ارهز همطاف  ترـضح  مدرک . لـقن  ار  ناـشراوگرزب  ردـپ  (ص ) مالـسا مرکم  یبن 
زا باوج  نیا  : » دـندومرف ترـضح  متفگ  ار  خـساپ  متـشگزاب و  ربمایپ  دزن  نم  دـننیبب » ار  یمرحمان  درم  اهنآ  هن  دـنیبب و  ار  اـهنآ  یمرحماـن 

ياـج تسا و  ّرد  نز  ( 1 .« ) تسا نم  نت  هراپ  همطاف  : » دـنتفگ دـندرک و  بجعت  ص )  ) ربمایپ تسا ». همطاف  ناـترتخد  زا  : » متفگ تسیک »؟
لوسر زا  (ع ) قداص ماما  وا . تیدودحم  هن  تسا  وا  مرکت  مارتحا و  نیا  دوش و  ظفح  رداچ  باجح و  رد  دـیاب  نز  تسا . قودنـص  رد  نآ 

دورب و یمومع  ياه  مامح  یتح  اه و  هاگـشدرگ  رازاب ، حتاوف  یـسورع ، رد  بسانمان  عضو  اب  دهاوخب  ینز  رگا  دندومرف : لقن  (ص ) ادـخ
وا دنوادخ  دیامن ، نانچ  شرهوش  دـنک و  هیهت  وا  يارب  كزان  بسانمان و  ياه  سابل  دـهاوخب  شرهوش  زا  ای  دـنکن و  يریگولج  شرهوش 
هب تبسن  هچ  رهوش و  لوپ  ندرک  جرخ  رد  هچ  دشاب ، لیخب  دیاب  نز  دنیامرف : یم  (ع ) یلع ترضح  ( 2 . ) دنکفا یم  منهج  هب  تروص  اب  ار 
نز رگا  : » دـنیامرف یم  (ع ) قداص رفعج  ماما  ترـضح  دزروب . لـخب  شرهوش  ریغ  هب  دوخ  ندـب  نداد  ناـشن  زا  دـیاب  نز  ( 3 . ) دوخ تفع 

، لیماف ياه  مرحمان  اب  هبیرغ  ياهدرم  نیب  یتوافت  هطبار  نیا  رد  و  ( 4 . ) دزرا یمن  مه  كاخ  هب  هنرگ  دزرا و  یم  ایند  هب  دشاب  هتشاد  تفع 
مدرم دنوادخ و  دزن  رد  دنمشزرا  يدوجوم  ات  دنک  ظفح  ًالماک  ار  دوخ  تفع  دیاب  نز  درادن و  دوجو  رهاوخ  رهوش  ای  رهوش و  ردارب  لثم 

رد هداوناخ  زا  ساـبتقا  4 ـ هغالبلا . جهن  3 ـ ص 101 . دـلج 3 ، ءاضیبلا ، هجحملا  2 ـ ص43 . دلج 14 ، هعیـشلا ، لئاسو  1 ـ دـیآ . باسح  هب 
. مالسا

تیصخش یگرزب و  هلیسو  نیرتهب  ای  تفع 

تیبوبحم لـیاسو  زا  یکی  دـنراد . یم  تسود  مدرم  ار  عاجـش  فیفع و  صخـش  ( 1 . ) تسا میکح  صخـش  صوصخم  تعاجـش  تفع و 
ظفح یناسفن  تاوهش  زا  ار  دوخ  هک  تسا  یسک  نآ  فیفع  صخش  تسا . نتـشاد  هاگن  يانعم  هب  تفع  تسا . تعاجـش  يرگید  تفع و 
روما رد  لاؤس  زا  تفع  دوش ، ثحب  هاتوک  ثحب  نیا  رد  تسا  نکمم  هچنآ  ددرگ و  یم  ماجنا  لـماک  ناـمیا  رثا  رد  لـمع  نیا  دـنک و  یم 
دننک یم  ربص  یگنسرگ  هب  هدرک و  كرت  ار  لاؤس  تفع  يور  زا  هک  يریقف  دنمتسم و  مدرم  نیملـسم ، ینامـسآ  باتک  نآرق  تسا . یلام 

.« افاحلا سانلا  نولئسیال  مهامیسب  مهفرعت  ففعتلا  نم  ءاینغا  لهاجلا  مهبسحی  . » هیوکسم نبا  باتک  1 ـ تسا . هدوتس  ار  اهنآ  هدومن و  حدم 
مولعم یبوخ  هب  نانآ  هرهچ  امیـس و  زا  یلو  دندنمتورث ، نانآ  دننک  یم  نامگ  عالطا  یب  مدرم  هک  دنتـسه  فیفع  نانچ  نآ  ناملـسم  ءارقف 

ناتسود ( 1 . ) دـنهاوخ یمن  زیچ  تجامـس  يور  زا  دـننک و  یمن  جایتحا  زاین و  راهظا  مدرم  هب  نانیا  هتـشاذگ  رثا  رقف  نانآ  رد  هک  دوش  یم 
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دیهاوخ هقالع  وا  هب  رتشیب  امـش  دنکن ، یهجوت  امـش  هب  تفع  يور  زا  نادنمتـسم  ریقف و  رگا  هک  دـشاب  هداتفا  قافتا  دایز  امـش  يارب  دـیاش 
یب هکنآ  اب  تسا  وا  تفع  يارب  طقف  طقف و  هک  دینیب  یم  دیفاکشب  بوخ  ار  هقالع  نیا  رگا  درک ، دیهاوخ  وا  هب  يرتدایز  کمک  تشاد و 

. دیآ یمن  باسح  هب  یتحاران  نیا  هک  دنک  یم  داجیا  تیبوبحم  يردق  هب  وا  سفن  تفع  یلو  دشاب ، هدرک  تحاران  ار  امـش  دیاب  وا  ییانتعا 
یگدنز تیصخش  یگرزب و  هب  ندرم  نیب  رد  هلیـسو  نیا  هب  هشیمه  یلو  دنـشاب ، زیچ  یب  گنت و  تسد  تسا  نکمم  هچ  رگا  فیفع  دارفا 

سفن ءانغتسا  اهیزاین  یب  نیرتهب  سفنلا » ینغ  ینغلا  ریخ  : » دنیامرف یم  (ص ) مالـسا مرکم  یبن  . 272 هرقب ، 1 ـ دنراد . یتاذ  ءانغتسا  هدرک و 
رد هچنآ  هب  دیـشاب و  هتـشاد  سفن  تفع  دیـشاب ، سک  همه  بوبحم  دیهاوخ  یم  رگا  دیبلاط و  ار  یگرزب  تیـصخش و  تزع و  رگا  تسا .

هداهج و دتـشا  هجرف و  هنطب و  فع  نم  (ع ) یلع هعیـش  امناف  هلفـسلا  كایا و  (: » (ع هللادـبعوبا لاـق  دیـشاب . هتـشادن  عمط  تسا  مدرم  تسد 
تـسین نیا  زج  تسپ  مدرم  نیا  زا  شاب  رذـح  رب  دومرف : رفعج » هعیـش  کئلواف  کئلوا  تیار  اذاف  هباقع  فاخ  هباوث و  اجر  هقلاخل و  لـمع 

ار وا  باوث  دیما  شراگدیرفآ و  يارب  دنک  لمع  وا و  داهج  دشاب  دیدش  وا و  جرف  نطب و  دشاب  فیفع  هک  تسا  یـسک  (ع ) یلع هعیـش  هک 
، ثیدح لهچ  1 ـ ( 1 . ) دنتسه دمحم  نبرفعج  هعیـش  اه  نآ  يدید  ار  تعامج  نیا  یتقو  دشاب  هتـشاد  ار  وا  باقع  فوخ و  دشاب و  هتـشاد 

ص 569.

یتیمح یب  یتریغ و  یب 

زا ضرم  نیا  و  لاوـما . دـالوا و  ضرع و  نید و  زا  تـسا  مزـال  نآ  یناـبهاگن  هـچنآ  تظفاـحم  رد  تـسا  ندرک  لاـمها  یهاـتوک و  نآ  و 
يدرم رگا  هک  دندومرف ؛ و  تسا ». نوگنرـس  تریغ  یب  درم  لد  : » دندومرف (ص ) دـمحم ترـضح  تسا . هثیبخ  تافـص  همیظع و  تاکلهم 

رب زور  لهچ  دنیوگ و  ردنق »  » ار نآ  هک  دتـسرف  یم  ار  یغرم  ادخ  دیاین ، تریغ  هب  دشاب و  تفع  یفانم  هک  دـنیبب  يرما  دوخ  هناخ  لها  رد 
هچنآ دـمآ و  تریغ  هب  درم  نآ  رگا  دراد و  تسود  ار  تریغ  بحاص  ره  تسا و  رویغ  ادـخ  هک  دـنک  یم  داـیرف  دنیـشن و  یم  وا  هناـخ  رد 

یم وا  ياهمشچ  رب  ار  دوخ  ياهرپ  دنک و  یم  دایرف  دنیشن و  یم  وا  رـس  رب  دنک و  یم  زاورپ  الاو  اهبف  درک  رود  دوخ  زا  تسا  تریغ  یفانم 
یتقو (ع ) یلع نانمومریما  ترـضح  دنمان . یم  ثوید  ار  وا  هکئالم  دنک و  یم  تقرافم  درم  نآ  زا  نامیا  حور  نآ  زا  دعب  درپ و  یم  دنز و 

رگیدکی هناش  هب  هناش  ینعی  دننک ، یم  هعفادم  نادرم  اب  اه  هار  رد  امـش  نانز  هک  ما  هدینـش  قارع ، لها  يا  : » دـندومرف دـندوب  قارع  رد  هک 
دنور یم  اهرازاب  هب  امـش  نانز  هک  دییآ  یمن  تریغ  هب  دینک و  یمن  ایح  ارچ  : » دندومرف زاب  و  دینک ». یمن  ایح  ایآ  دنهدب  هار  هک  دـننز  یم 

زا تسا و  سفن  توق  تعاجـش و  هجیتن  نآ  تسا و  تیمح  تریغ و  تفـص  نیا  دـض  و  دـنبایب ؟ هار  هک  دـننز  یم  مه  هب  هناش  راـفک  اـب  و 
زا و  تسا . قیالان  وا  رب  يدرم  مان  جراخ و  نادرم  هرمز  زا  تسا  یلاخ  تفص  نیا  زا  هک  یـسک  تسا و  تافـص  لیاضف  تاکلم و  فیارش 
زا دراد و  یم  تسود  ار  تریغ  تفص  تسا و  رویغ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  : » دیامرف یم  هک  تسا  تیاور  (ع ) قداصرفعج ماما  ترضح 

ینابهاگن یمدآ  هک  تسا  نآ  تریغ  تیمح و  هک  نتـسناد  تسا ». هدرک  مارح  ار  هینطاب  هیرهاظ و  تسیاشان  لامعا  همه  هک  تسوا  تریغ 
تریغ و بحاـص  هک  تسا  يا  هقیرط  کـی  ره  یناـبهگن  تظفاـحم و  يارب  زا و  ار و  دوخ  لاوماو  دـالوا  دوخ و  ضرع  دوخ و  نید  دـنک 
دـهن و تعدـب  نید  رد  هک  یـسک  تعدـب  ّدر  رد  دـنک  یعـس  هک ؛ تسا  نآ  نید  رد  تیمح  تریغ و  اما  دـنک . یمن  زواـجت  نآ  زا  تیمح 
ای دندرگرب  نید  زا  هک  یناسک  نتـشک  نیرکنم و  ههبـش  ّدر  نید و  ناگدننک  نطاب  ياعدا  عفد  دـناسر و  تناها  نید  رد  هک  یـسک  تناها 

تیاهن لالح  مارح و  لئاسم  رـشن  رد  دروآ و  لمع  هب  ار  همزال  دهج  ّدج و  نید  ماکحا  جیورت  رد  دـنیامن و  راکنا  ار  نید  يرورـض  هکنیا 
یتسود هنهادـم و  ترورـض  یب  دنتیـصعم  هب  رهاجم  هک  یناسک  اب  و  دـنکن . هحماسم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  دـنکب و  ار  هغلاـبم 

نانز سپ  دنکن . دوش  یم  رجنم  داسف  هب  تسا  نآ  مرح  ضرع و  رد  تریغ  اما  دشاب و  كانبـضغ  ناشیارب  لد  رد  مه  ترورـض  اب  دـنکن و 
ترـضح هب  (ص ) مرکا لوسر  ترـضح  دـیامن . عنم  رازاب  هچوک و  هب  نتفر  زا  ار  ناشیا  دـنک و  تظفاحم  مرحمان  نادرم  ندـید  زا  ار  دوخ 

ار وا  مه  يدرم  چـیه  دـنیبن و  ار  يدرم  چـیه  هکنیا  درک : ضرع  تسا ؟ رتهب  يزیچ  هچ  نانز  يارب  زا  : » دـندومرف اـهیلع ) هللا  مالـس  ) همطاـف
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ناشنانز هک  دندوب  هتخاس  دودـسم  ار  دوخ  هناخ  راوید  ياه  خاروس  (ص ) ربمغیپ باحـصا  دینابـسچ و  دوخ  هنیـس  هب  ار  همطاف  سپ  دـنیبن .
، دزادـنا منهج  هب  نوگنرـس  ار  وا  لاعتم  يادـخ  دـنک  دوخ  نز  تعاـطا  هک  ره  : » دـندومرف (ص ) ربمغیپ ترـضح  يزور  دـننیبن ». ار  نادرم 
اه و هاگدیع  اه و  یـسورع  اه و  مامح  هب  هک  دنک  شهاوخ  دوخ  رهوش  زا  هکنیا  رد  : » دندومرف دنک ؟ تعاطا  زیچ  هچ  رد  دـندرک ؛ ضرع 
هب نانز  (ص ) ربمغیپ دـهع  رد  هک  يا  هدینـش  هچنآ  و  دـهد ». هزاجا  وا  هب  دوش و  یـضار  رهوش  دـشوپب و  كزان  ياه  هماـج  دورب و  اـهازع 

تشاد و ناشیا  لاوحا  هب  ملع  ترضح  نآ  هک  دوب  رصع  نآ  نانز  صوصخم  دنداد  یم  نذا  ار  اهنآ  ترـضح  دنوش و  یم  رـضاح  دجاسم 
بجاو مزـال و  دـجاسم  هب  نتفر  دـجاسم و  رد  روضح  زا  ناـنز  عنم  ناـمز  نیا  رد  یلو  ددرگ ، یمن  بترتم  نآ  رب  يداـسف  هک  تسناد  یم 

زا دـعب  تهج  نیا  زا  دـنا و  هتـشذگ  داسف  ّدـح  زا  هک  هزوجع  نانز  رگم  بعل ! وهل و  عماجم  اه و  مامح  رازاـب و  هچوک و  ياـج  هچ  تسا ،
دومرف یم  عنم  دوب  علطم  نامز  نیا  نانز  لاح  رب  (ص ) ربمغیپ هاگره  دنتفگ : دندومن و  راتفر  نینچ  رورس  نآ  هباحص  (ص ) ربمغیپ ترضح 

»؟ دنور نوریب  هعمج  زامن  دیع و  زامن  يارب  زا  نانز  هک  تسا  زیاج  : » دندیسرپ (ع ) قداص ماما  ترضح  زا  و  دنور . نوریب  هناخ  زا  نانز  هک 
هلمجلا یف  دشاب و  هتشاد  نآ  لاثما  رـصع و  نیا  نانز  لاوحا  زا  یعالطا  كدنا  هک  ره  هلمجلاب  دشاب و  هدوب  ریپ  ینز  رگم  ریخ ، : » دندومرف

ندرک رظن  زا  دشاب  هتشاد  یـشوخان  داسف و  لامتحا  هچ  نآ  زا  دنک ». یم  عنم  ار  نانز  دشاب  وا  رد  تیمح  تریغ و  تفـص و  يدرم و  گر 
نتفر نوریب  زا  هکلب  انغ  یگدنناوخ و  ندینش و  اون و  زاس و  عامتسا  دشابن و  هیعرـش  ترورـض  ات  ندینـش  ار  ناشیادص  مرحمان و  نادرم  هب 

ترــضح هـیزعت  عـمجم  هـچ  رگا  عماـجم  لـفاحم و  رد  روـضح  دــجاسم و  اـه و  ماـمح  هـب  ددرت  هناــگیب و  اــب  دــش  دــمآ و  هناــخ و  زا 
زا روما  نیا  باکترا  هک  تسا  نآ  بلاغ  هک  اریز  اهنیا ، لاثما  هبحتـسم و  تراـیز  هب  ندرک  رفـس  دـشاب و  هدوب  مالـسلا ) هیلع  ) ءادهـشلادیس

هویـش زا  جراخ  تفع و  هقیرط  یفانم  نیا  دنونـش و  یم  ار  ناشیادص  دتفا و  یم  مرحمان  نادرم  هب  رظن  دشابن  چیه  رگا  دشابن و  یلاخ  داسف 
روگ رد  هناخ  زا  دـش  نوریب  وچداب  رود  نز  مشچ  ناگناگیب  نز ز  وچ  نیـشنب  هناـخ  رد  وت  هنرگونزب  دریگ  رازاـب  هار  نز  وچ  تسا . تریغ 
سپ نزم  يدرم  فال  وگ  درم  رگدـنز  دـیدنخ  هناگیب  يور  رد  وچ  يوش  هچ  هگنآ  نز  هچ  دونـشن  رگ  ویور  هناگیب  مشچ  زا  شناشوپب  داب 

نوریب زا  ار  ناشیا  دـنیامن و  دوخ  مرح  لها و  تظفاحم  رد  ار  یعـس  تیاهن  هک  تسا  مزال  تریغ  بحاص  نادرم  رب  نامز  رـصع و  نیا  رد 
لئاسم ذخا  تهج  هب  سرت  ادخ  ملاع  هناخ  هب  نتفر  ای  بجاو  جح  رفس  دننام  دشاب ، هدش  بجاو  ًاعرش  رگم  دنیامن ، تعنامم  هناخ  زا  نتفر 
ضرف رگا  هکلب  دنسرپب . دنورب و  دوخ  نادرم  هک  دننکن  لوبق  دنشابن و  اهنآ  هب  ندناسر  لئاسم  ذخا  زا  نکمتم  دوخ  نادرم  هاگ  ره  هبجاو ،
هیزعت عمجم  ای  مالسلا ) مهیلع  ) همئا ترایز  نوچ  تسا  حجار  ًاعرش  هک  یعـضاوم  زا  یکی  هب  ناشنتفر  هکنیا  هب  دوش  لصاح  نیقی  هک  دوش 

نیا لاثما  هب  هزوجع  نانز  نتفر  هک  نانچمه  دـشاب ، زیاج  ناشنداد  نذا  هک  تسا  نآ  رهاظ  تسا ، یلاخ  دـسافم  زا  هک  اهنیا  لاثما  اـی  ناـنز 
نانخـس زیگنا و  توهـش  تیاکح  ندینـش  زا  دـننک  عنم  ار  ناـنز  هک  تسا  نآ  تریغ  تفـص و  ياـضتقم  نینچمه  درادـن  يررـض  عضاوم 

نیا زا  تخوس و  هناخ  ینز  مه  رب  مشچ  ات  هکتخورف  دیابن  شتآ  هبنپ  رب  دنراد . دش  دمآ و  مدرم  اب  هک  ینانزریپ  تبحاصم  زیمآ و  ترـشع 
: دـندومرف (ع ) یلع نینموملاریما  ترـضح  نآ  ندینـش  و  (ع ) فسوی هروس  نتفرگ  دای  زا  دـنا  هدرک  عنم  ار  برع  نانز  ثیداـحا  رد  تهج 
رب تسا  لمتـشم  هک  دیهد  دای  اهنآ  هب  ار  رون  هروس  دنتفا و  هنتف  هب  هک  دیناوخم  ناشیارب  دـیهدم و  میلعت  دوخ  نانز  هب  ار  (ع ) فسوی هروس 

راوازـس ار  تریغ  بحاص  درم  هک  نادب  و  دندومرف : (ص ) دمحم ترـضح  دینکن ». راوس  نیز  رب  ار  نانز  : » دـندومرف و  حـیاصن ». ظعاوم و 
تقو چیه  دنکن و  ار  دوخ  سوه  اوه و  يوریپ  دشاب و  فئاخ  وا  زا  هشیمه  ات  درادب  تباهم  تبالـص و  اب  نز  رظن  رد  ار  دوخ  هک  تسا  نآ 

ار وا  ناطیش  دشاب  راکیب  رگا  هک  اریز  درادب ، یبسک  هب  ار  وا  ای  هناخ  روما  زا  دزاس  يرما  لوغـشم  ار  وا  هتـسویپ  هکلب  دراذگن ، راکیب  ار  نز 
يزاب هدـنخ و  بعل و  وهل و  هب  دـنک و  یم  ییامندوخ  ییارآدوخ و  جرفت و  نتفر و  نوریب  لیم  دزادـنا و  یم  هدوهیب  لـطاب و  ياـهرکف  هب 

ار هچنآ  ریاس  كاشوپ و  كاروخ و  زا  ار  نز  تایرورض  عیمج  تریغ ، بحاص  درم  دیاب  دماجنا و  یم  داسف  هب  وا  راک  دیامن و  یم  تبغر 
بوخ هچ  رگا  تریغ  تفص  هک  دنامن  یفخم  و  ددرگن . تسیاشان  لاعفا  لامعا و  یـضعب  هب  رطـضم  ات  دزاس  ایهم  دراد ،  جایتحا  نآ  هب  هک 

دوخ لها  هب  ببـس  یب  هک  دوشن  يوحن  هب  یمدآ  دـسرن و  طارفا  دـح  هب  هک  دـیاب  اـما  ، تسا بوغرم  نسحتـسم و  لـقع  عرـش و  رظن  رد  و 
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ناوختسا دننام  نز  : » تسا هدش  دراو  ثیدح  رد  هک  نانچمه  اریز  دیآرب  ناشیا  نطاب  سـسجت  ددصرد  دریگب و  گنت  ناشیارب  نامگدب و 
ار تریغ  عاونا  زا  یضعب  : » تسا تیاور  ص )  ) مالسا مرکا  یبن  ترضح  زا  و  دنکـش ». یم  ینک  تسار  ار  وا  یهاوخب  رگا  هک  تسا  یجک 
زا شیتفت  صّحفت و  رد  هغلابم  هلمجلاب  و  دیامن ». تریغ  دوخ  لها  رب  تهج  یب  درم  هک  تسا  نیا  نآ  دنراد و  نمشد  ار  نآ  لوسر  ادخ و 
نآ دوب و  دـهاوخن  یلاخ  دـب  ّنظ  زا  درم  تقو  نیا  رد  هک  اریز  تسین ، قفاوم  تعیرـش  هقیرط  اب  قیـالان و  ندومن  دوخ  مرح  لـها و  لاوحا 
زا یـشاب و  وا  لاوحا  بقارم  رما  يادتبا  رد  هک  تسا  نآ  دالوا  رب  تریغ  ياضتقم  اّما  دـش و  دـهاوخ  روکذـم  هکنانچ  تسا ، مومذـم  ًاعرش 
زا وا  تشوگ  هک  یلفط  اریز  يزاس ، ایهم  لالح  زا  ار  وا  ياذغ  ییامن و  نیعم  حلـص  تّفع و  بحاص  ینز  وا  نداد  ریـش  يراتـسرپ و  يارب 
ّدح رس  هب  نوچ  ددرگ و  یم  هتـشرس  تثابخ  زا  وا  تنیط  دوش و  یم  ثیبخ  وا  عبط  دوش  نّوکتم  هدیـسر و  مه  هب  مرح  ياذغ  زا  هک  يریش 

ار وا  سپ  یهد . داـی  وا  هب  اـهنیا  ریغ  نتـساخرب  نتـسشن و  نـتفگ و  ندروـخ و  بادآ  يزوماـیب و  ناـکین  بادآ  زا  ار  وا  دـیاب  دـسر ، زیمت 
فرط ره  هب  دریگرب و  همقل  دوخ  دزن  زا  دـیوگب و  هللا  مسب  ندروـخ  زیچ  هب  عورـش  تقو  رد  تسار و  تسد  اـب  رگم  دروـخن  هک  يزوماـیب 
همقل دروخن و  اذغ  باتـش  هب  دنکن و  هاگن  دنروخ  یم  ماعط  هک  یناسک  ماعط و  هب  زین  دربن و  ماعط  هب  تسد  نارگید  زا  شیپ  دوشن و  زارد 

تّمذم لفط  دزن  رد  دیاب  دنکن و  تداع  یتسرپ  مکـش  يروخرپ و  هب  دزاسن و  هدولآ  دروخ  یم  هچنآ  هب  ار  هماج  تسد و  دوجب و  کین  ار 
زا ار  وا  و  دـشاب . عناق  دـسر  هچره  هب  دـشابن و  اذـغ  دـنب  رد  هک  دـیرورپ  نانچ  ار  وا  ار و  يروخ  مک  تعاـنق و  حدـم  دومن و  ار  يروخرپ 

هقیرط ییارآدوخ  تنیز و  هک  ییامناو  وا  هب  يزاس و  حیبق  وا  رظن  رد  ار  نیا  ییامن و  عنم  ندوب  سابل  دنب  رد  ندرک و  تنیز  ییارآدوخ و 
ینک و تظفاحم  ار  وا  دـنا  هتفای  شرورپ  تنیز  سابل و  تمعن و  زان و  رب  هک  ینالفط  ینیـشنمه  زاو  دـنراد  راع  نآ  زا  نادرم  تسا و  نانز 
رد هک  ار  وا  یهد  داـی  ینک و  میلعت  وا  هب  ار  ندـیباوخ  نتفر و  هار  نتـساخرب و  نتـسشن و  هقیرط  و  يزاـس . داـتعم  تـشرد  ساـبل  هـب  ار  وا 

مدرم ربارب  رد  دنک و  كاپ  ار  ینیب  ناهنپ  دوش ، يرورض  رگا  دنکفین و  ینیب  بآ  دنکن و  يرگید  هب  تشپ  نداتسیا  نتساخرب و  نتـسشن و 
عضاوت و نانیـشنمه  اب  دـشابن و  هنهرب  رـس  درگنن و  فرط  ره  هب  دـهنن و  نادـخنز  ریز  رب  تسد  دـنکفین و  اپ  يوررب  اـپ  دـشکن و  هزاـیمخ 
رد دروآ و  ياـج  هـب  ار  ناـشمیظعت  دـنک و  ار  رتـگرزب  تعاـطا  دزاـس و  دوـخ  راعــش  ار  یمـالک  شوـخ  ییور و  هداـشگ  دـنک و  ینتورف 

تبیغ و وغل و  مانـشد و  شحف و  دـشاب و  تسار  هچ  رگا  ندروخ ، مسق  غورد و  ییوگرپ و  زا  ینک  عـنم  ار  وا  دـنکن و  يزاـب  ناـشروضح 
ییوگتسرد و هب  ار  وا  هدب  تداع  و  ندرک . نخس  هب  ادتبا  نتسیرگن و  مدرم  هب  هریت  ندرک و  حازم  دایز  ندرک و  ءازهتسا  ندیدنخ و  رایسب 

ياج نتسشن و  وناز  ود  هب  دوخ و  زا  رتگرزب  ياپ  شیپ  رد  نتساخرب  دنک و  یم  مّلکت  وا  اب  هک  یسک  هب  نداد  شوگ  نتفگ و  نخس  رکف  اب 
هک ینک  ار  تظفاحم  تیاهن  دـب  نیـشنمه  زا  ار  وا  دـیاب  و  زومایب . وا  هب  ار  تاکرح  عیمج  رد  يراددوخ  هنیکـس و  راقو و  نارگید و  نداد 

تسا و شـشخب  اطع و  رد  یگرزب  هک  ینامهفب  وا  هب  دریگب و  يزیچ  نادرم  ای  لافطا  زا  هکنیا  زا  ار  وا  یناـسرتب  تسا و  نیمه  بدا  لـصا 
دیاب و  دننک . یم  یسولپاچ  قّلمت و  دننابنج و  یم  ار  دوخ  مد  يا  همقل  راظتنا  رد  هک  تسا  ناگـس  بدأ  تسا و  تلذ  يراوخ و  نتفرگ  رد 

دنک و عنم  ار  وا  هدوهیب  وغل و  نانخس  زا  دناوخب و  وا  هب  وا  هب  ار  ناکین  تیاکح  دزومایب و  نآرق  ار  وا  هک  داد  اناد  نیدتم و  یمّلعم  هب  ار  وا 
ناعاجـش و هقیرط  نیا  هک  ییوگب  وا  هب  دوشن و  نآ  نیا و  هب  لسوتم  دنک و  لمحت  ربص و  دنزب  ار  وا  مّلعم  نوچ  هک  ینک  میلعت  وا  هب  دـیاب 
هک یهد  نذا  ار  وا  دوش  غراف  بتکم  زا  نوچ  هک  تسا  نآ  راوازس  دنکن و  ناغف  دایرف و  ناگدنب  نانز و  نوچ  تقو  نآ  رد  تسا و  نادرم 

ار وا  يزومایب و  وا  هب  کین  قالخا  دیاب  دوش ، رتشیب  وا  زیمت  یکدـنا  نوچ  و  ددرگن . هدرمژپ  دریمن و  وا  لد  ات  دوش  جّرفت  يزاب و  لوغـشم 
ریغ افص و  قدص ، تواخس ، تعاجش  اضر ، لّکوت  رکش  ربص  نوچ  یهد ، هولج  ار  هنسح  تافص  وا  رظن  رد  يراد و  زاب  تافـص  لئاذر  زا 

ار اهنیا  لاثما  تناـیخ و  يدزد ، ربک ، لـخب ، توادـع  دـسح  زا  هلیذر  قـالخا  ینک و  شیاتـس  وا  دزن  رد  ار  تافـص  نیا  ناـبحاص  اـهنیا و 
هزور هب  ار  وا  ناضمر  هام  ياهزور  زا  یـضعب  رد  و  يرادب . زامن  تراهط و  هب  ار  وا  ییامن و  شهوکن  ار  قالخا  نیا  بابرا  ینک و  تّمذم 
یبوخ تفص  ای  دنزرس  وا  زا  یکین  لعف  نوچ  یهدای و  وا  هب  ار  تعیرـش  بادآ  ییامن و  نیقلت  وا  هب  ار  دیاقع  لوصا و  ینک و  رما  نتـشاد 

خـیبوتزهزو و نیـسحت  رکذ و  ار  زومآ  ون  ییاـمن . ناـسحا  رما  وا  هب  ینک و  نیـسحت  مدرم  ربارب  رد  ییوگ و  نیرفآ  ار  وا  دوش  رهاـظ  وا  زا 
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یمن تأرج  یسک  هک  ینک  دومناو  نانچ  يرواین و  وا  يور  هب  يریگب و  هدیدن  لّوا  هعفد  دز  رـس  وا  زا  یحیبق  لعف  رگا  هب و  داتـسا  دیدهت 
، دز رـس  وا  زا  ار  راک  نآ  هرابود  رگا  سپ  دوشن . يرج  ات  دنک  ناهنپ  ار  نآ  دهاوخب  لفط  دوخ  رگا  ًاصوصخ  دنکب ، يراک  نینچ  هک  دـنک 
رب باتع  ماقم  رد  رایـسب  ددرگ و  یم  اوسر  مدرم  دزن  رد  دوش  رهاظ  وا  زا  نیا  رگا  هک  ییامن  نانچ  ینک و  باـطخ  باـتع و  ار  وا  هیفخ  رد 

لامعا زا  ار  وا  دـناسرتب و  ردـپ  زا  ار  وا  دـیاب  ردام  دزاسن و  عقو  یب  دـنزرف  رظن  رد  ار  دوخ  دراد و  هاگن  ار  دوخ  تبیه  ردـپ ، دـیاب  ییاین و 
ییامن راودیما  راگدرورپ  هب  ار  وا  يزاس و  راوخ  وا  رظن  رد  ار  ایند  يرادب و  تدابع  هب  ار  وا  دش  رتشیب  وا  زیمت  نوچ  دـنک و  عنم  تسیاشان 

دعب دوش و  یم  خسار  لفط  لد  رد  قالخا  نیا  ییامن ، نینچ  نوچ  ینک و  رکذ  وا  هب  ار  ادـخ  تمظع  یهد و  هولج  وا  رظن  رد  ار  ترخآ  و 
ات دـنک  هحماسم  وا  بیدأت  رد  دـشاب و  نیا  فالخرب  رگا  و  دوب . دـهاوخ  تاحلاص  تایقاب  زا  ردام  ردـپ و  يارب  زا  راـیخا و  همزمز  غولب  زا 

ردـپ و لابو  ددرگ و  یم  سفنلا  ثیبخ  دوشن ، داتعم  ار  نآ  لاثما  یتسرپ و  مکـش  شحف و  یمرـش و  یب  دـبای و  شرورپ  یگزره  هب  لـفط 
اـسب دوش . یم  التبم  باذـغ  هب  یبقع  رد  تمحز و  تبکن و  یتخـس و  هب  اـیند  رد  دوخ  دوش و  یم  ناـشیراع  ییاوسر و  ثعاـب  هکلب  رداـم 

نابرهم ردپ  رب  سپ  راگزور  زا  دنیب  افج  دنیبن  راگزومآ  روج  نوچ  لفط  نآ  ره  درورپ  شکزان  ردـپ  نوچ  رـسپ  درب  یتخـس  هک  اراگزور 
ره لباق  تسا و  فاص  وا  رهوج  كاپ و  لد  وا و  دزن  رد  ادخ  زا  تسا  یتناما  نیا  هک  دنادب  دیامن و  دنزرف  بیدأت  رد  یعس  هک  تسا  مزال 

لمهم عیاض و  ار  وا  سپ  تسا  کیرـش  وا  لاـبو  باوث و  رد  مه  ردـپ  دـنک و  یم  اـمن  وشن و  دـهد  میلعت  هچره  هب  تسه و  يدـب  کـین و 
وا دیاب  سپ  تسا  رتخد  رـسپ و  نایم  توافت  هک  ییاهزیچ  رد  رگم  داد ، تیبرت  رـسپ  دننام  دیاب  زین  ار  رتخد  و  دوشن . لفاغ  وا  زا  دراذـگن و 

تّیلباق و هک  دنک  هظحالم  تخومآ ، دنزرف  هب  ار  بادآ  نیا  هکنآ  زا  دعب  تخومآ و  اهنیا  لاثما  تفع و  باجح و  ایح و  ینیـشن و  هدرپ  ار 
رمع ات  درادن  ار  نآ  دادعتسا  هک  دوش  يرما  لوغشم  هک  دراذگن  درادب و  نآ  نتخومآ  هب  ار  وا  سپ  دراد  ار  تعنـص  ملع و  مالک  دادعتـسا 

نآ هب  ترخآ  لیـصحت  جاتحم و  لام  هب  تسایند  راد  رد  هک  یمادام  سک  ره  ینادـب  هک ؛ تسا  نآ  لام  رد  تریغ  اما  و  ددرگن . عیاـض  وا 
دعب هک  دیاب  لقاع  سپ  تسا . طوبرم  توق  باذـع و  هب  اهنآ  ءاقب  طونم و  تایح  ندـب و  ءاقب  هب  تعاط  تفرعم و  هک  اریز  تسا ، فوقوم 

هک یفرصم  هب  دنکن و  جرخ  ار  نآ  فرصم  یب  هک  وحن  نیا  هب  دنک  نآ  تظفاحم  رد  یعس  دومن  ار  نآ  لیصحت  لالح  لخادم  زا  هکنآ  زا 
ار نآ  تنایخ  لها  نادزد و  زا  دنکن و  جرخ  یشورف  دوخ  ییامندوخ و  هب  دهدن و  قحتسم  ریغ  هب  دناسرن و  درادن  يویند  ای  يورخا  هدیاف 

یناحجر ًاعرش  هک  یفراصم  زا  اهنیا  زا  ریغ  دهدن و  شلام  ندرب  رد  ناشیا  نیکمت  دزاسن و  ّطلسم  نآ  رب  ار  هملظ  دناوت  ات  دنک و  تظفاحم 
هب ار  دوخ  لاوما  تسا  هدـنز  دوخ  ات  هک  تسا  نآ  تریغ  ياضتقم  هکلب  تسین ، ترخآ  اـیند و  رد  نآ  يارب  زا  نآ  ضوع  دـشاب و  هتـشادن 

هدوب رایخا  هلمج  زا  هک  دشاب  یفلخ  دنزرف  ار  وا  هکنآ  رگم  دراذگن ، ثراو  يارب  زا  دوش و  دیاع  شدوخ  هب  شا  هدیاف  هک  دناسر  یفرـصم 
هک دنک  یم  یضار  ار  دوخ  تّیمح  تریغ و  بحاص  هنوگچ  و  تسا . کیرـش  وا  باوث  رد  تسا و  وا  دوخ  هلزنم  هب  زین  وا  دوجو  هک  دشاب 

باسح هدهع  زا  رشحم  تاصرع  رد  هدرک و  فلت  ار  دوخ  رمع  نآ  ندرک  عمجرد  هدیشک و  بعت  نآ  لیصحت  رد  بش  زور و  هک  ار  یلام 
نیا هثیبخ  نز  نآ  بلط  ياهتنم  دـنک و  عامج  وا  نز  اب  دریگب و  تّوق  دروخب و  ار  نآ  ات  دراذـگب  دوخ  نز  رهوش  يارب  زا  دـیآرب  دـیاب  نآ 

یثـّنخم نیا  هک  تسا  نآ  تقیقح  ددرگ و  رت  يوق  ندرک  تعماـجم  رد  شرهوش  هک  دـهد  بیترت  يّوقم  ياهاذـغ  لاـم  نآ  زا  هک ، دـشاب 
يارب زا  یلام  نتـشاذگ  تسا  نینچمه  و  تّیمح . تریغ و  بحاـص  ياـج  هچ  دـنک ، یمن  یـضار  نآ  هب  ار  دوخ  تّوید  ناـبتلق و  هک  تسا 

ناگداز ردارب  ناردارب و  رتخد و  نارهوش  رهگدب و  نارسپ  دننام  دننک  یمن  دای  وا  زا  دسانش و  یمن  ار  هراچیب  ّتیم  نآ  قح  هک  هثرو  ریاس 
نتشاذگ ناشیارب  زا  لام  دنشابن  حالص  ریخ و  لها  زا  هاگره  اما  دنتـسین ، نز  رهوش  لثم  هچ  رگا  ناشیا  و  اهنیا . ریغ  لاخ و  هّمع و  ّمع و  و 

رد ود  ره  اهدژاو  نز  مینک . یم  هدـهاشم  رـصع  نیا  لها  رد  هک  نانچمه  درادـن ، يرمث  يرگید  مانـشد  شحف و  لاـبو و  رزو و  زا  ریغ  هب 
دوخ زا  سایق  ار  ناکاپ  راک  راتفرگ  سک  ادابم  نز  دیک  هب  راوخ  نانز  دیک  دـنک  ار  نازیزع  هب  كاپ  ان  ود  ره  نیا  زا  كاپ  ناهج  هب  كاخ 

رآ تسدب  ینوردنا  ورب  هدولآ  بآ  هب  دنتشگن  دنتشگ و  هقرغ  قیمع  رحب  نیا  رد  قشع  هر  نایانشآ  ریش  ریش  نتـشون  رد  دشاب  هچرگ  ریگم 
مدرم يا  دح » یب  يوزرآ  سفن و  ياوه  زا  زیهرپ  : » هک تسا  ع )  ) یلع نانمومریما  نانخـس  زا  كاخ و  الا ز  دـش  دـهاوخن  رپ  مکـش  كاپ 
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لابند اما  دح » یب  يوزرآ  مود  سفن و  ياوه  زا  يوریپ  تسخن  : » تسا زیچ  ود  میسرت  یم  نادب  امـش  يالتبا  زا  هک  يزیچ  نیرت  كانـسرت 
هب هدرک و  تشپ  ناهج  دیـشاب ، هاگآ  درب  یم  دای  زا  ار  ترخآ  باـسح  یب  يوزرآ  دراد و  یم  زاـب  قح  هار  زا  ار  ناـسنا  نتفر  سفن  ياوه 

دیـشاب هاگآ  دشاب . هتخیر  ار  نآ  یـسک  هک  بآ  هدنامیقاب  نوچمه  يا  هدنام  هت  رگم  نآ  زا  تسا  هدنامن  یقاب  دور و  یم  باتـش  تعرس و 
، دیـشاب ایند  نادنزرف  زا  دیـشاب و  ترخآ  نادنزرف  زا  امـش  سپ  تسا  ینادنزرف  ود ، نیا  زا  کیره  يارب  زا  دـیآ و  یم  هدرک و  ور  ترخآ 

ادرف درادن و  یتساوخزاب  باسح  تسا و  راک  لمع و  زور  زورما  دـینادب  تسویپ و  دـهاوخ  شردـپ  هب  يدـنزرف  ره  زیخاتـسر  زور  رد  هچ 
یضعب تسا و  باتـش  تعرـس و  ینعم  هب  ءاذح  دیامرف : یم  هیلع ) هللا  همحر   ) یـضر دیـس  تسین . لمع  راک و  ماگنه  تسا و  باسح  زور 
مرحمان نانز  يوم  هب  ندرک  هاـگن  رظن و  ( 1 . ) دـشاب یمن  يدوس  ریخ و  ایند و  هب  نتـسب  لد  رد  ینعی  دـننک  یم  لقن  لاذ  میج و  هب  ءاذـج 
تـسین وکین  لالح و  وا  يارب  هک  هچنآ  داسف و  بناج  هب  ار  ناسنا  مه  ناجیه  ددرگ و  یم  نادرم  ناجیه  ثعاب  راـک  نیا  اریز  تسا . مارح 

زا نوچ  تسا . هدرک  مارح  ار  ینارچ  مشچ  مالـسا  نیبم  نید  ( 2 . ) دراد وم  هب  تهابـش  نز  ندب  رد  هک  هچنآ  تسا  نینچمه  دـناشک و  یم 
هبطخ هغالبلا ، جهن  تانموملل 1- لق  مهراصبا و  نم  اوضغی  نینموملل  لق  هلمج : زا  تسا  هدـش  تباـث  نآ  تمرح  ددـعتم  تاـیاور  نآرق و 

دوخ نامـشچ  هک  دنک  یم  رما  نمؤم ، نانز  نادرم و  هب  هیآ  نیا  نهراصبا » نم  نضـضغی  ص 224 . دلج 10 ، ناشخرد ، ناگراتس  -2 . 42
تمایق زور  دـنوادخ  دـنک  رپ  مارح  زا  ار  شمـشچ  هک  یـسک  : » دـنیامرف یم  ص )  ) دـمحم ترـضح  مالـسا  ربماـیپ  دنـشوپب . مرحماـن  زا  ار 

« ناطیشلا نم  هرظنلا  امنا  سانلا  اهیا  : » دنیامرف یم  ع )  ) قداص ماما  ترضح  ( 1 .« ) دیامن هبوت  هکنیا  رگم  دیامن  یم  رپ  شتآ  زا  ار  شمشچ 
يوضع ره  دیوگ  تیاور  تسا و  انز  همدـقم  مرحمان  هب  هاگن  ( 3 .« ) تسا ناطیـش  زا  مرحمان  هب  هاـگن  هک  تسین  نیا  زج  تسا و  نیا  ینعی  »

دلج راونالاراحب ، -2 ص 142 . ، 14 دلج هعیشلا ، لئاسو  -1 دـنیامرف : یم  ع )  ) قداص ماما  تسا . ینارچ  مشچ  مشچ ، ياـنز  دراد و  ییاـنز 
.« دراک یم  لد  رد  ار  توهش  رظن  تسا و  ناطیش  دولآرهز  ياهریت  زا  يریت  ندرک  رظن  . » ص 12 دلج 4 ، رضحی ، نم ال  -3 ص 393 . ، 71

لباـق دـمآ و  دوجوب  یـسک  ره  رد  دـنیوگ ؛ یم  دـننک و  یم  دادـملق  فارحنا  يراـمیب و  عون  کـی  ار  ینارچ  مشچ  ناسانـشناور  هیلک  ( 1)
-1 زا : دنترابع  ناکـشزپناور  رظن  زا  ینارچ  مشچ  یناور  یمـسج و  تارثا  اما  تسا ، ینوزفا  یقرت و  لاح  رد  هظحل  ره  هکلب  تسین  فقوت 

هدعم شلام  درد و  یمومع 5 - یگتفوک  یگتسخ و  فعـض و  بلق 4 - شپت  نتفر  ـالاب  بـلق 3 - فارطا  رد  درد  سفنت 2 - رد  يراوشد 
. یغامد يرکف و  یگتسخ  ییاهتشا 10 - مک  یمارآان 9 - يرارق و  یب  فیـصوت 8 - لباق  ریغ  تارطخ  زا  هرهلد  ساره و  درد 7 - رس  - 6

ناکت بلق  دولآ ، سوه  هاگن  کی  اب  اسب  هچ  دنک و  یم  ینارسوه  راچد  ار  ناسنا  هاگن  تسا و  ناهانگ  زا  يرایـسب  دیلک  ینارچ  مشچ  ( 2)
ص 747. نیقتملا ، هیلح  -1 تسا . يزور  هیس  یتخبدب و  رمع  کی  نآ  لصاح  هک  دندنویپ  یم  عوقو  هب  یثداوح  نآ  لابند  هب  دروخ و  یم 

.177 ص 175 ، ینارچ ، مشچ  -2

تسا سفن  لتق  زا  رتدب  انز 

زور ات  ار  لسن  کی  راکانز  صخش  یلو  دیامن  یمن  دساف  دشک و  یمن  ار  رفن  کی  زا  شیب  لتاق  صخش  اریز  : » دنیامرف یم  ع )  ) اضر ماما 
ص 200. ، 10 دلج ، نامه  -1 ( 1 .« ) تسا هدومن  لالح  ار  ادخ  تامّرحم  هدرک و  دساف  تمایق 

سفن ياوه  باجح و  عفر 

(2 .« ) هللا لیبس  نع  کلـضیف  يوهلا  عبتت  و ال  : » دـیامرف یم  نآ  ياوه  سفن و  عابتارد  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  تسا . يوه  عاـبتا  مذ  رد 
ریغب هاوه  عبتا  نمم  لـضا  نم  و  : » دـیامرف یم  رگید  هیآ  رد  و  ادـخ ». هار  زا  ار  وت  دـنک  هارمگ  هک  نکم  سفن  ياوه  يوریپ  : » دـنیامرف یم 

رد و  ادـخ ». زا  ییاـمنهار  یب  دـنک  دوخ  ياوـه  يوریپ  هک  یـسک  زا  رت  هارمگ  تسیک  . » 50 صصق ، -3 . 26 2-ص ، ( 3 .« ) هللا نم  يدـه 
لالج و تّزع و  هب  مسق  دـیامرف : یم  لـجوزع  دـنوادخ  (: » 2  ) و ( 1  ) دومرف ص )  ) مرکا ربمغیپ  دـناسر : ع )  ) رقاب ترـضح  هب  دنـس  یفاـک 
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رد ار و  شراک  مزادنا  هقرفت  هب  هکنآ  رگم  نم ، ياوه  رب  شدوخ  ياوه  يا  هدـنب  دـنکن  رایتخا  هک  متناکم  عافترا  ّولع و  ایربک و  تمظع و 
تّزع و هب  وا و  يارب  مدومرف  ردـقم  هچنآ  رگم  نآ  زا  وا  هب  مهدـن  هکنآ  لاح  ار و  شبلق  ایند  هب  میاـمرف  لوغـشم  ار و  شیاـیند  میاـمن  مه 

ظفح نم  هکئالم  هکنآ  رگم  دوخ ، ياوه  رب  ارم  ياوه  هدنب  دـنکن  رایتخا  هک  تسا  مسق  متناکم  تعفر  یگرزب و  رون و  تمظع و  لالج و 
وا يارب  نم  ینعی  ، ) رجات ره  تراجت  هلابند  زا  وا  يارب  زا  نم  مشاب  یم  ار و  وا  يزور  اه  نیمز  اـه و  نامـسآ  دـنوش  لّـفکتم  ار و  وا  دـننک 
زاب تسا  فرصنم  وا  زا  شبلق  هکنآ  اب  ینعی  تسا ، وا  لیلذ  داقنم و  هک  یتروص  رد  ایند  ار  وا  دیایب  و  مناسر ) وا  يزور  منک و  یم  تراجت 
نیا و  ثیدـح 2 . يوهلا ، عابتا  باب  رفک  نامیا و  باتک  -2 دلج 2 . یفاک ، لوصا  -1 دـشاب ». وا  شیپ  لیلذ  راوخ و  سپ  دـنک  لابقا  وا  هب 

، تسا یلاعت  كرابت و  يادخ  ملع  لالز  همـشچرس  زا  هک  دهد  یم  تداهـش  شنومـضم  هک  تسا  ثیداحا  تامکحم  زا  فیرـش  ثیدـح 
نیا زج  ع )  ) یلع نیدـحوملا  یلوم  ترـضح  زا  و  میتسین . نآ  حرـش  ددـص  رد  نونکا  اـم  دـشاب ، فعـض  هب  یّمرم  دنـس  بسح  هب  هک  وگ 
یف اودوزتف  لمالا  لوط  يوهلا و  عابتا  ناتنثا  مکیلع  فاـخا  اـم  فوخا  نا  : » دومرف هک  تسا  لوقنم  میتخادرپ  نآ  حرـش  هب  اـم  هک  ثیدـح 

زابـسوه و لد  یکی  تسا : زیچ  ود  مسرت  یم  امـش  رب  هک  يزیچ  نیرت  كانـسرت  انامه  ( 1 .« ) ادغ مکـسفنا  هب  نوزرحت  ام  ایندلا  نم  ایندـلا 
هدومرف هیقب  دیریگب ، هشوت  دینک  ظفح  ار  دوخ  سوفن  دیناوت  ادرف  هک  ردق  نادب  ناهج  زا  دـیناهج  رد  هک  لاح  سپ  زارد ، يوزرآ  يرگید 

نورذـحت امک  مکئاوها  اورذـحا  : » دومرف هک  هدـش  ثیدـح  یفاک  رد  ع )  ) قداص ترـضح  باـنج  زا  تسا و  لـیقع  نبا  ثیدـح  بلاـطم 
زا دیسرت  یم  هک  روط  نامه  ار  ناتدوخ  ياهاوه  دیـسرتب  ( 2 .« ) مهتنسلا دئاصح  مهئاوها و  عابتا  نم  لاجرلل  يدعا  ءیـش  سیلف  مکئادعا 
رت نمشد  تسین  سپ  شیوخ . نانمشد  لّوا . ثیدح  يوهلا  عابتا  باب  دلج 2 ، یفاک ، لوصا  -2 هبطخ 28 . مالسالا ، ضیف  هغالبلا ، جهن  -1

، هک نادب  زیزع  يا  دنک . لیصحت  اهنآ  يارب  اهنآ  نابز  هچنآ  زا  ینعی  اهنآ ، ياه  نابز  ياه  هدیچ  دوخ و  ياهاوه  تعباتم  زا  مدرم  يارب  زا 
نآ زا  سپ  دوش  روبجم  درادرب  نآ  لابند  مدق  کی  ناسنا  رگا  نآ . ياهتشا  دسرن  رخآ  هب  ییاج و  هب  دوشن  یهتنم  سفن  ياّنمت  شهاوخ و 

يور هب  رد  کـی  رگا  دـنک . یهارمه  نآ  ياـّنمت  نیدـنچ  اـی  دوش  راـچان  دـنک  یهارمه  نآ  ياـهاوه  زا  یکی  اـب  رگا  درادرب و  مدـق  دـنچ 
زا دسافم و  نیدنچ  هب  سفن  تعباتم  کی  هطـساو  هب  تقو  کی  ینکزاب ، نآ  يور  هب  يرایـسب  ياهرد  هک  يدبال  ینک  زاب  سفن  شهاوخ 

صن رد  یلاعت  يادخ  هکنانچ  دنک . دنسم  وت  رب  ار  قح  هار  عیمج  رخآ  مد  رد  هتـساوخن  يادخ  هکنآ  ات  يوش ، التبم  کلاهم  نارازه  هب  نآ 
نیا زا  تیناسنا  هلئاع  يامنهار  تیادـه و  لفکتم  دـشرم و  الوم .  رما و  یلو  ناـنمومریما و  هتبلا  و  ( 1 .) تسا هداد  ربخ  نآ  زا  میرک  باـتک 

لوسر مرکم  حور  هکلب  تسا . دـینک . عوجر  مور  هروس  هیآ 10  صـصق و  هروس  هیآ 50  هیثاـج ، هروس  هیآ  هب  كانسرت 1- دراد و  فوخ 
یم ترـضح  ددرگ . نازخ  دوش . هتخیر  تیالو  تّوبن و  تخرد  ياهگرب  ادابم  هک  تسا  تشحو  بارطـضا و  رد  ص )  ) يده همئا  مرکا و 

هب منک  یم  رخف  نم  انامه  سپ  دیروآ  دنزرف  ات  دـینک  ییوشانز  ینعی  ( » 1 « ) طسقلاب ول  ممالا و  مکب  یهابا  یناف  اولـسانت  اوحکانت  : » دیامرف
میب هک  دوش  عقاو  یکانفوخ  هار  وچمه  کی  رد  رگا  ناسنا  هک  تسا  مولعم  و  هدش ». طقس  هچب  هب  هچرگ  رگید ، ياه  تما  هب  امـش  هطـساو 

هک رورـس  نآ  دوش و  ص )  ) مرکا لوسر  ینعی  وا ، یقیقح  نیدـلاو  قوقع  بابـسا  دزادـنا و  یتـسین  هاـگترپ  هب  ار  ناـسنا  هک  تسا  مه  نآ 
اب رگا  سپ  دراد . هدرپ  سپ  رد  اه  يراتفرگ  اه و  تبیـصم  هچ  تسا و  تخبدـب  ردـقچ  دوش  كانطخـس  ناـسنازا  تسا  نیملاـعلل » ٌهمحر  »
ار اهنآ  كرابم  بلق  یتسه ، اهنآ  نیرهاط  دالوا  تسود  يرادار و  ع )  ) نینموملاریما یلوم  تّبحم  رگا  دراد و  ییانـشآ  ص )  ) ادـخ لوسر 
ص دلج 14 ، لئاسولا  كردتم  دلج 103 و  راحب ، -1 تسا : دراو  دوه  هروس  رد  هفیرش ، هیآ  رد  روایب . نوریب  لزلزت  بارطضا و  سرت و  زا 
اب درک  هبوت  هک  یـسک  اب  يرومدم  هک  روط  نآ  تسیا ، ییاج  رب  نک و  تماقتـسا  ینعی  ( 1 « ) کعم بات  نم  ترما و  امک  مقتـساف  . » 153

يارب دوه  هروس  درک  ریپ  ینعی  ( » 2 « ) هیالا هذه  ناکمل  دوه  هروس  ینتیش  : » دومرف ص )  ) هللا لوسر  بانج  هک  تسا  دراو  ثیدحرد  و  وت .
تسا دراو  زین  ( 4  ) يروش هروس  رد  هفیرـش  هیآ  نیا  هکنیا  اب  دـندومرف : هادـف  یحور  ( 3  ) يدابآ هاش  لماک  فراع  خیـش  هیآ » نیا  هرطاـخ 
لاـعتم يادـخ  هک  تسا  نآ  يارب  دـنداد  رکذ  هب  صاـصتخا  ار  دوه  هروـس  ص )  ) ترـضح هکنیا  تهج  کـعم .» باـت  نم  و   » نودـب یلو 

تماقتسا راوگرزب  نآ  دوخ  الا  دریگن و  ماجنا  تیرومأم  هک  هتشاد  نآ  میب  ترضح  تسا و  هتساوخ  راوگرزب  نآ  زا  زین  ار  تّما  تماقتـسا 
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، نیقیلا ملع  -2 . 112 دوه ، نآ 1- ناعباتم  زا  ار  دوخ  وت  رگا  نم ، ردارب  يا  سپ  تسا . لدـع  میکح  مسا  رهظم  ترـضح  نآ  هکلب  تشاد ،
ایب و سدقم ، تاذ  نآ  تیرومأم  دروم  یناد و  یم  ص )  ) ترـضح . 15 يروش ، -4 یقرواپ 51 . لّوا ، ثیدح  -3 . 2 دلج فاشک ، دلج 2و 

دالوا رگا  نک  هظحالم  دوخ  وت  وت ، راجنهان  لمع  تشز و  راک  هطـساو  هب  دوش و  راسمرـش  لجخ و  تیرومأم  نیا  رد  راوگرزب  نآ  راذگن 
هک نادب  دوش ، یم  هتسکشرس  لجخ و  مدرم  شیپ  ردقچ  دشاب  فلاخم  وت  نوئش  اب  هک  دننک  بسانمان  تشز  ياهراک  وت  ناگتسب  ریاس  ای 

ینعی ( » 1 « ) همالا هذه  اوبا  یلع  انا و  : » دومرف هک  راوگرزب  نآ  دوخ  صن  هب  دنا ، تما  یقیقح  ردـپ  ع ،)  ) نینموملاریما و  ص )  ) مرکا لوسر 
زج ام  زا  ناراوگرزب و  نآ  يور  لباقم  دنشک ، باسح  دننک و  رـضاح  تیبوبر  رهظم  رد  ار  ام  رگا  و  میتسه ». تما  نیا  ردپ  ود  یلع  نم و 

. دنوش راسمرـش  ایبنا  هکئالم و  یلاعت و  قح  رـضحم  رد  ار  اهنآ  درذگ و  یم  تخـس  اهراوگرزب  نآ  هب  دشابن  لمع  همان  رد  يدـب  یتشز و 
يا سپ  درک ؟ دـهاوخ  ار  يا  هلماعم  هچ  ام  اب  لاعتم  دـنوادخ  میدـش و  التبم  یتبیـصم  هچ  هب  اهنآ و  هب  میدرک  گرزب  یملظ  هچ  اـم  سپ ،

دلج 36. راحب ، ادف 1- وت  تیادـه  هار  رد  ار  دوخ  تحار  لام و  ناج و  هک  دوخ ، مِعن  ءایلوا  هب  ینک و  ملظ  دوخ  هب  هک  لوهج  مولظ  ناسنا 
هکنآ ضوع  رد  وت ، تاجن  تیاده و  هار  رد  دندش  ریگتسد  ریسا و  اه  نآ  دنزرف  نز و  دندش و  هتـشک  التبا  اه و  تبیـصم  ّدشا  اب  دندرک و 

، يدرک سفن  هب  ملظ  طقف  هک  ینک  یم  نامگ  ینک و  شحاف  ملظ  نینچ  يراد  هاگن  ار  اهنآ  محارم  ساپ  ینک و  اـهنآ  تاـمحز  زا  رکـشت 
رگید دندید ، نید  ياعدا  زا  هک  ییاه  ملظ  نامه  اب  ار  اهنآ  راذگب  شکب و  تلاجخ  دوخ  سفن  شیپ  وش و  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  يردـق 

هک تسناد  دـیاب  رت . تشز  تسا و  رتراوگاـن  یتـسود  یعّدـم  تسود و  زا  ملظ  هک  نکم  ملظ  اـهنآ  هـب  ینک  یم  یتـسود  يوـعد  هـک  وـت 
نآ زا  زین  دوخ  ناسنا  هک  تسا  قیقد  يردـق  هب  یهاگ  تاقلعتم و  بتارم و  بسح  هب  تسا  نوگاـنوگ  فلتخم و  رایـسب  یناـسفن  ياـهاوه 
اهنآ مامت  فالتخا  همه  اب  دننک و  رادیب  تلفغ  زا  دـنهد و  هّبنت  ار  وا  هک  نآ  رگم  تسا ، یناسفن  ياوه  یناطیـش و  دـیک  نآ  هک  دوش  لفاغ 

الط و زا  نایادخ  ذاختا  هلطاب و  هیوها  لها  هچنانچ  دنتـسه  توافتم  نآ  بتارم  رد  هچرگ  دنراد  تکرـش  ادخ  قیرط  عنم  قح و  هار  ّدس  رد 
شیوخ يادخ  ار  دوخ  سوه  هکنآ  يدید  ایآ  سپ  ( » 1 « ) هاوه ههلا  ذختا  نم  تیارفا  . » داد ربخ  اه  نآ  زا  لاعتم  دـنوادخ  هچنانچ  نآ  ریغ 

ای هلطاب  دـیاقع  ریاس  رد  یناطیـش  لیطابا  یناسفن و  ياهاوه  تعباتم  لـها  دـننام و  زاـب  ادـخ  زا  يروط  هب  هفیرـش ، تاـیآ  رگید  و  هتفرگ »؟
زا یعون  هب  نآ  تاجرد  بسح  هب  تاکلهم  تاقبوم و  هریغص و  هریبک و  یصاعم  لها  دنوش و  بوجحم  قح  زا  رگید  روط  هدساف ، قالخا 
هب تاکرد  زا  ییاهر  باذـغ و  زا  فوخ  ای  تاجرد  هب  ندیـسر  هّیناسفن و  تاّیهتـشم  رد  سفن  ياوه  تعباتم  لها  دـننام و  زاـب  قح  لـیبس 

ّتنج هب  ندیـسر  سفن و  تردـق  روهظ  يارب  نآ  ضاـیترا  سفن و  بیذـعت  باحـصا  دـننام و  نآ  لـیبس  قح و  زا  بوجحم  رگید  يروط 
قح و ءاقل  زج  يرظن  هک  نیفراع  تاماقم  تابذـج و  كولـس و  فراعم و  لها  دنتـسه و  نآ  ءاـقل  زا  قح و  زا  بوجحم  یعون  هب  تاـفص 
یقاب و نیولت  زین  نآ  رد  نوچ  . 23 هیثاج ، -1 دنمورحم . صاخ  تاّیلجت  زا  قح و  زا  بوجحم  رگید  یعون  زین  درادـن  برق  ماقم  هب  لوصو 

دیاـب هروکذـم  بتارم  لـها  زا  کـی  ره  سپ  تسین  ماـقم  بساـنم  نآ  رکذ  هک  تسا  يرگید  بتارم  نیا ، زا  سپ  تسه . راـثآ  يدوـخ  زا 
دـندرگن و هارمگ  كولـس  هار  زا  دـننامن و  زاب  قح  لیبس  زا  ات  دـننک  هزیکاپ  كاپ و  هّیناسفن  ياهاوه  زا  ار  دوخ  دـننک و  دوخ  لاح  شیتفت 

طارـص س )  ) همطاف مرهاوخ ؛ قیفوتلا » هیادـهلا و  یلو  هللاو  . » ددرگ حوتفم  اـهنآ  يور  هب  دنتـسه  یماـقم  ره  رد  فطاوع  تمحر و  باوبا 
شترـضح هک  یـشاب  هدـیخرچ  س )  ) همطاف روحم  رب  ات  شوکب  سپ  تسا ، وا  بتکم  زراب  دومن  یگدیـشوپ  تسا و  ناملـسم  نز  میقتـسم 

رارـسا شـشوپ  جّیهم ، ياه  هماج  مرهاوخ ؛ ( 1 .« ) دـنیبن ار  وا  يدرم  دـنکن و  هاـگن  يدرم  هب  هک  تـسا  نآ  نز  يارب  زیچ  نیرتـهب  : » دوـمرف
ياه هتـشرف  هک  ناشفیب  خـیرات  كرات  رب  باـجح  رطع  زین  وت  تسا ، هدوب  خـیرات  هشیمه  ناـنز  دازآ  ساـبل  ینید  شـشوپ  تسا و  توهش 

ص دلج 14 ، لئاسولا ، كردتسم  شورفم 1- ایند  هب  ار  دوخ  تسا ، تشهب  وت  ياـهب  مرهاوخ ؛ ( 2 . ) دنتباجن یکاپ و  ناراد  هیالط  باجح 
یگلمج تالماعم  نیا  هک  شورفن  یناـف  توهـش  هب  ار  نادواـج  تذـل  شورفن . تناـج  باـجح  هب  ار  نت  باـجح  مکحلا . رورغ  -2 . 289

تسا و زورفا  شتآ  اهنآ  هاگن  هک  نکم  باـیماک  ار  نادرم  ياهمـشچ  مرهاوخ ؛ دـهدن . تیاـضر  شا  هفیلخ  شورف  هب  ادـخ  تسا و  لـطاب 
اب هکنآ  رگم  دنا ، هتـشگ  نوفدم  سوه  راچد  تسم و  توهـش  هداب  هب  هک  نادب  کین  درادن و  ار  اهنآ  ندرک  شوماخ  ناوت  وت  ياه  کشا 
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راکـش هب  هک  يا  هدمآ  یلد  راکـش  هب  يا ، هدـمآ  دیـص  هب  هک  اه  لد  داّیـص  يا  دـنزارفا . رب  رـس  تّفع  كرات  رب  دـنیآرد و  هب  وت  نامـسیر 
هب ار  سیلبا  يزوریپ  اهنآ و  يود  ره  تسکـش  مادک  ره  يزوریپ  هک  دنا  هتخادرپ  رگیدکی  راکـش  هب  داّیـص  ود  ابجع  تسا . هدمآ  تمـسج 

، يا هدـش  شیدـنا  هداس  هچ  ناـناوج ، داّیـص  يا  دراد . یناـبرق  درادـن ، يزوریپ  اـه  لد  راکـش  ماد  داّیـص و  دیـص و  مرهاوخ ؛ دراد . هارمه 
ناگدروخ بیرف  جاودزا  درادن و  ماود  داّیـص  دیـص و  يرـسمه  هک  نادب  کین  يا ، هدـناشک  يداّیـص  هب  ار  جاودزا  دیـص و  هب  ار  باختنا 

هچ يا  يا ، هتخاـس  منهج  ریگ  شتآ  ار  دوخ  يور  هچ  زا  ربق ، ناگدـنبنج  همعط  يا  ادرف ، هدرم  يا  زورید ، هفطن  يا  درادـن . ناـینب  توهش 
نج و ناطیش  ياه  هسوسو  يرجم  نیا  يا ؟ هتخاس  ریشمش  اه  شزرا  وحم  رب  دوخ  مسج  زا  يا و  هتـساخرب  ادخ  اب  گنج  هب  هک  تسا  راک 

ياهـسابل راّفک  ياـه  هناخـسوساج  کـیرحت  هب  هنوگنیا  اـت  يدوب  هتفر  تعیبط  رهز  هب  شاـک  يا  تسا ، هدوبر  سیلبا  ار  وت  لـقع  هک  سنا 
، تسا بجاو  نآ  ماـجنا  تسا و  زاـب  هبوت  هار  هک  شیدـنیب  شیوخ  تبقاـع  هب  زیخرب و  لـفاغ ، هتفخ  يا  ناـه  يدرک . یمن  نت  هب  یناـطیش 

وت رب  يرنه  یب  یتمه و  نود  نز  يا  نزب  اوقت  تفع و  زا  مد  دـنچ  کی  نز  يا  نزب  اپ  سوه  يادوس  رـس  رب  ناـه  دـنک . تیادـه  تیادـخ 
تلیـضف ملع و  زا  نز  يا  نزب  انعم  هب  هار  سوه  رذـگب ز  نک  اهر  فیرحت  هشیپ  رنه و  ظفل  نز  يا  نزب  ـالاو  تّمه  رنه و  زا  فرح  دـبیزن 

هچ نماد  نز  يا  نزب  اپ  یب  هویش  نیا  رس  رب  اپ  رهاظت  دیلقت و  نتفر و  دُم  یپ  یک  ات  نز  يا  نزب  انیم  دبنگ  ُهن  كرات  رب  تاهابم  رخف و  مَلَع 
يا نزب  اوسر  هماج  نیا  رب  كاچ  دص  كاچ  دص  هدز  ام  لدب  اوسر  هماج  نیا  نز  يا  نزب  لاب  تناماد  یکاپ  اب  ار  دوخ  تمیق  ور  الاب  ینز 

یکاـپ و اـب  يوروکن  هاـگنآ  وش  كاـپ  شنموکین و  نز  يا  نزب  اـیرد  هب  راـک  نیا  رـس  رب  لد  زورفیم  يور  يرگ ، هوـلج  زا  نک  زیهرپ  نز 
زغن نخس  نک  رد  وچ  شوگ  رد  نز  يا  نزب  زاب  بیرف  ناطیش  رس  یتشم  تشم  ینزن  قفشم  عصان و  رس  راهنز  نز  يا  نزب  اه  لد  هر  یکین 

رز ياشامت  هب  ترذگ  دتفا  رگا  هلحم  رازابرس و  تردام  یب  هنب  ياپ  نورب  هناخ  زا  رتمک  نز  يا  نزب  اپ  سوه  يادوس  رس  رب  ناه  یقیدص 
ترطخ ردنا  دنکفا  یـسوهلاوب  نیمه  هک  سوه  راد  هگن  ار و  رظن  راد  هگن  سپ  ترظن  هاگن  دتفا ز  لدب  اه  سوه  هک  رادم  اب  دوخ  رویز  و 

وت دوخ  تسوا  تمـصع  رگم  هن  رتخد  تنیز  نیرتهب  ترز  میـس و  بلط  رد  دورب  تمـصع  مسرت  میـس  رز و  دیاب  رویز  رز و  رهب  زا  هکناز 
زا ییاـبیز  رتوبک  دـیوگیم و  عادو  تدوجو  اـب  یناوج  توارط  يزور  هک  شیدـنیب  بوخ  مرهاوـخ ؛ ترتـشیب  نیا  زا  نم  میوـگب  هچ  یناد 

زاـت تخاـت و  هصرع  ار  یناوـج  ناـمز  هاـتوک  هنوـگچ  سپ  دنیـشن . یم  تا  هرهچ  رب  هدـناوخان  ياـه  كورچ  دـشک و  یم  رپ  تا  هنایـشآ 
هب ار  موصعم  ناناوجون  رادیب و  ار  نادرم  توهـش  وت  يرگ  هولج  نک  هشیپ  ایح  مرـش و  وش و  رادـیب  يا ؟ هتخاس  شیوخ  یـسنج  تاکّرحت 

گربساک اب  هک  هتفای ، هار  ششوپ  لامک  هب  يا ، هتسارآ  باجح  نیرترب  هب  يا  یـسرت ؟ یمن  ادخ  زا  ایآ  دناسر . یم  یـسنج  سردوز  غولب 
هب شقـشع  وترپ  رد  زج  هک  تسا  دوبعم  ترـضح  مایپ  هب  هناـصلاخ  کـیبل  وت  رداـچ  يا ، هتفرگ  ور  هتفکـش  ون  ياـه  هچنغ  نوچ  تباـجح 
زا نکم  شیارآ  هرهچ  نابایخ  رد  گنت  نشور و  ياه  سابل  هتفیرف  يا  گنراگنر  ياهدـم  قشاع  يا  دیـسر . ناوتن  نآ  هناـهاگآ  باـختنا 
هنم وسیگ  هّرط  داعم  زور  شتا  زا  نک  دای  زیرم  نوسفا  اه  مشچ  ریـسم  رد  زیرم  نوریب  يرـسور  ار  دوخ  فلز  نکم  شیاسآ  بلـس  ناناوج 

ار نادیهـش  سکع  رظن  کی  نیمز  ناریا  رتخد  يا  مرهاوخ  یتسین  کسورع  میوگ  رتشاـف  یتسین  كدوک  وت  رگید  مرهاوخ  داـب  تسد  رد 
رد نکم  يزابجل  عرش  لوصا  اب  نکم  يزاّنت  ردقنیا  مرهاوخ  تسیچ  گنراگنر  نابـسچ  شـشوپ  تسیچ  گنت  سابل  نیا  نم  رهاوخ  نیبب 

چیه يا  هدـمآ  قوش  هب  اـیند  زا  هک  گـنت  نشور و  ياـه  ساـبل  هتفیرف  يا  وشم  نادرماـن  مشچ  سورع  ون  وشم  نودرگرـس  شیوـخ  روـما 
زا هک  شیدـنیب  يا  هناخ  هب  دـشابن و  ییادرف  نآ  سپ  زا  هک  شیدـنیب  یبش  هب  دراد ؟ هارمه  هب  ار  ترخآ  نزح  قوش  نیا  هک  يا  هدیـشیدنا 

، ددرگ نشور  بلق  هناخ  دـشک ، هنابز  شنورد  زا  رّکفت  ياه  هلعـش  نوچ  هک  تسا  یلعـشم  لقع  مرهاوخ ؛ دـشابن . رتکیرات  رت و  گنت  نآ 
یم بلق  تفگ و  یمن  هک  ار  هچنآ  دیوگ  یم  نابز  دینـش و  یمن  هک  ار  هچنآ  دونـش  یم  شوگ  دید و  یمن  ار  هچنآ  دـنیب  یم  مشچ  هاگنآ 
هولج رابنایز  راثآ  ددرگ و  یم  راکـشآ  لد  هحفـص  رب  باجح  راثآ  يابیز  رظانم  هک  تسا  یلاح  نینچ  رد  دیمهف . یمن  هک  ار  هچنآ  دـمهف 

؛ مرهاوخ دـهد . یم  نامرف  نامرحمان  ربارب  رد  باجح  همیخ  ییاپرب  هب  لقع  ریما  دوش و  یم  راکـشآ  لهج  کیرات  ياه  هیـال  ریز  زا  يرگ 
اهرطخ نآ  یمارآ  ان  رد  هک  يروآ  جوم  هب  ار  نآ  هک  اداـبم  سپ  تسا ، رادروخرب  بیهم  ییاـفرژ  زا  درادـن و  لـحاس  نادرم  لد  سوناـیقا 
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شمارآ رد  دوخ  ات  رادـب  ساپ  ار  نادرم  شمارآ  دوخ  لـماک  یگدیـشوپ  اـب  سپـس  دوش ، یم  میقتـسم  نادرم  ناـنز و  نیب  هک  تسا  هتفهن 
هک ارچ  تسا . هدروآ  قوش ، هب  ار  راگزور  ناکاپ  وت  ینید  شـشوپ  يا ، هدمآ  نادیم  هب  هنافراع  هچ  ایح ، بجح و  راید  نکاس  يا  ینامب و 

قوشعم ار  ادخ  هک  قشع  يداو  نکاس  يا  ربکا و  داهج  نادـیم  هرز  نآ  هک  تسا  رتالاو  یـسب  مزر  نادـیم  نارواگنج  هرز  زا  شـشوپ  نیا 
قوشعم باختنا  هب  تباجح  يابیز  تعلخ  هک  مدید  دراذگ و  یم  او  قوشعم  هب  ار  شیاه  باختنا  قشاع  هک  مدوب  هتسناد  يا ، هتخاس  دوخ 

فافع ماقم  هب  يا ، هتـسارآ  باجح  تنیز  هب  يا  تسا . لاعتم  دنوادخ  هب  قشع  سابل  یمالـسا  باجح  هک  داب  كرابم  سپ  تسا ، هدوب  وت 
مارآ ار  اه  لد  تیایح  توطس  تسا و  هدرک  عضاخ  ار  اه  مشچ  باجح  تلوصا  يا ، هتسشن  یکاپ  هکیرا  رب  يا  هتشرف  نوچ  هک  هتفای ، راب 

تمعن تّفع  تّجح و  تسا . هتـساوخ  هنوگ  نیا  هک  ار  يادخ  رکـش  تسا . هتخاس  تگرزب  اه  سوه  ریقحت  هک  میوگب  راذگب  تسا . هدرک 
هچ شنیرفآ  رهوگ  يا  تسد و  نیفک  دشاب و  تروص  صرق  تشذگب  شـشوپ  زا  يانثتـسم  هچنآ  دوب  بجاو  تنت  اهوم و  رتس  دوب  بهاو 

عولط وا  یتسه  زا  هجیدـخ  هیـسآ و  دندیـشخرد و  وا  نامـسآ  زا  بنیز  میرم و  درک و  یّلجت  وا  قفا  زا  س )  ) همطاف هک  يراد  یماقم  وکین 
ياه یگژیو  تسا . یگدنب  يابیز  ياه  هولج  زا  یمالسا  باجح  هک  شخب  تنیز  باجح  فدص  هب  ار  دوخ  دوجو  رهوگ  سپـس  دندرک ،
دوخ رب  هک  ینک  اشفا  نامرحمان  رب  ار  دوخ  رارسا  ادابم  سپ  تسا ، نز  ياه  ییابیز  رارـسا  ظفاح  باجح  تسوا و  رارـسا  زا  نز  ینامـسج 

يایاوز رب  ات  نک  نشور  ملع  دیشروخ  اب  ار  تناج  نیمزرـس  مرهاوخ ؛ درادن . تسود  ار  ناگـشیپ  تنایخ  دنوادخ  يا و  هتـشاد  اور  تنایخ 
باجح هک  ییایرد  هاگنآ  يدرگ . انیب  نز  یگدیـشوپ  تاکرب  راثآ و  هفـسلف و  رب  یـسانشب و  ار  دوخ  یتسه  هک  نانچنآ  دـباتب و  تدوجو 
دهاوخ ایند  بیهم  يافرژ  قیرغ  ار  نز  هک  تسا  ینیگنس  ياه  هنزو  جّیهم  ياه  ششوپ  تسا و  یتسه  لمشچ  رـس  يوس  هب  انـش  ياه  هلاب 

زیمآ تربع  ییاه  هاگن  ناطیش  ناکزینک  ّبحا  رب  هنوگچ  هک  ینک  هدهاشم  ار  باجح  ياه  هتشرف  هتـسویپ  قح  هب  لماک  ياه  هنومن  درک و 
رت هدنرب  ریـشمش  زا  رتکزان و  وم  زا  هک  تسا  وت  غیت  باجح  مرهاوخ ؛ دـنا . هتخاس  لوغـشم  قح  ساپـس  هب  لد  شوخ  تیادـه  رب  دـنراد و 
ره دیناجنرن  نت  زا  ار  فرش  نیا  تساوا  تمـصع  نمی  هب  نز  فرـش  دیزادنین  فک  زا  ار  دوخ  غیت  تسامـش  غیت  باجح  منارهاوخ  تسا .

شـشوپ زا  هک  وت  تسا . وت  اب  منخـس  يور  نطو  مه  يا  رهاوخ و  يا  ناه  رذگهار  دنک  عمط  نآ  هویم  رد  رـس  درآ  نورب  غاب  زا  هک  هخاش 
هدرک یچیپرس  مالسلا ) هیلع   ) تیب لها  ادخ و  نامرف  زا  هک  وت  اب  يا . هتفرگ  هدیدان  ار  ادخ  نامرف  هک  وت  اب  يا . هدرک  تلفغ  دوخ  یمالسا 

هک وت  اب  يا . هدرک  نایامن  ار  تیاهوم  يا و  هدرب  الاب  تا  يرسور  يا و  هتشاذگ  رانک  ار  ترداچ  هک  وت  اب  يا . هدرک  مگ  ار  تدوخ  يا و 
اب تراولـش و  ياه  هچراپ  ندز  الاب  اب  نتـشگ و  سابل  دم  نیا  اب  هک  وت  اب  يا . هدرکاپ  هب  راد  ادـص  شفک  ای  يا و  هدیـشوپ  كزان  باروج 
یم ایآ  يا ؟ هدراذـگ  اپ  ریز  ار  تراگدـیرفآ  نامرف  هک  یناد  یم  ایآ  یک . ات  رخآ  ینز ، یم  لوگ  ار  تدوخ  ارچ  هاتوک  گنت و  ياهوتنام 

؟ يا هدـمآ  رد  ناگناگیب  سابل  هب  يا و  هتـشاذگ  نیمز  رب  ار  مالـسا  مچرپ  هک  یناد  یم  ایآ  يا ؟ هدرک  تشپ  دوخ  یلم  ندـمت  هب  هک  یناد 
یم ایآ  يا ؟ هدرک  داجیا  نارگید  دوخ و  يارب  ار  يرامشیب  یناور  یمـسج و  ياه  يرامیب  تسـس و  ار  تا  هداوناخ  ناینب  هک  یناد  یم  ایآ 
دولآ سوه  ياه  مشچ  اب  ار  دوخ  تیـصخش  هک  یناد  یم  ایآ  يا ؟ هتخورف  ار  تیدازآ  يا و  هتـشگ  نت  شیامن  سابل و  دم  ریـسا  هک  یناد 
یناور يرامیب  هک  یناد  یم  ایآ  يا ؟ هدرک  تنایخ  خـیرات  لوط  رد  نز  یخیرات  تلاـسر  هب  هک  یناد  یم  اـیآ  يا ؟ هتفرگ  هرخـسم  هب  هزره 

اما لد  هک  یناد  یم  ایآ  یهاوخ ؟ یم  وت  هک  دنهاوخ  یم  ار  نامه  نانمشد  هک  یناد  یم  ایآ  يا ؟ هدراذگ  شیامن  هب  هلیسو  نیا  هب  ار  دوخ 
هماج دوخ و  نک و  لماک  ار  دوخ  شـشوپ  درگ . زاب  شیوخ  تلاصا  هب  وش و  رادـیب  سپ  يا ؟ هدرک  نوخ  تیاهراک  نیا  اـب  ار  ع )  ) ناـمز

باجح هک  تساه  لد  يرامیب  رهزداـپ  یهلا  ياوقت  هک  نک ، هشیپ  یهلا  ياوقت  مرهاوخ ؛ سپ  نادرگ . دـنم  هرهب  باـجح  دـیاوف  زا  ار  تا 
لگ ناتـسلگ  تناج  ملاع  ات  زیر  دوخ  ناج  ماک  هب  ار  نآ  سپ  دزادـنا . یم  رب  ار  سوه  ياه  هنال  دـنک و  یم  قرغ  ار  ناـج  کـیرات  ياـه 
نانز رب  ار  باجح  مالسا  ارچ  -1 دوش . تیاه  شزرا  ناتسلگ  ظفاح  ات  راد  هتشارفارب  ار  تباجح  همیخ  و  ددرگ . میلست  تعاط  ملاس و  ياه 

زا نز  مادک  -3 تسا ؟ نارـسمه  صوصخم  یـسنج  ياـه  یباـیماک  هک  دراد  هراـشا  هتکن  نیا  هب  نآرق  هیآ  مادـک  -2 تسا ؟ هدرک  بـجاو 
دوب دهاوخ  ناما  رد  دـیامن  ظفح  ار  اهنآ  رگا  ناسنا  هک  تسا  زیچ  هس  -4 هن ؟ ای  تسا  هدش  لزان  نانز  هرابرد  يا  هیآ  ایآ  هک  دیـسرپ  ربمایپ 
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. دیروایب لیلد  تسا ؟ مارح  زین  نانز  رب  ینارچ  مشچ  ایآ  -6 دیسیونب . ار  نارتخد  یبوخ  هرابرد  ربمایپ  فورعم  ثیدح  -5 دیربب . مان  ار  اهنآ 
جیورت ياه  شور  -9 دـینک . نایب  ار  هاگن  هرابرد  قداص  اـما  فورعم  ثیدـح  -8 دـیربب . مان  طقف  ار  دراد  هراشا  باـجح  هب  هک  یتاـیآ  -7

ار یباجح  یب  راثآ  - 12 دینک . نایب  هصالخ  روط  هب  ار  باجح  دئاوف  راثآ و  -11 دیربب . مان  ار  باجح  ياه  هیاپ  -10 دینک . نایب  ار  باجح 
نیرتدب - 15 دیسیونب . ار  یباجح  دب  یباجح و  یب  اب  هزرابم  ياه  هار  زا  دروم   5 - 14 دینک . نایب  ار  یباجح  یب  ياه  هشیر  -13 دیربب . مان 

رـصع رد  نادان  نانز  تافحنا  - 17 دیـسیونب . ار  هنموم  ناـنز  هب  نآرق  روتـسد  هد  زا  دروم  هس  - 16 دنتـسه . ینانز  هچ  ربمایپ  رظن  زا  ناـنز 
یناور تارثا  -19 دینک . نایب  نآ  تلع  هارمه  ار  دوب  هدید  جارعم  رد  ربمایپ  هک  نانز  باذـع  زا  دروم  هس  -18 دینک . نایب  ار  دروم  ربمایپ 4 

. دینک نایب  ار  دوخ  تاداهنشیپ  تاداقتنا و  -20 دیربب . مان  ار  ینارچ  مشچ  یکشزپ  و 

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 ،
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