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رترب باجح  رداچ 

باتک تاصخشم 

اـشنم سگرن  يریدق  رترب / باجح  رداچ  روآدیدپ :  مان  ناونع و  سگرن  يریدـق  هسانـشرس :   13963-79 ناریا یلم :  یـسانشباتک  هرامش 
باجح رگفیصوت :  گنر  رگفیصوت :  نانز  ششوپ  رگفیصوت :  ص 3 . رهم 1379 :)  28  ، ) ش 185 امش ، هلاقم ، : 

رترب باجح 

راک نیا  هک  دنـشوپب  بابلج "  " اب ار  نتـشیوخ  هک : وگب  نانمؤم  نانز  دوخ و  نارتخد  نانز و  هب  : " دومرف شربمایپ  هب  باـطخ  دـیجم  نآرق 
یششوپ ار  بابلج  نارّسفم  زا  یـضعب  ( 1" .) تسا رتهب  ناـنآ  يارب  دـننامیم ، ظوفحم  ضرعت  زا  دـنوشیم و  هتخانـش  تفع  هب  هک  نیا  يارب 

ار بابلج  رگید  هاگدـید  هتبلا  ( 2 .) تسا رداچ  هزادـنا  دودـح  رد  يزیچ  دـناشوپیم و  ار  اپ  نییاپ  ات  رـس  يالاب  زا  هک  دـناهدرک  انعم  ریگارف 
هک نآ  دننام  يزیچ  ای  رداچ  زا  نآرق  تفگ : ناوتیم  لّوا  هاگدید  ساسا  رب  ( 4 .) دنادیم هعنقم  ار  بابلج  موس  هاگدید  و  ( 3) وناز ات  ششوپ 

لزنم و زا  جورخ  ماگنه  (ع ) همطاف ترـضح  شـشوپ  هرابرد  نیا : رب  هوالع  تسا . هدرب  مان  رترب  باجح  ناونع  هب  دـناشوپب ، ار  ندـب  ماـمت 
؛ دندرک نت  رب  بابلج  رس و  رب  ار  شیوخ  هعنقم  (ع ) همطاف ترـضح  تسا . هدش  لقن  شـشوپ  نیمه  كدف ، زا  عافد  يارب  دجـسم  هب  نتفر 

مادـنا نوچ  دـنکیم ، مکح  رداچ  ندوب  رترب  رب  زین  لقع  نیا  رب  هوالع  تسا . هتفرگیم  ارف  مدـق  ات  رـس  زا  ار  نت  مامت  هک  یـششوپ  ینعی  ( 5)
حیرـصت رداچ  ندوب  رترب  باجح  رب  راوگرزب  ياهقف  رگید ، ثیداحا  دراوم و  نیا  زا  هدافتـسا  اب  دیاش  دنامیم . ظوفحم  رتهب  رداچ  اب  ندـب 

وتنام و اب  دنچ  ره  اریز  تسین ، رترب  باجح  یلو  دریگ ، رارق  هدافتـسا  دروم  دـناوتیم  زین  يرـسور  وتنام و  اب  لماک  شـشوپ  هتبلا  دـناهدومن .
، تسا مهم  هچنآ  دراد . يرترب  رداچ  ًاعطق  رداـچ ، اـب  هسیاـقم  اـب  تسا . صخـشم  ندـب  مجح  زاـب  یلو  دریگیم ، تروص  شـشوپ  يرـسور 

رترب دـنک ، نیمأت  ار  فدـه  نیا  دـناوتب  رتهب  هک  هچ  نآ  تسا . ملاس  هعماج  داجیا  تهج  هب  شیوخ  تفع  باجح و  دوخ و  زا  نز  تبقارم 
یـشوپ کیـش  هتبلا  دهد . ماجنا  یبوخ  هب  ار  دوخ  یعامتجا  شقن  باجح ، تفع و  ظفح  اب  دیاب  نز  موزل  تروص  رد  لاح  نیع  رد  تسا ،
هدوزفا نانآ  تیباذج  رب  ات  هداد  رارق  نانز  دوجو  رد  ادـخ  هک  تسا  یبوخ  رایـسب  تلـصخ  تسا و  نانز  تلـصخ  زا  ندوب  بترم  زیمت و  و 

هانگ و ثعاب  هدوب و  تفع  تناتم و  اب  هارمه  هک  دننک  دمآ  تفر و  يروط  مرحمان  نادرم  رظنم  رد  نابایخ و  هچوک و  رد  دیاب  نکیل  دوش ،
؛ نازیملا ییابطابط ، همالع  ر.ك : . 2 هیآ 59 . ( 33  ) بازحا . 1 تشون :  یپ  دـنک . داجیا  رامیب  ياه  لد  رد  عمط  ای  دـنوشن  یهلا  تیـصعم 
ص ج 1 ، جاجتحالا ، یسربط ، . 5 بلج . هشیر  تادرفم ، یناهفصا ، بغار  . 4 بلج . هشیر  رینملا ، حابصملا  . 3 نایبت . ریسفت  یسوط ، خیش 

.98

ناسانشناور هاگن  زا  رترب  ششوپ 

(1  . ) تسا قلطم  زرم  رگنایامن  هایس  گنر  هک  میناوخیم  اهگنر  یـسانشناور  رد  انـشآ  رادید  : عبنم ییاروفـص  يدهم  دمحم  : هدنـسیون
رد تسیچ ، يارب  زرم  نیا  هک  نیا  اـما  تسا .  هدرک  داـجیا  ار  يزرم  هـک  دـهد  ناـشن  دـهاوخیم  دـشوپیم ، هایـس  گـنر  هـک  یـسک  اذـل 

اهنآ و نیب  دـنهد  ناشن  هک  نآ  يارب  دنـشوپیم ، ازع  متام و  رد  ار  هایـس  سابل  هاگ  دـشاب .  تواـفتم  تسا  نکمم ، فلتخم  ياـهتیعقوم 
اهنآ يهداوناخ  هناخ و  میرح  رد  هک  دنهد  ناشن  هک  نآ  يارب  ای  تسا و  هدرکادج  مه  زا  ار  اهنآ  یگدنز  زرم  هداتفا و  هلـصاف  ناشزیزع 

مه یهاگ  اما  تسین .  رـسیم  نانآ  يارب  دنهدیم ، ماجنا  اههداوناخ  ریاس  هک  یلومعم  ياهراک  زا  یخرب  ماجنا  هک  تسا  هداد  خر  ياهثداح 
هایس رداچ  اب  ناملسم  مناخ  کی  باجح  یعامتجا و  ياهمیرح  اهزرم و  ندرک  صخـشم  يارب  هکلب  متام  ازع و  يارب  هن  دنـشوپیم ، هایس 
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نیا اب  دراذـگیم ، عامتجا  يهصرع  هب  مدـق  مامت  تناتم  راقو و  اب  دـنکیم و  رـس  هب  یکـشم  رداچ  یمناـخ  هک  یتقو  تسا .  هتـسد  نیا  زا 
میرح میرح ، نیا  دوش .  دراو  یـصوصخ  سدقم و  كاپ ، میرح  نیا  هب  درادـن  قح  یـسکره  هک  دـهد  ناشن  دـهاوخیم  شـشوپ  يهوحن 
نادرم دوخ و  نیب  هایـس ، رداچ  یکـشم و  باجح  اب  وا  عقاو  رد  يزاب .  سوه  یگدولآ و  یگزره ، ياـج  هن  تسا ، مارتحا  اـیح و  تمرح ،

یگزره و يهدـنرب  زیت و  هاگن  دـهاوخیم  دوخ  نورد  رد  راد  هشیر  اما  يرهاظ  یهایـس  نیا  اب  وا  دـنکیم ، داجیا  هنـالقاع  يزوم  مرحماـن 
هب یکـشم  رداچ  اذـل  دربب .  نیب  زا  ار  وا  تمرح  دوش و  دراو  یمرحمانوا  تباجن  یکاـپ و  فاـفع ، میرح  رد  دراذـگن  دنکـشب و  ار  لاذـتبا 

میرح دیاب  هدودحم  نیا  رد  هک  دهدیم  ناشن  تسا و  بادآ  زرم  تسا .  تفع  ایح و  تمارک ، بدا ، زرم  تسا .  مارتحا  تمرح و  يهلزنم 
رگید دـنیبیم ، ار  یهایـس  يهچراـپ  ناـسنا  یتقو  زین  یناور  رظن  زا  تسیرگن .  بدا  مارتـحا و  يهدـیداب  مرح  بحاـص  هب  تشاد و  هگن  ار 

هدهاشم تبغر  زاب و  را  مشچ  نشور  ياهگنر  هب  هاگن  دنادرگیم .  رب  ار  رظن  دوخ  هب  دوخ  دنکیمن و  ادیپ  ندرک  هاگن  هب  یتبغر  نادنچ 
هک هایس  گنر  هژیو  هب  هریت ، ياهگنر  هب  هاگن  اهگنر ، یسانشناور  هاگدید  زا  رگید  ترابع  هب  دنکیم ، نادنچود  ار  ندیدرب  زکرمت  و 

لباقم يهطقن  هدوب و  هن   » يانعم هب  هایـس  : » دـیوگیم زورما  ناسانـش  ناور  دربیم .  نیب  زا  ار  اهتبغر  مامت  اـبیرقت  تسا ، قلطم  یگنر  یب 
دیوگب و هن   » وا هب  دهاوخیم  عقاو  رد  دـشوپیم ، هایـس  مرحمان  لباقم  رد  هک  سک  نآ  تفگ : دـیاب  هاگن  نیا  اب  ( 2  ) تسا دیفس  ینعی  هلب  »

يهلیسو دهدیم و  رارق  هدولآ  هزره و  ياههاگن  ضرعم  رد  ار  دوخ  هتـساوخان  ای  هتـساوخ  عقاو  رد  دشوپیم ، باذج  گنر  هک  یـسک  نآ 
هک دـنامیم  یلاـخ  يهحفـص  هب  دیفـس   » هک میناوخیم  اـهگنر  یـسانشناور  رد  دـنکیم .  مهارف  ار  هعماـج  دوخ و  فارحنا  یگدولآ و 

ربارب رد  هک  ینز  نیاربانب  ( 3 « ) درادن دوجو  زیچ  چیه  نآ  يوسارف  رد  هک  تسا  ینایاپ  هطقن  هایـس  یلو  تشون ، نآ  يور  دـیاب  ار  ناتـساد 
، دـشوپیم هایـس  رداچ  هک  ینز  یلو  تسا ، رادروخرب  يرتمک  ینمیا  زا  دـشوپیم ، گنراگنر  دیفـس و  سابل  هناخ  زا  نوریب  رد  مرحمان و 

نیا يوسارف  رد  تسا و  نامرحمان  ياـههاگن  ناـیاپ  يهطقن  اـجنیا  هک  دـهدیم  ناـشن  تسا و  هدرک  داـجیا  دوخ  يارب  ار  ینمیا  رثکادـح 
، هایـس : » هک میناوخیم  اهگنر  یـسانشناور  ثحب  رد  يرگید  ياـج  رد  تسین .  كاـپان  ياـهتین  اـههاگن و  ذوفن  يارب  ییاـج  باـجح ،

رادروخرب دشاب ، هتفرگ  رارق  نآرانکرد )  ) هورگ نامه  رد  هک  یگنر  رهرب  يوق  ریثات  زا  و  هدوب ...  ییاهن  فارصنا  ای  هقالع  كرت  رگناشن 
اب دهاوخیم  دشوپیم ، یکـشم  رداچ  هک  یـسک  ور  نیا  زا  ( 4  . . « ) دـهدیم رارق  تیمها  دـیکات و  دروم  ار  گـنر  نآ  تلـصخ  تسا و 

یکـشم رداـچ  هک  سک  نآ  دراد .  هگنرود  نارگید  ياـههاگن  زا  ار  دوـخ  دـنک و  یفن  ار  دوـخ  ياـمن  هوـلج و  اـمئاد  رداـچ  هایـس  گـنر 
چیه دیوگیم  مرحمان  ياههاگن  هب  یکشم  رداچ  ینعی  تسا ، ییاهن  فارـصنا  ای  هقالع  كرت  رگ  ناشن  وا  رداچ  یکـشم  گنر  دشوپیم ،
ظفح يارب  هک  تفگ  نیرفآ  یناریا  نز  يرگن  عماـج  یـسانشناور و  هب  دـیاب  نیارباـنب  درادـن .  دوجو  نم  رد  امـش  هاـگن  يارب  یهاـگیاج 

، دوخ یعامتجا  طـیحم  يزاـس  ملاـس  يارب  شیوخ و  يهعماـج  شیوخ و  ياـهزرم  زا  يرادـساپ  نینچمه  دوخ و  یکاـپ  تفع و  تمرح ،
تمرح ظفح  يارب  یناریا  بیجن  نارتخد  نانز و  تسا .  هدرک  باختنا  ار  یکـشم  ینعی  گنر  نیرتبسانم  رداچ و  ینعی  باجح ، نیرتهب 
نوریب هناخ  زا  هک  یتقو  اـهیگدولآ ، زا  هعماـج  دوخ و  ندـنامرود  يارب  شیوخ و  یعاـمتجا  طـیحم  يزاـس  ملاـس  يارب  دوخ و  مارتحا  و 

هب هک  یتقو  ملاس  دازآ و  يرکف  مارآ و  یبلق  اب  دوخ  يرورـض  هرمزور و  ياهراک  ماجنا  زا  سپ  دننکیم و  رـسرب  یکـشم  رداچ  دنیآیم ،
دنرادیم و رب  رس  زا  ار  یکـشم  رداچ  دنریگیم ، رارق  تسا  رود  هب  هدولآ  كوکـشم و  ياههاگن  زا  هک  یطیحم  رد  ای  دندرگیم ، رب  هناخ 

يارب ار  دوخ  یباداش  یمرگ و  ییابیز ، توارط ، اهگنر ، نیرتباذج  اب  اهسابل و  نیرتهب  ندیشوپ  اب  شیوختکلمم  اهزرم و  دودح  رد 
هب دنـشخبیم و  شمارآ  افـص و  تیمیمـص ، هناخ  طیحم  هب  دـنراذگیم و  شیامن  هب  شیوخ  سنوم  مدـمه و  رـسمه و  يارب  هناـخ ، لـها 

مکحم فدص  تنایص  رد  ار  مدوجو  تناما  هک  دنرادیم  مالعا  تقادص  يزارفارـس و  لامک  اب  دوخ  نیدلاو  هب  ای  دوخ و  یگدنز  کیرش 
متسه دوخ  مرح  نابحاص  زیمآتبحم  مرگ و  ياههاگن  تفایرد  رظتنم  ماهدنادرگرب و  هناخ  هب  هدولآ  ياههاگن  دربتسد  نودب  یکشم  رداچ 

یبرجت ملع  هک  تسا  یکـشم  رداچ  نامرحمان ، ربارب  رد  لک  روط  هب  عامتجا  طیحم  رد  هناخ و  زا  نوریب  رد  نانز  باجح  نیرتهب  نیاربانب  . 
یهلا و ياوقت  تکرب  هب  هک  مینک  يرازگساپس  رکشت و  نیدلاو  ناردام و  زا  هنامیمـص  دیاب  دنکیم .  دییات  ار  نآ  زین  زور  ناسانـش  ناور 
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رد دناهدیزگرب و  ناشفیفع  نارتخد  دوخ و  باجح  يارب  ار  یکشم  رداچ  قیقد ، اج و  هب  ابیز ، هنوگ  نیا  مالسا ، نیبم  نید  میلاعت  تینارون 
اب رتقیقد  ترابع  هب  هناسانـشراک و  يدید  اب  دوب ، هدـشن  دـلوتم  ملع  ردام  زا  دوخ  يزورما  لکـش  هب  یـسانشناور  ملع  زونه  هک  نامز  نآ 
 - رهـشوب سکام   . 1 اهتشونیپ : دـناهتخومآ .  ام  هب  ار  ندرک  راتفر  هدرک و  راتفر  ام  اـب  هناسانـش  هعماـج  یتخانـش و  ناور  یهلا ، يدـید 

نامه 4 و 3 و 2 .  هدازیا .  ادیو  همجرت  اهگنر -  یسانشناور 

یناریا نز  سابل  نیرتابیز 

ار رداچ  مه  دـعب  دـنزب . شرب  ات  درک  نهپ  نیمز  يور  قاتا  طسو  ار  يرداچ  هچراـپ  مرداـم  هک  دوب  شیپ  لاـس  دـنچ  نیمه  دـیآیم  مداـی 
یهاتوک و تسا و  هدز  یچیق  تسرد  الماک  ایآ  هک  تفرگیم  کمک  يرگید  زا  دـیخرچیم و  راب  نیدـنچ  درکیم و  شرـس  هنیآ  يولج 
. دشیم رارکت  رداچ ـ  نتخود  شرب و  قافتا ـ  نیا  ام  هناخ  رد  راب  ود  ای  راب  کی  یهام  دیاش  دوب . يزیگناهرطاخ  ياهزور  درادـن ؟ يدـنلب 
، دـندوب دـقتعم  دزودـب . دـنک و  شرب  اهنآ  يارب  مردام  ات  دـندروآیم  ام  لزنم  هب  ار  دوخ  يرداچ  ياههچراپ  زین  اههیاسمه  تاقوا  یـضعب 
رد اهزور  نیا  زا  رگید  ریخب ، شدای  دـنکیم . شرب  رداچ  بوخ  مردام  هک  نیا  مه  دراد و  دـمآ  اهنآ  يارب  مه  تسا ؛ بوخ  مردام  تسد 

یـسک میرخب و  يرداچ  هچراپ  تسین  يزاین  نونکا  هک  نیا  مه  درادن  رداچ  نتخود  يارب  یمـشچ  رگید  مردام  مه  تسین . يربخ  ام  هناخ 
هبعج رد  هدش  هتخود  ياهرداچ  دوشیم . تفای  رازاب  رد  رداچ  لدـم  همه  تسا . هدرک  هضبق  ار  رازاب  هدامآ ، ياهرداچ  دـنک . شرب  ار  نآ 
یئزج تروـص  ره  هب  هتخودـن  اـی  هدـش  هتخود  رداـچ  يزادرپـب . لوـپ  شلاـبق  رد  دـیاب  طـقف  تـمحز ، نودـب  هداـمآ و  يدنبهتـسب ، ياـه 

رد ار  نآ  یتـحارب  ناوـتیمن  هک  تسا  یکـشم  هچراـپ  نـیا  تـشپ  یقیمع  ياهتنـس  اـهرواب و  تـسا . هدـش  یناریا  نز  زا  ریذـپانییادج 
هشیر ای  هدوب  حتاف  ناملسم و  بارعا  تاغوس  اهیگژیو  نیا  اب  ششوپ  نیا  هک  نیا  تفرگ . هدیدان  یناریا  نانز  لئاسم  هب  طوبرم  تالداعم 
الماک باجح  کی  تسام ؛ یلم  باجح  رداچ  تسه  هک  هچره  اما  تسا ؛ نف  لها  هشقانم  ياج  دراد ، ناریا  یناتـساب  لیـصا و  گنهرف  رد 

نایروشآ ییاورنامرف  هرود  حیسم و  دالیم  زا  شیپ  هب  نانز  يارب  ششوپ  دوجو  ياه  هناشن  نیلوا  دنیوگیم  رداچ  ياهدورف  زارف و  یناریا .
نآ زا  يرادروخرب  هزاجا  طسوتم ، نییاپ و  هقبط  نانز  دوب و  هدازبیجن  یفارشا و  نانز  صاخ  هصخشم  باجح  هرود ، نآ  رد  ددرگیمرب .

. تشاد دوجو  باجح  زین  ناتـساب  ناریا  رد  تسا . هدـشیم  بوسحم  تنیز  یفارـشا ، نانز  يارب  باجح  نانآ ، رظن  زا  هک  ارچ  دنتـشادن  ار 
باجح هب  ناتـساب  نایناریا  داقتعا  هناشن  هک  دروخیم  مشچ  هب  هدیـشوپ  نانز  زا  ییاههرکیپ  نارود ، نیا  زا  هدنامیقاب  ياههمـسجم  نایم  رد 
باجح ياراد  اهنآ  نانز  دنتـسیزیم  دالیم  زا  شیپ  لاس  رازه  راهچ  هک  زین  اـهیقینف  ندـمت  رد  تسا . ینمادـکاپ  یکاـپ و  داـمن  ناونع  هب 
تاقبط نانز  هژیوب  دندوب  باجح  ياراد  زین  ییایرآ  نانز  دندرکیم . هدافتسا  گنرخرس  هب  ییاههچراپ  زا  شیوخ  شـشوپ  يارب  دندوب و 

اب ار  شیوخ  ياهتروص  یتح  ناـنز  هک  دوب  مسر  زین  ناـینانوی  نیب  رد  دوب . ياهژیو  شزرا  ياراد  باـجح  ناـشیارب  هک  یعاـمتجا  يـالاب 
دوجو باجح  زین  ناتـساب  ناریا  رد  دنتفرگیم . باجح  جاودزا  زا  سپ  مه  یتراپـسا  نارتخد  دنناشوپب . فیرظ  رایـسب  شوپور  زا  یتمـسق 

هب ناتـساب  نایناریا  داقتعا  هناشن  هک  دروخیم  مشچ  هب  هدیـشوپ  نانز  زا  ییاههرکیپ  نارود ، نیا  زا  هدنامیقاب  ياههمـسجم  نایم  رد  تشاد .
هب يرادازع  مسارم  رد  طقف  نانز  باجح  حیـسم ، دالیم  زا  سپ  تیاور  نیمه  ساـسارب  تسا . ینمادـکاپ  یکاـپ و  داـمن  ناونع  هب  باـجح 

يارب باجح  نامز  نآ  رد  نینچمه  تفرگیم . رارق  هدافتـسا  دروم  دـشیم ، لصو  نانز  هالک  يور  قاجنـس  اب  هک  دـنلب  ياهچراپ  تروص 
، رداچ زا  هدافتـسا  اب  تفریم ، ترفاسم  هب  ییاهنت  هب  ینز  هچنانچ  تشاد ؛ دربراک  یلاـمتحا ، تارطخ  زا  ندـنام  نومـصم  ياـنعم  هب  ناـنز 
هب مالـسا  نید  روضح  زا  لبق  رداچ  ناتـساب  ناریا  رد  عقاو  رد  دراد . هگن  نوصم  تسناوتیم  تاـقافتا  ثداوح و  ربارب  رد  یعون  هب  ار  دوخ 

بارعا نیب  یگنهرف  لماعت  هجیتن  ار  یمالسا  ششوپ  نادنمـشیدنا  ناققحم و  یخرب  هک  اجنآدب  ات  تسا . هدوب  حرطم  یلم  ياهلوقم  ناونع 
باجح دناهدوب  راید  نیا  نانکاس  نیتسخن  هک  اهدام  نامز  زا  نیمز  ناریا  نانز  هک  دهدیم  ناشن  یشهوژپ  ياههتفای  دناهتـسناد . نایناریا  و 

هدوب لومعم  زین  اهسراپ  نارود  رد  باجح  نیا  دنا  هتـشاد  اهسابل  يور  دنلب  یلنـش  چـم و  ات  راولـش  رادنیچ و  دـنلب  نهاریپ  لماش  لماک 
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نوریب طیحم  رد  يدازآ  اب  نانز  تسا و  هدوب  جیار  رداچ  راولـش و  دـنلب و  سابل  نتـشاد  رـس و  يوم  ندـناشوپ  اهنامز  نآ  همه  رد  تسا .
فارـشا نانز  نایم  رد  زین  تروص  شـشوپ  رداچ ، رب  هوالع  زین  ناـیناساس  ناـمز  رد  دـندرکیم  راـک  نادرم  ياـپمه  دـمآ و  تفر و  هناـخ 

رس يوم  هک  هدوب  یششوپ  هتشاد و  جاور  رداچ  زا  هدافتـسا  نایتشترز  نایم  رد  مالـسا  زا  لبق  ناریا  رد  دوشیم  هتفگ  نینچمه  دوب . لومعم 
دـشاب یبرع  یـششوپ  هکنآ  زا  رتـشیب  رداـچ  دـنیوگیم  هک  تسا  نیمه  يارب  تسا . هدـمآیم  وناز  ياـهیکیدزن  اـت  هدـناشوپ و  ار  ناـنز 

ار نانز  رـس  يوم  هک  هدوب  یـششوپ  هتـشاد و  جاور  رداـچ  زا  هدافتـسا  ناـیتشترز  ناـیم  رد  مالـسا  زا  لـبق  ناریا  رد  تسا . یناریا  یـششوپ 
هک دنلب  رداچ  تسا ـ  لومعم  نایناریا  نایم  رد  هک  یتروص  هب  رداچ  بارعا  نایم  رد  رداچ  تسا . هدمآیم  وناز  ياهیکیدزن  ات  هدناشوپ و 

دوب و هاتوک  يرـسور  هعنقم و  لثم  هن  هک  يزیچ  دوب ، جیار  رداچ  همین  هیبش  يزیچ  یلو  هدوبن  لومعم  اهبرع  نایم  رد  دـسریم ـ  نییاپ  ات 
هک عرد »  » مان هب  یـششوپ  زا  اهبرع  دـنیوگیم  تسا . هدیـسریم  رتنییاپ  یمک  رمک و  ات  دـیاش  باـجح  نیا  دـنلب . یلیخ  رداـچ  لـثم  هن 
اپ تشپ  اـت  هک  هدوـب  يدـنلب  نهاریپ  مه  عرد  دـندرکیم و  هدافتـسا  هعنقم  تسا و  هدوـب  رداـچ  ناـمه  هک  هـفحلم  هدوـب و  يدـنلب  نـهاریپ 

رداچ ای  باجح  زین  مالـسا  هرود  رد  دندیچیپیم . ناشدوخ  هب  هک  هدوب  يرداچ  مه  هفحلم  هدوب و  داشگ  دـنلب و  شیاهنیتسآ  دیـسریم و 
وا هب  نز  سفن  هب  دامتعا  سح  ندرب  الاب  اب  رداـچ  رگید  ناـیب  هب  دـشیم . یقلت  هعماـج  رد  ناـنز  تلزنم  نأـش و  ندرب  ـالاب  يارب  ياهلیـسو 
هب هک  ینانز  نارود  نیمه  رد  دوب . نز  یعامتجا  هاگیاج  هدـنهدناشن  باـجح  عقاو  رد  دادیم . عاـمتجا  مدرم و  ناـیم  رد  ياهژیو  هاـگیاج 

دوب راجاق  هرود  رد  دش  رکذ  هک  اههرود  نیا  مغریلع  دنتـشادن . ار  رداچ  زا  يرادروخرب  هزاجا  دندوبن ، دنبیاپ  یعامتجا  یقالخا و  لوصا 
ییاپورا نانز  شـشوپ  تیعـضو  زا  يو  تادهاشم  اپورا و  هب  هاشنیدلارـصان  ياهترفاسم  درک . ییامندوخ  باجح  فشک  ياههناشن  هک 

ار يو  یباجحیب  زا  زین  يو  تادـهاشم  هیکرت و  هب  هاـشاضر  رفـس  يولهپ  هرود  رد  هک  نیا  اـت  تشاد  یباـجحیب  جاور  رد  ییازـسب  ریثاـت 
تموکح هدـنامیقاب  ياـهلاس  رد  باـجح  فشک  اذـل  دـنک  روبجم  لکـشلا  دـحتم  ساـبل  نتـشاد  هب  ار  یناریا  ناـنز  هک  تخاـس  ممـصم 

هب هک  هچنآ  رـضاح  لاح  رد  رداچ  فطع  هطقن  یمالـسا ، بالقنا  دش . هدرمـش  یگدـنامبقع  رهظم  یمالـسا  باجح  يرابجا و  ناخاضر 
زا شیپ  هچرگا  هک  دراد  یمالـسا  بـالقنا  ماـن  هب  یفطع  هطقن  دریگیم ، رارق  هدافتـسا  دروـم  ناریا  رد  ناـنز  شـشوپ  يارب  رداـچ  ناوـنع 

بلغا تفرگ و  یناگمه  یلکـش  نآ  دربراک  یمالـسا  بالقنا  زا  سپ  تشاد ، جاور  یبهذـم  ياههداوناخ  نایم  رد  طقف  یمالـسا  بـالقنا 
یلغـش ياههنیمز  حـتف  اصوصخ  یعامتجا  فلتخم  ياههصرع  هب  نانز  دورو  شرتسگ  اب  هک  نیا  اـت  دـندش  بغار  نآ  زا  هدافتـسا  هب  ناـنز 

الماک دـهدب  نانز  هب  ار  يرتشیب  یعامتجا  تیلاعف  ناکما  رداچ ، ياـهتلاصا  اـهشزرا و  ظـفح  رب  هوـالع  هک  یـششوپ  هب  جاـیتحا  هنادرم 
رارق دم  گنر  رازه  يایند  نیمه  ریثاتتحت  مه  رداچ  هک  دش  ببـس  زین  ییارگدم  دم و  شیازفا  هب  ور  دـنور  رگید  يوس  زا  دـش  ساسحا 

. دـندش فورعم  یلم  یناریا و  رداچ  هب  نآ  صاـخ  تارییغت  لـیلد  هب  یلو  دـندوب  یبرع  ياـهرداچ  هیبش  یمک  هچرگا  اـهرداچ  نیا  دریگ .
ياهلدـم عاونا  هک  دوب  دـعب  هب  نامز  نیا  زا  تسا . شندوب  رادنیتسآ  نآ و  يولج  ندوب  هتـسب  اهرداچ  نیا  صخاش  ياهیگژیو  زا  یکی 

مه رادلاش  رداچ  یمالـسا ، رداچ  یبرع ، رداچ  ییوجـشناد ، رداچ  یلم ، رداچ  دـشاب  اهزاین  نیمه  يوگخـساپ  اـت  دـش  رازاـب  دراو  رداـچ 
جراخ دوخ  یتنـس  تلاح  لکـش و  زا  اهرداچ  نیا  هچرگا  تسا . هدـش  ام  یـششوپ  گنهرف  دراو  یلاس  دـنچ  هک  تسا  يدـیدج  ياهمسا 

. تسا هدـش  رتناسآ  يدودـح  ات  فلتخم  نکاـما  رد  نآ  زا  هدافتـسا  هتفرگ  تروص  نآ  يور  رب  هک  ییاـهحرط  لـیلد  هب  یلو  تسا  هدـش 
لیلد هب  یلو  دـندوب  یبرع  ياهرداچ  هیبش  یمک  هچرگا  اهرداچ  نیا  درک . ناونع  لاس 83  ناوتیم  ار  دیدج  لدم  ياهرداچ  دورو  خیرات 

رادنیتسآ نآ و  يولج  ندوب  هتـسب  اهرداچ  نیا  صخاش  ياهیگژیو  زا  یکی  دـندش . فورعم  یلم  یناریا و  رداچ  هب  نآ  صاـخ  تارییغت 
یلومعم ياهرداچ  یتخـس  هب  شندیـشوپ  تراـهم  تسین و  رـس  رب  نآ  نتخادـنا  هب  يزاـین  رگید  رداـچ  نیا  ندیـشوپ  يارب  تسا . شندوب 

یتحار هب  الاح  یناریا  ياهمناخ  . رداچ اـت  دراد  تهابـش  وتناـم  کـی  هب  رتشیب  نآ  شـشوپ  هک  تسا  ياهنوگ  هب  رداـچ  نیا  یحارط  تسین .
یلم ياهرداچ  . دنشاب هتـشادن  نآ  ندش  یکاخ  رداچ و  ياههتـسد  ندرک  عمج  زا  ینارگن  دننک و  رـس  رداچ  دوخ  راک  لحم  رد  دنناوتیم 

اب هارمه  وتنام  کبـس  هب  رتگنت  ییاهرداچ  یتدـم  تشذـگ  زا  سپ  اما  دوب  هدـش  هیبعت  مه  ییاههمکد  نآ  يولج  رد  هک  دوب  داشگ  هیلوا 
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زا یعیسو  رـشق  هجوت  دروم  اهرداچ  لدم  نیا  رداچ ، حارط  کی  هتفگ  هب  دنتـساک . نآ  یگداس  زا  رداچ  ياههبل  اهنیتسآ و  رب  يزودراون 
ظفح يارب  ار  نآ  دناهدرک و  لابقتـسا  نآ  زا  یناریا  نارتخد  نانز و  نآ  یفرعم  زاغآ  زا  هک  ییاج  ات  تسا  هتفرگ  رارق  ناناوجون  ناناوج و 
ظفح شـشوپ و  رد  مه  هدـش و  ظفح  ییابیز  مه  حرط  نیا  رد  هک  ارچ  دـننادیم  بساـنم  یـششوپ  هعماـج  رد  روضح  تناـتم و  باـجح ،

، اهثیدـح فرح و  نیا  مامت  رانک  رد  اما  دـنامیم  هشیمه  يارب  دـنکیم . نانآ  هب  یگرزب  کمک  فلتخم  ياـهتلاح  رد  ناـنز  تیعـضو 
تسه و هشیمه  یکـشم  رداچ  اما  دشابن  دم  رادلاش  ییوجـشناد و  یبرع ، رداچ  رگید  هدنیآ  لاس  دنچ  ات  دیاش  دوریم . ار  دوخ  هار  رداچ 

رداـچ دـناسر . یلم  تبث  هب  یناریا  ماوقا  باـجح  ناونع  هب  ار  رداـچ  اریخا  یگنهرف  ثاریم  ناـمزاس  هک  تسور  نیا  زا  دـیاش  دوب . دـهاوخ 
زین ناخاضر  هزینرس  روز  هب  یتح  هک  تسا  یناریا  نز  تیوه  زا  یئزج  رداچ  دنکیم .  یط  نونکات  شیپ  اهنرق  زا  ار  دوخ  ریـسم  نانچمه 

مج ماج  عبنم :  دشن . میلست 

تسام یلم  ناشن  باجح و  عون  نیرتهب  رداچ 

مه یلاکشا  چیه  تسام ؛ یلم  يهناشن  کی  تسا ؛ باجح  عون  نیرتهب  رداچ  دنیامرفیم : یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  سراف : يرازگربخ 
رد یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  سراف ، يرازگربخ  راـگنربخ  شرازگ  هب  درادـن . نز  رد  مه  یکرحت  عون  چـیه  اـب  یتاـفانم  چـیه  درادـن ؛

و صـصختم ، کشزپ  ناـنز  زا  یعمج  ( 1 ،) نانز یعامتجا  یگنهرف ، ياروش  ياـضعا  اـب  رادـید  رد  ار  یمهم  تاـنایب  يد 1370  خیرات 4 
: تسا لیذ  حرـش  هب  نآ  نتم  هک  دـندومرف  داریا  (س ) ارهز همطاف  ترـضح  دالیم  تبـسانم  هب  یمالـسا ، باجح  يهرگنک  نیلوا  نالوؤسم 

تهج هللادـمحب  مدـید  هکنیا  زا  دـیدمآ . شوخ  یلیخ  ناـنز  لـئاسم  هب  تبـسن  يرظنهتوک  يورجک و  ینیبجـک و  میحّرلانمحّرلاهللا  مسب 
. مدش دنـسرخ  تسا ، هدننک  لاحـشوخ  شخبدیون و  هللاءاشنا  نآ  يهدنیآ  هک  تسا  یتمَـس  رد  ام  روشک  يهدیزگرب  هدـبز و  نانز  يرکف 

لماک ناسنا  يهنومن  تساهلسن و  يهمه  يارب  خیرات و  لوط  رد  نانز  يوگلا  هک  ار ، اهیلع ) هللا  مالس  ) رهطا يارهز  تدالو  ًالباقتم  مه  نم 
هب ناملـسم و  نانز  يهمه  هب  نامروشک و  نانز  يهمه  هب  زیزع و  نارهاوخ  امـش  هب  تسا ، یلجتم  ناشیا  رد  ناسنا  دوجو  یتوکلم  فرط  و 

یناوارف ياهفرح  تسا -  هلأسم  کی  ایند  رد  نانچمه  زورما  هک  نز -  يهلأسم  يهراـبرد  منکیم . ضرع  کـیربت  ناـهج  نیملـسم  يهمه 
نامدوخ و روشک  لثم  یمالـسا  عماوج  مه  مینکیم -  هاگن  يرـشب  عماوج  ملاع و  یناسنا  يهشقن  هب  ام  یتقو  دوشیم . هتفگ  هدـش و  هتفگ 
، عماوج نیا  يهمه  رد  هک  مینیبیم  هتفرشیپ -  ندمتم و  حالطصا  هب  عماوج  هلمج  زا  یمالـسا و  ریغ  عماوج  مه  یمالـسا ، ياهروشک  ریاس 

يرظنهتوک یعون  زا  یکاح  يورجک و  ینیبجـک و  یعون  يهدـنهدناشن  نیا  دراد ؛ دوجو  نانچمه  نز  يهلأسم  ماـن  هب  ياهلأـسم  هنافـسأتم 
اب دـناهدرک ، نازوسلد  ناصلخم و  هک  ییاهـشالت  يهمه  اب  شیاهاعدا ، يهمه  اب  رـشب  هک  دوشیم  مولعم  تسا . یناـسنا  لـئاسم  هب  تبـسن 

سنج و ود  يهلأسم  يهرابرد  هتـسناوتن  زونه  تسا ، هتفرگ  ماجنا  نز  يهلأسم  دروم  رد  صوصخهب  هک  یعیـسو  یگنهرف  ياـهراک  يهمه 
. دنک ادـیپ  تسد  یتسرد  هار  میقتـسم و  طارـص  کی  هب  دوشیم -  حرطم  يرگید  لکـش  هب  مه  درم  يهلأسم  وا ، عبت  هب  هک  نز -  يهلأسم 

مه یضعب  و  هدش ، همجرت  یسراف  هب  مه  یضعب  هک  ار -  ایند  دنمرنه  نانز  يرنه  یبدا و  راثآ  هک  دنشاب  یناسک  اهمناخ  امش  نیب  رد  دیاش 
رـشب زونه  ینعی  دـش ؛ ضرع  هک  تسا  ياهلأسم  نیمه  زا  یکاح  اهنیا  يهمه  دنـشاب . هدـناوخ  ای  هدـید  دراد -  دوجو  شیلـصا  ياهنابز  اـب 

ترابع هب  دنک . لح  ار ، تیناسنا  يهلأسم  ًارهق  و  ار ، درم -  نز و  ینعی  سنج -  ود  يهلأسم  هلأسم ، نیا  عبت  هب  و  ار ، نز  يهلأسم  هتـسناوتن 
تالکـشم هداوناخ و  هب  طوبرم  تالکـشم  یناور ، ياهییاسران  اهملظ ، اهیدعت ، اهنیا ، عبت  هب  و  اهیمهفدب ، اهیورجک و  اهیورهدایز و  رگید ،

ياههنیمز رد  هک  يرـشب  ینعی  تسا . تیرـشب  يهدـشن  لح  لئاسم  وزج  زونه  سنج ، ود  تاطابترا  جازتما و  طالتخا و  يهوحن  هب  طوبرم 
یـسانشناور و ياهیراکهزیر  زا  مد  همه  نیا  هداد و  ماجنا  تایفـشک  همه  نیا  اهایرد ، قاـمعا  رد  ینامـسآ ، مارجا  ياـههنیمز  رد  يّداـم ،

هلأسم نیا  رد  هدرک ، تفرشیپ  اههتشر  نیا  زا  یلیخ  رد  مه  ًاعقاو  دنزیم و  اهزیچ  ریاس  يداصتقا و  لئاسم  یعامتجا و  لئاسم  يواکناور و 
نارحب دـیفقاو . مه  ناتدوخ  امـش  دـبلطیم و  يدایز  نامز  منک ، نایب  راوتسرهف  یّتح  ار  اـهییاسران  نیا  مهاوخب  نم  رگا  تسا ! هدـنامرد 
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هب شرگن  يهوحن  زا  دوشیم ؟ یـشان  اجک  زا  تسایند ، رد  یـساسا  لکـشم  کی  زورما  هک  هداوناـخ "   " يهلأـسم ناـهج  رد  هداوناـخ "  "

رد نالا  تسا ، يرـشب  دوجو  یـساسا  یعیبط و  داهن  کی  هک  هداوناخ  ارچ  دوشیم . یـشان  درم  نز و  طابترا  هب  شرگن  زا  ای  نز ، يهلأـسم 
يهرابرد یقیقر  یلیخ  ولو  ِمایپ  کی  زورما ، یبرغ  ندمتم  حالطصا  هب  يایند  رد  یسک  رگا  هک  يروط  هب  تسا ؛ نارحب  راچد  ردق  نیا  ایند 
ناکدوک مه  دـننکیم ، لابقتـسا  نادرم  مه  دـننکیم ، لابقتـسا  نانز  مه  دـننکیم ؛ لابقتـسا  وا  زا  دـشاب ، هتـشاد  هداوناخ  ناـینب  ماکحتـسا 

دوجو هداوناخ "   " يهلأسم رد  هک  ار  ینارحب  نیا  دینک و  یـسررب  ایند  رد  امـش  ار  هداوناخ  يهلأسم  ملق  کی  نیا  رگا  دـننکیم ؟ لابقتـسا 
یتسیزمه سنج و  ود  تاطابترا  هب  طوبرم  لئاسم  هک  تسا  نآ  زا  یشان  نیا  هک  دینیبیم  دیهدب ، رارق  شواک  هجوت و  دروم  تسرد  دراد ،

نادرم هک  يراکفا  يهعومجم  رد  هک  ام  الاح  تسا . یطلغ  شرگن  شرگن ، يرگید ، ریبعت  هب  ای  هدـشن ، لح  سنج  ود  طـباور  سنج و  ود 
تسرد درم  يهلأسم  هب  شرگن  تفگ  ناوتیم  تسین ؛ تسرد  نز  يهلأسم  هب  شرگن  مییوگیم  میریگیم ، رارق  دناهدرک ، تسرد  ار  اهنآ 

، یهلا لـحهار  تسا . یطلغ  شرگن  سنج ، ود  نتفرگ  رارق  يهسدـنه  ینعی  سنج ، ود  تیفیک  هب  شرگن  اـی  دـنکیمن -  یتواـفت  تسین - 
یهلا لحهار  غارـس  ام  هک  تسا  نیا  جالع  تسیچ ؟ جالع  تسا ؛ ناوارف  تالکـشم  دایز و  اـهییاسران  درم  نز و  ناوارف  تالکـشم  جـالع 

هچ هرابنیارد  یحو  مینیبب  میورب  تسا ؛ یمهم  لئاسم  يواـح  یحو  ماـیپ  درم ، نز و  يهلأـسم  يهراـبرد  نوچ  مینک ؛ ادـیپ  ار  نآ  میورب و 
دهاوخیم لاعتم  يادـخ  هک  یتقو  دـینیبب  امـش  تسا . هدرک  يزاسهنومن  هکلب  هدرکن ، هدنـسب  ندرک  هظعوم  هب  طـقف  مه  یحو  دـیوگیم .

رد ( 2 " .) نوعرف تأرما  اونما  نیذـّلل  الثم  هللا  برـض  و  : " دـیامرفیم دـنزب ، یلاثم  نآرق  رد  اـهتوبن  خـیرات  لوط  رد  نمؤم  ياـهناسنا  يارب 
زا یشان  نیا  دروآیم . مسا  ار  هنومن  نآ  اما  دندرک ؛ يراکادف  شالت و  نامیا  هار  رد  یناسک  همه  نیا  دندوب ، نمؤم  همه  نیا  یسوم  نامز 

تکرح جوا  رد  نز  نیا  هک  تسا  نیا  هلأسم  تسا ؟ يرگید  زیچ  هلأسم  هن ، ای  دنک ؛ يرادبناج  نانز  زا  هتـساوخ  لاعتم  يادخ  ایآ  تسیچ ؟
میرم زا  لبق  نیا  تسا ؛ اهیلع ) هللا  مالـس  ) ارهز يهمطاف  زا  لبق  نیا  الاح  ریغال . دز و  لاثم  دوشیم  ار  وا  طقف  هک  هدیـسر  ییاـج  هب  يونعم 

رد هن  تسا ، ربمایپ  رسمه  هن  تسا ، هدازربمایپ  هن  تسا ، ربمایپ  هن  نوعرف ، نز  تسا . نامز  نآ  هب  قلعتم  نیا  تسا ؛ اهیلع ) هللا  مالـس   ) يربک
مه شلباـقم  يهطقن  هتبلا  دـناسریم . اـجنیا  هب  ار  وا  نز ، کـی  یگدـنلاب  دـشر و  يونعم و  تیبرت  تسا . هدوب  يربماـیپ  چـیه  يهداوناـخ 
الثم هللا  برـض  : " دـیامرفیم دـنزب ، لاثم  ار  اهناسنا  نیرتدـب  لاعتم  يادـخ  هکنیا  يارب  زاب  تسا . نیمه  ًاـقافتا  مه  داـسف  رد  ینعی  تسه ؛
نیا طول ، نامز  حون و  نامز  دـندوب . اهناسنا  نیرتدـب  هک  دـنزیم  لاثم  ار  نز  ود  مه  زاـب  ( 3 " .) طول تأرما  حوـن و  تأرما  اورفک  نیذـّلل 

هب هجوت  نز و  سنج  هب  تیانع  نیا  دنزیم . لاثم  ار  طول  نز  حون و  نز  دنزیمن ؛ لاثم  ار  اهنآ  نآرق  اما  دـندوب ، اهدـب  دـندوب ، رافک  همه 
ِمدرم طلغ  شرگن  هب  دهاوخیم  نآرق  هک  دـشاب  تهج  نیا  زا  دـیاش  تسیچ ؟ زا  یـشان  نز ، نوگانوگ  ياهـضیضح  نوگانوگ و  ياهجوا 

و دـندرکیم ، كاخ  ریز  ار  ناشنارتخد  هک  برعلاةریزج  مدرم  هچ  تسا ؛ یقاب  طلغ  شرگن  نامه  مه  زورما  هنافـسأتم  هک  اـیند -  زور  نآ 
ندـمت يهیاپ  اپورا  زورما  ندـمت  يهیاپ  مور ، يروتارپما  گـنهرف  دـنک . هراـشا  ناریا -  مور و  لـثم  اـیند ، گرزب  ياـهیروتارپما  مدرم  هچ 

ییاکیرما گنهرف  اهنآ  عبت  هب  یبرغ و  ییاپورا و  گنهرف  ياپ  ات  رس  رب  هک  هچنآ  زورما  ینعی  تسا . یمور  گنهرف  نامه  ییاپورا ، زورما 
كالم و زورما  هک  تساهنامه  هتـشاد ؛ دوجو  مور  يروتارپما  رد  هک  تسا  یطوطخ  لوصا و  ناـمه  تسا ، مکاـح  برغ  ياـهزیرهدرخ  و 

اما دـندرکیم ؛ ناشنییزت  اهرویز  اهـشیارآ و  هب  دـندرکیم و  ناشمارتحا  دـندناسریم ، ماقم  نیرتالاب  هب  ار  نانز  مه  نامز  نآ  تسا . رایعم 
ناسنا و هب  تبسن  ریقحت  ردقهچ  نیهوت و  ردقهچ  نیا ، درم ! رد  يرشب  ياهتلصخ  نیرتيّدام  نیرتیکاخ و  زا  یکی  عابشا  يارب  هچ ؟ يارب 

ینعی يرادارـسمرح  دیاهدینـش . یبلاطم  یناساس  ناـهاشداپ  ياهارـسمرح  زا  دوب . روطنیمه  ًاـنیع  مه  ناریا  رد  تسا ! نز  سنج  هب  تبـسن 
يارـسمرح رد  نز  رفن  رازه  هک  دـهدیم  قـح  شدوـخ  هب  دراد ، تردـق  نوـچ  درم  کـی  نز . هب  تناـها  ناـمه  ینعی  يرادارـسمرح  هچ ؟

دـصراهچ رفن ، دصناپ  رفن ، رازه  ناشدوخ  ردق  هب  مادک  ره  دنتـشاد ، تردق  روطنامه  مه  هاشداپ  نآ  ِتلم  يهمه  رگا  درادهگن ! شدوخ 
رد تقو  نآ  یناـسنا  توکلم  جوا  رد  ارهز ، يهمطاـف  تسا !؟ نز  هب  یـشرگن  هچ  زا  یکاـح  نیا  دنتـشادیم ! هگن  نز  رفن  تسیود  اـی  رفن 

! دسوبب ار  وا  تسد  دیایب  ادخ  ربمایپ  هک  دـنکیم  ادـیپ  ار  نآ  یگتـسیاش  رتخد ، نیا  هک  دـنکیم  تیبرت  يرتخد  مرکا  ربمایپ  ییایند ، نینچ 
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رگا تسا  ریقح  یلیخ  طلغ و  یلیخ  نیا  درک . یفطاع  يانعم  کی  رب  لمح  دـیابن  زگره  ار ، ربماـیپ  فرط  زا  ارهز  يهمطاـف  تسد  رب  هسوب 
لدع و نآ  اب  مه  نآ  يدنمجرا ، نآ  هب  یتیصخش  رگم  دیسوبیم . ار  شتسد  تشادیم ، شتـسود  دوب و  شرتخد  نوچ  هک  مینک  لایخ  ام 

رگید زیچ  کی  نیا  هن ، دـسوبیم ؟ ار  شرتخد  تسد  دوشیم و  مخ  تسا ، یهلا  ماهلا  یحو و  هب  شیاکتا  تسه و  ربمایپ  رد  هک  یتمکح 
لاس جـنپوتسیب  ات  لاس  هدـجه  نیب  هتفر ، ایند  زا  یتقو  هک  ینز  نیا  ناوج ، رتخد  نیا  هک  تسا  یکاح  نیا  تسا ؛ يرگید  ياـنعم  کـی  و 

صخـش کـی  هتـشاد و  رارق  یناـسنا  توـکلم  جوا  رد  ًالـصا  دـناهتفگ -  مه  لاـس  جـنپوتسیب  دـناهتفگ ، مه  لاـس  هدـجه  هتـشاد -  نـس 
یعاـمتجا و لـئاسم  گـنهرف و  هب  طوبرم  ياهیـسررب  رد  مه  دـیورب ؛ نیا  غارـس  تسا ؛ نز  هب  مالـسا  شرگن  نیا ، تسا . هدوـب  هداـعلاقوف 

ياهمناخ امـش  هک  یملع -  شرورپ  رد  مه  و  دنتـسه -  شلوؤسم  ناـنز  یعاـمتجا  یگنهرف ، ياروش  وضع  ياـهمناخ  نیا  هک  اهـشرگن - 
نم تسا و  يزیزع  رایـسب  زیچ  شناد ، دـنک  ادـیپ  دـشر  درم  نز و  رد  یناسنا  رهوگ  دـیاب  دـیورب . نیا  غارـس  دـیتسه -  شلاـبند  دنمـشناد 

لاسراریپ ای  لاـسراپ  هک  ( - 4) یلبق يهسلج  نآ  رد  هتبلا  دنوشب . دنمـشناد  اههتـشر  يهمه  رد  ام  يهعماج  رد  نانز  هک  متـسه  نیا  رادفرط 
، اههتشر يهمه  رد  ّالاو  تسام ؛ يروف  دقن و  ترورض  یکـشزپ ، هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  مداد ؛ تیولوا  ار  یکـشزپ  يهتـشر  نم  دوب - 

ًالثم رگا  ام ، روشک  تیعمج  نویلیم  هاجنپ  نیا  نیب  رد  دـییامرفب  ضرف  دـنهدب . خـساپ  ناشدوخ  یلاع  ياهدادعتـسا  نآ  هب  یتسیاب  اهمناخ 
جنپویـس نیا  زا  ًاـتعیبط  تسا ، روشک  نیا  هب  ندـناسر  رمث  يارب  بساـنتم  نینـس  رد  هک  تسه  یناـسنا  نوـیلیم  جنپویـس  اـی  نوـیلیم  یس 

نیا دوـشیم  رگم  تشذـگ ؟ یناـسآ  هب  هتفهن ، اـهنیا  رد  هک  يدادعتـسا  همه  نـیا  راـنک  زا  دوـشیم  رگم  دنتـسه . ناـنز  شفـصن  نوـیلیم ،
نآ لباقم  رد  شتمظع ، يهمه  اب  شناد  اـهتنم  دـشاب ؛ دنمـشناد  دـیاب  اـهنیا  ناـیم  رد  میریگب ؟ هدـیدان  اـهنیا  دوجو  رد  ار  یهلا  ياـههنازخ 

لئاسم رد  اما  دشاب ، شناد  يالعا  دح  رد  هک  دـینک  ضرف  ار  یمناخ  امـش  تسین . يزیچ  هداد ، نز  هب  لاعتم  يادـخ  هک  يايونعم  تیثیح 
هتبلا دراد ؟ یـشزرا  درف  نیا  دینکیم  لایخ  امـش  دـشاب ؛ لاذـتبا  راچد  سنج ، ود  زا  سنج  کی  ناونع  هب  شیناسنا  تاطابترا  رد  یناسنا و 

يردق ار  نانز  هک  تسا  نیمه  يداوسیب  تافآ  زا  یکی  دوشیم -  تالاذتبا  نیا  راچد  رتمک  لکـش ، کی  هب  دـشاب ، دنمـشناد  هک  یمناخ 
ردق رگا  اما  یملع ، يالاب  دح  رد  ولو  دشاب ، یمناخ  تسین . يدودحم  دح  کی  لاذـتبا ، دـح  نکیل  دـناشکیم -  لاذـتبا  هب  اهنیا  زا  رتشیب 

تمکح ملع و  دـننکیم ، شـالت  درم  نز و  تسا و  زیزع  رهوگ  نآ  مه  درم  رد  هکنیااـمک  تسا -  زیزع  وا  رد  هک  يایناـسنا  رهوـگ  نآ 
یـشزرا هچ  دریگب ، رارق  یمارتحایب  یهجوتیب و  دروم  دنامب و  هنعٌلوفغم  هدیـشوپ و  دـننک -  یلجتم  ناشدوخ  رد  ار  نآ  ات  دـنزومآیم ،

ایحا ام  يهعماج  رد  مالـسا  یـشزرا  لئاسم  دیاب  تسا . یـشزرا  يهلأسم  کی  نیا  دنک ؛ ادیپ  دشر  درم  نز و  رد  یناسنا  رهوگ  دـیاب  دراد ؟
ياهزیچ يارب  تسا  ياهمدـقم  هچرگا  هک  تسا  ياهلأسم  باجح ، يهلأسم  تسا . یـشزرا  يهلأـسم  کـی  باـجح ، يهلأـسم  ًـالثم  دوشب .

کمک نز  هب  باجح  ظفح  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  میدـیقم ، ردـقنیا  باجح  يور  هک  ام  تسا . یـشزرا  يهلأـسم  کـی  دوخ  اـما  رتـالاب ،
. دوشن دناهداد ، رارق  شهار  رـس  هک  ياهدنزغل  رایـسب  ياههاگـشزغل  نآ  راچد  دسرب و  دوخ  یلاع  يونعم  يهبتر  نآ  هب  دـناوتب  ات  دـنکیم 

زورما رب  مکاـح  یمور  گـنهرف  ناـمه  تسرد  نیا ، لـباقم  يهطقن  یـسنج  يدازآ  لـباقم  رد  يرادنتـشیوخ  اـب  برغ  گـنهرف  تفلاـخم 
نایم طبـضنم  ظافح  تلاح  نیا  ظفح  شنیرتمهم -  دیاش  و  اهنآ -  زا  یکی  زیچ ؛ هس  ود ، اب  زج  دنیآیم ، رانک  زیچ  همه  اب  اهنآ  تساپورا .

تدـشهب نـیا ، لـباقم  رد  دوـشیم . هـتفگ  یــسنج  يدازآ  نآ  هـب  هـک  يزیچ  لـباقم  رد  يرادنتــشیوخ  ینعی  تـسا ؛ درم  نز و  سنج  ود 
اب نانز  يروشک ، رد  رگا  دنکب . هیکت  هلأسم  نیا  يور  هک  تسا  عجترم  یسک  اهنآ  رظن  زا  تسین . مهم  دننکب ، يرگید  راک  ره  دنتخسرس ؛

یمور ندمت  نامه  ياههناریو  رب  هک  اهنآ  ندمت  دنیوگیم ؛ مه  تسار  ندمت ! فالخ  دوشیم  نیا  دـندش ، ازجم  نادرم  زا  يدودـح  کی 
یلام قوقح  شیپ ، یکدـنا  ات  یبرغ ، نانز  تسا . تسرد  شـسکع  تسا ؛ طلغ  یـشزرا  ظاحل  زا  نیا  اما  تسین ؛ نیا  زج  يزیچ  هدـش ، اـنب 

، دـنداد رارق  ریقحت  دروم  ردـقنیا  زورما  اـت  هتـشذگ  ياـههرود  لوط  رد  ار  يرـشب  نز  دـندمآ  هک  برغ  ياـیند  زا  اـم  دنتـشادن ! یلقتـسم 
تقدهب تقو  کی  نم  دنتـشادن . یلقتـسم  یلاـم  قوقح  ناـنز  شیپ  یکدـنا  اـت  یبرغ ، ياـهروشک  رد  اـپورا و  رد  دـینیبب  امـش  میراـکبلط .

ات ًـالثم  مدرک . حرطم  ار  نآ  ( - 5) دوب نیا  زا  شیپ  لاس  جـنپ  راهچ ، يهعمج  زامن  رد  ًارهاظ  یتبحـص -  رد  مدرک و  جارختـسا  ار  شرامآ 
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، هدش رتشیب  مه  زورهبزور  برغ  رد  هک  یبیرغ  بیجع و  باجح  فشک  نآ  اب  تسا ، هدـش  هک  ییاهاعدا  نآ  يهمه  اب  متـسیب ، نرق  لیاوا 
قح یبرغ  نز  لاحنیعرد  تسا -  نز  هب  نداد  شزرا  ندرک و  مارتحا  نیا  دننکیم  لایخ  هک  راهمیب -  تیاهنیب و  یسنج  طالتخا  نآ  اب 
هک ینز  ینعی  تسا . هدوبن  شدوخ  ییاراد  کـلام  رهوش ، لـباقم  رد  دـنک ! هدافتـسا  هنادازآ  هدوب ، شدوخ  هب  قلعتم  هک  یتورث  زا  هتـشادن 

جیردتهب هکنیا  ات  دنکب ؛ یفرـصت  نآ  هب  تبـسن  تشادن  قح  شدوخ  دوب ؛ شرهوش  هب  قلعتم  شکلم  ییاراد و  تورث و  درکیم ، جاودزا 
غیرد نز  زا  تسا ، يرـشب  قوقح  نیرتیلوا  وزج  هک  ياهلأسم  نیا  ینعی  دـش . هداد  نانز  هب  متـسیب  نرق  لیاوا  اـت  راـک ، قح  تیکلاـم و  قح 

هب مالسا  رد  هک  تسا  یعقاو  یـشزرا  لئاسم  لباقم  يهطقن  تسرد  هک  دنتـشاذگ  يا  هلأسم  نآ  يور  ار  رتشیب  يهیکت  راشف و  اما  دنتـشاد ؛
یتاغیلبت موجه  زا  دیابن  نز  ششوپ  ثحب  تسا . نیا  شتلع  میراد ، دیکأت  همه  نیا  باجح  باب  رد  الاح  ام  هکنیا  تسا . هدش  مامتها  نآ 

هک دینک  هجوت  دیاب  اهتنم  دریگیم ؛ ماجنا  هک  تسا  یبوخ  ياهثحب  دوشیم ، نز  شـشوپ  بابرد  هک  ییاهثحب  ام ، رظن  هب  دشاب  رثأتم  برغ 
ًالثم دش . دهاوخ  بارخ  دش ، نآ  زا  رثأتم  رگا  دشابن ؛ رثأتم  برغ  یتاغیلبت  موجه  زا  نز ، شـشوپ  هب  طوبرم  ياههنیمز  نیا  رد  یثحب  چـیه 
عون رداچ ، میوگب  مهاوخب  نم  هکنیا  هن  تسا . یطلغ  رکف  نیا  دـشابن ؛ رداچ  اما  میـشاب ، هتـشاد  باجح  هک  مینک  رکف  نامدوخ  اـب  مییاـیب 
چیه اب  یتافانم  چیه  درادن ؛ مه  یلاکشا  چیه  تسام ؛ یلم  يهناشن  کی  تسا ؛ باجح  عون  نیرتهب  رداچ  میوگیم  نم  هن ، تسا ؛ رـصحنم 

دناوتیم نز  یمـسر  سابل  دـشاب ، يرکف  راک  یـسایس و  راک  یعامتجا و  راک  كرحت و  ياـنب  ًاـعقاو  رگا  درادـن . نز  رد  مه  یکرحت  عون 
اهتنم تشادـن ؛ مه  رداـچ  دوب و  هبجحم  ناوتیم  هتبلا  تسا . باـجح  عوـن  نیرتـهب  رداـچ  مدرک -  ضرع  هک  روطناـمه  دـشاب و -  رداـچ 
اهتنم دوشن ؛ ناشریگنماد  برغ  یتاغیلبت  موجه  هکنیا  رطاخ  هب  دننکیم ، رارف  رداچ  زا  اهیـضعب  درک . ادیپ  ار  زرم  نآ  یتسیاب  مه  اجنیمه 
امـش دهدیم ! رارق  مجاهت  دروم  برغ  مه  ار  نآ  نوچ  دنروآیمن ؛ ور  مه  رداچ  نودـب  یعقاو  باجح  نآ  هب  دـننکیم ، رارف  هک  رداچ  زا 

و ( 6 ") ّنهبویج یلع  ّنهرمخب  نبرـضیل  " و  ياهـسابل نآ  ییاذک و  يهعنقم  نآ  ًاضرف  میتشاذگ ، رانک  ار  رداچ  ام  رگا  هک  دیاهدرک  لایخ 
نامه دنهاوخیم  اهنآ  دنتسین ؛ عناق  اهزیچ  نیا  هب  اهنآ  هن ، دنرادیم ؟ رب  ام  رس  زا  تسد  میدرک ، تسرد  تسه ، نآرق  رد  هک  ار  ییاهنامه 

؛ تشادـن یباجح  شـشوپ و  ًالـصا  نز  نامز ، نآ  رد  دـشیم . لمع  هک  هاش  نامز  لثم  دوشب ؛ لمع  اجنیا  ًانیع  ناشدوخ  سوحنم  گنهرف 
يا يرابودـنبیب  هاش ، نامز  رد  هکنیاامک  دوشیم ؛ مه  رتشیب  یلیخ  يرابودـنبیب  دـسریم ، اهراک  نیا  هب  تبون  یتقو  اـهاجنیا  رد  یّتح 

سابل و اپورا ، رد  یلومعم  نز  دوب ! رتشیب  اپورا  ياهرهش  لومعم  زا  دوب ، ام  روشک  ياهرهـش  زا  رگید  یـضعب  نارهت و  رهـش  نیمه  رد  هک 
تقو نآ  زا  هک  يرظانم  میتسنادیم و  میدوب و  هدینش  میدوب و  هدید  هک  روطنآ  دوبن . يروطنآ  اجنیا  رد  اما  تشاد ؛ ار  شدوخ  شـشوپ 

هنافـسأتم ياـهروشک  زا  یلیخ  رد  هکنیااـمک  دوشب ؛ هنوگنیا  یتسیاـب  ارچ  هک  دـنکیم  تریح  ًاـعقاو  ناـسنا  تسه ، نم  رظن  يولج  نـالا 
ار یشزرا  لئاسم  ضامغا ، نودب  يواکجنک و  تیاهن  اب  تقدهب و  دیاب  نیاربانب ، تسا . روطنیمه  مه  ناملسمریغ  ناملسم و  يهدنامبقع 
، یگنهرف ياروش  ياـهحرط  هب  ( 7) مناخ تسا . مهم  یلیخ  هداوناخ  يهلأسم  هتبلا  دـینک  ییاشگهرگ  هداوناـخ  نز و  راـک  زا  درک . تیاـعر 
؛ دینک ییاشگهرگ  نز  راک  زا  ًاعقاو  هک  تسه -  مه  ًاتدعاق  و  دشاب -  نیا  دیاب  اهحرط  نیا  رد  ناتمهم  تمه  دندرک . هراشا  نانز  یعامتجا 

اهامـش دوخ  تسا ؛ ربخ  هچ  اههداوناخ  رد  دینیبب  دیورب  تسا ؛ هداوناخ "   " رد اههرگ  نیرتمهم  زا  یکی  تساجک . هدـمع  ياههرگ  دـینیبب 
، دیزیرب تدـمدنلب  ياهحرط  دـینک و  ادـیپ  ار  نآ  ياههشیر  دروآیم ؛ دوجو  هب  ار  اهیناماسبان  نیا  يزیچ  هچ  دـینیبب  دـینیبیم . دـینادیم و 

یتایح یـساسا و  رایـسب  لئاسم  هداوناخ ، هناخ و  يهلأسم  يرـسمه ، يهلأسم  يردام ، يهلأسم  دوشب . فرطرب  اـهیناماسبان  نآ  هکنیا  يارب 
يهتـشر ره  ای  یکـشزپ  صـصختم  نیرتگرزب  رگا  امـش  ینعی  دـشاب . انبم  هداوناـخ "   " یتسیاـب میراد ، اـم  هک  ییاـهحرط  يهمه  رد  تسا .

رگا تسا . نیا  روحم  ًالصا  دیـشاب ؛ دیاب  امـش  هناخ  يونابدک  تسا . صقن  کی  امـش  يارب  نیا  دیـشابن ، هناخ  نز  هچنانچ  دیوشب ، يرگید 
رد دـیاب  تاساسحا  فطاوع و  هک  تسا  ییاج  هداوناخ ، نوناـک  مینک . هیبشت  لـسع  روبنز  يهکلم  هب  دـیاب  مینکب ، یـصقان  هیبشت  میهاوخب 

تسا نز  هب  تبـسن  يرتماخ  تعیبط  درم ، تعیبط  تسا و  درم  هک  رهوش  دننیبب ؛ شزاون  تبحم و  اههچب  دنک ؛ ادیپ  یگدنلاب  دشر و  اجنآ 
يارب دنیبب . شزاون  دیاب  ردام -  شزاون  هن  یّتح  تسا -  رسمه  شزاون  طقف  طقف و  وا ، مخز  مهرم  تسا و  رتهدننکش  یصاخ ، نادیم  رد  و 
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نیا هب  فیرظ ، قیقد و  نانز  و  دـنکیم ؛ ار  راک  نآ  کچوک  يهچب  کی  يارب  ردام  هک  دـنکیم  ار  يراـک  رـسمه  نیا  گرزب ، درم  کـی 
 - تسا هناخ  يونابدک  مناخ و  نآ ، هک  هناخ -  رد  یلصا  روحم  کی  دوجو  جاتحم  ِفطاوع  نیا  تاساسحا و  نیا  رگا  دنتسه . انـشآ  هتکن 

، دیراد مه  راک  امش  دیشاب  هتـشاد  رظن  رد  مه  ار  هناخ "   " مهـس ناتیاهتیلاعف ، رانک  رد  دوب . دهاوخ  انعم  نودب  لکـش  کی  هداوناخ  دشابن ،
، دیـسیونیم مه  ار  حرط  نالف  دینکیم ، مه  ار  یملع  راک  نالف  دینیبیم ، مه  ار  ناتـضیرم  دـینکیم ، مه  ار  ناتیحارج  دـیتسه ، مه  نوریب 

هتبلا دیشاب . هتشاد  رظن  رد  مه  ار  هناخ "   " مهس یتسیاب  اما  ظوفحم -  دوخ  ياج  هب  اهنیا  يهمه  دیهدیم -  هاگشناد  رد  مه  ار  سرد  نالف 
نز يهتعاسراهچوتسیب  روضح  نتساک . تیمک  زا  ینعی  دوشب ؛ شتیفیک  يادف  شتیمک  دناوتیم  رگید ، ياهزیچ  يهمه  لثم  هناخ ، مهس 

يرگید يانعم  کی  تقو  نآ  دـیدرب ، الاب  ار  شتیفیک  اما  دـیدرک ، مک  تعاس  راهچوتسیب  نآ  زا  یتقو  یلو  دراد ؛ اـنعم  کـی  هناـخ ، رد 
دراوم رد  رگم  تسا ؛ یـساسا  مهم و  نیا ، دینکب . يرکف  شیارب  دیاب  دنزیم ، هبرـض  هیـضق  نیا  هب  ناتراک  نآ  دیدید  رگا  تشاد . دهاوخ 

. مرادن يراک  اهانثتسا  هب  میوگیم ؛ مراد  ار  هدعاق  نم  تسا . هدعاق  دح  زا  جراخ  هک  دراد  دوجو  یترورـض  اهزیچ  يهمه  رد  يرارطـضا .
یّتح وجـشناد و  ریدم و  داتـسا و  ینعی  دیایب ؛ دوجو  هب  نانز  صوصخم  یهاگـشناد  هللاءاشنا  هک  تسه  نیا  تبحـص  همزمز و  هک  مدـینش 
رظن کـی  اـب  هک  روطنیمه  نم  تسا . یبوـخ  رایـسب  رکف  نیا ، یکـشزپ . ياههاگـشناد  رد  صوـصخهب  دنـشاب ؛ نز  همه  مه  يرادا  رداـک 
نیا ًالامجا  هک  مینیبیم  ماهتشادن -  ار  راک  نیا  تصرف  نوچ  مشاب -  هدیسر  ار  هیضق  بناوج  تسرد  هکنیا  نودب  منکیم ، هاگن  رودارود 
دیؤم قفوم و  هللاءاشنا  هک  مراودیما  تسا . بوخ  یلیخ  بسانتم و  ًالماک  ام  يهعماج  رد  نز  تکرح  یـشزرا  یلک و  ياهفده  نآ  اب  راک 

داوساب یـساسا ، رایـسب  ياهراک  يهلمج  زا  نانز  هب  هناخ  لخاد  ِراک  ياهـشور  نتخومآ  ندرک و  ناوخباـتک  ندرک ، داوساـب  موزل  دیـشاب .
هکنیا يارب  دـینک ، ادـیپ  يراـکتبا  ياههویـش  کـی  تسا . ناـنز  ندرک  ناوخباـتک  مهم ، رایـسب  ياـهراک  يهـلمج  زا  تـسا . ناـنز  ندرک 

، دوریم دیآیم و  رازاب  رد  باتک  نارازه  دنرادن . یـسنا  یلیخ  یناوخباتک  اب  ام  نانز  هنافـسأتم  دـینک . ناوخباتک  ار  هناخ  لخاد  ياهمناخ 
رد و  ندرک ، راکتبا  رتهب  ندیـشیدنا ، رتهب  ندـیمهف ، رتهب  يارب  ار  اهنهذ  هک  تسا  يرـشب  فراـعم  اـهباتک  نیا  دـنوشیمن . علطم  اـهنیا  اـما 

هناخ لخاد  ِراک  حیحص  ياهشور  نتخومآ  رگید ، مهم  رایـسب  ياهزیچ  يهلمج  زا  دنکیم . هدامآ  نتفرگ ، رارق  يرتحیحـص  رتهب و  عضوم 
تشذـگ و ربص و  ملح و  ياراد  دـنبوخ ؛ مه  یلیخ  هک  دنتـسه  ینانز  تسا . نانز  هب  نادـنزرف -  اـب  دروخرب  رـسمه و  اـب  دروخرب  ینعی  - 
اب هک  تسا  ییاهزیچ  تسا ؛ یملع  اهـشور  نیا  دـننادیمن . تسرد  ار  ناشنادـنزرف  اب  ای  رـسمه  اـب  دروخرب  ياهـشور  اـما  دـنبوخ ؛ قـالخا 

ییاهـشور دیاب  دنراد ؛ یبوخ  ياههبرجت  هک  دنتـسه  یناسک  تسا . هدیـسر  یبوخ  لحارم  هب  هدرک و  تفرـشیپ  زورهبزور  يرـشب  يهبرجت 
هدـننکنییعت شقن  کی  گنج ، بالقنا و  رد  نانز  شقن  دـننک . ییامنهار  لئاسم  نیا  هب  ار  اهمناخ  دـنناوتیم ، هک  يدارفا  هک  دـینک  ادـیپ 

هللادمحب دنورب . شیپ  دنناوتب  ات  دوش ، هتشادرب  ام  يهعماج  نانز  ياپ  يولج  زا  ( 8 ،) دش هراشا  نآ  هب  هک  ییاهدس  نیا  هللاءاشنا  میراودیما 
يراکادـف و تشذـگ و  ًاعقاو  هک  منیبیم  مدـید و  ار  ینانز  اـههداوناخ و  نم  درک . اـم  روشک  ناـنز  يهعماـج  هب  یمیظع  کـمک  بـالقنا 
ار هتکن  نیا  ررکم  مراد . يدایز  ًاتبـسن  تساخربوتسـشن  ادهـش  يهداوناخ  اب  نم  تسا . رتشیب  نادرم  زا  ثداوح ، لباقم  رد  اهنآ  یلداـیرد 

تیفرظ رتـهب و  تشادرب  رتـهب و  يهیحور  مهم ، يهثداـح  نیا  لـمحت  يارب  دیهـش ، رداـم  ًاـبلاغ  ادهـش ، ياـههداوناخ  ناـیم  رد  هک  ماهتفگ 
رثا رب  ماهدید . رتشیب  ار  نآ  نم  تسا و  رتشیب  ًابیرقت  دراوم  هنوگنیا  اما  تسه ؛ مه  سکع  دراوم  هتبلا  دراد . دیهـش  ردـپ  هب  تبـسن  يرتشیب 

رد دوب ؛ هدـننکنییعت  شقن  کی  بالقنا ، رد  نانز  شقن  دـندرک . دـشر  دـندمآ و  شیپ  یلیخ  یلیخ  اهمناخ  بـالقنا ، میظع  يهثداـح  نیا 
یشزرا تاهج  نیا  ام  هک  یطرش  هب  دوب ؛ دهاوخ  هدننکنییعت  هللاءاشنا  ناشـشقن  مه  هدنیآ  نارود  رد  دوب ؛ هدننکنییعت  شقن  کی  گنج ،

دیابن دنک . دییأت  ار  اهامـش  دنوادخ  هک  میراودیما  تسا . هدنیآ  نیا  يهدننکنیمـضت  هدـننکنیمأت و  هک  تساهنیا  مینک . تیاعر  نز  رد  ار 
دوب اهتدم  هک  ییارگلمجت  هب  شیارگ  نیا  منکب . ضرع  متبحص  نایاپ  رد  مه  ار  هلمج  کی  دننک  ادیپ  قوس  ییارگلمجت  تمس  هب  نانز 
زاب هنافـسأتم  دندرکیمن ، ییانتعا  اهرویز  رز و  تالمجت و  هب  اهمناخ  ًالثم  بالقنا  لیاوا  رد  ای  دوب ، هدش  مک  شاوی  شاوی  ام  يهعماج  رد 

ار نیا  دیاب  ام  يهعماج  تفرعماب  رکفاب و  دنمشیدنا و  نانز  دنکیم . دشر  دراد  ام  يهعماج  رد  دوشیم -  هدینـش  هک  روطنآ  اهزیچ -  نیا 
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شناکما رتشیب و  نانز  رد  اهتنم  تسه ؛ مه  نادرم  يارب  رطخ  نیا  هتبلا  دننک . ادـیپ  قوس  ییارگلمجت  تمـس  هب  نانز  دـیابن  دـننادب . رطخ 
هزرابم هیضق  نیا  اب  دیاب  ًاعقاو  اهامش  دنریگیم . رارق  ناشنانز  ریثأت  تحت  نادرم  يرایـسب ، دراوم  رد  هیـضق ، نیا  رد  یهگناو  تسا . رتدایز 

انب رگا  نکیل  منکیمن ؛ یتفلاخم  شریزگان  ِمک  ِلدتعم  دح  رد  ییارگلمجت  لمجت و  هب  رهاظت  اب  نم  دـییامن . تبقارم  مه  ناتدوخ  دـینک ؛
یتسیاب اهمناخ  تارهاوج ، الط و  اهرویز و  رز و  رد  شیارآ ، رد  سابل ، رد  تسا . یفرخزم  رایـسب  زیچ  دـنک ، ادـیپ  یطارفا  دـنور  هک  دـش 
رتیعقاو ياهییابیز  اهیگدنـشخرد و  هب  هللاءاشنا  دیاش  ات  دریگب ، ماجنا  اهزیچ  نیا  هب  ییانتعایب  دوشب و  كاسما  هک  دـنهدب  تیمها  یلیخ 

نیا رد  یناوارف  ياـهفرح  نکیل  دـش ، ینـالوط  مه  تبحـص  دیـشاب . قفوم  هک  هللاءاـشنا  يرهاـظ . ياـهییابیز  نیا  هب  اـت  دوشب ، هجوت  رتشیب 
لومـشم هللاءاشنا  دنک . ناتدییأت  دهدب و  قیفوت  اهامـش  هب  دنوادخ  هللاءاشنا  دنام . هتفگن  مه  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  تسه  یـساسا  يهلأسم 

همادا ار  اهیلع ) هللامالـس  ) ارهز يهمطاف  ًاصوصخم  مالـسا ، گرزب  نانز  هار  هک  دینک  ادیپ  قیفوت  دیـشاب و  هادفانحاورا )  ) رـصعیلو فاطلا 
هتاکرب هللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالّسلاو  دیهدب .

یکشم باجح  رداچ و  يدمآراک 

دامن لبمـس و  کی  ینید ، ياهبالقنا  رد  ناوناب  يرداچ  باجح  رداچ ، لکـش  رد  باجح  یعامتجا  يدرف و  داـیز  رایـسب  دـیاوف  رب  هوـالع 
يرامعتسا دض  دامن  لبمـس و  یهرابرد  نوناف  ستنارف  زا  یمالک  لوا  لصف  رد  ًالبق  تسه . زین  يرابکتـسا  يرامعتـسا و  فادها  اب  هزرابم 

دامن لبمـس و  نیا  یمالـسا ، بالقنا  نانمـشد  فارتعا  هب  دـش . لقن  هسنارف  تلود  دـض  رب  ریازجلا  بالقنا  رد  نانز  يرداچ  باجح  ندوب 
یسوساج هکبش  قباس  لوئسم  تسینویهص و  یلرـش ) دراودا   ) تکرک نویر  دراد . دوجو  زین  یناریا  ناوناب  يرداچ  باجح  دروم  رد  ندوب 

ار ساسحا  نیا  ناوتیم  رداچ  اب  دراذگیم ؛ شیامن  هب  هار  راهچ  ره  رس  رد  ار  بالقنا  دوجو  هک  تسا  يدامن  رداچ  : » دیوگیم ناریا  رد  هایس 
راهظا رداچ  یهرابرد  ار  دوخ  مشخ  حیرص  نینچ  نانمـشد  هکنیا  مغر  هب  ( 1 «) تسا دیواج  هدنز و  زونه  یمالـسا  بالقنا  هک  دروآ  دیدپ 

هب رثا  نیا  ور ، نیا  زا  دنتـسه ؛ رداچ  لکـش  رد  باجح  يدمآراک  نداد  هولج  شودخم  ددـص  رد  لخاد  رد  ياهدـع  هنافـسأتم  دـنرادیم ،
رد باجح  ندوب  ریگاپ  تسد و  هلئسم ي  تسا . هتخادرپ  یکـشم  رداچ  رداچ و  بلاغ  رد  یمالـسا  شـشوپ  باجح و  يدمآراک  یـسررب 

روکذم ياعدا  ایآ  ( 2 .«) تسا ریگاپوتسد  باجح  عون  نیا   » هک دناهدرک  ههبش  هنوگ  نیا  رداچ  يدمآراک  رد  یـضعب  ههبـش : رداچ  لکش 
زا هدافتسا  یکدوک  نینس  زا  هک  يدارفا  یخرب  يارب  تسا  نکمم  یناریا ، جیار  رداچ  لکش  رد  باجح  هچرگ  ًالوا ، خساپ : تسا ؟ حیحص 

دنراد ار  نآ  زا  هدافتـسا  یفاک  يهبرجت  هک  یناوناب  ًاـصوصخ  ناـنز ، يهمه  يارب  یلو  دـشاب ، لکـشم  يرادـقم  دـناهدرکن ، نیرمت  ار  نآ 
ایآ هک  دوش  لاؤس  دـناهدرک  تداـع  رداـچ  زا  هدافتـسا  هب  غولب  زا  لـبق  نینـس  زا  هک  ینیدـتم  ناـنز  زا  رگا  لـیلد  نیمه  هب  تسین . لکـشم 

یناریا و ياهرداچ  نتـسناد  ریگاپ  تسد و  للع  زا  یکی  ًایناث ، تسا . یفنم  اهنآ  خـساپ  تسا ، ریگاپ  تسد و  امـش  يارب  رداـچ  زا  هدافتـسا 
نیا لـح  يارب  هک  تسا ، نآ  يولج  ندوب  زاـب  دـناهدرکن ، نیرمت  ار  نآ  زا  هدافتـسا  یلیخ  هک  یناوناـب  زا  یـضعب  يارب  نآ  لرتنک  یتخس 

ناسآ نآ  لرتنک  هک  دنیامن  هدافتسا  تسا  نیتسآ  ياراد  هک  برع  نانز  یکـشم  ياهرداچ  ةءابع »  » زا دنناوتیم  نارتخد  نانز و  زین  لکـشم 
یـضعب ههبـش : ناتـسبات  رد  یکـشم  باـجح  دـننکیم . هدافتـسا  رداـچ  عون  نیا  زا  یناریا  نارتخد  ناـنز و  زا  ياهدـع  زین  نونکا  مه  تسا .

( یکـشم رداچ  لثم   ) هریت باجح  هب  ار  نارتخد  ناوتیمن  ًـالومعم  ناتـسبات  رد  سپ  دـنکیم ، بذـج  ار  رون  یکـشم  گـنر  نوچ  : » دـناهتفگ
، تسا مرگ  ناتـسبات  ياراد  هک  قطانم  زا  یـضعب  رد  یکـشم  هریت و  شـشوپ  ًًالوا ، خـساپ : تسا ؟ حیحـص  اـعدا  نیا  اـیآ  ( 3 «.) درک قیوشت 

هتسد تسا . لمحت  لباق  ندوب ، روآتقشم  ضرف  رب  رگید ، ياهتـسد  يارب  تسین و  تقـشم  ثعاب  نارتخد  ناوناب و  زا  ياهتـسد  يارب  ًاساسا 
باجح شقن  هب  هک  دنتسه  ینمؤم  دقتعم و  نارتخد  ناوناب و  درادن ) تقشم  اهنآ  يارب  یکشم  باجح  مرگ ، ناتسبات  رد  هک  یناسک   ) لوا
ًاساسا دنرادن . یتقشم  ساسحا  نآ ، یلامتحا  تالکشم  یـضعب  هب  تبـسن  ور  نیا  زا  دنراد ؛ خسار  رواب  داقتعا و  یکـشم ، رداچ  لثم  رترب ،
يهریـس رد  درادن . یتقـشم  ساسحا  نآ  تخـس  ياهدمایپ  ضراوع و  هب  تبـسن  دهد  ماجنا  خسار  يهدـیقع  يور  زا  ار  یلمع  ناسنا  یتقو 
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ربارب رد  هک  دراد  دوجو  يدایز  رایـسب  ياـههنومن  دـهاجم ، ناـملاع  و  (ع ) راـهطا يهمئا  ناراـی  باحـصا و  (ع ،) نیموصعم یهلا و  ياـیبنا 
هدـش حیرـصت  زین  (ع ) قداص ماما  زا  یتیاور  رد  ( 4 .) دناهتـشادن یتقـشم  ساسحا  نامیا ، هدیقع و  کی  شریذپ  زا  هتفرگ  تأشن  ياهتقـشم 
ماجنا يوق  ینورد  داقتعا  تین و  ساسا  رب  هک  ییاهراک  لـباقم  رد  ناـسنا ، ندـب  مسج و  (5 (؛» ۀینلا هیلع  تیِوق  امع  ندب  َفُعَـض  ام  « ؛ تسا
باجح فشک  نینچمه  اروشاع و  نینوخ  مایق  زا  سپ  (ع ) تیب لها  نانز  تراسا  نایرج  رد  دـنکیمن . تقـشم  فعـض و  ساسحا  دریگیم ،

رد فیفع  نمؤم و  نانز  يرادـیاپ  تمواقم و  زا  یناوارف  راگدـنام  یخیرات و  تارطاخ  اـهتیاکح و  ناریا ، رد  ناـخاضر  يهلیـسو  هب  ناـنز 
زا تسا . زیمآراختفا  هدنزومآ و  رایـسب  فیفع  ناوج و  نارتخد  ناوناب و  يارب  اهتیاکح  نیا  يهعلاطم  ( 6 .) تسا هدش  لقن  یباجحیب  لباقم 
زا اهنآ  ییادج  سکع ، رب  هکلب  دناهتشادن ، باجح  هب  تبسن  یتقشم  ساسحا  اهنت  هن  نمؤم ، نانز  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  ایاضق  نیا 
هک تسا  هدـش  لقن  ناخاضر  باجح  فشک  يهیـضق  رد  تسا . هدوب  نانآ  یحور  رازآ  تیذا و  ثعاب  یکـشم ، رداچ  لثم  رترب ، باـجح 

یناسک  ) مود يهتسد  اما  ( 7 .) دنیامن توف  قد و  یتحاران  هصغ و  تدش  زا  اهنآ  زا  ياهدع  هک  دیدرگ  ثعاب  نانز  رـس  زا  رداچ  نتـشادرب 
ینارتخد ناوناب و  دننکیم ) لمحت  ار  نآ  تقـشم  یتخـس و  یلو  دـشاب ، هتـشاد  تقـشم  اهنآ  يارب  یکـشم  هریت و  باجح  تسا  نکمم  هک 

رد اذـل  دـناهدومن ؛ تداع  باجح  هنوگ  نیا  هب  یکدوک  زا  هعماج ، هداوناخ و  یبهذـم  ینید و  طیحم  رد  نتـشاد  رارق  لیلد  هب  هک  دنتـسه 
تداع ثحبم  رد  تیبرت ، میلعت و  یـسانشناور و  ملع  رد  تسا . لمحت  لباق  اـهنآ  يارب  یکـشم  باـجح  یلاـمتحا  یتخـس  یلاـسگرزب ،

كرت و سکعرب ، هکلب  تسین ، روآتقـشم  شیارب  نآ  ماجنا  اهنت  هن  درک ، تداـع  يراـک  ماـجنا  هب  یکدوک  زا  ناـسنا  رگا  هک  دوشیم  هتفگ 
هب نادنزرف  نداد  تداع  رد  نیدلاو  هب  (ع ) راهطا يهمئا  يهیصوت  زار  زمر و  مهم ، يهتکن  نیمه  دراد . تقـشم  شیارب  لمع  نآ  زا  ییادج 

نیرمت و يهلوقم  فرگش  ریثأت  نیمه  ساسا  رب  ( 8 .) تسا یکدوک  نینس  رد  صقان  يهزور  نآ و  راکذا  زامن و  لثم  ياهتـسیاش ، ياهراک 
ياهباتک رد  ًالومعم  هک  تسا  ریخ  ياهراک  تبثم  راثآ  یهرابرد  یـشخب  یهاـگآ  نآ  تازاوم  هب  و  هتـسیاش ، ياـهراک  هب  یبرتم  تداـع 

ياطعا  » لـثم مهم ، یتیبرت  ياهـشور  رگید  راـنک  رد  سفن » رب  لـیمحت   » و سفن » هب  نیقلت   » نوچ مه  یتیبرت ، ياهـشور  زا  یمالـسا  تیبرت 
ناتسبات رد  یکشم  باجح  هک  دومن  اعدا  یلک  قلطم و  روط  هب  ناوتیمن  لبق  یهتسد  ود  ندش  انثثسا  اب  نیاربانب ، ( 9 .) دوشیم ثحب  شنیب »

قیوشت نآ  هب  ناوتیمن  دراد و  تقـشم  یتیبرت  طیحم  عون  ره  ینید و  داقتعا  رادـقم  ره  زا  غراف  نارتخد ، ناوناب و  يهمه  يارب  مرگ ، قطانم 
ود زا  هک  يدارفا  زا  یـضعب  يارب  مرگ  رایـسب  قطانم  زا  یخرب  ناتـسبات  رد  یکـشم  باجح  تسا  نکمم  هک  میریذـپیم  ًالامجا  ًاـیناث ، درک .
قبط دشاب . بولطمان  لوقعم و  ریغ  قلطم  روط  هب  یتخـس  تقـشم و  هنوگ  ره  لمحت  میریذپیمن  یلو  دشاب ، روآتقـشم  دنتـسین  لبق  يهتـسد 

تقشم یتخـس و  نودب  ایند  یگدنز  ًاساسا  تسا ، نآ  دیؤم  زین  یجراخ  تیعقاو  اهناسنا و  یگدنز  يهبرجت  هک  (ع ) نیموصعم ياههزومآ 
(11 «.) ۀفوفحم ءالبلاب  راد   » 10)و «) ۀنحملا راد  ایندلا  : » تسا هدش  یفرعم  یتخـس  تنحم و  يهناخ  ایند  ثیداحا ، رد  درادن . یجراخ  دوجو 
هب تسا  هدش  قلخ  نآ  يارب  هک  یهلا  تداعس  هب  لوصو  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  زین  تقشم  یتخس و  اب  ایند  یگتخیمآ  زار  زمر و  هفـسلف و 

ماجنا زا  ناسنا  دشاب و  یتخس  ياراد  يراک  اسب  هچ  نآرق ، ریبعت  هب  تسا و  دنمزاین  دنتـسه  یناسنا  لامک  يهدنزاس  هک  ییاهیتخـس  لمحت 
(12 . ) ًارِیثَک ًاْریَخ  ِهِیف  ُهَّللا  َلَعْجَی  َو  ًاْئیَش  اوُهَرْکَت  ْنَأ  یـسَعَف  دهدیم : رارق  نآ  رد  ار  ناسنا  یکین  ریخ و  دنوادخ  یلو  دشاب ، هتـشاد  هارکا  نآ 
(13) هراکملاب مراکملا  تسا : هدـش  هتـسناد  یتخـس  لمحت  ورگ  رد  نادواج  تشهب  اهتمارک و  هب  یبایتسد  ینید ، نوتم  رد  نیا  رب  هوالع 
، عقاو رد  یتخـس ، تفلک و  اب  داهج  باجح و  هزور ، لثم  میلاعت ، ماکحا و  زا  یـضعب  یهارمه  يهفـسلف  ًاـساسا  ( 14 .) ۀنجلا لانت  هراکملاب 

مرگ قطانم  ناتـسبات  رد  لماک  باجح  زا  هدافتـسا  رگا  ًالثم  تسا ؛ درم  نز و  نیب  ضیعبت  هنوگچیه  نودـب  روکذـم  يدـنمزاین  نیمأت  يارب 
دنناـم نادرم ، يهژیو  یهلا  ماـکحا  زا  یـضعب  میرک ، نآرق  يهتفگ  قبط  تسا ، هارمه  تقـشم  یتخـس و  اـب  نارتـخد  ناوناـب و  یخرب  يارب 
یضعب هک  هنوگ  نامه  هک  تسا  نیا  بلاج  يهتکن  ( 15 .) ْمَُکل ٌهْرُک  َوُه  َو  ُلاتِْقلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  تسا : هارمه  تالکشم  یتخس و  اب  زین  داهج 

يارب بلطتحار  ياهدع  نآرق ، يهدومرف  قبط  دنیامنیم ، کیکـشت  ناتـسبات  رد  نانز  شـشوپ  باجح و  رد  امرگ ، يهناهب  هب  هزورما  دارفا ،
ِیف اوُرِْفنَت  اُولاـق ال   » دـینکن ترجه  چوک و  داـهج  يارب  مرگ  ياوه  رد  دـنتفگیم  دـناهدرکیم و  کیکـشت  زین  مرگ  ياوه  رد  نادرم  داـهج 
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ترارح دنتسنادیم  رگا  ( 17 (؛ َنوُهَقْفَی اُوناک  َْول  ارَح  ُّدَشَأ  َمَّنَهَج  ُران  وگب : اهنآ  باوج  رد  دـیامرفیم  (ص ) ربمایپ هب  دـنوادخ  هک  ( 16 «) ِّرَْحلا
ثعاـب اـیند  یگدـنز  رد  یتخـس  لـمحت  هک  يدراوم  رد  زین  لـقع  لـقن ، رب  هوـالع  تسا . رتـشیب  ناتـسبات  ياـمرگ  ترارح  زا  منهج  شتآ 

هب مهم ، یفده  ناونع  هب  ناسنا ، ینامـسج  تمالـس  نیمأت  رگا  ًالثم  دنکیم ؛ نآ  تیبولطم  هب  مکح  تسا ، رتالاب  رتالاو و  فده  هب  یبایتسد 
یتخس لمحت  موزل  هب  مکح  ود  ره  لقن  لقع و  دشاب . دنمزاین  روآتقـشم  خلت و  رایـسب  يوراد  نالف  ندروخ  ای  تخـس  یحارج  لمع  ماجنا 

(18) یناحور بیبط  کی  ناونع  هب  سدقم  عراش  نوچ  ددرگ . نیمأت  تسا ، ینامسج  یتمالس  ظفح  هک  رتالاب ، ضرغ  ات  دننکیم ، تقشمو 
، تسا مرحمان  لباقم  رد  یکشم  رداچ  لثم  رترب ، باجح  تیاعر  رب  فقوتم  هعماج  دارفا  یناور  یحور و  تمالس  هک  تسا  هداد  صیخشت 

تاغیلبت اب  یـضعب  هک  یتاهبـش  فالخرب  و  تسا ؛ بولطم  حـجار و  يرما  ًالقن  ًالقع و  مرگ ، ياوه  رد  یتح  یکـشم ، رداـچ  شـشوپ  اذـل 
شرتسگ یمالسا و  بالقنا  زا  سپ  لاس  تسیب  زا  شیب  يهبرجت  دننکیم ، رشتنم  یکشم  رداچ  دض  رب  يزاسگنهرف  روظنم  هب  یفنم ، ییاقلا 

لکشم باجح  عون  نیا  زا  هدافتـسا  هک  تسا  دهاش  نیرتهب  دوخ  فیفع ، نمؤم و  نارتخد  نانز و  نیب  رد  یکـشم  رداچ  زا  هدافتـسا  عیرس 
زا هدافتسا  نایوگخساپ ، زا  دصرد  تسا 65  هتفرگ  تروص  یگزات  هب  هک  یقیقحت  یجنسرظن و  ساسارب  تسا . قیوشت  لباق  اذل  و  تسین ،

لمحت هب  ار  ناسنا  ًالمع  ًارظن و  زین  تیب  لـها  نادـناخ  و  (ع ) همئا لـقع ، رب  هوـالع  ( 19 .) دناهدیدنسپ یمومع  عماجم  رد  ار  یکـشم  رداچ 
هب یتیصو  رد  (ع ) یلع ماما  يرظن ، دُعب  رد  دناهدومن . قیوشت  تسوا ، یناحور  ینامسج و  لماکت  تداعـس و  ياتـسار  رد  هک  یتالکـشم ،

تداع تخـس  راک  رب  يراـبدرب  ربص و  هب  ار  دوخ  سفن  ( 20 (؛ هورکملا یلع  ّربصتلا  کَسفن  ْدِّوَع  دـناهدومرف : (ع ) نسح ماما  دوخ ، دـنزرف 
ُلَضفَا دنا : هتـسناد  لامعا  نیرتهب  زا  دیامنیم  لیمحت  نتـشیوخ  رب  یتخـس  هارکا و  اب  ناسنا  هک  ار  ییاهراک  ناشیا  يرگید ، تیاور  رد  هدب .

ینب نانز  دش ، دیهش  (ع ) نیسح ماما  مدج  یتقو  دیامرفیم : (ع ) داجس ماما  دنزرف  زین ، یلمع  دُعب  رد  ( 21 .) هیلع کَسفن  َتْهَرکَا  ام  ِلامعالا 
تخس فرـص  هک  نیا  لصاح  ( 22 .) دـندادیمن رییغت  امرـس  امرگ و  رد  ار  سابل  نیا  دندیـشوپ و  یکـشم  سابل  ترـضح ، يازع  رد  مشاه 

. دشابن قیوشت  جیورت و  لباق  باجح  هنوگ  نیا  هک  دوشیمن  ثعاب  مرگ ، ياوه  رد  یکـشم  رداچ  ندیـشوپ  دـننام  ماکحا ، زا  یـضعب  ندوب 
هعنقم دننام   ) هایس گنر  اب  ياهسابل  زا  هدافتسا  هک  دناهدرک  اعدا  هنوگ  نیا  یضعب  ههبش : یناوختسا  ياهیرامیب  یکشم و  باجح  هطبار ي 

؟ تسا حیحص  روکذم  ياعدا  ایآ  ( 23 .) ددرگیم یناوختسا  ياهيرامیب  ثعاب  دراد و  یفنم  ریثأت  اهمناخ  یتمالـس  يور  یکـشم ) رداچ  و 
تلع یکشم ، ياهسابل  شـشوپ  هک  دوب  هدرک  اعدا  ددعتم  صخـشم و  ینادیم  ياهـشهوژپ  هب  دانتـسا  اب  مرتحم  يهدنیوگ  رگا  ًالوا ، خساپ :

یـسررب هعلاطم و  دروم  ار  نآ  هجوت و  روکذـم  ياعدا  هب  میتسناوتیم  لامتحا  کـی  دـح  رد  تقو  نآ  تسا ، یناوختـسا  ياـهیرامیب  داـجیا 
، نیاربانب تسا ؛ هدرکن  هئارا  دوخ  ياعدا  يارب  يربتعم  یملع  كردـم  لیلد و  چـیه  هدـننک  اعدا  هک  ییاـج  نآ  زا  یلو  میهد ؛ رارق  رتشیب 

دوجو ناسانـشراک ، قوف ، ياـعدا  سکعرب  ًاـیناث ، تسا . یملع  راـبتعا  شزرا و  دـقاف  هجیتـن ، رد  و  كردـم ، لـیلد و  دـقاف  ناـشیا  ياـعدا 
زراب و قادصم  هک  هعنقم ـ  رداچ و  زا  هدافتـسا  . » دناهدرک راکنا  ار  یناوختـسا  ياهیرامیب  داجیا  یکـشم و  ياهـسابل  شـشوپ  نیب  يهطبار 
یکـشم و باجح  هطبار ي  ( 24 .«) دـنکیمن داجیا  یناوختـسا  يرامیب  تسا ـ  یکـشم  يهعنقم  رداچ و  ام  يزورما  يهعماـج  رد  نآ  جـیار 
هعنقم و لثم   ) هایس هریت و  گنر  اب  ییاهسابل  زا  ررکم  يهدافتسا  هک  دناهدرک  اعدا  هنوگ  نیا  دارفا  یضعب  ههبـش : یکانهودنا  یگدرـسفا و 

هدمیهف دـناوتیم »  » و ررکم »  » يهملک ود  زا  خـساپ : تسا ؟ حیحـص  روکذـم  ياعدا  ایآ  ( 25 .) دماجنیب یگدرسفا  هب  دناوتیم  یکـشم ) رداچ 
لثم هایـس ، ساـبل  شـشوپ و  زا  هدافتـسا  رگا  هک  دراد  لوبق  مرتحم  يهدـننک  اـعدا  لوا : بلطم  دراد . لوبق  ار  بلطم  ود  ناـشیا  هک  دوشیم 

. دوب دهاوخن  یگدرـسفا  ثعاب  دشاب ، مرحمان  اب  ههجاوم  رد  لزنم و  زا  نوریب  رد  طقف  هکلب  دـشابن ، یمیاد  ررکم و  روط  هب  یکـشم ، رداچ 
روط هب  طقف ، هایـس  سابل  زا  یمیاد  ررکم و  هدافتـسا  یتح  هک  دنراد  لوبق  مرتحم  یهدننک  اعدا  میمهفیم  دناوتیم »  » یهملک زا  مود : بلطم 

یگدرـسفا یکـشم و  هریت و  سابل  یمیاد  ررکم و  شـشوپ  نیب  هک  تسین  هنوگ  نیا  ینعی  دوش ؛ رجنم  یگدرـسفا  هب  تسا  نکمم  یلامتحا 
؛ تسا یگدرسفا  هایس و  سابل  زا  ررکم  يهدافتسا  نیب  یلامتحا  يهطبار  کی  نیبم  ناشیا  ياعدم  نیاربانب ، دشاب . یموزل  یعطق و  يهطبار 
لیلد و زین  یلامتحا  يهطبار  نیمه  تابثا  يارب  یتح  مرتحم ، يهدـننک  اـعدا  ًـالوا ، اریز : تسا ؛ تسرداـن  زین  یلاـمتحا  يهطبار  نیمه  یلو 
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، ًایناث تسا . یملع  رابتعا  شزرا و  دـقاف  هجیتن ، رد  كردـم و  لیلد و  نودـب  ییاعدـم  ناـشیا  مـالک  نیارباـنب ، تسا ؛ هدرکن  هئارا  كردـم 
فرح نیا   » تسا دقتعم  ناکـشزپناور  زا  یکی  اریز  تسا ؛ تسردان  زین  مرتحم  يهدنیوگ  كردم  لیلد و  نودـب  یلامتحا و  يهطبار  نیمه 

رب نینچمه  ( 26 (؛» درادن یملع  یهیاپ  چیه  تسا و  یطلغ  نخس  ًالماک  تسا  یگدرـسفا  لیلد  هعماج  رد  نایاقآ  ای  ناوناب  هریت  شـشوپ  هک 
زا یـضعب  یگدرـسفا  تسا  نکمم  هداد ، ماجنا  ناکـشزپناور  ناسانـشناور و  زا  یـضعب  اب  هدنراگن  هک  یملع  ياهتروشم  جـیاتن  ساسا 

توافت هتکن  ود  نیا  نیب  و  ( 27 (؛ تسین اهنآ  یگدرسفا  داجیا  تلع  دارفا  هایس  ششوپ  یلو  دشاب ، هایس  شـشوپ  هب  اهنآ  لیامت  تلع  دارفا ،
لیامت نیمه  هک  دوش  اعدا  رگا  تسا . هدـیدرگ  مرتحم  يهدـننک  اعدا  تسردان  رظن  راهظا  ثعاـب  ود  نآ  نیب  طـلخ  تسا و  یفیرظ  رایـسب 

: تفگ دیاب  تسا ، یکشم  هریت و  ششوپ  یگدرسفا و  نیب  یلامجا  يهطبار  یعون  نیبم  زین  هایس  شـشوپ  هب  هدرـسفا  دارفا  یـضعب  یلامتحا 
. تسا یملع  رابتعا  شزرا و  دقاف  هجیتن  رد  تسا و  كردم  لیلد و  يهئارا  نودـب  یلامتحا و  یلبق ، يهطبار  دـننام  زین ، قوف  يهطبار  ًالوا ،

دهاوخن دامتعا  لباق  یعطق و  اهشهوژپ  نیا  يهجیتن  مه  زاب  دوش ، دییأت  ینادیم  ياهشهوژپ  اب  روکذم ، یلامتحا  يهطبار  هک  ضرف  رب  ًایناث ،
زا یگدرسفا  هکنیا ، رصتخم  حیضوت  تسا . لکشم  رایسب  ینادیم  ياهـشهوژپ  جیاتن  رد  راذگریثأت  میالع  لماوع و  یمامت  لرتنک  اریز  دوب ؛

ًالثم تسا ؛ داضتم  یتح  فلتخم و  يراتفر  تارهاـظت  میـالع و  لـماوع و  ياراد  هک  تسا  ياهدـیچیپ  رایـسب  یناور  یحور و  ياـهيرامیب 
زا یضعب  تسا  نکمم  زین  ششوپ  صوصخ  رد  دنوش . لیامتم  يروخرپ  هب  رگید  ياهدع  ییاهتشایب و  هب  تسا  نکمم  هدرسفا  دارفا  یضعب 

ياهـشهوژپ هب  دانتـسا  یتح  نیاربانب ، دننک ؛ ادیپ  لیامت  هریت  ریغ  گنر  اب  ییاهسابل  هب  زین  ياهدع  هریت و  سابل  ندیـشوپ  هب  هدرـسفا ، دارفا 
، دارفا زا  یضعب  یملع  رهاظ  هب  ياهاعدا  فالخرب  یکـشم  رداچ  زا  هدافتـسا  سپ  دوب . دهاوخن  روکذم  ياعدم  يهدننک  تابثا  زین  ینادیم 

شمارآ داجیا  کیرحت و  جییهت و  مدع  ینعی  مرحمان ، لباقم  رد  نانز  شـشوپ  باجح و  يهفـسلف  اب  هکلب  درادـن ، یفنم  يهضراع  اهنت  هن 
ثعاب تسا و  لاعف  ریغ  تماـص و  یگنر  یکـشم  گـنر  هک  نیا  اـهگنر ، یـسانشناور  رد  هزورما  تسا . راـگزاس  زین  هعماـج  رد  یناور 

هایس  » هک تسا  هدش  هتفگ  هایس  گنر  يهرابرد  اهگنر  یسانشناور  باتک  رد  تسا . ملسم  تیعقاو  کی  دوشیمن ، هجوت  بلج  کیرحت و 
، راک نیا  اب  دنکیم  هدافتـسا  یکـشم  باجح  زا  لزنم ، نوریب  رد  مرحمان و  لباقم  رد  هک  يدرف  نیاربانب ، ( 28 (؛» تسا قلطم  زرم  رگنایامن 

دهاوخیم دنکیم ، رـس  هب  یکـشم  رداچ  لزنم  نوریب  رد  یمناخ  هک  یتقو  دـیامنیم . داجیا  مرحمان  دارفا  دوخ و  نیب  یلماک  قلطم و  زرم 
یگزره و ییایحیب و  ياج  هن  تسا ، تفع  ایح و  میرح  میرح ، نیا  اریز  دوش ؛ کیدزن  میرح  نیا  هب  درادـن  قح  مرحماـن  هک  دـهد  ناـشن 
یکاپ و تفع و  میرح  رد  یمرحمان  دراذـگن  دنکـشب و  ار  لاذـتبا  یگزره و  زیت  هاگن  دـهاوخیم  دوخ  یکـشم  باجح  اـب  وا  يزابـسوه ؛

يهطقن هدوب و  هن »  » ياـنعم هب  هایـس  هک  تسا  هدـمآ  اـهگنر  یـسانشناور  رد  نینچمه  دربـب . نیب  زا  ار  وا  تمرح  دوش و  دراو  وا  تباـجن 
عقاو رد  دـننکیم ، هدافتـسا  یکــشم  باـجح  زا  مرحماـن  لـباقم  رد  ناوناـب  یتـقو  نیارباـنب ، ( 29 (؛ تسا دیفـس  گـنر  ینعی  هـلب »  » لـباقم

دـنراذگیم و زاب  دوخ  يوس  هب  ار  اههاگن  هار  عقاو  رد  دنـشوپیم ، دیفـس  سابل  هک  ییاهنآ  لـباقم ، رد  و  دـنیوگب ؛ هن »  » وا هب  دـنهاوخیم 
زا دنهدیم . رارق  هدولآ  هزره و  ياههاگن  ضرعم  رد  ار  دوخ  هتـساوخان  ای  هتـساوخ  دنـشوپیم  باذج  گنراگنر و  ياهسابل  هک  ییاهنآ 

و دنادرگیمرب ؛ ار  رظن  دوخهبدوخ  درادن و  ندرک  هاگن  يارب  یتبغر  نادنچ  رگید  دنیبیم ، ار  یکشم  يهچراپ  ناسنا  یتقو  زین  یناور  رظن 
زا ناوناب  يهدافتـسا  و  دـنکیم ؛ داـجیا  تبغر  نآ  رارمتـسا  ندـید و  يارب  دـنکیم و  زاـب  ار  مشچ  نشور  ياـهگنر  هب  هاـگن  لـباقم ، رد 

سلاجم زا  یکی  رد  (ع ) یسوم ترضح  تسا : هدش  لقن  یثیدح  رد  ددرگیم . مرحمان  نادرم  هّجوت  بلج  ثعاب  زین  گنراگنر  ياهسابل 
هالک دش ، کیدزن  (ع ) یـسوم ترـضح  هب  یتقو  دـش ؛ دراو  تشاد  رـس  رب  نیگنر  هالک  هک  یلاح  رد  سیلبا  ناهگان  هک  دوب  هتـسشن  دوخ 

ترضح متسه . سیلبا  نم  تفگ : یتسیک ؟ وت  دیسرپ : (ع ) یسوم ترضح  درک . مالـس  (ع ) یـسوم ترـضح  هب  تشادرب و  ار  دوخ  نیگنر 
مدـمآ ادـخ ، دزن  رد  وت  تلزنم  ماـقم و  رطاـخ  هب  تفگ : سیلبا  ياهدـمآ ؟ نم  دزن  هچ  يارب  دـنک ، كـاله  ار  وـت  ادـخ  تفگ : (ع ) یـسوم

يهلیـسو هب  تفگ : خـساپ  رد  سیلبا  تسیچ ؟ يارب  گنراگنر ) هالک   ) يراد رـس  رب  هچنآ  درک : لاؤس  ترـضح  نآ  میوگب . وت  هب  یمالس 
يهدع ندش  هتفیرف  ثعاب  سیلبا ، گنراگنر  هالک  لکـش  رد  ایند ، هک  هنوگنامه  دیدرت ، نودـب  ( 30 .) میابریم ار  مدآ  دـنزرف  بولق  نآ 
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ناناوج نادرم و  یگتفیرف  ثعاب  زین ، ناوج  نارتخد  نانز و  مادـنا  رد  گنراگنر  ياـهسابل  لـثم  اـیند ، نیگنر  رهاـظم  ددرگیم ، یناوارف 
رامخ و  ) ینآرق باجح  گنر  هک  تشذگ  لبق  ثحابم  رد  هچنآ  هب  هّجوت  اب  درادن . دیدرت  بلطم  نیا  رد  یفـصنم  ناسنا  چیه  ددرگیم و 
هک دش  نایب  هچنآ  هب  تیانع  اب  و  تسا ؛ هدوب  یکـشم  ددرگیم ـ  طابنتـسا  یخیرات  یثیدح و  يوغل ، دهاوش  زا  هک  هنوگنآ  زین -  بابلج )

يرثؤم رایـسب  شقن  ناوناب  باجح  یهفـسلف  نیمأت  رد  یگژیو  نیا  تسا و  لاعف  ریغ  تماص و  یگنر  یکـشم  گـنر  یـسانشناور ، رظن  زا 
زوـنه هک  یناـمز  رد  هـک  تـفگ  نـیرفآ  یناریا  ناملـسم و  ناـنز  باـختنا  هـب  ینآرق و  یحو  ِقـیمع  یهناسانـشناور  هاـگن  هـب  دـیاب  دراد .

نیبم نید  میلاعت  تینارون  یهلا و  ياوقت  تکرب  هب  یناریا  ناملسم و  ناوناب  ناردام و  دوب ، هدشن  دلوتم  ملع  ردام  زا  برغ  رد  یسانشناور 
یخرب ههبش : ( 31 .) دناهدومن باختنا  شیوخ  لزنم  زا  نوریب  باجح  يارب  ار  یکشم  رداچ  يزورما ، نادنمشناد  زا  رتهناسانشناور  مالسا ،

، مشاب داش  مشوپب ، دیپس  مهاوخیم  نم  دـندنبیم . يداش  يور  هب  ار  میاهمشچ  دـننادیم . موش  ياوآ  ار  مايداش  دایرف   » هک ترابع  نیا  اب 
ياعدا ایآ  ددرگیم . هودنا  نزح و  ثعاب  یـشوپهایس ، سکعلاب  روآيداش و  یـشوپدیفس  هک  دـنیامن  اعدا  دناهتـساوخ  ( 32 .«) منک يداش 

شاک يا  تسین . یقطنم  لوقعم و  شور  مولعمان ، ياهّدـع  هب  يداش  اب  تفلاخم  ِماـهتا  ندومن  دراو  ًـالّوا ، خـساپ : تسا ؟ حیحـص  روکذـم 
میتسناوتیم فافش  حیرص و  روط  هب  ات  دومنیم ، صخشم  ار  قوف  ترابع  رد  دندنبیم »  » و دننادیم »  » ياهریمض عجرم  مرتحم  يهدنیوگ 

. مینکیم رظنفرـص  نآ  یـسررب  زا  تسین ، مولعم  هدـش  دای  ماهتا  بطاخم  نوچ  لاح  ره  هب  میـشاب ؛ هتـشاد  یقطنم  يوگوتفگ  ناشیا  اب 
زا ّرثأتم  ياهعماج ، ره  رد  درم ، نز و  زا  معا  دارفا ، ششوپ  گنر  عون و  تفگ  دیاب  دنشوپب ، دیپس  سابل  دنهاوخیم  دناهتفگ  هک  نیا  ًایناث ،

هدافتسا دیفس  سابل  زا  دوخ  راک  طیحم  رد  ناراتسرپ  ناکشزپ و  ًالثم  ( 33 (؛ تسا هریغ  یبهذم و  ینامز ، یلغش ، فلتخم  طیارش  لماوع و 
زا هک  یباّلط  ینید و  ناربهر  دـنراذگیم ؛ راـنک  ار  نآ  سپـس  دنـشوپیم و  دـیپس  ساـبل  ندـش  سورع  ماـگنه  ناوج ، نارتخد  دـننکیم ؛

بحتـسم جح  مارحا  مسارم  رد  نادرم  يارب  دـننکیم ؛ هدافتـسا  گنر  هایـس  يهمامع  زا  یمیاد  روط  هب  دنتـسه ، تاداس  يهلیلج  يهلـسلس 
سابل نامه  زا  هدش  هداد  هزاجا  ًاعرش  اهنآ  هب  نانز ، ششوپ  باجح و  هب  تبسن  رتشیب  تیساسح  لیلد  هب  یلو  دنـشوپب ، دیپس  سابل  تسا 

؛ ترهش سابل  ندیشوپ  زا  درم ، نز و  زا  معا  دارفا ، يهمه  نیا ، رب  هوالع  ( 34 .) دننک هدافتسا  دشابن ، دیپس  نآ  گنر  هکنیا  ولو  یلومعم ،
ياـهگنر هک  تسا  حـضاو  و  ( 35 (؛ دـناهدش عنم  ددرگیم  ناـنآ  ندـش  اـمنتشگنا  ثعاـب  تسین و  دارفا  نأـش  قباـطم  هک  یـسابل  ینعی 

نیدتم و درف  کی  ناونع  هب  هاوخ  يرگید ، درف  ره  دننامه  ناشیا ، هکنیا  لصاح  دشابیم . ترهش  سابل  ققحت  لماوع  زا  یکی  فراعتمریغ 
هب رـصحنم  بلطم  نیا  دنتـسه و  هدش  دای  فلتخم  لماوع  زا  ّرثأتم  دـیپس ، سابل  زا  هدافتـسا  دروم  رد  یناریا ، دنورهـش  کی  ناونع  هب  هاوخ 

لماوع و هیبش  يددعتم  طیارش  لماوع و  زا  ّرثأتم  ششوپ ، گنر  عون و  باختنا  رد  عماوج  يهمه  رد  دارفا  يهمه  هکلب  دشابیمن ، زین  ناشیا 
ماکحا زیزع و  مالسا  رظن  زا  تسا . بولطم  رایسب  دننک ، داش  زین  ار  نارگید  دنشاب و  داش  دنهاوخیم  دناهتفگ  هکنیا  دنتـسه . قوف  طیارش 

اجنیا رد  هـچنآ  یلو  ( 36 ،) تسا هتفرگ  رارق  هیـصوت  قـیوشت و  دروـم  رایـسب  نارگید  ندرک  داـش  ندوـب و  داـش  زین ، نآ  یقرتـم  یناروـن و 
ًاموزل یکشم ، سابل  زا  هدافتسا  هک  ضرفشیپ  نیا  شریذپ  اب  ياهّدع  لّوا : يهتکن  تسا : مهم  رایسب  يهتکن  ود  دشابیم  حیضوت  يهتـسیاش 

زا هدننک  هدافتـسا  دارفا  و  نیگمغ ، دارفا  ار  یکـشم  ياهسابل  زا  هدننک  هدافتـسا  دارفا  دـننکیم  شالت  تسا ، يداش  نادـقف  ازع و  يهناشن 
ياهسابل زا  هک  يدارفا  يهمه  هن  اریز  تسا ؛ تسردان  ضرفشیپ ، روصت و  نیا  هکنآ  لاـح  ( 37 (؛ دننادب داش  دارفا  ار  نیگنر  ياهسابل 

؛ دنتـسه يداش  دارفا  ًاموزل  دننکیم ، هدافتـسا  نیگنر  ياهـسابل  زا  هک  يدارفا  یهمه  هن  و  دنانیگمغ ، دارفا  ًاموزل  دننکیم ، هدافتـسا  یکـشم 
تمالع و یکـشم  سابل  یهاگ  تسا ؛ هتفرگ  رارق  یفلتخم  روما  يهناـشن  تمـالع و  یکـشم  ساـبل  فلتخم ، ياـههورگ  عماوج و  رد  اریز 
هک یناحور  تاداس  يهلیلج  يهلسلس  لثم  ای  تسا ، هدوب  نانآ  راعش  یکشم  شـشوپ  هک  سابعینب  لثم  تسا ، هدوب  یـصاخ  يهدع  راعش 

هدافتـسا یکـشم  يهمامع  زا  زین  (ص ) مرکا ربماـیپ  تاـیاور ، ساـسارب  تسا . ناـنآ  يارب  تدایـس  تمـالع  یکـشم ، يهماـمع  زا  هدافتـسا 
ینیگنس راقو و  یهناشن  یکشم ، ششوپ  یهاگ  ( 39 (؛ تسا ییابیز  يهناشن  یکشم  سابل  ندیـشوپ  ياهدع  رظن  زا  یهاگ  ( 38 .) دندرکیم

رداچ ندیشوپ  هب  مازتلا  دننکیم  لایخ  یضعب  هکنیا  سپ  دننکیم ؛ هدافتسا  لزنم  نوریب  رد  ششوپ  نیا  زا  ناوناب  هک  یماگنه  لثم  تسا ،
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، نآ ماکحا  هب  يدنبياپ  بهذم و  نید و  تسین ؛ یحیحـص  روصت  تسا ، یگدرـسفا  هودنا و  مغ و  اب  مزالم  ینامداش و  اب  یفانم  یکـشم ،
يهرابرد ًالبق  تسا . هعماج  دارفا  رگید  ناوناب و  دوخ  یناور  یحور و  شمارآ  ثعاب  یکشم ، رداچ  زا  هدافتسا  رترب و  باجح  تیاعر  لثم 

رظن زا  باجح  عون  نیا  تیبولطم  لزنم و  نوریب  رد  ناوناب  باجح  يارب  یکـشم  گنر  تیبولطم  باب  رد  اهگنر  یـسانشناور  ياـههتفای 
میلاعت یکـشزپناور و  لثم  يدـیدج ، مولع  ياههتفای  نیب  بساـنت  یگنهاـمه و  يهراـبرد  یگنراـک  لـید  دـش . لـقن  یبلاـطم  ینید  نوتم 

مدرم هب  ناربماـیپ  هک  دـهدیم  میلعت  ار  ییاـهزیچ  ناـمه  یکـشزپناور  ینعی  ملع ، نیرتدـیدج  زورما  تـسا : هـتفگ  نـینچ  (ص ) ناربماـیپ
: مّود يهتکن  ( 40 .) دنکیم فرطرب  ار  سرت  ناجیه و  شیوشت ، ینارگن ، مکحم ، نامیا  کی  نتـشاد  هک  دـناهتفایرد  نانآ  اریز  دـنتخومآ ؛

رـصحنم نآ  رذگدوز  يدام و  دُعب  رد  طقف  ار  طاشن  يداش و  یخرب  هک  تسا  هدش  ثعاب  ینامداش  لماک  عماج و  موهفم  زا  یهاگآ  مدع 
نایلاس هک  ینارگـشهوژپ  زا  یکی  دـنیامن . تلفغ  دـیآیم  تسد  هب  رادـیاپ  يونعم و  روما  هب  داقتعا  زا  هک  لیـصا  ياهینامداش  زا  دـنیامن و 

ياهيداش داـیدزا  رد  تاداـقتعا  تیونعم و  رـصنع  تلاـخد  هب  تسا ، هدرک  یناوارف  تاـقیقحت  يداـش  يهراـبرد  هتـسیز و  برغ  رد  زارد 
دیاب یگـشیمه  يداش  هب  یبایتسد  ینونک و  تالکـشم  زا  تاجن  يارب  ناـسنا  تسا  دـقتعم  ناـشیا  دراد . ناوارف  دـیکأت  رادـیاپ  لیـصا و 
دوجو ینامـسج  ياهتذـل  اهيداش و  زا  رتقیمع  بتارم  هب  ییاهيداش  یگدـنز  رد  هک  دریذـپب  دـنک و  حیحـصت  ار  دوخ  رواـب  داـقتعا و 

: نوچمه یناسنا ، ياهشزرا  تیوقت  اب  تسا  دقتعم  يو  تسا . هلصوح  ربص و  شالت و  تقو ، فرص  دنمزاین  اهنآ  هب  یبایتسد  هک  دنراد 
يداش هب  ناوتیم  یقالخا ، لیاذر  ندودز  تشذـگ و  تعانق ، تیاضر ، يرازگساپـس ، یهاوخریخ ، ینیبشوخ ، مدرم ، هب  تمدـخ  قشع 

، دسانشیمن هناخ  نوریب  ارم  تقو  چیه  مردپ  ههبش : دنسانشب ؟ ار  یکشم  ریغ  ياهگنر  دنناوتیمن  شوپ  یکشم  ناوناب  ایآ  ( 41 .) تفای تسد 
یبآ هن  ار ، زمرق  هن  میسانشیم ، ار  هایس  اهنت  اهگنر  زا  هایس ... میهایس  تسدکی  دیوگیم ، تسار  دیاهدیشوپ . هایس  امـش  يهمه  دیوگیم 

سابل لزنم  نوریب  رد  نانز  يهمه  لّوا : ياعّدا  تسا . هدومن  اعدا  ود  قوف  ترابع  رد  مرتحم  یهدـنیوگ  ( 42 ،) ار شفنب  هن  ار و  زبس  هن  ار ،
ندوب شوپهایـس  ياعدا  هک  تسا  نیا  زا  یکاـح  اـم  یهمه  یهنازور  دوهـشم  ینیع و  تیعقاو  ًـالّوا ، لّوا : ياـعدا  خـساپ  دنـشوپیم . هاـیس 

نآ ریغ  نارهت و  لثم  یگرزب  ياهرهش  زا  معا  هعماج ، حطس  رد  اهمناخ  نیگنر  ياهششوپ  هب  یهاگن  تسین . یتسرد  ياعدا  نانز  يهمه 
رد لزنم و  نوریب  رد  نانز  يهمه  مینک  ضرف  ًایناث ، تسا . روکذم  ياعدا  يهدننک  بیذکت  فلتخم ، ياهناتسا  ییاتسور  نانز  شـشوپ  و 
هب هدش ، دای  ياهشـشوپ  دننکیم ، هدافتـسا  یکـشم  رداچ  هعنقم و  وتنام ، لثم  یکـشم ، باجح  فلتخم  قیداصم  زا  مرحمان  اب  يههجاوم 

لئاسم ناسانشراک  ناونع  هب  اهقف  حیرصت  قبط  تسا . یعرـش  یلقع و  عافد  لباق  نانز ، يارب  رتشیب  رتهب و  شـشوپ  باجح و  نیمأت  لیلد 
زا یکی  هک  تسا  حضاو  ( 43 .) دنیامن هدافتـسا  هدننک  کیرحت  جیهم و  ياهگنر  زا  دیابن  مرحمان  اب  ههجاوم  رد  ناوناب  یمالـسا ، ینید و 

ًالبق هک  هنوگنامه  تسا . یکـشم  گنر  درادـن  دوجو  نآ  رد  مرحماـن  کـیرحت  جـییهت و  تلاـح  هک  ناوناـب  شـشوپ  ياـهگنر  نیرتهب 
مرحمان اب  ههجاوم  رد  لاعفریغ و  تماـص و  یگنر  یکـشم ، گـنر  هک  تسا  تاملـسم  زا  بلطم  نیا  اـهگنر  یـسانشناور  رد  تشذـگ ،

يریذپکیرحت مدع  زا  تسا  ترابع  هک  ار  باجح  تمکح  هفسلف و  یکـشم ، گنر  یگژیو  نیا  هک  تسین  يدیدرت  و  تسا ؛ نکـشهاگن 
يدج شسرپ  نیا  هب  دیاب  اهنآ  ناگدنسیون  تاعوبطم و  یخرب  دنکیم . نیمأت  رتشیب  هعماج ، حطـس  رد  یناور  یحور و  شمارآ  داجیا  و 

دـض رب  ار  یناور  یحور و  گنج  بدا ، رعـش و  نابز  زا  هدافتـسا  ءوس  اب  یقطنم و  لوقعم و  لیلد  چیه  يهئارا  نودب  ارچ  هک  دنهد  خـساپ 
هدافتسا هک  دوشیم  ثعاب  لزنم  نوریب  رد  ناوناب  یکشم  باجح  سابل و  زا  هدافتـسا  مّود : ياعدا  دناهدرک . زاغآ  یکـشم  رداچ  باجح و 

زا هدافتـسا  نیب  یمزالت  یقطنم  رظن  زا  ًالّوا ، مّود : ياعدا  خـساپ  دنـسانشن . ار  یکـشم  ریغ  ياـهگنر  یکـشم ، ياـهباجح  زا  ناگدـننک 
رد نیگنر  ياـهسابل  زا  هدافتـسا  اریز  تسین ؛ یکـشمریغ  ياـهگنر  نتخانـشن  لزنم و  زا  جراـخ  رد  رمتـسم  روـط  هب  یکـشم  ياـهسابل 

، لزنم لخاد  رب  هوالع  ًایناث ، دنکیم . مهارف  ار  فلتخم  ياهگنر  نتخانـش  ناکما  مرحم ، دارفا  لباقم  رد  لزنم و  لخاد  رد  هنانز ، سلاجم 
، یقیرط هب  هکنیا  طرش  هب  هتبلا  دنیامن ، هدافتسا  عونتم  ياهگنر  ياراد  ياهسابل  زا  دنناوتیم  ناوناب  رگید  ناشیا و  زین  نآ  زا  جراخ  رد 

هریخ ییابیز  لیلد  هب  نیگنر  ياهسابل  هک  تسین  يدـیدرت  اریز  دـنناشوپب ؛ ار  اهنآ  مرحمان  اب  ههجاوم  رد  یکـشم ، رداچ  زا  هدافتـسا  لـثم 
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عنم نامرحمان  هب  اهتنیز  شیامن  جربت و  زا  نآرق ، روتـسد  ساسارب  نارتخد  ناوناب و  دنیآیم و  رامـش  هب  تنیز  یفرع  قیداصم  زا  هدننک ،
لثم دـنرادن ، روـضح  مرحماـن  دارفا  هک  یـسلاجم  رد  هـّتبلا  ( 45 .) ۀـنیزب تاـجربتم  ریغ  و  ( 44) یلوالا ۀـیلهاجلا  جربت  نجربت  ـالو  دـناهدش :

َّالِإ َّنُهَتَنیِز  َنیِدـُْبی  َو ال  : » دـنیامن هدافتـسا  اهتنیز  تـالآرویز و  زا  دـنناوتیم  مرحم ، دارفا  رهوش و  روضح  رد  نینچمه  هناـنز و  سلاـجم 
هک هنوگنامه  اریز  ( 47 (؛ دـناهدش قیوشت  بیغرت و  اهتنیز  زا  هدافتـسا  هب  تایاور  رد  زاوج  زا  رتـالاب  یتح  ( 46 ...«) َّنِِهئابآ َْوأ  َّنِِهَتلوُُعِبل 

ناوناب ًاصوصخم  ناسنا ، يرطف  زاین  زین  ییارآدوخ  تالآرویز و  زا  هدافتـسا  تسا ، نانز  ًاصوصخ  ناسنا ، يرطف  زاـین  شـشوپ ، باـجح و 
اب یفرط  زا  روکذـم ، زاـین  ود  هب  ییوگخـساپ  ترورـض  هّجوت و  نمـض  هک  تسا  مالـسا  یقرتـم  ینارون و  ماـکحا  تازاـیتما  زا  نیا  تسا .

جّربت و مدع  طرش  هب  اهتنیز ، تالآرویز و  زا  هدافتسا  هب  نانآ  قیوشت  اب  رگیدفرط  زا  ششوپ و  باجح و  تیاعر  هب  نانز  یمازلا  روتسد 
مهارف هعماج  دارفا  یناور  یحور و  تمالـس  يهنیمز  قیرط  نیا  زا  ات  تسا ، هتفرگ  ار  هدافتـسا  ءوس  يولج  نامرحمان ، هب  اـهتنیز  شیاـمن 

، نز مایپ  ینیـسح ، ریم  ابیز  ( . 2 . ) نمهب 1379 ص1  15 نردـم ، شور  هب  باجح  فشک  هیـضیف ، یهمانهتفه  ( . 1  : ) اهتـشون یپ  ددرگ .
ساـبع ( . 3 . ) تسا هدـمآ  زین  هلجم  دوـخ  رد  رـصتخم  روـط  هب  روکذـم ، یههبـش  خـساپ  هک  تسا  رکذـت  هب  مزـال  ص 45 . يهرامش 49 .
يوزرآ يرهوگ ، لیعامـسا  دیـس  هنومن ر.ك : ناونع  هب  (. 4 . ) ص 6 هام 79 ، رویرهـش   28 يهرامـش 1623 ، ناریا ، یهمانزور  يرایهللا ،

، ینیدباع دـمحا  ر.ك : ( . 6 . ) ص 270 ج 10 ، هـمکحلا ، نازیم  يرهـش ، ير  يدـمحم  ( . 5 . ) ص 75 (ع ،) نیموصعم ناـیب  رد  تداـهش 
مجاهت خیرات  ياهباتک  يرـس  زا  باجح ، فشک  تیاکح  ص 38 و  يهرامـش 69 ، نز ، مایپ  يهلجم  باجح » تمارک و  ظفح  اروشاع  »

يارب ( . 8 . ) ص 48 یگنهرف ، یگنهرب  یگنهرب و  گنهرف  لداع ، دادـح  یلعمـالغ  ( . 7 . ) تیالو ردق  یگنهرف  يهسسؤم  رـشن  یگنهرف ،
ياهـشور زا  عالطا  يارب  ( . 9 . ) ص 124 ج 4 ، و  ص 409 ، ج 3 ، یفاک ، عورف  هنومن ر.ك : ناونع  هب  روکذـم  ياههیـصوت  اـب  ییانـشآ 

ررد مکحلا و  ررغ  يدمآ ، ( . 10 . ) 86 ص 68 ـ  یمالسا ، تیبرت  هب  هرابود  یهاگن  يرقاب ، ورسخرتکد  اهنآ ر.ك : یتیبرت  شقن  روکذم و 
يهدیزگ تمکح ، ياههولج  یمق ، يهداز  مظان  رغصا  دیس  ( . 13 . ) هیآ ي 19 (، 4  ) ءاسن یهروس  ( . 12 . ) نامه ( . 11 . ) ص 131 ملکلا ،

(، 9  ) هبوت يهروـس  ( . 16 . ) يهیآ 216 (، 2  ) هرقب يهروـس  ( . 15 . ) ناـمه ( . 14 . ) ص 504 (ع ،) یلع نینمؤملا  ریما  تاـملک  یعوـضوم 
نانز و (. 19 ...«. ) بیبطلاک نیملاعلا  ّبر  یـضرملاک و  متنا  هللا  دابع  ای   » تیاور باتک ، یهچابید  ك : ر . ( . 18 . ) نامه ( . 17 . ) يهیآ 81

( . 20 . ) ناریا 30/5/80 يهمانزور  زا  لقن  هب  ص 51 ، يهرامششیپ 2 ، هامرهم 1380 ، نانز ، يربخ  یلیلحت ـ  يهمانهام  هشیدنا ، ياههزات 
ةرتـعلا ماـکحا  یف  ةرـضانلا  قئادـحلا  ینارحبلا ، ( . 22 . ) تـمکح 249 ناـمه ، ( . 21 . ) يهمان 31 حـلاص ، یحبـص  قیقحت  هغـالبلا ، جـهن 

، ییاـبطابط رتکد  ( . 24 . ) ص 4 هاـم 1379 ، رهم   2 يهرامـش 1627 ، ناریا ، يهمانزور  یمتاخ ، همطاـف  ( . 23 . ) ص 118 ج 7 ، ةرهاطلا ،
ناـنز یهلجم  و  ص 4 ، هاـم 79 ، رهم   3 ناریا ، يهماـنزور  روـپ ، ریما  اــضریلع  ر.ك : ( . 25 . ) هام 1379 رویرهـش   28 ناریا ، يهماـنزور 

اب ياهبحاصم  یط  نانز  يهلجم  دـناهدرک ، رظن  راهظا  طایتحا  اب  یلیخ  هک  ناشیا  فالخ  رب  ص 4 ؛ هام 73 ، دنفسا  نمهب و  يهرامش 22 ،
جیورت ار  رکف  نیا  يربتعم  كردم  لیلد و  چـیه  يهئارا  نودـب  یلو  حیرـص ، روط  هب  ییاقلا ، ینیقلت و  غیلبت  شور  اب  رازاب ، هچوک و  مدرم 

ص 6، رویرهش 1380 ، خـیرات 24  رد  باتفآ ، يهمانزور  رد  نانز  يهلجم  فالخرب  تسا . یگدرـسفا  ثعاب  یـشوپهایس  هک  تسا  هدومن 
زین ناشیا  هناتخبشوخ  دنکیم .» دیدشت  دارفا  رد  ار  يدیماان  یگدرسفا و  يهیحور  هتـساوخان  هایـس  گنر  هک  تسا  هدش  تباث  : » تسا هدمآ 
زین ناشیا  هک  ددرگیم  راکـشآ  یبوخ  هب  دـیدشت »  » يهژاو زا  نوچ  تسا ؛ هدرک  رظن  راهظا  طایتحا  اـب  يرادـقم  ناریا ، يهماـنزور  دـننامه 

راـچد رگید  لـماوع  رثا  رد  هک  يدارفا  زا  یـضعب  تسا  نکمم  طـقف  هـکلب  تـسین ، یگدرـسفا  داـجیا  ببـس  هایـس ، شـشوپ  دـنراد  لوـبق 
يهتکن دسریم . رظن  هب  اعدا  نیا  يهرابرد  هتکن  ود  هتبلا  ددرگ ؛ اهنآ  یگدرسفا  دیدشت  ثعاب  یکشم  سابل  زا  هدافتسا  دناهدش ، یگدرـسفا 
يدارفا يهمه  دننامه  هنافسأتم  اما  تسا ، هدش  تباث  يرثا  نینچ  هایس  گنر  ياهسابل  زا  هدافتـسا  يارب  دناهدومن  اعدا  ناشیا  هک ، نیا  لوا 

نیا مود  هتکن  دناهدادن . هئارا  نانیمطا  لباق  ياهـشهوژپ  دامتعا و  لباق  ناسانـشراک  زا  یکردم  دنـس و  چیه  دـننکیم ، ییاهاعدا  نینچ  هک 
درف نیا  دروم  رد  هایس  ششوپ  هک  دنداد  صیخشت  تسا  یگدرـسفا  راچد  هک  يدرف  يهرابرد  دهعتم  صـصختم و  ناسانـشناور  رگا  هک ،
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یکـشم ساـبل  زا  هدافتـسا  هب  مزلم  ار  وا  هجو   é ê چـیه هب  عرـش  لقع و  يدروم  نینچ  رد  ددرگیم ، وا  یگدرـسفا  دـیدشت  ثعاب  صاـخ 
هک تسا  نیا  تسا  حرطم  هک  هچنآ  درادن . دوجو  یمازلا  نینچ  زین  دنـشابیمن  یگدرـسفا  راچد  هک  يدارفا  يهرابرد  هک  نیا  امک  دننکیمن ؛

لباقم رد  گنر  نیا  زا  نانز  يهدافتـسا  تسا ، لاعف  ریغ  تماص و  گـنر  یکـشم ، گـنر  نوچ  اـهگنر ، یـسانشناور  ياـههتفای  ساـسارب 
جراخ رد  ناوناب  يارب  یکـشم  شـشوپ  رداچ و  زا  هدافتـسا  لیلد  نیمه  هب  ددرگیم و  هعماج  دارفا  یناور  یحور و  شمارآ  ثعاب  مرحمان ،

( مق  ) يد یهمانهتفه 19  ناور ،) باـصعا و  صـصختم   ) یناـهرب رتکد  ( . 26 . ) دراد تیبوـلطم  ناـحجر و  مرحماـن  لـباقم  رد  لزنم و  زا 
تسین یگدرسفا  داجیا  تلع  هایس  شـشوپ  هک  تساعدا  نیا  دیؤم  هک  يدهاوش  نیارق و  زا  یکی  ( . 27 . ) ص9 ، 28/5/81 یهرامش 155 ،

، رـشول سکاـم  رتـکد  ( . 28 . ) دـننکیم هدافتـسا  یکـشم  ياهـششوپ  زا  زین  سانـشناور  کـشزپناور و  ناوناـب  زا  يرایــسب  هـک  تـسا  نـیا 
ج 5، ءایحالا ، بیذهت  یف  ءاضیبلا  ۀـجحملا  یناشاک ، ضیف  (. 30 . ) نامه ( . 29 . ) ص 97 هدازیبا ، ادیو  يهمجرت  اهگنر ،» یـسانشناور  »
لخد و اب   ) رذآ 1379 هبنشود 7  ص 3 ، هیضیف ، يهیرشن  یکـشم »؟ رداچ  ارچ  هایـس ، گنر  زاجعا  ، » ینامحر هللاتجح  (. 31 . ) ص 177
رد هک  يدارفا  زا  یکی  (. 33 . ) ص 8 ، 1380 رویرهش ،  24 زورون ، يهمانزور  دسانـشن ،» ارم  مردپ  دنکن  ، » یلگتشد انام  (. 32 (. ) فّرصت

باتک نابز  برع  نز  يهدنـسیون  تسا ، هدومن  یبوخ  تاقیقحت  سابل  گنر  سنج و  عون ، باختنا  رد  دارفا  ياههزیگنا  لماوع و  يهنیمز 
ياهشزرا طیحم ،  é ê نوچمه یلماوع  ( 132 ص 123 ـ   ) دوخ باتک  مجنپ  لصف  رد  يو  تسا . سبالملا » ۀیجولوکیـس  یف  تاـسارد  »

نینچمه يو  دـنکیم . رکذ  شـشوپ  باختنا  رد  رثؤم  لماوع  زا  ار  نیناوق  اهرایعم و  هرخالاب  و  اهدـیلقت ، اهتداع ، هعماج ، کی  رب  مکاح 
رارق تیامح  دروم  نارگید ، اب  طاـبترا  دروخرب و  اـیح ، ماـشتحا و  ییارآدوخ ، تنیز و  نارگید ، هّجوت  بلج  ص 179 )  ) متـشه لصف  رد 
رکذ شـشوپ  گـنر  سنج و  عوـن ، باـختنا  رد  دارفا  یناور  یحور و  ياـههزیگنا  هلمج  زا  ار  ییارگدـم  هرخـالاب  تاذ و  قـقحت  نـتفرگ ،
یلا هعیـشلا  لئاسو  یلماـع ، رح  (. 34 . ) سبالملا هیجولوکیـس  یف  تاـسارد  ینیدـباع ، ۀـیلعرتکد  ك : رتشیب ر . یهاـگآ  يارب  دـنکیم .

، یلماع رح  (. 35 . ) ص 229 عنقملا ، قودـص ، و  ص41 ؛ مارحا ، باوـبا  زا  باب 33  تایاور  جـحلا ، باتک  ج9 ، ۀعیرشلا ، لئاسم  لیـصحت 
يهلئـسم 42. یلـصم ، سابل  طیارـش  لصف  یقثولا ، ةورعلا  ییابطابط ، مظاک  دـمحم  دیـس  و  ص354 ؛ ج3 ، ةالصلا ، باتک  هعیـشلالئاسو ،

ياههژاو لیذ  ثیداحا ، ياـهباتک  هب  نینچمه ر.ك . رورـس ؛ يهژاو  لـیذ  ص 438 ، ج 4 ، ۀـمکحلانازیم ، هنومن ر.ك : ناوـنع  هب  (. 36)
ناونع اب  هناـماوع  يرازاـب و  هچوک و  ياهبحاـصم  یط  يهرامـش 22 ، ناـنز ، يهلجم  هنومن ، ناونع  هب  (. 37 . ) حرف طاـشن ، تجهب ، رورس ،

، یلماع رح  (. 38 . ) دـیامن نیقلت  دوخ  نابطاخم  هب  ار  رکفت  نیا  تسا  هدومن  شالت  ییاـقلا ، غیلبت  شور  اـب  دیـشوپیم »؟ هایـس  ارچ  مناـخ  »
يهلجم (. 40 . ) ص 42 اهگنر ، شناد  تعیبط ، گنر و  نازرف ، رـصان  (. 39 . ) ص 379 تیاور 10 ، ةالصلا ، باتک  ج 3 ، هعیشلالئاسو ،

هب ص 77 ، یباداش ، رتفد  یگدـنز ، یهلجم  (. 41 . ) ص 37 یگدـنز ، نییآ  باتک  زا  لقن  هب  راهب 1379 ، ص 50 ، یباداش ، رتفد  یگدنز ،
رویرهش  24 زورون ، يهمانزور  دسانـشن ،» ارم  مردـپ  دـنکن  ، » یلگتشد انام  (. 42 . ) یگدـنز يداش و  باتک  داژنيرداهب ، يدـهم  زا  لـقن 

رخآ تائاتفتـسا  و  مرحمان ؛ مرحم و  شـشوپ  هب  طوبرم  ثحابم  لیذ  دـیلقت ، عجارم  اهقف و  لئاسملا  حیـضوت  ك : ر . (. 43 . ) ص 8 ، 1380
لئاسو یلماع ، رح  (. 47 . ) يهیآ 31 نامه ، (. 46 . ) يهیآ 60 (، 24  ) رون يهروس  (. 45 . ) يهیآ 33 (، 33  ) بازحا يهروس  (. 44 . ) باتک

. دیلا باضخ  یلحلل و  ةأرملا  كرت  ۀهارک  باب  باب 52 . مامحلا  بادآ  باوبا  ةراهطلا ، باتک  هعیشلا ،

رترب باجح  يارب  حیحص  یفیرعت 

یم تنم  اب  دسرب  ام  هب  قیرط  نیا  زا  هک  ار  هچنآ  میتسه  لئاق  هژیو  یهاگیاج  یحو  يارب  شیوخ  دـیاقعرد  ام  نوچ  الوا : باجح :  هفـسلف 
باجح ياه  هفسلف  اه و  تمکح  زا  يرایسب  ایناث : دنار . یمن  نامرف  شیوخ  ناگدنب  تحلصم  هب  زج  دنوادخ  هک  میناد  یم  اریز  میریذپ ; 

زا هک  دهد  یم  ناشن  یـسانش  ناتـساب  ياه  شواک  تسا ;  رـشب  يارب  يرطف  يزیرغ و  يرما  شـشوپ ,  فلا )  تسا :  هدـش  نشور  هزورما 
. دنا هداد  رارق  لمع  هحولرس  ار  نآ  زین  نایدا  نابحاص  همه  تسا و  هدیزرو  مامتها  ششوپ  هلاسم  هب  تبـسن  ناکما  دح  رد  رـشب  نامز  رید 
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دنک و یم  تظفاحم  هزره  ناتسرپ  توهش  يزرو  عمط  دید و  ضرعم  زا  ار  اهنآ  درم  نز و  یسنج  ياه  هبذج  اهییابیز و  ندوب  روتسم  ب ) 
تسا یسنج  یگتخیسگ  ماجل  يراب و  دنب و  یب  يوس  هب  ربهار  یگنهرب ,  ج )  دیامن . یم  نیمات  ار  نانآ  یمـسج  یناور  تشادهب  تینما و 

 , سیلفس نوچ  ییاه  يرامیب  عویـش  - 2 یعامتجا ,  ياه  يراـجنهان  داـسف و  شرتسگ  - 1 هلمج :  زا  دراد ; يراـبنایز  موش و  بقاوـع  هک 
-4 ناکدوک ,  رد  یحور  ياه  هدقع  نتفرگ  الاب  قالط و  رامآ  شرتسگ  هداوناخ ,  سدـقم  نامیپ  ندـش  تسـس  - 3 زدیا و ,... كازوس , 

هراتـس هتفـشآرب و  تخـس  ار  برغ  ناهج  هک  تسا  یموش  بقاوع  رگید  یعامتجا  لکـشم  اه  هد  اهنیا و  عورـشمان .  نادـنزرف  ندـش  دایز 
گنت نانآ  رب  تخـس  ار  ناهج  هدروآرب و  ار  لسار  نوچ  یتسیلایرتام  نیرکفتم  دایرف  یتح  هک  اج  نآ  اـت  دـناشک  یم  لوفا  هب  ار  شندـمت 
هزرابم هب  رگناریو  نایرج  نیا  اب  ساسا  زا  باـجح  نوچمه  شا  ینارون  ياـه  تیادـه  وترپ  رد  مالـسا  ردـقنارگ  بتکم  یلو  تسا .  هدرک 

هک تـسور  نـیمه  زا  تـسا .  هداد  رارق  رامــش  یب  ياـه  بیــسآ  زا  هعماــجو  درف  تنایــص  يارب  راوتــسا  يژد  ار  باــجح  هتــساخرب و 
يرازبا ناونع  هب  یگنهرب  یباجح و  یب  زا  شیوخ  هناملاظ  فادها  شرتسگ  نانآ و  ندیـشک  دنب  رد  ناناوج ,  ریدخت  يارب  نارگرامعتـسا 

زین و  مالسا » رد  ششوپ  دودح  . » دزادرپیم نآ  ترورض  ياهلیلد  یمالسا و  باجح  يانعم  یـسررب  هب  راتـشون  نیا  دنیوج . یم  دوس  يوق 
شـشوپ باجح و  هطبار  دش . دهاوخ  یـسررب  هدنیآ  ياههرامـش  رد  دـناهدرک ، شهوکن  ای  شرافـس  نید  نایاوشیپ  هک  ییاهشـشوپ  عون 

ای يرهاظ  شـشوپ  يانعم  هب  اهنت  هژاو  نیا  ( 5 .) تسا لوصو  زا  عنم  ندرک و  ناهنپ  ندیشوپ و  بجاح ، هدرپ ، يانعم  هب  باجح »  » یمالـسا
باجح تسین . باجح  یـششوپ  ره  ببـس ، نیدـب  تسا . هناگیب  درم  دـید  زا  نز  ندرک  ناـهنپ  موهفم  هب  لـصا  رد  تسین و  نز  ندـناشوپ 

رد ( 6) باجح هیآ  تسا ، روهـشم  هچنآ  زین  مومع و  روصت  فالخ  رب  یلو  دبای ؛ ققحت  ندـش  عقاو  هدرپ  تشپ  قیرط  زا  هک  تسا  یـششوپ 
«. دـیهاوخب هدرپ  سپ  زا  دـیتساوخ ، یعاـتم  (ص ) ربـمغیپ ناـنز  زا  نوچ  ( 7 (؛... ٍباـجِح ِءارَو  ْنِم  َّنُهُولَئْـسَف  ًاـعاتَم  َّنُهوُُمْتلَأَـس  اذِإ  َو   » نآرق
هب مرحماـن . لـباقم  رد  نز  شـشوپ  هـن  ( 8) تسا هدـمآ  دورف  یعاـمتجا  یـسایس و  لـئاسم  روـظنم  هب  رتشیب  ترـضح و  نآ  ناـنز  هراـبرد 

مالسا دننک  نامگ  يرایسب  هدیدرگ  ببس  نیمه  تسا و  دیدج  ًاتبسن  یحالطـصا  نز  شـشوپ  صوصخ  رد  ( 9 «) باجح  » هملک يریگراک 
يانبم دوخ  رما  نیا  : » دـنیوگب تنارود » لیو   » لثم ای  ( 10 (؛ دورن نوریب  دـشاب و  سوبحم  هناخ  رد  هدرپ و  تشپ  هشیمه  نز  تسا  هتـساوخ 

هدرک تیارـس  بارعا  ناناملـسم و  هب  نایناریا  هلیـسو  هب  باجح  دنوش  یعّدـم  ای  و  ( 11 (؛» دوریم رامش  هب  ناناملـسم  نایم  رد  یـشوپ  هدرپ 
. تسا هدش  لزان  نایناریا  ندش  ناملسم  زا  لبق  نامرحمان ) لباقم  رد  نانز  یمالـسا  شـشوپ   ) باجح هب  طوبرم  تایآ  هک  یلاح  رد  تسا ؛

یششوپ نینچ  بارعا  دنکیم -  دییأت  ( 13) ینس هعیش و  ریسفت  بتک  و  ( 12) دیوگیم تنارود  لیو  هک  روط  نامه  زین -  تیلهاج  دـهع  رد 
هب میدق  زا  هچنآ  ( 14 .«) یلوُْألا ِۀَِّیلِهاْجلا  َجُّرَبَت  َنْجَّرَبَت  َو ال  : » تخاس عونمم  ار  نآ  مالـسا  هک  دوب  ییامندوخ  جّربت و  ناـشتداع  دنتـشادن و 

هلیـسو شـشوپ و  يانعم  هب  رتاس »  » و رتس »  » هژاو هتـشاد ، جاور  حاکنلا ) باتک   ) جاودزا و  ةولـصلا ) باـتک   ) زاـمن ثحب  رد  اـهقف  دزن  هژیو 
نانآ نداد  رارق  ندرک و  ینادـنز  سبح و  يانعم  هب  ناوناب  یمالـسا  شـشوپ  هفیظو  نیاربانب ، تسا . هدوب  نامرحمان  لباقم  رد  نز  شـشوپ 

ترـشاعم رد  نز  هک  تسا  انعم  نادب  هفیظو  نیا  تسین . یعامتجا  ياهتیلاعف  رد  میظع  هورگ  نیا  تکراشم  مدـع  هجیتن  رد  هدرپ و  تشپ 
راوتـسا یمالـسا  یناـسنا و  لوـصا  رب  اـهتیلاعف  رد  شتکراـشم  دزادرپـن و  ییاـمندوخ  يرگ و  هوـلج  هـب  دـناشوپب و  ار  شندـب  نادرم  اـب 

نآ رد  دناوتیمن  یناملـسم  چـیه  تسا و  ( 16) مالسا يرورض  ماکحا  زا  یمالسا  ششوپ  نآرق  رد  یمالـسا  شـشوپ  ترورـض  ( 15 .) دشاب
ناهیقف تهج ، نیمه  هب  دنهدیم . یهاوگ  نآ  بوجو  رب  رایسب  تایاور  مه  تسا و  هدرک  حیرـصت  نآ  هب  دیجم  نآرق  مه  اریز  دنک ؛ دیدرت 

تسا نینچ  زین  ششوپ  روتسد  درادن ، صاصتخا  صاخ  ینارود  هب  هزور  زامن و  هک  روط  نامه  دناهداد . اوتف  نآ  هب  قاّفتا  هب  ینـس  هعیش و 
رد سپس  ناملسم و  نادرم  هب  تسخن  رون  هروس  هیآ 30  رد  لاعتم  دنوادخ  دیامنیم . هناسانشراک  ریغ  لیلدیب و  نآ  ندوب  يرصع  ياعدا  و 

َنِینِمْؤُْمِلل ُْلق  دنـشاب : اشوک  نامرحمان  زا  ندب  شـشوپ  تیاعر  رد  دننک و  بانتجا  ینارچ  مشچ  زا  دهدیم  نامرف  ناملـسم  نانز  هب  دعب  هیآ 
ورف دوخ  ناگدـید  وگب  نمؤم  نادرم  هب  ربمایپ ) يا  . ) َنوُعَنْـصَی اِمب  ٌرِیبَخ  َهَّللا  َّنِإ  ْمَُهل  یکْزَأ  َِکلذ  ْمُهَجوُُرف  اوُظَفْحَی  َو  ْمِهِراْصبَأ  ْنِم  اوُّضُغَی 

هچنادب دنوادخ  تسا و  رتهب  ناشیگزیکاپ  یکاپ و  يارب  راک  نیا  دنناشوپب . نامرحمان  هاگن  زا  ار  دوخ  نماد  هتخاس ، هشیپ  تفع  دنناباوخ و 
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(18) تادرفم رد  یناهفـصا  بـغار  و  ( 17) ناـیبلا عـمجم  رد  یـسربط  موـحرم  هک  ناـنچ  برع -  تغل  رد  ّضغ » «. » تسا هاـگآ  دـننکیم ،
زیچ هچ  زا  هکنیا  لـعف و  نیا  قلعتم  هّتبلا  مشچ . نتـسب  هن  هاـگن  نداد  شهاـک  ینعی  رـصب » ّضغ   » تسا و نتـساک »  » ياـنعم هب  دـناهتفگ - 
هریخ هک  تسا  نآ  دوصقم  ددرگیم  نشور  دـعب ، هیآ  هژیو  هب  تایآ ، قایـس  هب  هّجوت  اب  اّما  تسا ؛ هدـشن  رکذ  دـندنب ، ورف  ار  دوخ  نامـشچ 

هیآ نیا  رد  جرف » ظـفح   » زا دوـصقم  تسا  نکمم  رگید ، يوـس  زا  دـنزیهرپب . ( 19) ینارچ مشچ  زا  دـننکن و  اشامت  ار  مرحماـن  ناـنز  هریخ 
ماـما نخـس  هلمج  زا  تاـیاور  داـفم  زین  مالـسا و  هیلوا  نارـسفم  هدـیقع  یلو  دـشاب ؛ اـشحف  اـنز و  هـب  یگدوـلآ  زا  نآ  ظـفح  ینمادـکاپ و 

رد زج  تسا ؛ اشحف  هب  یگدولآ  زا  نآ  ظفح  ینمادـکاپ و  میرک  نآرق  تاـیآ  همه  رد  جرف » ظـفح   » زا دارم  هک  تسا  نیا  ( 20 () (ع قداص
تفاظن و ار  هزومآ  نیا  هفـسلف  لاعتم  دـنوادخ  هاگنآ  تسا . مرحماـن  لـباقم  رد  شـشوپ  بوجو  رظن و  زا  ظـفح  ياـنعم  هب  هک  هیآ  ود  نیا 

قالخا تیمورحم و  عون  کی  ار  تیعونمم  نیا  هک  لسار » دنارترب   » دننام دیدج -  میدـق و  تیلهاج  لها  فالخ  رب  دـنادیم و  حور  یکاپ 
حور تراهط  روظنم  هب  شـشوپ  نیا  دیوگیم : دنادیم -  یـشحو ) للم  نایم  رد  جـیار  روآ  سرت  ياهمیرحت  « ) وبات  » حالطـصا هب  قطنمیب و 

ُْلق َو  : » دـیامرفیم دـعب  هیآ  رد  سپـس  تـسا . هدـش  بـجاو  ( 21 ،) دـشیدنیب اضعا  لـفاسا  هب  طوبرم  لـئاسم  هراـبرد  هتـسویپ  هکنیا  زا  رـشب 
َنیِدـُْبی َو ال  َّنِِهبُویُج  یلَع  َّنِهِرُمُِخب  َْنبِرْـضَْیل  َو  اْهنِم  َرَهَظ  ام  َّالِإ  َّنُهَتَنیِز  َنیِدـُْبی  َو ال  َّنُهَجوُُرف  َنْظَفْحَی  َو  َّنِهِراْصبَأ  ْنِم  َنْضُـضْغَی  ِتانِمْؤُْمِلل 

َْوأ َّنِِهئاِسن  َْوأ  َّنِِهتاوَخَأ  ِیَنب  َْوأ  َّنِِهناوْخِإ  ِیَنب  َْوأ  َّنِِهناوْخِإ  َْوأ  َّنِِهَتلوُُعب  ِءاْنبَأ  َْوأ  َّنِِهئاْنبَأ  َْوأ  َّنِِهَتلوُُعب  ِءابآ  َْوأ  َّنِِهئاـبآ  َْوأ  َّنِِهَتلوُُعِبل  ـَّالِإ  َّنُهَتَنیِز 
ام َمَْلُعِیل  َّنِِهلُجْرَِأب  َْنبِرْـضَی  َو ال  ِءاسِّنلا  ِتارْوَع  یلَع  اوُرَهْظَی  َْمل  َنیِذَّلا  ِلْفِّطلا  َِوأ  ِلاجِّرلا  َنِم  ِۀـَبْرِْإلا  ِیلوُأ  ِْریَغ  َنیِِعباَّتلا  َِوأ  َّنُُهناْمیَأ  ْتَکَلَم  ام 

دـنناباوخ و ورف  دوخ  ناگدـید  وگب  نمؤم  نانز  هب  ربمایپ ) يا  ( ؛ َنوُِحلُْفت ْمُکَّلََعل  َنُونِمْؤُْملا  اَـهُّیَأ  ًاـعیِمَج  ِهَّللا  َیلِإ  اُوبُوت  َو  َّنِِهتَنیِز  ْنِم  َنیِفُْخی 
رگم دـننکن ، راکـشآ  مراحم  ریاس  نارهوش و  يارب  زج  ار  شیوخ  رویز  دـنناشوپب و  ناـگناگیب  هاـگن  زا  ار  دوخ  نماد  هتخاـس ، هشیپ  تفع 
نیمز هب  ار  ناشاهاپ  دشاب و  هدیـشوپ  اهشوگ  هنیـس و  ندرگ و  رـس و  ات  دـنزادنا  اهنابیرگ  هب  ار  شیوخ  ياهیرـسور  و  تسا ؛ ادـیپ  هچنآ 

هیآ نیا  رد  دـیوش .» راگتـسر  ات  دـینک  هبوت  ادـخ  يوس  هب  همه  نمؤم ، ناگدـنب  يا  دوش . مولعم  دـننکیم ، ناهنپ  تنیز  زا  هچنآ  ات  دـنبوکن 
رس و یگدیـشوپ  . 1 دـهدیم : شرتسگ  لکـش  ود  هب  تسا ، مزـال  نمؤم  نادرم  رب  ار  هچنآ  ناوناـب ، شـشوپ  صوصخ  رد  یلاـعت ، دـنوادخ 
بلق و ياـنعم  هب  بیج »  » هژاو زا  بویج » . » تسا ( 22) شوپرس يرـسور و  يانعم  هب  و  رامِخ »  » عمج رُمُخ » . » اهتنیز ندناشوپ  . 2 ندرگ ؛

هنیس دنتخادنایم و  رس  تشپ  هب  ار  دوخ  ياهیرسور  فارطا  هنیدم  نانز  میناوخیم : نینچ  نایبلا  عمجم  ریسفت  رد  ( 23 .) تسا نابیرگ  هنیس و 
عضاوم نیا  ات  دنزادنیب  اهنابیرگ  هب  ار  دوخ  يرسور  فارطا  دندش  فظوم  هیآ ، نیا  ساسا  رب  دشیم . راکـشآ  نانآ  ياهشوگ  ندرگ و  و 

ار اـقلا  رد  هغلاـبم  هک  یلَع »  » و برَـض »  » ياـههژاو نتفرگراـک  هـب  اـب  لاـعتم  دـنوادخ  دوـشیم : روآ  داـی  يزار  رخف  ( 24 .) دشاب روتـسم  زین 
رود هنیـس و  وم و  نز  ینعی  : » دـیوگیم هلمج  نیا  ریـسفت  رد  ساّبع  نبا  ( 25 .) تسا یحاون  نیا  لماک  شـشوپ  موزل  نایب  یپ  رد  دـناسریم ،
ياج جـیه  رد  یلو  میراد ؛ لوبق  ار  یگنهرب  اب  هلباقم  يانعم  هب  باجح  دـننکیم ، اـعّدا  یخرب  ( 26 «.) دـناشوپب ار  دوخ  يولگ  ریز  ندرگ و 
نأش زین  ساّبع و  نبا  راتفگ  زا  یشوپ  مشچ  اب  اریز ، دیامنیم ؛ راکشآ  نخس  نیا  یتسرد  ان  تسا ؛ هدماین  نایم  هب  نخس  وم  ششوپ  زا  نآرق 
ریز شوگ و  ندرگ و  ندوب  راکـشآ  دـندناشوپیم و  ار  دوخ  ياهوم  هیآ  نیا  لوزن  زا  لـبق  یّتح  ناملـسم  ناـنز  هک  تیعقاو  نیا  هیآ ، لوزن 

يرسور ایآ  دیسرپ : دیاب  تسا ، هدمآ  نایم  هب  نخس  يرس  ور  زا  هیآ  رد  تسا . ریذپاندیدرت  دمآیم ، رامش  هب  لکـشم  اهنت  ناشندرگ  ولگ و 
(27 .) تسا هدش  دراو  ددعتم  تایاور  رد  ششوپ  نازیم  مکح  نیا ، رب  نوزفا  دراد . ییانعم  دنناشوپیم ، ار  اهوم  دننکفایم و  رـس  رب  هچنآ  زج 

نیرتیرورـض تایئزج  فشک  رد  مینک ، افتکا  نآرق  هب  طـقف  دـیدج  ناـبآم  رکفنـشور  یهورگ  اـی  هباحـص  زا  یخرب  دـننام  دـشاب  رارق  رگا 
یـسراف روـیز »  » هژاو نآ  موـهفم  اـیآ  تسا . حرطم  مهم  یـشسرپ  تنیز »  » صوـصخ رد  میناـمیم . ماـکان  زین  زاـمن  تاـعکر  دـننام  ماـکحا 

لماش ار  باضخ ، همرـس و  دـننام  ندـب ، هب  لصتم  ياـهشیارآ  اـهنت  اـی  دریگیم  رب  رد  زین  ار  تارهاوج ) دـننام  ندـب  زا  ادـج  ياـهتنیز  )
يرما شیارآ  تسا . عونمم  مرحمان  لباقم  رد  ییامندوخ  زیاج و  ییارآدوخ  هک  تسا  نآ  یلک  مکح  تفگ : دیاب  خساپ  رد  ( 28 (؟. دوشیم

، یعیبط شیارگ  نیا  دوشیم . هدرمـش  رـشب  یگدنز  رد  اهرنه  عاونا  شیادیپ  همـشچرس  یتسود  ییابیز  ّسح  و  ( 29) تسا یعیبط  يرطف و 
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نتـسارآ دماجنایم . زین  هتـسارآ  صخـش  رد  یناور  ياهبنارگ  راثآ  ققحت  هب  دروآیم ، دـیدپ  نارگید  رد  یناور  تبثم  راثآ  هک  نآ  رب  نوزفا 
سفن دیق  زا  یگتسراو  لیلد  هن  ییارآدوخ  زا  زیهرپ  دراد . هشیر  ناسنا  میلس  قوذ  يرکف و  ماظن  رد  یناشیرپ  یگتفـشآ و  زا  زیهرپ  دوخ و 

رد ار  دارفا  تصخـش  دوخ  هب  دوخ  يرهاظ ، تفاظن  يزیمت و  تاعارم  مدع  هتفـشآ و  هدـیلوژ و  عضو  ایند . هب  ییانتعایب  تمالع  هن  تسا و 
كاوسم و زا  يریگهرهب  ابیز ، هماج  ندیـشوپ  ساسا ، نیا  رب  ( 30 .) دیاشگیم ار  نمـشد  نیهوت  نعط و  نابز  دزاسیم و  راوخ  نارگید  هاگن 
اب ترـشاعم  تدابع و  ماگنه  شیوخ  نتـسارآ  ماجنارـس  ندرک و  تسد  هب  رخاف  رتشگنا  ندوب ، رطعم  ناوسیگ ، وم و  هب  ندز  نغور  هناش ،

زامن رد  ار  دوخ  ياـههماج  نیرتهب  (ع ) یبتجم نسح  ماـما  ترـضح  ( 31 .) تسا ناناملـسم  هنازور  ياههمانرب  دکؤم و  تابحتـسم  زا  مدرم 
تسا ابیز  دنوادخ  ّیبَِرل ؛ ُلَّمَجتَاَف  َلامَْجلا  ُّبُِحی  َو  ٌلیمَج  َهَّللا  َّنِا  : » دومرفیم دندیسرپیم ، ار  راک  نیا  ببس  هک  یناسک  خساپ  رد  دیـشوپیم و 
هچنآ دنکیمن ؛ یهن  ار  ییارآدوخ  تنیز و  دنوادخ  نیاربانب ، ( 32 «.) مزاسیم ابیز  مراگدرورپ  يارب  ار  دوخ  سپ  دراد . تسود  ار  ییابیز  و 

؛ تسا یعامتجا  لفاحم  رد  تنیز  نتخاس  راکـشآ  هلیـسو  هب  جییهت  کیرحت و  ییامندوخ و  جّربت و  تسا ، هدـش  عونمم  سدـقم  عرـش  رد 
(34 .«) َّنِِهتَنیِز ْنِم  َنیِفُْخی  ام  َمَْلُعِیل  َّنِِهلُجْرَِأب  َْنبِرْـضَی  َو ال  : » دـیامرفیم زین  و  ( 33 .«) یلوُْألا ِۀَِّیلِهاْجلا  َجُّرَبَت  َنْجَّرَبَت  َو ال  : » دـیامرفیم هک  نانچ 

نیمز هب  مکحم  ار  دوخ  ياپ  دـنراد ، اهبنارگ  لاخلخ  دـننامهفب  هکنیا  يارب  دـندرکیم و  اپ  هب  لاـخلخ  ًـالومعم  هک  ار  برع  ناـنز  هیآ  نیا 
هّجوت بلج  بجوم  هک  يزیچ  ره  دیمهف  ناوتیم  روتـسد  نیا  زا  : » دیوگیم يرهطم  همالع  راوگرزب  هیقف  دنکیم . یهن  راک  نیا  زا  دنتفوکیم ،

، ترـشاعم رد  نز  یلک  روط  هب  تسا . عونمم  هرهچ ، رد  رظن  بلاج  ياهشیارآ  نینچمه  دنت و  ياهرطع  لامعتـسا  دـننام  ددرگیم ، نادرم 
َنیِْدُبی َو ال  : » دـیامرفیم رون  هروس  هیآ 31  رد  ( 35 .«) ددرگ مرحمان  نادرم  هّجوت  بلج  جـیهت و  کیرحت و  بجوم  هک  دـنکب  يراک  دـیابن 

تسا و راکـشآ  دـنب  تسد  رتشگنا و  همرـس و  سابل و  دـننام  هک  یتنیز  عون  کی  تسا : هنوگ  ود  نز  ياهتنیز  اْهنِم .» َرَهَظ  ام  َّالِإ  َّنُهَتَنیِز 
ندرگ راوشوگ و  دننام  دزاس ؛ راکـشآ  ار  نآ  دهاوخب  ًادمع  هک  نآ  رگم  تسا  ناهنپ  هک  یتنیز  رگید  عون  و  تسین ؛ بجاو  نآ  ندیناشوپ 

رد راـیعم ، نیمه  اـب  مـیرک ، نآرق  ( 36 .) دـش دـهاوخ  ناـیب  ًادـعب  هک  دراد  ییاهانثتـسا  هّتبلا  تسا . بجاو  تنیز  عوـن  نیا  ندـیناشوپ  دـنب .
ار اهرـس  يور  تسا  هداد  هزاجا  اهنآ  هب  هدرک ، يریگلهـس  دنرادن ، ییوشانز  دیما  هک  هداتفا  راک  زا  دـنملاس و  ناوناب  شـشوپ  صوصخ 

َّنِْهیَلَع َْسیَلَف  ًاحاِکن  َنوُجْرَی  ِیتَّاللا ال  ِءاسِّنلا  َنِم  ُدِعاوَْقلا  َو  : » دنرادن جییهت  ییامندوخ و  هزاجا  زین  اهنآ  لاح  نیع  رد  یلو  ( 37 (؛ دنریگرب
نایب ار  نآ  هفـسلف  یمالـسا و  شـشوپ  روتـسد  لماک  تحارـص  اب  هک  يرگید  تاـیآ  ( 38 «.) ٍۀَـنیِِزب ٍتاجِّرَبَتُم  َْریَغ  َّنَُهباِیث  َنْعَـضَی  ْنَأ  ٌحانُج 

َْنیَذُْؤی الَف  َْنفَْرُعی  ْنَأ  ینْدَأ  َِکلذ  َّنِِهبِیبَالَج  ْنِم  َّنِْهیَلَع  َنِینُْدی  َنِینِمْؤُْملا  ِءاِسن  َو  َِکتاَنب  َو  َکِجاوْزَِأل  ُْلق  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  : » تسا نینچ  دننکیم ،
رتورف دوخرب  ار  دوخ  رداچ ) يرـسور و   ) ياهشـشوپ وگب : نانمؤم  نانز  هب  تنارتخد و  ناـنز و  هب  ربماـیپ ، يا  ًاـمیِحَر . ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناـک  َو 

، لاح نیا  اب  ( 39 .) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  ادخ  و  تسا ؛ رتکیدزن  طایتحا ) هب  ، ) دنوشن تیذا  دندرگ و  هتخانش  هک  نآ  يارب  نیا  دنریگ .
تدـش اب  دراد  هفیظو  یمالـسا  مکاح  تروص ، نیا  رد  دـنهد . همادا  نمؤم  نانز  تیثیح  کته  هب  شابوا  لزارا و  زا  یهورگ  تسا  نکمم 

تسین و یقالخا  هیـصوت  کی  اهنت  ناوناب  يارب  تمحازم  مدـع  شـشوپ و  ظفح  هلأسم  نیاربانب ، دـنک . دروخرب  لد  رامیب  دارفا  نیا  اب  مامت 
َُّمث ْمِِهب  َکَّنَیِْرُغَنل  ِۀَنیِدَْملا  ِیف  َنوُفِجْرُْملا  َو  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  َو  َنوُِقفانُْملا  ِهَْتنَی  َْمل  ِْنَئل  : » دیآیم رامش  هب  یتموکح  یمالـسا و  یمکح 

دوجو هب  ینارگن  رهش  رد  هک  یناسک  نالدرامیب و  ناقفانم و  رگا  ًالِیتْقَت ؛ اُولُِّتق  َو  اوُذِخُأ  اوُفُِقث  امَْنیَأ  َنِینوُْعلَم  ًالِیلَق *  َّالِإ  اهِیف  َکَنوُرِواُجی  ال 
یتدـم زج  ات  مینکیم  طلـسم  نانآ  رب  تخـس  ار  وت  تخیگنا و  میهاوخ  رب  اهنآ  هیلع  ار  وت  ام  دـنرادنرب ، تسد  دوخ  ياهراک  زا  دـنروآیم ،
دنهاوخ هتـشگ  یتخـس  هب  ریگتـسد و  دـنوش  تفای  اجک  ره  دـندیدرگ و  رود  ادـخ  تمحر  زا  دـننکن ؛ یگدـنز  وت  یگیاـسمه  رد  كدـنا 
ششوپ هفسلف   - 2 هچ ؟ ینعی  نآ  ندرک  کیدزن  تسیچ و  باـبلج »  - » 1 دـیامنیم : هّجوت  لباق  مهم  بلطم  هس  تایآ ، نیا  رد  ( 40 «.) دش

هّجوت اب  هچنآ ، دراد . دوجو  رظن  فالتخا  بابلج  موهفم  رد  تسا ؟ هدش  هیصوت  یـششوپ  عون  هچ  ( 41) محازم دارفا  تازاجم  یمالسا 3 - 
هب رتحیحص  ( 45) یبطرق دننام  ّتنس  لها  و  ( 44) یناشاک ضیف  و  ( 43) ییابطابط همالع  دننام  هعیش  نارـسفم  راتفگ  و  ( 42) تغل بتک  هب 
هک هدش  تیاور  دوعـسم  نبا  ساّبع و  نبا  زا  رامخ . يرـسور و  هن  تسا  دننام  رداچ  یـششوپ  هفحلم و  بابلج »  » هک تسا  نآ  دسریم ، رظن 
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خیـش دننام  گرزب  نارـسفم  هک  روط  نامه  ًانمـض  دناشوپیم . ار  ندب  همه  هک  تسا  ياهچراپ  داشگ و  سابل  بابلج  سپ  تسا . ابع  روظنم 
« هعنقم  » ای رامِخ »  » ار اهنآ  هک  کچوک  ياهیرـسور  دوب : لومعم  نانز  يارب  يرـسور  عون  ود  هتـشذگ  رد  دـناهدومرف ، یـسربط  یـسوط و 

نیا اب  ناـنز  دـمآیم . رامـش  هب  هناـخ  نوریب  صوصخم  هک  گرزب  ياهیرـسور  و  دـندرکیم ؛ هدافتـسا  نآ  زا  هناـخ  رد  ًـالومعم  دـندیمانیم و 
وم و دراد ، تهابـش  نیزورما  رداچ  هب  تسا و  رتکچوک  ءادر »  » زا رتگرزب و  هعنقم »  » زا دـشیم و  هدـناوخ  باـبلج  هک  گرزب  يرـسور 
اب ندرگ  رـس و  هرهچ و  ندیـشوپ  زا  هیانک  ّنهبیبالج - » نم  ّنهیلع  نیندی   - » بابلج نتخاس  کیدزن  ( 46 .) دندناشوپیم ار  دوخ  ندب  مامت 
ار ناشرکیپ  همه  ودشاب  هتشاد  یمـسر  یتافیرـشت و  هبنج  اهنت  وتنام )  ) گرزب ياهشوپ  ور  ای  رداچ  هک  دشابن  نانچ  ینعی  ( 47 .) تسا نآ 

مرحمان ياهمشچ  هاگن  زا  دنتـسین ؛ هناگیب  نادرم  اب  ترـشاعم  زا  زیهرپ  لها  دهد  ناشن  هک  دنـشوپب  رداچ  نانچ  دنرادن  قح  نانز  دناشوپن .
دنریگ و دوخ  رب  ار  ناشهماج  تبقارم  اب  ناوناب  دـهدیم : نامرف  نآرق  دـنوشیم . هدرمـش  ( 48 «) تایراع تایـساک   » قیداصم زا  دنزیهرپیمن و 

یـششوپ نآ  ینعی  تسا ؛ رما  نیمه  رگنایب  زین  هیآ  ینایاپ  لیلعت  دـنیآیم . رامـش  هب  ظفح  فاـفع و  لـها  دـهد  ناـشن  اـت  دـننکن  اـهر  ار  نآ 
لاعتم دنوادخ  دراد ؟ ترورض  ششوپ  ارچ  . 2 ( 49 .) دزاسیم دیمون  ار  نالدکاپان  دـنکیم و  داجیا  شابرود  دوخ  هب  دوخ  هک  تسا  بولطم 
هلیسو نیدب  : » دناهدرک انعم  نینچ  ار  هیآ  نیا  یخرب  َْنیَذُْؤی ». الَف  َْنفَْرُعی  ْنَأ  ینْدَأ  َِکلذ  : » دیامرفیم یمالسا  ششوپ  ترورض  تلع  هرابرد 

نایم زا  یگدرب  هلأسم  هک  رـضاح  رـصع  رد  نیاربانب ، دـنوشیمن . ور  هب  ور  ناناوج  بیقعت  رازآ و  اب  سپ  زینک ؛ هن  دـندازآ  دـنوشیم  هتخانش 
نز یتقو  هک  تسا  نآ  تقیقح  تسین . اور  زین  نازینک  رازآ  تمحازم و  داـجیا  ( 50 :) تفگ دیاب  یلو  دوشیم ؛ یفتنم  زین  مکح  نیا  هتفرگ ،
رد ار  وا  تیثیح  کته  تأرج  نامحازم  نادـساف و  دـنک ، تیاعر  ار  ینماد  كاپ  فافع و  بناج  دور و  نوریب  هناخ  زا  راقو  اـب  هدیـشوپ و 

ةأرملا : » تسا هدـمآ  تایاور  رد  دـننیبیمن . بسانم  يراکـش  ار  میرح  ياراد  درف  دـندرگیم ، راکـش  یپ  رد  هک  ینالد  رامیب  دـنباییمن . دوخ 
نوصم نیچلگ  تسد  دـید و  زا  درادـن ، ساپ  ار  وا  ناـبغاب  رگا  دـیدرتیب  تسا ». فیرظ  یلگ  هخاـش  اـی  هناـحیر  نوچمه  نز  ( 51 (؛ هناحیر
ِلاْثمَأَک : » دـنکیم هیبشت  فدـص  رد  هدیـشوپ  بوجحم و  دـیراورم  هب  دـنراد ، ياج  تشهب  رد  هک  ار  لآ  هدـیا  نانز  میرک ، نآرق  دـنامیمن .

رارق هژیو  یـششوپ  رد  ناشورف  رهاوج  هک  ناجرم  توقای و  نوچ  یلیـصا  تارهاوج  هب  ار  اهنآ  هاـگ  نیا ، رب  نوزفا  ( 52 .«) ِنُونْکَْملا ُِؤلْؤُّللا 
(53 .) دنکیم هیبشت  دریذپن ، یتساک  ناشردق  شزرا و  دنریگن و  رارق  نآ  نیا و  سرتسد  رد  یناسآ  هب  یلَدـَب  تارهاوج  نوچمه  ات  دـنهدیم 

تانکس تاکرح و  : » دیامرفیم هراب  نیا  رد  يرهطم  دیهش  داتسا  دنیزگیم . رب  ار  ریـسفت  نیمه  ( 54) ییابطابط همالع  موحرم  ساسا ، نیا  رب 
، هدب نم  هب  ار  تلد  دیوگیم : ینابزیب  ِنابز  هب  تسا و  راد  انعم  نز  نتفگ  نخس  نتفر ، هار  سابل ، عضو  یهاگ  تسا . رادنابز  یهاگ  ناسنا 

دیاب هتبلا  ( 55 .«) تسا هاتوک  میرح  نیا  زا  ضّرعت  تسد  دیوگیم : ینابزیب  نابز  اب  سکع ، رب  یهاگ  نک ؛ بیقعت  ارم  شاب ، نم  يوزرآ  رد 
هجوـت درم  شـشوپ  هب  رتـمک  هدرک و  فوـطعم  نز  باـجح  رب  ار  رظن  هطقن  شـشوپ ، هب  طوـبرم  ياههتـشون  رتـشیب  نونکاـت  درک  فارتـعا 
نادرم شـشوپ  یلو  تسا . یگتفیـش  رهظم  درم  ییابیز و  لامج و  رهظم  نز  هک  ارچ  تسا  یعیبط  يداع و  رما  کی  نیا  هتبلا  هک  دناهدومن 
هجوت درم  نز و  ششوپ  هرابرد  هعماج  يرادیاپ  تابث و  يارب  مالسا  ورنیازا  تسا . تیمها  زئاح  یعامتجا  یگنهرف ، فلتخم  داعبا  رد  زین 

امـش يارب  یـسابل  مدآ ! نادنزرف  يا  اشیر ؛ مکتاءوس و  يراوی  اسابل  مکیلع  انلزنا  دـق  مدآ  ینب  ای  : » دـیامرفیم لاعتم  دـنوادخ  هدومن  رایـسب 
لق : ) دـیامرفیم نادرم  قح  رد  لاعتم  دـنوادخ  (. 26 فارعا /  ، ) تسامـش تنیز  يهیام  دناشوپیم و  ار  امـش  تروع )  ) مادـنا هک  میداتـسرف 

فاـفع دـنریگ و  ورف  ناـمرحمان ) هب  هاـگن  زا   ) ار دوخ  ياـهمشچ  وـگب  ناـنمؤم  هب  ( » مهجورف اوـظفحی  مهراـصبا و  نم  اوّـضغی  نینمؤـملل 
نظفحی ّنهراـصبا و  نم  نضـضغی  تاـنمؤملل  لـق  و  : ) دـیامرفیم زین  ناـنز  قح  رد  و  ( . 30 روـن /   ، ) M «} دـننک ظـفح  ار  دوخ  تروع ) )

،M «} دـننک ظفح  ار  شیوخ  تروع )  ) ناماد دـنریگ و  ورف  دولآ ) سوه  هاگن  زا   ) ار دوخ  ياهمشچ  وگب  ناـمیا  اـب  ناـنز  هب  و  ( » ّنهجورف
تروص و رـس و  زج  هب   ) مرحمان درم  ندـب  هب  دـیابن  نز  دـناهدومرف  اهقف  . 1 دیامنیم : يرورـض  هتکن  دنچ  رکذ  اتـسار  نیا  رد  (. 31 رون /  )

مارح مرحمان  درم  ندـب  هب  نز  هاگن  تسا  نکمم  . 2 تسا . هدـش  نایب  دوخ  ياج  رد  هک  دراد  یعطق  لیلد  مکح  نیا  دـنک و  هاـگن  ندرگ )
یلو تسا  مارح  توهـش  يور  زا  نز  ياهتسد  تروص و  هب  درم  هاگن  هک  هنوگ  نامه  دشابن  بجاو  درم  يوس  زا  نآ  شـشوپ  یلو  دشاب 
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شـسرپ نیا  نونکا  دـندرگ . نایامن  یمومع  عماجم  رد  هاتوک  نیتسآ  سابل  اب  دـنناوتیم  نادرم  . 3 تسین . بجاو  نز  يوـس  زا  نآ  شـشوپ 
یعرـش رظن  زا  ایآ  دننکیم ، هاگن  شندـب  هب  تذـل  دّـمعت و  يور  زا  نانز  دـنادب  دـیآ و  نوریب  تیعـضو  نیا  اب  يدرم  رگا  هک  دـیآیم  شیپ 

يانبم دنتسم و  نیرتیلصا  دناهتفگ . نخس  زاوج  زا  ياهدع  هداد و  تمرح  هب  اوتف  یخرب  تسا . حرطم  اجنیا  رد  رظن  ود  هدش ؟ هانگ  بکترم 
هداـیپ ققحت و  هنیمز  سک  ره  هک  تسا  نیا  هدـعاق  ياـنعم  دراد . یناوارف  دربراـک  هقف  رد  هک  تسا  مثا » رب  هناـعا   » یهقف هدـعاق  مکح  نیا 

هک دـنرادیم  راهظا  عجارم  یخرب  لباقم  رد  تسا . راکهانگ  نآ  يهدـنهد  ماجنا  دـننام  زین  دوخ  دزاس . مهارف  يرگید  يارب  ار  هاـنگ  ندـش 
دنچ تکرـش  يراکمه و  ینعی  مثا » رب  نواعت  . » تسا توافتم  رگیدـکی  اب  ود  نیا  مثا » رب  هناعا   » هن هدوب  مثا » رب  نواـعت   » تسا مارح  هچنآ 

سابل اب  نادرم  رگا  دـناهتفگ  عجارم  یخرب  تهج  نیمه  هب  دـنهد . ماجنا  ار  نآ  میقتـسم  روط  هب  یگمه  هک  ياهنوگ  هب  هانگ  ماجنا  رد  رفن 
هب رگا  اما  دوشیم . هدایپ  شقح  رد  یهقف  هدعاق  هدیدرگ و  هانگ  کیرـش  دننک ، هاگن  وا  هب  نانز  هک  نیا  دصق  هب  دـنیآ  نوریب  هاتوک  نیتسآ 

لابتوف يزاب  هب  اهكراپ  نابایخ و  رد  هک  یناناوج  هب  تسا  لکشم  دارفا  هزیگنا  صیخشت  هک  اجنآ  زا  و  درادن . یلاکشا  دشابن ، هزیگنا  نیا 
دـش هتفگ  هچ  نآ  ساـسا  رب  دوشیمن . زرحم  فورعم  هب  رما  بوجو  دنتـسه . لوغـشم  يراوس  هخرچود  هب  اـههداج  رد  اـی  هدوـب و  لوغـشم 

نالوئسم یلو  دنک . لمع  دوخ  دیلقت  عجرم  رظن  هب  دیاب  سک  ره  تسا و  توافتم  نادرم  هاتوک  نیتسآ  سابل  شـشوپ  هرابرد  عجارم  ياوتف 
یطیارش و  دنیامن . عضو  دوخ  يهدودحم  يارب  دنراد  رظن  رد  هک  یحلاصم  قبط  ار  یتاررقم  دنراد  قح  سرادم و ... ناریدم  اههاگـشناد و 

دناهدومن لمع  عرـش  رظن  فالخ  رب  هدرک و  مارح  ار  یلالح  هک  تسین  ینعم  نآ  هب  راک  نیا  و  دـنیامن . ررقم  نایوجـشناد  سابل  عون  يارب 
و دوش . باـنتجا  یـصخش  ياههقیلـس  لاـمعا  طـیرفت و  طارفا و  زا  دـیاب  هتبلا  تسا . ظوـفحم  هعوـمجم  ره  تیریدـم  يارب  قـح  نیا  هکلب 
. ددرگ نییعت  تاررقم  دودـح و  هعومجم  یناور  شمارآ  ملاس و  ياضف  داجیا  روظنم  هب  اهنت  و  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  هعومجم  لک  حـلاصم 
رب ندب  شـشوپ  ینادمه : يرون  هللاتیآ  لضاف ـ  هللاتیآ  ینیمخ ـ  ماما  مینکیم : بلج  عجارم  یخرب  تائاتفتـسا  هب  ار  امـش  هجوت  نایاپ  رد 
(. هلئـسم 51 حاکنلا ، ماکحا  هیـشاح ، یقثولا ، ةورعلا  ، ) دـننکیم هاگن  وا  هب  تذـل  دّـمعت و  يور  زا  نانز  دـنادب  دـنچ  ره  تسین  بجاو  درم 
زا نانز  دنادب  رگا  یلو  تسین  بجاو  درم  رب  ندب  ششوپ  یناسارخ : دیحو  هللاتیآ  یکارا و  هللاتیآ  یناگیاپلگ ، هللاتیآ  ییوخ ، هللاتیآ 

ماـکحا هیـشاح ، یقثولا ، ةورعلا  ، ) تسا بجاو  اـپ  ندرگ و  اهتـسد ، تروص ، زج  هب  نآ  شـشوپ  دـننکیم  هاـگن  وا  هب  تذـل  دّـمعت و  يور 
تسا بجاو  طایتحا  تجهب : هللاتیآ  یناسارخ .) دیحو  هللاتیآ  رضحم  زا  ءاتفتسا  هلأسم 1068 و  ج 2 ، دابعلا ، ۀیاده  هلئسم 51 و  حاکنلا ،

مارح رب  کمک  دنچ  ره  دناشوپب  مرحمان  ربارب  رد  تروص ) رـس و  دننام  تسا  زاب  بلاغ  روط  هب  هک  يدراوم  زج  هب   ) ار دوخ  ندـب  درم  هک 
هدافتسا مراکم : هللاتیآ  يربهر ، مظعم  ماقم  هلأسم 1933 و 1937 .) لئاسملا ، حیـضوت  (، ) دننکیم هاگن  وا  هب  دنادن  دنچ  ره  ینعی   ) دشابن

س ج 1 ، تاءاتفتسا ، ، ) دوشیم بترتم  نا  رب  یصاخ  دسافم  مینادب  هک  يدراوم  رد  رگم  درادن  یلاکشا  نادرم  يارب  هاتوک  نیتسآ  سابل  زا 
رد هاتوک  نیتسآ  سابل  اـب  هک  نمؤم  يارب  تسین  راوازـس  يزیربت : هللاتیآ  يربهر .) مظعم  ماـقم  تاءاتفتـسا  رتفد  مراـکم و  هللاتیآ  ، 834
دنک نت  رب  راد  نیتسآ  سابل  درم  هک  تسا  بجاو  طایتحا  یفاص : هللاتیآ  يزیربت .) هللاتیآ  تاءاتفتـسا  رتفد  ، ) دوش رهاظ  یمومع  عماجم 

ششوپ نوماریپ  عجارم  رظن  فالتخا  تسناد  دیاب  هتبلا  ص 1722 .) ج 2 ، ماکحالاعماج ، ، ) تسا مرحمان  نانز  هاگن  ضرعم  هک  ییاـج  رد 
رد هاتوک  نیتسآ  سابل  اب  ناناوج  هچنانچ  دـنراد  قافتا  همه  هنرگ  دـشاب و  هتـشادن  هارمه  هب  ياهدـسفم  هنوگچـیه  هک  تسا  ياـج  رد  درم 

تیناسنا . 1 اهتشون :  یپ  دشابیم . مارح  اهسابل  عون  نیا  ندیـشوپ  دنیامن ، داجیا  هعماج  ياضف  رد  ياهدسفم  دنوش و  رهاظ  یمومع  عماجم 
هروس . 4 و 60 .  59 (: 33  ) بازحا و 59 ؛ و 30   31 (: 24  ) رون هروـس  . 3 . 80 (: 16  ) لحن . 2 ص 129 . يوفطـصم ، یمالـسا ، هاگدید  زا 
خیرات حالطصا  رد  . 6 یشرق . ربکا  یلع  دیس  نآرق ، سوماق  یناهفصا و  بغار  نآرقلا ، بئارغ  یف  تادرفملا  ك : ر . . 5 . 26 (: 7  ) فارعا

.7 تسا . یمالسا  شـشوپ  صوصخ  رد  هک  رون  هروس  تایآ  هن  تسا  نیا  دوصقم  تسا  هدمآ  باجح  هیآ   » مان اج  ره  یمالـسا ، ثیدح  و 
زگره یلو  تسا ؛ هتفر  راک  هب  میرک  نآرق  رد  راب  تفه  باـجح  هژاو  . 9 ص 74 . يرهطم ، یضترم  باجح ، هلأسم  . 8 . 53 (: 33  ) بازحا

و  ) مارآ دـمحا  نامجرتم  تنارود ، لـیو  ندـمت ؛ خـیرات  . 11 ص 73 . باـجح ، هلأـسم  . 10 تسین . حلطـصم  یمالـسا  ِباجح  ياـنعم  هب 
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لیذ يرشخم ) ز   ) فاّشک و  یـسربط )  ) نایبلا عمجم  ریـسافت  ك : ر . . 13 ص 22 . باجح ، هلأسم  . 12 ص 433 و 434 . ج 1 ، نارگید ،)
.403 ص 401 -  ج 17 ، هنومن ، ریسفت  ك : زین ر . ص 73 . باجح ، هلأسم  . 15 . 33 (: 33  ) بازحا هروس  . 14 رون . بازحا و 60  تایآ 33 
رب نآرق  حیرـص  ّصن  هکنیا  هچ  تسا ؛ نیبم  نید  تایرورـض  زا  هکلب  تسین ؛ هقف  تایرورـض  زا  ًافرـص  یمالـسا ، باجح  نوناق  لصا  . 16
یف نایبلا  عمجم  . 17 دـشاب . دـیدرت  لحم  تشادرب و  فالتخا  ياج  ات  تسین  نآ  رب  لـیلد  نآرق  تاـیآ  روهظ  اـهنت  دـهدیم و  یهاوگ  نآ 

ص 125 باجح ، هلأسم  . 19 ص 361 . یناهفصا ، بغار  نآرقلا ؛ بیرغ  یف  تادرفملا  . 18 ص 216 . ، 8 ج 7 -  یسربط ، نآرقلا ، ریسفت 
عمجم ص 159 ؛ نآرقلا ، بـئارغ  یف  تادرفملا  . 22 ص 129 . باجح ، هلأـسم  . 21 و 217 . ص 216  نایبلا ، عمجم  ریـسفت  . 20 . 128 - 

نبا لاق  . ) ص 217 ناـیبلا ، عمجم  . 26 ص 179 . ج 23 ، ریبکلا ، ریـسفتلا  . 25 نامه . . 24 ص 217 . ناـیبلا ، عمجم  . 23 ص 217 . نایبلا ،
هلأسم . 28 و 431 . ص 430  ج 3 ، یناـشاک ، ضیف  یفاـصلا ، ریـسفت  ك : ر . . 27 اهفلاوس .) اهبئارت و  اهردـص و  اهرعـش و  یّطفت  ساـّبع :
یفرعم ار  ییاهتنیز  هیآ  نیا  رد  لاعتم  يادـخ  دـیامرفیم : فارعا  هروس  هیآ 32  ریـسفت  رد  هر ) ) یئابطابط همالع  . 29 ص 131 . باجح ،

هک تسا  نشور  و  تسا ؛ هدرک  مهلم  اهنآ  زا  هدافتسا  لامعتـسا و  اهتنیز و  نآ  دوجو  هب  ًاترطف  ار  نانآ  داجیا و  ناگدنب  يارب  هک  دنکیم 
رد یتسیزهب  نییآ  . 30 ص 79 ) ج 8 ، نازیملا ، ك : ر . . ) دنکیمن ماهلا  تسا ، نآ  دـنمزاین  ناسنا  ياقب  دوجو و  هک  ییاهزیچ  هب  زج  ترطف 
 - 12 و 91 5 و 10 -  ص 3 -  یـسلجم ، رقابدمحم  نیقتملا ، ۀیلح  . 31 ص 57 . كاشوپ ،) سنج   ) ج 1 يدابودرا ، روبص  دمحا  مالـسا ،

.147 ص 146 -  باجح ، هلأسم  . 35 . 31 (: 24) رون هروس  . 34 . 33 (: 33) بازحا هروس  . 33 ص 673 . ، 3 ج 4 -  نایبلا ، عمجم  . 32 . 107
هروس . 39 . 60 (: 24  ) رون هروس  . 38 ص 140 . ج 14 ، یلماع ، رح  هعیشلا ، لیاسو  . 37 ص 430 و 431 . ج 3 ، یفاصلا ، ریسفت  ك : ر . . 36

رما داشرا و  زا  دعب  تسا و  دیدش  رایسب  مالـسا  رظن  زا  دارفا  هنوگ  نیا  تازاجم  . 41 60 و 61 . (: 33  ) بازحا هروس  . 40 . 59 (: 33) بازحا
هلأسم (؛ دـنوش دـیعبت  یمالـسا  هعماج  زا  دـیاب  دـنرادنرب ، تسد  شیوخ  تشز  لمع  زا  نالدرامیب  نیا  هچنانچ  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب 

. دـندرگیم مادـعا  نآرق  مکح  هب  دـنریگیم و  ياج  یمالـسا  تموکح  اب  ناـبراحم  فیدر  رد  رارمتـسا ، تروص  رد  و  ص 164 ) باجح ،
ص 41 و ج 2 ، یشرق ، نآرق ، سوماق  ص 158 و 159 ؛ باجح ، هلأسم  ك : ر . . 42 ص 361 و 362 ) ج 8 ، نآرقلا ، ریـسفت  یف  نازیملا  )

نم عسوا  بوث  بابلجلا   » ای عساولا » باوثلاوأ  صیمقلا  بابلجلا :  » هب ریبعت  دـننام  دـناهدرک ؛ رکذ  ار  تغل  لها  تاـملک  اـهباتک  نیا  . ) 42
یّطغیف ةأرملا  هب  لمتشت  بوث  وه  . ) ص 361 ج 16 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  . 43 اهردص ) اهسأر و  ةأرملا  هب  یّطُغت  ءاّدرلا  نود  رامخلا 
هرابرد . 46 ص 156 . ج 14 ؛ یبطرق ، نآرقلا ، ماـکحأل  عماـجلا  . 45 ص 203 . ج 4 ، یناشاک ، ضیف  یفاـصلا ، ریـسفت  . 44 اهندب ) عیمج 

؛ دنشوپیم نآ  اب  ار  دوخ  يور  رـس و  دنوریم ، لزنم  زا  جراخ  هب  يراک  يارب  هک  یماگنه  ناوناب  هک  یـصاخ  يرـسور  نآ  دناهتفگ : بابلج 
، نایبلا عمجم  ص 361 ؛ یسوط ج 8 ، نآرقلا ، ریـسفت  یف  نایبتلا  « ) ۀجاحل تجرخ  اذا  اههجو  اهـسأر و  یّطفی  يذلا  ةأرملارامخ  بابلجلا  »
، دناهنهرب عقاو  رد  یلو  دنتسه  هدیشوپ  ًارهاظ  هک  ینانز  . 48 ص 361 . ج 16 ، نازیملا ، ص 580 ؛ نایبلا ، عمجم  . 47 ص 578 ) ، 7 ج 8 - 
، تایراع تایـساک  ءاسن  سانلا و  اهب  نوبرـضی  رقبلا  بانذأک  طایـس  مهعم  موق  امهرأ  مل  رانلا  لها  نم  نافنـص  (ص :) هّللا لوسر  نع  يور 
ص 160 و 161. باجح ، هلأسم  . 49 ص 259 ) ج 2 ، يرهش ، ير  ۀمکحلا ، نازیم  ....« ) ۀلئاملا تُخبلا  ۀمنسأک  ّنهـسؤر  تالئام ، تالیمم 

یگدرتسگ هب  فاـفع  هرتسگ  . 53 . 23 (: 56) هعقاو هروس  . 52 ص 120 . ج 14 ، ۀعیـشلا ، لئاسو  ص 19 51 . باجح ، یـسانشبیسآ  . 50
هلأسم . 55 ص 361 . ج 8 ، نازیملا ، . 54 ص 117 . ش 12 ، نانز ، یعامتجا  یگنهرف  ياروش  ناـنز ، باـتک  يرماـع ، هدـیمح  یگدـنز ،

ص 163. باجح ،

باجح رداچ و 

نیمه هب  و  تسین .  یکـش  تسا ,  هدرک  قلخ  هبذاجرپ  فیطل و  يدوجوم  ار  وا  دنوادخ  دراد و  هک  یـصاخ  عضو  رطاخ  هب  نز  هک  نیا  رد 
ود دوخ  میرح  نامه .  یقروا 2. (پـ ظفح اب  نز  دناشوپب )(. ار  شدوخ  مرحمان ,  دارفا  لباقم  رد  تسا  هتـساوخ  وا  زا  لاعتم  دـنوادخ  تهج 
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ینکـش میرح  ینارچ و  مشچ  زا  مرحماـن  درف  دراد ;2  یم  نوصم  ظوفحم و  هناـگیب  زواـجت  ضرعت و  زا  ار  دوـخ   1 دـهد : یم  ماجنا  راک 
رب ینکـش  میرح  زا  ار  نارگید  مه  هدرک و  ظفح  ار  شدوخ  مه  نز  سپ  دوب . دهاوخ  یتبثم  زایتما  وا  يارب  هلئـسم  نیمه  هتـشادرب و  تسد 

طقف باجح  هک  میتسین  بلطم  نیا  نایب  ددص  رد  ام  دوش . روظنم  شیارب  باوث  ود  هک  تسا  نیا  ینز  نینچ  قح  سپ  تسا .  هتـشاد  رذـح 
دناشوپب رت  شیب  ار  دوخ  نز  هچ  ره  تسا .  یلامتحا  ياه  هدافتـساءوس  زا  نز  تّینوصم  ءهراـبرد  اـم  نخـس  دوش ; یم  هصـالخ  رداـچ  رد 
يزورما ءهعماج  رد  نانز  زا  یضعب  هدوبن .  لکش  نیا  هب  هعماج  عضو  دیاش  مالساردص  نارود  رد  تفر .  دهاوخ  رتالاب  شتینوصم  دصرد 

اب هدناشوپن و  ار  ناشدوخ   1 دنهد : یم  ماجنا  هانگ  ود  ینانز  نینچ  دنوش . یم  راکشآ  نابایخو  هچوک  رد  هدرک ,  كزب  يا  هدننز  لکش  هب 
يرایـسب نایناریا و  باجح  یّلم  ءهناشن  رداچ  هزورما  دنا . هدش  نارگید  فارحنا  طوقـس و  ثعاب  دـنا ; ج 2  هدرک  تفلاخم  باجح  لصا 

یبنجا و ءهدافتسا  ءوس  هار  تسا  نکمم  هک  اج  نآ  ات  دنک  یم  یعس  شوهاب  نیدتم و  ناملـسم و  نز  تسا .  اهروشک  ریاس  نانز  زا  رگید 
يرسور وتنام و  اب  هک  ینز  دناشوپ . یم  يواسم  لکـش  هب  ار  شمادنا  مامت  هک  دننیزگ  یم  رب  نیا  يارب  ار  رداچ  ددنببدوخ و  رب  ار  مرحمان 

دناوت یمن  یلو  دشاب , دقتعم  یبهذم و  ناسنا  دنچ  ره  دنک , هدافتسا  دنت  نشور و  ياه  گنر  زا  رگا  ًاصوصخ  دیآ , یم  نابایخ  هب  راولشو 
شقن نآ  رد  سابل  هک  يا  هعماج   . تسا هدش  بلط  عونت  يزورما  ءهعماج  هنافسأتم  دشاب . رود  هب  نامیا  تسس  دارفا  ياهزیرگ  بیقعت و  زا 

ظیلغ و ياه  شیارآ  اب  يزورما  نارـسپ  نارتخد و   . تسا هاگن  بلج  یـشورف و  رخف  ءهلیـسو  يزورما  ءهعماج  رد  سابل  درادـن . ار  باجح 
اب یـسک  رگا  هک  تسین  نیا  نخـس  نیا  زا  دوصقم  دنناشک . یم  یهارمگ  هب  ار  نارگید  مه  دوخ و  مه  دـنوش و  یم  رهاظ  عامتجا  رد  دـنت 
هک یحیحصان  كرد  تلع  هب  ام  موصعم  ِنارتخد  زا  يرایسب  هکلب  دراد , يدوصقمو  فده  ًامتح  دمآ , نابایخ  هب  يرسور  ای  هعنقم  وتنام و 

يریگ تخـس  مرتحم !  رهاوخ  دـننک . یم  دـیلقت  ار  نارگید  راتفر  تمواقم و  دوخ  بصعتم  ناردامو  ناردـپ  لباقم  رد  دـنراد , باـجح  زا 
امـش هب  ار  دوخ  ساسحا  رت , میالم  يراتفر  ایو  یقطنم  هار  زا  دـنناوت  یم  ناشیا  هچ  رگا  تسا ,  بوخ  رداچ  اـب  باـجح  هب  تبـسن  يردـپ 

درخبان دارفا  توهـش  جییهت  بجوم  راقو , اب  ریاغم  تکرح  هنوگره  هک  ساسح ـ  ِلاس  نس و  نیا  رد  تسا  بوخ  لاح  ره  رد  دننک . لقتنم 
, دنتسین راکایر  دنارذگ , یم  رس  رب  رداچ  هک  يدارفا  دینک . مهارف  دوخ  يارب  ییالابرطاخ  تینما  دیشاب و  دوخ  بظاوم  رت  شیب  دوش ـ  یم 

نارگید رظن  رد  نوچ  دنورب , دجـسم  هب  دیابن  مدرم  سپ  دوش , ایر  بجوم  يزیچ  نینچ  رگا  دـندنب . یم  ار  دوخ  رب  هدافتـسا  ءوس  هار  هکلب 
قطنم نیا  دـنناوخن ! زامن  دـیاب  دوب و  دـهاوخ  ییاـیر  زین  اـه  نآ  ندـناوخ  زاـمن  دوش , یماـیر  نوچ  و  دـنیآ , یم  رظن  هب  ینمؤم  ياـه  مدآ 

قح تدابع  نوچ  دنک , یم  تدابع  ادخ  يارب  دناوخ  یم  سرد  ادخ  يارب  دنک , یم  یگدـنز  ادـخ  يارب  ناسنا  تسین .  یتسرد  حـیحص و 
میناوخ 3ي  ارهز ءهمطاف  ترضح  یناگدنز  خیرات  رد  تسا .  ینید  بصعت  يزوسلد و  رطاخ  هب  طقف  ناتردپ  يریگ  تخس  سپ  تسا .  وا 

یتح هتـشادرب و  زور  نآ  باـجح  اـی  رداـچ و  زا  رتارف  ماـگ  کـی  ترـضح  سپ  دـیدن . یمرحماـن  یبنجا و  چـیه  ار  ترـضح  تروص  هک 
هک هتفرگ  ياپ  هدیقع  نیا  مدرم  زا  يرایسب  رد  دراد و  باجح  زا  یصاخ  یقلت  زرط  هعماج  هک  نونکا  سپ  دندناشوپ . یم  ار  دوخ  تروص 

ناشیادرفء هدافتسا  تام و  نیگنس و  گنر  اب  هعنقم  وتنام و  زا  هدافتسا  رداچ و  نتشادرب  اب  یـضعب  دوش , یمن  فیرعت  رداچ  ابطقف  باجح 
یل راولـش  هب  لیدـبت  هداسراولـش  رت و  هاتوک  یمک  وتنام  رگا  الاح  هک  نیلت  نیا  اب  دـعب  ياهزور  رد  يرـسور و  نشور و  گنر  اب  وتناـم  زا 
زاب دـشابن , اپ  رد  باروج  دورب و  بقع  هب  یمک  يرـسور  رگا  دـعب  و  تسه .  شیاجرـس  باـجح  هک  یلاـح  رد  دراد , یلاکـشا  هچ  دـش ,

رب رس  زا  رداچ  یگداس  هب  هک  یسک  دننک . یمزاب  یگنهرف  مجاهت  دورو  يارب  ار  هار  دشخب , یم  مالـسا  ار  اه  نیا  تسین و  یمهم  عوضوم 
ناونع هب  رداـچ  زا  دـهاوخن  یـسک  رگا  سپ  دـنک . یم  باـجح  عفر  دوخ  زا  رت  شیب  رود  نادـنچ  هن  يا  هدـنیآ  رد  یگداـس  هب  دراد , یم 

. دیـشاب شوه  هب  یمارگ ,  رهاوخ  دناشوپب . مرحمان  زا  ار  ندبرداچ  دـننام  هک  دـنک  هدافتـسا  یبسانم  سابل  زا  دـیاب  دـنک , هدافتـسا  باجح 
زا تسا  دیما  تسا .  هدـش  هدرتسگ  هعماج  رد  نارـسپ  نارتخد و  موصعم  ياه  هرهچزا  هدافتـسا  ءوس  بلج و  يارب  یناوارف  ياه  ماد  زورما 

تـسد زامن  ندـناوخ  زا  ردام  ای  ردـپ و  اب  تجاجل  رطاخ  هب  دـینک و  مهارف  ار  هداوناـخ  دوخ و  شمارآ  بابـسا  هدوب و  رود  هب  اـه  ماد  نیا 
. دناوخب لد  رد  هراشا و  اب  دنچ  ره  تسین ,  طقاس  زامن  تسا ,  ندش  قرغ  لاح  رد  هک  يدرف  زا  یتح  تسا و  نید  نوتس  زامن  هک  دیـشکن 
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باتک ءهعلاطم  زا  ًاصوصخ  . دینک هعلاطم  رتشیب  هنیمز  نیا  رد  تسا  بوخ  دیناوخب . راب  دـنچ  ناوارف  ءهلـصوح  اب  ار  همان  باوج  میراودـیما 
امش هب  هقالع  رطاخ  هب  دننک , یم  تبحص  دنت  رگا  دنتـسهامش و  هاوخریخ  ردام  ردپ و  دیـشاب  نئمطم  دییوج و  هرهب  يرهطم  دیهـش  داتـسا 

دیشوکب دینیشنب و  تبحص  هب  نانآ  اب  ینأت  شمارآ و  اب  تسا  بوخ  اذل  . دشابن دیفم  نات  هدنیآ  يارب  امش  باختنا  دنـسرت  یم  اریز  تسا , 
. دینک باختنا  تسا ,  امش  تحلصم  هب  هچ  نآ 

رترب باجح  نتشاد  يارب  هدننک  عناق  لیالد 

کیرحت و بجوم  دناشوپب و  ار  چم ) ات  اهتسد   ) نیفک هجو و  زا  ریغ  هک  یسابل  ره  هکلب  تسین ، وتنام  یتح  رداچ و  رد  رـصحنم  باجح 
باجح دنـشابیم  یفلتخم  بتارم  ياراد  تابجاو  هیقب  هک  روط  نامه  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  یلو  تسا  یفاک  ددرگن  مرحماـن  هجوت  بلج 

هک دراد  دوجو  هتکن  دـنچ  اج  نیا  رد  ددرگیم . بوسحم  ناوناب  رترب  باجح  رداـچ  تسا و  رتبوخ  طـسوتم و  بوخ ، بتارم  ياراد  زین 
1 دـنراد : مات  طابترا  رگیدـکی  اب  هک  دراد  یـساسا  هفـسلف  ود  باجح  تسیچ ؟ باجح  هفـسلف  ًاـساسا  دـید  دـیاب  اـهنآ  ندـش  نشور  يارب 

نیمأت یهلا و  ياهراجنه  طباوض و  زا  جراـخ  یناوهـش  تاـکیرحت  زا  يریگـشیپ   ) 2 نازاـبسوه . ياـهيزروعمط  ربارب  رد  نز  تینوصم  )
تـسا نیا  نآ  و  دراد ، دوخ  اب  هدنبوک  عطاق و  یمایپ  یـساسا  مهم و  درکراک  شقن و  نینچ  اب  باجح  هعماج . يونعم  تشادـهب  تمالس و 

يراذگرثا مایپ و  نیا  ندناسر  رد  یلماوع  هچ  دید  دیاب  نونکا  دهدیم ، شاب » رود   » مالعا رادشه و  یعون  یبنجا  نادرم  همه  ربارب  رد  هک 
ناگدید يزاسرود  رد  يرتدنمورین  شقن  دشاب  رتهدیـشوپ  نز  ندب  هزادـنا  ره  کش  نودـب  شـشوپ : نازیم  دودـح و  ( 1 تسا : رثؤـم  نآ 

دننامه نز  ششوپ  مینادب ، ناطیـش » دولآرهز  ياهریت   » تسا هدمآ  تایاور  رد  هک  نانچمه  ار  هدولآ  ياههاگن  رگا  دنکیم . افیا  رگهراظن 
نز ندـب  هزادـنا  ره  سکع  رب  دـنامیم . زاب  فدـه  رد  ذوفن  تباصا و  زا  دوشیم و  فرحنم  دـنکیم و  هنامک  نآ  زا  ریت  هک  تسا  یـسوق 

رترب باـجح  ار  رداـچ  هک  تسور  نیمه  زا  دـید . دـهاوخ  بیـسآ  نآ  زا  هتخاـس و  دوخ  هجوتم  رتـشیب  ار  یناطیـش  ياـهریت  دـشاب  رتهنهرب 
نازیم شـشوپ : تیفیک  ( 2 دروآیم . گـنچارف  ار  تینوـصم  نیرتنئمطم  شـشوپ و  نیرتـشیب  رگید ، طیارـش  دوـجو  اـب  اریز  دـناهتخانش ،

امنندب گنت و  كزان و  ياهسابل  کش  نودب  دـهدیم  لیکـشت  ار  باجح  زا  یمهم  شخب  دوخ  سابل  تخود  تیفیک  یتح  تماخض و 
ياهسابل لباقم  رد  تسا . هعماج  هدـنناشک  داـسف  هب  هدولآ و  هزره و  ياـهمشچ  ندـش  هریخ  بجوم  ناطیـش و  مومـسم  ناـکیپ  هاـگدورف 

زا یخرب  هک  تـسین  يدـیدرت  اـهگنر : ( 3 دـنکیم . نیمأـت  ار  سوفن  يونعم  تمالـس  و  دزاـسیم ، رود  دوـخ  زا  ار  اههدـید  امنندـبریغ ،
ود نیا  زا  کیمادک  دوشیم  لاؤس  نونکا  دزاسیم . رود  دناریم و  دوخ  زا  ار  اههاگن  رگید  ياهراپ  و  دزاسیم ، هریخ  ار  اههدـید  اهگنر 
رد اـم  رگم  تسا ؟ رتدـیفم  توهـش  شتآ  نتخورفین  رب  اـهمشچ و  ندرکن  هریخ  هعماـج و  يونعم  تینوصم  یعقاو و  باـجح  نیمأـت  يارب 

جاودزا ناکما  زا  یناوج  طیارـش  نیرتتخـس  رد  دنربیم و  رـس  هب  یـسنج  هزیرغ  جوا  رد  ناوج  اهنویلیم  هک  مینکیمن  یگدـنز  ياهعماج 
؟ دندرگ التبم  اهیتحاران  ناهانگ و  عاونا  هب  دوش و  هتخورفارب  ناشدوجو  رد  هزیرغ  ياههلعـش  ياهقرج  كدنا  اب  تسا  یفاک  دـنمورحم و 
مینکن و کمک  نانآ  یناور  یحور و  ینید و  تمالس  هب  هعماج - رد  سابل  بسانم  گنر  شنیزگ  اب  یتح  نکمم - هلیـسو  ره  هب  ارچ  سپ 

ینادنچ دیکأت  اهگنر  صوصخ  هب  تبـسن  نید  ياملع  لاح  نیع  رد  میوشن ؟ دـسافم  ماد  رد  ناشنتفرگرارق  نانآ و  هجوت  بلج  بجوم 
رد هک  تسا  ورنیازا  دـشاب . نآ  زا  یـشان  ءوس  بقاوع  هجوت و  بلج  بجوم  دـیابن  سابل  هک  دـنراشفیم  ياـپ  هلأـسم  نیا  رب  یلو  هدرکن ،

و ص )  ) ربمایپ شریذپ  ریرقت و  دروم  هنسح  تنـس  نیا  دندیزگرب و  باجح  يارب  ار  یکـشم  سابل  دوخ  لیم  هب  ناملـسم  نانز  خیرات  لوط 
تبحص و زرط  يراتفر : ياههویش  ( 4 (. 1 ،) دندرکیم يرتشیب  تینوصم  تینما و  ساسحا  هلیسو  نیا  هب  نانآ  اریز  تفرگ ، رارق  ع )  ) ناماما

نز شـشوپ  هک  دراد  ار  یـشقن  نامه  مه  تناتم  راقو و  ظـفح  تسا . هملک  عیـسو  ياـنعم  هب  باـجح  زا  یـشخب  زین  نتفر و  هار  یگنوگچ 
راتفر رد  هک  ار  نمؤم  نانز  بوخ  تافـص  زا  یکی  دیجم  نآرق  ورنیازا  دراد . یپ  رد  یگنهرب  نوچ  يدنیآرب  زین  نآ  تیاعر  مدع  دراد و 

ینانشآ يدمحم  یهلا ، نایدا  رد  باجح  ك : ر . (( 1  : ) تشون یپ  تسا . راقو  و  ایح »  » نامه دنکیم  نایب  بیعش  نارتخد 
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رترب باجح  ارچ 

نآ بجاو  دح  دراد . دوجو  بحتـسم  بجاو و  دح  رگید ، فیلاکت  زا  يرایـسب  دـننام  باجح  رد  - 1 میوشیم : روآدای  ار  یتاکن  ادـتبا  رد 
هک دـشاب  ياهنوگ  هب  دـیاب  شـشوپ  نیا  رب  هوالع  تسا . تروص ) يدرگ  چـم و  ات  اهتسد   ) نیفک هجو و  زا  ریغ  ندـب  ياضعا  ندـناشوپ 

رادـشه مـالعا و  یعون  باـجح  هفـسلف  یلک  روط  هب  ددرگن . کـیرحت  رظن و  بلج  بجوم  دزاـسن و  ناـیامن  ار  ندـب  ياهیدـنلب  یتـسپ و 
نز شـشوپ  هچ  ره  ورنیازا  دوش . نیمـضت  هعماج  يونعم  تمالـس  تفع و  نز و  تمرح  هلیـسونیدب  ات  تسا ، مرحمان  ربارب  رد  شاـبرود 
مه نآ و  تیفیک  مه  شـشوپ و  دح  رد  مه  رترب  باجح  هک  دوشیم  نشور  هلأسم  نیا  هب  هجوت  اب  تسا . رتهب  دـشاب  رتشیب  راقو  اب  رتنیتم و 

رداچ هک  تسا  نشور  یبوخ  هب  نونکا  تسا . دیفم  رثؤم و  رایسب  هطبار  نیا  رد  زین  نز  يراتفر  راقو  نآ  رب  نوزفا  تسا . مهم  گنر  رظن  زا 
باجح هفسلف  یقیقح  هدننکنیمأت  شابرود و  مالعا  نیرتیوق  نز  هنارقوم  كولـس  یکـشم و  گنر  اب  هژیو  هب  نیتم و  شـشوپ  قیرط  اب  نز 

ام نوچ  الوا : باجح : هفسلف  - 2 ددرگ . تیاعر  يرتنیگنس  رتنیتم و  کبس  هب  ششوپ  نیا  هک  تسا  یلکش  ره  نآ  بحتسم  دح  دشابیم .
دنوادخ هک  مینادیم  اریز  میریذپیم ؛ تنم  اب  دسرب  ام  هب  قیرط  نیا  زا  هک  ار  هچنآ  میتسه  لئاق  هژیو  یهاگیاج  یحو  يارب  شیوخ  دیاقعرد 

( فلا تسا : هدـش  نشور  هزورما  باـجح  ياههفـسلف  اـهتمکح و  زا  يرایـسب  اـیناث : دـناریمن . ناـمرف  شیوـخ  ناگدـنب  تحلـصم  هب  زج 
هب تبسن  ناکما  دح  رد  رـشب  نامز  رید  زا  هک  دهدیم  ناشن  یـسانش  ناتـساب  ياهشواک  تسا ؛ رـشب  يارب  يرطف  يزیرغ و  يرما  شـشوپ ،

ياههبذج اهییابیز و  ندوب  روتسم  ب )  دناهداد . رارق  لمع  هحولرـس  ار  نآ  زین  نایدا  نابحاص  همه  تسا و  هدیزرو  مامتها  شـشوپ  هلاسم 
ار نانآ  یمسج  یناور  تشادهب  تینما و  دنکیم و  تظفاحم  هزره  ناتسرپ  توهش  يزرو  عمط  دید و  ضرعم  زا  ار  اهنآ  درم  نز و  یـسنج 

بتکم دراد . يرابنایز  موش و  بقاوع  هک  تسا  یـسنج  یگتخیـسگ  ماـجل  يراـب و  دـنبیب و  يوس  هب  ربهار  یگنهرب ، ج )  دـیامنیم . نیماـت 
يژد ار  باجح  هتـساخرب و  هزرابم  هب  رگناریو  نایرج  نیا  اب  ساسا  زا  باـجح  نوچمه  شاـینارون  ياهتیادـه  وترپ  رد  مالـسا  ردـقنارگ 

دنب رد  ناناوج ، ریدخت  يارب  نارگرامعتسا  هک  تسور  نیمه  زا  تسا . هداد  رارق  رامشیب  ياهبیسآ  زا  هعماجو  درف  تنایـص  يارب  راوتـسا 
رد رتشیب  یهاگآ  يارب  دـنیوجیم . دوس  يوق  يرازبا  ناونع  هب  یگنهرب  یباجحیب و  زا  شیوخ  هناـملاظ  فادـها  شرتسگ  ناـنآ و  ندیـشک 

هلجم لداـع 3 - دادـح  یلعمـالغ  یگنهرف ، یگنهرب  یگنهرب و  گـنهرف  يرهطمیضترم 2 - دیهـش  باجح ، هفـسلف  - 1 هنیمز ر.ك : نـیا 
،32 تایآ 31 ، لیذ  رد  هنومن » ریـسفت   » ریظن نآرق  ریـسفت  ياهباتک  - 4 شـشوپ ) یئارچ  صوصخرد  ياهلاقم   ) هام 1380 يد  نامسرپ ،

رهاظم هب  رتشیب  هچ  ره  تسوا و  یهاوخلامک  یبلطلامک و  ناسنا  ياـهیگژیو  زا  یکی  بازحا 3 - هروس  رون و 32 و 33  هروس  59 و 60 
زار زمر و  اسب  هچ  دـنکیمن و  تعانق  نآ  هب  تسا و  نآ  رتشیب  ناهاوخ  دـبای ، تسد  ملع و ... تسایر ، تردـق و  تورث ، لام و  لـثم  يویند 

، درک كرد  ساسحا و  ار  يزیچ  تذل  تفرگ و  رارق  يریسم  رد  ناسنا  رگا  هک  دشاب  هتکن  نیمه  یعرش  ماکحا  رد  روما  یخرب  تیعونمم 
مارح ار  بارـش  زا  یکدنا  يهرطق  مالـسا  رگا  ًالثم  درادـن  فقوت  يدـح  چـیه  رد  دـنک و  ادـیپ  تسد  يرتشیب  رتالاب و  تذـل  هب  دـهاوخیم 

مروخب رتشیب  یکدنا  درادن  ررض  هرطق  کی  دیوگیمن  هاوخهدایز  ناسنا  هک  تسا  تلع  نیمه  هب  دیاش  دماجناین  یتسم  هب  رگا  یتح  هدومرف 
عوضوم هب  تبـسن  تسا . هدرک  مارح  ار  نآ  هرطق  کی  یتح  دج  روط  هب  ادتبا  نامه  زا  نیاربانب  دوشیم ، رتشیب  شقایتشا  لیم و  روطنیمه  و 

هک ییاج  ات  دـنکیم  شرتسگ  يراب  دـنبیب و  یهجوتیب و  هب  لیم  دوش ، یهجوتیب  یکدـنا  رگا  تسا و  لکـش  نیمه  هب  تیعـضو  زین  باـجح 
درف ریگنماد  يراب  دنبیب و  زا  یـشان  تارطخ  ات  دوش  نشور  هلأسم  تیمها  ادتبا  نامه  زا  دیاب  سپ  دور . لاؤس  ریز  هب  عوضوم  لصا  دـیاش 

ياضف هک  میناسرب  ناتـضرع  هب  دیاب  هتکن  نیا 3  هب  هجوت  اب  دنکن . طوقـس  یعامتجا  طباور  یگدـنز و  ساسح  ياههاگشزغل  رد  دوشن و 
هب دارفا  رگا  هک  تسا  ياهنوگ  هب  یعمج و ... طاـبترا  لـیاسم  دوجو و  دارفا و  ياـهطابترا  ترثـک  ینونک و  هعماـج  یعاـمتجا  یگنهرف و 
رد تفـصناطیش ، دارفا  یناطیـش  ياهماد  نارگید ، دولآتوهـش  ياههاگن  تارطخ ، هیحان  زا  ناوتیمن  دـنراد  دامتعا  ناـنیمطا و  ناـشدوخ 

دنمورین و ياوق  زا  یکی  هتشذگ  همه  زا  بّرخم . بارخ و  ینطاب  یلو  دنراد  هتسارآ  يرهاظ  هک  میوشیم  وربور  يدارفا  اب  اسب  هچ  دوب  ناما 
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هب لماک  ینمیا  رد  نآ  زا  ناوتیمن  زگره  هک  تسا  ناسنا  یسنج  هزیرغ  نیمه  یسنج  غولب  یناوج و  نارود  رد  صوصخ  هب  ناسنا  شکرس 
فارطا هب  نانیمطا  میراد ، دوخ  هب  نانیمطا  مه  رگا  لاح  ره  هب  دنروخب . ار  نآ  بیرف  تسا  نکمم  دارفا  نیرتیوق  یتح  هظحل  ره  درب و  رس 

. درک دروخرب  عوضوم  نیا  اب  دوش ) بوکرـس  زین  نارگید  يزروعمط  ناـکما  هک   ) لکـش نیرتهب  هب  دـیاب  درک و  ادـیپ  ناوتیمن  ناـیفارطا  و 
، يداقتعا لئاسم  تالکشم و  ییارچ  هب  قطنم  لالدتـسا و  اب  دیاب  دنکیم  ساسحا  هک  دراد  رارق  ینـس  رد  امـش  رهاوخ  هک  نیا  ینایاپ  هتکن 
اب هنامیمص  یفطاع و  طابترا  داجیا  يو و  يهنارگوجتسج  تارظن  هطقن  هب  نتشاذگ  مارتحا  نمض  زین  امش  دربب  یپ  یملع  یگنهرف و  ینید 

انئمطم دینکن . شنزرـس  ار  يو  زگره  دیزادرپب و  يو  يارب  هدننکعناق  یقطنم و  یخـساپ  هئارا  هب  مامت  لماک و  يهلـصوح  ربص و  اب  يو و 
يور دناوتب  دیاش  ات  دیراذگب  نایم  رد  يو  ینید  ملعم  اب  ار  عوضوم  دیناوتیم  انمـض  درک . دهاوخ  کمک  امـش  هب  دش  یفرعم  هچنآ  هعلاطم 

. دیراد راظتنا  امش  هک  دینک  یلمع  هب  راداو  ار  يو  يریگتخس  اب  دیشاب  هتساوخن  دراذگب و  ار  مزال  ریثأت  يو 

رداچ گنر 

هتـشاد بسانم  شـشوپ  باجح و  تّفع و  نانز  دیاب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تسا ,  هدـش  دراو  نانز  ءهرابرد  هک  ناوارف  تایاور  تایآ و  زا 
زا ندماین  نوریب  ءهطـساو  هب  شـشوپ  نیا  لاح  دنیامنن . بذـج  بلج و  دوخ  هب  ار  وا  و  دـنکن . هولج  یمرحمان  يارب  هک  يّدـح  هب  دنـشاب ,
ای دشاب  یکشم  گنر  هب  نانآ  سابل  دیاب  ًامتح  هک  تسا  هدشن  دیق  ییاج  رد  دوش . تاعارم  دیاب  سابل ,  هچراپ و  ءهطـساو  هب  ای  دشاب  هناخ 

یکـشم رداچ  سابل و  ًاـمتح  هک  تسا  هدرکن  رارـصا  نید  ياـملعزا  یـسک  تسا .  ندـب  مجح  شـشوپ  دوصقم  هکلب  دـشاب , رداـچ  ًاـمتح 
داسف ثعاب  دنکم و  بذج  دوخ  هب  ار  نادرم  هک  دشاب  يروط  نانآ  شـشوپ  دیاب  , دنیایب نوریب  هناخ  زا  دنهاوخب  اه  نز  رگا  دوش . هدیـشوپ 

اه هد  ( 2 : .) دومرف 6 ربمایپ ( 1  : .) مینک يریگ  هجیتـن  دـعب  مینک و  رکذ  ناـنز  كولـس  ءهنیمزرد  تیاور  دـنچ  تسین  دـب  دوشن . هعماـج  رد 
اه مناخ  دراد  تلالد  یگمه  تسا و  هدـمآ  نانآ  شنم  كولـس و  ناوناب و  ءهرابرد  ینـس  هعیـش و  بتک  رد  هک  تسه  اه  نیا  ریظن  تیاور 

دسافم تسا .  لئاسم  نیا  ءهظحالم  هب  هدش ,  بجاو  نز  شـشوپ  رگا  دنوشن . هعماج  رد  داسف  داجیا  ثعاب  ات  دننک  تظفاحم  ار  دوخ  دیاب 
نوناک یگدیـشاپ  زدیازورب و  یگنانز و  ياه  يرامیب  اه , نینج  طقـس  یهار ,  رـس  نادـنزرف  اه , یـشکدوخ  اه , تراغ  لتق و  یعامتجا , 
ءهعماج ریگنماد  هک  تسا  یباجحدبو  یگنهرب  یگزره و  راثآ  زا  نادـنزرف  نانز و  نارهوش و  یناور  یحور و  تالکـشم  هداوناخ و  مرگ 

زا ناوناب  يارب  یمالـسا  شـشوپ  دسر . یمن  رظن  هب  یمالـسا  ياهروتـسد  يارجا  زج  هب  یلوقعم  حیحـص و  هار  چـیه  تسا و  هدـش  يرـشب 
هتـشاد تیباذج  دـیابن  هک  تسا  نآ  مهم  یگنر .  سابل  ای  دـشاب  یکـشم  سابل  رگید ; زیچ  ای  دـشاب  رداچ  اب  لاح  تسا .  ینید  تایرورض 
سابل یناریا  ریغ  یناریا  نمؤم  نانز  هک  نیا  هتبلا  دوش . يا  هداوناخ  یگدیـشاپ  ثعاـب  دـنک و  بلج  دوخ  هب  ار  نادرم  هک  يروط  هب  دـشاب ,

دوخ هب  ار  نامرحمان  دنزیهرپب و  داسف  ءهعاشا  زا  دشاب و  هتشاد  يرتمک  تیبذاج  هک  تسا  نیا  ته  هب  دنشوپ , یم  یکشم  رداچ  ای  یکشم 
هتفگن یـسک  ًالّوا  اریز  تسا ,  بیجع  رایـسب  دوش , یم  یکـشم  رداچ  تادراو  فرـص  رالد  نارازه  دـنا : هدومرف  هک  نیا  دـنیامنن . بذـج 

ياه سابل  جرخ  نآ  ربارب  دنچ  دیاب  دنـشوپن , رداچ  رگا  ًایناث  درک  دـیلوت  لخاد  رد  ناوت  یم  دـننک . دراو  جراخ  زا  ار  یکـشم  رداچ  تسا 
نیاربانب تسا .  یشوپابیز  نانز  ءهیحور  نوچ  دشاب , ون  هب  ون  زور و  ياه  لدم  ابو  باّذج  ياه  سابل  دیاب  هاوخان  هاوخ  نوچ  دننکب , رگید 

هک تسا  نیا  رداـچ  ّتیزم  ًاـثلاث  تـسا .  یفاـک  اـه  تدـم  يارب  درادـن و  رت  شیب  لدـم  کـیرداچ  اـّما  دـبلط , یم  ار  يرت  تـشیب  ءهـنیزه 
ای کی  زا  رتالاب  بتارم  هب  دننک , هنیزه  دیاب  اه  يرابودنب  یب  تباب  هعماج  مدرم و  هک  یجراخم  ًاعبار  دناشوپ  یم  ار  ندـب  ياه  یگدـمآرب 
هک تسین  نیا  ياـنعم  هب  اـّما  تسا ,  حیحـص  هداد ,  تیمها  ناـسنا  ناور  هیحور  هب  مالـسا  دـیا : هدوـمرف  هک  نیا  تسا .  یکـشم  رداـچ  ود 

. دنربب تّذل  دننک و  داش  ار  ناش  ناور  ءهیحور  مدرم  نانز  نارتخد و  ياه  ششوپ  اه و  سابلاب  نادرم 

وتنام ای  رداچ 
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طیارـش ياراد  دیاب  مرحمان ، لباقم  رد  زامن و  زا  ریغ  رد  نز  شـشوپ  مییامن . یـسررب  مه  اب  ار  یمالـسا  شـشوپ  کی  ياهرایعم  دیاب  ادتبا 
شیارآ و نودـب  تروص ، يدرگ  اهتـسد و  رگا  هتبلا  دـناشوپب . تروص ) يدرگ  چـم و  ات  اهتـسد  زج  هب   ) ار نز  ندـب  ماـمت  -1 دـشاب :  ریز 

میخض سابل  زا  مرحمان ) ربارب  رد   ) هک داب  امـشرب   : " دنیامرف یم  یلع ( نینمؤملاریما  دشابن . امن  ندب  كزان و  دیاب  سابل  - 2 دنشاب . تنیز 
ترهش سابل  - 4 دشابن . یبصغ  دوش ".3 - یم  تسُس  زین  شنید  دوش ، كزان  مرحمان ) ربارب  رد   ) شـسابل هک  یـسک  اریز  دینک ؛ هدافتـسا 
ثعاب و  دـشاب ، هعماج  فرع  فالخ  ندیـشوپ ، تّیفیک  ای  تخود و  عون  ای  گنر ، ای  سنج ، تهج  زا  هک  تسا  نآ  ترهـش  سابل  دـشابن .

هب ار  نآ  هک  تسا  نیا  رد  شـشوپ ، عون  نیا  ندوب  مارح  طرـش  دـشوپن . ار  درم  سابل  نز  و  نز ، سابل  درم  - 5 دوش . نارگید  هّجوت  بلج 
ناوت یم  نآ  زا  دشاب ، هتشاد  ار  طیارش  نیا  هک  دشاب  یسابل  رگا  شـشوپ ، ياهرایعم  یـسررب  اب  دنک . باختنا  دوخ  يارب  سابل  کی  ناونع 

يرورـض زین  هتکن  نیا  هب  هجوت  اما  دـناشوپ . یم  ًالماک  ار  ندـب  هک  يا  هداس  داـشگ و  ياـهوتنام  دـننام :  درک . هدافتـسا  باـجح  ناونع  هب 
هک مداتفا  یناتساد  دای  هب  نایاپ  رد  تسین . اهششوپ  ریاس  رد  هک  دراد ، یلامک  راقو و  ام  يارب  یّلم ، باجح  کی  ناونع  هب  رداچ  هک  تسا ،
رد دـنا :  هدرک  لقن  نینچنیا  ص222 ، ج2 ، ینید ، ياهـشسرپ  هب  خساپ  باتک  رد  ینادـمه  يوسوم  ياقآ  . دوب هداتفا  قافتا  هبّیط  ۀـنیدم  رد 

عمج میدوب ، هدرک  لزنم  هک  يا  هناخنامهم  يولج  رد  اهرـصع  و  دندش ، قیفر  نم  اب  یـشکارم  یـسنوت و  ینیطـسلف و  رفن  دنچ  هبّیط  ۀـنیدم 
نانز يارب  يا  هفایق  ّيز و  مادک  هک  دش ، ایند  نانز  ِّيز  نیرتهب  ةرابرد  اهنآ  ثحب  زور  کی  دـندرک . یم  تبحم  يرد  ره  زا  و  دـندش ، یم 
رداچ اب  ار  یناریا  نانز  یتقو  ام  و  تسین ، یناریا  نانز  رداچ  زا  رتراقو  اب  یسابل  چیه   : " دنتفگ ًاقفتم  اهنآ  ۀمه  تسا . رتراقو  اب  رتنیگنس و 

." مینک یم  نانآ  رد  راقو  مارتحا و  ساسحا  مینیب  یم 

ناوناب ششوپ  گنر  تیفیک و  دودح ، باجح ، هفسلف  دروم  رد  یحیضوت 

ای : » دیامرفیم مهم  رما  نیا  هرابرد  دیجم  نآرق  دوریم . رامش  هب  مالسا  يرورض  ماکحا  زا  یکی  نز  ششوپ  باجح و  هک  تسین  يدیدرت 
ًاروُفَغ ُهَّللا  َناـک  َو  َْنیَذُْؤی  ـالَف  َْنفَْرُعی  ْنَأ  ینْدَأ  َکـِلذ  َّنِِهبِیباَـلَج  ْنِم  َّنِْهیَلَع  َنِینْدـُی  َنِینِمْؤُْملا  ِءاـِسن  َو  َکـِتاَنب  َو  َکِـجاوْزَِأل  ْلـُق  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ 

راک نیا  دننکفا . ورف  شیوخ  رب  ار  دوخ  دنلب ) ياهيرسور   ) اهبابلج وگب : نانمؤم  نانز  تنارتخد و  نارـسمه و  هب  ربمایپ  يا  ( » 1 «) ًامیِحَر
شـشوپ تسا .» میحر  روفغ و  هراومه  دنوادخ  تسا و  رتهب  دنریگن ، رارق  رازآ  دروم  دنوش و  هتخانـش  ناگدولآ  نازینک و  زا   ) هکنیا يارب 

هب تیرـشب  هعماج  همه  دراشفیم  ياپ  یتسیز  هنهرب  موزل  رب  هک  بتاکم  زا  یکی  ناوریپ  زا  ریغ  دراد و  تیرـشب  تایح  هزادـنا  هب  ياهقباـس 
رطخ اطخ و  شهاـک  . 1 تسا : تیمها  زئاح  رایـسب  هتکن  دـنچ  هب  هراـشا  باـجح ،»  » هفـسلف تیمها و  هراـبرد  ( 2 .) دـننکیم تیاعر  یعون 
کی زا  باجح ، تیاعر  هچ  رگا  مارتحا  ظفح  . 2 تسا . باجح  تیاعر  راکشآ  تارمث  زا  نازاب  سوه  يزرو  عمط  ربارب  رد  نز  تینوصم 

نآ زا  شیب  اما  دننکن . هنیزه  ار  دوخ  تاساسحا  فطاوع و  اهبوچراچ ، زا  جراخ  و  هتـساوخان ، روط  هب  هک  دـنکیم  کمک  نادرم  هب  وس 
نانآ مارتحا  تیـصخش و  دنریگن و  رارق  يراگنا  تذـل  هلیـسو  اهبوچراچ ، زا  جراخ  هتـساوخان و  روط  هب  هک  دـنکیم  کمک  اهمناخ  هب 

طاشن يرادیاپ  اهتذل و  يراگدنام  هب  دماجنایب  اهتذل  تیدودـحم  هب  هکنآ  زا  شیب  یهلا  ماکحا  تبغر  طاشن و  . 3 ددرگن . راد  هشدخ 
زا اما  دشابیم  تمحز  یگتسخ و  بجوم  تسا و  تیدودحم  اهمناخ  يارب  وس  کی  زا  باجح  هچ  رگا  ور  نیا  زا  دماجنایم  اهیشوخ  و 
زا ار  درم  نز و  دزاسیم و  زکرمتم  هداوناخ  مرگ  نوناک  رد  ار  اهتبحم  اـههفطاع و  درادیم و  هگن  ملاـس  ار  تاـساسحا  جوا  رگید  يوس 
هب تسا ، هدـش  یبرغ  عماوج  ریگنماد  نونکا  مه  هک  تسا  ینارحب  نیا  دـهدیم و  تاجن  هداوناخ  ماظن  رد  رگیدـمه  هب  تبـسن  یتوافت  یب 
هب تبـسن  یـسنج  لیم  نآ  رازبا  نیرتمهم  دوش و  میکحت  دـیاب  تبحم  قشع و  ساسا  رب  هک  هداوناخ  نوناک  ییاپرب  هماـگنه  رد  هک  يروط 
زا لبق  ياهلاس  رد  ود ، نآ  هفطاع  قشع و  هکلب  تسا ، هتخاس  لزلزتم  ار  اههداوناخ  ناینب  هتـشاذگ و  لوفا  هب  ور  لـیم  نیا  تسا  رگیدـکی 
«، نز ششوپ  باجح و   » ور نیا  زا  تسا . هداد  تسد  زا  ار  دوخ  زکرمت  تسا و  هدش  شخپ  ددعتم  دارفا  نایم  رد  جاودزا  زا  دعب  جاودزا و 

رتهدیـشوپ نز  ندب  هزادـنا  ره  شـشوپ : نازیم  دودـح و  کی . دوشیم : هراشا  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  ییاهیگژیو  اههصخـشم و  ياراد 

رترب باجح  زا 49رداچ  هحفص 33 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


رد هکنانچمه  ناطیـش » دولآرهز  ياهریت   » ار هدولآ  ياههاگن  رگا  دنکیم . افیا  رگ  هراظن  ناگدید  يزاسرود  رد  يرتدنمورین  شقن  دشاب ،
دجی ًانامیا  هَّللا  هاطعا  هَّللا  نم  ًافوخ  اهکرت  نمف  سیلبا  ماهـس  نم  ٌمومـسم  ٌمهـس  رظَّنلا  هلآو : هیلع  هللا  یلـصیبنلا  لاـق  تسا  هدـمآ  تاـیاور 

هزادنا ره  درادیم . زاب  فده  هب  اهنآ  تباصا  زا  دنکیم و  هنامک  ار  اهریت  هک  تسا  یسوق  دننامه  نز  ششوپ  مینادب  ( 3 .) هبلق یف  هتوالح 
رترب باجح  رداچ  رما ، نیا  هب  هجوت  اب  دـنیبیم . بیـسآ  نآ  زا  ددرگیم و  وا  هجوتم  رتشیب  یناطیـش  ياهریت  دوش ، تیاـعر  رتمک  باـجح 

سابل و یگدنـشوپ  شـشوپ : تیفیک  ود . دراد . هارمه  هب  تینوصم ر ا  نیرتنئمطم  شـشوپ و  نیرتشیب  رگید ، طیارـش  دوجو  اب  اریز  تسا 
بجوم ناطیش و  مومسم  ناکیپ  جامآ  امن ، ندب  گنت و  كزان و  ياهسابل  دهدیم . لیکـشت  ار  باجح  زا  یمهم  شخب  تخود ، تیفیک 

. هس تسا . دوـلآسوه  ياـههاگن  نیا  عناـم  هدیـشوپ ، اًـلماک  بساـنم و  ياـهسابل  لـباقم  رد  تسا  هدوـلآ  هزره و  ياـهمشچ  ندـش  هریخ 
، اهسابل گنر  لصا  هب  تبسن  دنچ  ره  نید  ياملع  و  دوشیم . هجوت  بلج  ثعاب  دزاسیم و  هریخ  ار  ناگدید  اهگنر  زا  یخرب  اهگنر :
ور نیا  زا  دشاب . هتـشاد  یئوس  بقاوع  دوش و  هجوت  بلج  بجوم  دیابن  سابل  هک  دنراشفیم  ياپ  هلأسم  نیا  رب  یلو  دنرادن  ینادنچ  دیکأت 

يرتشیب تینوصم  تینما و  ساسحا  هلیـسو  نیدب  دندیزگرب و  باجح  يارب  ار  یکـشم  سابل  دوخ ، لیم  هب  ناملـسم  نانز  خیرات ، لوط  رد 
ءزج یکـشم  رداچ  ابع و  هک  تسا  ینتفگ  تفرگ . رارق  زین  ع )  ) ناماما و  ص )  ) ربمایپ شریذپ  رظن و  دروم  هنـسح ، تنـس  نیا  دند . رکیم 

ار یـشقن  نامه  تناتم ، راقو و  ظفح  تکرح : وگوتفگ و  هویـش  راهچ . تسا . هدش  انثتـسم  نآ  زا  دوریمن و  رامـش  هب  هورکم  ياهسابل 
هک ار - نمؤم  نانز  بوخ  تافص  زا  یکی  دیجم  نآرق  دراد . یپ  رد  یموش  بقاوع  نآ ، تیاعر  مدع  دنکیم و  افیا  نز  شـشوپ  هک  دراد 
زا قالط و  شیازفا  عورشمان ، نادنزرف  اشحف و  شیادیپ  هک  تسناد  دیاب  ( 4 .) دنادیم راقو  ایح و  تسا - رگهولج  بیعش  نارتخد  راتفر  رد 

موش راثآ  همه  نانز ، يرگ  هوشع  یگنهرب و  زا  هتـساخرب  رمتـسم  یـسنج  ناجیه  ینورد و  یمارآ  ان  ییوشانز و  یگدنز  یگتخیـسگ  مه 
: دـننکیم اـعّدا  یتسرداـن  هب  یخرب  دـشاب . شخبتینوصم  یبوـخ  هب  دـناوتیم  هک  تسا  باـجح  نیا  تسا و  يرابودـنبیب  یباـجحیب و 

ینتفگ خـساپ  رد  تسا  هدـماین  نایم  هب  نخـس  وم  شـشوپ  زا  نآرق  ياج  جـیه  رد  یلو  میراد  لوبق  ار  یگنهرب  اب  هلباقم  يانعم  هب  باجح 
ندرگ ولگ و  ریز  شوگ ، ندرگ ، ندوب  راکشآ  اهنت  لکـشم  دندناشوپیم و  ار  دوخ  ياهوم  باجح  هیآ  لوزن  زا  لبق  یّتح  نانز  هک  تسا 

: دوب لومعم  نانز  يارب  يرسور  عون  ود  هتشذگ  رد  دناهدومرف ، یسربط ) یسوط و  خیـش  دننام   ) گرزب نارـسفم  هک  روط  نامه  دوب . نانآ 
هک گرزب  ياهيرـسور  دندرکیم و  هدافتـسا  نآ  زا  هناخ  رد  ًالومعم  دـندیمانیم و  هعنقم »  » ای رامخ »  » ار اهنآ  هک  کچوک  ياهيرـسور 

« ادر  » زا رتگرزب و  هعنقم »  » زا دـشیم و  هدـناوخ  باـبلج  هک  گرزب - يرـسور  نیا  اـب  ناـنز  دـمآیم . رامـش  هب  هناـخ  نوریب  صوصخم 
َّنِْهیَلَع َنِینْدـُی   » بابلج نتخاس  کیدزن  ( 5 .) دـندناشوپیم ار  دوخ  ندـب  مامت  وم و  تشاد - تهابـش  نیزورما  رداچ  هب  تسا و  رتکچوک 

هبنج اهنت  وتنام )  ) گرزب ياهشوپ  ور  ای  رداچ  هک  دـشابن  ناـنچ  ینعی ، ( 6) تسا نآ  اب  دوخ  يور  رـس و  ندیـشوپ  زا  هیانک  َّنِِهبِیباَلَج » ْنِم 
: دهدیم نامرف  نآرق  دنوش  هدرمـش  ( 7 «) تایراع تایـساک   » قیداصم زا  دناشوپن و  ار  ناشرکیپ  همه  دشاب و  هتـشاد  یمـسر  یتافیرـشت و 

دیآیم رب  هیآ  نایاپ  زا  دنیآیم . رامـش  هب  راقو  فافع و  لها  دنهد  ناشن  ات  دننکن ، اهر  ار  نآ  دنریگ و  دوخ  رب  ار  هماج  تبقارم ، اب  ناوناب 
یمالسا ششوپ  هفیظو  نیاربانب ، دزاسیم . دیماان  ار  نازابسوه  دنکیم و  داجیا  شابرود  دوخ  هب  دوخ  هک  تسا  نآ  بولطم  شـشوپ  هک 
یعامتجا ياهتیلاعف  رد  هورگ ، نیا  تکراـشم  مدـع  هجیتن  رد  هدرپ و  تشپ  ناـنآ  نداد  رارق  ندرک و  ینادـنز  سبح و  ياـنعم  هب  ناوناـب 
شتکراشم دزادرپن و  ییامندوخ  يرگ و  هولج  هب  دناشوپب و  ار  شندـب  نادرم ، اب  ترـشاعم  رد  نز  هک  تسا  انعم  نادـب  هفیظو  نیا  تسین .

زا تیناـسنا  يوفطـصم ، ك : ر . ( 2 . ) هیآ 59 (، 33  ) بازحا ( 1  : ) اهتـشونیپ دـشاب . راوتـسا  یمالـسا  یناسنا و  لوصا  رب  اـهتیلاعف ، رد 
هک یصاخ  يرسور  نآ  دناهتفگ : بابلج  هرابرد  ( 5 . ) هیآ 25 (، 28  ) صصق ( 4 . ) ص 38 ج 101 ، راحب ، ( 3 . ) ص 129 یمالسا ، هاگدید 

اهسأر یّطغی  يذلا  ةأرملارامخ  بابلجلا  دنشوپیم » نآ  اب  ار  دوخ  يور  رس و  دنوریم ، لزنم  زا  جراخ  هب  يراک  يارب  هک  یماگنه  ناوناب 
ص 580 نایبلا ، عمجم  ( 6 (. ) ص 578 ، 8 ج 7 - نایبلا ، عمجم  ص 361  ج 8 ، نآرقلا ، ریـسفت  یف  نایبتلا  ۀـجاحل )«  تجرخ  اذا  اههجو  و 

هدش تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دـناهنهرب ، عقاو  رد  یلو  دنتـسه ، هدیـشوپ  ًارهاظ  هک  ینانز  ( 7 . ) ص 361 ج 16 ، نازیملا ،
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، تالئام تالیمم  تایراع ، تایـساک  ءاسن  سانلا و  اهب  نوبرـضی  رقبلا  بانذأک  طایـس  مهعم  موق  امهرأ  مل  راـنلا  لـها  نم  نافنـص  تسا »:
ص 259. ج 2 ، ۀمکحلا ، نازیم  ۀلئاملا :« . تخبلا  ۀمنسأک  ّنهسؤر 

یکشم باجح  رداچ و  يدمآراک 

دامن لبمـس و  کی  ینید ، ياهبالقنا  رد  ناوناب  يرداچ  باجح  رداچ ، لکـش  رد  باجح  یعامتجا  يدرف و  داـیز  رایـسب  دـیاوف  رب  هوـالع 
يرامعتسا دض  دامن  لبمـس و  یهرابرد  نوناف  ستنارف  زا  یمالک  لوا  لصف  رد  ًالبق  تسه . زین  يرابکتـسا  يرامعتـسا و  فادها  اب  هزرابم 

دامن لبمـس و  نیا  یمالـسا ، بالقنا  نانمـشد  فارتعا  هب  دـش . لقن  هسنارف  تلود  دـض  رب  ریازجلا  بالقنا  رد  نانز  يرداچ  باجح  ندوب 
یسوساج هکبش  قباس  لوئسم  تسینویهص و  یلرـش ) دراودا   ) تکرک نویر  دراد . دوجو  زین  یناریا  ناوناب  يرداچ  باجح  دروم  رد  ندوب 

ار ساسحا  نیا  ناوتیم  رداچ  اب  دراذگیم ؛ شیامن  هب  هار  راهچ  ره  رس  رد  ار  بالقنا  دوجو  هک  تسا  يدامن  رداچ  : » دیوگیم ناریا  رد  هایس 
راهظا رداچ  یهرابرد  ار  دوخ  مشخ  حیرص  نینچ  نانمـشد  هکنیا  مغر  هب  ( 1 «) تسا دیواج  هدنز و  زونه  یمالـسا  بالقنا  هک  دروآ  دیدپ 
مجنپ لصف  ور ، نیا  زا  دنتـسه ؛ رداچ  لکـش  رد  باجح  يدمآراک  نداد  هولج  شودخم  ددص  رد  لخاد  رد  ياهدع  هنافـسأتم  دـنرادیم ،
ندوب ریگاپ  تسد و  هلئـسم ي  تسا . هتخادرپ  یکـشم  رداچ  رداچ و  بلاغ  رد  یمالـسا  شـشوپ  باجح و  يدمآراک  یـسررب  هب  رثا  نیا 

ایآ ( 2 .«) تسا ریگاپوتـسد  باجح  عون  نیا   » هک دـناهدرک  ههبـش  هنوگ  نیا  رداچ  يدـمآراک  رد  یـضعب  ههبـش : رداچ  لکـش  رد  باجح 
نینـس زا  هک  يدارفا  یخرب  يارب  تسا  نکمم  یناریا ، جـیار  رداچ  لکـش  رد  باجح  هچرگ  ًالوا ، خـساپ : تسا ؟ حیحـص  روکذـم  ياـعدا 

هدافتسا یفاک  يهبرجت  هک  یناوناب  ًاصوصخ  نانز ، يهمه  يارب  یلو  دشاب ، لکشم  يرادقم  دناهدرکن ، نیرمت  ار  نآ  زا  هدافتـسا  یکدوک 
لاؤس دـناهدرک  تداع  رداچ  زا  هدافتـسا  هب  غولب  زا  لبق  نینـس  زا  هک  ینیدـتم  نانز  زا  رگا  لیلد  نیمه  هب  تسین . لکـشم  دـنراد  ار  نآ  زا 

ياهرداچ نتسناد  ریگاپ  تسد و  للع  زا  یکی  ًایناث ، تسا . یفنم  اهنآ  خساپ  تسا ، ریگاپ  تسد و  امش  يارب  رداچ  زا  هدافتسا  ایآ  هک  دوش 
لح يارب  هک  تسا ، نآ  يولج  ندوب  زاب  دناهدرکن ، نیرمت  ار  نآ  زا  هدافتسا  یلیخ  هک  یناوناب  زا  یضعب  يارب  نآ  لرتنک  یتخس  یناریا و 
نآ لرتنک  هک  دـنیامن  هدافتـسا  تسا  نیتسآ  ياراد  هک  برع  نانز  یکـشم  ياهرداچ  ةءابع »  » زا دـنناوتیم  نارتخد  نانز و  زین  لکـشم  نیا 

یضعب ههبش : ناتسبات  رد  یکشم  باجح  دننکیم . هدافتـسا  رداچ  عون  نیا  زا  یناریا  نارتخد  نانز و  زا  ياهدع  زین  نونکا  مه  تسا . ناسآ 
( یکـشم رداچ  لثم   ) هریت باجح  هب  ار  نارتخد  ناوتیمن  ًـالومعم  ناتـسبات  رد  سپ  دـنکیم ، بذـج  ار  رون  یکـشم  گـنر  نوچ  : » دـناهتفگ
، تسا مرگ  ناتـسبات  ياراد  هک  قطانم  زا  یـضعب  رد  یکـشم  هریت و  شـشوپ  ًًالوا ، خـساپ : تسا ؟ حیحـص  اـعدا  نیا  اـیآ  ( 3 «.) درک قیوشت 

هتسد تسا . لمحت  لباق  ندوب ، روآتقشم  ضرف  رب  رگید ، ياهتـسد  يارب  تسین و  تقـشم  ثعاب  نارتخد  ناوناب و  زا  ياهتـسد  يارب  ًاساسا 
باجح شقن  هب  هک  دنتسه  ینمؤم  دقتعم و  نارتخد  ناوناب و  درادن ) تقشم  اهنآ  يارب  یکشم  باجح  مرگ ، ناتسبات  رد  هک  یناسک   ) لوا
ًاساسا دنرادن . یتقشم  ساسحا  نآ ، یلامتحا  تالکشم  یـضعب  هب  تبـسن  ور  نیا  زا  دنراد ؛ خسار  رواب  داقتعا و  یکـشم ، رداچ  لثم  رترب ،
يهریـس رد  درادن . یتقـشم  ساسحا  نآ  تخـس  ياهدمایپ  ضراوع و  هب  تبـسن  دهد  ماجنا  خسار  يهدـیقع  يور  زا  ار  یلمع  ناسنا  یتقو 

ربارب رد  هک  دراد  دوجو  يدایز  رایـسب  ياـههنومن  دـهاجم ، ناـملاع  و  (ع ) راـهطا يهمئا  ناراـی  باحـصا و  (ع ،) نیموصعم یهلا و  ياـیبنا 
هدـش حیرـصت  زین  (ع ) قداص ماما  زا  یتیاور  رد  ( 4 .) دناهتـشادن یتقـشم  ساسحا  نامیا ، هدیقع و  کی  شریذپ  زا  هتفرگ  تأشن  ياهتقـشم 
ماجنا يوق  ینورد  داقتعا  تین و  ساسا  رب  هک  ییاهراک  لـباقم  رد  ناـسنا ، ندـب  مسج و  (5 (؛» ۀینلا هیلع  تیِوق  امع  ندب  َفُعَـض  ام  « ؛ تسا
باجح فشک  نینچمه  اروشاع و  نینوخ  مایق  زا  سپ  (ع ) تیب لها  نانز  تراسا  نایرج  رد  دـنکیمن . تقـشم  فعـض و  ساسحا  دریگیم ،

رد فیفع  نمؤم و  نانز  يرادـیاپ  تمواقم و  زا  یناوارف  راگدـنام  یخیرات و  تارطاخ  اـهتیاکح و  ناریا ، رد  ناـخاضر  يهلیـسو  هب  ناـنز 
زا تسا . زیمآراختفا  هدنزومآ و  رایـسب  فیفع  ناوج و  نارتخد  ناوناب و  يارب  اهتیاکح  نیا  يهعلاطم  ( 6 .) تسا هدش  لقن  یباجحیب  لباقم 
زا اهنآ  ییادج  سکع ، رب  هکلب  دناهتشادن ، باجح  هب  تبسن  یتقشم  ساسحا  اهنت  هن  نمؤم ، نانز  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  ایاضق  نیا 
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هک تسا  هدـش  لقن  ناخاضر  باجح  فشک  يهیـضق  رد  تسا . هدوب  نانآ  یحور  رازآ  تیذا و  ثعاب  یکـشم ، رداچ  لثم  رترب ، باـجح 
یناسک  ) مود يهتسد  اما  ( 7 .) دنیامن توف  قد و  یتحاران  هصغ و  تدش  زا  اهنآ  زا  ياهدع  هک  دیدرگ  ثعاب  نانز  رـس  زا  رداچ  نتـشادرب 

ینارتخد ناوناب و  دننکیم ) لمحت  ار  نآ  تقـشم  یتخـس و  یلو  دـشاب ، هتـشاد  تقـشم  اهنآ  يارب  یکـشم  هریت و  باجح  تسا  نکمم  هک 
رد اذـل  دـناهدومن ؛ تداع  باجح  هنوگ  نیا  هب  یکدوک  زا  هعماج ، هداوناخ و  یبهذـم  ینید و  طیحم  رد  نتـشاد  رارق  لیلد  هب  هک  دنتـسه 

تداع ثحبم  رد  تیبرت ، میلعت و  یـسانشناور و  ملع  رد  تسا . لمحت  لباق  اـهنآ  يارب  یکـشم  باـجح  یلاـمتحا  یتخـس  یلاـسگرزب ،
كرت و سکعرب ، هکلب  تسین ، روآتقـشم  شیارب  نآ  ماجنا  اهنت  هن  درک ، تداـع  يراـک  ماـجنا  هب  یکدوک  زا  ناـسنا  رگا  هک  دوشیم  هتفگ 
هب نادنزرف  نداد  تداع  رد  نیدلاو  هب  (ع ) راهطا يهمئا  يهیصوت  زار  زمر و  مهم ، يهتکن  نیمه  دراد . تقـشم  شیارب  لمع  نآ  زا  ییادج 

نیرمت و يهلوقم  فرگش  ریثأت  نیمه  ساسا  رب  ( 8 .) تسا یکدوک  نینس  رد  صقان  يهزور  نآ و  راکذا  زامن و  لثم  ياهتـسیاش ، ياهراک 
ياهباتک رد  ًالومعم  هک  تسا  ریخ  ياهراک  تبثم  راثآ  یهرابرد  یـشخب  یهاـگآ  نآ  تازاوم  هب  و  هتـسیاش ، ياـهراک  هب  یبرتم  تداـع 

ياطعا  » لـثم مهم ، یتیبرت  ياهـشور  رگید  راـنک  رد  سفن » رب  لـیمحت   » و سفن » هب  نیقلت   » نوچ مه  یتیبرت ، ياهـشور  زا  یمالـسا  تیبرت 
ناتسبات رد  یکشم  باجح  هک  دومن  اعدا  یلک  قلطم و  روط  هب  ناوتیمن  لبق  یهتسد  ود  ندش  انثثسا  اب  نیاربانب ، ( 9 .) دوشیم ثحب  شنیب »

قیوشت نآ  هب  ناوتیمن  دراد و  تقـشم  یتیبرت  طیحم  عون  ره  ینید و  داقتعا  رادـقم  ره  زا  غراف  نارتخد ، ناوناب و  يهمه  يارب  مرگ ، قطانم 
ود زا  هک  يدارفا  زا  یـضعب  يارب  مرگ  رایـسب  قطانم  زا  یخرب  ناتـسبات  رد  یکـشم  باجح  تسا  نکمم  هک  میریذـپیم  ًالامجا  ًاـیناث ، درک .
قبط دشاب . بولطمان  لوقعم و  ریغ  قلطم  روط  هب  یتخـس  تقـشم و  هنوگ  ره  لمحت  میریذپیمن  یلو  دشاب ، روآتقـشم  دنتـسین  لبق  يهتـسد 

تقشم یتخـس و  نودب  ایند  یگدنز  ًاساسا  تسا ، نآ  دیؤم  زین  یجراخ  تیعقاو  اهناسنا و  یگدنز  يهبرجت  هک  (ع ) نیموصعم ياههزومآ 
(11 «.) ۀفوفحم ءالبلاب  راد   » 10)و «) ۀنحملا راد  ایندلا  : » تسا هدش  یفرعم  یتخـس  تنحم و  يهناخ  ایند  ثیداحا ، رد  درادن . یجراخ  دوجو 
هب تسا  هدش  قلخ  نآ  يارب  هک  یهلا  تداعس  هب  لوصو  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  زین  تقشم  یتخس و  اب  ایند  یگتخیمآ  زار  زمر و  هفـسلف و 

ماجنا زا  ناسنا  دشاب و  یتخس  ياراد  يراک  اسب  هچ  نآرق ، ریبعت  هب  تسا و  دنمزاین  دنتـسه  یناسنا  لامک  يهدنزاس  هک  ییاهیتخـس  لمحت 
(12 . ) ًارِیثَک ًاْریَخ  ِهِیف  ُهَّللا  َلَعْجَی  َو  ًاْئیَش  اوُهَرْکَت  ْنَأ  یـسَعَف  دهدیم : رارق  نآ  رد  ار  ناسنا  یکین  ریخ و  دنوادخ  یلو  دشاب ، هتـشاد  هارکا  نآ 
(13) هراکملاب مراکملا  تسا : هدـش  هتـسناد  یتخـس  لمحت  ورگ  رد  نادواج  تشهب  اهتمارک و  هب  یبایتسد  ینید ، نوتم  رد  نیا  رب  هوالع 
، عقاو رد  یتخـس ، تفلک و  اب  داهج  باجح و  هزور ، لثم  میلاعت ، ماکحا و  زا  یـضعب  یهارمه  يهفـسلف  ًاـساسا  ( 14 .) ۀنجلا لانت  هراکملاب 

مرگ قطانم  ناتـسبات  رد  لماک  باجح  زا  هدافتـسا  رگا  ًالثم  تسا ؛ درم  نز و  نیب  ضیعبت  هنوگچیه  نودـب  روکذـم  يدـنمزاین  نیمأت  يارب 
دنناـم نادرم ، يهژیو  یهلا  ماـکحا  زا  یـضعب  میرک ، نآرق  يهتفگ  قبط  تسا ، هارمه  تقـشم  یتخـس و  اـب  نارتـخد  ناوناـب و  یخرب  يارب 
یضعب هک  هنوگ  نامه  هک  تسا  نیا  بلاج  يهتکن  ( 15 .) ْمَُکل ٌهْرُک  َوُه  َو  ُلاتِْقلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  تسا : هارمه  تالکشم  یتخس و  اب  زین  داهج 

يارب بلطتحار  ياهدع  نآرق ، يهدومرف  قبط  دنیامنیم ، کیکـشت  ناتـسبات  رد  نانز  شـشوپ  باجح و  رد  امرگ ، يهناهب  هب  هزورما  دارفا ،
ِیف اوُرِْفنَت  اُولاـق ال   » دـینکن ترجه  چوک و  داـهج  يارب  مرگ  ياوه  رد  دـنتفگیم  دـناهدرکیم و  کیکـشت  زین  مرگ  ياوه  رد  نادرم  داـهج 

ترارح دنتسنادیم  رگا  ( 17 (؛ َنوُهَقْفَی اُوناک  َْول  ارَح  ُّدَشَأ  َمَّنَهَج  ُران  وگب : اهنآ  باوج  رد  دـیامرفیم  (ص ) ربمایپ هب  دـنوادخ  هک  ( 16 «) ِّرَْحلا
ثعاـب اـیند  یگدـنز  رد  یتخـس  لـمحت  هک  يدراوم  رد  زین  لـقع  لـقن ، رب  هوـالع  تسا . رتـشیب  ناتـسبات  ياـمرگ  ترارح  زا  منهج  شتآ 

هب مهم ، یفده  ناونع  هب  ناسنا ، ینامـسج  تمالـس  نیمأت  رگا  ًالثم  دنکیم ؛ نآ  تیبولطم  هب  مکح  تسا ، رتالاب  رتالاو و  فده  هب  یبایتسد 
یتخس لمحت  موزل  هب  مکح  ود  ره  لقن  لقع و  دشاب . دنمزاین  روآتقـشم  خلت و  رایـسب  يوراد  نالف  ندروخ  ای  تخـس  یحارج  لمع  ماجنا 

(18) یناحور بیبط  کی  ناونع  هب  سدقم  عراش  نوچ  ددرگ . نیمأت  تسا ، ینامسج  یتمالس  ظفح  هک  رتالاب ، ضرغ  ات  دننکیم ، تقشمو 
، تسا مرحمان  لباقم  رد  یکشم  رداچ  لثم  رترب ، باجح  تیاعر  رب  فقوتم  هعماج  دارفا  یناور  یحور و  تمالس  هک  تسا  هداد  صیخشت 

تاغیلبت اب  یـضعب  هک  یتاهبـش  فالخرب  و  تسا ؛ بولطم  حـجار و  يرما  ًالقن  ًالقع و  مرگ ، ياوه  رد  یتح  یکـشم ، رداـچ  شـشوپ  اذـل 
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شرتسگ یمالسا و  بالقنا  زا  سپ  لاس  تسیب  زا  شیب  يهبرجت  دننکیم ، رشتنم  یکشم  رداچ  دض  رب  يزاسگنهرف  روظنم  هب  یفنم ، ییاقلا 
لکشم باجح  عون  نیا  زا  هدافتـسا  هک  تسا  دهاش  نیرتهب  دوخ  فیفع ، نمؤم و  نارتخد  نانز و  نیب  رد  یکـشم  رداچ  زا  هدافتـسا  عیرس 

زا هدافتسا  نایوگخساپ ، زا  دصرد  تسا 65  هتفرگ  تروص  یگزات  هب  هک  یقیقحت  یجنسرظن و  ساسارب  تسا . قیوشت  لباق  اذل  و  تسین ،
لمحت هب  ار  ناسنا  ًالمع  ًارظن و  زین  تیب  لـها  نادـناخ  و  (ع ) همئا لـقع ، رب  هوـالع  ( 19 .) دناهدیدنسپ یمومع  عماجم  رد  ار  یکـشم  رداچ 

هب یتیصو  رد  (ع ) یلع ماما  يرظن ، دُعب  رد  دناهدومن . قیوشت  تسوا ، یناحور  ینامسج و  لماکت  تداعـس و  ياتـسار  رد  هک  یتالکـشم ،
تداع تخـس  راک  رب  يراـبدرب  ربص و  هب  ار  دوخ  سفن  ( 20 (؛ هورکملا یلع  ّربصتلا  کَسفن  ْدِّوَع  دـناهدومرف : (ع ) نسح ماما  دوخ ، دـنزرف 
ُلَضفَا دنا : هتـسناد  لامعا  نیرتهب  زا  دیامنیم  لیمحت  نتـشیوخ  رب  یتخـس  هارکا و  اب  ناسنا  هک  ار  ییاهراک  ناشیا  يرگید ، تیاور  رد  هدب .

ینب نانز  دش ، دیهش  (ع ) نیسح ماما  مدج  یتقو  دیامرفیم : (ع ) داجس ماما  دنزرف  زین ، یلمع  دُعب  رد  ( 21 .) هیلع کَسفن  َتْهَرکَا  ام  ِلامعالا 
تخس فرـص  هک  نیا  لصاح  ( 22 .) دـندادیمن رییغت  امرـس  امرگ و  رد  ار  سابل  نیا  دندیـشوپ و  یکـشم  سابل  ترـضح ، يازع  رد  مشاه 

. دشابن قیوشت  جیورت و  لباق  باجح  هنوگ  نیا  هک  دوشیمن  ثعاب  مرگ ، ياوه  رد  یکـشم  رداچ  ندیـشوپ  دـننام  ماکحا ، زا  یـضعب  ندوب 
هعنقم دننام   ) هایس گنر  اب  ياهسابل  زا  هدافتسا  هک  دناهدرک  اعدا  هنوگ  نیا  یضعب  ههبش : یناوختسا  ياهیرامیب  یکشم و  باجح  هطبار ي 

؟ تسا حیحص  روکذم  ياعدا  ایآ  ( 23 .) ددرگیم یناوختسا  ياهيرامیب  ثعاب  دراد و  یفنم  ریثأت  اهمناخ  یتمالـس  يور  یکـشم ) رداچ  و 
تلع یکشم ، ياهسابل  شـشوپ  هک  دوب  هدرک  اعدا  ددعتم  صخـشم و  ینادیم  ياهـشهوژپ  هب  دانتـسا  اب  مرتحم  يهدنیوگ  رگا  ًالوا ، خساپ :

یـسررب هعلاطم و  دروم  ار  نآ  هجوت و  روکذـم  ياعدا  هب  میتسناوتیم  لامتحا  کـی  دـح  رد  تقو  نآ  تسا ، یناوختـسا  ياـهیرامیب  داـجیا 
، نیاربانب تسا ؛ هدرکن  هئارا  دوخ  ياعدا  يارب  يربتعم  یملع  كردـم  لیلد و  چـیه  هدـننک  اعدا  هک  ییاـج  نآ  زا  یلو  میهد ؛ رارق  رتشیب 

دوجو ناسانـشراک ، قوف ، ياـعدا  سکعرب  ًاـیناث ، تسا . یملع  راـبتعا  شزرا و  دـقاف  هجیتـن ، رد  و  كردـم ، لـیلد و  دـقاف  ناـشیا  ياـعدا 
زراب و قادصم  هک  هعنقم ـ  رداچ و  زا  هدافتـسا  . » دناهدرک راکنا  ار  یناوختـسا  ياهیرامیب  داجیا  یکـشم و  ياهـسابل  شـشوپ  نیب  يهطبار 
یکـشم و باجح  هطبار ي  ( 24 .«) دـنکیمن داجیا  یناوختـسا  يرامیب  تسا ـ  یکـشم  يهعنقم  رداچ و  ام  يزورما  يهعماـج  رد  نآ  جـیار 
هعنقم و لثم   ) هایس هریت و  گنر  اب  ییاهسابل  زا  ررکم  يهدافتسا  هک  دناهدرک  اعدا  هنوگ  نیا  دارفا  یضعب  ههبـش : یکانهودنا  یگدرـسفا و 

هدمیهف دـناوتیم »  » و ررکم »  » يهملک ود  زا  خـساپ : تسا ؟ حیحـص  روکذـم  ياعدا  ایآ  ( 25 .) دماجنیب یگدرسفا  هب  دناوتیم  یکـشم ) رداچ 
لثم هایـس ، ساـبل  شـشوپ و  زا  هدافتـسا  رگا  هک  دراد  لوبق  مرتحم  يهدـننک  اـعدا  لوا : بلطم  دراد . لوبق  ار  بلطم  ود  ناـشیا  هک  دوشیم 

. دوب دهاوخن  یگدرـسفا  ثعاب  دشاب ، مرحمان  اب  ههجاوم  رد  لزنم و  زا  نوریب  رد  طقف  هکلب  دـشابن ، یمیاد  ررکم و  روط  هب  یکـشم ، رداچ 
روط هب  طقف ، هایـس  سابل  زا  یمیاد  ررکم و  هدافتـسا  یتح  هک  دنراد  لوبق  مرتحم  یهدننک  اعدا  میمهفیم  دناوتیم »  » یهملک زا  مود : بلطم 

یگدرـسفا یکـشم و  هریت و  سابل  یمیاد  ررکم و  شـشوپ  نیب  هک  تسین  هنوگ  نیا  ینعی  دوش ؛ رجنم  یگدرـسفا  هب  تسا  نکمم  یلامتحا 
؛ تسا یگدرسفا  هایس و  سابل  زا  ررکم  يهدافتسا  نیب  یلامتحا  يهطبار  کی  نیبم  ناشیا  ياعدم  نیاربانب ، دشاب . یموزل  یعطق و  يهطبار 
لیلد و زین  یلامتحا  يهطبار  نیمه  تابثا  يارب  یتح  مرتحم ، يهدـننک  اـعدا  ًـالوا ، اریز : تسا ؛ تسرداـن  زین  یلاـمتحا  يهطبار  نیمه  یلو 
، ًایناث تسا . یملع  رابتعا  شزرا و  دـقاف  هجیتن ، رد  كردـم و  لیلد و  نودـب  ییاعدـم  ناـشیا  مـالک  نیارباـنب ، تسا ؛ هدرکن  هئارا  كردـم 

فرح نیا   » تسا دقتعم  ناکـشزپناور  زا  یکی  اریز  تسا ؛ تسردان  زین  مرتحم  يهدنیوگ  كردم  لیلد و  نودـب  یلامتحا و  يهطبار  نیمه 
رب نینچمه  ( 26 (؛» درادن یملع  یهیاپ  چیه  تسا و  یطلغ  نخس  ًالماک  تسا  یگدرـسفا  لیلد  هعماج  رد  نایاقآ  ای  ناوناب  هریت  شـشوپ  هک 
زا یـضعب  یگدرـسفا  تسا  نکمم  هداد ، ماجنا  ناکـشزپناور  ناسانـشناور و  زا  یـضعب  اب  هدنراگن  هک  یملع  ياهتروشم  جـیاتن  ساسا 

توافت هتکن  ود  نیا  نیب  و  ( 27 (؛ تسین اهنآ  یگدرسفا  داجیا  تلع  دارفا  هایس  ششوپ  یلو  دشاب ، هایس  شـشوپ  هب  اهنآ  لیامت  تلع  دارفا ،
لیامت نیمه  هک  دوش  اعدا  رگا  تسا . هدـیدرگ  مرتحم  يهدـننک  اعدا  تسردان  رظن  راهظا  ثعاـب  ود  نآ  نیب  طـلخ  تسا و  یفیرظ  رایـسب 

: تفگ دیاب  تسا ، یکشم  هریت و  ششوپ  یگدرسفا و  نیب  یلامجا  يهطبار  یعون  نیبم  زین  هایس  شـشوپ  هب  هدرـسفا  دارفا  یـضعب  یلامتحا 
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. تسا یملع  رابتعا  شزرا و  دقاف  هجیتن  رد  تسا و  كردم  لیلد و  يهئارا  نودـب  یلامتحا و  یلبق ، يهطبار  دـننام  زین ، قوف  يهطبار  ًالوا ،
دهاوخن دامتعا  لباق  یعطق و  اهشهوژپ  نیا  يهجیتن  مه  زاب  دوش ، دییأت  ینادیم  ياهشهوژپ  اب  روکذم ، یلامتحا  يهطبار  هک  ضرف  رب  ًایناث ،

زا یگدرسفا  هکنیا ، رصتخم  حیضوت  تسا . لکشم  رایسب  ینادیم  ياهـشهوژپ  جیاتن  رد  راذگریثأت  میالع  لماوع و  یمامت  لرتنک  اریز  دوب ؛
ًالثم تسا ؛ داضتم  یتح  فلتخم و  يراتفر  تارهاـظت  میـالع و  لـماوع و  ياراد  هک  تسا  ياهدـیچیپ  رایـسب  یناور  یحور و  ياـهيرامیب 

زا یضعب  تسا  نکمم  زین  ششوپ  صوصخ  رد  دنوش . لیامتم  يروخرپ  هب  رگید  ياهدع  ییاهتشایب و  هب  تسا  نکمم  هدرسفا  دارفا  یضعب 
ياهـشهوژپ هب  دانتـسا  یتح  نیاربانب ، دننک ؛ ادیپ  لیامت  هریت  ریغ  گنر  اب  ییاهسابل  هب  زین  ياهدع  هریت و  سابل  ندیـشوپ  هب  هدرـسفا ، دارفا 

، دارفا زا  یضعب  یملع  رهاظ  هب  ياهاعدا  فالخرب  یکـشم  رداچ  زا  هدافتـسا  سپ  دوب . دهاوخن  روکذم  ياعدم  يهدننک  تابثا  زین  ینادیم 
شمارآ داجیا  کیرحت و  جییهت و  مدع  ینعی  مرحمان ، لباقم  رد  نانز  شـشوپ  باجح و  يهفـسلف  اب  هکلب  درادـن ، یفنم  يهضراع  اهنت  هن 

ثعاب تسا و  لاعف  ریغ  تماـص و  یگنر  یکـشم  گـنر  هک  نیا  اـهگنر ، یـسانشناور  رد  هزورما  تسا . راـگزاس  زین  هعماـج  رد  یناور 
هایس  » هک تسا  هدش  هتفگ  هایس  گنر  يهرابرد  اهگنر  یسانشناور  باتک  رد  تسا . ملسم  تیعقاو  کی  دوشیمن ، هجوت  بلج  کیرحت و 

، راک نیا  اب  دنکیم  هدافتـسا  یکـشم  باجح  زا  لزنم ، نوریب  رد  مرحمان و  لباقم  رد  هک  يدرف  نیاربانب ، ( 28 (؛» تسا قلطم  زرم  رگنایامن 
دهاوخیم دنکیم ، رـس  هب  یکـشم  رداچ  لزنم  نوریب  رد  یمناخ  هک  یتقو  دـیامنیم . داجیا  مرحمان  دارفا  دوخ و  نیب  یلماک  قلطم و  زرم 

یگزره و ییایحیب و  ياج  هن  تسا ، تفع  ایح و  میرح  میرح ، نیا  اریز  دوش ؛ کیدزن  میرح  نیا  هب  درادـن  قح  مرحماـن  هک  دـهد  ناـشن 
یکاپ و تفع و  میرح  رد  یمرحمان  دراذـگن  دنکـشب و  ار  لاذـتبا  یگزره و  زیت  هاگن  دـهاوخیم  دوخ  یکـشم  باجح  اـب  وا  يزابـسوه ؛

يهطقن هدوب و  هن »  » ياـنعم هب  هایـس  هک  تسا  هدـمآ  اـهگنر  یـسانشناور  رد  نینچمه  دربـب . نیب  زا  ار  وا  تمرح  دوش و  دراو  وا  تباـجن 
عقاو رد  دـننکیم ، هدافتـسا  یکــشم  باـجح  زا  مرحماـن  لـباقم  رد  ناوناـب  یتـقو  نیارباـنب ، ( 29 (؛ تسا دیفـس  گـنر  ینعی  هـلب »  » لـباقم

دـنراذگیم و زاب  دوخ  يوس  هب  ار  اههاگن  هار  عقاو  رد  دنـشوپیم ، دیفـس  سابل  هک  ییاهنآ  لـباقم ، رد  و  دـنیوگب ؛ هن »  » وا هب  دـنهاوخیم 
زا دنهدیم . رارق  هدولآ  هزره و  ياههاگن  ضرعم  رد  ار  دوخ  هتـساوخان  ای  هتـساوخ  دنـشوپیم  باذج  گنراگنر و  ياهسابل  هک  ییاهنآ 

و دنادرگیمرب ؛ ار  رظن  دوخهبدوخ  درادن و  ندرک  هاگن  يارب  یتبغر  نادنچ  رگید  دنیبیم ، ار  یکشم  يهچراپ  ناسنا  یتقو  زین  یناور  رظن 
زا ناوناب  يهدافتـسا  و  دـنکیم ؛ داـجیا  تبغر  نآ  رارمتـسا  ندـید و  يارب  دـنکیم و  زاـب  ار  مشچ  نشور  ياـهگنر  هب  هاـگن  لـباقم ، رد 

سلاجم زا  یکی  رد  (ع ) یسوم ترضح  تسا : هدش  لقن  یثیدح  رد  ددرگیم . مرحمان  نادرم  هّجوت  بلج  ثعاب  زین  گنراگنر  ياهسابل 
هالک دش ، کیدزن  (ع ) یـسوم ترـضح  هب  یتقو  دـش ؛ دراو  تشاد  رـس  رب  نیگنر  هالک  هک  یلاح  رد  سیلبا  ناهگان  هک  دوب  هتـسشن  دوخ 

ترضح متسه . سیلبا  نم  تفگ : یتسیک ؟ وت  دیسرپ : (ع ) یسوم ترضح  درک . مالـس  (ع ) یـسوم ترـضح  هب  تشادرب و  ار  دوخ  نیگنر 
مدـمآ ادـخ ، دزن  رد  وت  تلزنم  ماـقم و  رطاـخ  هب  تفگ : سیلبا  ياهدـمآ ؟ نم  دزن  هچ  يارب  دـنک ، كـاله  ار  وـت  ادـخ  تفگ : (ع ) یـسوم

يهلیـسو هب  تفگ : خـساپ  رد  سیلبا  تسیچ ؟ يارب  گنراگنر ) هالک   ) يراد رـس  رب  هچنآ  درک : لاؤس  ترـضح  نآ  میوگب . وت  هب  یمالس 
يهدع ندش  هتفیرف  ثعاب  سیلبا ، گنراگنر  هالک  لکـش  رد  ایند ، هک  هنوگنامه  دیدرت ، نودـب  ( 30 .) میابریم ار  مدآ  دـنزرف  بولق  نآ 
ناناوج نادرم و  یگتفیرف  ثعاب  زین ، ناوج  نارتخد  نانز و  مادـنا  رد  گنراگنر  ياـهسابل  لـثم  اـیند ، نیگنر  رهاـظم  ددرگیم ، یناوارف 

رامخ و  ) ینآرق باجح  گنر  هک  تشذگ  لبق  ثحابم  رد  هچنآ  هب  هّجوت  اب  درادن . دیدرت  بلطم  نیا  رد  یفـصنم  ناسنا  چیه  ددرگیم و 
هک دش  نایب  هچنآ  هب  تیانع  اب  و  تسا ؛ هدوب  یکـشم  ددرگیم ـ  طابنتـسا  یخیرات  یثیدح و  يوغل ، دهاوش  زا  هک  هنوگنآ  زین -  بابلج )

يرثؤم رایـسب  شقن  ناوناب  باجح  یهفـسلف  نیمأت  رد  یگژیو  نیا  تسا و  لاعف  ریغ  تماص و  یگنر  یکـشم  گـنر  یـسانشناور ، رظن  زا 
زوـنه هک  یناـمز  رد  هـک  تـفگ  نـیرفآ  یناریا  ناملـسم و  ناـنز  باـختنا  هـب  ینآرق و  یحو  ِقـیمع  یهناسانـشناور  هاـگن  هـب  دـیاب  دراد .

نیبم نید  میلاعت  تینارون  یهلا و  ياوقت  تکرب  هب  یناریا  ناملسم و  ناوناب  ناردام و  دوب ، هدشن  دلوتم  ملع  ردام  زا  برغ  رد  یسانشناور 
یخرب ههبش : ( 31 .) دناهدومن باختنا  شیوخ  لزنم  زا  نوریب  باجح  يارب  ار  یکشم  رداچ  يزورما ، نادنمشناد  زا  رتهناسانشناور  مالسا ،
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، مشاب داش  مشوپب ، دیپس  مهاوخیم  نم  دـندنبیم . يداش  يور  هب  ار  میاهمشچ  دـننادیم . موش  ياوآ  ار  مايداش  دایرف   » هک ترابع  نیا  اب 
ياعدا ایآ  ددرگیم . هودنا  نزح و  ثعاب  یـشوپهایس ، سکعلاب  روآيداش و  یـشوپدیفس  هک  دـنیامن  اعدا  دناهتـساوخ  ( 32 .«) منک يداش 

شاک يا  تسین . یقطنم  لوقعم و  شور  مولعمان ، ياهّدـع  هب  يداش  اب  تفلاخم  ِماـهتا  ندومن  دراو  ًـالّوا ، خـساپ : تسا ؟ حیحـص  روکذـم 
میتسناوتیم فافش  حیرص و  روط  هب  ات  دومنیم ، صخشم  ار  قوف  ترابع  رد  دندنبیم »  » و دننادیم »  » ياهریمض عجرم  مرتحم  يهدنیوگ 

. مینکیم رظنفرـص  نآ  یـسررب  زا  تسین ، مولعم  هدـش  دای  ماهتا  بطاخم  نوچ  لاح  ره  هب  میـشاب ؛ هتـشاد  یقطنم  يوگوتفگ  ناشیا  اب 
زا ّرثأتم  ياهعماج ، ره  رد  درم ، نز و  زا  معا  دارفا ، ششوپ  گنر  عون و  تفگ  دیاب  دنشوپب ، دیپس  سابل  دنهاوخیم  دناهتفگ  هک  نیا  ًایناث ،

هدافتسا دیفس  سابل  زا  دوخ  راک  طیحم  رد  ناراتسرپ  ناکشزپ و  ًالثم  ( 33 (؛ تسا هریغ  یبهذم و  ینامز ، یلغش ، فلتخم  طیارش  لماوع و 
زا هک  یباّلط  ینید و  ناربهر  دـنراذگیم ؛ راـنک  ار  نآ  سپـس  دنـشوپیم و  دـیپس  ساـبل  ندـش  سورع  ماـگنه  ناوج ، نارتخد  دـننکیم ؛

بحتـسم جح  مارحا  مسارم  رد  نادرم  يارب  دـننکیم ؛ هدافتـسا  گنر  هایـس  يهمامع  زا  یمیاد  روط  هب  دنتـسه ، تاداس  يهلیلج  يهلـسلس 
سابل نامه  زا  هدش  هداد  هزاجا  ًاعرش  اهنآ  هب  نانز ، ششوپ  باجح و  هب  تبسن  رتشیب  تیساسح  لیلد  هب  یلو  دنـشوپب ، دیپس  سابل  تسا 

؛ ترهش سابل  ندیشوپ  زا  درم ، نز و  زا  معا  دارفا ، يهمه  نیا ، رب  هوالع  ( 34 .) دننک هدافتسا  دشابن ، دیپس  نآ  گنر  هکنیا  ولو  یلومعم ،
ياـهگنر هک  تسا  حـضاو  و  ( 35 (؛ دـناهدش عنم  ددرگیم  ناـنآ  ندـش  اـمنتشگنا  ثعاـب  تسین و  دارفا  نأـش  قباـطم  هک  یـسابل  ینعی 

نیدتم و درف  کی  ناونع  هب  هاوخ  يرگید ، درف  ره  دننامه  ناشیا ، هکنیا  لصاح  دشابیم . ترهش  سابل  ققحت  لماوع  زا  یکی  فراعتمریغ 
هب رـصحنم  بلطم  نیا  دنتـسه و  هدش  دای  فلتخم  لماوع  زا  ّرثأتم  دـیپس ، سابل  زا  هدافتـسا  دروم  رد  یناریا ، دنورهـش  کی  ناونع  هب  هاوخ 

لماوع و هیبش  يددعتم  طیارش  لماوع و  زا  ّرثأتم  ششوپ ، گنر  عون و  باختنا  رد  عماوج  يهمه  رد  دارفا  يهمه  هکلب  دشابیمن ، زین  ناشیا 
ماکحا زیزع و  مالسا  رظن  زا  تسا . بولطم  رایسب  دننک ، داش  زین  ار  نارگید  دنشاب و  داش  دنهاوخیم  دناهتفگ  هکنیا  دنتـسه . قوف  طیارش 

اجنیا رد  هـچنآ  یلو  ( 36 ،) تسا هتفرگ  رارق  هیـصوت  قـیوشت و  دروـم  رایـسب  نارگید  ندرک  داـش  ندوـب و  داـش  زین ، نآ  یقرتـم  یناروـن و 
ًاموزل یکشم ، سابل  زا  هدافتسا  هک  ضرفشیپ  نیا  شریذپ  اب  ياهّدع  لّوا : يهتکن  تسا : مهم  رایسب  يهتکن  ود  دشابیم  حیضوت  يهتـسیاش 

زا هدننک  هدافتـسا  دارفا  و  نیگمغ ، دارفا  ار  یکـشم  ياهسابل  زا  هدننک  هدافتـسا  دارفا  دـننکیم  شالت  تسا ، يداش  نادـقف  ازع و  يهناشن 
ياهسابل زا  هک  يدارفا  يهمه  هن  اریز  تسا ؛ تسردان  ضرفشیپ ، روصت و  نیا  هکنآ  لاـح  ( 37 (؛ دننادب داش  دارفا  ار  نیگنر  ياهسابل 

؛ دنتـسه يداش  دارفا  ًاموزل  دننکیم ، هدافتـسا  نیگنر  ياهـسابل  زا  هک  يدارفا  یهمه  هن  و  دنانیگمغ ، دارفا  ًاموزل  دننکیم ، هدافتـسا  یکـشم 
تمالع و یکـشم  سابل  یهاگ  تسا ؛ هتفرگ  رارق  یفلتخم  روما  يهناـشن  تمـالع و  یکـشم  ساـبل  فلتخم ، ياـههورگ  عماوج و  رد  اریز 
هک یناحور  تاداس  يهلیلج  يهلسلس  لثم  ای  تسا ، هدوب  نانآ  راعش  یکشم  شـشوپ  هک  سابعینب  لثم  تسا ، هدوب  یـصاخ  يهدع  راعش 

هدافتـسا یکـشم  يهمامع  زا  زین  (ص ) مرکا ربماـیپ  تاـیاور ، ساـسارب  تسا . ناـنآ  يارب  تدایـس  تمـالع  یکـشم ، يهماـمع  زا  هدافتـسا 
ینیگنس راقو و  یهناشن  یکشم ، ششوپ  یهاگ  ( 39 (؛ تسا ییابیز  يهناشن  یکشم  سابل  ندیـشوپ  ياهدع  رظن  زا  یهاگ  ( 38 .) دندرکیم

رداچ ندیشوپ  هب  مازتلا  دننکیم  لایخ  یضعب  هکنیا  سپ  دننکیم ؛ هدافتسا  لزنم  نوریب  رد  ششوپ  نیا  زا  ناوناب  هک  یماگنه  لثم  تسا ،
، نآ ماکحا  هب  يدنبياپ  بهذم و  نید و  تسین ؛ یحیحـص  روصت  تسا ، یگدرـسفا  هودنا و  مغ و  اب  مزالم  ینامداش و  اب  یفانم  یکـشم ،

يهرابرد ًالبق  تسا . هعماج  دارفا  رگید  ناوناب و  دوخ  یناور  یحور و  شمارآ  ثعاب  یکشم ، رداچ  زا  هدافتسا  رترب و  باجح  تیاعر  لثم 
رظن زا  باجح  عون  نیا  تیبولطم  لزنم و  نوریب  رد  ناوناب  باجح  يارب  یکـشم  گنر  تیبولطم  باب  رد  اهگنر  یـسانشناور  ياـههتفای 

میلاعت یکـشزپناور و  لثم  يدـیدج ، مولع  ياههتفای  نیب  بساـنت  یگنهاـمه و  يهراـبرد  یگنراـک  لـید  دـش . لـقن  یبلاـطم  ینید  نوتم 
مدرم هب  ناربماـیپ  هک  دـهدیم  میلعت  ار  ییاـهزیچ  ناـمه  یکـشزپناور  ینعی  ملع ، نیرتدـیدج  زورما  تـسا : هـتفگ  نـینچ  (ص ) ناربماـیپ

: مّود يهتکن  ( 40 .) دنکیم فرطرب  ار  سرت  ناجیه و  شیوشت ، ینارگن ، مکحم ، نامیا  کی  نتـشاد  هک  دـناهتفایرد  نانآ  اریز  دـنتخومآ ؛
رـصحنم نآ  رذگدوز  يدام و  دُعب  رد  طقف  ار  طاشن  يداش و  یخرب  هک  تسا  هدش  ثعاب  ینامداش  لماک  عماج و  موهفم  زا  یهاگآ  مدع 
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نایلاس هک  ینارگـشهوژپ  زا  یکی  دـنیامن . تلفغ  دـیآیم  تسد  هب  رادـیاپ  يونعم و  روما  هب  داقتعا  زا  هک  لیـصا  ياهینامداش  زا  دـنیامن و 
ياهيداش داـیدزا  رد  تاداـقتعا  تیونعم و  رـصنع  تلاـخد  هب  تسا ، هدرک  یناوارف  تاـقیقحت  يداـش  يهراـبرد  هتـسیز و  برغ  رد  زارد 

دیاب یگـشیمه  يداش  هب  یبایتسد  ینونک و  تالکـشم  زا  تاجن  يارب  ناـسنا  تسا  دـقتعم  ناـشیا  دراد . ناوارف  دـیکأت  رادـیاپ  لیـصا و 
دوجو ینامـسج  ياهتذـل  اهيداش و  زا  رتقیمع  بتارم  هب  ییاهيداش  یگدـنز  رد  هک  دریذـپب  دـنک و  حیحـصت  ار  دوخ  رواـب  داـقتعا و 

: نوچمه یناسنا ، ياهشزرا  تیوقت  اب  تسا  دقتعم  يو  تسا . هلصوح  ربص و  شالت و  تقو ، فرص  دنمزاین  اهنآ  هب  یبایتسد  هک  دنراد 
يداش هب  ناوتیم  یقالخا ، لیاذر  ندودز  تشذـگ و  تعانق ، تیاضر ، يرازگساپـس ، یهاوخریخ ، ینیبشوخ ، مدرم ، هب  تمدـخ  قشع 

، دسانشیمن هناخ  نوریب  ارم  تقو  چیه  مردپ  ههبش : دنسانشب ؟ ار  یکشم  ریغ  ياهگنر  دنناوتیمن  شوپ  یکشم  ناوناب  ایآ  ( 41 .) تفای تسد 
یبآ هن  ار ، زمرق  هن  میسانشیم ، ار  هایس  اهنت  اهگنر  زا  هایس ... میهایس  تسدکی  دیوگیم ، تسار  دیاهدیشوپ . هایس  امـش  يهمه  دیوگیم 

سابل لزنم  نوریب  رد  نانز  يهمه  لّوا : ياعّدا  تسا . هدومن  اعدا  ود  قوف  ترابع  رد  مرتحم  یهدـنیوگ  ( 42 ،) ار شفنب  هن  ار و  زبس  هن  ار ،
ندوب شوپهایـس  ياعدا  هک  تسا  نیا  زا  یکاـح  اـم  یهمه  یهنازور  دوهـشم  ینیع و  تیعقاو  ًـالّوا ، لّوا : ياـعدا  خـساپ  دنـشوپیم . هاـیس 

نآ ریغ  نارهت و  لثم  یگرزب  ياهرهش  زا  معا  هعماج ، حطس  رد  اهمناخ  نیگنر  ياهششوپ  هب  یهاگن  تسین . یتسرد  ياعدا  نانز  يهمه 
رد لزنم و  نوریب  رد  نانز  يهمه  مینک  ضرف  ًایناث ، تسا . روکذم  ياعدا  يهدننک  بیذکت  فلتخم ، ياهناتسا  ییاتسور  نانز  شـشوپ  و 
هب هدش ، دای  ياهشـشوپ  دننکیم ، هدافتـسا  یکـشم  رداچ  هعنقم و  وتنام ، لثم  یکـشم ، باجح  فلتخم  قیداصم  زا  مرحمان  اب  يههجاوم 

لئاسم ناسانشراک  ناونع  هب  اهقف  حیرصت  قبط  تسا . یعرـش  یلقع و  عافد  لباق  نانز ، يارب  رتشیب  رتهب و  شـشوپ  باجح و  نیمأت  لیلد 
زا یکی  هک  تسا  حضاو  ( 43 .) دنیامن هدافتـسا  هدننک  کیرحت  جیهم و  ياهگنر  زا  دیابن  مرحمان  اب  ههجاوم  رد  ناوناب  یمالـسا ، ینید و 

ًالبق هک  هنوگنامه  تسا . یکـشم  گنر  درادـن  دوجو  نآ  رد  مرحماـن  کـیرحت  جـییهت و  تلاـح  هک  ناوناـب  شـشوپ  ياـهگنر  نیرتهب 
مرحمان اب  ههجاوم  رد  لاعفریغ و  تماـص و  یگنر  یکـشم ، گـنر  هک  تسا  تاملـسم  زا  بلطم  نیا  اـهگنر  یـسانشناور  رد  تشذـگ ،

يریذپکیرحت مدع  زا  تسا  ترابع  هک  ار  باجح  تمکح  هفسلف و  یکـشم ، گنر  یگژیو  نیا  هک  تسین  يدیدرت  و  تسا ؛ نکـشهاگن 
يدج شسرپ  نیا  هب  دیاب  اهنآ  ناگدنسیون  تاعوبطم و  یخرب  دنکیم . نیمأت  رتشیب  هعماج ، حطـس  رد  یناور  یحور و  شمارآ  داجیا  و 

دـض رب  ار  یناور  یحور و  گنج  بدا ، رعـش و  نابز  زا  هدافتـسا  ءوس  اب  یقطنم و  لوقعم و  لیلد  چیه  يهئارا  نودب  ارچ  هک  دنهد  خـساپ 
هدافتسا هک  دوشیم  ثعاب  لزنم  نوریب  رد  ناوناب  یکشم  باجح  سابل و  زا  هدافتـسا  مّود : ياعدا  دناهدرک . زاغآ  یکـشم  رداچ  باجح و 

زا هدافتـسا  نیب  یمزالت  یقطنم  رظن  زا  ًالّوا ، مّود : ياعدا  خـساپ  دنـسانشن . ار  یکـشم  ریغ  ياـهگنر  یکـشم ، ياـهباجح  زا  ناگدـننک 
رد نیگنر  ياـهسابل  زا  هدافتـسا  اریز  تسین ؛ یکـشمریغ  ياـهگنر  نتخانـشن  لزنم و  زا  جراـخ  رد  رمتـسم  روـط  هب  یکـشم  ياـهسابل 

، لزنم لخاد  رب  هوالع  ًایناث ، دنکیم . مهارف  ار  فلتخم  ياهگنر  نتخانـش  ناکما  مرحم ، دارفا  لباقم  رد  لزنم و  لخاد  رد  هنانز ، سلاجم 
، یقیرط هب  هکنیا  طرش  هب  هتبلا  دنیامن ، هدافتسا  عونتم  ياهگنر  ياراد  ياهسابل  زا  دنناوتیم  ناوناب  رگید  ناشیا و  زین  نآ  زا  جراخ  رد 

هریخ ییابیز  لیلد  هب  نیگنر  ياهسابل  هک  تسین  يدـیدرت  اریز  دـنناشوپب ؛ ار  اهنآ  مرحمان  اب  ههجاوم  رد  یکـشم ، رداچ  زا  هدافتـسا  لـثم 
عنم نامرحمان  هب  اهتنیز  شیامن  جربت و  زا  نآرق ، روتـسد  ساسارب  نارتخد  ناوناب و  دنیآیم و  رامـش  هب  تنیز  یفرع  قیداصم  زا  هدننک ،
لثم دـنرادن ، روـضح  مرحماـن  دارفا  هک  یـسلاجم  رد  هـّتبلا  ( 45 .) ۀـنیزب تاـجربتم  ریغ  و  ( 44) یلوالا ۀـیلهاجلا  جربت  نجربت  ـالو  دـناهدش :

َّالِإ َّنُهَتَنیِز  َنیِدـُْبی  َو ال  : » دـنیامن هدافتـسا  اهتنیز  تـالآرویز و  زا  دـنناوتیم  مرحم ، دارفا  رهوش و  روضح  رد  نینچمه  هناـنز و  سلاـجم 
هک هنوگنامه  اریز  ( 47 (؛ دـناهدش قیوشت  بیغرت و  اهتنیز  زا  هدافتـسا  هب  تایاور  رد  زاوج  زا  رتـالاب  یتح  ( 46 ...«) َّنِِهئابآ َْوأ  َّنِِهَتلوُُعِبل 

ناوناب ًاصوصخم  ناسنا ، يرطف  زاین  زین  ییارآدوخ  تالآرویز و  زا  هدافتـسا  تسا ، نانز  ًاصوصخ  ناسنا ، يرطف  زاـین  شـشوپ ، باـجح و 
اب یفرط  زا  روکذـم ، زاـین  ود  هب  ییوگخـساپ  ترورـض  هّجوت و  نمـض  هک  تسا  مالـسا  یقرتـم  ینارون و  ماـکحا  تازاـیتما  زا  نیا  تسا .

جّربت و مدع  طرش  هب  اهتنیز ، تالآرویز و  زا  هدافتسا  هب  نانآ  قیوشت  اب  رگیدفرط  زا  ششوپ و  باجح و  تیاعر  هب  نانز  یمازلا  روتسد 
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مهارف هعماج  دارفا  یناور  یحور و  تمالـس  يهنیمز  قیرط  نیا  زا  ات  تسا ، هتفرگ  ار  هدافتـسا  ءوس  يولج  نامرحمان ، هب  اـهتنیز  شیاـمن 
، نز مایپ  ینیـسح ، ریم  ابیز  ( . 2 . ) نمهب 1379 ص1  15 نردـم ، شور  هب  باجح  فشک  هیـضیف ، یهمانهتفه  ( . 1  : ) اهتـشون یپ  ددرگ .

ساـبع ( . 3 . ) تسا هدـمآ  زین  هلجم  دوـخ  رد  رـصتخم  روـط  هب  روکذـم ، یههبـش  خـساپ  هک  تسا  رکذـت  هب  مزـال  ص 45 . يهرامش 49 .
يوزرآ يرهوگ ، لیعامـسا  دیـس  هنومن ر.ك : ناونع  هب  (. 4 . ) ص 6 هام 79 ، رویرهـش   28 يهرامـش 1623 ، ناریا ، یهمانزور  يرایهللا ،

، ینیدباع دـمحا  ر.ك : ( . 6 . ) ص 270 ج 10 ، هـمکحلا ، نازیم  يرهـش ، ير  يدـمحم  ( . 5 . ) ص 75 (ع ،) نیموصعم ناـیب  رد  تداـهش 
مجاهت خیرات  ياهباتک  يرـس  زا  باجح ، فشک  تیاکح  ص 38 و  يهرامـش 69 ، نز ، مایپ  يهلجم  باجح » تمارک و  ظفح  اروشاع  »

يارب ( . 8 . ) ص 48 یگنهرف ، یگنهرب  یگنهرب و  گنهرف  لداع ، دادـح  یلعمـالغ  ( . 7 . ) تیالو ردق  یگنهرف  يهسسؤم  رـشن  یگنهرف ،
ياهـشور زا  عالطا  يارب  ( . 9 . ) ص 124 ج 4 ، و  ص 409 ، ج 3 ، یفاک ، عورف  هنومن ر.ك : ناونع  هب  روکذـم  ياههیـصوت  اـب  ییانـشآ 

ررد مکحلا و  ررغ  يدمآ ، ( . 10 . ) 86 ص 68 ـ  یمالسا ، تیبرت  هب  هرابود  یهاگن  يرقاب ، ورسخرتکد  اهنآ ر.ك : یتیبرت  شقن  روکذم و 
يهدیزگ تمکح ، ياههولج  یمق ، يهداز  مظان  رغصا  دیس  ( . 13 . ) هیآ ي 19 (، 4  ) ءاسن یهروس  ( . 12 . ) نامه ( . 11 . ) ص 131 ملکلا ،

(، 9  ) هبوت يهروـس  ( . 16 . ) يهیآ 216 (، 2  ) هرقب يهروـس  ( . 15 . ) ناـمه ( . 14 . ) ص 504 (ع ،) یلع نینمؤملا  ریما  تاـملک  یعوـضوم 
نانز و (. 19 ...«. ) بیبطلاک نیملاعلا  ّبر  یـضرملاک و  متنا  هللا  دابع  ای   » تیاور باتک ، یهچابید  ك : ر . ( . 18 . ) نامه ( . 17 . ) يهیآ 81

( . 20 . ) ناریا 30/5/80 يهمانزور  زا  لقن  هب  ص 51 ، يهرامششیپ 2 ، هامرهم 1380 ، نانز ، يربخ  یلیلحت ـ  يهمانهام  هشیدنا ، ياههزات 
ةرتـعلا ماـکحا  یف  ةرـضانلا  قئادـحلا  ینارحبلا ، ( . 22 . ) تـمکح 249 ناـمه ، ( . 21 . ) يهمان 31 حـلاص ، یحبـص  قیقحت  هغـالبلا ، جـهن 

، ییاـبطابط رتکد  ( . 24 . ) ص 4 هاـم 1379 ، رهم   2 يهرامـش 1627 ، ناریا ، يهمانزور  یمتاخ ، همطاـف  ( . 23 . ) ص 118 ج 7 ، ةرهاطلا ،
ناـنز یهلجم  و  ص 4 ، هاـم 79 ، رهم   3 ناریا ، يهماـنزور  روـپ ، ریما  اــضریلع  ر.ك : ( . 25 . ) هام 1379 رویرهـش   28 ناریا ، يهماـنزور 

اب ياهبحاصم  یط  نانز  يهلجم  دـناهدرک ، رظن  راهظا  طایتحا  اب  یلیخ  هک  ناشیا  فالخ  رب  ص 4 ؛ هام 73 ، دنفسا  نمهب و  يهرامش 22 ،
جیورت ار  رکف  نیا  يربتعم  كردم  لیلد و  چـیه  يهئارا  نودـب  یلو  حیرـص ، روط  هب  ییاقلا ، ینیقلت و  غیلبت  شور  اب  رازاب ، هچوک و  مدرم 

ص 6، رویرهش 1380 ، خـیرات 24  رد  باتفآ ، يهمانزور  رد  نانز  يهلجم  فالخرب  تسا . یگدرـسفا  ثعاب  یـشوپهایس  هک  تسا  هدومن 
زین ناشیا  هناتخبشوخ  دنکیم .» دیدشت  دارفا  رد  ار  يدیماان  یگدرسفا و  يهیحور  هتـساوخان  هایـس  گنر  هک  تسا  هدش  تباث  : » تسا هدمآ 
زین ناشیا  هک  ددرگیم  راکـشآ  یبوخ  هب  دـیدشت »  » يهژاو زا  نوچ  تسا ؛ هدرک  رظن  راهظا  طایتحا  اـب  يرادـقم  ناریا ، يهماـنزور  دـننامه 

راـچد رگید  لـماوع  رثا  رد  هک  يدارفا  زا  یـضعب  تسا  نکمم  طـقف  هـکلب  تـسین ، یگدرـسفا  داـجیا  ببـس  هایـس ، شـشوپ  دـنراد  لوـبق 
يهتکن دسریم . رظن  هب  اعدا  نیا  يهرابرد  هتکن  ود  هتبلا  ددرگ ؛ اهنآ  یگدرسفا  دیدشت  ثعاب  یکشم  سابل  زا  هدافتسا  دناهدش ، یگدرـسفا 
يدارفا يهمه  دننامه  هنافسأتم  اما  تسا ، هدش  تباث  يرثا  نینچ  هایس  گنر  ياهسابل  زا  هدافتـسا  يارب  دناهدومن  اعدا  ناشیا  هک ، نیا  لوا 

نیا مود  هتکن  دناهدادن . هئارا  نانیمطا  لباق  ياهـشهوژپ  دامتعا و  لباق  ناسانـشراک  زا  یکردم  دنـس و  چیه  دـننکیم ، ییاهاعدا  نینچ  هک 
درف نیا  دروم  رد  هایس  ششوپ  هک  دنداد  صیخشت  تسا  یگدرـسفا  راچد  هک  يدرف  يهرابرد  دهعتم  صـصختم و  ناسانـشناور  رگا  هک ،

یکـشم ساـبل  زا  هدافتـسا  هب  مزلم  ار  وا  هجو   é ê چـیه هب  عرـش  لقع و  يدروم  نینچ  رد  ددرگیم ، وا  یگدرـسفا  دـیدشت  ثعاب  صاـخ 
هک تسا  نیا  تسا  حرطم  هک  هچنآ  درادن . دوجو  یمازلا  نینچ  زین  دنـشابیمن  یگدرـسفا  راچد  هک  يدارفا  يهرابرد  هک  نیا  امک  دننکیمن ؛

لباقم رد  گنر  نیا  زا  نانز  يهدافتـسا  تسا ، لاعف  ریغ  تماص و  گـنر  یکـشم ، گـنر  نوچ  اـهگنر ، یـسانشناور  ياـههتفای  ساـسارب 
جراخ رد  ناوناب  يارب  یکـشم  شـشوپ  رداچ و  زا  هدافتـسا  لیلد  نیمه  هب  ددرگیم و  هعماج  دارفا  یناور  یحور و  شمارآ  ثعاب  مرحمان ،

( مق  ) يد یهمانهتفه 19  ناور ،) باـصعا و  صـصختم   ) یناـهرب رتکد  ( . 26 . ) دراد تیبوـلطم  ناـحجر و  مرحماـن  لـباقم  رد  لزنم و  زا 
تسین یگدرسفا  داجیا  تلع  هایس  شـشوپ  هک  تساعدا  نیا  دیؤم  هک  يدهاوش  نیارق و  زا  یکی  ( . 27 . ) ص9 ، 28/5/81 یهرامش 155 ،

، رـشول سکاـم  رتـکد  ( . 28 . ) دـننکیم هدافتـسا  یکـشم  ياهـششوپ  زا  زین  سانـشناور  کـشزپناور و  ناوناـب  زا  يرایــسب  هـک  تـسا  نـیا 
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ج 5، ءایحالا ، بیذهت  یف  ءاضیبلا  ۀـجحملا  یناشاک ، ضیف  (. 30 . ) نامه ( . 29 . ) ص 97 هدازیبا ، ادیو  يهمجرت  اهگنر ،» یـسانشناور  »
لخد و اب   ) رذآ 1379 هبنشود 7  ص 3 ، هیضیف ، يهیرشن  یکـشم »؟ رداچ  ارچ  هایـس ، گنر  زاجعا  ، » ینامحر هللاتجح  (. 31 . ) ص 177
رد هک  يدارفا  زا  یکی  (. 33 . ) ص 8 ، 1380 رویرهش ،  24 زورون ، يهمانزور  دسانـشن ،» ارم  مردپ  دنکن  ، » یلگتشد انام  (. 32 (. ) فّرصت

باتک نابز  برع  نز  يهدنـسیون  تسا ، هدومن  یبوخ  تاقیقحت  سابل  گنر  سنج و  عون ، باختنا  رد  دارفا  ياههزیگنا  لماوع و  يهنیمز 
ياهشزرا طیحم ،  é ê نوچمه یلماوع  ( 132 ص 123 ـ   ) دوخ باتک  مجنپ  لصف  رد  يو  تسا . سبالملا » ۀیجولوکیـس  یف  تاـسارد  »

نینچمه يو  دـنکیم . رکذ  شـشوپ  باختنا  رد  رثؤم  لماوع  زا  ار  نیناوق  اهرایعم و  هرخالاب  و  اهدـیلقت ، اهتداع ، هعماج ، کی  رب  مکاح 
رارق تیامح  دروم  نارگید ، اب  طاـبترا  دروخرب و  اـیح ، ماـشتحا و  ییارآدوخ ، تنیز و  نارگید ، هّجوت  بلج  ص 179 )  ) متـشه لصف  رد 
رکذ شـشوپ  گـنر  سنج و  عوـن ، باـختنا  رد  دارفا  یناور  یحور و  ياـههزیگنا  هلمج  زا  ار  ییارگدـم  هرخـالاب  تاذ و  قـقحت  نـتفرگ ،
یلا هعیـشلا  لئاسو  یلماـع ، رح  (. 34 . ) سبالملا هیجولوکیـس  یف  تاـسارد  ینیدـباع ، ۀـیلعرتکد  ك : رتشیب ر . یهاـگآ  يارب  دـنکیم .

، یلماع رح  (. 35 . ) ص 229 عنقملا ، قودـص ، و  ص41 ؛ مارحا ، باوـبا  زا  باب 33  تایاور  جـحلا ، باتک  ج9 ، ۀعیرشلا ، لئاسم  لیـصحت 
يهلئـسم 42. یلـصم ، سابل  طیارـش  لصف  یقثولا ، ةورعلا  ییابطابط ، مظاک  دـمحم  دیـس  و  ص354 ؛ ج3 ، ةالصلا ، باتک  هعیـشلالئاسو ،

ياههژاو لیذ  ثیداحا ، ياـهباتک  هب  نینچمه ر.ك . رورـس ؛ يهژاو  لـیذ  ص 438 ، ج 4 ، ۀـمکحلانازیم ، هنومن ر.ك : ناوـنع  هب  (. 36)
ناونع اب  هناـماوع  يرازاـب و  هچوک و  ياهبحاـصم  یط  يهرامـش 22 ، ناـنز ، يهلجم  هنومن ، ناونع  هب  (. 37 . ) حرف طاـشن ، تجهب ، رورس ،

، یلماع رح  (. 38 . ) دـیامن نیقلت  دوخ  نابطاخم  هب  ار  رکفت  نیا  تسا  هدومن  شالت  ییاـقلا ، غیلبت  شور  اـب  دیـشوپیم »؟ هایـس  ارچ  مناـخ  »
يهلجم (. 40 . ) ص 42 اهگنر ، شناد  تعیبط ، گنر و  نازرف ، رـصان  (. 39 . ) ص 379 تیاور 10 ، ةالصلا ، باتک  ج 3 ، هعیشلالئاسو ،

هب ص 77 ، یباداش ، رتفد  یگدـنز ، یهلجم  (. 41 . ) ص 37 یگدـنز ، نییآ  باتک  زا  لقن  هب  راهب 1379 ، ص 50 ، یباداش ، رتفد  یگدنز ،
رویرهش  24 زورون ، يهمانزور  دسانـشن ،» ارم  مردـپ  دـنکن  ، » یلگتشد انام  (. 42 . ) یگدـنز يداش و  باتک  داژنيرداهب ، يدـهم  زا  لـقن 

رخآ تائاتفتـسا  و  مرحمان ؛ مرحم و  شـشوپ  هب  طوبرم  ثحابم  لیذ  دـیلقت ، عجارم  اهقف و  لئاسملا  حیـضوت  ك : ر . (. 43 . ) ص 8 ، 1380
لئاسو یلماع ، رح  (. 47 . ) يهیآ 31 نامه ، (. 46 . ) يهیآ 60 (، 24  ) رون يهروس  (. 45 . ) يهیآ 33 (، 33  ) بازحا يهروس  (. 44 . ) باتک

دیلا باضخ  یلحلل و  ةأرملا  كرت  ۀهارک  باب  باب 52 . مامحلا  بادآ  باوبا  ةراهطلا ، باتک  هعیشلا ،

رترب باجح 

راک نیا  هک  دنـشوپب  بابلج "  " اب ار  نتـشیوخ  هک : وگب  نانمؤم  نانز  دوخ و  نارتخد  نانز و  هب  : " دومرف شربمایپ  هب  باـطخ  دـیجم  نآرق 
یششوپ ار  بابلج  نارّسفم  زا  یـضعب  ( 1" .) تسا رتهب  ناـنآ  يارب  دـننامیم ، ظوفحم  ضرعت  زا  دـنوشیم و  هتخانـش  تفع  هب  هک  نیا  يارب 

ار بابلج  رگید  هاگدـید  هتبلا  ( 2 .) تسا رداچ  هزادـنا  دودـح  رد  يزیچ  دـناشوپیم و  ار  اپ  نییاپ  ات  رـس  يالاب  زا  هک  دـناهدرک  انعم  ریگارف 
هک نآ  دننام  يزیچ  ای  رداچ  زا  نآرق  تفگ : ناوتیم  لّوا  هاگدید  ساسا  رب  ( 4 .) دنادیم هعنقم  ار  بابلج  موس  هاگدید  و  ( 3) وناز ات  ششوپ 

لزنم و زا  جورخ  ماگنه  (ع ) همطاف ترـضح  شـشوپ  هرابرد  نیا : رب  هوالع  تسا . هدرب  مان  رترب  باجح  ناونع  هب  دـناشوپب ، ار  ندـب  ماـمت 
؛ دندرک نت  رب  بابلج  رس و  رب  ار  شیوخ  هعنقم  (ع ) همطاف ترـضح  تسا . هدش  لقن  شـشوپ  نیمه  كدف ، زا  عافد  يارب  دجـسم  هب  نتفر 

مادـنا نوچ  دـنکیم ، مکح  رداچ  ندوب  رترب  رب  زین  لقع  نیا  رب  هوالع  تسا . هتفرگیم  ارف  مدـق  ات  رـس  زا  ار  نت  مامت  هک  یـششوپ  ینعی  ( 5)
ظوفحم رتهب  رداچ  اب  ندب  مادنا  نوچ  دنکیم ، مکح  رداچ  ندوب  رترب  رب  زین  لقع  نیا  رب  هوالع  دـیاش  دـنامیم . ظوفحم  رتهب  رداچ  اب  ندـب 
شـشوپ هتبلا  دـنا . هدومن  حیرـصت  رداچ  ندوب  رترب  باجح  رب  راوگرزب  ياهقف  رگید ، ثیداحا  دراوم و  نیا  زا  هدافتـسا  اـب  دـیاش  دـنامیم .

تروص ششوپ  يرسور  وتنام و  اب  دنچ  ره  اریز  تسین ، رترب  باجح  یلو  دریگ ، رارق  هدافتـسا  دروم  دناوتیم  زین  يرـسور  وتنام و  اب  لماک 
دیاب نز  موزل  تروص  رد  لاح  نیع  رد  تسا ، .ر  دراد يرترب  رداچ  ًاعطق  رداچ ، اب  هسیاقم  اب  تسا . صخـشم  ندـب  مجح  زاب  یلو  دریگیم ،
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تسا و نانز  تلصخ  زا  ندوب  بترم  زیمت و  یـشوپ و  کیـش  هتبلا  دهد . ماجنا  یبوخ  هب  ار  دوخ  یعامتجا  شقن  باجح ، تفع و  ظفح  اب 
رظنم رد  نابایخ و  هچوک و  رد  دیاب  نکیل  دوش ، هدوزفا  نانآ  تیباذج  رب  ات  هداد  رارق  نانز  دوجو  رد  ادخ  هک  تسا  یبوخ  رایـسب  تلـصخ 
رامیب ياه  لد  رد  عمط  ای  دنوشن  یهلا  تیـصعم  هانگ و  ثعاب  هدوب و  تفع  تناتم و  اب  هارمه  هک  دننک  دمآ  تفر و  يروط  مرحمان  نادرم 

، رینملا حابصملا  . 3 نایبت . ریسفت  یـسوط ، خیـش  نازیملا ؛ ییابطابط ، همالع  ر.ك : . 2 هیآ 59 . ( 33  ) بازحا . 1 اهتشون : یپ  دـنک . داجیا 
ص 98 ج 1 ، جاجتحالا ، یسربط ، . 5 بلج . هشیر  تادرفم ، یناهفصا ، بغار  . 4 بلج . هشیر 

ساسحا يور  زا  هن  یباختنا  رداچ ، 

ياـه مناــخ  اــم  -------------------------------------------------------------------------------- 
یبرع و ای  یلم  ياهرداچ  اب  باجح  ای  راولـش  وتنام و  اب  باجح  هکنیا  هن  مینک ، یم  باختنا  نامباجح  شـشوپ و  يارب  ار  رداچ  يرداـچ ، 

رداچ هکنیا  مهنآ  لیلد و  کی  هب  اهنت  مینک ، یم  باختنا  ار  رداچ  هن . دشابن ، باجح  گرزب  يرـسور  دـنلب و  نماد  زولب و  نامه  یتح  ای 
رود هـب  مرحماـن  هاـگن  سرریت  زا  دـهدیم و  شـشوپ  ار  نز  کـی  ندـب  ياـهییابیز  اهیگتـسجرب و  يرگید  زیچ  ره  زا  رت  بوـخ  رتـهب و 

و بابلج » ، » یبرع نابز  رد  نآ  فدارتم  هتفر و  راک  هب  رَداـچ » رُداـچ و   » تروص ود  هب  هک  يولهپ  تسا  يا  هژاو  رداـچ  هملک ي  درادیم .
یم ار  وا  ندب  رسارس  هک  تسا  ناملـسم  نز  شـشوپ  ینیع  دومن  نیرتزراب  نیرتراقواب و  رداچ  تسا .  « WRAPPER یسیلگنا « نابز  رد 

دوخ و نارتخد  نانز و  هب  ربمغیپ ، يا  تسا : هدومرف  شربمایپ  هب  باطخ  لاعتم  دنوادخ  دراد . مه  نآرق  رد  هشیر  رترب  باجح  نیا  دناشوپ .
زا دـنوش و  هتخانـش  تیرح  تفع و  هب  ات  تسا ، رتهب  اهنآ  يارب  راک  نیا  هک  دـنناشوپب ، دوخ  رداـچ  اـب  ار  نتـشیوخ  هک  وگب  ناـنمؤم  ناـنز 
رد بابلج  تسا و  بابلج »  » عمج بیبالج »  » 1 تسا . نابرهم  هدنزرمآ و  قلخ  قح  رد  ادخ  و  دنشکن ؛ رازآ  نانارـسوه  تراسج  ضرعت و 
هک تسا  هدرتسگ  یششوپ  هفحلم  تسا و  هدش  انعم  هفحلم »  » هب طیسولا ، مجعم  ۀغللا و  حاحـص  برعلا ، ناسل  لثم  ربتعم ، تغل  ياه  باتک 
نآ اب  نز  هک  دـناد  یم  یـسابل  ار  بابلج  هفیرـش ، هیآ ي  نیمه  لیذ  رد  نازیملا  باتک  رد  ییابطابط  همالع  دـچیپ . یم  نآ  رد  ار  دوخ  نز 
عون هچ  یناریا  ناملـسم و  نانز  نیب  رد  جـیار  رداچ  دـید  دـیاب  بابلج ، موهفم  انعم و  یـسررب  زا  لـبق  ( 2 .) دناشوپ یم  ار  دوخ  ندـب  مامت 

هفلؤم ي ود  ياراد  رداچ  تفگ : ناوت  یم  یلمأت  كدنا  اب  تسیچ ؟ نآ  هدـنهد ي  لیکـشت  یلـصا  ياه  هفلؤم  رـصانع و  تسا و  یـششوپ 
یـششوپ رداچ : درکراک  دناشوپ * . یم  ار  نز  ياپ  نییاپ  ات  رـس  يالاب  زا  هک  تسا  عیـسو  یـششوپ  رداچ : هزادـنا ي  تسا * : لیذ  یلـصا 
یـسررب دیاب  لاح  ددرگ . یم  روج  عمج و  لرتنک و  یـصاخ  وحن  هب  دوش و  یم  هدیـشوپ  رگید  ياه  سابل  يور  رـس ، يالاب  زا  هک  زابولج 

دای رـصنع  ود  رگا  هن ؟ ای  دراد  ار  روکذم  رـصنع  ود  ( 3 ،) تسا هدـش  ریبعت  هفحلم  هب  نآ  زا  ریـسافت  یـضعب  رد  هک  ینآرق  بابلج  ایآ  دومن 
نینچ ناوت  یمن  هنرگ  تسا و  یلعف  جیار  ياهرداچ  دننامه  ینآرق  بابلج  هک  درک  اعدا  ناوت  یم  دومن ، تابثا  بابلج  يارب  ناوتب  ار  هدش 
باتک همه ي  ًابیرقت  بابلج : هزادـنا ي  فلا ) میزادرپ : یم  باـبلج  درکراـک  هزادـنا و  هفلؤم ي  ود  یـسررب  هب  ور ، نیا  زا  درک ؛ ییاـعدا 

هزادـنا ي هرابرد ي  ریـسفت  تغل و  ياه  باتک  ياه  هاگدـید  یلو  دـنراد ، رظن  قافتا  تسا  عیـسو  یـششوپ  بابلج  هک  نیا  رد  تغل  ياـه 
: درک هراـشا  ناوت  یم  هاگدـید  هس  هب  باـبلج ، هزادـنا ي  دروم  رد  نارـسفم  ناـیوغل و  تاـملک  عوـمجم  زا  تسا . تواـفتم  باـبلج  قـیقد 

یم ار  اپ  نییاپ  ات  رـس  يـالاب  زا  هک  هدوب  ریگارف  یـششوپ  باـبلج  هک  ددرگ  یم  هدافتـسا  يریـسفت  يوغل و  ياـه  باـتک  زا  لوا : هاگدـید 
یم ار  اهوناز  ات  ًاـبیرقت  ینعی  ادر ، رادـقم  زا  رت  مک  هک  هدوب  هعنقم )  ) راـمخ زا  رت  گرزب  یـششوپ  باـبلج  مود : هاگدـید  تسا . هدـناشوپ 

رامخ نامه  بابلج  موس : هاگدید  دوش . یم  هدافتسا  یمویف  رینملا  حابصم  لثم  تغل ، ياه  باتک  زا  یضعب  زا  هاگدید  نیا  تسا . هدناشوپ 
یفلتخم دهاوش  دیآ . یم  تسد  هب  یناهفصا  بغار  تادرفم  زا  هاگدید  نیا  دناشوپ . یم  ار  اه  هنیس  رس و  طقف  هک  یششوپ  تسا ؛ هعنقم ) )

: لوا دهاش  زا : دنا  ترابع  اهنآ  زا  یضعب  هک  دنک  یم  تباث  ار  موس  مود و  هاگدید  ندوب  شودخم  لوا و  هاگدید  تحص  هک  دراد  دوجو 
هدش لقن  هنوگ  نیا  كدف  زا  عافد  يارب  دجسم  هب  نتفر  لزنم و  زا  جورخ  ماگنه  مالسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف ي  ترضح  ششوپ  هرابرد ي 
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، بابلج رس و  رب  ار  شیوخ  هعنقم ي  رامخ و  مالسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف ي  ینعی  ( . 4) اهبابلجب تلمتشا  اهسأر و  یلع  اهرامخ  تثال  تسا :
روکذم هیضق ي  رد  ترـضح  شـشوپ  هوحن ي  زا  دندرک . نت  رب  دوب ، كرابم  دوجو  نآ  مامت  هدنریگ ي  ربرد  لماش و  هک  یـششوپ  ینعی 

و رامخ »  » مان هب  رگیدکی  زا  لقتسم  ینآرق  ششوپ  ود  نامه  لزنم ، نوریب  رد  ترـضح  شـشوپ  لوا : هتکن ي  دوش : یم  هدافتـسا  هتکن  ود 
هدرک انعم  رامخ  هب  ار  بابلج  هک  تادرفم  رد  یناهفـصا  بغار  لثم  موس ، هاگدـید  ناراد  فرط  رظن  ساسا ، نیا  رب  تسا ؛ هدوب  باـبلج » »

يرـساترس یـششوپ  بابلج ، هک  دوش  یم  هدافتـسا  ینـشور  هب  اهبابلجب ،» تلمتـشا  و   » ترابع زا  مود : هتکن ي  ددرگ . یم  شودخم  تسا ،
بابلج دندوب  لیاق  هک  مود ؛ هاگدید  ناراد  فرط  رظن  نیاربانب ، تسا ؛ هتفرگ  یم  ارف  ار  اه  مدق  ات  رس  زا  كرابم ، دوجو  نآ  مامت  هک  هدوب 

: دـنا هتفگ  هک  یمویف  رینملا  حابـصم  لثم  يوغل ، ياه  باتک  زا  مود : دـهاش  ددرگ . یم  شودـخم  تسا ، هدـناشوپ  یم  ار  اهوناز  ات  ًاـبیرقت 
یم هدافتسا  یبوخ  هب  بابلج  رامخ و  ندوب  لقتسم  نیابت و  تسا ،» رامخ  زا  رت  هدرتسگ  یششوپ  بابلج  رامخلا ؛ نم  عسوا  بوث  بابلجلا  »

باـبلج و زا  هک  ( 5 «) رازا بابلج و  راـمخ و  عرد و  باوثا : ۀـعبرا  مرحم  يذ  ریغل  و   » يوبن ثیدـح  نوچ  مه  یثیداـحا  موس : دـهاش  دوش .
، سابع نبا  زا  یسولآ  يرشخمز و  مراهچ : دهاش  تسا . موس  هاگدید  نالطب  دهاش  زین ، تسا  هدرب  مان  لقتسم  شـشوپ  ود  ناونع  هب  رامخ 

نییاپ ات  الاب  زا  هک  هدوب  یـششوپ  بابلج  هک  دـنا  هدرک  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  درگاش  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  یباـحص 
دننامه هزادنا  رظن  زا  ینآرق  بابلج  هک  نیا  لصاح  دوش . یم  تابثا  مود  هاگدـید  نالطب  دـهاش  نیا  اب  هک  ( 6 (؛ تسا هدناشوپ  یم  ار  ندب 

هدوب یلعف  رداچ  زا  ریغ  یلکـش  رظن  زا  هک  تسا  نکمم  هچ  رگا  تسا . هدـناشوپ  یم  ار  اپ  نییاپ  ات  رـس  يـالاب  زا  رـضاح  ناـمز  ياـهرداچ 
رد هشیر  رترب  باجح  نیا  دناشوپ . یم  ار  وا  ندـب  رـسارس  هک  تسا  ناملـسم  نز  شـشوپ  ینیع  دومن  نیرتزراب  نیرتراقواب و  رداچ  تسا .

َنِینْدـُی  ) هیآ ي رد  ءاندا »  » يانعم تسا  مزال  نآ ، یـششوپ  تیفیک  بابلج و  درکراک  ندـیمهف  يارب  بابلج : درکراـک  دراد ب ) مه  نآرق 
نداد رارق  نیندی »  » زا دارم  هک  دنا  هدرک  لقن  نیریـس  نبا  زا  يرـشخمز  هداتق و  سابع و  نبا  زا  یـسولآ  دوش . مولعم  َّنِِهبِیبَالَج ) ْنِم  َّنِْهیَلَع 

الومعم هک  ( 7 ،) تسا ینیب  يـالاب  رد  نآ  هدـش ي  عمج  ياـه  هشوگ  نداد  رارق  ندرک و  روج  عـمج و  ندرگ و  وربا و  يـالاب  رد  باـبلج 
مولعم نیریـس  نبا  هداتق و  سابع ، نبا  ترابع  زا  دننک . یم  نینچ  مرحمان  اب  ههجاوم  رد  باجح  تیاعر  هب  تبـسن  ساسح  نیدتم و  ناوناب 

؛ تساعدم نیا  دیؤم  زین  هفیرـش  هیآ ي  رد  نیندی »  » هژاو ي هک  تسا  هدوب  زابولج  یـششوپ  یلعف ، ياهرداچ  دـننامه  بابلج  هک  دوش  یم 
ظافلا و رـس  رب  ثحب  هک  نیا  مغر  هب  تسا . هدوب  يزورما  ياهرداچ  هیبش  ینآرق ، بابلج  زین  شـشوپ  تیفیک  درکراک و  رظن  زا  نیارباـنب ،

شوخ تسا ، هدوب  دوجوم  مالسا  ردص  رد  یلعف ، ياهرداچ  هیبش  شـشوپ ، زا  یقادصم  تقیقح و  هک  تسا  نیا  مهم  تسین و  يراذگ  مان 
دیؤم نیا  تسا و  هدش  انعم  رداچ  هب  بابلج  دنا ، هدومن  ثحب  بابلج  هرابرد ي  هک  ییاه  باتک  ینآرق و  ياه  هژاو  ياه  باتک  رد  هناتخب 

ار رداچ  يانعم  ینآرق  بابلج  زا  ام ، دـننامه  رداچ ، بابلج و  رـصانع  اه و  هفلؤم  كارتشا  لیلد  هب  زین  اـهنآ  هک  نیا  رب  تسا  یبوخ  رایـسب 
درک اعدا  ناوت  یم  درکراک ، هزادنا و  رظن  زا  رداچ ، اب  ینآرق  بابلج  کیدزن  رایـسب  تهباشم  هب  هجوت  اب  هک ، نیا  لصاح  (. 8) دنا هدیمهف 
نم ای . ...  یلم  ای  یبرع  رداچ  ای  یشاب  هدرک  باختنا  ار  راولـش  وتنام و  دیاش  وت  الاح  دراد . نآرق  مالـسا و  نید  اب  یقیثو  طابترا  رداچ  هک 

مینکیم باختنا  هک  یـششوپ  عون  اب  هکنیا  مهنآ  مینک و  تیاعر  دـیاب  ار  زیچ  کی  طـقف  میدازآ ، شـشوپ  عون  باـختنا  رد  منکیم  رکف 
راکشآ تسا - نایامن  هک  رادقمنآ  زج   - ار دوخ  تنیز  و  تسا < : هتفگ  شنآرق  يوت  ادخ  هک  میـشاب  هدرک  تیاعر  ار  يزیچ  نامه  دیاب 
دنزاسن راکـشآ  ار  دوخ  تنیز  و  دوش ،) هدناشوپ  نآ  اب  هنیـس  ندرگ و  ات   ) دننکفا دوخ  هنیـس  رب  ار  دوخ  ياهيرـسور  فارطا )  ) دـنیامنن و

ای ناشناردارب ، نارـسپ  ای  ناشناردارب ، ای  ناشنارـسمه ، نارـسپ  ای  ناشنارـسپ ، ای  ناشنارهوش ، ردـپ  ای  ناشناردـپ ، ای  ناشنارهوش ، يارب  رگم 
روما زا  هک  یناکدوک  ای  دنرادن ، نز  هب  یلیامت  هک  هیفـس  دارفا  ای  ناشنازینک ،)  ( ناشناگدرب ای  ناشـشیک ، مه  نانز  ای  ناشنارهاوخ ، نارـسپ 

لاخلخ يادص  و   ) دوش هتسناد  ناشیناهنپ  تنیز  ات  دننزن  نیمز  هب  ار  دوخ  ياهاپ  نتفر  هار  ماگنه  و  دنتـسین ؛ هاگآ  نانز  هب  طوبرم  یـسنج 
نم و يارب  مه  شدوس  مینک و  شتیاعر  هک  هتـساوخ  وت  نم و  زا  ادخ  هک  یباجح  نآ  ینکیم  رکف  ( 9(< .) دسر شوگ  هب  دنراد  اپرب  هک 

رتشیب ار  تیاهییابیز  هک  درک  یهاوخن  باختنا  ار  يزیچ  مراد  نیقی  درک ... ؟ شتیاعر  هک  دوشیم  يزیچ  هچ  اب  نامهعماج ، مه  تسوت و 
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ریسفت یف  نازیملا  ییابطابط ، نیسحدمحم  (. 2 . ) هیآ ي 59 بازحا ، هروس ي  (. 1 : ) اه تشون  یپ  دراذـگب . ...  شیامن  ضرعم  هب  رتشیب  و 
، يدهـشم دمحم  ازریم  ص 361 ؛ ج 8 ، نآرقلا ، ریـسفت  یف  ناـیبتلا  یـسوط ، خیـش  لاـثم ر.ك : روط  هب  (. 3 . ) ص 346 ج 16 ، نآرقلا ،

( . 4 (. ) بیبـالج هیآ ي  ، ) بازحا هروس ي  هیآ ي 59  لیذ  ص 203 ، ج 4 ، یفاص ، ریـسفت  یناشاک ، ضیف  ص 226 و  ج 8 ، قئاقدلازنک ،
. لفسا یلا  قوف  نم  رتسی  يذلا  ءادرلا  سابع : نبا  نع  (. 6 . ) ص155 ج7 ، نایبلا ، عمجم  یسربط ، (. 5 . ) ص 98 ج 1 ، جاجتحالا ، یسربط ،

تلأس نیریس  نبا  نع  (. 7 (. ) بازحا هروس ي  هیآ ي 59   ) بابلج هیآ ي  لیذ  یناعملا ، حور  ریسفت  یسولآ ، و  فاشک ، ریسفت  يرشخمز ،
حوتفلاوبا ریـسفت  ققحم ؛ يدهم  مامتها  هب  ص 103 ، نرق 4 و 5 ، فیلأت  لیزنتلا ، ناـسل  ر.ك : (. 8 (. ) نیندی  ) کلذ نع  یناملـسلا  ةدیبع 

نایبت تیاس  یناریا  هداوناخ  شخب  يرفص  نیرسن  يروآرف : . 31 رون : (9 . ) ص 191 ج 8 ، يزار ،

نم نوخ  یخرس  ات  دسرت  یم  وت  رداچ  یهایس  زا  نمشد  مرهاوخ !

. دراد دوجو  باجح  دیهش و  نوخ  نایم  يا  هطبار  هچ  الصا  دنا . هدرک  شرافـس  دیکات و  ناوناب  شـشوپ  باجح و  رب  ردق  نیا  ادهـش  ارچ 
نوخ زا  ار  باجح  یتح  دـنراد و  باجح  هب  هیـصوت  ردـق  نیا  دـنا  هتـشذگ  ناشکاپ  ناج  زا  ناشکاخ ، بآ و  زا  عافد  يارب  هک  ناـنآ  ارچ 

تیاعر هب  هیـصوت  هرابرد  نادیهـش  همان  تیـصو  زا  يزارف  اب  نابایخ  هچوک و  زا  روبع  رد  یتقو  اه  تقو  یلیخ  دنناد . یم  رت  هدـنبوک  دوخ 
ینیسح راک  دنتفر  هک  اه  نآ  دریگ ، یم  لکش  منهذ  رد  هلمج  نیا  رایتخا  یب  دزرل و  یم  ملد  موش ، یم  ور  هب  ور  اهراوید  يور  رب  باجح 

نوـخ تشادـساپ  يارب  یبـنیز  راـک  یمالـسا  ياـه  شزرا  ظـفح  باـجح  تیاـعر  مینکن و  یبـنیز  راـک  میدـنام  هک  اـم  ارچ  سپ  دـندرک 
رد هک  دنتشاد  روضح  سدقم  عافد  ياه  هنحص  رد  مالسا  ناگدنمزر  شوداشود  يرایسب  نانز  هک  دشاب  تخـس  شرواب  دیاش  تسادهش .

. دـنراذگب راـنک  ار  دوخ  باـجح  يا  هظحل  هک  دـشن  ثعاـب  مه  نیا  یتـح  دـنا و  هدوب  ناگدـنمزر  ناـسر  يراـی  کـشزپ  راتـسرپ و  شقن 
يولهپ هب  « - يدومحم ادبع ... دیهش  . » دیشک یم  ناتیاوقت  ناتهایس و  رداچ  اب  ار  نمشد  هک  دییامـش  هک  اوقتاب ، شاب و  بوجحم  مرهاوخ ،

منارهاوخ و امـش  « - یمتـسر دـیمح  دیهـش  . » دـینک تیاعر  ار ، باجح  ار  باـجح  ار  باـجح  هک  مهد  یم  ناتمـسق  (س ) همطاـف هتـسکش 
مدنمـشهاوخ یمارگ  نارهاوخ  زا  « - ناییاضر یلع  دیهـش  . » دناشک یم  افـص  تیونعم و  يوس  هب  داسف  زا  ار  هعماج  امـش  باجح  مناردام :

زیچ ره  زا  لبق  مرهاوخ : يا  « - یفجن یحور  یلع  دیهـش  . » تسا نادیهـش  ياهب  نوخ  باـجح  هک  اریز  دـننک ، ظـفح  ار  دوخ  باـجح  هک 
تسا نیا  مراد  نارهاوخ  هب  هک  يا  هیصوت  « - هدازرفعج نسحدمحم  دیهـش  . » نم نوخ  یخرـس  ات  دسرت  یم  وت  رداچ  یهایـس  زا  رامعتـسا 

ار تباجح  ناج ، رهاوخ  « - نارایبآ دیهش  . » دننک ظفح  ار  دوخ  باجح  هک  تسا  نیا  دننکن ، لامیاپ  ار  نادیهش  نوخ  دنهاوخ  یم  رگا  هک 
امـش و  « - ... یهللادبع دواد  دیهـش  . » نک ظفح  ار  تباجح  يوش ، زارفارـس  ایند  رد  یهاوخ  یم  رگا  یـشاب ، ادـخ  نارای  وزج  ات  نک  ظفح 
تسا نیا  منارهاوخ  هب  نم  تیصو  « - يردنکسا لیعامسا  دیهش  . » تسامش حالـس  امـش  باجح  هک  دینک  ظفح  ار  دوخ  باجح  نارهاوخ 

نوخ زا  تیامح  باجح  هک  دـینک  تیاـعر  ار  تسا  هلئـسم  نیرت  یلـصا  هک  باـجح  دـینک و  لـمع  (س ) بنیز لـثم  نم  تداهـش  رد  هک 
نوچ دننک  ظفح  ار  دوخ  باجح  هشیمه  دنشخبب و  ارم  دندید  يدب  نم  زا  رگا  هک  وگب  منارهاوخ  هب  يرقاب - » اقآ  یلع  دیهش  . » تسادهش

ناردپ و همه  زا  دینک و  تیاعر  ار  ناتباجح  دیاب  هعماج  رد  امش  نارهاوخ ، و  داژنربکا ...- » یلع  ردان  دیهش  . » میگنج یم  سومان  يارب  ام 
، مدهعتم نیدتم و  نارهاوخ  يا  امش  و  يدابآ ... - » یب  دمحم  دیهـش  . » دنهد شرورپ  راو  نیـسح  ار  ناشنادنزرف  هک  مهاوخ  یم  نارهاوخ 

تیانع امش  هب  تماقتسا  ندوب و  فیفع  باجح و  ظفح  قیفوت  ات  مهد  یم  مسق  (س ) بنیز تعاجـش  و  (س ) رهطا يارهز  تفع  هب  ار  ادخ 
داب امـش  رب  دنادرگ . يروبـص  تماقتـسا و  تفع و  نامرهق  ار  امـش  درک ، مالـسا  خـیرات  يالبرک  نامرهق  ار  بنیز  هک  هنوگ  نآ  دـیامرف و 
ظفح باجح و  رطاخ  هب  نازابرـس  ام  نوچ  دـینک ، شومارف  ار  ناتباجح  ادابم  منارهاوخ  « - ربجنر یلیعامـسا  یلع  دیهـش  ... » باجح ظفح 

رد دـیاب  امـش  دـینک ، ظفح  ار  دوخ  باجح  زیزع ، نارهاوخ  شنم ... - » یناـمحر  ادـبع ... دیهـش  . » میگنج یم  نمـشد  اـب  نید  تکلمم و 
يا وت  « - نایتلادـع رغـصا  یلع  دیهـش  . » دـییامن افیا  هعماج  رد  ار  یبنیز  تلاسر  دـینک و  هزرابم  اه  یباجح  یب  اه و  ینکارپ  هعیاـش  لـباقم 
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یب زا  مرهاوخ  « - يدومحم ادبع ... دیهش  . » تسا رت  هدنبوک  نم  خرس  نوخ  زا  تسا  هدرک  هطاحا  ار  وت  هک  یهایـس  رداچ  ما ، ینید  رهاوخ 
رب یمکحم  تشم  وت  باجح  مرهاوخ  « - ماظن اضردـیمح  دیهـش  . » شاب لگ  هشیمه  شاـب و  هتفهن  تسا  مک  لـگ  رمع  رگا  تسا  یباـجح 

هیصوت هرابرد  اه  نآ  شرافس  نادیهش و  مالک  رد  یتقو  اه  تقو  یلیخ  يراگدای » مارهب  دیهش  . » دنز یم  مالـسا  نانمـشد  نیقفانم و  ناهد 
. دنا هدرک  شرافـس  دیکات و  ناوناب  شـشوپ  باجح و  رب  ردق  نیا  ادهـش  ارچ  مسرپ  یم  دوخ  زا  موش  یم  قیقد  تفع  تیاعر  باجح و  هب 

نیا دنا  هتشذگ  ناشکاپ  ناج  زا  ناشکاخ ، بآ و  زا  عافد  يارب  هک  نانآ  ارچ  دراد . دوجو  باجح  دیهش و  نوخ  نایم  يا  هطبار  هچ  الـصا 
اب نابایخ ، هچوک و  زا  روبع  رد  یتقو  اه  تقو  یلیخ  دنناد . یم  رت  هدنبوک  دوخ  نوخ  زا  ار  باجح  یتح  دـنراد و  باجح  هب  هیـصوت  ردـق 

هلمج نیا  رایتخا  یب  دزرل و  یم  ملد  موش  یم  ور  هبور  اهراوید  يور  رد  باجح  تیاعر  هب  هیصوت  هرابرد  نادیهش  همان  تیـصو  زا  يزارف 
شزرا ظفح  باجح  تیاعر  مینکن و  یبنیز  راک  میدنام  هک  ام  ارچ  سپ  دندرک  ینیـسح  راک  دـنتفر  هک  اه  نآ  دریگ  یم  لکـش  منهذ  رد 

رد هچ  ادهـش  هک  دشاب  نیا  اه ، ندـیزرل  لد  نیا  اه ، لاوس  نیا  خـساپ  دـیاش  تسادهـش . نوخ  تشادـساپ  يارب  یبنیز  راک  یمالـسا  ياه 
ینید و ياه  شزرا  نید ، زا  عافد  يارب  سدـقم  عافد  ياه  هصرعرد  هچ  دـندش و  رپرپ  لگ  نوچ  يدایز  ناناوج  هک  بـالقنا  ياـه  هنحص 
هک تسا  ییاه  شزرا  زا  یکی  باجح  ظفح  هک  میناد  یم  همه  دـندز و  نمـشد  لد  هب  اه  شزرادـض  اب  هلباقم  سومان و  ظـفح  یمالـسا ،

يراک منادن  اب  دیابن  میدنام  هک  ام  اما  تخیر . نیمز  رب  ناشکاپ  نوخ  دندیگنج و  ههبج  رد  فک ، رب  ناج  نآ  يارب  ام  ناناوجون  ناناوج و 
یتح دـینادب  تسا  بلاج  مینک . ناشیاه  شرافـس  ایاصو و  هب  تشپ  مینک و  لامیاپ  ار  دیهـش  نارازه  نوخ  هناـگیب  ياهدـم  زا  دـیلقت  اـه و 

نآ دنراد ، دوخ  ینید  نارهاوخ  نالوئسم و  زا  زین  نازابناج  هک  تسا  يا  هتـساوخ  نیرت  مهم  یمالـسا  ياه  شزرا  ظفح  باجح و  تیاعر 
زا يوضع  مینک ، یم  یگدـنز  هنادازآ  زورما  امـش  نم و  هک  یکاخ  بآ و  بالقنا و  ياه  نامرآ  ینید ، ياه  شزرا  زا  عاـفد  يارب  هک  اـه 

تشادساپ نآ  دنراد و  هتساوخ  کی  طقف  طقف و  رگید . زیچ  چیه  هن  ماقم و  هاج و  هن  دنهاوخ و  یم  لوپ  هن  دنا ، هدرک  میدقت  ار  دوخ  ندب 
دب زاب  .و  سب دوش و  یم  هصالخ  هعماـج  رد  باـجح  تیاـعر  ینید و  ياـه  شزرا  ظـفح  هیقف ، تیـالو  زا  يوریپ  رد  هک  تسادهـش  نوخ 

شقن رد  هک  دنا  هتشاد  روضح  سدقم  عافد  ياه  هنحص  رد  مالـسا  ناگدنمزر  شوداشود  يرایـسب  نانز  دیناد  یم  امتح  هک  دینادب  تسین 
يا هظحل  اه  نآ  ات  دـشن  ثعاب  مه  اه  نارابمب  گنج و  ناروک  یتح  دـنا و  هدوب  ناگدـنمزر  ناسر  يرای  کشزپ و ... راتـسرپ ، رگدادـما ،

زابناج زورما  تسا و  هدوب  ههبج  رگدادـما  ینامز  هک  سدـقم  عاـفد  نزریـش  کـی  . دـننک رود  دوخ  زا  ار  رداـچ  ینعی  نآ  داـمن  باـجح و 
ارم متشادن  یتایح  مئالع  نوچ  دندرک و  ملقتنم  ناتسرامیب  هب  مدش  حورجم  یتقو  تفگ : یم  يا  هرطاخ  لقن  رد  تسا  ییایمیش  دصرد  70
مه اه  یثعب  دـیدش  تایلمع  ناروک  رد  اه  ههبج  رد  نیاربانب  دـندرک . لقتنم  ادهـش  جارعم  هب  دـندیچیپ و  متـشاد » رـس  رب  هک  يرداـچ   » رد

یناشفناج نازابناج  ادهـش و  هک  نیا  رب  تسا  یقداـص  هاوگ  دوخ  اـه  نیا  تسا . هدوب  رگدادـما  یجیـسب و  نارهاوخ  کـفنیال  وزج  رداـچ 
یملع اـــــناوت  همطاـــــف  : هدنــــــسیون هعماـــــج . رد  اــــــه  نآ  تیاــــــعر  یمالــــــسا و  ياــــــه  شزرا  ظــــــفح  يارب  دــــــندرک 

www.khorasannews.com: عبنم

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 
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