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نز یناور  تمالس  رد  اهنآ  شقن  ییارآدوخ و  6ایح و 

باتک 6تاصخشم 

توهش مکش و  6هنسرگ 

دیراورم هّللا  تیآ  زا  يا  6هرطاخ 

باجح دروم  رد  ینیمخ  ماما  زا  يا  7هرطاخ 

 . دیسر یم  ماشم  هب  شوخ  يوب  وا  زا  هشیمه  هک  دوب  هنیدم  رد  يدرم  تسا :  هدش  7لقن 

 . دید تبوقع  راوازس  ار  اه  نآ  درک و  بضغ  تایلام  ندادن  رثا  رد  خلب  لها  رب  یسابع  يافلخ  زا  8یکی 

هاش راب  رد  ریزو  ملع  هّللادسا  تارطاخ  زا  8یتمسق 
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نز یناور  تمالس  رد  اهنآ  شقن  ییارآدوخ و  ایح و 

باتک تاصخشم 

تمالس رد  اهنآ  شقن  ییارآدوخ و  ایح و  روآدیدپ :  مان  ناونع و  سابع  یبجر  هسانـشرس :   48070-84 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
ثیداحا رگفیـصوت :  مالـسا  رگفیـصوت :  نانز  رگفیـصوت :  ص 7 . دادرم 1384 :)  10  ) تلاـسر هلاـقم ، :  اـشنم  ساـبع  یبجر  نز  یناور 

یناور تشادهب  رگفیصوت :  یناور  لماوع  رگفیصوت :  ایح  رگفیـصوت :  يزادرپهرهچ  رگفیـصوت :  نآرق  رگفیـصوت :  باجح  رگفیـصوت : 
راذـگناینب بـالقنا و  ربـهر  هللا  حور  ینیمخ ، عوضوم :  یـسانشهعماج  رگفیـصوت :  ناسانـشناور  رگفیـصوت :  ناـنز  شـشوپ  رگفیـصوت : 

نز هرابرد  هیرظن   -- 1368  - 1279 ناریا ،  یمالسا  يروهمج 

توهش مکش و  هنسرگ 

یفوتسم کنو  رد  لاس 1323  ناتسبات  دندومرف : نایزوریف  اضرمالغ  خیش  جاح  نیّدلاو  مالسالا  جورم  نیملسملاو  مالسالا  ۀجح  ترـضح 
اب هک  ییاهوگتفگ  نیب  ما .  هدرک  شومارف  ار  شمان  لاـس   55 تشذگ ،  اب  الَا ن  هک  دوب  يراوگرزب  دیـس  اجنآ  تعامج  ماما  متفریم .  ربنم 

باـجح و یب  هنهرب و  همین  یمناـخ  مدرک ،  زاـب  ار  رد  مدـمآ  یتـقو  دـش ، دـنلب  لزنم  رد  يادـص  زور  کـی  هک  درک : فیرعت  میتـشاد  مه 
هناخ رد  هک  نیمه  مدرک  رکف  منک .  ییانتعا  یب  وا  هب  مدنبب و  ار  برد  متـساوخ  مدـید ،  دوخ  لباقم  ار  زاب  هنیـس  تسد و  هدرک و  شیارآ 
متفگ هتخادـنا و  نیئاپ  ار  مرـس  منک .  شتحیـصن  مناوتب  دـیاش  و  دـنادیمن : ار  یباجح  یب  بیاعم  دـیاش  هدـمآ  هفایق  نیا  اـب  یناـحور  کـی 

يا هلئـسم  مهاوخ  یم  امـش  زا  مهنم  مناخ  متفگ  نم  درک . لاوئـس  نم  زا  ثرا  دروم  رد  يا  هلئـسم  و  تسـشن ،  هدش  قاطا  لخاد  دیئامرفب ،
اذغ لوغشم  یلحم  رد  یصخش  متفگ :  دیئامرفب ؟ تفگ  هلب .  متفگ  ؟  نم زا  امـش  تفگ :  میهد  یم  باوج  مهنم  دیداد  باوج  رگا  مسرپب 

دنیـشن یم  وا  يولج  دتـسیا  یم  تکرح  زا  شیاپ  درذگ ، یم  وا  رانک  زا  يا  هنـسرگ  تسا ،  وبـشوخ  عوبطم و  رایـسب  مه  اذـغ  تسندروخ 
ره مهد  یمن  تسا و  نمب  قلعتم  اذغ  دیوگیم : وا  دنکیم  همقل  کی  ياضاقت  هنـسرگ  صخـش  دنک . یمن  انتعا  وا  یلو  دنک ، شفراعت  دیاش 
 : متفگ تسا .  رتدـب  رمـش  زا  محریب  صخـش  نآ  تفگ :  تسیمدآ ؟  هنوگچ  نیا  مناخ  دـهدیم ، همادا  ندروخ  هب  وا  دـنک  یم  سامتلا  هچ 

دنیب یم  ار  یئابیز  هنهرب و  همین  مناخ  توش ،  هنسرگ  یبرغ و  ناوج  توهش .  هنسرگ  یکی  مکش و  هنـسرگ  یکی  تسا ،  روج  ود  هنـسرگ 
وا هب  شوخ  يور  يرادـقم  دـنکب و  وا  هب  یهجوت  مناـخ  دـیاش  دوریم  هار  وا  اـب  هچ  ره  دراد ، عوبطم  ياـه  شیارآ  اـهرطع و  عون  همه  هک 
نم دیوگیم : نز  دنک ، یم  شهاوخ  ناوج :  دراذگ ، یمن  لحم  نز :  دـنکیم ، هقالع  راهظا  ناوج :  دـنک . یمن  انتعا  وا  ناوج  دـهدب ، ناشن 
درک يرکف  مناخ  تسا ؟  یمدآ  هنوگچ  مناخ  نیا  دنک . یمن  هجوت  نز :  دنکیم ، سامتلا  ناوج  منک .  تبحص  وت  اب  متسین  رضاح  مبیجن و 

هزاجا هداتـسیا و  رد  مد  یگنهرـس  مدید  مدرک ،  زاب  ار  رد  متفر  درک ، ادص  لزنم  برد  ادرف  تفر .  نوریب  هناخ  زا  درک و  تکرح  اج  زا  و 
نوچ مدرک  جاودزا  وا  اب  هک  یتقو  متـسه ،  يزورید  مناخ  نامه  رهوش  نم  تفگ :  تسـشن .  دـش و  قاـطا  دراو  یتقو  دـهاوخ ، یم  دورو 
مدرک دیدهت  مدرک  شهاوخ  متفگ و  وا  هب  هچنآ  یلو  جاودزا ،  زا  دعب  تفگ :  دشاب ، باجح  اب  متـساوخ  وا  زا  میدوب  یبهذم  يا  هداوناخ 

 : متفگ وا  هب  ار  ارجام  دیتفگ : هچ  وا  هب  زورید  امش  مناد  یمن  تساوخ ،  یمالسا  ششوپ  رداچ و  نم  زا  دمآ و  زورید  یلو  تفرن  راب  ریز  ، 
تفر درک و  رکشت  داد و  نم  هب  دوب . هدروآ  ییابع  دوخ  اب  وا 

دیراورم هّللا  تیآ  زا  يا  هرطاخ 

دوجو هب  تلود  دوخ  هیحان  زا  هک  نارهت  دهشم و  نیب  طابترا  عطق  هطساو  هب  داش  رهوگ  دجـسم  يایاضق  زا  دعب  قارع  زا  تعجارم  رد  هدنب 
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هرخالاب مدمآ ،  دعب  مدنام و  نارهت  رد  يزور  دـنچ  دوش . تبقارم  دـشاب و  لرتنک  تحت  دـیاب  یم  دـنک  روبع  تساوخ  یم  سک  ره  دـمآ .
رد یتح  دـندوب . هدروآ  دوجو  هب  یعیجف  یلیخ  عضو  نانز ،  باجح  فشک  تهج  زا  مه  ساـبل و  تهج  زا  مه  دـندروآ  یم  راـشف  یلیخ 

هدینش یهاگ  هک  دنتفگ  ریبعت  کی  هب  دنشکب و  اهنز  رس  زا  ار  دقراچ  رداچ و  هک  دندوب  هداد  روتسد  مرح  نارادساپ  ماّدُخ و  هب  رّهطم  مرح 
لزنم زا  رحـس  ام ، هب  بوسنم  ام و  هداوناخ  ياهنز  این . يرـسور  اب  شکب  تلاجخ  دنتفگ : یم  حیرـض  ياپ  رد  ناشدوخ  يا  هدـع  دـش ، یم 

زا دعب  هک  دمآ  دوجو  هب  شیارب  یتلاح  درک ، بیقعت  رومام  هک  ار  اهمناخ  زا  یکی  یتح  دندروآ . یم  اج  هب  ماحرا  هلـصو  دنتفر  یم  نوریب 
یم هژر  اهنابایخ  رد  يدب  عاضوا  اب  ار  اهرتخد  دندرک و  یم  يریگولج  تدش  هب  باجح  زا  دـندش . توف  ام  لزنم  رد  یتحاران  زور  هس  ود 

 . تسا ینید  رهاظم  ندرب  نیب  زا  يارب  اهراک  نیا  همه  هک  دوب  نشور  ًالماک  دندرب ،

باجح دروم  رد  ینیمخ  ماما  زا  يا  هرطاخ 

ناشیا بناج  زا  ماما  ناکیدزن  باجح  تیاعر  رد  تّقد  هلاسم  نم  تارطاخ  دراوم  زا  رگید  یکی  ماما :  تیب  نیظفاحم  زا  یکی  مداخ  ردارب 
ياضاقت برد و  ندز  زا  دعب  هلصافالب  مییامن .  ضرع  ار  یبلطم  میسرب و  ناشیا  تمدخ  هب  هدز  رـس  روط  هب  ام  هک  دش  یم  مزال  اضعب  دوب 

رکذت شیوخ  ناگتـسب  هب  دعب  دینک و  ربص  یمک  هک  دنتفگ : یم  عیرـس  یلیخ  دـندوب ، ناشیا  دزن  ماما  ناگتـسب  زا  رگا  ام ، بناج  زا  دورو 
لوخد دـصق  ماما  ناگتـسب  زا  یکی  میدوب و  هناخ  لخاد  رد  ام  رگا  سکعلاب  میوش و  دراو  اـت  دـنراذگ ، رـس  رب  ار  دوخ  رداـچ  دـنداد  یم 

ماما ناگتسب  هنرگ  درک و  مالعا  رکذت  يارب  ماما  هتبلا  تسا .  قاتا  لخاد  مرحمان  هّللا ...  ای  هّللا  ای  هک :  دندومرف  یم  ماما  هلصافالب  دنتشاد ،
. دندومن یم  ار  شیوخ  باجح  تیاعر  هشیمه 

 . دیسر یم  ماشم  هب  شوخ  يوب  وا  زا  هشیمه  هک  دوب  هنیدم  رد  يدرم  تسا :  هدش  لقن 

 . دنامب یقاب  لاعتم  يادخ  نم و  نیب  ّرس ،  نیا  دیاب  تسا و  رارسا  زا  نم  ناتساد  درم !  يا  تفگ :  دیسرپ .  وا  زا  ار  شتلع  یـصخش  يزور 
ملغـش مدوب و  اـبیز  رایـسب  یناوج ،  لوا  رد  تفگ :  ینک .  ناـیب  ار  نآ  اـت  مراد  یمن  رب  وـت  زا  تسد  تفگ :  داد و  مسق  ار  وا  صخـش  نآ 

 ، مدرک باـسح  ار  اـه  نآ  تمیق  یتـقو  دـندیرخ ؛  هچراـپ  يرادـقم  دـندمآ و  نم  ناـکد  ِرد  يزینک  ینز و  يزور  دوـب .  یـشورف  هچراـپ 
مداتفا هار  هب  ناشیا  اب  متساخرب و  مه  نم  میهدب .  وت  ار  اه  نآ  تمیق  ات  روایب  ام  لزنم  ات  ار  اه  هچراپ  نیا  ناوج !  يا  دنتفگ :  دنتـساخرب و 

هناخ لخاد  یتقو  دندرک ؛  توعد  هناخ  لخاد  هب  ارم  یتعاس ،  زا  دـعب  مدـنام .  نوریب  یتدـم  نم  دـندش و  لخاد  ناشیا  میدیـسر ،  یتقو  . 
یلـصفم ییاریذـپ  دـندناشن و  ارم  تسا .  هدـش  تنیز  یتمیق  ياه  فرظ  ناولا و  ياه  هدرپ  سیفن و  ياه  شرف  زا  لزنم  نآ  مدـید  مدـش ، 

وا مدوب .  هدیدن  از  ینز  نینچ  لثم  لاح  هب  ات  هک  تسا  مادنا  شوخ  ابیز و  رایسب  ینز  مدید  تشادرب .  رـس  زا  رداچ  نز  نآ  دعب ،  دندرک . 
ماعط دعب  تفگ .  نخس  نم  اب  همشرک  زان و  اب  تسشن و  نم  رانک  دمآ  دوب .  هتسارآ  ابیز  یتمیق و  ياه  سابل  تارهاوج و  عاونا  هب  ار  دوخ 

ینابرهم داتفا و  وا  هب  ممشچ  یتقو  دوب .  وت  ندروآ  تسد  هب  هچراپ ،  ندیرخ  زا  نم  ضرغ  درمناوج !  يا  تفگ :  نم  هب  سپـس  دندروآ ؛ 
بیغ زا  یماهلا  ماگنه  نیا  رد  دوش .  هدولآ  منماد  مهدب و  تسد  زا  ار  دوخ  لقع  دوب  کیدزن  درک .  ما  هسوسو  ناطیش  مدید ،  وا  زا  ییاه 
یسک اما  و  يوأَملا ؛  َیِه  َهَّنَجلا  َّنإَف  يوَهلا  ِنَع  َسفَّنلا  یَهَن  َو  ِهِّبَر  َماقَم  َفاخ  نَم  اّمأ  و  درک " :  توالت  ار  هیآ  نیا  یـسک  دیـسر و  نم  هب 
ماگنه نیا  رد  دوب " .  دهاوخ  وا  یمئاد  هاگیاج  تشهب  درک ،  یهن  سوه  اوه و  زا  ار  دوخ  سفن  دیـسرت و  شیوخ  راگدرورپ  ماقم  زا  هک 

نم اـما  دـش ؛  يرگ  هوشع  لوغـشم  نز  نآ  منکن .  هدولآ  هاـنگ  هب  ار  دوـخ  كاـپ  نماد  متفرگ  میمـصت  هناـعطاق  داـتفا و  مندـب  رب  يا  هزرل 
ياپ تسد و  دندروآ ،  يرایسب  بوچ  داد  روتسد  نازینک  هب  دید ،  لیم  یب  ارم  وا  نوچ  مدادن .  ناشن  یشوخ  يور  مدرکن و  وا  هب  یهجوت 
لاح میناسر ؛  یم  تکاله  هب  ار  وت  اـی  یناـسر  یم  مدارم  هب  ارم  اـی  تفگ :  نم  هب  نآ  زا  دـعب  دـنتخادنا .  نیمز  يور  دنتـسب و  مکحم  ارم 

هب ار  دوخ  نماد  موش و  یمن  تشز  لمع  نیا  بکترم  ینازوسب ،  شتآ  هب  ینک و  هعطق  هعطق  ارم  رگا  متفگ :  ینک ؟  یم  راـیتخا  ار  مادـک 
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ار دوخ  مربب و  راک  هب  يا  هلیح  دیاب  متفگ :  دوخ  اب  دش .  يراج  مندب  زا  نوخ  هک  دندز  ارم  بوچ  اب  يروط  اه  نآ  منک .  یمن  هدولآ  هانگ 
ار ییوشتسد  هار  مه  نم  دندرک ،  زاب  ارم  مدش .  یـضار  نم  دینک ،  زاب  ارم  ياپ  تسد و  دینزن !  ارم  مدز :  دایرف  مهد .  تاجن  ناشتـسد  زا 
اب مه  نم  دـندمآ ،  نم  دزن  نازینک  نز و  نآ  یتقو  مدـمآ .  نوریب  مدرک و  هدولآ  تساجن  هب  ار  دوخ  مدـش و  لخاد  مدرک ،  لاؤس  نانآ  زا 
هب ار  دوخ  هاگ  نآ  مدرک ،  رارف  مدرمـش و  تمینغ  ار  تقو  ماـگنه  نیا  رد  دـنتخیرگ .  یم  ناـنآ  متفر و  یم  ناـشیا  فرط  هب  هدولآ  تسد 

سپـس مدیـشوپ ،  مه  نم  داد و  نم  هب  ییوکین  ياه  سابل  دمآ  یـصخش  هاگان  مدرک .  لسغ  متـسش و  ار  دوخ  ياه  هماج  مدـناسر ،  یبآ 
تاجن الب  نیا  زا  ار  وت  يدیسرت ،  ازج  زور  شتآ  زا  يداهن و  دوخ  سفن  رب  اپ  وت  نوچ  راکزیهرپ !  يا  تفگ :  دیلام و  نم  هب  یشوخ  يوب 

یمن فرطرب  وت  زا  زگره  شوـخ ،  يوـب  نیا  دوـش و  یمن  كرچ  هنهک و  زگره  ساـبل ،  نیا  هک  راد  شوـخ  لد  تفگ :  هاـگ  نآ  میداد . 
ص 654 رهاوجلا ؛  هنیزخ  عبنم :  تسا .  هدیدرگ  فرطرب  مندب  زا  شوخ ،  يوب  هن  هدش و  كرچ  مسابل  هن  نونکات ،  زور  نآ  زا  ددرگ . 

 . دید تبوقع  راوازس  ار  اه  نآ  درک و  بضغ  تایلام  ندادن  رثا  رد  خلب  لها  رب  یسابع  يافلخ  زا  یکی 

اج نآ  مدرم  نک و  يریگ  تخـس  یناوت  یم  ات  درک  دیکأت  درک و  هناور  رهـش ،  نآ  تموکح  رادنامرف و  ناونع  هب  ار  وا  دـیبلط و  ار  يدرم 
تفایرد تایلام  هلیـسو  نیا  هب  دـنوش و  انـشآ  دوخ  فیاظو  اب  ات  رادـم  اور  نانآ  رب  یناـبرهم  هنوگ  چـیه  هد و  رارق  یلاـم  هقیـضم ي  رد  ار 

فرط زا  نم  تفگ :  دش ،  دراو  اجنا  هب  یتقو  دش .  خلب  هناور ي  دش و  هفیلخ  رما  میلـست  تشادن ،  يا  هدارا  دوخ  زا  هک  رادـنامرف  ددرگ . 
نادـنز وا  ياـج  تسا و  تبوقع  راـتفرگ  دزادرپـن ،  سکره  دـیزادرپب و  ار  دوخ  لاوما  جارخ  رتدوز  هچره  هک  تسا  رما  ما و  هدـما  هفیلخ 

مارآ زور  بش و  دنتخیر و  مه  هب  همه  دش و  دایز  اهادص  رـس و  دش ،  اپرب  مدرم  نایم  یبیجع  هلِولِو ي  هیمالعا ،  نیا  رـشن  اب  دوب .  دهاوخ 
 . دیشخبن يا  هجیتن  دننک ،  ادیپ  يرارف  هار  دندرک ،  رکف  هچره  خلب ،  هدز  کلف  مدرم  تشاد .  هارمه  هچب  نز و  رادنامرف ،  ًانمض  دنتشادن . 

هچب ي نز و  تشم  کی  دیآ و  تسد  هب  يا  هراچ  هار  دیاش  ات  دـنورب  رادـنامرف  لایع  دزن  تعافـش  ناونع  هب  هک  دـندرک  تروشم  نیاربانب 
رادـنامرف لایع  هب  ار  دوخ  هتفـشآ  یلاح  اب  اـه ،  هچب  ناـنز و  زا  يداـیز  هدـع ي  دـندرگ .  تحار  دـیدهت  یتخـس و  نیا  زا  هنهرب  اـپ  رس و 

 ، تسرپرـس یب  ياه  نز  کچوک و  ياه  هچب  راب  تقر  عضو  دـندرک .  نایب  ار  دوخ  جـئاوح  دـندرک و  یتحاران  راهظا  وا  دزن  دـندناسر و 
یـسورع سلاجم  يارب  هک  ار  رهاوج  هب  عّصرم  نهاریپ   ، هرظنم نیا  ندـید  اب  وا  درک و  داجیا  نامیا  اب  نز  نآ  هیحور ي  رد  ییازـس  هب  ریثأت 

زا نهاریپ  تمیق   . ) درذـگب رهـش  نآ  مدرم  زا  وا  هک  داتـسرف  هفیلخ  دزن  خـلب  مدرم  تاـیلام  ياـج  هب  داد و  دوخ  رهوش  هب  دوب ،  هدرک  هیهت 
لباقم رد  ار  روکذم  ناریپ  تفر و  هفیلخ  لزنم  هب  درک .  تکرح  زکرم ،  تمـس  هب  تشادرب و  ار  نهاریپ  رادـنامرف  دوب ) رتشیب  خـلب  تایلام 

جارخ تخادرپ  زا  مدرم  نوچ  تسا .  خلب  تایلام  جارخ و  تفگ :  تسیچ ؟  نیا  دیسرپ :  هفیلخ  تسـشن .  يا  هشوگ  رد  تشاذگ و  هفیلخ 
نایرج نیا  زا  یتقو  هفیلخ  دنـشاب .  رطاخ  هدوسآ  اج  نآ  مدرم  هجیتن ،  رد  دـیرذگب و  اه  نآ  زا  اـت  داتـسرف  ار  نیا  مرـسمه  دـندوب ،  زجاـع 

هب سپ  تسا .  هداد  ماجنا  یلمع  نینچ  نانآ  تاجن  يارب  نز  نیا  دـنزادرپب و  تایلام  دـنناوت  یمن  رقف  رثا  رد  مدرم  هک  تسناد  دـش ،  ربخاب 
نهاریپ رادنامرف ،  دنادرگرب .  نز  نآ  هب  ار  نهاریپ  دنریگن و  تایلام  هشیمه  يارب  خلب  مدرم  زا  داد  روتـسد  ودرک  نیـسحت  وا  يالاو  تمه 

انب يدجـسم  خلب  رد  ات  دیـشورفب  ار  نآ  مشوپ .  یمن  دشاب ،  هداتفا  نآ  هب  مرحمان  رظن  هک  ار  ینهاریپ  نم  تفگ :  نز  دنادرگرب .  خلب  هب  ار 
زا یکی  ریز  ار  نآ  دمآ ،  دایز  لوپ  نآ  موس  کی  دجـسم ،  يانب  زا  دعب  تسا )!  نهاریپ  نامه  شورف  زا  خـلب  ینونک  دجـسم  هک   . ) دـننک

مارح هولج  لالج  ماقم  هب  ار  نایتمصع  دننک .  هدافتسا  لوپ  نآ  زا  درک ،  ادیپ  جایتحا  ریمعت  هب  دجـسم  تقو  ره  هک  دندرک  ناهنپ  اه  نوتس 
نیـسحدمحم یقالخا ؛  تیاکح  کـی  رازه و  عبنم :  داـهن  دـیابن  يوک ، ره  هب  ياـپ  داـشگ  دـیابن  يور ، ره  هب  هدـید  لـالح  اـب  رگم  تسا 

ص 365 يدمحم ، 

هاش راب  رد  ریزو  ملع  هّللادسا  تارطاخ  زا  یتمسق 

نز یناور  تمالس  رد  اهنآ  شقن  ییارآدوخ و  زا 11ایح و  هحفص 8 
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هک متفگ  وا  هب  درک ، دیجمت  زاریش  يولهپ  هاگشناد  رد  مزورید  ینارنخس  رطاخ  هب  نم  زا  هاش  یبایفرـش  هام 1350  تشهبیدرا  هبنش 17  هس 
همه نیا  ندید  زا  هتبلا  دندوب ، هدرک  عامتجا  هاگشناد )   ) یشزرو مویداتسا  رد  وجـشناد  دوب 300  هدمآ  لمع  هب  نم  زا  یمرگ  لابقتـسا  هچ 

تساوخ یم  هک  يرتخد  ره  دوب . هدش  خوسنم  شیب  مک و  رداچ  هاگـشناد  تسایر  ماقم  رد  مدوخ  نامز  رد  مدرک .  تشحو  رداچ  اب  رتخد 
 . منکب يرظن  راهظا  هظحل  نآ  رد  هک  مدـیدن  بسانم  دـندوب ، ناشرفن  یـس  زورید  سنارفنک  رد  نکیل  دـش . یم  ریقحت  دـنک  رـس  رب  ار  نآ 

و دـنا ، هدرک  يراددوخ  هاگـشناد  دـیدج  سیئر  رهم ، گنهرف  اب  نداد  تسد  زا  نارتخد  نیا  زا  یـضعب  هک  دـش  هداد  عـالطا  نم  هب  اـنمض 
شتاقوا یلیخ  هاش  تسا .  هدرک  عونمم  جاودزا  بوچراچ  زا  جراخ  فلاخم  سنج  اب  ار  ینامسج  سامت  عون  ره  مالـسا  هک  دندوب  یعّدم 

ص 36 باجح ، نارادساپ  - 1 تشون : یپ  ( 1 .) دش خلت 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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