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راگدنام هزجعم  مالسا و  ربمایپ 

باتک تاصخشم 

هلاقم عون :
رقابدمحم يراوزبس ، یتعیرش  : روآدیدپ

يراوزبس یتعیرش  رقابدمحم  یکینورتکلا / ] عبنم   ] راگدنام هزجعم  مالسا و  ربمایپ  : تیلوئسم حرش  ناونع و 
(76.3KB یناگیاب :  15  ) یکینورتکلا ياه  هداد  یناگیاب HTML ؛ یکینورتکلا : نتم   1: يرهاظ فیصوت 

نآرق عوضوم :
مالسا ربمایپ  ص ،)  ) دمحم

همدقم

تلاسر هب  عجار  هرامش  نیا  رد  دیدرگ . نییبت  نابطاخم  هب  نآ  هئارا  هزجعم و  نتـشاد  موزل  ناربمایپ و  تثعب  ترورـض  نیـشیپ ، ثحابم  رد 
ترضح توبن  ینعی  هصاخ  تّوبن  نامّلکتم ، حالطصا  هب  ات  میراگن  یم  یبلاطم  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) مالسا یمارگ  ربمایپ  زاجعا  یناهج و 

یهلا ریفـس  نیرخآ  ترـضح  نآ  دندقتعم  ناناملـسم  مومع  هک  نیا  هژیو  هب  میـشاب . هداد  رارق  ثحب  دروم  ار  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) دـمحم
رد دوش و  یم  هدیـشک  شلاچ  هب  یبهذم  يدام و  فلتخم  لفاحم  رد  هک  ینییآ  اهنت  ام ، رـصع  رد  یهگناو  دـشاب . یم  يرـشب  عماوج  يارب 

دنا و هتفرگ  دوخ  هب  یصخش  گنر  فیرحت  رثا  رب  رگید  نایدا  اما  سب ؛ تسا و  مالسا  نییآ  دتسیا ، یم  يداحلا  بتاکم  یبهذمال و  ربارب 
تسا یصخش  هلئسم  کی  نید ، دیوگ : یم  هک  دنا  هتفریذپ  ار  اه  تسیرالوکس  هیرظن  ایوگ  دنا و  هداتفا  رود  یعامتجا  یسایس و  لئاسم  زا 

زا . تسا هدیدرگ  یقلت  مّلـسم  لصا  کی  تموکح  زا  نید  ییادـج  رالوکـس ، بتکم  رد  دـشاب . یم  يرـشب  تایبرجت  زا  تموکح  هویـش  و 
هب ار  ایند  دوش ، نییبت  غیلبت و  حیحص  هویش  هب  مالسا  رگا  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  تسا . هتفر  لاؤس  ریز  نایدا  يدوجو  هفسلف  رگید  بناج 

لصا هک  نیا  رب  فاضم  . دومن دهاوخ  عافد  لباق  زین  ناشدوخ ) رـصع  رد   ) ار فورعم  بهاذم  ریاس  تحـص  تلاصا و  هتخاس ، هجوتم  دوخ 
رد دوب و  دهاوخ  ناما  رد  تاهبش  ماهبا و  هلاه  زا  هدش و  نشور  ایبنا  ریاس  یسیع و  یـسوم و  میهاربا ، حون ، مدآ ، نوچمه  یناربمایپ  دوجو 

هدرک و دای  نانآ  ياه  باتک  ناربمایپ و  زا  ناشن  مان و  اـب  مالـسا ، خـیرات  تنـس و  نآرق ، هک  ارچ  دـنک ، یم  ادـیپ  تیعطق  تیمتح و  هجیتن 
ار هچنآ  یمالسا  یناهج و  عماوج  ناگتخیهرف  ناگبخن و  ناگدرک ، لیصحت  تسا  هتسیاش  تسا . هدومن  دییأت  ار  ناشنید  تلاصا  تحص و 

حرطم تسد  نیا  زا  ینوگانوگ  تاعوضوم  نآرق و  زاجعا  تلاسر ، طیحم  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ترـضح  تیـصخش  هراب  رد  هک 
ترضح نآ  هب  عجار  يدایز  ياه  شـسرپ  هزورما  . دنزای تسد  تقیقح  هب  ات  دنیامن  قیقحت  نآ  هب  عجار  هدرک و  هعلاطم  تقد  هب  هدیدرگ ،

ای هدوب  یهلا  تیصخش  کی  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ترضح  ایآ  هلمج ـ: زا  دوش ؛ هداد  قیقد  خساپ  دیاب  هک  دراد  دوجو  مالسا  نید  و 
سدـح لایخ و  هوق  زا  ای  تسا  هتفرگ  تأشن  یحو  زا  ربمایپ  راتفگ  ایآ  دروآ ـ؟ دوجو  هب  یبالقنا  هتـسناوت  نآ  وترپ  رد  هک  هغبان  ناسنا  کی 

مالک ای  تسا  يرـشب  هشیدنا  هداز  نآرق ، ایآ  تسیچ ـ؟ شا  هزجعم  نونکا  مه  تسا و  هتـشاد  یتازجعم  عون  هچ  دریگ ـ؟ یم  هیام  نامگ ، و 
زورما رـشب  يارب  دناوت  یم  نرق  نیدنچ  تشذگ  زا  سپ  نآرق  ایآ  تسیچ ـ؟ نآرق  زاجعا  هوجو  دشاب ـ؟ یم  یهلا  هزجعم  ناحبـس و  يادخ 

زا ینامـسآ ، ياه  باتک  ریاس  فالخ  رب  نآرق ، هنوگچ  دشاب ـ؟ هارمه  يرـشب  ندمت  اب  دـیآ و  باسح  هب  تفرعم  روحم  هدـنزاس و  تجح 
؟ تسا هدنام  ناما  رد  رییغت  خسن و  فیرحت و  دنزگ 

مالسا ربمایپ  یگدنز  طیحم  خیرات و 
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طیحم نیرتدب  اه و  تلم  نیرت  طحنم  نایم  رد  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هللا دبع  نب  دمحم  ترـضح  هک  دنرادن  دیدرت  ناخروم  ناقرـشتسم و 
تحت اما  دوب ، هداد  تسد  زا  ار  شردام  ردـپ و  یکدوک  ناوا  رد  هک  نیا  اب  تسا . هداهن  یتسه  هصرع  هب  ياپ  ییایفارغج  یعامتجا و  ياه 

، تناما نانچ  زین  لمع  ماقم  رد  دش و  هزات  یگنهرف  هدـنروآ  دوجو  هب  دوخ  هکلب  تفرگن ؛ رارق  نامز  نآ  یگنهرف  یعامتجا و  طیحم  ریثأت 
وا هک  دوب  یتیآ  ربمیپ  ره  رهبز  . تفای ترهش  نیما ) دمحم   ) هب هریزج  هبش  مدرم  نایم  رد  هک  داد  ناشن  دوخ  زا  یکاپ  یگنادرم و  تقادص ،
رب ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  یگدـنزناهرب  دوب  یم  نتـشیوخ  سفن  هب  ناحبـس  یح  روهظ  نآ  نکیل  ودومنب  شیوخ  نامز  رد  ار 

یـسوم یـسیع و  نوچمه  تسا ؛ هتخادرپ  مظعا  روهظ  نیا  تایئزج  مامت  هب  خـیرات  تسا و  فافـش  نشور و  ًالماک  ناربمایپ ، ریاس  فالخ 
رامـش هب  هناـسفا  ار  يو  هک  تسین  رایدنفـسا  متـسر و  دـننام  دنـشاب و  هدرک  دـیدرت  ناـنآ  دوـجو  لـصا  رد  ناـخروم  زا  یـضعب  هک  تسین 

هک ییاه  ناتساد  اهنت  یلو  میرادن ، يدایز  تاعالطا  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) دمحم یناوج  زا  هک  نآ  اب  : ) دسیون یم  تنارود ) لیو  .) دنروآ
یم نآرق  دمحم و  هاگشیپ  هب  ریصقت  رذع و  باتک  رد  تروپ ) نوید  ناج  [ .) 1 .( ] دسر یم  دلجم  رازه  هد  هب  دـننک  یم  تیاور  وا  هراب  رد 

رت حورـشم  نانآ  زا  کی  چیه  یناگدنز  خیرات  ناهج ، فورعم  ناحتاف  نیننقم و  همه  نایم  رد  هک  تسا  ققحم  مّلـسم و  هتکن  نیا  : ) دسیون
هب دنا . هدرک  دیدرت  یسوم ^ یسیع و  دوجو  هراب  رد  اما  [ . 2 .( ] تسا هدشن  هتشون  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) دمحم یگدنز  خیرات  زا  رتربتعم  و 
يا هناسفا  مدرم  دیما  لّیخت و  هودنا و  مغ و  لصاح  تیحیـسم ، راذگداینب  خـیرات  ایآ  تسا ؟ هتـشاد  دوجو  یـسیع  ایآ  : ) تنارود لیو  لوق 

ندوب هناسفا  ناقفاوم  نافلاخم و  دیاقع  هدرک ، ییاسرف  ملق  هحفص  نیدنچ  سپـس  )؟ تسا هدوب  سیتآ و … سیزروا  انـشیرک ، هناسفا  دننام 
زا یـسیع  ترـضح  هنوگچ  هک  هدرک  ههبـش  داجیا  هناگراهچ  لیجانا  لقن  هب  یـسیع  دلوت  هراب  رد  هاگ  نآ  هتخاس ، وگزاب  ار  یـسیع  دوجو 

يدیدرت نارکفتم  زا  مادک  چیه  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ترـضح  دوجو  هراب  رد  نکیل  [ 3 . ] تسا هدمآ  دوجو  هب  ردپ  نودب  هزیشود 
ترضح هفایق  هراب  رد  ورهن ) .) دنا هدیـشک  ریوصت  هب  رثن  رعـش و  تروص  هب  زین  ار  ترـضح  نآ  مادنا  هرهچ و  اه ، یگژیو  هکلب  دنا ، هدرکن 

یّما یتح  نانیا  [ 4 (. ] دوب دیشروخ  وترپ  رد  ایرد  نوچمه  تینوزژ ، ياه  شیشک  يابیز  ریبعت  هب  : ) دسیون یم  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) دمحم
دزن دمحم  : ) هک دنک  یم  فارتعا  لیالراک ) .) تسا هدش  سردم  اهدص  زومآ  هلئسم  هتفرن  بتکم  هک  دنا  هتفریذپ  زین  ار  مالـسا  ربمایپ  ندوب 
ملع ملاع و  رارسا  زا  هچ  ره  دوب . هدش  ادیپ  هزات  نامز  نآ  رد  مه  طخ  تعنص  هتشونن و  یطخ  هدناوخن و  یسرد  يرشب  ناداتـسا  زا  یـسک 

یقلت زا  دمحم  تسا . هدرک  شبات  وا  بلق  هب  نآ  راونا  لوهجم ، ملاع  زا  هک  تسا  هدوب  یسدق  حور  هطساو  هب  هدش ، فوشکم  يو  رب  یهلا 
هک نم  راگن  [ . 5 .( ] تسا هدرکن  يرکف  سابتقا  یـسک  زا  دوب و  نایع  دوهـشم و  ًالماک  يو  رب  ناهج  رارـسا  اریز  تسا ، هدوب  زاین  یب  سرد 
یم وگزاب  نینچ  یـسیلگنا  دنمـشناد  کی  زا  دنه ، دیقف  ربهر  ورهندش ، سردم  دـص  زومآ  هلئـسم  هزمغ  هب  تشونن  طخ  تفرن و  بتکم  هب 
تب دنتـشاد . يرامـش  یب  نایادـخ  مدرم  دوب . هتفر  ورف  یکیرات  رد  ناتـسبرع  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم ترـضح  روهظ  ناـمز  : ) دـنک

تیعقوم نیرت  تسپ  عامتجا  رد  اه  نز  دوب . رپ  اه  تب  زا  هکم ، ياج  نیرت  سدـقم  هبعک ، دوب . هدرک  خوسر  ناـنآ  حور  قاـمعا  رد  یتسرپ 
لخاد و رد  يراسگیم  دـش . یم  بوسحم  ییاراد  ثاریم و  زا  یتمـسق  دوخ  هکلب  دوب ، مورحم  تورث  نتـشاد  زا  اهنت  هن  نز  دـندوب . اراد  ار 

نیا دوب . زور  روتـسد  یگداوناخ  ياه  يزوت  هنیک  دـش . یم  بوسحم  ناوج  ریپ و  یمرگرـس  هلیـسو  يزابرامق  تشاد . جاور  هکم  جراـخ 
.( تسین هسیاقم  لباق  يرگید  لوحت  تضهن و  چیه  اب  تیرشب  خیرات  رد  هک  دروآ  دوجو  هب  یبالقنا  عامتجا ، نینچ  رد  گرزب  حلصم 

مالسا روهظ  زا  شیپ  ناهج  عاضوا 

. دروآ تسد  هب  وا  یگدنز  طیحم  ناهج و  رب  مکاح  طحنم  گنهرف  زا  ناوت  یم  ار  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  تیصخش  تمظع و 
؛ تساه یهایس  اه و  یهابت  نرق  مشش ، نرق  هک  دید  میهاوخ  مینک  هعلاطم  ار  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  روهظ  زا  شیپ  خیرات  رگا 
هب تسا . هدـش  شوماخ  ناربمایپ  تیبرت  غارچ  دـتمم ، هلـصاف  ترتف و  نیا  رد  تسا و  هدـش  يرپس  میرم  نب  یـسیع  رـصع  زا  لاس  دـصتفه 

هیلع و هللا  یلـص   ) دـمحم ترـضح  روهظ  ناربماـیپ و  ناـیم  يدـتمم  هلـصاف  هک  داتـسرف  یماـگنه  ار  وا  (: ) مالـسلا هیلع  ) یلع ماـما  هدومرف 
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بسا هتسکش . نید  راوتسا  يانب  دوب و  هتسسگ  یگدنز  تایح و  هتشر  دنتشاد ، رارق  تلفغ  قیمع  باوخ  رد  اه  تما  دوب و  هدش  داجیا  ( هلآ
غاب ناتخرد  هتخاـس ، نوتفم  هتفیرف و  ار  همه  شقرب  قرز و  اـب  اـیند  دوب ، هایـس  هریت و  ناـهج  نازورف و  اـه  گـنج  شتآ  نـالوج ، رد  هنتف 

نآ هویم  هیاس و  زا  ناگمه  هدـمآ ، رد  زیگنا  مغ  يزییاپ  تروص  هب  ناـهج  دوب و  هدـش  هدرمژپ  درز و  نآ  راـب  گرب و  هدرـسفا و  یگدـنز 
اج همه  یهارمگ  ياه  تمالع  یلو  دوب ، دـیدپان  یلک  هب  يراگتـسر  ياه  هناشن  دوب ، هتفر  ورف  نیمز  لد  رد  شیاـه  بآ  دـندوب . سویأـم 

رازآ و تنحم و  شراب ، تشاد . یـسوبع  هرهچ  نابلط  ایند  اب  داد و  یمن  ناشن  یـشوخ  يور  دوخ ، نابلاط  هب  ایند  دومن . یم  ادیوه  رهاظ و 
دوجوم خیرات  رد  يرایـسب  ياه  هنومن  دـهاوش و  [ . 6 .( ] دوب مکاـح  راـبگرم  ریـشمش  شنورب  رب  سرت و  شنورد  زا  رادرم ، نآ ، یندروـخ 

یم ورهن  . دوش یم  هدنـسب  هنومن  کی  هب  تمـسق  نیا  رد  هک  دـهد  ناشن  زورما  لسن  هب  ار  زور  نآ  ياـیند  زا  يریوصت  دـناوت  یم  هک  تسا 
دودـح 1200 رد  بلغا  دوب ، گرزب  ياـه  شیاـمن  نادـیم  هک  مر  رهـش  رد  موئـسولوک  میظع  ياـیند  رد  مر  ناروتارپـما  زا  یکی  : ) دـسیون

رفن ات  دنشکب و  ار  رگیدکی  شنایفارطا  روتارپما و  حیرفت  يارب  هک  دندوب  روبجم  اهنآ  دروآ و  یم  كریس  يور  هب  هراب  کی  ار  روتایدالگ 
لوق هب  دندوب . هدش  نادرگرـس  دیما  میب و  نایم  هدمآ و  ناج  هب  همه  هک  دوب  هتفرگ  ارف  ار  ناهج  داسف  ملظ و  يردـق  هب  [ . 7 .( ] دنریمب رخآ 
يارب وزرآ  دیما و  دوجوم و  لاوحا  عاضوا و  زا  تیاضر  مدع  جوم  کی  دوب . هدمآ  تکرح  هب  ناهج  رـسارس  رد  يرکف  جوم  کی  : ) ورهن

لتاق و ناوریشونا  هناملاظ  تموکح  راتفرگ  زین  ناریا  [ . 8 .( ] دوب دوهـشم  اج  همه  رد  رت  شخب  تیاضر  رتهب و  عضو  کی  ندمآ  دوجو  هب 
راهب ناتسمز ، دیآ . یم  نوریب  تلیضف  نوناک  تلادع و  همسجم  تلاهج ، ملظ و  تیاوغ و  لهج و  نایم  زا  هتسویپ  يرآ ، [ 9 . ] دوب رگدادیب 

هیـس بش  نایاپ  تسا  دـیما  یـسب  يدـیماان  رد  . دـهد یم  دـیون  ار  زور  ییانـشور  بش ، یکیرات  ار و  ناراب  یلاس ، کشخ  دراد ، یپ  رد  ار 
هبزارفرـس يرـس  تلاسر  جات  هب  زاب  رید  تدم  نآ  ردنا  دـشن  : تسا هدیـشک  مظن  هب  هنوگ  نیا  ار  مایا  نآ  خـیرات  يوجنگ  یماظنتـسا  دـیپس 

دوب نینچمَدـَن  کشاز  رت  سک  مشچ  دـشن  مدـق  تعیرـش  هار  هب  سک  دَزَندـشن  ممـصم  تدابع  رد  یـسک  دـشن  مخ  يدـق  تعاط  بارحم 
لهج و هایـس  ياهربا  تاملظ و  زا  دـیدرگ و  رادـیدپ  یلبنـس  برعلا ، ةریزج  راز  هروش  زاباتفآ  نورب  دـمآ  رب  هگان  هک  بارخ  ملاع  عاضوا 

کلم اسر ، رتکد  لوق  هب  دومن . عولط  مدآ ، ینب  رخفم  اهنت  مظعا و  ّریَن  باـتملاع  باـتفآ  دـش و  هتفاکـش  تیناـسنا  حبـص  ناـبیرگ  یناداـن ،
هنمآ زا  برع  رد  یمیتی  ّرُدنغز  غاز و  نایـشآ  درک  یلبلب  ناحلا  شوخ  دمآیلبنـس  يراز  هروش  رد  یلگ  دش  ادیپ  هکم  زا  : ناسارخ يارعـشلا 

هم نآ  رب  دش  هریخ  بکاوک  مشچدش  هریت  ياضف  نشور  دش  هریچ  تلالـض  رب  قحنَنَْملاوذ  يادخ  رون  بش  زور و  رد  وا  زا  دـب  اتبَهَو  تنب 
اب لطاب  درک و  هولج  دوجو  مامت  اب  قحنز  جوم  تمحر  يایرد  يو  دالیم  بش  رد  دشیپ  شناکرا ز  دیزرل  یک  خاک  ارـسک  ناویانکف  وترپ 
هن اما  قح ، هبرـض  تردـق و  اب  یلو  تسا ،) ینتفر  لـطاب  قیقحت  هب  [ 10 [ ؛ ًاقوُهَز َناـک  َلـطابلا  نا ّ  : ) هک تفر ، ناـیم  زا  شقرب  قرز و  همه 
نآ ات  مینز  یم  لطاب  رب  قح  تردق  هلیسو  هب  ام  [ 11 [ ؛ قِهاز َوُه  اذاف  هُغَمدَیَف  ِلطابلا  یلع  ِّقحلاب  ُفِذْقَن  َلب  : ) دیامرف یم  نآرق  لیلد . نودب 

نارکفتم هک  درک  داجیا  فرگـش  میظع و  یلوحت  نانچ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) مرکا لوسر  .( تسا هدـنوش  دوبان  لـطاب  دـبوک و  مه  رد  ار 
اب اـپورا  شناد  ناـیاوشیپ  لـباقم  رد  متـسیب  نرق  رد  نم  رگا  : ) دـیوگ یم  اـپورا  نادنمـشناد  زا  یکی  دـنراد . فارتعا  نآ  رب  قرـش  برغ و 
ات يو  شیادیپ  ودـب  زا  هک  رـشب  نایم  رد  تسا  یحور  نیرت  گرزب  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) دـمحم ترـضح  حور  هک  میوگب  دـنلب  يادـص 

ناهج رد  میوگ  یم  دیامن ، دیدرت  نخس  نیا  رد  یسک  رگا  دنک و  دیدرت  نم  راتفگ  تحـص  رد  دناوت  یمن  یـسک  تسا ، هدشن  ادیپ  زورما 
مسقنم و ددـعتم ، لیابق  هب  هک  برع  هعماج  دـننام  ار  یتلم  :1 ـ  دـشاب هدـش  قفوم  روما  نیا  زا  یکی  رد  ییاهنت  هب  هک  دـیهد  ناشن  ار  يدرف 
زا ار  یفارخ  لطاب و  دـیاقع  ؛3 ـ  دـیارایب لیاضف  هب  ار  نانآ  هتخاس و  دوبان  ار  تلم  یثوروم  لـیاذر  ؛2 ـ  دنک دحتم  دنشاب ، رگیدکی  نمشد 

تـسه نآ  راظتنا  هدنیآ  رد  هتـشاد و  نوزفا  زور  راشتنا  هعـسوت و  ملاع  رد  زورما  ات  هک  دنک  دقتعم  یبهذـم  هب  ار  نانآ  درادرب و  یتلم  نایم 
ایند رب  نوناق  نآ  هیاس  رد  ار  برع  هداتفا  رود  تلم  هک  دروایب  رـشب  تاجن  یگدـنز و  يارب  ینوناق  ؛4 ـ  دیآ بلاغ  ناهج  نایدا  همه  رب  هک 
نیا هب  ییوگ  خساپ  ياج  دش ، نشور  نارکفتم  نابز  زا  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  تیـصخش  داعبا  هک  نونکا  [ . 12 .( ] دهد تدایس 

هنوگچ دـنک ؟ داجیا  ایند  رد  یمیظع  بالقنا  لوحت و  رـصع ، نآ  رد  تسناوت  هدـناوخن  سرد  یّما و  ربمایپ  هنوگچ  هک  تسا  مهم  شـسرپ 
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هب ندـمت  زا  ییوب  دـندوب و  یگدـنز  يایازم  هنوگ  همه  دـقاف  هک  ار  برعلا  ةریزج  مدرم  هدـش  هدروآ  ادـخ  هیحان  زا  هک  یباتک  اـب  تسناوت 
؟ دیامن هوکش  اب  ناشخرد و  یندمت  بحاص  دوب ، هدیسرن  نانآ  ماشم 

لمع هشیدنا و  باتک  نآرق ،

رپ نیرت و  شورف  رپ  ینامـسآ ، باتک  نیا  دـشاب . یم  وا  راگدـنام  ربتعم و  دنـس  هناگی  مالـسا و  ربماـیپ  یناـهج  تلاـسر  اـهنت  میرک ، نآرق 
تئارق زا  مدرم  هک  نآ  رتروآ  تفگـش  دراد . هدـنناوخ  درایلیم  کی  زا  زواـجتم  هک  تساـیند  رد  ینید  ریغ  ینید و  ياـه  باـتک  نیرتذوفن 

ياوتحم اب  يرـشب  ندمت  ناراذگ  هیاپ  نارکفتم و  رگا  دـنرواب  نیا  رب  ناناملـسم  هک  تسین  لیلد  یب  دـنوش . یمن  لولم  هتـسخ و  نآ  ررکم 
اریز درک ، دنهاوخ  ادیپ  تسد  يونعم  يدام و  تداعـس  یعقاو و  تایح  هب  دنریگ ، راک  هب  ار  نآ  تاروتـسد  هدش و  انـشآ  میرک  باتک  نیا 

، هدـشن لزان  تمایق  ربق و  يارب  يزاـس  هریخذ  باوث و  بسک  روظنم  هب  توـالت و  درجم  يارب  نآرق  هک  دوش  یم  هدـیمهف  نآ  نیماـضم  زا 
رد . تسا لمع  هشیدنا و  باتک  نآرق ، رگید  ترابع  هب  تسا ؛ هدش  لزان  یگدنز  مسر  هار و  نتخومآ  تیادـه و  ربدـت و  مهف و  يارب  هکلب 

ناصاوغ هک  فرژ  تسا  ییایرد  قیمع و  تسا  یباتک  نآرق  هک  ددرگ  نشور  ناـگمه  رب  اـت  دوش  یم  هدنـسب  هیآ  دـنچ  هب  اـهنت  لاـقم  نیا 
ینیب ناسکییوپ  هچ  رگید  بناج  مد  ره  وت  ییوج  هک  رهوگ  ره  تسا  ناک  نیا  رد  . دـنیامن جارختـسا  ار  شتارهاوج  دـنناوت  یم  دنمـشیدنا 
تسا رتمک  نآرق  هنزورفا  بش  ياهرُد  دنرآ  نورب  زور  بش و  ناصاوغ  زین  ایردزگنر  شوخ  ياهرهوگ  دنرآ  نورب  گنس  ندیواک  زا  هک 

ـ  1 تـسایرد هرطق  ره  وز  هکلب  ایرد ، هن  تساه  لد  سیطانغم  هک  نیا ، تسا  گنـس  هنادیوه  ایرد  دـص  هوک و  دـص  نآ  رد  ایرد  هوک و  زا 
نوّربدتی الفا  ( ـ  2 .( دنک یم  تیاده  یگدـنز  ياه  هار  نیرتراوتـسا  هب  ار  ناسنا  نآرق  ًاقیقحت  [ 13 [ ؛ موقا یه  یتلل  يدهی  نآرقلا  اذـه  َّنِا  )

 ِّ بر ُلـیْزنََتل  ّهنا  و  ( ـ  3 )؟ تسا هدـش  هدز  رهم  ناشیاه  لد  رب  ای  دـننک  یمن  قمعت  نآرق  تایآ  رد  اـیآ  [ 14 [ ؛ اـُهلاْفقَا ٍبُوُلق  یلَع  ما  نآرقلا 
باتک نیا  ًاقیقحت  15 ؛ ]  ] نیلّوالا ُربُز  یَفل  ّهنا  و  نیبم - یبرع  ٍناسلب  ِنیرذـنملا - نم  َنوکتل  َِکبلق  یلع  نیمالا - ِحوّرلا  هب  لََزن  نیملاـعلا - 

رادـشه زا  نشور  یبرع  نابز  هب  ات  تسا  هدـیدرگ  لزان  وت  بلق  رب  نیمالا  حور  طسوت  هک  تسا  نایناهج  راـگدرورپ  بناـج  زا  هدـمآ  ورف 
ـ  4. تسا قیقد  مهف  اب  هتخیمآ  تئارق  رب  عرف  ندوب ، راذنا  تسا .) روکذم  روطسم و  زین  نیـشیپ  ياه  باتک  رد  کش  یب  یـشاب و  ناگدنهد 

يزیچ ره  رگنشور  ات  میدرک  لزان  وت  رب  ار  باتک  نیا  [ 16 [ ؛ نیملسملل يرشب  ًۀمحر و  ًيده و  ءیش و  لکل  ًانایبت  َباتکلا  َکیلع  انلّزن  (و 
هب ار  اه  ناسنا  ات  تسا  ندیـشیدنا  ربدت و  هتـسیاش  نآرق  سپ  دشاب .) تراشب  تمحر و  تیاده ، لماح  ناناملـسم  يارب  دشاب و  یتقیقح  و 

ریثأت نیا  دوجو  اب  دزومایب . نانآ  هب  ار  هزیکاپ  یگدنز  مسر  هار و  دنک و  نیمأت  ار  نانآ  يونعم  يدام و  تداعـس  دـناسرب و  قیاقح  ياروام 
ناسنا نیرت  یقرتم  اه  تلم  نیرت  یـشحو  زا  هک  یتروص  رد  دـنرذگ ؛ یم  توافت  یب  نآ  رانک  زا  نادنمـشیدنا  هک  تسا  هنوگچ  فرگش ،

لارنژ دنتـشاد . اور  ریازجلا  مولظم  تلم  رب  اه  متـس  اـه و  ملظ  هچ  اـه  يوسنارف  هک  میدرک  هدـهاشم  رـضاح  رـصع  رد  . تسا هتخاـس  ار  اـه 
يزادناریت اه  هچب  ات  دنداد  یم  رارق  فدـه  اه  لگنج  رد  ار  ناملـسم  مدرم  زغم  دـنتفر و  یم  برع ) راکـش   ) هب ناشیاهرـسپ  اب  اه  لتـسوس 

عیاجف ملاظم و  زا  یتقو  مولظم  تلم  نیمه  اما  دـندرک . یم  اهر  نادـهاجم  ناـج  هب  نادـنز  رد  ار  هدـش  هداد  میلعت  ياـه  گـس  دـنزومایب .
یگدنز و مسر  هار و  نانآ  دندرک . ادیپ  تاجن  دـندوب ، هتفرگ  ماهلا  نآرق  زا  هک  ینادـهاجم  يرای  هب  دـندمآ  ناج  هب  هسنارف  يّرـس  شترا 

نمف ( ـ: تخومآ اهنآ  هب  ینابز ، داروا  رکذ و  ياج  هب  نآرق  هک  ارچ  دـنتخات ، اه  يوسنارف  رب  دـنتخومآ و  يوبن  تنـس  باتک و  زا  ار  داهج 
هب دنک ، يدـعت  امـش  رب  سک  ره  سپ  [ 17 [ ؛ نیقتملا عم  هللا  نا  اوملعا  هللا و  اوّقتا  مکیلع و  يدـتعا  ام  لـثمب  هیلع  اودـتعاف  مکیلع  يدـتعا 

نآرق هیآ  نیا  : ) دسیون یم  تنارود  لیو  .( تسا ناراکزیهرپ  اب  وا  هک  دینادب  دیـسرتب و  ادخ  زا  دینک و  هلمح  دیزاتب و  اهنآ  رب  هزادنا  نامه 
ار تیابع  رگا  رآ و  شیپ  ار  تتـسار  خر  مین  دـندز  یلیـس  تپچ  خر  مین  رب  رگا  دـیوگ ) یم   ) هک لـیجنا  اـب  هسیاـقم  رد  … يدـتعا ) نمف  )
و ( ـ. ] 18 .( ] ار هنانز  قالخا  لـیجنا ، دـنک و  یم  میلعت  ار  هنادرم  قـالخا  کـی  نآرق  هک  دـنک  یم  نشور  شخبب ، زین  ار  تیادر  دنتـساوخ 

هدامآ ار  دوخ  گنج  ماقم  رد  نانمؤم ) يا   ) امش و  [ 19 [ ؛ مُکَّوُدع هّللا و  َّودَع  هب  نوبهُرت  لیَخلا  ِطابِر  نم  ةّوق و  نم  متعطتسا  ام  مهل  اوّدعا 
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مهوُذُـخَف و اّولَوت  ناف  ( ـ). دـیناسرتب ار  ناتدوخ  نانمـشد  ادـخ و  نانمـشد  ات  دـییامن  مهارف  يراوس  نابـسا  اـهرازبا و  هقوذآ و  زا  دـیزاس و 
لارنژ .( دیناسرب لتق  هب  دیتفای  اج  ره  دیریگب و  ار  نانآ  دندرک ، ضارعا  نامیپ  دـهع و  زا  هک  یتروص  رد  [ 20 [ ؛ مهوُُمتدجو ُثیح  مهُوُلتقا 

حلص تدابع و  ییاسراپ و  هب  توعد  ياج  هب  هک  بهذم  دض  تسا  یباتک  تسین ؛ یبهذم  باتک  کی  نآرق  دسیون : یم  لتسوس  ناگروم 
يزوریپ و گنج و  هب  ار  بارعا  ناسنا ، ییاهن  تشونرس  تایح و  هفسلف  کیزیفاتم و  رارسا  حور و  گرم و  ادخ و  هب  ندیـشیدنا  وفع و  و 

کیرحت هدنام ، بقع  تسپ و  هدوت  نایم  رد  نآرق  هزادنا  هب  یباتک  چیه  دناوخ و … یم  یهاوخ  تمینغ  يریگناهج و  یشکرس و  ماقتنا و 
رورغ هزیگنا  دراذگ و  یمن  رثا  اه  تموصخ  اه و  هدقع  يور  رب  دوخ  ناجیه  رپ  یقیـسوم  ییوداج و  تاملک  اب  تسین و  یـشروش  زیمآ و 

ار سیلگنا  رامعتـسا  هک  یکلـسم  يدوهی  ریزو  تسخن  نوتـسدالگ ـ  هک  تسین  تهج  یب  دزیگنا …و  یمن  رب  ار  باـتهلا  ییوج و  هنیک  و 
، دشاب ناناملسم  نایم  رد  باتک  نیا  ات  تفگ : دیبوک و  نوبیرت  يور  رب  هنانیگمشخ  ار  نآرق  ناتسلگنا  ماوع  سلجم  رد  دیشخب ـ  هزات  ناج 

تسا ییانشآ  هاگآ و  نانمشد  نابز  زا  اه  مانشد  نیا  . تسا لاحم  سیلگنا ، رامعتسا  ربارب  رد  نیشن  ناملسم  ياه  نیمزرس  تعاطا  تینما و 
یعامتجا و شقن  هنیمز  رد  نانآ  يرواد  دـنا . هدرک  هبرجت  یناسنا ، هعماج  ساسحا  هشیدـنا و  رب  ار  باتک  نیا  ریثأـت  یـسک  ره  زا  شیب  هک 

مّلسم رت و  ینیع  یمالسا ، نادنمشناد  نارـسفم و  تایرظن  زا  اه  هعماج  ییاهر  يدنلبرـس و  تضهن و  يرادیب و  رد  نآرق  یـسایس  يرکف و 
ینیع لئاسم  اب  دنشاب و  یم  تسایـس  هعماج و  درم  مه  تسا و  رود  هب  بصعت  زا  ناشتواضق  دنتـسه و  نمـشد  مه  نانآ ، هک  ارچ  تسا ، رت 

يرادیب و زا  مالـسا  نانمـشد  هک  دوش  یم  موهفم  یبوخ  هب  نانآ  گنهآ  زا  دنا . هناگیب  یلایخ  یعازتنا و  میهافم  اب  هدوب و  سامت  رد  رتشیب 
هب ار  ناناملـسم  یقرتم  هورگ  دـهاوخ  یم  هک  یماـگنه  نآرق  [ .) 21 . ] دنرب یم  جنر  نانآ  ینکـش  نمـشد  اه و  ناملـسم  یمومع  زیخاتـسر 

زامن دـندرک و  تباجا  ار  ناشراگدرورپ  توعد  هک  یناسک  و  [ 22… [ ؛ مهِّبَِرل اوباجتـسا  نیذلاو  س  دیامرف : یم  هنوگ  نیا  دشکب ، ریوصت 
متـس و ینابرق  نوچ  و  دننک . یم  قافنا  میا  هتـشاد  ینازرا  هچنآ  زا  دـنداد و  ناماس  تروشم  ساسا  رب  ار  یعامتجا  روما  دنتـشاد و  اپ  هب  ار 

هتفرگ ماجنا  هک  تسا  نازیم  نامه  هب  متـس  يدب و  کی  شاداپ  هک ) ارچ  ، ) دنریگ یم  ماقتنا  نانآ  زا  نانمؤم  يرای  هب  دـنتفرگ ، رارق  زواجت 
رگا هتفر  یمتس  هک  یناسک  رب  و  تسادخ . اب  شرجا  دیامن ، حالصا  مصخ  دوخ و  نایم  هدرک و  وفع  ار  نمـشد  یـسک  رگا  زاب  و  رتشیب . هن 
زاغآ يزور  زا  اقیرفآ  لامـش  يرامعتـسا  دض  یهاوخ و  يدازآ  تضهن  يرادیب و  نیا  [ .) 23 .( ] زدوب دهاوخن  يا  هذخاؤم  دنـشکب ، ماقتنا 

دمآ اقیرفآ  لامش  هب  دوب ـ  نآرق  هب  ناناملسم  همه  تشگزاب  شراعش  هک  يدابآدسا  نیدلا  لامج  دیـس  بتکم  وریپ  هدبع ـ  دمحم  هک  دش 
هقف رد  راصحنا  همیدق و  مولع  هنهک و  ياه  هفسلف  رد  ندش  قرغ  ياج  هب  هک  درک  توعد  ار  اهنآ  دروآ و  درگ  ار  یمالـسا  ياملع  همه  و 
همه زا  دیورب و  نآرق  غارس  هب  یعرف ، ماکحا  رد  ینهذ  یطارفا و  ياه  یفاکشوم  یکیزیفاتم و  لئاسم  حرط  تمکح و  مالک و  لوصا و  و 

يوسنارف لارنژ  يرواد  هابتشا  [ . 24 .( ] دیریگب کمک  مایپ  نیا  هتـسار  تسرد و  مهف  يارب  یمالـسا ، ریغ  یمالـسا و  دیدج ، میدق و  مولع 
ینونک هدـش  فیرحت  لیجنا  تاروت و  کمک  هب  اهنآ  هک  ارچ  دـنک ، یم  هسیاقم  هدـش  فیرحت  لـیجنا  تاروت و  اـب  ار  نآرق  هک  تسا  نیا 

دازآ هسنارف  رامعتـسا  لاگنچ  زا  ار  ریازجلا  دیـشخب و  تاجن  ار  هطلـس  ریز  للم  هک  دوب  نآرق  نیا  دـنا و  هدرک  رامثتـسا  ار  اه  تلم  هراومه 
نیا تسا  رمضم  لد  رد  هچنآ  میوگ  شافتـسکش  ار  نهاک  پاپ و  ياه  هشقن  تسـشن  ملاع  رد  هک  نوچ  نآرق  شقن  : لابقا هتفگ  هب  . تخاس

مه ناـهنپ و  قح  وچمهدوش  رگید  ناـهج  دـش ، رگید  وـچ  ناـج  دوـش  رگید  ناـج  تفر ، ناـج  رد  هک  نوچتـسا  رگید  زیچ  تسین  یباـتک 
قرش وچ  نک  ادیپ  هشیدنا  تردق  قرش  برغ و  ياهریبدت  وا  ردنانیا  تسایوگ  هدنیاپ و  هدنز و  نیا  تسادیپ 

مالسا راگدنام  زاجعا 

رب يربمایپ  ياعدا  رد  يو  تقادـص  ات  دـشاب  هتـشاد  يا  هزجعم  هنّیب و  دـیاب  شیوخ  توبن  تابثا  يارب  يربمایپ  ره  میتفگ  نیـشیپ  هلاـقم  رد 
هریغ هلهابم و  ینامـسج ، جارعم  رمقلا ، قش ّ  دننام : یعونتم  ياه  هزجعم  قباس ، يایبنا  نوچمه  زین  مالـسا  ربمایپ  ددرگ . نشور  شنابطاخم 

ار هزجعم  هک  تفای  ناوت  یم  ار  یـسک  رتمک  تسین و  تسد  رد  یلیلد  یخیرات ، ياه  شرازگ  زج  هب  اهنآ  تابثا  يارب  نکیل  تسا ؛ هتـشاد 
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هیجوت ای  هدرک و  راکنا  ای  ار  نیشیپ  ناربمایپ  زاجعا  يدوهی ، یحیسم و  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  لیلد  نیمه  هب  دشاب . اریذپ  خیرات  قیرط  زا 
ره هک  تسا  ناربمایپ  متاخ  زور  هب  هدـنز و  زاجعا  نیرت  مهم  دـیجم ، نآرق  مالـسا ، ربمایپ  صوصخ  رد  یلو  دـنا . هدومن  يریـسفت  یملع و 

ادیپ بسانت  شمایپ  یگنادواج  اب  نآ  یگنادواج  دوش و  یم  نشور  شزاجعا  زا  يرت  هزات  داعبا  درذـگ  یم  ندـمت  ملع و  تفرـشیپ  رب  هچ 
کی دیراد ، ینامگدب  اب  هتخیمآ  دیدرت  کش و  میا  هدرک  لزان  دوخ  هدنب  رب  هچنآ  رد  رگا  : ) دـیوگ یم  تحارـص  اب  باتک  نیا  دـنک . یم 

(، میا هدش  بولغم  ام   ) دیدرک يراک  نینچ  رگا  دییامن . دادمتـسا  هتـسباو  ياهورین  مامت  زا  نآ  نتخاس  يارب  دـیروایب و  نآ  دـننامه  هروس 
[25 .( ] دینک ظفح  دشاب ، یم  گنـس  مدرم و  نآ  هریگـشتآ  هک  یـشتآ  دنزگ  زا  ار  دوخ  سپ  دیناوت ـ  یمن  زگره  هک  دیتسناوتن ـ  رگا  یلو 

يا دیدیدب  دوخدیتشاک  یم  يرفاک  رفک و  مخت  دیتشادنپ  یم  هناسفا  ارم  رگادـف  هتـشگ  ار  لهج  هورگ  ياک  ادـن  نآرق  دـنز  یم  تمایق  ات  .
امـش رب  هداتف  مدیـشروخ  رونتاکز  توقای  ناج و  ناج ، تّوق  تاذ  هب  مئاق  مّقح و  مالک  نمنم  هن  هناـسفا  دـیدوب  امـش  هک  نز  هنعط  ناـسخ 

ادج هدرک  ان  دیشروخ  زا  کیل 

نآرق ياه  يرترب  اه و  یگژیو 

ياه يرترب  تازایتما و  تازجعم ، ریاس  اب  هسیاقم  رد  نآرق  زاجعا  تسا . هدـش  لیکـشت  هملک  هیآ و 77437  هروس و 6236  زا 114  نآرق 
غیلب حیصف و  تسا  یباتک  تسا . مالک  نخس و  سنج  زا  نآرق  مکی ـ  : مینک یم  هراشا  دروم  دنچ  هب  تریصب  دایدزا  يارب  هک  دراد  یـصاخ 

. تسا رادروخرب  گنهآ  یعون  زا  اریز  تسین ، مه  رثن  دـشاب . هتـشاد  هیفاق  نزو و  ات  تسین  رعـش  نآرق  کبـس  دـشاب . یم  زاجعا  جوا  رد  و 
دوز تقوم ، لیلد  نیمه  هب  دـشاب . یمن  مالک  عون  زا  مادـک  چـیه  رگید  ناربمایپ  زاجعا  دـشاب . یمن  ریذـپ  گنهآ  نآرق  دـننام  يرثن  چـیه 
ریغ نارامیب  ای  دش ، لیدبت  رام  هب  یـسوم  ياصع  رگا  دنراد . ماهبا  دوخ  بحاص  نداد  ناشن  رد  دنتـسه و  ناکم  نامز و  هب  دودحم  رذـگ ،

وا تراشا  هب  هام  ای  دمآ ، رد  نخس  هب  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) مرکا لوسر  هراشا  هب  هزیر  گنـس  ای  دنتفای ، افـش  یـسیع  تسد  هب  جالع  لباق 
هب . دنشاب یم  سوسحم  يدام و  ياه  هدیدپ  زا  یگمه  اریز  دنهدب ، ناشن  ار  هدننک  دنناوت  یمن  مالک  نخس و  دننام  کی  چیه  دش ، هتفاکش 

ینامـسآ ياه  باتک  هچ  رگارم  دنیب  نخـس  رد  دنیبب ، دـهاوخ  یم  هک  ره  لگ  گرب  رد  لگ  يوب  نوچ  مدـش  ناهنپ  نخـس  رد  : رعاش لوق 
میهافم بلاق  رد  هکلب  دنا ؛ هدشن  لزان  زاجعا  تروص  هب  نکیل  دنشاب ، یم  راتشون  عون  زا  هملک و  مالک و  بیکرت  زا  یگمه  ناربمایپ  ریاس 

هک تسا  تلع  نیدـب  دـنا . هتـشون  یحو  نابتاک  دـنا و  هدرک  نایب  نابطاخم  يارب  یلومعم  هداس و  ظافلا  اب  ناربمایپ  هدـش و  لزان  یناـعم  و 
یقرت و لاح  رد  مه  یبدا  رظن  زا  رـشب  هک  ارچ  تسین . هسیاقم  لباق  زور  نآ  روبز  حاولا و  لیجنا و  تاروت و  ياه  هتـشون  اب  زورما  تاـیبدا 
ار هداعلا  قراخ  ياهراک  هکلب  تسا ، هدادن  رارق  يدروامه  ضرعم  رد  ار  دوخ  ینامـسآ  باتک  يربمایپ  چـیه  لیلد  نیمه  هب  تسا . لماکت 
ـ  مود . تسا زاجعا  نآ ، یناعم  میهافم و  تارابع ، ظافلا ، هک  نآرق  سکع  دـنا ؛ هداد  ماجنا  دوخ  ياـه  باـتک  ندوب  ینامـسآ  تاـبثا  يارب 

. دنا هدش  یم  كاردا  یـسح  ياهرازبا  اب  دنا و  هدوب  يدام  یـسح و  تازجعم ، ریاس  یلو  تسا ، یبدا  یگنهرف و  یملع ، زاجعا  کی  نآرق 
لمعلا روتـسد  مه  تسا و  هزجعم  مـه  نآرق  موـس ـ  . دـنمهف یم  رتـهب  ناداوـس  یب  زا  ار  نآرق  زاـجعا  ناـبیدا ، ناـگتخیهرف و  نادنمـشناد ،

ندوب ییادـخ  شباذـج ، ياه  يدـنب  هلمج  تسا . هدـش  لزان  زاجعا  هنوگ  هب  اه  بلاق  میهاـفم و  رظن  زا  نآرق  هک  نآ  حیـضوت  یناگدـنز .
یملع ياه  مایپ  اهدنپ و  ناینیشیپ و  خیرات  ماکحا  تایقالخا و  تاداقتعا ، قیمع  قیقد و  نیماضم  هک  نیا  نیع  رد  دنک . یم  تباث  ار  اوتحم 

نآ یخیرات  یعطق و  ياه  ینیب  شیپ  اه و  ییوگ  شیپ  دور ، یم  رامـش  هب  زاجعا  عون  کی  فاصنا  اب  نادنمـشیدنا  يارب  زین  نآ  یناـسنا  و 
ریغ نایناریا ، تسکـش  نانآ و  يزوریپ  ینیب  شیپ  نایناریا و  زا  ناـیمور  تسکـش  ییوگ  شیپ  دـنک . یم  تیاـکح  شندوب  ینامـسآ  زا  زین 

رـشب دارفا  مامت  دوخ  تیناقح  تابثا  يارب  لیلد  نیمه  هب  تسا و  هزجعم  هشیمه  يارب  اوتحم  لکـش و  رظن  زا  نآرق  نیا  ربانب  . دوب رواب  لـباق 
نآ دننام  یتایآ  دنداد و  یم  يدج  تسرد و  خساپ  نآرق  يدحت  هب  قرش  برغ و  يایند  رگا  دبلط . یم  هزرابم  هب  نامز  رـصع و  ره  رد  ار 

تایآ دننام  ار  اهنآ  هدش  هتخاس  تایآ  دنتسشن و  یم  يرواد  هب  اهنآ  دنتـشاد و  یم  هضرع  یللملا  نیب  فرط و  یب  نابیدا  رب  دندروآ و  یم 
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. دندرک یمن  هیکت  نآ  يور  رـشب  درایلیم  کی  زا  زواجتم  دنام و  یمن  یقاب  يرثا  باتک  نیا  زا  زورما  کش  نودب  دندرک ، یم  مالعا  نآرق 
ياج هب  دوبن  رتهب  ایآ  نافلاخم . تسکـش  رب  تسا  ینـشور  لیلد  یناهج ، يدروامه  نیا  هب  ناگبخن  نابیدا و  نارکفتم ، ندادـن  خـساپ  یلو 

یم نآرق  یبدا  خساپ  يارب  ینالک  هجدوب  وا ، یناطیش  تایآ  هتشون  زا  یللملا  نیب  تیامح  يدشر و  ناملس  يارب  يراذگ  هیامرس  همه  نیا 
دندرک یم  هضرع  هتخاس و  یناطیش  حالطصا  هب  تایآ  نیمه  دننام  هدرک و  مادختسا  ار  یبرع  نابز  هب  انـشآ  نابیدا  نارکفتم و  دنتـشاذگ ،

نآ لثم  تایآ  نتخاس  یمالک و  گنج  هب  نانآ  تسا  مّلـسم  هچنآ  دـنتفرگ . یم  ددـم  تاناکما  هیلک  زا  زاس  تشونرـس  فاـصم  نیا  رد  و 
تقوم و تازجعم ، ریاـس  یلو  تسا ، يدـبا  زاـجعا  کـی  نآرق  مراـهچ ـ  . دـنا هدرک  سمل  ار  ناینیـشیپ  ياـه  ییاوسر  هک  ارچ  دـنیآ ، یمن 

یـسیع ندرک  هدنز  هدرم  ای  جالع و  لباق  ریغ  نارامیب  نامرد  اضیب ، دـی  یـسوم ، ياصع  دنتـسه . یـصاخ  موق  ناکم و  نامز و  هب  دودـحم 
تسا و هدـنز  هشیمه  باـتک  کـی  نآرق  نـکیل  تـسین ؛ يربـخ  اـه  هزجعم  عوـن  نآ  زا  هزورما  تـسا و  یـصاخ  موـق  ناـمز و  صوـصخم 
؛ تومت ۀیح ال  ِنآرقلا  یف  ۀیآ  ُلک  تومی و  ّیح ال  َنآرقلا  َّنِا  : ) دومرف مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  درادـن . یـصاخ  تلم  نامز و  هب  صاصتخا 

يا هیآ  رگا  اریز  دریم ،) یمن  تسا و  هدـنز  دوـخ  هبوـن  هب  زین  نآ  تاـیآ  زا  يا  هیآ  ره  دریم و  یمن  هک  تـسیا  هدـنز  باـتک  نآرق  ًاـقیقحت 
مامت رب  هک  تسا  ناشخرد  يدیـشروخ  نوچمه  نآرق  نکیل  درم ؛ یم  یتسیاب  زین  هیآ  دندرم ، یم  نانآ  هک  یماگنه  دوب ، یموق  صوصخم 

. دشخب یم  ییانشور  ار  نانآ  هدیبات و  زورما  زورید و  ياه  تلم  ماوقا و 

نآرق تخانش  دنیآرف 

يارب . تسا دـنمزاین  يا  همدـقم  هب  دوش ، نشور  رتهب  يرـشب  ینامـسآ و  ياه  باتک  ریاس  رب  نآ  ياـه  يرترب  نآرق و  زاـجعا  هک  نیا  يارب 
لحارم نیا  زا  یـضعب  دـنک . بسک  نآ  دروم  رد  ار  مزال  تفرعم  یهاگآ و  ناسنا  ات  درک  یط  ار  یفلتخم  لحارم  دـیاب  یباتک  ره  تخانش 

هب باتک  نآ  رگا  هژیو  هب  دراد ؛ ترورـض  هخـسن  نیرتهب  باختنا  هلحرم ، نیلوا  رد  دنمـشزرا ، باتک  کی  تفرعم  يارب  :1 ـ  زا دنا  ترابع 
ـ  2. دوب دهاوخ  یعطق  شا  هدنـسیون  هب  روکذم  باتک  باستنا  تروص  نیا  رد  دشاب ، هدش  ماجنا  يو  هلباقم  حیحـصت و  هب  ای  فلؤم و  طخ 

عبانم رداصم و  تخانش  موس ، هلحرم  .3 ـ  دراد رارق  يدعب  تبون  رد  شراتشون  زا  هدنسیون  فده  ییاوتحم و  تخانـش  هلحرم ، نیا  زا  سپ 
یفلتخم عبانم  زا  ای  تسوا  دوخ  تاراکتبا  تاعادـبا و  زا  ایآ  تسا ؟ هتفرگ  اجک  زا  ار  بلاـطم  هدنـسیون  هک  اـنعم  نیدـب  تسا ؛ باـتک  نآ 

نهذ رکف و  قوـلخم  اـی  تسا  هتفرگ  همـشچرس  یحو  عـبنم  زا  باـتک  نیا  اـیآ  یهگناو  تسا ؟ هدرک  يروآ  درگ  یفدـه  هب  ندیـسر  يارب 
هب تبـسن  ار  ناسنا  تفرعم  هک  تسا  ییاوتحم  یلکـش و  یبایزرا  نآ و  ریاـظن  اـب  باـتک  نیا  هسیاـقم  رگید ، هلحرم  .4 ـ  دشاب یم  هدنسیون 
یم دـننامه  ناس و  کی  نآرق  ياه  هخـسن  مامت  اریز  تسین ، حرطم  نآرق  هراب  رد  لوا  عون  تفرعم  هک  تسا  نشور  . دـنک یم  رتشیب  باتک 

یلاع نیماضم  اوتحم و  نمی  هب  رگید  بناج  زا  تسا . هدش  رشتنم  پاچ و  ناس  کی  ياه  هخسن  نیا  زا  هرامش  اه  نویلیم  لاح  هب  ات  دشاب و 
رتـفد سیئر  امیـش ، یمیج  لوـق  هب  دنـشاب . یم  باـتک  نیا  تفرعم  هنـشت  اـیند  مدرم  همه  تسا و  هدـش  بلج  نآ  هـب  یناـهج  هجوـت  نآرق ،

تفایرد هنـشت  اکیرمآ  مدرم  : ) دـیدرگ رازگرب  نیلرب  رد  هک  اهروشک  یجراخ  تسایـس  اه و  هناسر  شقن  سـالجا  رد  ووزوک ، تاـعوبطم 
رد باــتک  نـیرت  شورف  رپ  نآرق  : ) دــیازفا یم  يو  [ 26 (. ] دنتـسه ناناملـسم  مالـسا و  نوـماریپ  هژیو  هب  نید  هراـبرد  یناـهج  تاـعالطا 

[ . 27 .( ] تسا دوخ  فارطا  ناهج  زا  یمومع  تاعالطا  شیازفا  هب  اکیرمآ  مدرم  زاین  رگناشن  زیچ ، ره  زا  شیب  نیا  تساکیرمآ و 

؟ میسانشب ار  نآرق  هنوگچ 

تخانش ؛ب ) طسوتم حطس  رد  برع  تایبدا  نابز و  هب  ییانشآ  فلا ) : تسا يرورض  هلئسم  دنچ  نتسناد  نآرق ، یـصوصخ  تخانـش  يارب 
اب ییانـشآ  ؛د ) دـنرگید تایآ  رّـسفم  اهنآ  زا  یخرب  هک  نیا  باب  زا  نآرق  تایآ  عومجم  اب  ییانـشآ  ؛ج ) تایآ لوزن  نأش  مالـسا و  خـیرات 

مالسا لوسر  فیاظو  زا  یکی  باتک  میلعت  هک  ارچ  تسا ، هدرک  نایب  نآرق  ریـسفت  هنیمز  رد  ( هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  هک  یتایاور 
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، هفسلف مولع  صاخ  تاحالطـصا  صوصخم و  ینابز  هچ  رگ  میرک  نآرق  هک  درک  هجوت  دیاب  هتکن  نیدب  . دشاب یم  وا  نیتسار  نانیـشناج  و 
یلصا و روحم  تامکحم ، دراد . یتاهباشتم  یتامکحم و  میرک  نآرق  اریز  دراد ، يا  هژیو  کبـس  نکیل  درادن ، ار  نافرع  فوصت و  قطنم ،

هباشتم تایآ  یلو  درادن ، لیوأت  ریـسفت و  هب  يزاین  تسا و  نشور  رایـسب  برع  تایبدا  نابز و  هب  نایانـشآ  يارب  هدش و  هدیمان  باتکلا  ما ّ 
هتبلا . دندرگ نییبت  ریـسفت و  دیاب  تامکحم  تایآ  يرای  هب  نیا  ربانب  دنا ؛ هدیچیپ  قادصم  رظن  زا  اما  تسا ، نشور  نومـضم  رظن  زا  دنچ  ره 

؛ دـشاب یمن  یفاک  دروم  نیا  رد  برع  تایبدا  اب  ییانـشآ  اهنت  تسین و  یـسک  ره  راک  نآ ، بسانم  تامکحم  هب  نآرق  تاـهباشتم  عاـجرا 
نـشور ار  هباشتم  تایآ  تامکحم ، تایآ  قیرط  زا  دناوتب  ات  دسانـشب  ار  نآرق  مالـسا و  یلک  حور  دـشاب و  سانـش  نآرق  ناسنا  دـیاب  هکلب 

، یهلا موـلع  رد  ناخـسار  يارب  [ 28 [ ؛ اـّنبر دـنِع  ْنِم  لُـک ّ  هب  اـّنمآ  َنوـلُوُقَی  مـلعلا  یف  نوخـسارلا  و  : ) دـیامرف یم  نآرق  ور  نـیا  زا  دزاـس .
فارتـعا نآ  رب  دـننک و  یم  هدـهاشم  یهلا  سدــقا  تاذ  هیحاـن  زا  هدــمآ  دورف  ار  تاـیآ  ماـمت  هدوـب و  يواـسم  تاـمکحم  تاـهباشتم و 

حول و بیغلا ، حیتافم  دـننام : تسا ؛ هدـش  هدروآ  نایم  هب  نخـس  سوسحمان  یبیغ و  یناعم  هلـسلس  کی  زا  باتک  نیا  رد  یهگناو  .( دـنراد
یتاملک زین  بضغ و  اضر و  رصب ، عمس و  هدارا ، ملع ، تایح ، نوچ : یظافلا  و  رپ ) لاب و   ) هحنجا ناطیش ، هکئالم و  یـسرک ، شرع و  ملق ،

یبیغ و یناعم  زا  هک  تسا  یتایآ  رد  روما  نیا  هرظان و … ٍذئموی  هوجو  ًافص ، ًافـص  کلملا  کبر و  ءاج  و  انئاقل ، اندرا ، اندنع ، انیدل ، ریظن :
ناسنا هک  هدش  هدروآ  دراد ، يدام  قادصم  هک  یلومعم  ظافلا  اب  نوچ  دوش ، یم  بوسحم  تاهباشتم  زا  دیوگ و  یم  نخـس  هدام  ياروام 

زا صاخ ؛ یعوضوم  هن  دنا  هدش  عضو  یماع  یناعم  يارب  ظافلا  هک  ارچ  تسین ، يدام  نآ  قادـصم  هک  نآ  لاح  دـنکفا و  یم  ههبـش  هب  ار 
یلومعم تشادرب  کی  یسرک ، رد  مالک  نیا  روهظ  یلو  یلومعم ، تخت  یلدنص و  مه  هدمآ و  عیسو  ملع  يانعم  هب  مه  یـسرک )  ) ور نیا 

. درک ریسفت  دیمهف و  ار  تاهباشتم  تامکحم ، کمک  هب  ینعی  تسج ؛ هرهب  دیاب  تاهباشتم  ریسفت  رد  یصاخ  هویش  زا  تهج  نیدب  تسا ؛

نآرق زاجعا  هوجو 

هراشا

زاجعا فلا ) . یبیغ زاجعا  ؛ج ) یملع يونعم و  زاجعا  ؛ب ) یقیرط اـی  یظفل  زاـجعا  فلا ) : تسا هزجعم  ینوگاـنوگ  تاـهج  زا  میرک  نآرق 
نآرق یظفل 

تغالب تحاصف و 

يدایز ياه  باتک  اعدـم  نیا  تابثا  رد  دـشاب . یم  نآرق  یظفل  يرهاظ و  هبنج  هک  تسا  تغالب  تحاصف و  نآرق ، زاـجعا  هوجو  زا  یکیی 
ةریزج هعماج  نآرق ، لوزن  ماـگنه  هب  :1 ـ  مینک یم  هدنـسب  یبدا  هتکن  دنچ  نافلاخم و  تافارتعا  هب  لاقم  نیا  رد  نکیل  تسا ، هدـش  هتـشون 

هناگتفه تاقلعم  دـندرک . یم  هضرع  مدرم  هب  زور  نآ  یبدا  ياه  هاگـشیامن  رد  هک  دنتـشاد  ییاهراک  هاـش  یبدا  رثن  رعـش و  رظن  زا  برعلا 
بوصنم ادخ  هناخ  راوید  هب  هدش و  هضرع  ظاکع  رازاب  رد  دـش ، یم  بوسحم  زور  نآ  رعـش  ياهراک  هاش  نیرت  گرزب  زا  هک  سیقلاؤرما 

کی هکلب  تسین ، یلومعم  رثن  رعـش و  نآرق ، هک  دـنتفایرد  دنتـشادرب و  ار  دوخ  راثآ  یگمه  دـش ، لزاـن  نآرق  تاـیآ  هک  نیا  زا  سپ  دوب .
رب ار  نآرق  تایآ  یتقو  . دـشاب یمن  سایق  لباق  يرـشب  مالک  اب  دراد و  دـنمزوریپ  ریذـپ و  لد  یتارابع  هک  تسا  ییاریگ  باذـج و  تقیقح 

ًامالک ًافنآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) دمحم نم  تعمس  دقل  و  : ) تفگ نینچ  دنتـشاد ، هضرع  برع ، فورعم  رکفتم  یموزخم ، هریغم  نب  دیلو 
َو ال اُوْلعََیل  ّهنا  قدغَُمل و  هلَفسَا  نِا ّ  رِْمثَُمل و  هالْعَا  نا ّ  ةَوالََطل و  هیَلَع  نِا ّ  َو  ةَوالَحل  هیف  هَّنا  نجلا و  ِمالک  نِم  وُه  َو ال  سنالا  ِمالک  نم  وُه  ال 

ییوگ نیریش ، رکش  نوچمه  یمالک  ناینج ؛ مالک  سنج  زا  هن  تسا و  نایمدآ  نخس  سنج  زا  هن  هک  مدینش  ینخس  دمحم  زا  [ 29 [ ؛ یلُعی
رترب و اه  نخـس  همه  زا  تسا . رادروخرب  رمث  زا  زین  شنییاپ  ياه  هخاش  هتـسشن و  هویم  شدـنلب  هخاش  رب  هتـسارآ ، رویز  هب  تسا  یـسورع 
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ردق و دناد  یم  هچ  شورف  رگج  هنروار  ناشخدب  لعل  سرپب  تمیق  تسا  هدروخ  رگج  نوخ  هک  يرهوج  ناز  .( تسین نآ  زا  رتالاب  یمالک 
هقّلعم هعبس  زا  تسا  قرف  یسب  کیل  مالک  ود  رهار  نار  کی  سراف  راوس  ین  زا  تسا  قرف  یسب  کیل  راوس  ود  رهار  ناشخر  رهوگ  ياهب 

ار نآرق  تحاصف  يونشب  رگ  ینازوسب  هیلهاج  راعشاار  نآرق 

دبلط یم  دیواج  هزجعم  متاخ  ِنید 

زا رتارف  ینادواج و  شزاجعا  دومن  یم  مزال  تسا ، یهلا  نایدا  ماـمت  لّـمکم  وا  نییآ  ادـخ و  ربماـیپ  نیرخآ  مرکا  لوسر  هک  نیا  لـیلد  هب 
هلوقم مالک و  خنـس  زا  زج  يزاجعا  نینچ  هک  تسا  یهیدـب  دـشاب . راگدـنام  ریگ و  ملاع  هداس ، يا  هزجعم  لاح  نیع  رد  ناکم و  ناـمز و 

دهد یم  شوختـسود  رابکـشم  طخز  ناج  زرح  دروآ  تسود  راید  زا  دیـسر  هک  رومان  کـیپ  نآ  : ظـفاح لوق  هب  دـشاب . دـناوت  یمن  نخس 
هب هاوخ  دوب ، دـهاوخ  راگدـنام  دـشاب  مالک  هلوقم  زا  هک  يزیچ  رهتـسود  راقو  ّزع و  تیاکح  دـنک  یم  شوخ  راـی  لاـمج  لـالج و  ناـشن 

شندناوخ دشاب ، فیعـض  ای  یهت و  تغالب  تحاصف و  زا  هک  یعجـسم  رثن  نوزوم و  نخـس  اهتنم  یلومعم . مالک  ای  دـشاب  زاجعا  تروص 
زا هک  نآرق  دننام  یباتک  اما  . دش دهاوخ  طقاس  یلک  هب  دشاب  هرهب  یب  زین  یلاع  ياوتحم  زا  هچنانچ  رگا  تسا و  هدـننک  هتـسخ  روآ و  لالم 

مهف یبدا و  قوذ  زا  ناسنا  رگا  هژیو  هب  ددرگ . یم  هدوزفا  نآ  یگزات  توارط و  رب  دوش  هدناوخ  هچ  ره  تسا ، هزجعم  اوتحم  لکـش و  رظن 
رد دیـسرپ : ناشیا  زا  ( مالـسلا هیلع  ) متـشه ماما  باحـصا  زا  یکیی  . درب دهاوخ  هداعلا  قوف  یتذل  نآ  توالت  زا  دشاب  دـنم  هرهب  نآرق  یناعم 

( مالسلا هیلع  ) ماما دوش ؟ یم  هدوزفا  نآ  توالح  توارط و  رب  ددرگ ، یم  توالت  دوش و  یم  رشتنم  هچ  ره  هک  تسا  هتفهن  يزار  هچ  نآرق 
هدـمآ دورف  اهرـصع  مامت  رد  مدرم  همه  يارب  هکلب  هدـشن ، لزاـن  ینّیعم  موق  صخـشم و  ناـمز  يارب  نآرق  هک  تسا  لـیلد  نیا  هب  : ) دومرف

، تلاح نیا  دوش و  یمن  لولم  هتسخ و  نآ  تئارق  زا  یسک  و  [ 30 ( ] تسا راد  هبذاج  یموق  ره  يارب  هزات و  یناـمز  ره  رد  ور  نیا  زا  تسا .
. دوش یم  بوسحم  هزجعم  عون  کی  دوخ 

اه بلاق  تابث 

رثن رعش و  چیه  هک  حیـضوت  نیدب  تسا ؛ نآ  تاملک  تادرفم  اه و  يدنب  هلمج  تابث  نآرق ، تازایتما  زا  یکی  تغالب ، تحاصف و  دُعب  رد 
نابیدا نارعاش و  ای  رثا و  هدـننیرفآ  هلیـسو  هب  رظن  دـیدجت  اب  نامز  نامه  رد  ای  راگزور و  تشذـگ  اب  هک  دوش  یمن  تفای  اـیند  رد  ییاـبیز 
تـسا رواب  نیا  رب  ظفاح ) ماقم   ) باتک رد  ینامم  ياقآ  دشابن . لیدبت  لباق  يرتهب  عارـصم  ای  هلمج  هب  نآ  زا  یعارـصم  ای  هلمج  تسدربز ،

عارصمدنناریح نارظن  بحاص  هنیآ  نیا  رد  هک  دسرن  امعا  هّرپ  بش  هب  دیـشروخ  لصو  :1 ـ  تسا هدش  نسحا  هب  لیدـبت  لیذ  ياه  تیب  هک 
يرماس رجف  هوشع  دهد  زاب  ادـص  هچ  يواگ  گناب  2 ـ  (. سرپم شافخز  دیـشروخ  هراسخر  فصو  : ) تسا هدیدرگ  نسحا  هب  لیدـبت  لوا 

ياراد میرک  نآرق  اما  . تسا هدـش  لیدـبت  رادـشوخ ) لد  دـنزن  ولهپ  هزجعم  اب  رحـس   ) هب لوا  عارـصمدربب  اـضیب  دـی و  زا  تسد  هک  تسیک 
، دوش ضوع  نآ  زا  يا  هلمج  هملک و  کی  رگا  نرق  هدزناپ  زا  سپ  هک  يروط  هب  تسا ، رییغت  لباق  ریغ  تباث و  یتالمج  نیگنهآ ، یتاـملک 

نیا اریز  دروخ ، یم  هبرـض  یقیـسوم  تن  رظن  زا  ددرگ ، یم  لتخم  انعم  دـنک ، یم  رییغت  گنهآ  دوش ، یم  داجیا  فالتخا  تاـیآ  ماـظن  رد 
لـصتم مایپ  کی  لماح  هتفرگ و  رارق  دوخ  ياج  رد  يا  هلمج  هیآ و  ره  تسا و  رادروخرب  نسحا  ماظن  زا  یتسه  ناهج  دننام  دیجم  باتک 

تسوکین شیوخ  ياج  هب  يزیچ  ره  هک  تسوربا  لاخ و  شوگ و  مشچ و  نوچ  ناهج  . تسا

قداص ماما  رصع  رد  يدروامه  يارجام 

یناصید کلملادبع  اجوع ، نب  میرکلادبع  ياه  مان  هب  روج  تموکح  ناراداوه  نادحلم و  زا  نت  راهچ  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  رصع  رد 
درگ مارحلا  دجسم  رد  یلاس  دندش ، یم  بوسحم  دوخ  نامز  بدا  ملع و  ناگرزب  زا  هک  يرـصب  کلملادبع  عفقم و  نب  هللا  دبع  يرکاش ،
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زا سپ  دندمآ . رب  مالـسا  نوزفا  زور  ذوفن  هکم و  هب  مدرم  ندمآ  جح و  ّتیباذج  ندرک  گنر  مک  يارب  یـشیدنا  هراچ  ددص  رد  دندمآ و 
ره دندرک و  میـسقت  تمـسق  راهچ  هب  ار  نآرق  . دنهد خـساپ  نآ  يدـحت  هب  دـنورب و  نآرق  گنج  هب  دـنتفرگ  میمـصت  هرواشم  وگ و  تفگ 
رد دـنزاس و  رـشتنم  هتفرگ و  ار  نآ  یبدا  یملع و  تالاکـشا  هدرک و  هعلاطم  ار  نآ  لاس  کی  یط  اـت  دـنتفرگ  هدـهع  هب  ار  یـشخب  مادـک 

مـسوم رد  یتآ  لاس  ات  دندش  ادج  مه  زا  میمـصت  مزع و  نیا  اب  دنیامن . يدروامه  هدروآ و  نآ  قایـس  کبـس و  هب  یتایآ  ناکما ، تروص 
یلو دندرک ، عمجت  ناکم  نآ  رد  دیسر . ارف  جح  مایا  دنرادب . هضرع  ار  دوخ  راک  لوصحم  مادک  ره  هدرک و  عامتجا  ناکم  نیمه  رد  جح 

ناهنپ امش  زا  ار  يزیچ  نم  تفگ : تسکش و  ار  توکـس  اجوعلا  یبا  نبا  دش . مکاح  هسلج  رب  توکـس  هدرک و  هاگن  رگیدکی  هب  یتاظحل 
؛ اتدـسفل هّللا  ّالا  ۀـهلآ  امهیف  ناک  ول  : ) دـیامرف یم  هک  مدیـسر  هیآ  نیا  هب  یتقو  متخادرپ ، طوبرم  شخب  هعلاطم  هب  هک  یماگنه  منک . یمن 
تشاد و او  باجعا  هب  ارم  هیآ  نیا  هعلاطم  دندش ،) یم  یـشالتم  ود  نآ  کش  نودب  دوب ، نیمز  نامـسآ و  رد  ادخ  زج  ینایادخ  رگا  [ 31]

هیآ نیا  هب  یتقو  نآرق  رد  مه  نم  تفگ : درک و  یهاوخرذـع  زین  یناصید  کلملادـبع  . تشاد زاب  رگید  تایآ  هعلاـطم  زا  ارم  نآ  تغـالب 
ًائیش ال ُبابذلا  مُُهُبلْـسَی  نا  هل و  اوُعَمَتْجا  َِول  ًابابذ و  اوُُقلْخَی  نل  هللا  نود  نم  نوُعدت  نیذلا  َّنِا  اوُعِمَتْـساَف  ُلَثَم  َبِرُـض  ُسانلا  اهیا  ای  : ) مدیـسر

یم ار  ادخ  ریغ  هک  یناسک  ًاقیقحت  دیشیدنیب ) و   ) دیونشب دوش ، یم  هدروآ  یلثم  مدرم  يا  [ 32 [ ؛ ُبولطملا ُبلاطلا و  َفُعَض  ُهنِم  هوذقنتسی 
دنیامن عامتجا  نآ  نتخاس  يارب  یگمه  هچ  رگا  نآرق ) لـثم  یتاـیآ  قلخ  هب  دـسر  هچ  اـت   ) دـننیرفایب یـسگم  دـنناوت  یمن  زگره  دـنناوخ ،

نومـضم و رد  تقد  دـنا ،) فیعـض  ود  ره  بوـلطم  بلاـط و  دـنریگب . وا  ناـهد  زا  دـنناوت  یمن  دـیابرب  يا  هـمعط  سگم  نآ  رگا  هـکلب ) )
هروس زا  يا  هیآ  تغالب  هک  درک  راهظا  مه  يرـصب  کلملادـبع  . تخاس توهبم  ارم  بیجع ، لَثَم  نیا  بلاـق  رد  هیآ  نیا  یبیکرت  تـالمج 

ندـینادرگ زاب  زا  فسوی  ناردارب  هک  یماـگنه  [ 33 [ ؛ اّیَِجن اوُصَلَخ  هنم  اوسأیتسا  اّـمَلَف  : ) دـیوگ یم  هک  اـج  نآ  درک ؛ بوذـجم  ارم  فسوی 
: تفگ زین  عفقم  نبا  . تشاد زاـب  راـک  همادا  زا  ارم  اـبیز  اـسر و  بلاـق  نیا  رد  ریبعت  نیا  دـندومن .) تولخ  دوخ  اـب  دـندش ، سویأـم  نیماـینب 
: مداد تسد  زا  ار  رکفت  تردق  هک  تخاس  ناشیرپ  ارم  نانچ  تسا ، حون  نافوط  نایب  ماقم  رد  هک  دوه  هروس  زا  يا  هیآ  تغالب  تحاصف و 
هب [ 34 [ ؛ نیملاظلا ِموقلل  ًادـُعب  َلیق  ِيِدوجلا و  یلع  تَوَتْـسا  ُرمالا و  یُِـضق  ُءاملا و  َضیغ  َو  یِعْلقَا  ُءامَـس  ای  َو  كَءاـم  یعَْلبا  ُضرا  اـی  َلـیق  )

یهلا یعطق  مکح  دش و  کشخ  هظحل  نامه  رد  بآ  دنک و  عطق  ار  ناراب  دـش  هتفگ  نامـسآ  هب  روخ و  ورف  ار  بآ  هک  دـش  باطخ  نیمز 
هدشن قرفتم  نت  راهچ  نآ  زونه  .( دنـشاب رود  ادخ  تمحر  زا  ناراکمتـس  دـش  هتفگ  تسـشن و  ورف  يدوج  هوک  رب  یتشک  دیـسر . نایاپ  هب 

اُوتأی ْنَا  یلَع  نجلا ّ  سنالا و  ِتَعَمَتجا  ِِنئل  لق  ! ) اجوعلا یبا  نبای  دومرف : دیسر ، هار  زا  ( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  قیاقح ، فاّشک  هک  دندوب 
ات دـنوش  دـحتم  مه  اب  سنا  نج و  رگا  وگب : اـجوعلا ! یبا  نبا  يا  [ 35 [ ؛ ًاریهظ ٍضعبل  مهـضعب  ناک  ول  هلثمب و  َنوتأی  ِنآرقلا ال  اذـه  لـِثِمب 

نارک اـت  نارک  ناـهج  تفرگ  نآرق  تکوش  .( دنـشاب يرگید  ناـبیتشپ  یماـح و  یـضعب  هچ  رگا  تسناوت . دـنهاوخن  دـنروایب ، نآرق  دـننام 
نامز نیمز و  هلمج  درک  گنت  اغُلب  رب  ناهد  رد  نابز  تسب  ناهج ، ياحصف  ربنارگ  هوک  هب  هزرل  دنکف  نآرق  توطس 

نآرق تفرعم  ترورض 

هرـشف ارذگ و  تروص  هب  ار  نآ  ثحب ، همتاخ  رد  هک  دنا  هدرک  نایب  يا  هدنزرا  بلاطم  نآرق ) تخانـش   ) ناونع تحت  هر )  ) يرهطم دیهش 
ترورض تهج  نیدب  سانش  هعماج  سانش و  ناسنا  کی  يارب  تسا . يرورض  نانمؤم  نادنمشناد و  يارب  نآرق  تخانـش  . مینک یم  حرطم 

چیه یلمع  ثیح  زا  هک  دـهد  یم  ناـشن  خـیرات  هب  هعجارم  تـسا . هدرک  يزاـب  ار  یمهم  لور  رـشب  تشونرـس  نیوـکت  رد  نآرق  هـک  دراد 
عماوج لقادـح  نتخانـش  يارب  یـسانش  هعماج  ره  نیا  ربانب  تسا . هتـشادن  هدـنزاس  تبثم و  ریثأت  يرـشب  عماوج  رب  نآرق  هزادـنا  هب  یباـتک 

هب هک  نامیا  نید و  یلـصا  عبنم  هک  ارچ  تسا ، حضاو  نانمؤم  يارب  نآرق  تخانـش  موزل  اما  . دشاب یم  دنمزاین  نآرق  تخانـش  هب  یمالـسا ،
امعم زومر و  هلـسلس  کی  یبهذم  ياه  باتک  زا  یـضعب  دننام  نآرق  تسا . نآرق  دشخب ، یم  حور  تمرح و  انعم و  ترارح و  وا  یگدـنز 

میلعت و ياتـسار  رد  اهنآ  همه  هک  تسا  ناینیـشیپ  تشذگرـس  ناربمایپ و  خـیرات  ماکحا ، تاـیقالخا ، دـیاقع ، زا  يا  هعومجم  هکلب  تسین ،
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نآرق ناناملسم ، يارب  تفرعم  روحم  هزورما  تسا . هتفگ  نخس  لطاب  قح و  یگداوناخ و  یعامتجا و  تاماظن  زا  نآرق  دنراد . رارق  تیبرت 
نیع دیجم  نآرق  دیدرت  نودـب  ینعی  باستنا ؛ تلاصا  :1 ـ  دزادرپ یم  باتک  نیا  هناگ  هس  ياه  تلاـصا  هب  دیهـش  فوسلیف  همادا ، رد  . تسا

هب بلاطم ؛ تلاصا  .2 ـ  تسا هدش  هضرع  يرشب  ناهج  هب  هدیدرگ و  لزان  ( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ترـضح  رب  هک  تسا  یباتک  نامه 
یحو لازی  عبنم ال  زا  يراکتبا و  شتاعوضوم  مامت  هکلب  دـشاب ، یمن  یـسابتقا  یطاقتلا و  بلاطم  هلـسلس  کی  نآرق  فراـعم  هک  اـنعم  نیا 

قفا زا  هکلب  دـشاب ، یمن  ناـشیا  هـتخادرپ  هتخاـس و  ادـخ و  لوـسر  رکف  هداز  نآرق  ینعی  ندوـب ؛ یهلا  تلاـصا  .3 ـ  تسا هتفرگ  همـشچرس 
تسا و هدـمآ  دورف  یهلا  یحو  هب  ود  ره  نآرق  ظافلا  میهافم و  هک  نآ  بلاج  تسا . هدـیدرگ  هضافا  ترـضح  رب  تعیبط  نهذ و  يارواـم 

 - لـیواقالا َضعب  اـنیلع  َلَّوَقَت  َول  َو  : ) هیآ مکح  هب  هک  ارچ  تسا ، هدـیدرگن  نوزفا  نآ  رب  ربماـیپ  صخـش  زا  يا  هلمج  اـی  هملک  کـی  یتح 
گر سپس  میتفرگ ، یم  ورف  ار  وا  تردق  اب  تسب ، یم  ام  رب  ار  یتاملک  مرکا  لوسر  رگا  [ 36 [ ؛ َنیتولا هنم  انْعَطََقل  ُمث  نیمیلاب -  هنم  انْذَخََال 

.( میدرک یم  هراپ  ار  شلد 

؟ تسا ینتخانش  نآرق  ایآ 

؟ دیشیدنا نآرق  تایآ  رد  ناوت  یم  ایآ  تسا ؟ تخانـش  لباق  نآرق  ایآ  هک  تسا  حرطم  شـسرپ  کی  نآرق  ياوتحم  تخانـش  لیلحت و  رد 
راهچ رد  یمالـسا  ناملاع  نایم  رد  ؟ نآ نیماضم  هب  لـمع  رکفت و  يارب  اـی  تسا  نّمیت  كّربت و  باوث و  بسک  توـالت و  يارب  نآرق  اـیآ 

رد دندوب . هدرب  لاؤس  ریز  ار  تفرعم  عبانم  مامت  هک  دندوب  یناسک  نانآ  تسین . تجح  نآرق  دنتفگ : یم  هک  دندش  ادـیپ  يدارفا  شیپ  نرق 
، دنتـسناد یمن  ربتعم  زین  ار  تنـس  عامجا و  تسین . تجح  دنک  یم  اطخ  نوچ  دنتفگ  یم  تسا ، تفرعم  ياه  نوناک  زا  یکی  هک  لقع  هراب 

یم تجح  ار  ثیداحا  اهنت  اه  يرابخا  هقرف  . دـمهفب ار  نآ  اـم  هشیدـنا  هک  تسا  نآ  زا  رت  گرزب  نآرق  هک  دـنتفگ  یم  نآرق  دروم  رد  اـما 
فذح ار  هیآ  هنرگو  دندرک  یم  لقن  دوب  هدیسر  يا  هیآ  لیذ  رد  یثیدح  رگا  هک  تسا  لکـش  نیدب  دنا  هتـشون  هک  ییاهریـسفت  دنتـسناد .
نآرق قح  رد  اـفج  عون  کـی  یقلت  عون  نیا  دـندرک و  یم  تئارق  يورخا  باوث  بسک  توـالت و  يارب  رتـشیب  ار  نآرق  ناـنیا  دـندرک . یم 
باتک هک  يا  هعماج  دشاب . یمن  نآرق  رد  رکفت  ربدت و  يانعم  هب  نآرق  تخانـش  هک  دـندوب  رواب  نیا  رب  مه  هرعاشا  اه ، يرابخا  زا  ریغ  . دوب

، ینطاـب دراد و  يرهاـظ  نآرق  هک  نآ  لاـح  و  درک . دـهاوخن  تکرح  نآرق  ریـسم  رد  زگره  دـنک  درط  لکـش  نیا  هب  ار  شیوخ  ینامـسآ 
ندـید ناکما  . دنـسرب میهافم  قمع  هب  دـنناوت  یم  اجک  دـنا ، هدـیناشک  یلیطعت  هب  نآرق  مهف  رد  ار  لقع  هک  یناـسک  یتسوپ ؛ دراد و  يزغم 
نآرق رهاظ  هب  يرـشب ، نابز  اب  ادخ  يوگ  تفگ و  یـسرک و  يور  قح  ترـضح  رارقتـسا  هکئالم و  فص  رد  ادخ  ندـمآ  مشچ و  اب  ادـخ 

؛ دحا ًاوفک  هل  نکی  مل  و  (. ) درادن يدننام  لثم و  دنوادخ  [ 37 [ ؛ ءیش هلثمک  سیل  : ) دیامرف یم  نآرق  هک  یتروص  رد  تسا ؛ ندرک  هدنسب 
تیمـسج ندـید ، همزـال  هک  ارچ  درک ، هدـهاشم  ار  وا  رـس  مشچ  اـب  ناوت  یم  هنوگچ  سپ  درادـن ؛) دوجو  يریظن  هیبش و  ادـخ  يارب  [ 38]

يا هنیمز  ره  رد  نانیا  دنداد . رارق  دوخ  ضارغا  فادها و  هب  ندیـسر  هلیـسو  ار  نآرق  هک  دندش  ادیپ  يا  هدـع  اه  هورگ  نیا  ربارب  رد  . تسا
. دنتـسه هفوصتم  هیلیعامـسا و  یخیرات ، نایرج  نیا  نانامرهق  دـنتخادرپ . یم  لـیوأت  ریـسفت و  هب  هاوخلد  هب  درک ، یم  اـضتقا  ناـشعفانم  هک 

نانیا دنرترود . يرشع  ینثا  هعیش  هب  تبسن  بتارم  هب  تنس  لها  زا  یلو  دنمان ، یم  هعیش  ار  دوخ  هک  نیا  اب  دنتسه . یماما  شش  هیلیعامـسا 
زین هفوصتم  . دنتشاد یمالسا  لئاسم  فارحنا  رد  یمهم  شقن  دندش و  بکترم  مالـسا  خیرات  رد  يدایز  ياه  تنایخ  ییارگ ، نطاب  لیلد  هب 

نینچ ار  لیعامسا  شرسپ  میهاربا و  ترضح  ناتساد  هنومن  ناونع  هب  دنتخاس ؛ دراو  مالسا  رکیپ  رب  یتابرـض  نآ ، لیوأت  نآرق و  فیرحت  اب 
رد نآرق  [ . 39 . ] دنک حبذ  ار  سفن  تشاد  دصق  لقع  تسا و  سفن  لیعامـسا ، زا  دوصقم  لقع و  میهاربا ، زا  دوصقم  هک  دنا  هدرک  ریـسفت 

تکرب رپ  تسا  یباـتک  نیا  [ 40 [ ؛ بابلالا اُولُوا  َرَّکَذَـتَِیل  هتایآ و  اورَّبَّدَِـیل  ٌكرابم  کیلا  هانلزنا  ٌباتک  : ) دـیامرف یم  اه  يرابخا  دومج  ربارب 
رد ربدت  اب  هک  ینارکفتم  دنتـسین  مک  .( دننک ادـیپ  یهاگآ  هشیدـنا  درخ و  نابحاص  هدرک و  ربدـت  نآ  تایآ  رد  ات  میا  هدرک  لزان  وت  رب  هک 
هک تسایرد  نوچمه  نآرق  هکلب  دنوش ، دنم  هرهب  نآ  زا  دنناوت  یم  یگمه  هک  تسا  تعیبط  دـننام  نآرق  دـنا . هدـش  ناملـسم  نآرق  تایآ 
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. دشکب نوریب  نآ  زا  یتارهاوج  دناوت  یم  یصاوغ  ره 

یقرواپ

ص 14. ج 11 ، هدنیاپ ، همجرت  ندمت ، خیرات  [ 1]
. نامه [ 2]

ص 175. ج 19 ، نامه ، [ 3]
ص 667. ج 1 ، ناهج ، خیرات  هب  یهاگن  [ 4]

ص 13. لاطبالا ، همجرت  دمحم ، یناگدنز  [ 5]
هبطخ 89. هغالبلا ، جهن  [ 6]

ص 207. نامه ، ناهج ، خیرات  هب  یهاگن  [ 7]
ص 91. نامه ، [ 8]

، لداع هاشداپ  نامز  رد  نم  : ) تسا نیا  نآ  نومـضم  هک  هدش  لقن  هنیفـس  رد  َِيُور )  ) ناونع تحت  يدنـسلا  لوهجم  ثیدح  هنافـسأتم  [ 9]
عمج هک  دوب  یسک  ناوریشونا  هک  یلاح  رد  دنا ؛ هداد  تبـسن  ناوریـشونا  هب  ار  لوهجم  تیاور  نیا  رد  لداع  هاشداپ  یـضعب  مدش .) دلوتم 

. ] دومن ماع  لتق  سیماون  رد  كارتشا  یکدزُم و  ناونع  هب  ار  يریثک 
هیآ 81. ( 17) ءارسا [ 10]
هیآ 18. (21) ءایبنا [ 11]

ص 22. هرامش 5 ، لوا ، لاس  مالسا ، بتکم  زا  ییاهسرد  [ 12]
هیآ 9. (17) ءارسا [ 13]

هیآ 24. ( 47  ) دمحم [ 14]
.195 تایآ 192 ـ  ( 26  ) ءارعش [ 15]

هیآ 89. ( 16  ) لحن [ 16]
هیآ 194. ( 2  ) هرقب [ 17]

ص 90. میمهتم ، ام  ردام ، ردپ ، یتعیرش ، یلع  [ 18]
هیآ 60. ( 6  ) لافنا [ 19]
هیآ 89. ( 4  ) ءاسن [ 20]

.88 ص 87 ـ  نامه ، یتعیرش ، یلع  [ 21]
.41 تایآ 38 ـ  ( 42  ) يروش [ 22]

ص 89. نامه ، یتعیرش ، یلع  [ 23]
ص 82. نامه ، [ 24]

هیآ 23. ( 2  ) هرقب [ 25]
.8/12/81 تلاسر ، همانزور  [ 26]

. نامه [ 27]
هیآ 7. ( 3  ) نارمع لآ  [ 28]

راگدنام هزجعم  مالسا و  زا 21ربمایپ  هحفص 17 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ص 167. ج 9 ، راونالا ، راحب  [ 29]
ص 15. ج 92 ، نامه ، [ 30]

هیآ 22. ( 21  ) ءایبنا [ 31]
هیآ 73. ( 22  ) جح [ 32]

هیآ 80. ( 12  ) فسوی [ 33]
هیآ 44. ( 11  ) دوه [ 34]

هیآ 88. ( 17  ) ءارسا [ 35]
.46 تایآ 44 ـ  ( 69  ) ۀقاح [ 36]

هیآ 11. ( 42  ) يروش [ 37]
هیآ 4. ( 112  ) صالخا [ 38]

.28 ص 18 ـ  ج 1 و 2 ، نآرق ، اب  ییانشآ  زا : تشادرب  [ 39]
(. 38  ) ص [ 40]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
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